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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه     
Iran  Scientific Laboratories Net  

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Perchloric Acidاسید پرکلریک )

 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده  1.1

 (Perchloric Acidاسید پرکلریک ) نام ماده
CAS-No 7601-90-3  

EC number 23-512-4 
Index number 017-006-00-4 

 : خطرات شناسایی شده2بخش 

 بندی ماده یا مخلوط  طبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC) بندی براساس  طبقه

 Ox. Liq. 1 H271 های قوی شود. ممکن است باعث حریق، انفجار و تولید اکسیدکننده

 Met. Corr.1 H290 .ممکن است باعث خورندگی فلزات شود

 Skin Corr. 1A  H314 ممکن است باعث سوختگی شدید پوست و آسیب چشم شود.

  EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECبندی براساس  طبقه

 خورنده

R35 :شود. های شدید می باعث سوختگی 

 اکسیدکننده
:R8 .تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شود 

R5 :شدن ممکن است ایجاد انفجار کند. گرم 

 اجزای برچسب 2.2

 No 1272/2008 (EC)گذاری توسط  برچسب

 گذاری شده است. بندی و برچسب طبقهCLP این ماده براساس الزامات 

 تصاویر خطر 

GHS03    

 

GHS05 
 (Danger) خطر نماد عبارت

 Hazard statement(s)عبارات خطر 

H271 های قوی شود. ث حریق، انفجار و تولید اکسیدکنندهممکن است باع 

H290 ممکن است باعث خورندگی فلزات شود 

H314 های شدید پوست و آسیب چشم شود. ممکن است باعث سوختگی 

 Precautionary statement(s) احتیاط  عبارات

P221 .برای جلوگیری از ترکیب این ماده با مواد قابل اشتعال احتیاط کنید 
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P280 های حفاظتی، لباس حفاظتی، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شود. دستکش 

P260 .میست، بخار و اسپری را استنشاق نکنید 

P305 + P351 + P338 
ها را با احتیاط بشوئید. اگر امکان  ها با این ماده:  برای چندین دقیقه چشم ی چشم درصورت مواجهه

 ها را بردارید. به شستن ادامه دهید. د، آنراحتی وجود دار برداشتن لنزها به

P309 .اگر مواجهه داشتید یا اگر احساس ناخوشی کردید 

P310 .فوراً با مرکز مسمومین یا پزشک تماس بگیرید 

 سایر خطرات 2.2
ها کار  دیده باید با آن صورت بالقوه خطرناک هستند، بنابراین تنها اشخاص آموزش تمامی مواد شیمیایی به

 ند.کن

 کاربردی نیست. , PBT  vPvBنتایج ارزیابی  2.2

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء2بخش 

 ClHO₄ فرمول
 g/mol 100.46 وزن مولکولی

CAS-No Description 7601-90-3 perchloric acid  
EC-No 23-512-4 

Index number 017-006-00-4 
 

 های اولیه : اقدامات کمک2بخش 

 های اولیه  اقدامات کمک تشریح 1.2

 اند را دربیاورید. این ماده آلوده شده ی وسیله ههایی که ب لباسهمه  فوراً :عمومی ی توصیه

 ها یا بخارات این ماده: روسلئپس از تنفس آ :یتنفس ی بعد از مواجهه

 های پزشکی طلب کنید. درمان بدهید.ه او اکسیژن بدر تنفس مشکل داشت اگر مصدوم  آرام ببرید. فرد مصدوم را به محل دارای هوای تازه و

 استفاده کنید. (polyethylene glycol 400)044اتیلن گلیگول  پلی هآغشته ب ی از پنبه پوست را با آب بشویید. فوراً پوستی: ی مواجههبعد از 

 ها شود.  شدن زخم خوبتواند مانع از  ها می عدم درمان سوختگی های پزشکی الزم را انجام دهید. درمان فوراً

 های پزشکی طلب کنید. دقیقه بشویید. درمان51مدت  ها را با آب فراوان حداقل به آن فوراًو را باز نگه دارید ها  چشم :چشمی ی در صورت مواجهه

 استفراغ نکنید. فرد را وادار به  یک لیوان آب بنوشید. دهان را بشویید وخارج  :شدن در صورت خورده

 اد سوراخ!جخطر ای

 با پزشک تماس بگیرید. فوراً

 مشکالت تنفسی و  کردن سرفه، ها سوختگی، تحریک ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری: مهم 2.2

 خطر ادم ریویو  خطر آسیب تنفسی، کردن خطر سوراخ، کوری خطرات:

 های خاص مورد نیاز: ی فوری و درمانشاخص مراقبت پزشک 2.2

 دسترس نیست.تری در  اطالعات بیش

 حریق های اطفاء : روش5بخش 

 ماده قابل اشتعال نیست. کنند، استفاده کنید. های مناسب مبارزه با حریق که آتش را محصور می : از روشمناسب ی کننده خاموش ی ماده 1.5

