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 ماهيت ماده -1

  هيپو كلريت سديم  نام شيميايي
  آب ژاول، كلريدسديم اكسي سديم، كلريد اكسيد فرمين، آنتي  نامهاي مترادف

  CAS   7681-52-9     شماره

  كلر آلكالي  ميايييخانواده ش
 g/mol 74/44 وزن مولكولي

 NaOCl  فرمول شيميايي

 
 (عالئم حفاظتي) اطالعات عمومي -2

  مواد خورنده  مواد محرك  گيرمواد آتش يمواد سم  لوزي خطر
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  مواد اكسيدكننده  مواد منفجره  خطرناك براي محيط زيست

      

 هشدارهاي حفاظتي - 3

  .شوند مي چشمي تحريكات سبب اكثرا كلردار گازهاي بطوركلي. شود مي چشمي شديد تحريكات سبب ماده اين بخارات  تماس با چشم
  .شود شديد هاي سوختگي سبب است ممكن شديدتر موارد در. ميشود پوستي شديد تحريكات سبب ماده اين بخارات  تماس با پوست

سبب زخم هاي خورنده در دهان، گلو، مري و شكم ميشود. عالئم آن شامل سختي در قورت دادن، عطش، استفراغ و حالت   بلعيدن و خوردن
  .و مرگ ميشود ،اسهال، صدمات شديد، اغماتهوع

 در سوختگي موجب شود، مي توليد مضر هاي گاز و ميگيرد قرار اسيدي مواد يا و حرارت معرض در وقتي ژاول اب تنفس  تنفس

  .ميشود تنفسي دستگاه
  .سوزد نمى ماده اين حريق
  قابل انفجار نيست. انفجار

  .باشد اوزون اليهمخرب  مواد جزو ندتوا مي نآ شدن ازاد امكان و كلر داشتن خاطره ب  اثرات زيست محيطي
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 هاي اوليهكمك -4

دهيد. لنزهاي چشمي را سريعا خارج  ودقيقه با آب ولرم شستش 15 مدت به را آلوده چشمهاى سريعاً  تماس با چشم  
  به پزشك مراجعه شود. .دپلكها باز نگه داشته شون كنيد. 

 15 مدت به ولرم آب زيادي مقدار با را آلوده موضع. نمائيد خارج سريعاً را آلوده ناحيه كفش يا و لباس  تماس با پوست
  .شود مراجعه پزشك به سريعاً. شود برطرف آلودگي تا دهيد شستشو دقيقه

  بلعيدن و خوردن
هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد. در صورت هوشياري فرد دهان وي را شستشو داده و 

در صورت امكان پس از خوراندن آب به فرد شير بدهيد. به پزشك مراجعه  او را وادار به استفراغ نكنيد.
  شود.

  تنفس
 در. كنيد منتقل آزاد هواي به را فرد.  كنيد استفاده مناسب ماسك از مصدوم فرد به كمك براي

 نمي نفس م مصدو كه صورتي در. كنيد رساني اكسيزن او به است شده تنفسي مشكل دچار صورتيكه
  .شود مراجعه پزشك به سريعاً. بدهيد مصنوعي تنفس او به كشد

  به پزشك مراجعه شود. اطالعات پزشكي
 
 اطفاء حريق - 5

  

  اين ماده نميسوزد.  خطر آتش گيري

 اين ماده استفاده شود مخازنكردن  از آب براي خنكاگر مخازن آب ژاول در معرض آتش قرار گرفت  نحوه مناسب اطفاء
  تا نتركد.

  -  يحاتساير توض

 
  حفاظت فردي -6

 

  از دستكش هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده گردد. حفاظت پوست

 ضرورى صورت محافظ . شود استفاده شيميايى مواد عينك هاي مقاوم در برابر مخصوصماسك هاي از  حفاظت چشم

 .است

 محيطدر ايمنى شور چشم و دوش . دد.استفاده گر شيميايى مواد برابر در مقاوم لباسو  دستكشاز   حفاظت بدن

   .است الزامى ماده اين با كار هاى

  حفاظت تنفسي
 نداشته مناسب تهويه كار سيستم محل كه صورتي باشد. در شده نصب بايد تهويه سيستم كار محل در

 مگر، نيست ماسك به عادي نيازي درشرايط. شود استفاده دار كپسول شيميائي ماسكهاي از ، باشد
  .بگيرد قرار اسيدي مواد يا و گرما معرض در ژاول بآ نكهاي

 
 احتياطات محيط -7

 آلوده محيط تميزكردن و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگي زمانيكه تا. كنيد برقرار تهويه سيستم محيط در  حفاظت محيط
 ماده اين. كنند استفاده موردنياز فردي ايمني تجهيزات ليةازك بايست مي افراد اين. دهيد انجام ديده آموزش افراد توسط فقط را
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  .داريد نگه دور اسيدي محيط و گرما معرض از را

  نظافت محيط آلوده
 منتقل كار محل از بيرون به و وريآ جمع را نآ خال هاي پمپ از استفاده با باشد، زياد شده ريخته بيرون ژاول بآ مقدار اگر

 به و كنيد جمع ،) شن و خاك:  مانند( دهند نمي واكنش ماده اين با كه موادي با را ان ، باشد مك مقدار كه صورتي در. كنيد
  .ببريد كار محل از بيرون

