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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

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

 
 (MSDSی اطالعات ایمنی مواد ) برگه

 (Cupric Hydroxide) مس یدهیدروکس

 

 هویت ماده :1بخش 
Product Name Cupric Hydroxide 

Chemical Name Cupric Hydroxide 

Synonym(s) Kocide Cupric Hydroxide Technical; Copper(ii) Hydroxide 

CAS# 20427-59-2 

RTESC GL7600000 

TSCA Cupric Hydroxide 

 مادهنام  هیدروکسید مس

Cu(OH)2 فرمول شیمیایی 

 ی ماده دهنده نسبت اجزای سازنده و اطالعات عناصر تشکیل :2بخش 

 ترکیب

 (%د وزنی از هر عنصر )درص #CAS میاییی شی ی ماده دهنده نام عناصر تشکیل

Cupric Hydroxide 20427-59-2 100  

  mg/kg [Rat] 1000حاد (:LD50) خوراکی

 mg/kg [Rabbit] 3160  :حاد(LD50) پوستی
 شناسی عناصر ماده اطالعات سم

  : شناسایی خطرات ماده3 بخش

 :اثرات حاد احتمالی این ماده بر سالمت

  )محرک، قابل نفوذ(، تنفسی. در تماس پوستی کمی خطرناک .یارش، گو()محرک چشمیخطرناک در تماس 
 اثرات مزمن احتمالی این ماده بر سالمت:

 .اطالعاتی موجود نیست: ((CARCINOGENIC EFFECTS زایی اثرات سرطان

  .اطالعاتی موجود نیست :(MUTAGENIC EFFECTS) زایی اثرات جهش

 .العاتی موجود نیستاط :((TERATOGENIC EFFECTS جنین براثرات 

 .اطالعاتی موجود نیست: مسمومیت پیشرفته

  تشدید وضعیت پزشکی شناخته نشده است. منجر به ،یا تکراری مدت مواجهه طوالنی

  اولیه در مواجهه با ماده های : اقدامات کمک4 بخش

دقیقه بشویید.  51مدت  با آب فراوان حداقل به اًدر صورت تماس چشم ها را فور ها بردارید. و آن کنید بررسیرا مصدوم لنزهای تماسی 

 دریافت کنید. های پزشکی را فوراً توصیه .بایستی از آب ولرم استفاده کنید
 چشمیمواجهه 

کننده بپوشانید. اگر تحریک ادامه یافت، به پزشک مراجعه  شده را با یک نرم شده را با آب و صابون بشوئید. پوست تحریک پوست آلوده

 کنید.
 مواجهه پوستی

 جدیمواجهه پوستی  اطالعاتی در دسترس نیست.
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

ح وسط سازی، رساندن عملیات پاک برای به پایان شده را برداشته و در یک ظرف مخصوص دفع مواد زائد بریزید.  از ابزار مناسب جامدات پخش استفاده با :ریزش جزئی

 ه و مطابق با الزامات قانونی دفع نمایید.شسترا با استفاده از آب فراوان آلوده 

سازی، سطوح آلوده را با استفاده از آب فراوان  رساندن عملیات پاک برای به پایانانتقال دهید. دفع مواد زائد ظرف مواد را با استفاده از یک بیلچه به داخل  :ریزش بزرگ

 اطالعات ایمنی ی التر نرود. حد مجاز مواجهه و برگهغلظت ماده از حد مجاز مواجهه باقب باشید که کشی تخلیه گردد. مرا و اجازه دهید که از طریق سیستم لوله شسته

 کنید. کنترل را با الزامات قانونیماده 
 جایی و انبارش هجاب :7بخش 

های  احتیاط

 عمومی

به بالفاصله  ،اگر ماده خورده شد .بپوشیدس حفاظتی مناسب لبا ها دوری کنید. از تماس ماده با چشم گرد و غبار آن را تنفس نکنید. .ماده را نخورید

  مواد ناسازگار مانند اسیدها دور نگهداشته شود.از  نشان دهید.به او  کنید و ظرف دارای برچسب را پزشک مراجعه