  محدودیتی وجود ندارد. نامناسب: ی کننده عوامل خاموش

 صورت انفجاری تجزیه شود. ممکن است به شدن ر اثر گرمد خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط: 2.5

 شود. میپیشرفت آتش دلیل آزادکردن اکسیژن سبب  به

 کربن منواکسید کربن دی اکسید و، (HCl) هیدروژن کلرید :کند میمواد زیر را منتشر  ،صورت حریق در

 نشانان: توصیه برای آتش 2.5

 استفاده از لباس حفاظتی سرتاسری. خودتامین. استفاده از تجهیزات تنفسی تجهیزات حفاظتی:

 خنک کنید. با اسپری آب ظروف در معرض خطر را سایر اطالعات: 2.5
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

  .استفاده کنید یاز تجهیزات حفاظت :های اضطراری تجهیزات حفاظتی و رویه های فردی، احتیاط 1.6
 اجتناب کنید. ها چشم از تماس این ماده با پوست و بخارات را استنشاق نکنید. زات حفاظتی الزم را از محل دور کنید.افراد فاقد تجهی

 های فاضالب یا مسیرهای آب را ندهید. اجازه ورود این ماده به سیستم های زیست محیطی: احتیاط 2.6

  ری کنید.فاضالب جلوگی ی شبکهاز نفوذ ماده به دلیل خطر انفجار،  به

 کنید.مشاهده  54در بخش  ممکن برای این ماده راهای  محدودیت :سازی ها و وسایل برای پاک روش 2.6

 (Rotisorb® Art.-Nr.1710.1عنوان نمونه  )به متصل به مایع ی جذب توسط ماده

 شده را دفع کنید. آوری الزامات مواد جمعطبق  اجازه ندهید این ماده خشک شود.

 را ببینید.7برای اطالع از حمل ایمن ماده، بخش  :ها برای سایر بخش منابع 2.6

 را ببینید.51دفع، بخش  ی برای اطالع از نحوه را ببینید. 8برای اطالع از وسایل حفاظت فردی، بخش 

 : حمل و انبار7بخش 
 ری کنید.جلوگیهای این ماده  روسلئکیل آز تشا مناسب فراهم کنید. مکشی ی برای محیط کار تهویه :ها برای حمل ایمن احتیاط 1.7

 اسید در مناطق غیر قابل دسترس جلوگیری کنید. شدن پرکلریک با دقت از خشک محل کار را تمیز نگه دارید. تجهیزات و ظروف،

 کند. ا میخطر انفجار افزایش پید ،شود وقتی این ماده تبخیر میمراقب باشید  د.نتشکیل شو های قابل انفجار ممکن است پرکلرات

 این ماده را از گرما حفاظت کنید. :برابر انفجار یا آتش حفاظت در ی اطالعاتی درباره

 :شرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار 2.7

 فلز مواد نامناسب برای ظروف: ها: الزامات برای ظروف و اطاق

 .دور از مواد قابل اشتعال انبار شود شود. دور از موادغذایی ذخیره اطالعات برای انبارنمودن ماده در انبار مشترک:

 شرایط انبار: ی تر درباره اطالعات بیش
 داری کنید. شده را در شرایط خنک و خشک نگه ظروف مهر و موم

 کنید. داری  ا دور از منابع احتراق وگرما نگهاین ماده ر

 C - +25 °C° 5+  شده برای انبارکردن: دمای توصیه

 جهه/حفاظت فردیهای موا : کنترل8بخش 

 را ببینید. 7تری نیست، بخش  اطالعات بیش طراحی سیستم تهویه: ی تر درباره اطالعات بیش 1.8

 عوامل کنترل 2.8

 نیاز نیست. :اجزاء با عوامل کنترل در محیط کار

 های مواجهه  کنترل 2.8

 :تجهیزات حفاظت فردی

  دربیاورید. های آلوده و کثیف را فوراً لباس داری شود. نگه ها نوشیدنیو  یدور از مواد غذای های بهداشتی و حفاظتی عمومی: روش

  ها یا گازهای این ماده را استنشاق نکنید. فیوم ها، روسلئآ پوست خودداری کنید. و ها از تماس این ماده با چشم

 طور کامل تمیز کنید. پوست را بعد از کار با این ماده به فوراً

 .پرخطری که با آن سروکار دارید ی مقدار ماده وغلظت به با توجه  ،محیط کار ی ویژهلباس حفاظتی مورد نیاز  ی:اقدامات حفاظتی فرد