  
 ضايعات مواد و بسته بنديطريقه دفع  -8

  .كنيد استفاده و اوري جمع االمكان حتي را ريخته بيرون ژاول اب  دفع ضايعات مواد
 بستهضايعاتدفع
  .كنيد استفاده ژاول اب مجدد كردن پر براي انها از نياز صورت در. ببريد بيرون كار محيط از را ژاول اب خالي ظروف  شده بندي

 
 جابجايي و انبار -9

  

احتياطات
  جابجايي

 با محلهايي در بسته و در كامالً مخازن و ها بشكه در. شود خودداري ژاول اب بخارات و ذرات تنفس از
  .شود انبار مناسب تهويه

 منابع ساير و گرما مستقيم آفتاب، اشعه از دور به و مناسب محيطى باتهويه و خنك خشك، درمحيط  شرايط انبارداري

  .شوند انبار ناسازگار مواد از دور بايد به مواد اين . شوند نگهدارى ديگر محترق و مشتعل
بسته بندي

  .استاندارد مخازن و پالستيكي هاي بشكه  مناسب

  

  ت بوم شناختيطالعات زيسا - 10
  .ميباشد سمي آبزيان زيست محيط براي ماده اين  مالحظات عمومي  

  .ميباشد سمي آبزيان زيست محيط براي ماده اين رفتار در محيط زيست
  .شود مي اوزون اليه تخريب سبب كلر كردن ازاد با و شود مي تجزيه گرما اثر در قابليت تجزيه

اثر روي محيط زيست 
  .ميشوند تلف آال قزل ماهيهاي %50 ليتر ازاي به ميليگرم 07/0در   آبزيان

  به را ابزيان زندگي كه شود مي ابي محيط اسيديته يا و اچ پي تغيير باعث ماده اين  ساير اطالعات
 .اندازد مي خطر
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  فيزيكي و شيميايي مشخصات -11
  مايع  حالت فيزيكي
  فرار مايع  شكل فيزيكي

  رنگ كم زرد يا رنگ بى رنگ
  بوي شيرين بو

PH  11-13  
  .است حل قابل حالليت آب

  با بسياري از حالل هاي آلي واكنش ميدهد. حالليت در حاللهاي آلي
  1,26- 1,08  دانسيتهمخصوص/ وزن

LEL باشد نمى دسترس در اطالعاتى.  
  اين ماده نمى سوزد.  دماي خود آتش گيري

  .سوزد نمى ماده اين  )F.P(نقطة اشتعال
  سانتيگراددرجه  - m.p(  6(ذوبنقطة

  درجه سانتيگراد تجزيه ميشود. 40در دماي باالتر از   )b.p(نقطة جوش
  درجه سانتيگراد 20ميليمترجيوه در  5/17 فشار بخار
 اطالعاتى در دسترس نمى باشد. ويسكوزيته

  -   ساير اطالعات
 
 
 
 

  هاكنشپايداري و برهم -12
  .است دارپاي معمولي فشار و دما در  پايداري

  .نگيرد قرار زياد دماي و نور معرض در. شود اجتناب قوي اسيدهاي با ماده اين تماس از  محيطهاي مورد اجتناب
  فلزات متانول، ،)اسيدهيدروكلريك خصوص به( اسيدها استونيتريل، فنيل آمونيوم، نيترات، نيتروژنه تركيبات  مواد ناسازگار

  سديم اكسيد كلريدريك، داسي كلر، گاز  خطرات ناشي از تجزيه
  -   ساير اطالعات

  سم شناسي -13
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 از بيش غلظت با هوايي در گرفتن قرار اثر در آزمايش مورد صحرائي موشهاي درصد 50  مسموميت تنفسي 
  .شدند تلف ساعت يك از پس مترمكعبازايبهميليگرم10500

 بدن هركيلو وزن ازاي به ميليگرم 5800 خوردن از پس آزمايش مورد موشهاي صد در 50  مسموميت غذايي
  .شدند تلف

  ميليگرم 10000 معرض در گرفتن قرار از پس آزمايش مورد خرگوشهاي صد در 50  مسموميت از پوست
  .شدند تلف بدن، پوست طريق از خود بدن وزن هركيلو ازاي به

  .ميشود چشمي متوسط تا خفيف تحريكات سبب ماده اين از ميليگرم 10- 1,3  مسموميت چشمي
  .ميباشد تنفسي دستگاه و پوست چشم، محرك ماده اين  اثرات حاد

  -  ساير اطالعات

  
  
 

  مقررات حمل و نقل -14
  1791:  ملل سازمان شماره حمل و نقل هوايي  

  1791:  ملل سازمان شماره حمل و نقل دريايي

  1791:  ملل سازمان شماره حمل و نقل راه آهن و جاده

  III بندى بسته گروهخطرناك براي محيط زيست.  2/9   ؛ موادخورنده -8 : بندى بقهط ساير اطالعات

 
  نظارتي اطالعات -15

 

  X1 نمادهاي خطرات

  R- Phrase(s)  [R:31-36-38]  نشانه هاي ريسك
  S- Phrase(s)  [S:(1/2-)*28-45-50]    نشانه هاي ايمني

 
  ساير اطالعات -16

 كاغذ خمير و پارچه سفيدكننده و زدارنگ عنوان به صنعت در ماده اين از. برندمي كار به بوزدايي و ندزداييگ براي را ژاول بآ  كاربردهاي ماده
  .كنندمي استفاده ژاول آب از رختشويي هنگام به هارخت كردن سفيد و كردن ضدعفوني براي هاخانه در. شودمي استفاده
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