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 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 1 صفحه 

 پیشگفتار
و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و يكي از برنامه های مركز سالمت محيط 

انتشار رهنمودهای مربوط به حوزه ها و زمينه های مختلف بهداشت محيط و حرفه ای و ساير 

موضوعات مرتبط است كه با بهره گيری از توان علمي و تجربي همكاران متعددی از سراسر كشور، 

ن بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمي، از انجام شده است. در اين راستا سعي شده است ضم

تجربه كارشناسان و متخصصين حوزه ستادی مركز سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردی 

كه در كشور قوانين، مقررات و دستورالعمل های مدوني وجود دارد در تدوين و انتشار اين رهنمودها 

های فني مسئول تدوين رهنمودها اين بوده است كه محصولي  مورد استناد قرار گيرد. تمام تالش كميته

فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران ساير سازمان ها و 

دستگاههای اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل استفاده باشد ولي به هر حال ممكن است دارای نواقص و 

نوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود كاستي هايي باشد كه بدي

با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيشتر محتوای اين 

 رهنمودها به نيازهای روز جامعه ياری نمايند تا در ويراست های بعدی اين رهنمودها بكار گرفته شود.

جه به دسترسي بيشتر كاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهای تدوين شده بر روی با تو

تارگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 

دودی از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جويي، طيف گسترده ای از كاربران به آن مح

 دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياری خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزی انقالب شكوهمند اسالمي اين 

ست اندركاران تدوين و انتشار اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات كليه د

رهنمودها صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما 

 را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياری خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاری نمايم.

 

  دكتر كاظم ندافي
 رئيس مركز سالمت محيط و كار

 



  

 

 2 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 مقدمه -1

ه استفاده از مواد شيميايي در زندگي انسان امری اجتناب ناپذير است. بدون شک استفاده از مواد شيميايي امروز

در بسياری از جنبه های زندگي و فعاليتهای اقتصادی مزايای مهمي به همراه داشته و كيفيت زندگي انسان را 

است كه استفاده نادرست از مواد  دگرگون نموده است. اما شواهد و مطالعات اپيدميولوژيک حاكي از آن

شيميايي مي تواند برای سالمت انسان و محيط مشكل ساز باشد.  بطوريكه استفاده بي رويه از مواد شيميايي و 

دفع غير بهداشتي مواد زائد ناشي از آنها موجب آسيب به سالمتي و حتي مرگ انسان گرديده و استفاده ناايمن 

محيط های كار و فاجعه های زيست محيطي گرديده است. خانم راسل موجب بروز حوادث شيميايي در 

به استفاده بي رويه انسان از مواد  "بهار خاموش"برای نخستين بار در كتاب خود به نام  2691كارسن در سال 

شيميايي اشاره نموده و آثار زيانبار آن را بر سالمتي انسان و محيط زيست نمايان ساخت. از اين رو بسياری 

معتقدند كه انتشار اين كتاب تأثير بسزائي در بيداری و هشياری عموم جامعه نسبت به اين امر مهم داشته است. 

اهميت كاربرد و مديريت صحيح مواد شيميايي يک مسئله جهاني بوده و هست. لذا در راستای پاسخگويي 

هديدی برای  سالمت نسل های علمي به مشكالت ناشي از مصرف گسترده مواد شيميايي در سطح جهاني كه ت

( حاصل IPCS، برنامه بين المللي ايمني شيميايي )2691حال و آينده و نيز كيفيت محيط مي باشد، در سال 

( و سازمان بين المللي UNEP(، برنامه محيطي ملل متحد )WHOهمكاری مشترک سازمان بهداشت جهاني )

ف عبارت بودند از هماهنگي و سرعت دادن به فعاليتهای ( با دو هدف كلي ايجاد گرديد.  اين اهداILOكار )

مرتبط با ايمني شيميايي خصوصاً  ارزيابي ريسک برای سالمتي انسان و محيط و نيز هم افزايي توانمندی ها 

برای اطمينان از حفظ سالمت انسان و محيط در مقابل اثرات زيانبار مواد شيميايي در تمامي مراحل چرخه عمر 

  ميايي شامل توليد، حمل و نقل، استفاده و دفع ماده شيميايي.يک ماده شي

تماس با مواد شيميايي بسيار متنوع بوده و در طيف وسيعي از محيط های كاری اعم از محيط های صنعتي و غير 

 صنعتي و كارگاه های كوچک و بزرگ وجود دارد. عالوه بر كارخانجات و صنايع شيميايي، آزمايشگاه ها نيز

له محيط های كاری هستند كه در آن افراد تماس زيادی با خطرات مواد شيميايي داشته بطوريكه برخي از جم

از اين خطرات ندرتاً در محيط های ديگر وجود دارند. مسلم است كه ماهيت خطرات كار در آزمايشگاه ها در 

اد شيميايي كه كارگران ممكن مقايسه با كارخانجات صنعتي تفاوت دارد. در مقايسه با كارخانجات سازنده مو

است با تعداد نسبتاً محدود تری از مواد شيميايي در تراكم های نسبتاً باال و بطور طوالني مدت تماس داشته 

باشند، در آزمايشگاه های تحقيقاتي افراد معموالً با تعداد زيادی مواد شيميايي در ميزانهای كم و زمانهای كوتاه 

تراكم آنها بطور طوالني مدت افزايش مي يابد. البته اين گفته وقتي درست است كه در تماس بوده كه ندرتاً 

كاركنان آزمايشگاه به وسايل حفاظتي مورد نياز دسترسي داشته و در يک آزمايشگاه مجهز كار كنند. دانشگاه 

آزمايشگاه های  ها و مؤسسات آموزشي عالوه بر اداره آزمايشگاه های تحقيقاتي و آناليتيكي عهده دار اداره

آموزشي نيز مي باشند. لذا با توجه  به اينكه در اين آزمايشگاه ها و بطور كلي در محيط های كاری كه افراد 
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 3 صفحه 

كم تجربه كار مي كنند، دانشجويان، كارآموزان و افراد كم تجربه بايد در ابتدا با احتياطات ايمني مورد نياز 

 ت به خطرات ناشي از آنها آگاهي يابند. برای كار با مواد شيميايي آشنا شده و نسب

خطرات مواد شيميايي را بطور كلي مي توان در دو گروه خطرات فيزيكي و خطرات شيميايي تقسيم بندی 

نمود. خطرات فيزيكي عمدتاً شامل خطرات آتش سوزی و انفجار و خطرات شيميايي در ارتباط با اثرات سمي 

مي باشد. در اين راهنما سعي شده است كه مواد شيميايي از جهات مواد و شامل اثرات حاد و مزمن آنها 

مختلف و با در نظر گرفتن خطرات فيزيكي و نيز اثرات سمي مورد شناسايي قرار گرفته، طبقه بندی های 

موجود در زمينه مواد شيميايي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند. در ادامه مروری بر روند ارزيابي ريسک 

يميايي بعمل آمده و اقدامات پيشگيرانه و كنترلي كه الزمه كار ايمن و مديريت صحيح مواد مخاطرات ش

شيميايي مي باشد بصورت سيستماتيک طرح و مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش پاياني نيز راهنمای 

ميايي، اطالعات مختلف  مانند مشخصات ماده و خصوصيات فيزيكوشيفشرده مواد شيميايي خطرناک حاوی 

خطرات فيزيكي و سمي، اقدامات حفاظتي  و كمک های اوليه برای تعدادی از عوامل شيميايي مهم محيط كار 

 آورده شده است. 

 69ماده  2و تبصره   98با توجه به الزامات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مطابق با ماده 

ی كار و ارتقاء بهداشت و ايمني محيط كار اقدام به تدوين و قانون كار و در راستای صيانت از سالمت نيرو

گرديد.  اين كتاب مي تواند به عنوان راهنما در كار  "راهنما و دستوالعمل جامع مواد شيميايي خطرناک"انتشار 

با مواد شيميايي قابل استفاده  برای متخصصين، كارشناسان و دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای بوده و 

ر مديريت صحيح ريسک مواد شيميايي آنها را ياری نمايد. با توجه به اهداف آموزشي و رفتاری كه در ابتدا د

بيان خواهد شد اين راهنما قابليت آن را دارد كه بصورت كارگاه آموزشي و دوره های فشرده نيز تدريس شده 

ت كارشناسان محترم بهداشتي در و موجب فراهم نمودن درک بهتر مفاهيم و ارتقاء آگاهي، نگرش و مهار

 زمينه شناسايي مواد شيميايي، نحوه كار ايمن و مديريت صحيح مواد شيميايي گردد. 

هر چند مخاطبين اصلي اين كتاب راهنما،كارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

اسان مرتبط با حوزه بهداشت، ايمني و پزشكي مي باشد، كتاب حاضر مي تواند قابل استفاده برای ساير كارشن

محيط زيست نيز باشد. همچنين كارشناسان، متخصصين و محققين در زمينه شناسايي، ارزيابي و مديريت 

ريسک مواد شيميايي در كارخانجات، آزمايشگاه ها و مراكز مرتبط مي توانند از اين كتاب راهنما بهره گيرند. 

امي كوچک اما مؤثر در جهت دست يابي به مديريت صحيح مواد شيميايي اميد است كه انتشار اين راهنما گ

 در كشور عزيزمان باشد.

 اهداف -2

 در پايان اين مبحث كارشناسان و افراد آموزش ديده قادر خواهند بود:

 مفاهيم قانوني، مسئوليت ها و وظايف كلي در قبال عوامل شيميايي و كاربرد صحيح مواد را بيان نمايد.   - 
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 مهمترين كدهای بين المللي موجود در شناسايي مواد شيميايي و موارد كاربرد هر يک را بيان نمايد.  -

 مهمترين سيستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک را نام برده و دامنه كاربرد هر يک را بيان نمايد.   -

 يم بندی آنها را شرح دهد.عوامل شيميايي زيان آور را شناسايي نموده و مهمترين روش های تقس  -

 عوامل شيميايي هوابرد را شناسايي نموده و مهمترين آالينده های هوا را بيان نمايد.    -

 مهمترين اثرات بيولوژيک عوامل شيميايي را همراه با ذكر مثال بيان نمايد.   -

خصوصايات آنهاا را   كاالهای خطرناک را شناسايي نموده، انواع كالس های مختلف كاالهاای خطرنااک و    -

 همراه با ذكر مثال شرح دهد.

در طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شيميايي را بيان نماوده و نحاوه طبقاه     GHSسيستم طبقه بندی جهاني   -

 بندی مواد را بر حسب نوع خطرات آنها توضيح دهد.

را در جهات دسات ياابي باه     مراحل مختلف ارزيابي ريسک مواد شيميايي را بيان نماوده و بتواناد اصاول آن      -

 مديريت صحيح مواد شيميايي به كار بندد. 

راههای مختلف تبادل اطالعات خطر مواد شيميايي را بيان نموده، مواردی نظير فهرست ثبت مواد، برگه های   -

، استفاده از عالئم هشاداردهنده و برچساب گاذاری مناساب ماواد شايميايي و       (MSDS)اطالعات ايمني مواد 

 ی خطرناک را توضيح دهد.كاالها

با سلسله مراتب كنترلي آشنايي داشته و بتواند آنها را در كنترل خطرات و كاهش تماس با عوامل شيميايي به   -

 كار گيرد.

