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SODIUM HYDROXIDE                                                        ICSC: 0360 
 سديم هيدروکسايد
 هيدرواکسيد سديم

 سود کاستيک
 سود الی

 NaOH: فرمول شيميايی
 ٠/۴٠: وزن مولکولی

CAS # 1310-73-2
RTECS # WB4900000
ICSC # 0360
UN # 1823
EC # 011-002-00-6

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 .غير قابل احتراق :آتش 
ت و    ا رطوب اده ب ن م اس اي تم
افی   رارت ک ن است ح آب ممک
ل     واد قاب رفتن م ش گ رای آت ب

 .رداحتراق را فراهم آو

 
 
 
 
 

وزی    ش س روز آت ورت ب در ص
ام    تفاده از تم راف اس در اط
وسايل خاموش کننده مجاز می       

 .باشد

  :انفجار 
 

 
 

 

  :مواجهه 
 
 
 

ن   ار اي رد و غب دن گ ش ش از پخ
 .ماده جلوگيری نمائيد

اده      ن م ا اي اس ب ه تم از هرگون
 .بپرهيزيد

ک پزشک     ا ي وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

وزش، خورن اس س ده، احس
 ، تنفس با مشکلسرفه

 
 

يله حفا ا وس ه موضعی ي ت ظتهوي
 .دستگاه تنفسی

 

 هوای تازه، استراحت
نفس مصنوعی  ر الزم باشد ت اگ

 .وضعيت نيمه نشسته . بدهيد
کی   ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .ارجاع دهيد
خورنده، قرمزی پوست، درد،      :پوست 

 سوختگی های عميق جدی
 
 
 

 دستکش ايمنی
  ايمنیلباس

 

ده را در     وده ش ای آل اس ه لب
د دار . بياوري ا مق ت را ب پوس

ر دوش آب   ا زي ادی آب ي زي
 .بشوئيد

کی   ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .ارجاع دهيد

اری    :چشم ها  زی، درد، ت ده، قرم خورن
ی و    ای عمق وختگی ه د، س دي

 .شديد
 
 
 

ا      م ه اظ چش ورت، حف اظ ص حف
تگاه    يله حفاظت دس ا وس راه ب هم

نفس  اده(ت ر م ودر اگ ورت پ  بص
 )باشد

 

ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها      
 .را با مقدار زيادی آب بشوئيد

ذير باشد       اگر به سادگی امکان پ
رون  ی ا بي ای تماس لنزه

 .بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

اس    :گوارشی ده، دل درد، احس خورن
 سوزش، کوالپس

 
 
 

 :در هنگام کار
يگار  اميدن و س وردن، آش خ

  نوعکشيدن مم

 .دهان را با آب بشوئيد
 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد

د   رد بدهي ه ف ادی آب ب دار زي مق
 .تا بنوشد

کی   ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .ارجاع دهيد

 

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ه داخل ظروف  ده را ب ه ش اده ريخت م

 .مناسب برانيد
ی آب     باقيمانده ماده را ب    ا مقدار فراوان

 .به سمت بيرون برانيد
اس    :وسايل حفاظت فردی اضافی    (  لب

اظتی راه   حف ه هم ل ب يله   کام وس
 )حفاظت دستگاه تنفسی

 

داری    دا نگه زات ج يدها و فل از اس
 .نمائيد

داری  دا نگه وراک دام ج ذا و خ از غ
 .نمائيد

ته    امًال بس ک و ک ان خش در مک
 .نگهداری نمائيد

ل توج   ( ات قاب ش نک ه بخ ه را مالحظ
 )فرمائيد

 .مواد غذايی جابجا نکنيدغذا و با 
C symbol                  
R: 35
S: 2-26-37/39
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: II

اما در هر حال غلظت ذرات موجود در .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است ٢٠تبخير اين ماده در دماي هم
 .گي آن سريعًا به حد زيان آور مي رسدهوا هنگام پراآند

م
ات
الع
اط

 
 .اين ماده از را استنشاق آئروسول آن يا از راه گوارش جذب بدن شود 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 جامد، مذاب، سفيد رنگ در اشکال مختلف، بدون هيچگونه بويی

 
 : کیيزيخطرات ف

 
 

  :یيايميخطرات ش
 .اين ماده يک باز قوی است و با اسيدها به شدت واکنش می دهد

روی، آلومينيوم، قلع و سرب خورنده بوده و ايجاد گاز هيدروژن          : در هوای مرطوب برای فلزاتی از قبيل      
 ) را ببينيدICSC: 0001کارت ايمنی هيدروژن .(قابل احتراق و انفجار می نمايد

 .اع پالستيک ها، الستيک ها، و روکش ها خسارت وارد می آوردبه بعضی از انو
 .دی اکسيد کربن و آب را از هوا به سرعت جذب می نمايد
 .در تماس با آب يا رطوبت ممکن است توليد حرارت نمايد

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV: ppm; 2 mg/m3 (ceiling values) (ACGIH 1993-1994). 
PDK not established. 
MAK: ppm; 2 mg/m3; I (1992). 
MAK: class G (1992). 
  

 
  :های مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 .اين ماده برای چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی بسيار خورنده می باشد. خورنده
 . در صورت خوردن نيز خورنده می باشد

ود    وی ش بب ورم ري ن است س اده ممک ن م ول اي اق آئروس ه  .(استنش ه را مالحظ ل توج ات قاب بخش نک
 )دفرمائي

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .تماس مکرر يا طوالنی مدت با اين ماده می تواند در پوست سبب درماتيت پوستی نمايد
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٣٩٠: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٣١٨: نقطه ذوب

 ١/٢): ١=آب(چگالي نسبي 
 ميلي ليتر  ١٠٠ گرم در ١٠٩ : درجه٢٠حالليت در آب در 

  پاسكال کيلو١٣/٠:  درجه٧٣٩فشار بخار در 
 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 .اين ماده ممکن است برای محيط زيست خطرناک باشد
 .نسبت به ارگانيسم های آبزی بايد توجه ويژه ای شود

 

 

 نکات قابل توجه
 .اتر روددر طول زمان کاری ميزان تماس نبايد از اندازه های محدوده تماس شغلی فر

رات آن تشديد می شود       . عوارض اين ماده تا چند ساعتی بعد از تماس مشخص نمی گردد            ا تالش فيزيکی اث ابراين  . و ب بن
 .استراحت و دادن آزمايشات پزشکی از ضروريات است

 .برای رقيق کردن اين ماده، آنرا به آرامی به آب اضافه نمائيد
 .ابر خوردگی است، نگهداری نمائيددر مکانی که دارای کف بتونی مقاوم در بر

Transport Emergency Card: TEC (R)-121 
NFPA Code: H 3; F 0; R 1;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0360                                                                                             SODIUM HYDROXIDE

 
 
 
 

 
  طب صنعتی‐رانبهداشت و درمان ته

 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال
 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

 
 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 محمدصادق شمس اللهیبا همکاری دکتر 
 
 
 

 