 انبارش ماده
در  نگهداری شود.مناسب  ی خنک با تهویه در یک محیطظرف درب ظرف را محکم ببندید. است. نسبت به هوا حساس است.  جاذب رطوبتاین ماده 

 نگهداری نشود. C (95°F)°35دمای باالی 

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 های مهندسی کنترل
به زیر حد نترل مهندسی، تراکم این ماده را های ک نمودن تهویه موضعی یا دیگر روش کردن فرایند، فراهمبا استفاده از محصور

 برسانید.مجاز 

 تر از حد مجاز برسانید. شود، با استفاده از تهویه، مواجهه با ماده را به پایین اگر در عملیات گرد و غبار، فیوم یا میست تولید می

 فردی   حفاظت
حفاظت تنفسی مناسب و تاییدشده برای کنترل مواجهه با غبار. روپوش  ی وسیله (.عینک محافظ مواد شیمیایی) گاگل

 ش. . دستکآزمایشگاه

حفاظت فردی در زمان نشت 

 بزرگ ماده

 .دستکش چکمه.حفاظت تنفسی برای کنترل مواجهه با غبار.  ی وسیله لباس کامل.(. عینک محافظ مواد شیمیایی) گاگل

لباس حفاظتی پیشنهادی چون ممکن است  حفاظت تنفسی خود تامین برای جلوگیری از تنفس ماده. ی استفاده از وسیله

 ماده با یک نفر متخصص مشورت کنید.این بل از حمل کافی نباشد، ق

حدود مجاز 

 مواجهه

ACGIH: 2014 
1mg/m

3
 

 1331 ایران:

مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شت کارشورای عالی حفاظت فنی و بهدا 15/3/5331

سی داشته فمشکل تندر صورتی که  بدهیدمصنوعی  نداشت به او تنفس. اگر تنفس بریدفضای آزاد بشاق، مصدوم را به ندر صورت اسن

 دریافت کنید. های پزشکی را فوراً توصیه بدهید.اکسیژن  به او ،باشد
 مواجهه تنفسی

 مواجهه تنفسی جدی در دسترس نیست. اطالعاتی

هوش  هرگز چیزی را از طریق دهان به فرد بی. مگر این که این کار توسط پرسنل پزشکی انجام شود مصدوم را وادار به استفراغ نکنید

بند  کروات، کمربند یا مچ ،مانند یقهمصدوم محکم های  لباس با پزشک تماس بگیرید. اگر مقادیر زیادی از این ماده خورده شد، فوراًندهید. 

 را شل کنید. 

 بلع

 بلع جدی اطالعاتی در دسترس نیست.

 و انفجار مادهحریق اطالعات  :5بخش 

 (Flammability) پذیری قابلیت اشتعال شتعالقابل ا غیر

 (Auto-Ignition Temperature) دمای خودسوزی کاربردی ندارد.

 (Flash pointزنی ) ی شعله نقطه کاربردی ندارد.

 (Flammable Limitsپذیری ) حدود اشتعال کاربردی ندارد.

 (Products of Combustionمحصوالت حاصل از احتراق ) اطالعاتی در دسترس نیست.

 سایر مواداین ماده در حضور  حریقخطرات  کاربردی ندارد.

 ست.انفجار ماده در هنگام برخورد مکانیکی: اطالعاتی در دسترس نیهای  ریسک

 اطالعاتی در دسترس نیست. ساکن: ی های انفجار ماده در حضور الکتریسیته ریسک
 خطرات انفجار این ماده در حضور سایر مواد

 ها و دستورالعملآتش  ی کننده مواد مناسب برای خاموش کاربردی ندارد.

 ات حریقخطر مهم در اتنک اطالعاتی در دسترس نیست.