 اصول كلي در انبارداری و جداسازی مواد شيميايي را بيان نمايد. -

 اصول كلي در حمل و نقل مواد شيميايي را بيان نمايد. -

تفاده از راهنمای فشرده خطرات مواد شيميايي، بتواند مهمترين خصوصيات مواد شيميايي مهم موجود در با اس -

محيط كار را شناسايي نموده و ضمن آشنايي با پتانسيل خطرات اصول مهم پيشگيری و كنترل خطارات آنهاا را   

 به كار گيرد. 
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 کلیات  -3

كار داشته و با آنها زندگي مي كنند. با وجوديكه انسان قرنها است امروزه تقريباً همه افراد با مواد شيميايي سر و 

اما در دهه های اخير تماس انسان  با مواد شيميايي باه مراتاب بيشاتر     كه در عصر مواد شيميايي زندگي مي كند،

شاته  شده است. بسياری از مواد شيميايي مي توانند اثرات زيانباری را روی سالمت انساان، حيواناات و محايط دا   

باشند. مواد شيميايي دو نوع خطر شامل خطرات سمي )مانند اثرات موضعي و سيساتميک( و خطارات فيزيكاي    

)مانند خطر انفجار يا آتش سوزی( به همراه دارند. بنابراين، از آنجا كه اساتفاده نادرسات از ماواد شايميايي ماي      

ده استفاده كننده است كه پيش از استفاده ماواد  تواند مخاطرات زيادی را بدنبال داشته باشد، اين مسئوليت به عه

ارزيابي نموده و پتانسيل اثرات سمي و نيز خطرات فيزيكي نظيار قابليات اشاتعال را شناساايي نماياد.       شيميايي را

سازندگان، وارد كنندگان و توزيع كنندگان مواد شيميايي مختلف باياد اطميناان داشاته باشاند كاه كانتينرهاای       

ايي خطرنااک كاه از محايط كاار خاارش ماي شاوند دارای برچساب هاای مناساب باه هماراه             حاوی مواد شايمي 

مشخصات ماده شيميايي و عالئم هشدار دهنده متناسب با آن مي باشند. در محيط كار كانتينرها و مخازن حاوی 

زم ماده شيميايي  بايد دارای برچسب مناسب مشخصات ماده شيميايي خطرناک كه نشاان دهناده هشادارهای ال   

 برای حفاظت كاركنان است داشته باشند.

عمر يک ماده شيميايي ممكن است شامل مسيرهای متفاوتي از توليد تا نگهاداری، اساتفاده و    بطور كلي چرخه

دفع مواد زائد بوده و تمامي اين مراحل بايد در ايمني شيميايي و مديريت ريسک ماواد خطرنااک ماورد توجاه     

مختلفي برای استفاده ايمن از مواد شايميايي وجاود دارد بطوريكاه بتاوان احتماال      (. راههای 2قرار گيرد )شكل 

بروز حادثه و نيز شدت نتايج حادثه را تا حدود قابل قبول و حتي نااچيز كااهش داد. هار چناد اساتفاده از ماواد       

يح و تمارين  شيميايي همواره توام با ريسكهايي مي باشد اما ايان ريساكها را ماي تاوان باا داناش، اساتفاده صاح        

روشهای كاری مناسب به حداقل ممكن رساند. باه عباارت ديگار، ايمناي شايميايي بساتگي باه داناش، اساتفاده          

معقول، روشهای ايمن كار، كنترلهای مهندسي الزم، استفاده مناسب از وسايل حفاظت فردی، استفاده از حداقل 

 طرتر در صورت امكان دارد.مواد شيميايي مورد نياز و جايگزين نمودن مواد شيميايي كم خ
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 مدلي برای چرخه مواد شيميايي -2شكل 
عنصار اساساي مانناد آهان،      211مواد شيميايي متنوعي كه محيط پيرامون ما را احاطه نموده است شامل بيش از 

و  سرب، جيوه، كربن، اكسيژن و نيتروژن است. اين مواد همچنين شامل تركيبات مختلفي از اين عناصر، اسيدها

نمكها هستند. واكنشهای شيميايي قادر هستند يک ماده شيميايي را به ماده ديگر تبديل كنند. تركيبات شايميايي  

سنتز شده بدست انسان زندگي را تغيير داده است بطوريكه به جرأت مي توان قرن بيستم را عصر شيميايي ناميد. 

رع كشاورزی و جاده ها و اطراف آن مملو از آئروسل صنايع، كارخانجات، خانه ها، آزمايشگاه ها، باغات و مزا

ها و آالينده های گازی، مواد افزودني، آرايشي، شوينده ها، رنگهاا، جوهرهاا، آفات كاش هاا، ماواد داروياي،        

پالستيكها، خنک كننده ها،  مواد مصنوعي و بسياری مواد ديگر مي باشد. تعداد ماواد شايميايي بيشامار باوده و     

، تولياد سااليانه ماواد    WHOاز رو به گسترش به محصوالت شيميايي، بناابر گازارش ساازمان    برای برآوردن ني

بيانگر آن است كه هم اكنون  WHOتريليون دالر برآورد شده است. گزارشات بعدی  8/2شيميايي در حدود 

ر باه ايان   مااده شايميايي ديگا    2111–1111ماده شيميايي موجود بوده و ساليانه نياز بايش از    211111در حدود 

ليست افزوده مي شود. اين روند افزايش مواد شيميايي، اهميت توجه به پتانسيل اثرات سالمتي و زيست محيطاي  

اين مواد را مشخص مي كند بطوريكه تأثيرات آن تا دهه های آينده نيز بطور كامل شناخته نخواهد شد. در ايان  

و افراديكه بيشتر در معرض خطرات ناشي از آلودگي  ميان عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت اهميت زيادی داشته

های شيميايي هستند فقرا و افراد تحصيل نكرده، كارگران كم تجربه و افراد ناآگاه نسبت به ماواد شايميايي ماي    

 واردات

 تولیدات

 حمل و نقل انبار مواد

 صادرات

 استفاده

 بازیافت

 دفع 
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باشند. بسياری از مردم آگاهي كافي از اثرات احتمالي كوتاه مدت )حاد( و طوالني مادت )مازمن( ماوادی كاه     

ا غير مستقيم روزانه با آنها در تماسند ندارند. به هر حال اين روند رو به افازايش تمااس انساان     بصورت مستقيم ي

با مواد شيميايي در محيط های كار و يا ساير محيط ها موضوعي مهم بوده و ضارورت داشاتن داناش كاافي در     

 مورد مواد شيميايي و مديريت صحيح استفاده از آنها را مشخص مي نمايد.
ن مثال آلودگي آب چاهها به آفت كش ها و ساير مواد آلوده كننده و نياز آلاودگي آبهاای مصارفي باه      به عنوا

مقادير باالی نيترات در كشورهای مختلف گزارش شده است. مبني بر گزارش برنامه محيطي سازمان ملل متحد 

(UNEP ساليانه در حدود )تان ماواد    91111تان تركيباات فسافات و     0911تان سارب،    0911تن جيوه،  211

شوينده در اثر فعاليتهای انسان وارد دريای مديترانه مي شود. تمام اقيانوس های جهان با مشكل آلاودگي روبارو   

هستند. در حاليكه تكنولوژی شيميايي محصاوالت شايميايي متناوعي را بوجاود آورده و موجاب روناق اقتصااد        

واد زائاد ناشاي از آنهاا ساالمت انساان را باه مخااطره        جهاني شده است، استفاده بي رويه و دفع غير بهداشتي ما 

انداخته و فاجعه های زيست محيطي را سبب گرديده است. ايمني شيميايي ارتباط تنگاتنگي با ساير جنباه هاای   

ايمني مانند دستور العمل های روش كار آزمايشگاهي، وسايل حفاظت فردی، ايمني برق، ايمناي حرياق و دفاع    

ارد. استفاده كنندگان مواد شيميايي همواره مسئول بوده و بايد مراقب باشند تا به ماديريت  مواد زائد خطرناک د

صحيح مواد شيميايي دست يابند. مسئوليت مديريت و نيز كارگران بارای اساتفاده صاحيح از ماواد شايميايي در      

 محيط كار شامل موارد زير مي باشد: 

 هدف از استفاده از مواد شيميايي -2

  نحوه استفاده -1

 مقدار مورد استفاده -0

  روش دفع مواد زائد شيميايي   -4
 

 مسئولیتها و وظایف کلی مفاهیم قانونی،  -4

امروزه مسلم گرديده است كه برای دستيابي به يک توسعه پايادار صانعتي و كشااورزی و در عاين حاال تاأمين       

ده از مواد شيميايي باياد  سطح بااليي از سالمت برای افراد شاغل، عموم جامعه و حفاظت از محيط زيست، استفا

تحت كنترل بوده و بطور صحيح مديريت شود. بسياری از ملل وظايف و مسئوليت های خود را در قباال كنتارل   

عوامل شيميايي بصورت جدی دنبال مي كنند. اولين و مهمترين مرحله در مديريت صحيح مواد شيميايي داشتن 

كه برنامه های ايمني اختياری معماوالً كاافي نباوده و لاذا در      يک تعهد اخالقي است. اما تجربه نشان داده است

 اين راستا، تدوين قوانين و مقررات،  برنامه های ايمني مدون و اجرايي نمودن آنها از ضروريات است. 

( منجر Rio Earth( تحت عنوان محيط و توسعه )كنفرانس UNCED، كنفرانس ملل متحد )2661در سال   

گرديد و طي آن وظايف مختلفي برای كشورها در جهت دست ياابي باه توساعه     12شماره  به تصويب قطع نامه
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كشور به كار گرفته شد. فصل نوزدهم از اين قطع نامه مديريت صحيح مواد  281پايدار تعيين شد كه در بيش از 

 شيميايي را با تأكيد بر موارد زير مورد توجه قرار مي دهد:

 قوانين كافي و مناسب -

 ی و انتشار اطالعاتجمع آور -

 ايجاد ظرفيتهای الزم برای ارزيابي ريسک  -

 تعيين خط مشي مديريت ريسک -

 آن   ايجاد ظرفيتهای الزم برای كاربرد و قانوني نمودن -

 ايجاد ظرفيتهای الزم برای بازتواني افراد مسموم و نيز پاک سازی خاكها و مناطق آلوده -

 ايجاد برنامه های آموزشي مؤثر -

 خ صحيح به موارد اضطراریتوانايي پاس -

 

كشورهای مختلف برنامه های ملي خود  1111توصيه گرديد كه تا سال  UNCEDهمچنين از سوی كنفرانس 

را برای مديريت ريسک مخاطرات زيست محيطاي ماواد شايميايي تعياين نماوده و باه كاار گيرناد. بطاور كلاي           

پيچيده ای بوده كاه در آن يافتاه هاای علماي و      مقررات مربوط به مواد خطرناک و عوامل شيميايي حيطه بسيار

موارد قانوني در كنار يكديگر آمده تا با كمک آنها بتوان به ايمني شيميايي و مديريت صاحيح ماواد خطرنااک    

دست يافت. مقررات وضع شده در زمينه مواد شيميايي بايد بطور جدی باه كاار گرفتاه شاده و باه مرحلاه اجارا        

است در سطوح مختلف بين المللي، ملي و يا محلي وضع شده كاه متناساب باا ايان      درآيند. اين مقررات ممكن

 سطوح نحوه رسيدگي به آنها نيز در صالحيت و زير نظر مراجع ذيصالح و سازمانهای مرتبط مي باشد.

قانون كاار از جملاه قاوانيني هساتند كاه باا هادف حفاظ و           69ماده  2قانون كار و تبصره   98در كشور ما ماده 

 صيانت از سالمت نيروی كار و ارتقاء سطح ايمني و بهداشت محيط كار وضع شده اند:

 قانون كار: 58ماده 

برای صيانت نيروی انساني و منابع مادی كشور رعايت دستورالعمل هايي كه از سوی شورای عالي حفاظت فني 

يری از بيمااری هاای   )جهت تأمين حفاظت فني( و وزارت بهداشت، درمان و آماوزش پزشاكي )جهات جلاوگ    

حرفه ای و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار( تدوين ماي شاود، بارای كلياه كارگااه هاا، كارفرماياان،        

 كارگران و كارآموزان الزامي است.

