شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميایي HCl :

نام ماده شيميايي  :اسيد کلریدریک

نام تجاري و نام هاي دیگر  ، HCl ، Muriatic acid :جوهرنمک  ، Hydrochloric acid ،هيدروژن کلراید  ،اسيد کلروهيدریک  ،کلریدریک اسيد.
حاالت فيزيکي :

اسيد کلریدریک بي رنگ با بوي تند و با طمع اسيدي است و از هوا سنگين تر است.

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :

قابل ترکيب با مواد معدني  -کلراتها  -پودر فلزات  -در تماس با فلزات و آب هيدروژن توليد مينمايد ماده با قليا ها شديدا واکنش دارد در اثر حرارت فيوم
سمي توليد مي نمايد.

خطرات استنشاقي :

التهاب آور سيستم تنفسي  -ايجاد احساس خفگي و تورم دستگاه تنفسي

راههاي ورود به بدن :

.1تماس پوستي  .2استنشاق  .3تماس چشمي  .4گوارش

اثرات تماس کوتاه مدت :

خطرناک براي چشم  -سيستم تنفس  -دندانها  -درد معده و پوست .

کاربرد :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

قطعه شويي فوالد
توليد ترکيبات غير عالي
پرداخت چرم
تميزکننده هاي خانگي
صنعت ساختمان
پاک کننده و از بين برنده جرم سراميک
اسيدي کردن چاه هاي نفتي
برداشتن رسوب بويلرها
تميزکاري فلزات
کنترل  PHو خنثي سازي

شناسنامه مواد شيميايي
خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات
حریق

این ماده غير قابل اشتعال است  .در حضور
آب مي تواند با فلزاتي نظير آهن واکنش داده
و توليد گاز بسيار قابل انفجار و اشتعال
هيدروژن کند .اگر سيلندرها در معرض آتش
قرار گيرند با آب خنک شود.

پيشگيري

کمکهاي اوليه  /اطفا حریق

تماس تنفسي

التهاب شدید قسمت فوقاني دستگاه تنفسي

تهویه  -تهویه موضعي  -حفاظت تنفسي

هواي تازه  -استراحت  -تنفس مصنوعي در
صورت لزوم  -مراجعه به درمانگاه

تماس پوستي

سوزش پوست

استفاده از وسایل حفاظت فردي

اقدامات درماني

تماس چشمي

سوزش چشمي

استفاده از وسایل حفاظت فردي

شستشو با آب  51دقيقه و مراجعه به پزشک

بلع و گوارش

درد شکمي

روش دفع ضایعات

ششستشو دهان و اقدامات درماني
روش انبارداري

نشتي  :به اداره ایمني اطالع دهيد .اسيد را با سودااش و یا سنگ آهک خنثي و در سيلندرهاي تحت فشار ،دربسته و در جاي خشک و خنک و با تهویه مناسب و به دور از منابع
جرقه ،اکسيدکننده هاي قوي و ناسازگارهاي شيميایي ذخيره و انبار شود .سيلندرها را از آسيب
سپس آن را با مقدار زیادي آب رقيق نمایيد .کليه منابع جرقه را حذف و
فيزیکي حفظ نمایيد .کنترل مهندسي  :تمام سيستمهاي مهندسي (توليد ،حمل و نقل ،مصرف)
محيط را تهویه مناسب کنيد.
جمع آوري ضایعات  :سيلندرهاي معيوب و نشتي دار را عالمتگذاري کرده و به بایستي طراحي ضدانفجار داشته باشند .بمنظور پيشگيري از جرقه ناشي از الکتریسته ساکن
ظروف مجهز به سيم اتصال زمين باشند.
محل مشخصي انتقال دهيد .از قوانين محلي نيز تبعيت کنيد

