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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  ، آب ژاول% )٨غلظت کمتر از (محلول پيروکسيدهيدروژن 
دى هيدروژن دى اکسايد، هيدروژن دى اکسايد، هيدروپيروکسيد، پيروکسيد، پيروکسيد دهيدروژن،                    

 نامهاى  مترادف هيدروژن پيروکسيد

٧٧٢٢-٨٤-١ CASشماره  

٢٣١-٧٦٥-٠     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى پيروکسيدهاى غيرآلى، اکسيدهيدروژن

 وزن مولکولى ٠٢/٣٤

H2-O2 فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

  
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

از اين ماده سبب درد شديد درچشم مى شود که خيلى سريع درد ازبين                 % ٣-١تهاى  در انسانها تماس با غلظ     
اما . ازاين ماده سبب درد، اشک ريزش و اسپاسم پلکها ميشود             % ٣تماس عدسى چشم با غلظتهاى        . ميرود

 .عوارض ديگرى به دنبال ندارد و اين عوارض برطرف مى شوند
 تماس با چشم

 تماس با پوست .مشاهده شده است) اثر تماس با مواد شيميايى در(در انسانها سفيد شدن پوست 
اين ماده در   . عالئم آن شبيه درد تيز درشکم، کف کردن دهان، استفراغ کردن، بيهوشى آنى و تب مى باشد                     

 نبلعيدن و خورد .خوردن و بلعيدن اين ماده درمواجهه هاى صنعتى متداول نيست. شکم مقدار زيادى اکسيژن آزاد مى کند
اگر گرم شود يا ميست اين ماده مى تواند سبب تحريک بينى،              . اين ماده در دماى اتاق به بخار تبديل نميشود          

 ٤١ تا   ١٢تحريکات گلويى در مستخدمين که با غلظتهاى          . گلو و دستگاه تنفسى در انسانها و حيوانات شود           
mg/m3 مواجهه داشته اند، گزارش شده است . 

 تنفس

 حريق .احتراق نيستنمى سوزد، قابل 
 انفجار ــــ
 اثرات زيست محيطى ــــ

 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا آلودگى                    ٢٠سريعًا چشمها را به مدت          
به پزشک مراجعه   . درطول مدت شستشو پلکها باز نگهداشته شود        . برطرف شود 

 .کنيد
 تماس با چشم

قه با آب ولرم و تميز شستشو دهيد تا آلودگى                     دقي  ٥سريعًا موضع را به مدت            
 تماس با پوست اگر تحريکات پوستى ادامه داشت به پزشک مراجعه کنيد. برطرف شود

 بلعيدن و خوردن اگر تحريکات و ناراحتى بوجود آمد به پزشک مراجعه کنيد
 تنفس يدمنبع آلوده يا قربانى را به هواى آزاد برده و سريعاً  به پزشک مراجعه کن.

 اطالعات پزشکى .تمامى راهها و روشهاى کمکهاى اوليه مى بايست توسط پزشک تکرار شود

 

 
  اطفاء حريق -٥

در آتش سوزى   . نمى سوزد، پيروکسيد هيدروژن عامل اکسيدکننده بسيارضعيفى است        
 خطر آتش گيرى . ميتواند اکسيژن آزادکند و درنتيجه ميزان آتش را افزايش مى دهد

 نحوه مناسب اطفاء .يزان زيادى آب يا مه استفاده شودم
براى خاموش کردن آتش فاصله ايمن را رعايت کرده، محلهاى آتش سوزى را مقاوم                 

زيرا از   . برخالف جهت باد اقدام به خاموش کردن آتش کنيد                 . دربرابر انفجارکنيد  
 .بخارات خطرناک و مواد حاصل از تجزيه جلوگيرى مى کند

  حاتساير توضي

  احتياطات شخصى-٦
 حفاظت پوست .دوش هاى آب درمحيط کار مى بايست موجود باشند. دستکش و پيش بند استفاده شود

دراکثر مواقع حفاظ صورت       . گوگلهاى ايمنى مخصوص موادشيميايى استفاده شود           
 حفاظت چشم .چشم شور در محيط کار مى بايست موجود باشد. ضرورى است
 حفاظت بدن .دوش هاى آب درمحيط کار مى بايست موجود باشند. ه شودپيش بند استفاد

 درغلظتهاى مختلف استفاده شود براى           OSHA و     NIOSHازماسکهاى پيشنهادى     
ppm، براى غلظتهاى باالتراز     SARماسک   : ١٠ ppmمثال در غلظتهاى باالتر از      

  .SAR ماسک فشار مثبت تمام صورت ٧٥
  حفاظت تنفسى
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  احتياطات محيط-٧
 حفاظت محيط .منابع آتش زا و مشتعل را دور کنيد. محيط را تهويه کنيد

دگى را با خاک، ماسه، شن و       در زمانى که آلودگى کم است محيط را آب شسته، اگر آلودگى زياد بود جلوى آلو                 
اين ماده را توسط پمپ يا ساير وسايل وکيوم کننده برداريد و در ظروف مناسب، با                   . يا ساير مواد جاذب گرفته     

 .محيط را با مقدار زيادى آب بشوئيد. درب بسته و داراى برچسب ريخته و سپس دفع کنيد
 نظافت محيط آلوده

 
بندى طريقه دفع ضايعات مواد و بسته -٨  

 دفع ضايعات مواد ــــ
 دفع بسته بندى شده .درظروف مناسب و با درپوش بسته، داراى برچسب مخصوص ريخته و سپس دفع کنيد

  جابجايى و انبار -٩
اين مواد بسيار سمى هستند، قبل از حمل و نقل آنها بهتر است اقدامات کنترل                         