 تحقیق شود.برابر مواد شیمیایی  مقاومت این تجهیزات در تجهیزات حفاظتی در مورد ی باید از سازنده

 
 مورد نیاز است. ،ها یا بخارات این ماده در هنگام تولید آئروسل حفاظت تنفسی:

 شده: نوع فیلتر توصیه

 )کد رنگ: خاکستری( Bفیلتر
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 کنید. کنترل ،های حفاظتی را قبل از هر بار استفاده برای شرایط مناسب دستکش ها: حفاظت دست

 های تولیدی و ماده باشد.  جنس دستکش باید غیر قابل نفوذ و مقاوم در برابر فرآورده

 Butylcaoutchouc :ها جنس دستکش

   mm 0.7ضخامت: 

ها نیز بستگی دارد. اختالف کیفیت و تنوع دستکش سازندگان متفاوت را باید مد نظر  های مناسب نه تنها به جنس بلکه به کیفیت آن انتخاب دستکش

 داشت.

 های حفاظتی پیدا کنید. توانید از طریق تولیدکنندگان دستکش مدت زمان دقیق نفوذ را می زمان نفوذ دستکش:
Level ≥ 6 

 
 اند. طور محکم روی صورت قرار گرفته که به، )عینک حفاظت مواد شیمیایی( گاگل حفاظت چشم:

 .های حفاظتی مقاوم در برابر اسیدها لباس حفاظت بدن:

 15/1/5134مصوب  "دینامه وسایل حفاظت فر آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 

 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 مایع ظاهر

 رنگ. بی رنگ

 .بو بی تقریباً بو 

 اطالعاتی در دسترس نیست. ی بو حد آستانه

pH اسید قوی. 

 C° 18- ذوب ی نقطه

 C 199° جوش ی نقطه

 اطالعاتی در دسترس نیست. اشتعال ی نقطه

 اطالعاتی در دسترس نیست. دمای احتراق

 اطالعاتی در دسترس نیست. گاز( )جامد، قابلیت اشتعال

 اطالعاتی در دسترس نیست. دمای تجزیه

 اطالعاتی در دسترس نیست. دمای خود اشتعالی

 سبب انفجاراین ماده شود.گرما ممکن است  خطر انفجار

 اطالعاتی در دسترس نیست. حد قابل انفجار                               حد باال/پایین اشتعال یا 

 کننده.را تشدید کند، اکسیدممکن است حریق  خواص اکسیدکننده

 اطالعاتی در دسترس نیست. فشار بخار

 C 20 1.67 g/cm³° دانسیته در

 اطالعاتی در دسترس نیست. نسبی ی دانسیته

 اطالعاتی در دسترس نیست. نسبت تبخیر

 .کامال قابل حل حاللیت در آب

 اطالعاتی در دسترس نیست.  (n-octanol/waterضریب تفکیک )

 اطالعاتی در دسترس نیست. ویسکوزیته
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 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 انفجاریپذیری:  واکنش 1.11

 پایداری شیمیایی 2.11

 این ماده اجتناب کنید.بیش از حد  شدن از گرمبرای جلوگیری از تجزیه حرارتی،  حرارتی/شرایطی که باید ازآن دوری شود: ی تجزیه

 :های احتمالی خطرناک واکنش 2.11

 خطر انفجار با:

 فلزات          قابل اشتعال آلی مواد               اتر                 تمون اکسید آنی                الکل               استونیتریل

 هاسولفوکسید        اسید سولفوریک     اسید نیتریک                  یکاسید است    یهای فلز نمک        اکسیدهای فلزی

 ها آلودگی        کنندهءعوامل احیا          دی کلرومتان           دینپیری         فنل        های هالوژنه هیدروکربن         هیدرژن

 حرارت یا گرما :شرایط اجتناب 2.11

 فلزات گوناگون و چسب :مواد ناسازگار 5.11

 را ببینید. 1بخش  ،در صورت حریق :محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه 6.11

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 یشناس اثرات سم 1.11

 مسمومیت حاد:

LD50 Oral( rat ): 1100 mg/kg 

 اثرات تحریکی اولیه:

 اندازد. ها را به تاخیر می زخمی بهبود ی مخاطی.هاغشا آور قوی بر پوست و سوزش اثر بر روی پوست:

 خطر کوریو  ها سوختگیوی چشم: ر بر

 تا زمان بروز عالئم.ادم ریوی  کمون ی دوره تنگی نفس. و کردن سرفه ،خاطیی مهاغشاهای  سوختگی تنفسی:

