
 
 
 

 ميک ، نمک سديد پرکلرياس        كارت ايمني مواد
 

 
PERCHLORIC ACID, SODIUM SALT                            ICSC: 0715   

 اسيد پرکلريک، نمک سديم
 پرکلرات سديم

 اينه نات
 NaClO4: فرمول شيميايی
۴/١٢٢: وزن مولکولی

CAS # 7601-89-0
RTECS # SC9800000
ICSC # 0715
UN # 1502
EC # 017-010-00-6

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 
 

راق   ل احت ر قاب ا ،غي  ام
احتراق ساير مواد را شدت     

 . مي بخشد
ا در  نش ه ياري از واآ بس

ش  ث آت ت باع ن اس ممك
 .سوزي و انفجار گردد

ام وزي   هنگ ش س روز آت  ب
گازهاي سمي و محرك آزاد     

 .مي نمايد

رار      ه ق در معرض شعله و جرق
  .نگيرد

راق           ل احت واد قاب ا م در تماس ب
 . قرار نگيرد

رار   زات ق ودر فل ا پ اس ب در تم
 .نگيرد

 .سيگار نكشيددر مجاورت آن 

  اسپري آب،آب به مقدار فراوان

 :انفجار 
 
 

طكاك     ا اص ربه ي رض ض در مع
  .دقرار نگير

كه  روز آتش سوزي بش در صورت ب
ا  روف(ه ردن آب  ) ظ پري آ ا اس را ب

 . خنك نمائيد
ارزه   ش مب ا آت ن ب يط ايم ك مح از ي

 .نماييد
 :مواجهه 

 

ار   رد و غب دگي گ از پراآن
 . جلوگيري نماييد

ال و   راد آهنس اس اف از تم
اب  اده اجتن ن م ا اي ال ب خردس

 .آنيد

 

 :استنشاق 
 

ع  گلودرد ،سرفه ه موض يله تهوي ا وس ي ي
 حفاظت تنفسي

  استراحت،هواي تازه
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 

 .لباس هاي آلوده شده را در بياوريد دستكشهاي حفاظتي قرمزي
ابون    ا آب و ص ت را آب زده و ب پوس

 .بشوئيد

 :ها  چشم
 
 

 عينك ايمني  درد،قرمزي
ا و    م ه وام از چش ت ت حفاظ

 دستگاه تنفسي

مها ر  دا چش ادي آب   ابت دار زي ا مق ا ب
 . براي چندين دقيقه بشوئيد

ت       ذير اس ان پ ادگي امك ه س ر ب اگ
 .لنزهاي تماسي را خارج نماييد

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد
 :گوارشي 

 
 :در هنگام آار 

وردن يگار  ،خ اميدن و س  آش
 آشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشوييد
كي   اي پزش راي مراقبته وي را ب

 .ارجاع دهيد

 



 

 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
مايع ريخته شده را با مقدار زياد آب 

 . شسته و به بيرون برانيد
ماده ريخته شده را در  داخل  ظروف 

 .بدون منفذي جمع آوري نماييد
در خاك اره يا جاذب هاي قابل 

 .احتراق جذب نكنيد
سك  ماP2 : حفاظت فردي ويژه(

 )تنفسي براي ذرات مضر

دور از مواد قابل احتراق و احياء 
خطرات مواد شيميايي را (آننده 
 )ببينيد

در مكان مقاوم در برابر آتش سوزي 
آه بخوبي بسته باشد و در جاي 

 .خشك و خنك نگهداري نماييد

O symbol
Xn symbol
R: 9-22
S: 2-13-22-27
UN Hazard Class: 5.1
UN Packing Group: II

م
م

ا
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

به هر حال در اثر پراآندگي ذرات .  سانتيگراد قابل اغماض است درجه٢٠تبخير اين ماده در دماي ت 
 . حد زيان آور خود در هوا مي رسد غلظت آن سريعًا به،ماده

 .اين ماده مي تواند از طريق استنشاق و آئروسلهاي آن از طريق خوراآي جذب بدن شودع

 :هاي مواجهه  راهال

 . براي اين ماده تعيين نشده استTLVط

 :حدود مجاز شغلي ا

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 آريستال ها يا پودر سفيد رنگ جاذب رطوبت

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 

 :خطرات شيميايي 
 . مي نمايد) آلر و اآسيدهاي آلر(اين ماده در اثر حرارت دادن تجزيه شده توليد گازهاي سمي 

 پودر فلزات واآنش داده و سبب خطر آتش  نيترات آمونيوم و، اسيد سولفوريك،بشدت با مواد آلي
 .سوزي و انفجار مي گردد

 

 

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 
 

 .   پوست و اندام تنفسي را تحريك مي نمايد،اين ماده چشم ها
 
 

توجه را  بلنكات قا. (از قبيل متهموگلوبين داشته باشد تي بر خوناين ماده ممكن است تاثيرا
 )مالحظه نماييد

 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
 ٤٨٢): در اين درجه حرارت تجزيه مي شود(نقطه ذوب 

 درجه سانتيگراد
 ٠٢/٢) ١=آب ( چگالي نسبي 

 ميلي ١٠٠ گرم در ٢٠٩(خيلي خوب : حالليت در آب 
 )د درجه سانتيگرا١٥ليتر آب در 

 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .  درجه سانتيگراد١٣٠: پرآلرات سديم منو هيدرات: نقاط ذوب ديگر
 . اگر با مواد آلي آلوده شود تبديل به يك ماده حساس در برابر ضربه مي گردد

 . درمان ويژه اي در صورت مسموميت با اين ماده ضروري است
 . لعمل هايشان بايستي در دسترس باشدوسايل مناسب با دستورا

 .با مقدار زياد آب خيس نمائيد) به لحاظ خطر آتش سوزي(لباس هاي آلوده را 
 .را بكار بگيريد) تك مولكول آب( همچنين پرآلرات سديم منو هيدرات ،مالحظات اين برگه را

Transport Emergency Card: TEC (R)-840
NFPA Code: H2; F0; R2;

 طالعاتديگر ا
 

PERCHLORIC ACID,SODIUM SALTICSC: 0715

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 محمد صادق شمس اللهیدکتر آقای با همکاری 
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