 قانون كار: 69ماده  1تبصره 

ه بهداشات  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزی، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينا 

 كار و درمان كارگری بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه بعمل آورد. 

جزئيات بسياری از مقررات در كشورهای مختلف متفاوت بوده و اين مسائله ماي تواناد در نحاوه كاار باا ماواد        

هاای محايط كاار معماوالً      شيميايي مؤثر باشد. به عنوان مثال، حدود مجاز تماس با تركيبات شيميايي و آاليناده 

بوسيله استانداردها و مقرراتي تعيين شده كه تبعيت از آنها مي تواند جنبه قانوني نياز داشاته باشاد. در كشاور ماا      
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حدود تمااس  "طبق مستندات قانوني فوق و با هدف حفظ و ارتقاء سطح سالمت نيروی كار  رعايت  معيارهای 

مركاز ماديريت ساالمت محايط و كاار بارای كلياه كارگااه هاا،           تدوين شده توساط   "شغلي عوامل بيماری زا

كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي مي باشد. همچنين دفع مواد شيميايي در شبكه فاضالب، محايط و ياا   

هوا تابع ضوابط و مقررات مربوطه بوده و حمل و نقل مواد خطرناک و يا ضاايعات شايميايي نياز تاابع مقاررات      

باشد. بنابراين تمام افرادی كه به نوعي با مواد شيميايي ساروكار دارناد باياد باه انادازه كاافي از       خاص خود مي 

مقررات آگاهي داشته باشند تا بتوانند كار خود را با رعايت كامال  مقاررات و اصاول ايمناي و بهداشاتي انجاام       

ي باشاد، اماا در ايان مياان،     دهند. هر چند مفاهيم و جزئيات مختلف قاوانين از پيچيادگي خاصاي برخاوردار ما     

تعدادی از مفاهيم قانوني وجود دارد كه بر مبنای قضاوت طبيعي و برقراری عدالت باوده و هماين مفااهيم كلاي     

نقش مهمي در تدوين قوانين و مقررات ايفا مي كنند. از جمله مفااهيمي كاه در زميناه كنتارل و ماديريت ماواد       

آنها مي تواند تعيين كننده تعهدات، مسئوليت هاا و وظاايف كلاي در    شيميايي اهميت ويژه ای داشته و توجه به 

 قبال كاربرد ايمن مواد شيميايي باشد مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 رعایت حقوق دیگران 4-1

يک اصل كلي بوده و در واقع مي توان گفت در فرهنا  ماا هماان     (Duty of care)رعايت حقوق ديگران 

ت كه مي تواند نشان دهنده مسئوليت مراجع ذيصاالح، ماديران و تولياد كننادگان ماواد      رعايت حق همسايه اس

 شيميايي از يک سو و نيز وظيفه كارگران و كاربران و مصرف كنندگان مواد از سوی ديگر باشد. 

ه بنابراين مراجع ذيصالح بايد خط مشي مناسبي در خصوص كاربرد ايمن مواد شيميايي در محيط كار با توجه ب

شرايط كشوری و قابليت اجرايي بودن آن و مشاوره با سازمان های مختلف و كارگراني كه با مواد شيميايي سر 

و كار دارند تدوين نمايد. طبيعتاًا خاط مشاي هاا و اقادامات ملاي بايساتي در راساتای خاط مشاي هاا، قاوانين و             

 استاندارد های بين المللي باشد. 

شايميايي و ماديريت صاحيح در كاار باا ماواد شايميايي را باه عناوان بخشاي از            مديران و كارفرمايان بايد ايمني

سياست و نظام كلي خود در زمينه ايمني و بهداشت شغلي محساوب نماوده و اقادامات الزم را در زميناه تباادل      

ل اطالعات خطر به گونه ای كه براحتي برای كارگران قابل درک باشد بعمل آورند. مديران بايد اطمينان حاصا 

نمايند كه كليه مواد شايميايي ماورد اساتفاده در واحاد آنهاا دارای برچساب و عالئام مخصاوص قابال قباول و           

 MSDSs; Material) هماهن  با سيستم های بين المللي بوده و برگه های اطالعات ايمني ماواد شايميايي  

safety data sheets)  .نيز در دسترس باشد 
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 حق دانستن 4-2

يک اصل كلي بوده كه شامل كاارگر، مصارف كنناده و عماوم جامعاه ماي        (Right to know)حق دانستن 

باشد. در اين راستا مديران بايد دوره های آموزشي الزم را بار حساب ضارورت و باا توجاه باه ناوع كاار بارای          

كارگران و كاركنان ترتيب دهند. كارگران و كاركنان نياز باياد بارای حفاظ ساالمت خاود و ديگار همكااران         

ش های الزم را كسب نموده و مطابق با آموزش ها و رهنمودهای فراهم شده از سوی مديران تا حد امكان آموز

مراقبت های الزم را بعمل آورند. آنها بايد از كليه وسايل و امكانات تدارک ديده شده در محيط كاار اساتفاده   

كن است با آن روبرو شوند بالفاصاله  صحيح بعمل آورده و هر گونه مورد مخاطره آميز را كه در هنگام كار مم

 به سرپرست يا سوپروايزر خود گزارش نمايند.

 کاهش ریسک 4-3

در ارتباط با سالمت يک وظيفه كلاي باوده و در بساياری از     (Risk minimization)مفهوم كاهش ريسک 

امكاان و قابال    مقررات در نظر گرفته مي شود. اين مفهوم در واقع همان مفهوم كاهش دادن ريسک هاا تاا حاد   

 قبول مي باشد. مفهوم كاهش ريسک با در نظر گرفتن موارد زير همراه است: 

 شدت خطر يا ريسک -

 دانش موجود در زمينه خطر يا ريسک -

 راههای حذف يا كاهش خطرات و ريسک آنها -

 در دسترس بودن و مناسب بودن روشهای كنترلي -

 هزينه حذف و كنترل خطرات و ريسک ها -

ايده آل اين است كه برای كاهش آالينده های هوای محيط كار استانداردها و حدود مجاز تماس به عنوان مثال 

(TLVs)    در سطوح بسيار پائين و حتي صفر وضع گردد و يا باه توصايهWHO   باياد بار    تادوين اساتانداردها

ختلف عالوه بر در مبنای تحقيقات علمي و دانش موجود از اثرات سالمتي مواد استوار باشد. اما در كشورهای م

نظر گرفتن اثرات سالمت، تدوين استانداردها عمالً تحت تأثير امكانات كنترلي و شارايط اقتصاادی جامعاه نياز     

 قرار مي گيرد. اما همواره بايد مفهوم كاهش دادن ريسک ها تا حد امكان و قابل قبول رعايت گردد.

 اصل احتیاط 4-4

اشاره به اصول و مقررات زيست محيطي داشاته و خاطرنشاان    (Precautionary principle)مفهوم احتياط 

مي سازد كه در موارديكه احتمال صدمات زيست محيطي جدی و يا غير قابل جبران وجود داشاته باشاد، نباياد    

 كمبود دانش و شواهد علمي موجب به تأخير انداختن اقدامات كنترلي گردد.
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تكنولوژی های جديد مانند تكنولوژی نانو به موقع شناسايي شده و  به عنوان مثال بايد مخاطرات احتمالي مواد و

به دليل كمبود دانش كافي در زمينه مخاطرات بهداشتي  اقدامات احتياطي و كنترلاي باه تعوياق نيفتاد. بناابراين      

اياد  برای اجتناب از تكرار تجربيات ناخوشايند گذشته بر روی موادی مانند آزبست، سرب، تاليدوميد و غياره، ب 

اثرات سمي و عوارض مواد و تركيبات جديد مانند ريز مواد، نانوذرات و نانوالياف مورد بررساي قارار گرفتاه و    

 تماس با اين گروه جديد مواد كنترل شده و قانونمند شوند. 

دودی در هنگام سنتز و يا كار با مواد جديد و ناشناخته مي توان از روی ساختار و شباهت آن با مواد ديگر، تا ح

سميت مواد را پيش بيني نمود. اما تخمين فعاليت بيولاوژيكي و ساميت ماواد از روی سااختار شايميايي باه ايان        

سادگي نبوده و به تنهايي قابل اعتماد نمي باشد. بنابراين تا زمانيكاه اطالعاات صاحيح سام شناساي در دساترس       

به عنوان ماده سمي تلقي شده و اصال احتيااط   نباشد، اصل احتياط ايجاب مي كند كه تمام مواد جديد ناشناخته 

 در مورد آنها رعايت گردد.  

 مسئولیت در قبال نسل های آینده  4-5

، بيانگر اين است كه نسل حاضار وظيفاه    (Intergenerational equity) مسئوليت در قبال نسل های آينده

های زيستي آن بارای نسال هاای آيناده      دارد به سالمت انسان و محيط اهميت داده و از كيفيت محيط و قابليت

 محافظت نمايد.
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 شیمیایی کدهای بین المللی در شناسایی مواد -5

  UNعدد  5-1

يک سيستم كدگذاری عددی چهار رقمي است كه بصورت بين المللي برای  UN Number يا UNعدد 

از سوی كميته بوده و  UN3500تا  UN0001شناسايي كاالهای خطرناک وضع شده است. اين اعداد از 

نقل كاالهای خطرناک ملل متحد مشخص شده اند. در اين سيستم ممكن است يک عدد  و تخصصي حمل

UN  مانند فنل با( اختصاصاً مربوط به يک ماده باشدUN1671 گاهي نيز  يک عدد ممكن است متعلق به .)

های جامد و مايع خصوصيات در مواردی چنانچه ماده ای در حالت  .گروهي از مواد با خطرات مشابه باشد

  متفاوتي داشته باشد ممكن است اعداد مختلفي را به خود اختصاص دهد.

  NAعدد  5-2 

با توجه به اينكه توسط دپارتمان حمل و نقل  مربوط به امريكای شمالي بوده و Number NA يا NAعدد 

(Department of Transportation)  امريكا وضع شده است به نام عددDOT  نيز شناخته مي شود. اين

هستند ممكن  UNبوده با اين تفاوت كه برخي مواد كه فاقد عدد  UNسيستم كدگذاری مشابه سيستم عددی 

 مي باشند.  NA9999تا  NA8000باشند. اين اعداد اضافه تر شامل  NAاست دارای عدد 

  CASثبت  عدد 5-3

است    xxx-xx-xاری عددی با فرمتيک سيستم كدگذ  CAS Registry Numberيا CASثبت  عدد

(. CAS No. 71-43-2كه برای شناسايي عناصر و تركيبات شيميايي مختلف وضع شده است )مانند بنزن با 

كه در واقع شاخه ای از   (Chemical Abstracts Service) اين سيستم توسط سرويس خالصه شيميايي

ا كه يک ماده ممكن است دارای اسامي مترادف و از آنج انجمن شيمي امريكا مي باشد فراهم شده است.

متفاوتي باشد هدف از اين سيستم آسان نمودن شناسايي و جستجوی اطالعاتي مواد مي باشد بطوريكه اكثر 

 سيستم های اطالعاتي امكان جستجو از طريق اين سيستم ثبت را فراهم مي آورند.