 ای ندارد. زایی شناخته شده ثرات حساسیتا زایی: حساسیت

 :CMRاثرات 

 اطالعاتی در دسترس نیست. سلول جنسی: اثر موتاژن بر

 اطالعاتی در دسترس نیست. :(Carcinogenicity) زایی سرطان

 اطالعاتی در دسترس نیست. :سمیت دستگاه تولیدمثل

 بندی نشده است. عنوان سمیت تنفسی طبقه به :خطر تنفسی

 :یک بار مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 .بندی نشده است یک بار مواجهه طبقه -های خاص هدف عنوان سمیت ارگان این ماده یا ترکیبات آن به

  :تکراری ی مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 .بندی نشده است تکراری طبقه ی مواجهه -های خاص هدف عنوان سمیت ارگان این ماده یا ترکیبات آن به

 شود. استفادههای ویژه  این ماده باید با مراقبت تر: بیش اطالعات 11.2

معده وجود  شدن مری و همچنین خطر سوراخ شود. می گلو باعث سوختگی شدید در دهان و اگر این ماده خورده شود، شناسی: سایر اطالعات سم

 ها. آسیب به کلیه ه قلبی و توقف تنفسی وجود دارد.امکان حمل دارد.

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 سمیت 1.12

 های کمی در دسترس نیست. داده سمیت برای آبزیان:

 .تری در دسترس نیست بیشمرتبط اطالعات  :پذیری مقاومت و تجزیه 2.12

 .ستتری در دسترس نی بیش مرتبطاطالعات  :احتمال تجمع زیستی 2.12

 .تری در دسترس نیست بیش مرتبطاطالعات  :در خاکنفوذ  2.12
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 اثرات  سمیت میحطی: 

 مالحظات:

 آوری روی موجودات آب دارد. اثرات زیان pHدادن تغییردلیل  به

 آور است. شده هم سوزش حتی به شکل رقیق

 خاک شود. وها، فاضالب  اجازه ندهید ماده وارد آب

 : PBT،vPvBنتایج ارزیابی  5.12

PBT: کاربردی نیست.                            vPvB: کاربردی نیست 

 مالحظات دفع :12بخش 

 های دفع مواد زائد: روش 1.12

 عنوان مواد زائد خطرناک دفع شوند. این ماده و ظروف آن باید به: توصیه

 مسئول بپرسید. از مقاماترا  دفع نوع بنابراین، متفاوت استای  ت ملی و منطقهمادفع این ماده براساس الزا

 بندی مواد آلوده بسته

 باید برطبق قوانین زیست محیطی موجود انجام شود.: توصیه

 قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 5181ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5180صوبه پسماندها م مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :12بخش 

UN number 
ADR, IMDG, IATA UN1873 

UN proper shipping name ADR: 1873  Perchloric Acid 
 IMDG, IATA: RERCHLORIC ACID 

Transport hazard class(es) 

ADR 

 
 Class : 5.1 Oxidising substances 
 Label: 5.1+8 

IMDG, IATA 

 
Class : 5.1 Oxidising substances 
 Label: 5.1+8 

Class Label Packaging group 
ADR, IMDG, IATA 

I 

 - آلودگی دریایی :خطرات محیطی

 کننده های خاص برای استفاده احتیاط

  عوامل اکسید کننده هشدار:

 558 :(Kemler) کد خطر

EMS Number: F-A,S-Q 

Segregation groupsاسیدها : 

 annex II of ای براساس الزامات حمل عمده

MARPOL73/78 and the  IBC code 

 کاربرد ندارد.
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  نقل تر حمل و اطالعات بیش

ADR 
 (LQمقدار محدود) 

Transport category 
Tunnel restriction code 

 مالحظات

 

 
0 

1 
B/E 

Lösung mit <50%:8,4b Kz 85, UN 1802, Gz 8+05 

UN "Model Regulatin" UN1873, PERCHLORIC ACID, 5.1 (8), I 

 : اطالعات قانونی15بخش 

 :قوانین خاص ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای این ماده یا مخلوط 1.15

 قوانین ملی:

 .دباید رعایت شو نوجوانان مربوط به استخدام های محدودیت اطالعاتی درباره محدودیت استفاده از این ماده:

   کمی خطرناک برای آب :Class 1 کالس خطرآب:

 :ارزیابی ایمنی شیمیایی 2.15
  ارزیابی ایمنی شیمیایی برای این ماده انجام نشده است.

 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1295پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو 

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 لوم پزشکی اصفهان(ای دانشگاه ع ارشد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کارشناس خانم تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
ROTH: 2013 

 (1291 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

ده از مواد رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

داخل کشور، است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 سازی شده است. بومی

 در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-2

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -2

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در پذیرند. بدیهی نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

انشگاه های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط د به سفارش شبکه آزمایشگاهی اطالعات ایمنی حاضر،  برگه

 .باشد می ق به این دو نهادی حقوق مادی و معنوی آن متعل و کلیهتهیه شده است  اصفهان