 کات مهم در خطرات انفجارن اطالعاتی در دسترس نیست.
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  های فیزیکی و شیمیایی ماده ویژگی :3بخش

  پودر جامد(. )جامد حالت فیزیکی و شکل ظاهری

 بدون بو. بو

 .انندبوی مس م طعم

 g/mole 97.56 وزن مولکولی

 )روشن(. آبی رنگ

pH (1% soln/water)  (قلیایی) 7.8 

 اطالعاتی در دسترس نیست. ی جوش نقطه

 C (320°F)°160 ی ذوب قطهن

 .اطالعاتی در دسترس نیست دمای بحرانی

 (Water = 1) 3.37 چگالی نسبی

 کاربردی ندارد. فشار بخار

 اطالعاتی در دسترس نیست. چگالی بخار

 اطالعاتی در دسترس نیست. فراریت 

 اطالعاتی در دسترس نیست. ی بو حد آستانه

 اطالعاتی در دسترس نیست. نسبت توزیع در آب/نفت

 اطالعاتی در دسترس نیست. شدن در آب قابلیت یونیزه

 ابل تجزیه در آب گرم.و تشکیل سوسپانسیون. قآب سرد قابل انتشار در  خصوصیات انتشار

 حاللیت
 (هکرد )موقعی که تازه رسوب غلیظ یآمونیوم، قلیاهیدروکسید در اسیدها،  قابل حلدر آب سرد.  غیر قابل حل

 پتاسیم.سیانید 

 

 

 

 پذیری ماده پایداری و واکنش :11بخش 

 این ماده پایدار است. پایداری

 اطالعاتی در دسترس نیست. دمای ناپایداری

 شرایط ناپایداری
پایداری به روش آماده سازی بستگی دارد. ممکن همچنین  مواد ناسازگار، حرارت بیش از حد.

 گرما به اکسید مس سیاه رنگ تجزیه شود. چند روز یا در برابر  در طیاست 

 پذیر با اسیدها. واکنش ناسازگاری با سایر مواد شیمیایی

 اطالعاتی در دسترس نیست. خورندگی

 پذیری ماده نکات قابل مالحظه در واکنش

 دهند. می تشکیلاستیلید خطرناک های مس  جاذب رطوبت. حساس در برابر هوا. بسیاری از نمک

های مس و استیلن  های آمونیاک یا سوزاننده با نمک شده در حالل مس تشکیلهای استیلید

به  های مس نمکد و این نهای مس دار خاصیت انفجاری بیشتری نسبت به مشتقات نمک

 های محلولد. نباش با سدیم هیپوبرومات سازگار نمی های مس شوند. نمک هیدرازین تجزیه می

های مس  توسط فرایند کاتالیزوری قوی یوناخالصی باشند، صورت ن حتی اگر بهسدیم هیپوبرومات 

 متان ناسازگارند. های مس با نیترو شوند. نمک می هتجزی

 اطالعاتی در دسترس نیست. نکات قابل مالحظه در خورندگی ماده

 اتفاق نخواهد افتاد. پلیمریزاسیون

 شناسی ماده اطالعات سم: 11بخش 

  .یتنفس و رشیگوا های ورود ماده به بدن راه

 سمیت در حیوانات
 mg/kg [Rat]: LD50 1000  سمیت خوراکی حاد

 LD50 : >3160 mg/kg [Rabbit] سمیت پوستی حاد
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 اطالعاتی در دسترس نیست. اثرات مزمن بر انسان

 دیگر اثرات سمی بر روی انسان
 (،، قابل نفوذمحرک) پوستیدر تماس . کمی خطرناک یگوارشهای  خطرناک در تماس

 .تنفسی

 .اطالعاتی در دسترس نیست نکات قابل مالحظه در سمیت برای حیوانات

 .اطالعاتی در دسترس نیست نکات قابل مالحظه در تاثیرات مزمن بر انسان

 اثرات سمی بر انسان سایرنکات قابل مالحظه در 

  :اثرات بهداشتی بالقوه سمی

 عنوان به .گردد می یکپوستی یا درماتیت تماسی آلرژتحریک باعث  پوست:

