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  و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
)مايع  ( سودسوزآور نام شيميايي 

نامهاي  مترادف قليايي،هيدرات سديم، هيدروكسيدسديم يمايع سوزآور، قليا، سودا
2-73-1310 شماره انجمن شيمي آمريكا 
5-185-215 شماره اتحاديه اروپا

قليائيهيدروكسيد خانواده شيميايي
00/40 ن مولكوليوز

NaOH  فرمول شيميايي

)عالئم حفاظتي(اطالعات عمومي  2-
  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

  

  

 

 مواد منفجر شونده  مواد اكسيد كننده
خطرناك براي محيط 

     زيست

  
   

         :                                           راهنمائي براي لوزي خطر  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري 
   امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده شود -2 غير پايدار در صورت گرم كردن -1 معموالً پايدار -0
 .جر شود،اگرمواد در معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد ممكن است منف-4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شود -3

  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 
  . بسيار آتش گير-4 در دماي معمولي آتش مي گيرد -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حرارت ببيند -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود -1 نمي سوزد -0

 در صورت تماس با بخار يا مـايع     -4 بسيار خطرناك،از لباس كامالً محافظ استفاده شود         -3 خطرناك،از دستگاه تنفسي استفاده شود       -2 كمي خطرناك    -1ند مواد معمولي    مان:)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
  بسيار خطرناك

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
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اظتي شخص هشدارهاي حف-3 ي
سبب تحريكات شديد چشمي زخم باتاول، متالشي شدن چشم، زخمهاي شديد  . اين ماده بسيار خورنده است

در موارد شديد.  و آب مرواريد است سببمي شود  تخريب بافت  تأثيراتي كه برروي ديد چشم دارد شبيه اب سياه
مي شود. چشم و نابينايي دائمي 

تماس با چشم

زخم هاي اين .  ماندگار در پوست شودخورنده است و مي تواند سبب سوختگي شديد و عميق و اين ماده شديداً 
ميزان و شدت صدمات آن بستگي به .  شودآنماده مي تواند تا اليه هاي عمقي پوست نفوذ كند و سبب آسيب 

.غلظت و مدت زمان تماس دارد
تماس با پوست

ئمي به دستگاه هاضمه و گوارش گرددو دستگاه هاضمه را نيز ممكن است سبب اسيب جدي و داخوردن اين ماده 
خوردن اين ماده ، سوختگي هاي شديد بافت دستگاه گوارشي، دردهاي شديد، سوختن دهان، . سوراخ كند

 سال بعد از وقوع حادثه ظاهر 48-12اثرات مزمن آن ممكن است .گلو،استفراغ، تهوع و اسهال را به همراه دارد
 .ات و انسان موارد مرگ گزارش شده استدرحيوان. گردد 

بلعيدن و خوردن

 و حتي ورم ريه و ايجاد زخم در اين ناحيه و استنشاق اين ماده ممكن است سبب تحريك شديد دستگاه تنفسي
. شوددشواري تنفس تنفس

نمي سوزد حريق
ندارد انفجار

در شرايط جديد برخي از . آب و خاك ميشود) پي اچ( ورود سوز سوز آور به محيط زيست باعث افزايش اسيديته 
جذب شدن گاز كربنيك از هوا و تركيب با سود سوز اور  با . جانواران، گياهان  ، ابزيان و ماهي ها اسيب مي بينند

گذشت زمان اين تاثير را كاهش مي دهد
اثرات زيست محيطي

 كمكهاي اوليه-4
پلكها .  شستشو دهيد تا آلودگي برطرف شود دقيقه60سريعاً چشمها را با آب ولرم به مدت 

اسيد محلول  . و از ماليدن چشم اجتناب شوددر مدت زمان شستشو باز نگه داشته شود
سريعاً به . .استيك دو در صد توصيه شده است ولي تاثير شستن با اب فراوان بيشتر مي باشد

.پزشك مراجعه شود

تماس با چشم

سريعاً موضع آلوده را با آب ولرم به ا از بدن خارج مي كنيد در حاليكه لباس وكفش الوده ر
.سريعاً به پزشك مراجعه شود.  دقيقه شستشو دهيد تا آلودگي برطرف شود60مدت  تماس با پوست

درصورت هوشياري فرد دهان وي را با آب . هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد
  ميلي ليتر آب300 تا 240به فرد هوشيار . ستفراغ نكنيدتميز شستشو داده و فرد را وادار به ا

اگر استفراغ به صورت . درصورت امكان، پس از خوردن آب به فرد شير دهيد. بخورانيد
به پزشك مراجعه شود سريعا . بخورانيدطبيعي اتفاق افتاد دوباره به فرد آب 

بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد دچار اشكال . ببريد به هواي آزاد  فرد را  را برطرف كرده ومنبع مولد آلودگي
.سريعاً به پزشك مراجعه شود.  اكسيژن وصل كنيد ماسكشده بود به وي تنفس

با نظر پزشك براي خنثي كردن سود سوز اور ) سركه ( محلول دو درصد اسيد استيك 
 . برا ي اطالعات بيشتر به منابع پزشكي مراجعه شود.توصيه شده است

ت پزشكياطالعا
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 خاموش كردن آتش-5
 مواد معمولي فلزات و ولي اين ماده با . محلول هيدروكسيدسديم قابل احتراق نمي باشد

اين ماده مي تواند با فلزاتي مثل آلومينيوم، روي . كندواكنش داده و توليد گرماي زياد مي
. كه انفجاري است نمايد  توليدواكنش داده و گاز هيدروژن

يخطر آتش گير

.ولي بايد از اتش دور باشد تا تجزيه نگردد. نيست سود سوز اور مايع اتش گير خاموش نحوه مناسب 
  كردن

ساير توضيحات  . بخارات سمي توليد شود تجزيه شده ودر اثر حرارت ممكن است
ه در زمان كار با ماد شخصي مراقبت هاي-6 

دستكش، لباس و كفش  از) در صد50مايع ( سود سوز اور جهت جلوگيري از تماس با 
  ، استفاده شودمقاوم در برابر مواد شيميايي

حفاظت پوست

. استفاده شود محافظ صورت و هاي مخصوص مواد شيمياييعينكاز  حفاظت چشم
دوش و چشم شور ايمني در . دستكش، لباس و كفش مقاوم در برابر مواد شيميايي

.امي استمحيط هاي كار با اين ماده الز حفاظت بدن

. استفاده شود مناسب از ماسكهايحفاظت تنفسي
ه كار در زمان پخش تصادفي مادمحيطمراقبت از -7

 افراد مي بايست ازكلية تجهيزات ايمني فردي .تا زمانيكه آلودگي بطوركامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد 
يه مواد شيميايي كه با مواد ريخته شده واكنش مي دهند را جمع كل.محيط را تهويه كرده. موردنياز استفاده كنند

.نمائيد
 كارحفاظت محيط

ويا شن  با ريختن خاك داخل فاضالب يا راه آببه  مواد ريخته شده  و از راه يابي جلوي نشت مواد را گرفته،
با لوازم مناسب سود سوز اور بيرون ريخته را  با رعايت موارد ايمني جمع اوري و محل را با اب . جلوگيري كنيد 

.بشوئيد
نظافت محيط آلوده

 روش دفع ضايعات -8
.با لوازم مناسب سود سوز اور بيرون ريخته را  با رعايت موارد ايمني جمع اوري و محل را با اب بشوئيد ضايعات اين مادهدفغ  

بسته بندي دفغ ضايعات  .ضايعات بسته بندي ندارد.  محلول سود سوز اور توسط تانكر تحويل مشتري هاي گرامي مي شود
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 ٤

 جابجايي و انبارداري -9
 و از تماس سود سوز اور با هرگز در محيط غبارآلود اين ماده تنفس نكنيد. 

ل از حمل و نقل، اقدامات كنترل قب. د اعضاء بدن ولباس خود داري شو
اپراتور مي بايست به كليه . مهندسي براي محافظت اپراتور بسيارمهم است

افرادي كه با اين مواد كار ميكنند . تجهيزات ايمني فردي موردنياز، ايمن باشد
 . ببينندبايد طرز كار ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش

احتياطات جابجايي

دور از مواد ناسازگار ، اسيدهاي قوي ، فلزات ، مايعات آتشگير و مواد درمحيط 
. انبار شوند ، باشد تهويه مناسبدستگاه   مجهز به كه آلي هالوژنه شرايط انبارداري 

سود سوز اور در مخازن فلزي و يا ظرفهاي پالستيكي مناسب و مقاوم  و در 
.نگهداري و انبار شوند با اين مادهدماي پائين  و دور از مواد ناسازگار  بسته بندي مناسب

 مشخصات فيزيكي و شيميايي-10
مايع  )  در صد 50 (  حالت فيزيكي

مايع شكل فيزيكي
روشن رنگ
بي بو بو

 اسيديته قليايي 
.قابل حل است حالليت آب 

.در اتانول، متانول و گليسيرين به نسبت مساوي حل ميشود لهاي آليحالليت در حال

)  در صد50 محلول ( درجه سانتيگراد 5/15در  53/1 وزن مخصوص نسبت به 
)دانسيته(آب  

.اعمال نمي شود حد انفجار پايين و باال
.اعمال نمي شود دماي خود آتشگيري
.سوزد اين ماده نمي نقطه اشتعال

