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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  محلول هيدروکسيدسديم

 نامهاى  مترادف سودسوزآور، مايع سوزآور، قليا، سودا قليايى،هيدرات سديم، هيدروکسيد دى سديم، هيدروکسيدسديم

١٣١٠-٧٣-٢ CASشماره  

٢١٥-١٨٥-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى هيدروکسيد آلکال

 وزن مولکولى ٠٠/٤٠

H-Na-O فرمول شيميايى 

 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

  

 
رناک براى خط مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

رنج صدمات آن شامل تحريکات شديد چشمى، اسکار تا تاول، متالشى شدن                 . اين ماده بسيار خورنده است      
. تأثيراتى که برروى ديد چشم دارد شبيه گلوکوم و آب مرواريد است            .، اسکارهاى شديد و مات شدن ديد       چشم

 . در موارد شديد تخريب بافت چشم و نابينايى دائمى چشم اتفاق مى افتد
 تماس با چشم

. ت شود اين ماده شديدًا خورنده است و مى تواند سبب سوختگى شديد و عميق و اسکارهاى ماندگار در پوس                     
ميزان و  . اين ماده مى تواند تا اليه هاى عمقى پوست نفوذ کند و سبب آسيب به اليه هاى عمقى پوست شود                        

 .شدت صدمات آن بستگى به غلظت و مدت زمان تماس دارد
 تماس با پوست

خوردن اين ماده در موارد غيرصنعتى، سوختگى هاى شديد               . خوردن اين ماده درصنعت شايع نمى باشد           
 دستگاه گوارشى، دردهاى شديد، سوختن دهان، گلو،استفراغ، تهوع و اسهال، کما و مرگ را به همراه                   بافت
 .دارد

 بلعيدن و خوردن

دريک مورد صدمات پايدار ريه ها      . آئروسلهاى اين ماده ممکن است سبب تحريک شديد دستگاه تنفسى شود           
 تنفس .اين ماده سبب ادم ريه ها ميشود. گزارش شده است

 حريق مى سوزدن
 انفجار 
 اثرات زيست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

.  دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود            ٦٠سريعًا چشمها را با آب ولرم به مدت              
درصورت امکان محلول نمک طبيعى      .پلکها در مدت زمان شستشو باز نگه داشته شود           

 .سريعًا به پزشک مراجعه شود. مؤثر است
 تماس با چشم

 دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى برطرف           ٦٠سريعًا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت                
 تماس با پوست .سريعًا به پزشک مراجعه شود. شود

درصورت هوشيارى فرد دهان وى را      . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد        
 ٣٠٠ تا   ٢٤٠هوشيار  به فرد   . با آب تميز شستشو داده و فرد را وادار به استفراغ نکنيد              

اگر . درصورت امکان، پس از خوردن آب به فرد شير دهيد                . ميلى ليتر آب بخورانيد     
 به پزشک مراجعه شود. استفراغ به صورت طبيعى اتفاق افتاد دوباره به فرد آب داده

 بلعيدن و خوردن

ه بود به   اگر تنفس فرد دچار اشکال شد       . منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آزاد برده             
 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه شود. وى دستگاه اکسيژن پزشکى وصل کنيد

 اطالعات پزشکى 
 

  اطفاء حريق -٥
ولى اين ماده با آب و با مواد معمولى           . محلول هيدروکسيدسديم قابل احتراق نمى باشد      

ثل آلومينيوم،  اين ماده مى تواند با فلزاتى م       . واکنش داده و توليد گرماى زياد مى نمايد        
 .روى واکنش داده و توليد گاز هيدروژن نمايد

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .از مواد اطفاء حريق مناسبى که اين نوع حريق را احاطه مى کند استفاده شود

  ساير توضيحات 
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  احتياطات شخصى-٦
 حفاظت پوست دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى
دربعضى موارد محافظ صورت    . از گوگل هاى مخصوص مواد شيميايى استفاده شود        

 حفاظت چشم .ضرورى است
شم شور ايمنى در      دوش و چ   . دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى               

 حفاظت بدن .محيط هاى کار با اين ماده الزامى است

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
 
 
  احتياطات محيط-٧

 افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى          .تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد                 
کليه مواد شيميايى که با مواد ريخته شده واکنش مى دهند را              .محيط را تهويه کرده   . نندفردى موردنياز استفاده ک   

 .جمع نمائيد
 حفاظت محيط

جلوى مواد ريخته    . جلوى نشت مواد را گرفته، مواد ريخته شده را داخل فاضالب يا راه آب فاضالب بريزيد                       
 ودهنظافت محيط آل . شده را با موادى از قبيل شن و ماسه سد کنيد