 IUPACعدد  5-4

كدگذاری بين المللي برای شناسايي مواد شيميايي بوده و  يک سيستم IUPAC Numberيا IUPAC عدد 

به منظور ارائه يک روش استاندارد و قابل درک برای شناسايي اطالعات مولكولي مواد و آسان نمودن 
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جستجوی اين اطالعات وضع شده است. سيستم ايوپاک توسط اتحاديه بين المللي شيمي محض و كاربردی 

(International Union  of Pure and Applied Chemistry)  .تدوين شده است 

  RTECSعدد  5-5

عبارت است از يک سيستم ثبت اثرات سمي مواد شيميايي RTECS Number يا  RTECSعدد 

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)  با فرمت ABxxxxxxx مي باشد

و با  NIOSHثبت و اطالعاتي مواد كه توسط . اين سيستم RTECS #: CY1400000))مانند بنزن با 

استفاده از مطالعات سم شناسي موجود تدوين شده است برای دست يابي به اطالعات  سم شناسي در مورد يک 

   كمک مي نمايد. ماده شيميايي مورد نظر

 کدهای مربوط به اقدامات اضطراری 5-6

شيميايي بوجود آمده است، كدهايي نيز تحت عنوان  عالوه بر كدهای بين المللي كه به منظور شناسايي مواد

ارتقاء يافته اند كه اطالعات الزم را برای  (Emergency action codes)كدهای اقدامات اضطراری 

و  NFPA ، لوزیHazchemموارد اضطراری فراهم مي آورند. از اين قبيل كدها مي توان كدهايي نظير كد 

ت مربوط به اقدامات در شرايط اضطراری به برخي از اين كدها اشاره را نام برد كه در قسم Kemler كد 

 خواهد شد.

 آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک  -6

شامل كليه مواد و عواملي هستند با منشاء شيميايي، فيزيكي و يا  ((Hazardous materialsمواد خطرناک 

خطرناک و عوامل  ن و محيط را به مخاطره اندازند. تعداد موادبيولوژيكي كه قادرند سالمت و ايمني انسا

شيميايي بسيار زياد بوده و طبقه بندی آنها نيز متنوع و وسيع است. بايد توجه داشت كه ممكن است اين طبقه 

بندی ها مطلق نبوده و بسته به هدف طبقه بندی و دامنه كاربرد در بر گيرنده مواد گوناگوني باشد. برخي از 

بقه بندی ها ممكن است محدود به گروه های معيني از مواد شيميايي بوده، اما درک آنها مي تواند در تكميل ط

 سيستم های فراگيرتر مفيد واقع گردد.

 UN)مواد وجود دارد كه شامل سيستم ملل متحد  بطور كلي دو سيستم بين المللي در تقسيم بندی خطرات

System) و سيستم اروپايي(EC System)  .در سيستم ملل متحد كاالهای خطرناک از ديدگاه  مي باشد

ايمني و بر حسب خطرات حاد تقسيم بندی شده و برچسب گذاری مي شوند، در حاليكه در سيستم اروپايي 

با توجه به  تقسيم بندی عوامل شيميايي عمدتاً از جنبه بهداشتي و براساس اثرات حاد و مزمن مواد مي باشد.

تي و خطرات فيزيكي ناشي از مواد مي توان آنها را به دو صورت مواد شيميايي زيان آور اثرات بهداش
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(Hazardous substances)  و كاالهای خطرناکDangerous goods) مورد شناسايي و بررسي قرار )

 داد: 

 عوامل شیمیایی زیان آور 6-1

آالينده های محيطاي اسات كاه تمااس باا آنهاا        منظور از عوامل يا مواد شيميايي زيان آور كليه مواد شيميايي و

در ساال هاای اخيار،     معموالً به مرور موجب اثرات زيان آور روی سالمتي انسان و موجودات زناده ماي شاود.   

دانشمندان و حتي مردم عادی نسبت به اهميت اثرات مزمن مواد بيشتر حساس شده اند زيرا معماوالً ايان اثارات    

ز مدت زمان طوالني ظاهر مي شوند. به عنوان مثال سرطان زايي يكاي از وخايم   بي سروصدا ايجاد شده و پس ا

ترين اثرات مزمن بوده كه ممكن است در اثر تماس های مكارر و طاوالني مادت باا غلظات هاای كام عوامال         

 شيميايي زيان آور ايجاد گردد. از طرفي توجه به اثرات مزمن مواد نبايد موجب شود كه كاركنان از اثرات حااد 

مواد سمي و همچنين خطر انفجار يا اشتعال مواد غافل شوند. عالوه بر اين، احتياط در مقابال خطارات حااد ماي     

 تواند احتمال وقوع اثرات مزمن را نيز كاهش دهد. 

 کاالهای خطرناک 6-2

شامل مواد شيميايي و عواملي هستند كاه قادرناد موجاب تهدياد      ((Dangerous goodsكاالهای خطرناک 

و فوری سالمت و ايمني افراد، تجهيزات و محيط گردند. در تقسيم بندی كاالهای خطرناک عالوه بر مواد آني 

در حاليكاه عوامال شايميايي زياان آور      شيميايي مواد راديواكتيو و مواد عفوني نيز مورد توجه قرار ماي گيرناد.  

شده و ماورد مطالعاه قارار ماي گيرناد،       معموالً بر اساس اثرات سالمتي و عمدتاً طوالني مدت مواد تقسيم بندی

 كاالهای خطرناک بر اساس اثرات آني و فوری مواد تقسيم بندی مي شوند. به مثال زير توجه كنيد:

ميلي ليتر حالل گزيلن  موجود در يک آزمايشگاه در درجه اول به عنوان يک عامال شايميايي    2111 -

 ا به همراه دارد. در حاليكه،زيان آور محسوب شده كه خطر استنشاق بخارات گزيلن ر

ليتر گزيلن موجود در يک انبار شيميايي يا در هنگام حمل و نقل در درجه اول به عنوان ياک   21111 -

 كاالی خطرناک تقسيم بندی مي شود كه دارای قابليت اشتعال است.

 (GHS)سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی  6-3

طرات مواد شيميايي مشكل ساز بوده و نه تنها در ايمني شيميايي و وجود سيستم های متعدد در طبقه بندی خ

بررسي اثرات سالمت بلكه در فعاليت های صنعتي و تجاری نيز موجب سردرگمي مي گردد. به همين دليل در 
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نمودن معيارهای مربوط به طبقه بندی و تبادل  ملل متحد مكانيسمي را برای هماهن  1111اواخر سال 

   GHSارائه نمود كه سيستم جهاني طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شيميايي يااطالعات خطر 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)  
ناميده مي شود. اين سيستم برای رويارويي صحيح با خطرات و با توجه به تجارت گسترده جهاني مواد شيميايي 

طمينان از كاربرد ايمن مواد در تمامي مراحل از توليد تا استفاده، حمل ونقل و دفع مواد زائد ارتقاء و به منظور ا

 يافته است.

طبقه بندی مواد بر حسب نوع خطرات و راه های هماهن   تبادل اطالعات خطر شامل  GHSدر سيستم 

شد. در اين سيستم طبقه بندی مواد با فرمت يكسان مي با (SDS)برچسب ها و برگه های اطالعات ايمني مواد 

طبقه بندی خطرات فيزيكي از سيستم  بر مبنای خطرات فيزيكي، خطرات سمي و خطرات محيطي بوده، در

UN و در طبقه بندی اثرات سالمتي تا حدودی از سيستم اروپايي(EC)   استفاده شده است. خطرات محيطي

هدف اين سيستم اطمينان از در دسترس بودن  باشد.نيز شامل خطرات مواد برای موجودات محيط آبي مي 

اطالعات الزم در زمينه خطرات فيزيكي و اثرات سمي و زيست محيطي مواد به منظور ارتقاء سالمت انسان و 

تكميل شده و آماده است كه توسط كشورهای مختلف به كار  GHSمحيط مي باشد. هم اكنون تدوين سيستم 

نه تنها موجب ارتقاء سالمت انسان و محيط  GHS ت كه به كارگيری سيستمگرفته شود. پيش بيني شده اس

تحت لوای يک سيستم جهاني خواهد شد بلكه اين سيستم تجارت جهاني مواد شيميايي را نيز تسهيل خواهد 

 نمود. 

 طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور  -7

نوع و وسيع است. بايد يادآوری نمود اين طبقه بندی تعداد مواد شيميايي بسيار زياد بوده و طبقه بندی آنها نيز مت

ها مطلق نبوده و ممكن است بسته به هدف در بر گيرنده مواد گوناگوني باشد. به عنوان مثال در يک طبقه بندی 

كلي و براساس كاربرد مي توان مواد شيميايي را در گروه های مختلف نظير داروها و مواد آرايشي، افزودني 

برخي از طبقه بندی ها ممكن است محدود به گروه  كشاورزی و مواد صنعتي قرار داد. با وجوديكه غذاها، مواد

های معيني از مواد شيميايي بوده، اما درک آنها مي تواند در تكميل سيستم های فراگيرتر مفيد واقع گردد. 

ه های مختلف و نيز كاربرد آشنايي با طبقه بندی های مختلف  مي تواند در شناسايي عوامل شيميايي از جنب

 صحيح و ايمن مواد موثر باشد. 

 طبقه بندی براساس ترکیب شیمیایی 7-1

يكي از راه های مهم طبقه بندی مواد شيميايي در نظر گرفتن خصوصيات و تركيب شيميايي آنها مي باشد. در 

 داده و سپس هر يک را در گروه اين طبقه بندی مي توان مواد را در دو گروه كلي مواد معدني و مواد آلي قرار

شيميايي مختلف مورد مطالعه قرار داد. به عنوان مثال توجه به گروههای مواد شيميايي و بررسي مواد در  های
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گروه هايي نظير فلزات و تركيبات فلزی، حاللهای آلي و آفت كش ها از اهميت خاصي برخوردار بوده و در 

 شنايي با خصوصيات آنها بطور خالصه مورد بررسي قرار مي گيرد:اينجا برای كمک به شناسايي بهتر و آ

 فلزات و تركيبات فلزی -

فلزات و تركيبات فلزی از ديرباز و از ابتدای تمدن بشر شناخته شده و مورد استفاده قارار گرفتاه اناد. در حادود     

عناوان فلازات   فلاز تحات    41عنصر از جدول تناوبي جزو فلازات محساوب شاده و در ايان باين حادود        91-01

فلاز ياا تركيباات     01گزارش شده است كه حدود كمتار از   شوند. ناميده مي (Common metals)معمولي 

آنها ايجاد سميت مي كند. فلزات از قديمي ترين موادی هستند كه سميت آنها برای انسان شاناخته شاده اسات.    

ساال   1111سرب، جيوه و آرسانيک در حادود   برخي از اثرات فلزات مانند قولنج ناشي از تماس با فلزاتي مانند 

قبل گزارش شده است. در حاليكه فلزاتاي مانناد كاادميم، كاروم و نيكال متعلاق باه دوره هاای بعاد هساتند. باا            

گسترش تكنولوژی های جديد مانند ميكروالكترونيک و فوق هادی ها فلزاتي چون بريلياوم، كاروم و اورانياوم    

 اهميت بيشتری يافته اند.

زات تا حدودی بستگي به موقعيت آن در جدول تناوبي و نيز خواص فيزيكوشايميايي مانناد حالليات،    سميت فل

يونيزاسيون، سايز ذرات و تركيب شيميايي نمک های فلزی دارد. تماس با فلزات اثارات سامي حااد و مازمن را     

فياوم فلازی، سار درد،     در كارگران ايجاد مي نمايد. از عالئم عمومي مسموميت با فلزات عالئم گوارشاي، تاب  

خستگي، سرفه و ايجاد طعم فلزی در دهان مي باشد. تماسهای مزمن با برخاي از فلازات سانگين مانناد كاروم و      

 زايي در انسان گردد. كادميوم مي تواند منجر به سرطان

 حاللهای آلي -

رد بسيار زيادی دارند. حاللها مواد شيميايي صنعتي هستند كه بدليل قدرت پاک كنندگي  جرم ها و چربيها كارب

هستند كه برای حل كاردن ماوادی نظيار     (VOCs)حاللهای صنعتي مواد شيميايي و غالباً تركيبات آلي فراری 

رنگها، چربيها، موم و روغنها بكار مي روند. اين  حاللها در تركيباات مختلفاي مانناد چسابها، محلولهاای پااک       

كها، رقيق كننده ها، رنگها، بتونه و حتي پاک كننده های الک كننده، رزينهای اپوكسي، استحكام دهنده ها، ال

 ناخن يافت مي شوند.