 انجمادنقطه  درجه سانتيگراد4/4
نقطه جوش درجه سانتيگراد 145

فشار بخار درجه سانتيگراد40 ميليمتر جيوه در 3/6
. اعمال نمي شود  گرانروي
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 يت اطالعات زيست بوم شناخ-11 
ورود سود سوز اور به محيط زيست سبب افزايش فليائيت شده و بدين 

مالحظات عمومي  .سبب محيط نا مناسب زندگي به جانداران فراهم مي ايد

گاز كربنيك موجود در . ابودي جانداران مي شودغلطت هاي زياد سبب ن
.هوا با تركيب با سود سوز اور تاثير ان را تا حدي  كاهش مي دهد رفتار در محيط زيست

.در مقابل اتش تجزيه مي شود قابليت تجزيه
 50 ميلي گرم موجود باشد ، موجب مرگ 20 تا 10اگر در اب به مقدار 

.در صد ماهي ها مي شود وي محيط آبزياناثر ر  
.به منابع تخصصي مراجعه شودساير اطالعات

12  سم شناسي-
مسموميت تنفسي  .مايعي خورنده است

 ميلي گرم به ازاء هر كيلو گرم وزن از سود سوز اور به خرگوش 400اگر مقدار 
.  عدد انها تلف مي شوند50 خرگوش تعداد 100خورانده شود ، از هر  مسموميت غذايي

. مايعي خورنده است مسموميت ا ز پوست
ساعت برروي خرگوش 24اين ماده پس ازگذشت % 30 ميلي ليتر از محلول 5/0

. ميكند ايجاد صدمه شديدها  مسموميت چشمي

 حيوانات ايجاد صدمات خورنده در خورده شدن سود سوز اور توسط انسان و
عضاء مورد هدف پوست  ا. مي شود مرگموجب و حتي   مي كنددستگاه گوارشي

.، چشم و دهان است
اثرات حاد  

.به منابع ديگر مراجعه شودساير اطالعات
 پايداري و بر هم كنش ها-13

..اين ماده به سرعت دي اكسيدكربن هوا را جذب مي كند.  است پايدار در شرايط معمول   پايداري
محيطهاي مورد اجتناب   حرارت اتش و

. مي دهد بعنوان مثال  با اسيدهاي قوي، ا بسياري از مواد آلي و غيرآلي واكنش اين ماده به شدت ب
بر روي .  تركيب مي شود نيتروآروماتيك، تركيبات نيتروپارافين و ارگانوهالوژن، گليكول و پيركسيدهاي آلي

با برخي از فلزات .  اثر گذاشته و  انها را سوراخ مي كند) بطري نوشابه ( برخي از پالستيك ها مانند پي ئي تي 
.. هيدرزن توليد مي شود گازنيز تركيب و

مواد نا سازگار

. سمي اكسيد سديم بخارات خطرات ناشي از تجزيه
.اثر مي گذارد شيشه  بر روي به آرامي درهواي اتاق، ساير اطالعات
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 ٦

قررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي م: مقررات حمل و نقل-14
مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود .

حمل و نقل هوايي  1824: سازمان ملل شماره 
حمل و نقل دريايي 1824: سازمان ملل شماره 
حمل و نقل راه آهن و جاده  1824: سازمان ملل شماره 

III: گروه بسته بندي  و  ساير اطالعات   خطرناك براي محيط زيست-2/9 ماده خورنده؛ -8: بقه بندي ط  II

 هد در مورد  مقررات تدوين ش اطالعات-15
[C] نمادهاي خطرات

شماره خطروريسك
[R35] 

 

[S:(1/2-)*26-37/39-45] 

شماره ايمني 
  وسالمت

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           "سترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات       ايجاد د  " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   

موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "
  .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 

ميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                          ص.
.دهيد

 

ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         ب
 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهـد               اطالعاتي است   

 مصرف كنندگان مـي بايـستي   .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود         
.خود بررسي الزم را انجام دهند خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري 


	سودسوزآور ( مایع )
	نام شيميايي 
	نامهاي  مترادف

	تماس با چشم
	تماس با چشم
	خطر آتش گيري
	حفاظت پوست
	حفاظت محيط کار
	دفغ  ضايعات این ماده
	احتياطات جابجايي
	حالت فيزيكي
	ملاحظات عمومي
	مسموميت تنفسي
	پايداري
	حمل و نقل هوايي
	ساير اطلاعات
	نمادهاي خطرات