 جذب پوستی سمیت جزئی دارد. از طریق شود. در نظر گرفته نمیپوستی  ی کننده ساسح

از طریق فرایند مکانیکی  ممکن است تحریک چشم. گردد سبب تحریک چشم می :چشم

ممکن است برای چشم خورنده  ،ندسریع شسته نشوها  چشمکه  ایجاد شود. در صورتی

 شود.  فت چشمبوده و سبب آسیب با

 ،اشد. اگر به مقدار زیادی خورده شودمضر بشدن، ممکن است  در صورت بلعیده گوارش:

مکن م ممکن است سبب تحریک دستگاه گوارشی گردد.ند. ممکن است سمیت ایجاد ک

)اگر شدید  سیستم عصب مرکزی شکم، کاهش فعالیتاست باعث تهوع، استفراغ، درد 

کما  و ، خونریزی دستگاه گوارش، همولیز، کم خونی، تشنجمنجر به مرگ( احتماالً باشد،

 د.شو

و  بگذارد اثر شوک( و )کاهش فشار خون سیستم قلبی عروقیممکن است بر روی 

 ممکن است بر کبد و کلیه اثر بگذارد. .شود سبب مت هموگلوبین میندرت،  به

، اه با سرفهتنفسی همر یک دستگاهرحد ممکن است باعث تح: مواجهه بیش از استنشاق

، سردرد، تهوع و التهاب حنجرهتب فیوم فلزی، ادم ریوی، شدن تنفس،  کوتاه خلط،تولید 

 استفراغ گردد.

مدت  مواجهه طوالنیو  تکرار بیش از حدممکن است  اثرات بهداشتی بالقوه مزمن:

 شدن تیغه بینی گردد. سوراخو  درماتیت تماسی آلرژیکسبب 

 

 

 تیشناخ اطالعات بوم :12بخش 

 .اطالعاتی در دسترس نیست سمیت زیست محیطی

BOD5 & COD اطالعاتی در دسترس نیست. 

 زیستی ی محصوالت تجزیه
بلند ی  تجزیه در اگر چه .شوند تولید نمیمواد خطرناک کوتاه مدت  ی در تجزیه احتماالً

 د.نایجاد شو مدت ممکن است

  تری دارند. سمیت کماصلی  ی از ماده ،یهتجزمحصوالت حاصل از  زیستی ی سمیت محصوالت تجزیه

 .اطالعاتی در دسترس نیست محصوالت تجزیهنکات قابل مالحظه در سمیت 

 

 

 مالحظات دفع :13بخش 

 د.نمواد زاید بایستی مطابق با مقررات زیست محیطی دفع گرد: دفع مواد زائد

 مدیریت قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 5333ون مدیریت پسماندها مصوبه ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قان برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5331پسماندها مصوبه 

 حمل و نقلاطالعات  :14بخش 

 - :DOTبندی  طبقه

 کاربردی نیست.: شماره شناسایی

 کاربردی نیست. :مالحظات خاص برای انتقال
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 ت قانونیسایر اطالعا :15بخش 

HMIS (U.S.A.) 
 1 :سوزی خطر آتش           1 خطر سالمتی:

 E :حفاظت فردی            1 پذیری: واکنش

WHMIS (Canada) - 

DSCL(EEC) 

R22 :شدن، مضر است. در صورت بلعیده 

R36 :ها. محرک چشم 

S2 :دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 

S46 :ًزشک مراجعه کنید و برچسب یا ظرف حاوی به پ در صورت بلعیده شدن، فورا

 ماده را به او نشان دهید.

 انجمن ملی حفاظت در برابر حریق )آمریکا(
NFPA 

 1 :سالمتی

 5 :قابلیت اشتعال

 1 پذیری: واکنش

 خطر خاص:

 تجهیزات حفاظت فردی:

محیط، استفاده از  ی نبودن تهویه در صورت کافی .مایشگاهیآز روپوش دستکش.

 )عینک محافظ مواد شیمیایی( گاگل .تاییدشده و مناسباظت تنفسی حف ی وسیله

 

 : سایر اطالعات16بخش 

 1335پاییز  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
Science Lab.com 

 (1331 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.-3

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 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

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

 .باشد می ی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد و کلیهتهیه شده است  انشگاه اصفهاند