به كارگيری حاللهای گوناگون در صنايع و نيز در منازل بسيار معمول بوده و اساتفاده جهااني دارد. بطاور كلاي     

قاادير بسايار زياادی    در صنايع جهان و خصوصاً صنايعي مانند پليمر، رنگها و صنايع پوشش دهي از حاللها در م

استفاده مي شود. تماس های طاوالني مادت باا برخاي از حاللهاا مانناد اساتن، الكلهاا، بنازن، تولاوئن، گازيلن،            

برخي از اثرات تماس كوتاه مدت  گازوئيل، متيلن كلرايد، تورپنتين موجب اثرات سمي حاد و مزمن مي گردد.

، سردرد، حالت تهوع، سرگيجه و سابكي سار اسات.    با حالل ها شامل تحريک پوست، چشمها و سيستم تنفسي

تماس با بخارات حالل های مختلف ممكن است اثرات سامي مختلفاي را موجاب شاود. بساياری از حاالل هاا        

اثرات تخديری داشته و موجب خستگي و گيجي مي شوند. تماس با غلظت های باالی حالل مي تواند موجاب  

ا در دوزهای باال زماان عكاس العمال را آهساته نماوده و قادرت       بيهوشي و حتي مرگ گردد. تماس با حالل ه

تصميم گيری را مختل مي كند كه اين مسئله مي تواند موجب باروز حاوادث در هنگاام كاار و ياا در ترافياک       
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برگشت به منزل گردد. حالل ها همانطور كه قادرند باعث چربي زدايي و تميز كردن قطعات شوند، ماي توانناد   

نيز صدمه زده و موجب درماتيت و مشكالت پوستي مانند خشكي، ترک خاوردگي، قرمازی و   به پوست انسان 

تاول شوند. برخي از حالل ها عالوه بر اثرات موضعي مي توانند از راه پوست نيز در مقادير قابال توجاه جاذب    

ات شده و وارد جريان خاون شاده و موجاب باروز اثارات سيساتميک شاوند. حاالل هاا ماي توانناد باعاث اثار             

سيستميک روی كبد، كليه ها، مغز استخوان، سيستم عصبي و مغز شوند. بسياری از حاالل هاا باه عناوان ساموم      

عصبي و نيز مواد سرطان زا شناخته شده اند. آسيب به سيستم توليد مثل و صدمات وارده به جنين از ساير اثرات 

لهای آلي در محيط هاای كاار بسايار متاداول     ناشي از تماس با حالل ها مي باشد. تماس با بخارات ناشي از حال

بوده و در صورت عدم رعايت اصول كنترلي مي تواند اثارات سامي مختلفاي را در كاارگران ايجااد نماياد. در       

 ميان حالل ها بنزن، دی سولفيد كربن و تتراكلرور كربن از مهمترين حالل های زيان آور شناخته شده هستند.

 آفت كش ها -

تركيبات شناخته شده ای هساتند كاه بارای از باين باردن و كنتارل آفاات مختلاف مانناد           آفت كش ها سموم و

حشرات، جونده ها، قارچها و علف ها بكار ماي رود. بار اسااس ناوع تركياب آفات كاش هاا شاامل تركيباات           

ارگانوفسفره، ارگانوكلره، كاربامات ها، پيرتروئيدهای مصنوعي، آفت كش هاای بيولاوژيكي و ميكروباي ماي     

شند. اثرات سمي آفت كش ها بستگي به نوع آفت كش دارد. در حاليكه برخي از آفت كش ها سميت نسابتاً  با

كمي دارند، برخي ديگر بسيار سمي بوده و مي تواند سالمتي انسان را شديداً به مخاطره انداخته و حتي موجاب  

 مرگ گردد. 

ريق وقفه در فعاليت آنزيم كولين اساتراز تحات   آفت كش های ارگانو فسفره و كارباماتها سيستم عصبي را از ط

تأثير قرار مي دهند. اختالل در فعاليت آنزيم كولين استراز موجب تجمع استيل كولين، كاه ياک انتقاال دهناده     

عصبي است، در بدن شده و باعث انقباضات غير ارادی عضالت و اخاتالالت حركتاي ماي گاردد. سااير آفات       

وجب اثارات تحريكاي پوساتي، چشام و غشااء مخااطي ماي گردناد. ساموم          كش ها شامل سموم ارگانوكلره م

ارگانوكلره قدرت حالليت زيادی در چربي داشته، دارای اثر ابقايي بوده و به سختي تجزيه مي شوند. از اين رو 

ست. كاربرد بسياری از ارگانوكلره ها بدليل مقاوم بودن در برابر تجزيه در محيط ممنوع و يا بسيار محدود شده ا

همچنين تماسهای طوالني مدت با غلظتهای باالی برخي از آفت كش ها مي تواناد منجار باه اثارات در سيساتم      

برخي از آفت كش ها نيز موجب اختالالت سيساتم هورماوني ياا     توليد مثل، جهش زايي و سرطان زايي گردد.

 سيستم آندوكرين بدن مي شود.

 طبقه بندی براساس خصوصیات فیزیکی  7-2

ديگر از راه های طبقه بندی توجه به خصوصيات فيزيكي مواد ماي باشاد. زيارا بساياری از ماواد باا منشااء         يكي

شيميايي و گاهي بيولوژيكي قادرند كه از نظر فيزيكي بصورت هوابرد درآمده و موجب آلودگي هوای محايط  

ورود و جذب آالينده ها و مواد  كار و يا محيط های آزاد شوند. سيستم تنفسي يكي از راه های بسيار مهم برای
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هوابرد در بدن مي باشد. لذا شناخت آالينده های هوابرد در محيط كار از اهميت خاصي برخوردار باوده و ماي   

توان آنها را در دو گروه بزرگ شامل آالينده های گازی )گازها و بخارات( و آالينده های ذره ای يا آئروسال  

(. چنانچاه ذرات معلاق هاوابرد    2، ميست و مه( ماورد بررساي قارار داد)جادول     ها )گردوغبار، الياف، فيوم، دود

 منشاء بيولوژيكي داشته باشند بيوآئروسل ناميده مي شوند.
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 انواع مواد هوابرد و آالينده های هوای محيط كار -2جدول 

 تعریف مثال
نوع 

 آالینده

اكسیژن، 

نیتروژن، كربن 

 منو كسید، كلر  

 22ر باالی حرارت بحرانی خود قرار داشته و در دمای اتاق )گاز سیالی است كه د

 درجه سانتیگراد و فشار يك اتمسفر( در فاز گازی است.
 گاز

فرمالدئید، بنزن، 

 تولوئن، گزيلن

بخار ماده ای است كه در حالت گازی زير حرارت بحرانی خود بوده و معموالً در 

 دمای اتاق بصورت مايع يا جامد می باشد.
 بخار

نانوذرات، 

سیلیس، ذغال 

 سنگ

ذرات بسیار كوچك جامدی كه در اثر فرآيندهای مكانیكی مانند خردكردن، 

آسیاب كردن، سائیدن و غیره تولید می شود. سايز ذرات ممكن است از ذرات 

بسیار كوچك در محدوده نانومتر مانند ذرات نانو و كمتر از يك میكرون مانند 

ی متر مانند ذرات سنگ آهك و يا بزرگتر متغیر تالك تا ذرات با قطر يك میل

 باشد.

بار
وغ

رد
گ

 

 الیاف آزبست،

 پشم شیشه 

الیاف يا گردوغبارهای رشته ای ذرات كشیده شده يا بلند هستند كه نسبت طول به 

 است. 1به  3عرض آنها بزرگتر از 
 الیاف

های  فیوم

جوشكاری، 

 اكسید های فلزی

ز تبخیر فلزات مذاب تولید می شوند. قطر فیوم آئروسلهای بسیار ريز جامدی كه ا

 میكرو متر می باشد و غالباً ايجاد اكسید فلزی می نمايند. 9.1 زها معموالً كمتر ا
 فیوم 

دود سیگار، دود 

 آتش سوزی 

 

تركیب پیچیده ای از ذرات آئروسل مايع و جامد، گازها و بخارات كه از احتراق 

 9-1ی گردد. ذرات اولیه دود در حدود ناقص مواد آلی كربن دار ايجاد م

میكرومتر قطر داشته ولی در اثر متراكم شدن ذرات بزرگتری را تشكیل می دهند 

 كه به آنها ذرات دوده اطالق می گردد.

 دود

میست اسید 

كرومیك، 

 اسپری رنگ

قطرات ريز مايع كروی شكل كه توسط فرآيندهای مكانیكی مانند پاشیدن، 

كردن ايجاد شده و سايز قطرات میست بین چند میكرون تا  جوشیدن و يا اسپری

 بیشتر از صد میكرون متغیر است.

 میست

 مه در هوای سرد
قطرات ريز مايع معلق در هوا كه در اثر متراكم شدن فاز بخار ايجاد شده، كوچكتر 

 میكرومتر می باشد. 1-19از ذرات میست بوده و قطر آنها بین 

 مه

 

میكروارگانیسم 

اندوتوكسین  ها،

 ها، قارچ ها

ذرات هوابردی هستند كه منشاء بیولوژيكی داشته و شامل میكروارگانیسمها مانند 

باكتريها، قارچها، ويروسها، اجزاء و ذرات متابولیكی ارگانیسم های زنده مانند 

اندوتوكسین ها و میكوتوكسین ها يا فرآورده های متابولیكی قارچها می باشند. 

 يكی می تواند شامل گازها و بخارات با منشاء بیولوژيكی نیز باشند.آلودگی بیولوژ

سل
رو

وآئ
بی
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 طبقه بندی براساس اثرات بیولوژیکی  7-3

نهايتًا يكي ديگر از طبقه بندی های مهام ماواد شايميايي باا در نظار گارفتن خصوصايات سام شناساي و اثارات           

شاناختي ماواد بكاار رفتاه و در آن اثارات موضاعي و        بيولوژيكي آنها مي باشد. اين طبقه بندی در مطالعات سم

سيستميک مواد كه ممكن است به صورت حاد و يا مزمن باشند مورد بررسي قرار مي گيرد. شناخت كامل ايان  

طبقه بندی مستلزم دانش و اطالعات وسيع در زمينه مواد شيميايي، سموم و اثرات بيولوژيكي آنها مي باشاد كاه   

 ا نمي گنجد اما آشنايي با كليات آن مي تواند در استفاده صحيح مواد بسيار مؤثر باشد.در محدوده اين راهنم

از ديدگاه اثرات بيولوژيكي مواد شيميايي را مي توان در گروه هايي شامل مواد محرک، خفقاان آورهاا، ماواد    

يم بنادی نماود.   ، سرطان زاهاا، موتاژنهاا و تراتوژنهاا تقسا    (TOST)خورنده، سموم سيستميک با ارگان هدف 

منظور از سموم سيستميک موادی هستند كه از راه های مختلف وارد بدن شده و پس از جذب از طريق جرياان  

خون )و يا لنف( به نقاط دوردست يا به عبارت ديگر به بافت يا ارگان هدف رسيده و اثرات بيولوژيكي خود را 

 . (1)جدولبروز مي دهند 

  

