شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي C6H8O7 :

نام ماده شيميايي  :اسيد سيتريک
نام تجاري و نام هاي ديگر  :سيتريک اسيد  -جوهرليمو  -اسيد ليمو

اطالعات مهم

حاالت فيزيکي :

جامد بيرنگ

خطرات فيزيکي :

استفاده از فرم پودر آن خطر انفجار دارد.

خطرات شيميايي :

در دماي  175درجه تجريه ميشود محلول در آب آن يک اسيد متوسط است با فلزات ترکيب ميشود.

خطرات استنشاقي :

تبخير آن در دماي محيط قابل اغماض است اما انتشار آن در محيط سبب آلودگي خواهد شد

راههاي ورود به بدن :

استنشاقي  -گوارشي

اثرات تماس کوتاه مدت :

التهاب آور چشم  -پوست و مجاري تنفسي

اثرات تماس بلند مدت :

خوردگي دندان

کاربرد :

 .1به عنوان ماده محافظ مواد غذايي و چاشني غذا مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .2اسيد سيتريک به دليل توانايي تشکيل کيليت با فلزات در ترکيب شويندهها استفاده ميشود.
 .3اسيد سيتريک در داروسازي هم کاربرد دارد و به عنوان مادهاي بي خطر براي مصرف در غذاها شناخته شده است.
 .4در صنعت نوشابه و آبميوه
 .5در صنعت آرايشي و بهداشتي

خواص فيزيکي و شيميايي :

خواص بهداشتي و ايمني :

نقطه جوش ): (C

175

نقطه ذوب ): (C

جرم ملکولي :

192

دانسيته ): (gr/cm3

نقطه اشتعال ): (C

100

حد پايين اشتعال :

دماي احتراق خودبخود ): (C

حد مجاز تماس ): (ppm

153

فشار بخار ): (mmhg
حالليت در آب ): (gr/l

/28

حد باالي اشتعال :
حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm

59
2/29

شناسنامه مواد شيميايي
خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات
حريق
انفجار

پيشگيري

کمکهاي اوليه  /اطفا حريق

شعله باز در محيط اين ماده ايجاد اسپري آب  -پودر  -دي اکسيد کربن  -مايع کف
قابل احتراق
نشود
انتشار ذرات ريز ماده در هوا مخلوط قابل انفجار سيستم بسته استفاده شود
تجهيزات برقي ضد انفجار باشند
ايجاد مينمايد
 -انتشار گرد وغبار جلوگيري شود

تماس شغلي
تماس تنفسي

سرفه  -گلو درد  -تنگي نفس

تهويه

هواي تازه  -استراحت

تماس پوستي

قرمزي

دستکش حفاظتي مناسب
استفاده شود

شستشو با آب و مراجعه به پزشک

تماس چشمي

قرمزي  -درد

عينک حفاظتي مناسب استفاده
شود

شستشو با آب  15دقيقه و اقدامات درماني

بلع و گوارش

درد شکمي و گلو درد

روش دفع ضايعات
مواد نشت يافته در ظروف سربسته جمع آوري شود.
کارگران از ماسک تنفسي با فيلتر P2استفاده شود.

نوشيدن و استعمال دخانيات و
غذا خوردن حين کار ممنوع

شستشوي دهان و مراجعه به پزشک

روش انبارداري
از مواد اکسيد کننده قوي  -بازهاي قوي  -نيترات فلزات جدا نگه داشته شود.

