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ﻫﯿﺪروﮐﻠ ﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﻓﻠﺰات و ﮔﺎز
ﻫﯿﺪروژن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨ ﺘ و ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪی و ﺧﻮرﻧﺪﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎرﺑﺮد
ﻓﺮاواﻧ دارد .ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟ ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﺎ ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ و ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی اﺳﯿﺪم ﺳﺎﻟﯿﺲ ،ﻧﻤﮏ اﺳﯿﺪ ،ﺗﯿﺮک و ﻣﻮرﯾﺎﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و در ﻗﺮن
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺪرﯾﺎس ﻟﯿﺒﺎوﯾﻮس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ PH .ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺣﺪود  2ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻧﻈﺮ رﺳﻮب زداﯾﯽ و ﺟﺮم ﮔﯿﺮی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد و آﺑﮑﺎری و اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﻓﻠﺰات دارد.

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔ زﯾﺎد و ﺑﻮﯾﯽ زﻧﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﺎ ﺣﺪی ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آژاﻧﺲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ را ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﺳﻤ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای آن ﻣﻘﺮرات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ ،ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از از ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی اﯾﻤﻨ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ) ( HCLدر ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪن در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺟﺮم ﻣﻮﻟ آن  36.46ﮔﺮم ﺑﺮ
ﻣﻮل و ﺧﻠﻮص آن در ﺑﺎزه  30ﺗﺎ  37درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ ،ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺗﮏ ﭘﺮوﺗﻮﻧ
ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﻮن  +Hﺑﺮﺳﺪ .دﻣﺎی ذوب در ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  35درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
در دﻣﺎی  108درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﮔﺮ ﺧﻠﻮص ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﻻی  40درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮار ﺷﺪه و ﻻزم اﺳﺖ
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی درﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ارزان و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘ ﺎل
اﻧﺤﻼل ﭘﺬﯾﺮی اﻣﺘﺰاج ﭘﺬﯾﺮ در آب
دارای ﻗﺪرت ﺧﻮرﻧﺪﮔ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺷﻔﺎف ،ﺑﯽرﻧﮓ و ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و زﻧﻨﺪه
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﻠ ﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ و اﺳﯿﺪﺷﻮﯾﯽ ﻓﻠﺰات
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑ ﭘﯽ وی ﺳ
رﺳﻮب زداﯾﯽ و ﺟﺮم ﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح
در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی رزﯾﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﺗﯿﻮﻧ
ﮐﻨﺘﺮل  pHو ﺧﻨﺜ ﺳﺎزی
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ  PHآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﻠﺮ زﻧ
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟ و ﻏﯿﺮ آﻟ
اﺳﯿﺪ زﻧ ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰودﻧ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﮐﺘﻮز
در ﺻﻨ ﺖ ﭼﺮم ﺳﺎزی
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،آﺑﮑﺎری
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﯿﺪروﮐﻠ ﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﯿﺪروﮐﻠ ﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﻤﭽﻮن درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ،ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕ دارد و اﻣﮑﺎن ﺗ ﯿﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎز
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﻣﺸﺎوره ی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠ ﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ
روش اول :ﺣﻞ ﺷﺪن ﻫﯿﺪروژن ﮐﻠﺮﯾﺪ در آب راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟ آن اﺳﯿﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص
 38درﺻﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮارت دﻫ ﮐﻠﺮ و ﻫﯿﺪروژن در ﮐﻮره ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗ  ،ﮐﻠﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﮐﻠﺮوﻫﯿﺪروژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
H2 + Cl2 ———–> ۲HCl
روش دوم :اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم روش دوم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ روش ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﮏ و اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ،از ﺧﻤﯿﺮ ﻧﯿﺘﺮات
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺣﺮارت دﻫ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
NaCl + H2SO4 ——> HCl + NaHSO4
NaCl+H2NaHSO4———-> HCl + Na2SO4

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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