  (TOST)مهمترين سموم سيستميک با ارگان هدف  -1جدول 

 سموم سیستمیک ارگان هدف مثال

 كربن تتراكلرايد، كادمیم

 
 وكسیكسموم كلیوی يا نفروت كلیه ها

هیدروكربورهای هالوژنه مانند كربن 

 تتراكلرايد، اتانل، نیتروزآمین ها
 سموم كبدی يا هپاتوتوكسیك كبد

سموم ارگانوفسفره، متانل، دی سولفید 

 كربن، جیوه، منگنز
 سموم عصبی يا نروتوكسیك سیستم عصبی

 خون و بافت خونساز بنزن، آرسین، سرب
سموم سیستم خونساز يا 

 یكهماتوپوئت

اتانل، آرسنیك، فلزات سنگین مانند سرب، 

 مس، كبالت
 عروقی -سموم قلبی قلب

سیلیس آزاد، آزبست، ذغال سنگ، چوب، 

 كتان
 سموم تنفسی سیستم تنفسی و ريه ها

سرب معدنی،  موتاژن ها ،  تراتوژن ها مانند 

 تالیدومید
 سموم تولید مثل سیستم تولید مثل
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  طبقه بندی کاالهای خطرناک -8
همانطور كه بيان گرديد كاالهای خطرناک به موادی گفته مي شود كه مي تواند موجب آسيب آني و فوری به 

 (UN)افراد، تجهيزات و محيط گردند. كاالهای خطرناک در بسياری از كشورها بر اساس سيستم ملل متحد 

ت و خطرات اينگونه طبقه بندی شده و بر چسب گذاری مي شوند. اين سيستم كمک مي كند كه خصوصيا

 6مواد سريعاً قابل تشخيص باشد. در اين سيستم كاالهای خطرناک بر اساس خصوصيات خطرناک خود در 

كالس مشخص و يک كالس مواد متفرقه مي باشد. خطرات  9كالس طبقه بندی مي شوند. اين كالسها شامل 

هي اوقات چنانچه ماده ای مربوط به هر كالس با برچسب های لوزی شكل مخصوص مشخص مي شود. گا

عالوه بر خطر اصلي دارای خطر ديگری نيز باشد مي توان از لوزی كوچكتری در كنار لوزی اصلي استفاده 

 نمود. به عنوان مثال اسيد هيدروفلوريک ماده ای خورنده و در عين حال سمي است.

مات بعدی يا ساب كالسهايي خود دارای تقسي  9و 8، 4، 1، 2برخي از كاالهای خطرناک شامل كالس های

گازهای  112هستند كه نشانگر جنبه مشخصي از خطرات ماده مي باشد مثالً كالس دوم گازها و ساب كالس 

 قابل اشتعال مي باشد. عالوه بر اين، در برخي از كالس ها تقسيم بندی های بعدی شامل گروههای بسته بندی

(Packaging Groups) هنده خطر نسبي ماده در داخل يک كالس مي باشد نيز وجود دارد كه نشان د

 (. PGIو خطر زياد  PGII، خطر متوسط  PGIII)خطر كم 

بنابراين تمام بسته ها )البته به جز بسته های بسيار كوچک(، كانتينرها و تانكرهای حمل مواد كه حاوی كاالهای 

اين بر چسب )يا لوزی خطر( نشان  خطرناک هستند بايد دارای برچسب مناسب با ذكر كالس مربوطه باشند.

دهنده ماهيت خطر با استفاده از يک سيستم رنگي و عالمتهای خاص و نيز شماره كالس كاالی خطرناک مي 

باشد. بنابراين توليدكنندگان و وارد كنندگان اينگونه كاالها بايد اطمينان داشته باشند كه اين مواد بطور صحيح 

 د. تقسيم بندی و برچسب گذاری شون

 

   (  Explosives)    مواد منفجره -1كالس 
شامل موادی هستند كه مي توانند انفجار يا اثرات پيروتكنيک ايجاد نمايناد. بطاور   

كلي توليد مواد منفجره محدود بوده و تابع مقررات مربوطاه ماي باشاد. اساتفاده از     

از مااواد منفجااره باارای مصااارف تحقيقاااتي نيااز منااوط بااه كسااب مجوزهااای الزم  

 سازمانهای مسئول مي باشد.

 ساب كالس مختلف مي باشد:  9مواد منفجره شامل 

 و مهيب مواد منفجره با خطر انفجار يكباره  1-1كالس 

 ، نيترو گليسيرين، فولمينات جيوهTNTمثال: 

 مواد منفجره با خطر پرتاب )ولي نه خطر انفجار مهيب( 1-2كالس 

 مثال: بمب ها، نارنجک
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 د منفجره با خطر آتش سوزی حجيمموا  1-3كالس 

 مثال: باروت، مواد آتش بازی ها

 مواد منفجره بدون انفجار مهيب 1-4كالس 

 مثال: مواد آتش بازی در اسباب بازی ها

 مواد منفجره با حساسيت انفجاری كم  1-8كالس 

 Detapowerمانند  Proprietaryمثال: مواد منفجره 

 نفجاری بسيار كممواد منفجره با حساسيت ا 1-9كالس 

 

  (Gases) گازها -2كالس 
كاالهای خطرناک اين كالس شامل گازهای تحت فشار، گازهای مايع و يا گازهاای محلاول تحات فشاار ماي      

 باشد. 

 ساب كالس مي باشند:   0گازها شامل 

 

 گازهای قابل اشتعال  2-1كالس 

 گازهای غير قابل اشتعال و غير سمي 2-2كالس 

 ی سميگازها 2-3كالس 

منظور از گازهای سمي گازهايي هستند كه استنشاق آنها موجب مرگ و مير و ياا صادمات جادی باه ساالمتي      

 انسان مي گردد.

 ، كلر و آمونياک. COمثال:  

 

  (Flammable Liquids) مايعات قابل اشتعال -3كالس 
وی جامدات منظور از مايعات قابل اشتعال مايعات، مخلوطي از مايعات و يا مايعاتي حا

بصورت محلول و يا معلق هستند كه مي توانند در تمااس باا ياک منباع جرقاه مشاتعل       

 شوند مانند بنزين، تينر، رنگها، الكها و حاللهای قابل اشتعال. 

و  0-2قابل به ذكر است كه در تقسيم بندی قديمي تر اين كالس به دو سااب كاالس   
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ديد برای مايعات قابل اشاتعال سااب كالساي در نظار گرفتاه      تقسيم بندی مي شدند ولي در تقسيم بندی ج 1-0

  :( در نظر گرفته شده استPG I, II, IIIنشده ولي برای اين مواد گروههای بسته بندی )

 مايعات با قابليت اشتعال زياد PGI -3كالس 

 درجه سانتي گراد 08با نقطه جوش اوليه كمتر از 

 مثال: دی اتيل اتر، دی سولفيد كربن

 مايعات با قابليت اشتعال بسيار زياد PGII -3كالس 

 درجه سانتي گراد 10درجه سانتي گراد و نقطه فالش كمتر از  08با نقطه جوش اوليه بيشتر از 

 مانند: بنزين، استن

 تقسيم بندی مي شدند.  0-2قبالً تحت عنوان ساب كالس  IIو  Iگروههای بسته بندی 

 مايعات قابل اشتعال PGIII –3كالس 

 درجه سانتي گراد 92تا  10ا نقطه فالش ب

 مثال: كروسن ، تورپنتن معدني

 ناميده مي شدند. 0-1اين گروه در تقسيم بندی قبلي تحت عنوان ساب كالس 
 

 جامدات قابل اشتعال -4كالس 
(Flammable Solids)  

 

دی بوده كه در تماس باا  كاالهای خطرناک در اين كالس شامل موادی با پتانسيل احتراق خودبخودی و نيز موا

آب ايجاد گازهاای قابال اشاتعال    

نمايند. همچنين جامداتي )باه غيار   

از ماواد منفجااره( كاه فااوراً دچااار   

احتاراق شاده و يااا موجاب آتااش    

سااوزی مااي شااوند نيااز در اياان     

 كالس طبقه بندی مي شوند. 

 ساب كالس مي باشد:  0اين كالس شامل 

 جامدات قابل اشتعال 4-1كالس 

 به راحتي مشتعل شده و قابل احتراق هستند. موادی كه

 مثال: نيتروسلولز، فسفرها، كبريت ها و اسيدپيكريک

 جامدات با پتانسيل احتراق خودبخودی 4-2كالس

 مثال: ذغال، پنبه و فسفر سفيد

 جامدات خطرناک در حالت مرطوب 4-3كالس 
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 مي كنند. شامل جامداتي است كه در تماس با آب ايجاد گازهای قابل اشتعال 

 مثال: فسفيد آلومينيوم و كاربيد كلسيم

 

 Oxidizing) مالالواد اكدالاليد كننالالده  -8كالالالس 

Substances)   
 ساب كالس مي باشد: 1مواد اكسيد كنننده شامل 

ماواد اكسايد كنناده )باه غيار از پراكسايدهای        8-1كالس 

 آلي(

مي شود( نيترات آمونياوم و نيتارات هاای     مانند پراكسيد هيدروژن، هيپوكلريت كلسيم )كه در استخرها استفاده

 آلي.

 پراكسيدهای آلي )جامد يا مايع(   8-2كالس 

 مثال: پراكسيد متيل اتيل كتن، بنزوئيل پراكسيد، دی بنزول و پراستيک اسيد.

مواد اكسيد كننده به خودی خود لزوماً قابل احتراق نيستند اما ممكن است موجب احتراق ساير ماواد شاوند. باه    

ان مثال پراكسيد سديم در حضور آب ايجاد واكنش قوی اگزوترميک )گرماازا( شاده و نياز در اخاتالط باا      عنو

 ذغال نيز موجب احتراق خودبخودی گردد.

پراكسيدهای آلي دارای ساختاری با اكسيژن دو ظرفيتي مي باشند. اين مواد از نظر حرارتي موادی ناپايدار باوده  

تجزيه شده كه گاهي  مي تواند موجب واكنشهای انفجار شده و يا باه سارعت   و بنابراين ممكن است خودبخود 

 بسوزند و يا در مقابل ضربه يا اصطكاک حساس بوده و يا با ساير مواد واكنشهای خطرناكي ايجاد نمايند.

 

 (Toxic and Infectious Substances)مواد سمي و عفونت زا -9كالس 

اين كالس شامل دو سااب كاالس ماواد    

مي و مااواد عفااوني مااي شااوند. البتااه   ساا

 1 -0گازهای سمي، كه قابالً در كاالس   

طبقه بندی شده اند، در اين كاالس قارار   

 نمي گيرند. 

 مواد سمي )شامل مايعات و جامدات سمي(  9-1كالس 

مواد سمي شامل موادی هستند كه منجر به مارگ و ياا صادمات جادی و آسايب شاديد باه ساالمتي انساان در          

 ه شدن، استنشاق و يا از طريق تماس پوستي مي شوند.صورت بلعيد

 ( سيانيدها و تركيبات آرسنيک. NaCNمثال: سيانيد سديم )
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مواد عفوني 9-2كالس   

ماواد عفاوني ماوادی هساتند كاه عفونات زا       

شناخته شده و يا امكاناً حاوی عوامل بيماری 

زا )ميكاارو ارگانيساام هااا شااامل باكتريهااا،    

ارازياات هااا و قارچهااا ويروسااها، ريكتزيااا، پ

 هستند. واكسنها و نمونه های پاتولوژی مثال هايي از اين دست هستند.

دستورالعمل نگهداری، نحوه كار و نحوه دفع مواد عفوني بايد تابع مقررات بهداشتي و نحاوه حمال و نقال ايان     

 گروه از مواد تابع مقررات حفاظت محيط زيست باشد.

 

 مواد راديواكتيو -7كالس 
(Radioactive Substances) 

اين كالس شامل مواد يا تركيب موادی هستند كه كه دائماً از خود امواش راديواكتيو ساطع مي كنند. به عباارت  

باشد. منظور از فعاليت  KBq/kg 01دقيق تر ماده راديواكتيو ماده ای است كه فعاليت مخصوص آن بزرگتر از 

ديو اكتيو است. برای ايان كاالس سااب كاالس خاصاي در نظار       مخصوص ميزان فعاليت در واحد جرم ماده را

 گرفته نشده ولي گروههای بسته بندی مختلف در نظر گرفته مي شود. 