 
 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين و مقررات محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان اين مواد خنثى، رقيق يا در راه آب فاضالب ريخته مى شوند

 
 

  جابجايى و انبار -٩
ه تهويه مناسب    درصورت امکان از بسته هاى کوچک در محيط هايى ک                 

اين مواد بسيار خورنده و قابليت بااليى براى واکنش            . دارند، استفاده نمائيد  
قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور                . دارند

اپراتور مى بايست به کليه تجهيزات ايمنى فردى                             . بسيارمهم است    
 ميکنند بايد طرز کار ايمن      افرادى که با اين مواد کار     . موردنياز، ايمن باشد  

 و خطرات کار با اين مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

شرايط انباردارى       .درمحيط خشک، خنک و باتهويه محيطى مناسب انبار شوند

 بسته بندى مناسب .مواد در بسته هاى کوچک نگهدارى و انبار شوند
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى غيرفرار، محلول شفاف
 رنگ سفيد
 بو بى بو
٥ (١٤، %)٥/٠ (١٣، %)٠٥/٠ (١٢(% PH 

 حالليت آب  .قابل حل است
 حالليت در حاللهاى آلى . گليسيرين به نسبت مساوى حل ميشوددر اتانول، متانول و

 دانسيته/وزن مخصوص  %) ٧٣-٧٠محلول ( درجه سانتيگراد ٥/١٥ در ٠/٢
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) .اين ماده نمى سوزد
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت٦/١٤٣( درجه سانتيگراد ٦٢
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٢٨٤( درجه سانتيگراد ١٤٠
 فشار بخار  ميليمتر جيوه١٤
 ويسکوزيته ١ >

 
  اطالعات زيست بوم شناختى-١١

 مالحظات عمومى .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 رفتار در محيط زيست .ا خواهد کردموضوع اين مبحث در آينده توسعه پيد

 قابليت تجزيه .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزيان .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

  ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 
 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى .اين ماده به سرعت دى اکسيدکربن هوا را جذب مى کند. دارى معمولىپاي
 محيطهاى مورد اجتناب آب

اين ماده به شدت با بسيارى از مواد آلى و غيرآلى واکنش داده بعنوان مثال با اسيدهاى قوى،                                                   
 مواد نا سازگار .نيتروآروماتيک، ترکيبات نيتروپارافين و ارگانوهالوژن، گليکول و پيرکسيدهاى آلى

 خطرات ناشى از تجزيه .فيوم هاى سمى اکسيد سديم
 ساير اطالعات .به آرامى درهواى اتاق، شيشه را از بين مى برد
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  سم شناسى-١٣
 نفسىمسموميت ت 

rat: LD50 = >90 mL/kg مسموميت غذايى 
 ساعت برروى     ٤اين ماده پس ازگذشت          % ٣٠ ميلى ليتر از محلول            ٥/٠

 .خرگوش ها ايجادنکروز شديد ميکند
rabbit, skin: 500 mg/24H Severe 

 مسموميت ا ز پوست

 ساعت برروى     ٤اين ماده پس ازگذشت          % ٣٠ ميلى ليتر از محلول            ٥/٠
 .ايجادنکروز شديد ميکندخرگوش ها 

rabbit, eye: 400 ug Mild 
 مسموميت چشمى

تماسهاى کوتاه مدت حيوانات با اين ماده، ايجاد صدمات خورنده در دستگاه                   
 اثرات حاد .در بعضى موارد مرگ گزارش شده است. گوارشى کرده

  ساير اطالعات 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   2 mg/m3 

TLV STEL :    LC 50    
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هوايى ٥٠ 
Kg حمل و نقل دريايى ٥٠ 
Kg حمل و نقل راه آهن و جاده  ٥٠ 

 اى محيط زيست خطرناک بر-٢/٩ ماده خورنده؛ -٨: طبقه بندى 
 ساير اطالعات  III و II: گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[C] نمادهاى خطرات 

[R35] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*26-37/39-45] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٦

 ، خنثى کردن اسيد،        PHبه عنوان مثال براى کنترل          اين ماده در صنايع شيميايى مورد استفاده قرار مى گيرد                   
همچنين در صنايع کاغذسازى و خمير کاغذ سازى، صنعت پتروشيمى و خنثى                     . کاتاليست و پاک کردن گازها       

، صنعت صابون    )اسيدهاى آلوده را در پروسه گازها و روغنها، دوباره مورد استفاده قرار ميدهد                    (کردن گازها    
 .رد استفاده قرار مى گيردسازى و مواد دترژنت مو

 کاربردهاى ماده
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