شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي H3BO3 :

نام ماده شيميايي  :اسيد بوريک

نام تجاري و نام هاي ديگر  :اسيد بوراسيک  ،boracic acid ،اسيد اورتوبوريک orthoboric ،
حاالت فيزيکي :

پودر و يا کريستال هاي بيرنگ و بدون بو

خطرات فيزيکي :

اطالعات مهم

خطرات شيميايي :

اين ماده بر اثر حرارت در باالتر از  011درجه تجزيه شده و انيدريد بوريک که التهاب آور است توليد مي نمايد محلول در آب يک اسيد ضعيف است با
هيدروکسيدها و کربنات هاي قليايي ناسازگار است .

خطرات استنشاقي :

تبخير اين ماده در دماي محيط ناچيز است اما انتشار آن در هوا بسرعت ميتواند سبب ايجاد غلظت زيان آور در محيط گردد.

راههاي ورود به بدن :

استنشاق  -گوارش
اثر بر چشمها و پوست و مجاري تنفسي دارد اين ماده سبب ممکن است اثراتي بر مجاري روده اي گوارشي  -کبد و کليه ها داشته باشد.
تماس هاي طوالني يا تکرار آن سبب درماتيت و ناراحتي هاي پوستي ميشود  .تست آزمايشگاهي بر حيوانات اثرات سميت بر انسان را نشان مي دهد.
يک اسيد ضعيف کم محلول است که اغلب به عنوان يک ترکيب ضدعفوني کننده ،يا به صورت حشره کش ،و نيز به عنوان کنترل کننده اشتعال در نيروگاه
هاي هسته اي جهت کنترل سرعت شکافت اورانيوم (شکافت هسته اي) ،مورد استفاده قرار مي گيرد.
همچنين مي تواند به عنوان پيش ساز ديگر ترکيبات شيميايي به کار گرفته شود .اين ترکيب معموال به صورت بلورهاي بيرنگ يا پودري سفيد رنگ موجود
است و در آب محلول مي باشد .اين ترکيب وقتي که به عنوان يک ماده معدني به کار برده مي شود،
با نام ساسواليت  sassoliteناميده مي شود .براي ثابت نگه داشتن  PHآبکاري از اسيد بوريک استفاده مي شود.
پودر و يا ورقه هاي سفيد يا بي رنگ و بدون بو مي باشد.
از اين اسيد همچنين در کشاورزي  ،توليد حشره کش ها  ،در صنعت جواهرسازي  ،توليد کاشي و سراميک  ،داروي گند زدا و ضدعفوني کننده براي
سوختگي يا برش هاي سطحي نيز استفاده مي شود.

اثرات تماس کوتاه مدت :
اثرات تماس بلند مدت :
کاربرد :

خواص فيزيکي و شيميايي :

نقطه جوش ): (C
جرم ملکولي :

61/8

نقطه ذوب ): (C

171

فشار بخار ): (mmhg

قابل اغماض

دانسيته ): (gr/cm3

1/4

حالليت در آب ): (gr/l

5/6

شناسنامه مواد شيميايي
انواع مخاطرات
حريق

خطرات حاد  /عالئم

کمکهاي اوليه  /اطفا حريق

پيشگيري

غير قابل احتراق  -در حريق فيوم سمي و
محرک ايجاد مي نمايد.

انفجار
تماس شغلي

تماس تنفسي

سرفه  -گلو درد

تماس پوستي

ممکن است جذب گردد  -قرمزي  -ازطريق دستکش حفاظتي
پوست مجروح جذب ميگردد.

تماس چشمي

بلع و گوارش

هواي تازه  -استراحت

تهويه موضعي  -حفاظت تنفسي

شستشوي پوست با آب و صابون

عينک ايمني
درد شکمي  -استفراغ  -اسهال  -تهوع -
دل پيچه  -خارش
روش دفع ضايعات

مواد نشت يافته را با استفاده از وسايل ايمني جاروب و در ظروف مناسب
بريزيد با رطوبت زدن از گرد و غبار در محيط جلوگيري نمائيد و کارگران از
ماسک با فيلتر  p2استفاده نمايند و به محيط زيست وارد نشود.

شستشو با آب به مدت  51دقيقه  -اقدامات
درماني  -اقدامات درماني

غذا خوردن  -نوشيدن و سيگار کشيدن حين کار
ممنوع

شستشوي دهان

روش انبارداري
از مواد اکسيد کننده قوي جدا نگه داشته شود.