 مثال: راديو ايزوتوپها و اورانيوم

 

  (Corrosives) مواد خورنده -5كالس  
مواد خورنده موادی هستند جامد يا ماايع كاه ماي توانناد از طرياق اثار شايميايي موجاب         

آسيب بافتهای زنده و وسايل و تجهيزات در هنگام تماس با آنها گردند. به عبارت ديگر، 

مواد خورنده موادی هستند كه با اثر شيميايي موجب آسايب شاديد در هنگاام تمااس باا      

 بافتهای زنده، وسايل و تجهيزات شده و موجب تخريب ساير مواد مي شوند.

 م و كلر استخرها.مثال: هيدروفلوريک اسيد، هيدروكسيدسدي

 

 (Miscellaneous)  مواد متفرقه -6كالس 
اين كالس خطر مواد متفرقه ای كه عمدتاً شديد نباوده و در كالساهای ديگار تقسايم     

بندی نشده اند را نشان مي دهد. مانند مواد مغناطيسي شاديد، آئروسال هاا، كودهاای     

 نيترات آمونيوم و گرانول های پلي استر.
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 االهای خطرناکبرچدب كلي ك

 

اين برچسب نشان دهنده كالس های مختلف كاالهاای خطرنااک باوده و باه هنگاام      

 حمل و نقل اين كاالها استفاده مي شود.

    GHSطبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم  -9

ش طبقه بندی مواد بر مبنای خطرات فيزيكي، خطرات سمي و خطرات محيطي بوده و رو GHSدر سيستم 

های هماهن  تبادل اطالعات خطر در اين سيستم از طريق كلمات سيگنال، عبارات خطر و پيكتوگرام های 

( با فرمت استاندارد مي باشد. بايد توجه نمود SDS( و نيز برگه های ايمني شيميايي )1هشدار دهنده )شكل 

سيم بندی كاالهای خطرناک مختص مواد شيميايي بوده و در اين سيستم بر خالف تق GHSكه تقسيم بندی 

UN است. مواد راديواكتيو و مواد عفونت زا حذف گرديده 

 طبقه بندی خطرات فیزیکی 9-1

در طبقه بندی كاالهاای خطرنااک اساتوار     UNبر اساس سيستم   GHSطبقه بندی خطرات فيزيكي در سيستم

ازهای قابل اشتعال، مايعات قابل بوده و دربرگيرنده خطرات مختلف شامل مواد منفجره، گازهای تحت فشار، گ

اشتعال، جامدات قابل اشتعال، آئروسل های قابل اشتعال، مواد باا واكنشاهای خودبخاودی، مايعاات و جامادات      

پيروفوريک، مواد با گرمای خود بخودی، مواد خطرناک در حالت مرطوب، مايعات و جامدات اكسيد كنناده،  

ده برای فلزات مي باشد. برخاي از ايان گاروه هاا خاود دارای زيار       پراكسيدهای آلي اكسيد كننده و مواد خورن

 گروه های مختلف به صورت زير مي باشد:

 مواد منفجره   -

زير گروه با خطر انفجار مهيب، با خطر پرتاب شديد، با خطر آتش سوزی و پرتاب شديد، باا خطار    9كه شامل 

 ت خطر مي باشد.آتش سوزی و پرتاب، با امكان انفجار در آتش و بدون عبار

 گازهای تحت فشار -

و يا بصورت گاز  C˚11دمای  و kPa 191از  شامل گازهای محبوس شده در مخازن و سيلندرها در فشار باالتر

زير گروه گازهای فشرده، گازهای مايع، گازهای ماايع سارد شاده و گازهاای محلاول ماي        4مايع بوده و شامل 

 باشد.

 گازهای قابل اشتعال  -

قابل اشتعال باشد. شامل دو زير گاروه گازهاای    kPa 0/212 و فشار استاندارد  C˚11ت كه در هوای گازی اس

 شديداً قابل اشتعال و گازهای قابل اشتعال مي باشد.
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 مايعات قابل اشتعال  -

 نباشد و جزييات آن شامل چهار زير گروه مي باشد. C˚ 60بطور كلي مايعي است كه نقطه فالش آن بيشتر از 

 جامدات قابل اشتعال  -

جامدی است كه به آساني قابل احتراق بوده و يا از طريق اصطكاک منجار باه آتاش ساوزی و گساترش آتاش       

 گردد. جزييات آن شامل دو زير گروه مي باشد.

 آئروسل ها -

خواهند چنانچه آئروسل ها حاوی اجزا تشكيل دهنده قابل اشتعال مايع، جامد يا گاز باشند قابل اشتعال محسوب 

 شد.  

 مواد با واكنشهای خودبخودی  -

شامل موادی است كه در هنگام تجزيه گرمای زيادی، حتي بدون حضور اكسيژن و هوا، توليد نموده ولاي ايان   

 مواد شامل مواد منفجره، پراكسيدهای آلي و اكسيد كننده ها نمي باشند. 

 مايعات و جامدات پيروفوريک  -

 قيقه بعد از تماس با هوا ايجاد آتش مي كنند.د 8شامل موادی است كه طي 

 مواد با گرمای خودبخودی -

 شامل موادی است كه در اثر واكنش با هوا و بدون نياز به انرژی خودبخود گرما ايجاد مي كنند.

 مواد خطرناک در حالت مرطوب  -

زير گروه كه  0و شامل شامل موادی است كه ممكن است در تماس با آب ايجاد گازهای قابل اشتعال نموده 

 بيانگر نحوه شكل گيری گاز و سرعت آن است مي باشد. 

 مايعات و جامدات اكديد كننده )به غير از پراكديدهای آلي(  -

شامل موادی است كه معموالً با توليد اكسيژن موجب تسهيل يا ايجاد احتراق در ساير مواد شده و تقسايم بنادی   

زير گاروه بارای جامادات اكسايد كنناده ماي        0زير گروه برای مايعات و  0ل شام UNآن با استفاده از سيستم 

 باشد. 

 پراكديدهای اكديد كننده  - 

شامل مواد يا تركيبات واكنش پذير و ناپايدار از نظر حرارتي بوده كه مي توانند منجر به واكنش های تجزيه ای 

 خودبخودی گرما زا شوند.

 زاتمواد و تركيبات خورنده برای فل  -

شامل مواد و تركيباتي هستند كه از طريق واكنش شيميايي موجاب تخرياب و ايجااد خاوردگي در فلازات ماي       

 شوند.   

وجاود دارد در سيساتم    UNهمانطور كه بيان گرديد خطرات راديواكتيويته كه در سيستم كاالهای خطرنااک   

GHS .در نظر گرفته نشده است 
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 طبقه بندی خطرات سمی 9-2

در تقسيم بندی اثرات سمي عالوه بر خطرات سمي حاد اثرات مزمن مواد نيز مورد توجه قرار  GHSدر سيستم 

گرفته و اين اثرات شامل سميت حاد با دوز يكباره، تحريک و خورندگي پوسات، تحرياک و صادمات جادی     

اره ( باا دوز يكبا  (TOSTچشمي، حساسيت زا برای پوست و سيستم تنفسي، سميت سيستميک با ارگان هدف 

يا دوزهای تكراری، ژنوتوكسيسيتي و سميت سلولي، اثرات  توليد مثل و سرطان زايي مي باشاد. برخاي از ايان    

 گروه ها خود شامل زير گروه های مختلف به صورت زيرمي باشد: 

 سميت حاد با دوز يکباره -

 (. 0شد )جدولشامل طبقه بندی سموم بر اساس سميت حاد از راههای خوراكي، پوستي و تنفسي مي با

 تحريک و خورندگي پوست -

 برای اثرات تحريكي مي باشد. 0و  1برای اثرات خورندگي و گروه  2شامل گروه 

 صدمات جدی چشمي و تحريک چشم -

 برای اثرات تحريكي مي باشد.  B1و  A1برای اثرات خورندگي و گروه  2شامل گروه 

 حداسيت زا برای پوست و سيدتم تنفدي -

محساوب شاده ولاي هار ياک عالمات        2جود شواهد كافي مبني بر حساسيت زايي هار دو گاروه   در صورت و

 (.1مخصوص به خود را دارند )شكل 

 (TOST) اثرات سيدتميک با ارگان هدف -

در صورت وجود شواهد كافي مبني بر اثرات سيستميک با ارگان هدف، به دنبال دوز يكباره ياا باه دفعاات، در    

 تقسيم بندی مي شوند.  1در غير اينصورت در گروه و  2در گروه  انسان 

  

 GHS سيستم در شيميايي مواد حاد تسمي بندی طبقه -0 جدول  

    گروههای سمیت  

5 7 3 2 1   

5000 2000 300 50 5  
 LD50 خوراكی

(mg/kg)   

 2000 1000 200 50  
 LD50 پوستی

(mg/kg) 

  (PPM)  گازها 100 500 2500 5000 

 LC50 استنشاقی (Mg/L) بخارات 0/5 2/0 10 20 

 5 1/0 0/5 0/05 
 گرد و غبار، میست

(mg/L) 
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 ژنوتوكديديتي -

گروه مي باشد كه در صورت وجود شواهد كافي مبني بار اثارات جهاش     1( شامل ECمشابه سيستم اروپايي ) 

قارار ماي    1است در غير اينصورت در گروه  B2و  A2كه خود شامل زير گروههای  2زايي در انسان در گروه 

 گيرند. 

 سميت در سيدتم توليد مثل -

شامل اثرات نامطلوب روی عملكرد جنسي و تولياد مثال در ماردان و زناان و نياز اثار بار روی جناين باوده، در          

قارار   1و در غير اينصاورت در گاروه    2صورت وجود شواهد كافي مبني بر اثرات توليد مثل در انسان در گروه 

 مي گيرند. 

 سرطان زايي - 

، سارطان زاهاا در دو گاروه كلاي شاامل سارطانزای انسااني شاناخته شاده و ماواد           ECروپاايي  مشابه با سيستم ا

 مشكوک به سرطان زايي در انسان تقسيم بندی مي شوند.

 خطرات محیطی 9-3

خطرات محيطي نيز شامل خطرات مواد برای محيط و اكوسيستم آبي بوده و اين خطرات در گروههای مختلف 

 مورد بررسي قرار مي گيرد.
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  GHSيكتوگرام های سيستم پ -1شكل 

 شامل عالئم استاندارد برای خطرات فيزيكي، اثرات سمي و زيست محيطي مواد شيميايي
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 ارزیابی ریسک مواد شیمیایی   -11

بايد برای تمام عمليات و كارهايي كه شامل مواد شيميايي خطرناک   (Risk assessment) ارزيابي ريسک

 ل شناسايي خطرات  ناشي از مواد، ارزيابي ريسک ناشي از ايان خطارات  اين ارزيابي شام مي باشد انجام گيرد.

در محيط كار و سپس بكارگيری روشهای كنترلي مناسب برای حذف يا كاهش ريسک تا حد قابال قباول ماي    

 باشد. 

 شناسایی خطرات 11-1

 اشد.در شناسايي خطرات ناشي از مواد شيميايي بكارگيری و استفاده از موارد زير ضروری مي ب

 ثبت مواد   فهرست -

سيساتم ثبات وارد گاردد. هار آزمايشاگاه ياا        تمام اطالعات بدست آمده در مرحله شناسايي خطر بايد در ياک 

 محيط كار بايد سيستم ثبت مواد شيميايي

 (Hazardous substances register)      خود را تهيه و نگهداری نمايد )پيوست الاف(. اولاين چيازی كاه

تم ثبت وارد شود فهرست تمامي مواد شامل كاالهای خطرناک و سموم استفاده شاده ياا تولياد    بايد در اين سيس

 (MSDS)شده در محيط كار است. مورد بعدی كه بايد ضميمه شود تهيه برگاه هاای اطالعاات ايمناي ماواد      

 برای تمامي مواد موجود در فهرست ثبت مي باشد. 

