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ไฮโดรเจนคลอไรด
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วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000
Anhydrous hydrogen chloride
Hydrochloric acid, anhydrous
(บรรจุถัง)
CAS#
: 7647-01-0
HCl
RTECS# : MW4025000
Molecular mass : 36.5
UN#
: 1050
EC#
: 017-002-00-2
การเกิดอันตราย/
การไดรับสัมผัส
การติดไฟ

อันตรายเฉียบพลัน/
อาการ
ไมติดไฟ

การปองกัน

การระเบิด
การไดรับสัมผัส
การสูดดม

ทางผิวหนัง

ทางดวงตา

ทําลายเนื้อเยื่อ ปวดแสบปวดรอน
ไอ หายใจลําบาก หายใจถี่ๆ เจ็บคอ
อาการอาจปรากฏภายหลัง
(ดูหมายเหตุ)
ผิวหนังที่สัมผัสของเหลวเกิดอาการ
น้ําแข็งกัด: ผิวหนังไหมอยางรุนแรง
และทําใหปวด
ทําลายเนื้อเยื่อ ปวด ตาพรา
เปนแผลไหมลึกรุนแรง

การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ทําการดูด
ระบายอากาศ กําจัดกาซดวยน้ําฉีดเปนฝอย (ใชเครื่องปองกัน
พิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจ
ติดตัว)
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
Transport Emergency Card: TEC(R)-20S1050
NFPA Code: H 3 ; F 0; R 1;

หลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกกรณี
ทําการดูดระบายอากาศ
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ

การปฐมยาบาล/
การดับไฟ
เมื่อเกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง:
ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสม
กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา
ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี
ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งนั่งครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยน้ํามากๆ หรืออาบน้ํา
นําสงแพทย
ลางตาดวยน้ํามากๆหลายๆนาที
สวมแวนนิรภัย
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)
หรือเครื่องปองกันนัยนตา
นําสงแพทย
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ
การบรรจุและติดฉลาก
EU Classification
UN Classification
UN Hazard Class: 2.3
Symbol: T,C
UN Subsidiary Risks: 8
R: 23-35
S: (1/2)-9-26-36/37/39-45
การเก็บรักษา
เก็บแยกจากสารรีดิวซและสารที่ติดไฟได สารออกซิไดซอยางแรง
ดางแก โลหะ เก็บในหองที่มีการดูดระบายอากาศดี
เก็บในที่แหงและเย็น
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ขอมูลสําคัญ
สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกลิ่นฉุน
อันตรายทางกายภาพ : กาซหนักกวาอากาศ
อันตรายทางเคมี : สารละลายในน้ําเปนกรดแกซึ่งทําปฏิกริยาอยางรุนแรงกับดาง และทําลายเนื้อเยื่อ ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสาร
ออกซิไดซทําใหเกิดกาซพิษ (คลอรีน-ดู ICSC0126) ทําลายโลหะหลายชนิดเมื่อมีน้ําอยูดวยทําใหเกิดกาซที่ติดไฟหรือระเบิดได
(ไฮโดรเจน-ดู ICSC 0001)
คาขีดจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm; (Ceiling value); A4 (ไมถูกจัดวาเปนสารกอมะเร็งในมนุษย); (ACGIH 2004).
MAK: 2 ppm, 3.0 mg/m3; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ
ความเสี่ยงจากการหายใจ :ปริมาณของกาซนี้ในอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : การระเหยของของเหลวอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด สารนี้จะทําลาย
เนื้อเยื่อที่ตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การหายใจเอากาซที่มีความเขมขนสูงอาจทําใหใหเกิดอาการปอดอักเสบและปอดบวมน้ํา ทําให
เกิดภาวะ reactive airways dysfunction syndrome (RADS) (ดูหมายเหตุ) อาการอาจปรากฎภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารนี้อาจมีผลตอปอด ทําใหเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง สารอาจมีผลตอฟน
ทําใหฟนผุ
คุณสมบัติทางกายภาพ
จุดเดือด : -85 ํC
การละลายในน้ํา (g/100 ml ที่ 30 ํ C) : 67
จุดหลอมเหลว : -114 ํC
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 1.3
ความหนาแนน : 1.00045 g/l (กาซ)
สัมประสิทธิ์การแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.25
หมายเหตุ
ปริมาณของสารที่ไดรับจากการทํางานในเวลาใดๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน อาการปอดบวมน้ํา มักจะไม
ปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ชั่วโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังนั้นตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกต
อาการ ควรทําการพนยาที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย หามพนน้ําบนถังบรรจุที่รั่ว (เพื่อปองกันการกัดกรอน
ของตัวถัง) ตั้งถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว
Other UN number : 2186 (refridgerated liquid) hazard class: 203; subsidiary hazard: 8; 1789(hydrochloric acid) hazard class: 8,pack
group II or III. Aqueous solutions may contain up to 38% hydrogen chloride
IPCS
International Programme
on Chemical Safety
การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS)
รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities)
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