افرادى که با اين    . اشدمهندسى صورت بگيرد و اپراتور به وسايل ايمنى مجهز ب           
مواد شيميايى سروکار دارند مى بايست با خطرات آن و نحوة کاربه صورت                        

 .ايمن را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

به دور از   . درجاى سرد و به دور از اشعه مستقيم و منابع گرم ديگر انبار شود                  
نباردارى      شرايط ا .مواد ناسازگار مثل اکسيدکننده هاى قوى انبار شود

  بسته بندى مناسب .هيدروژن پيروکسيد را در بسته هاى کوچک نگهدارى و استفاده کنيد

  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع 

 شکل فيزيکى شفاف و بسيار رقيق
 رنگ بى رنگ

 بو بى بو يا بوى شبيه اوزن دارد
 PH %)٣٠محلول  (٣/٣اسيد بسيار خفيف در کاغذهاى تورنسل، 

 حالليت آب  )بطورکامل( قابل حل است ١/١در آب بصورت 
براى مثال الکلهاى با وزن مولکولى پايين، گليکولها و کتنها، . دربسيارى از حاللهاى قطبى قابل حل است      

 حالليت در حاللهاى آلى .در اترهاى نفتى غيرقابل حل است
 درجه   ٢٥-٢٠ درجه سانتيگراد در           ١اًال نزديک به         بطوردقيق اطالعاتى موجود نيست، ولى احتم             

 دانسيته/وزن مخصوص .سانتيگراد است

٤٠ % LEL 
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) نمى سوزد
 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد-٣٣

 درجه   ٢١٢(ه سانتيگراد       درج  ١٠٠بطور دقيق اطالعاتى موجود نيست، ولى احتماًال نزديک به                           
 نقطه جوش(b.p) .است) فارنهايت

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٣٠ ميليمتر جيوه در ٢٣
 ويسکوزيته  درجه سانتيگراد ٢٠ در ١ mpa.sتقريبًا 

 ساير اطالعات 
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اين ماده براى آبزيان و محيط زيست آنها سمى مى باشد

تماس قطرات آب ناشى از باران با پيروکسيدهيدروژن سبب مى شود                
در اتمسفر اين ماده       .اين ماده در آب حل شود و تغليظ نداشته باشد                    

 ساعت دارا    ٢٠ تا    ١٠ورى نيمه عمرى معادل       به وسيله اکسيداسيون ن   
تبخير و جذب قابل توجهى توسط سطوح آبى و خاک و                          . مى باشد

 .رسوبات انتظار نمى رود

 رفتار در محيط زيست

 LC50 = 42 mg/L; 48 Hr ماهى کول
 ;LC50 = 16.4 mg/L; 96 Hr ماهى هاى غيرمشخص قنات
 NOEC = 5 mg/L; 96 Hr :ماهى هاى آب تازه

 بليت تجزيهقا

 اثر روى محيط آبزيان .اين ماده براى آبزيان و محيط زيست آنها سمى مى باشد

 ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهدکرد

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

اين ماده در زير نورخورشيد تجزيه مى شود و                    . محلولها درجه پايداريشان بستگى به غلظت دارد              
 پايدارى .يژن، آب و گرما آزاد ميکنداکس

 و تثبيت کننده هاى تقليل        ٥/٤ بيشتراز   PH درجه سانتيگراد دارد،      ١٠٠محيطهايى که حرارت بيشتراز      
 محيطهاى مورد اجتناب .کننده

موادى که ماهيت آلى دارند و مواد اکسيدکننده، آلکالين ها، يدها، پرمنگنات ها و ساير عوامل اکسيدکننده                    
 مواد نا سازگار .اسيدنيتريک، اسيدپرکلريک، پودرفلزات و نمک آنها مثل آهن و مسمثل 

 خطرات ناشى از تجزيه اکسيژن
 ساير اطالعات 

 
  سم شناسى-١٣

 )تجمع آب در شش ها(باعث ادم ريه مى شود 
LC50 (rat):  2000 mg/m3 (4-hour exposure; مواجهه تمام بدن) مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, male rat):  1517 mg/kg (9.6% solution) مسموميت غذايى 

 محرک براى انسانها
Skin, rat: LD50 = 3 gm/kg 
Skin, rat: LD50 = 4060 mg/kg 

 مسموميت ا ز پوست

 مسموميت چشمى محرک
 اثرات حاد ــــ

 ساير اطالعات  A3سرطان زايى گروه 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 1 ppm (1.4 mg/m3) 
TLV STEL :   LC 50    
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رات حمل و نقل مقر-١٤  
 حمل و نقل هوايى )آب ژاول(پيروکسيدهيدروژن : نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل دريايى )آب ژاول(پيروکسيدهيدروژن : نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل راه آهن و جاده  )آب ژاول(پيروکسيدهيدروژن : نام حمل و نقلى 

 )٨ (١/٥: کالس خطر 
  UN :UN2014شماره 

 II: بندى گروه بسته 
 ساير اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[O,C] نمادهاى خطرات 

[R:8-34] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*3-28-36/39-45] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٦

، خميردندان،  ، مصارف دارويى دارد مثل شستشوى دهان           % ٨محلول پيروکسيدهيدروژن با غلظت کمتراز          
، ضدعفونى کردن زخمها و جراحتها، قطره هاى گوشى،                  )محلولهاى ضدعفونى کننده    (لوسيونهاى بهداشتى     

همچنين مصارف آرايشى دارد مثل سفيدکنندة مو، محافظ پوست و سفت کننده ناخن، سفيد کنندة پارچه هاى                               
 .لطيف

 کاربردهاى ماده
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