اطالعات آن بر اساس مواد جديد مورد استفاده و يا ماوادی كاه    بديهي است كه اين فهرست بايد به روز بوده و

 از حيز استفاده خارش شده اند بازنگری و تنظيم گردند. 

   بازرسي های محيط كار -
( مي تواند جزئياتي از مواد خطرنااک موجاود در محايط    Walk throughيک بازرسي كلي يا واک تروف )

الً موادی كه ديگر مورد نياز نبوده و يا تاريخ مصرف آنها گذشته اسات  كار را فراهم آورد. در طي بازديد معمو

 نيز مشخص مي شوند. چنين موادی چنانچه از محيط كار خارش مي شوند مي توان آنها را از ليست حذف نمود. 

 بازرسي محيط كار همچنين مي تواند جزئياتي از كل محيط كار كه مواد شيميايي در آن ماورد اساتفاده هساتند   

فراهم آورد. طي بازرسي محيط كار اطالعاتي از نحوه نگهاداری و انباارداری صاحيح ماواد، وجاود كنترلهاای       

مهندسي مانند هودها شيميايي و يا ساير سيستمهای تهويه، امكانات و تجهيزات موجود برای شارايط اضاطراری   

ماورد اساتفاده،    (PPE)دی مانند دوش های ايمني، فواره های چشمي، كمک های اوليه، وساايل حفاظات فار   

( مواد شيميايي و غيره بدست مي آيد. جمع آوری اين اطالعات در Spill kitكيت مخصوص ريخت و پاش )

مرحله بعدی ارزيابي ريسک مورد استفاده قرار مي گيرد. بازديدهای مانظم از محايط كاار باياد توساط اعضااء       

 گيرد.  ( و يا توسط افراد مسئول انجامOHSكميته حفاظت فني )

  شبه حوادث و حوادث -
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كاه در محايط كاار اتفااق افتااده باياد ثبات شاده و          (Incidents/Accidents)آمار حوادث و شبه حوادثي 

نگهداری شود. مرور اين وقايع، تجزيه و تحليل آنها و نتايج اين آناليزها ماي تواناد در شناساايي خطارات ماواد      

 حوادث مشابه در آينده بسيار مؤثر باشد.  شيميايي موجود در محيط كار و پيشگيری از

 تعيين خصوصيات مواد خطرناک -

هنگاميكه تمام موادی كه در محيط كار به كار رفته، توليد شده و يا مورد استفاده قرار خواهند گرفت شناساايي  

ايان  شدند اطالعات حاصل بايد در سيستم ثبت مواد وارد شوند. ساپس باياد تماام ماواد خطرنااک موجاود در       

 فهرست مشخص شوند. اطالعات مربوط به خطرات مواد شيميايي از راههای زير قابل دسترسي مي باشد:

( ظاروف حااوی ماواد شايميايي و توجاه باه عالئام خطار روی ايان          Labelاز طريق خواندن برچسب ) -

 برچسب ها

 و توجه به خطرات ماده و عبارات خطر مربوطه  MSDSاطالعات موجود در برگه های  -

 شناسايي مواد خطرناک تأييد شده توسط سازمانهای مسئول معتبر موجود برای اجعه به سيستم هایمر -

 با استفاده از منابع معتبر و كتب سم شناسي و ايمني شيميايي -

 با مشاوره گرفتن از سازندگان ماده و افراد متخصص -

   (Labels) برچدب ها -  

ار بايد بطاور مناساب برچساب گاذاری شاوند بطوريكاه       تمام ظروف حاوی مواد خطرناک موجود در محيط ك

امكان استفاده ايمن آن فراهم آيد. استانداردهای الزم بايد در برچساب گاذاری صاحيح رعايات شاوند. تولياد       

كنندگان و فروشندگان مواد شيميايي نيز موظفند كه محصوالت حاوی مواد خطرنااک توليادی خاود را بطاور     

انچه ماده ای در همان محايط كاار تهياه ماي شاود تولياد كنناده موظاف باه          صحيح برچسب گذاری نمايند. چن

 برچسب گذاری مي باشد.

مناسب با ذكار ناام مااده و عباارات ريساک و       ظروف موقت حاوی مواد شيميايي نيز الزم است دارای برچسب

ه شاده و  مرتبط باشد. حتي ظروفي كاه ماواد شايميايي در آنهاا ريختا      (Risk and safety phrases)ايمني 

بالفاصله مورد استفاده قرار مي گيرند نيز حداقل بايد با نام مااده برچساب گاذاری شاده باه شارطي كاه پاس از         

 استفاده و تخليه سريعاً تميز شوند.

مشخصات هرگونه مواد خطرناک موجود در يک سيستم بسته )مانند لوله يا سيستم لوله ها يا مخازن راكتاور ياا   

اد در معرض مشخص شده باشد. اين مشخصات مي تواند با استفاده از كدگذاريهای رنگي فرآيند( بايد برای افر

 و برچسب گذاری مناسب تعيين گردند.

 يک برچسب كامل بايد دارای خصوصيات زير باشد: 

 مشخصات ماده مانند نام، نام تجارتي و نام شيميايي ماده -

 اجزا تشكيل دهنده ماده -

 POISON ،(HAZARDOUSگر شدت خطر هستند مانند كلمات سيگنال )كلماتي كه نشان -

 مربوطه كه نشان دهنده خطر اصلي آن ماده است. UNكالس كاالی خطرناک و عدد  -
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 ."سمي در صورت بلعيده شدن"عبارات خطر كه توصيف كلي از خطرات ماده مي باشد مانند  -

دور "ت فردی است مانناد  عبارات ايمني كه فراهم كننده جزئيات در نگهداری، جابجايي و نحوه حفاظ -

 ."از حرارت نگهداری كنيد

 دستورالعمل استفاده ايمن شامل روش ها و مقادير صحيح مثالً نحوه مخلوط سازی و غيره. -

در مواقاع  "عبارات كمكهای اوليه برای مواردی كه نيازمند اقدام اضطراری و درمان فوری هستند مانناد   -

 . "تماس چشمي فوراً با آب بشوئيد

 ت اضطراری مثالً جزئياتي برای كنترل ريخت و پاش، نشتي و يا آتش سوزی اقداما -

 مشخصات سازنده ماده شامل نام كمپاني، آدرس و شماره تلفن  -

 برای اطالعات كاملتر MSDSارجاع دادن به  -

روی ظروف كوچک حااوی ماواد عملاي نباوده و ياا بارای ظاروف         كاملالبته بديهي است كه نصب برچسب 

 نمي باشد.  موقتي ضروری
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 (MSDS)برگه های اطالعات ايمني ماده شيميايي  -
برگه های اطالعات ايمني ماده شيميايي برگه هايي هساتند كاه اطالعاات ماورد نيااز بارای كاار ايمان باا ماواد           

حاوی اطالعاتي نظير خصوصيات مااده، ساميت،    MSDSشيميايي خطرناک را فراهم مي آورند. معموالً يک 

دن و احتياطات الزم در هنگام استفاده باه عناوان مثاال جداساازی از ماواد ناساازگار، روشاهای        واكنش پذير بو

صحيح كار و جابجايي ماده، كمک های اوليه و اقدامات اضطراری، سيستمهای تهويه و وسايل حفاظت فاردی  

ياده شاده و بارای    نام  ((SDSاين برگه ها به نام برگه های اطالعات ايمناي     GHSالزم مي باشد. در سيستم 

 (.  4عنوان پيشنهاد گرديده است )جدول  29هماهن  نمودن آنها يک فرمت استاندارد همراه با 

  

 GHS( با فرمت هماهن  SDSمشخصات يک برگه اطالعات ايمني ) -4جدول   
 ردیف عنوان

 1 مشخصات سازنده/ فروشنده  

 2 مشخصات خطر

 3 اطالعات تركیبات و اجزاء تشكیل دهنده

 7 كمك های اولیه

 2 اقدامات آتش نشانی

 6 الیاقدامات در شرايط اضطراری شامل ريخت و پاش های احتم

  0 نگهداری و انبارداری

 7 كنترل تماس و حفاظت فردی

 0 خصوصیات فیزيكوشیمیايی

 19 پايداری و واكنش پذيری

 11 اطالعات سم شناسی

 12 اطالعات اكولوزيكی و زيست محیطی

 13 نحوه دفع مواد زائد

 17 اطالعات حمل و نقل

 12 اطالعات مقرراتی شامل استانداردها

 16 عات الزمساير اطال
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را بارای تهياه ماواد     MSDSبطور كلاي ساازندگان و وارد كننادگان ماواد شايميايي موظفناد كاه برگاه هاای          

 MSDSهيه ماي شاوند، عاالوه بار     خطرناک توليدی خود تهيه و عرضه نمايند. موادی كه از خارش از كشور ت

كمپاني خارجي بايد دارای جزئيات تماس مربوط به شركتهای داخلي وارد كننده نيز باشند. ضمناً استانداردها و 

حدود مجاز تماس ملي نيز بايد در استفاده از آنها مد نظر قرار گيرد. بنابراين خريداران و مسئولين ايمناي محايط   

را تهيه و در محيط كار در دسترس استفاده كنندگان و كاركناان قارار    MSDSهای كار وظيفه دارند كه برگه 

 دهند.

 مراجع و انتشارات مرتبط با ايمني مواد شيميايي -

مراجع و انتشارات بسيار زيادی در زمينه های مختلف عوامل شيميايي وجود داشته كه آشنايي و استفاده از آنهاا  

ميايي مؤثر باشد. كارشناسان و مسئولين ايمناي و بهداشات محايط كاار وظيفاه      مي تواند در كار ايمن با مواد شي

دارند كه با آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ملي موجاود در زميناه ماواد شايميايي و آاليناده هاای       

. عاالوه بار   محيط كار آشنايي داشته و آنها را در راستای كار ايمن و مديريت صحيح مواد شيميايي بكار گيرناد 

اين آشنايي با مراجع علمي روزآمد و منابع اطالعاتي معتبر همواره ماي تواناد در جهات بهباود ماداوم ايمناي و       

 بهداشت محيط كار راهگشا بوده و بايد مد نظر قرار گيرد.

بط باا  پايگاه های اينترنتي مختلفي نيز وجود دارناد كاه ماي توانناد در ياافتن مناابع و اطالعاات ماورد نيااز مارت           

آماده   8مواد شيميايي مفيد باشند. ليست برخي از اين پايگاه های اينترنتي در جادول   بهداشت حرفه ای و ايمني

  است.

 

 

 . برخي از پايگاه های اينترنتي قابل استفاده در ايمني شيميايي8جدول 
 گروه/سازمان URLs –پایگاه اینترنتی 

http://www.acgih.org 
http://www.aiha.org 
http://www.ansi.org 
http://www.dot.gov 
http://www.epa.org 
http://www.ilo.org 

http://www.who.int/ipcs 
http://www.iso.ch 

http://www.cdc.gov/niosh 
http://www.osha.gov 

ACGIH 
AIHA 
ANSI 
DOT 
EPA 
ILO 
IPCS 
ISO 

NIOSH 
OSHA 
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 ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده   11-2

تمام كارهايي كه به نحوی شامل استفاده از مواد خطرناک بوده و يا امكان تماس با اين عوامل وجود دارد، بايد 

طور صحيح مورد ارزيابي قرار گرفته و سطح ريسک آن تعيين گردد. با استفاده از اطالعات جمع آوری شده ب

در مرحله اول از روی برچسب ها و برگه های اطالعات ايمني مواد، اطالعات سازندگان مواد و غيره و خطرات 

عات خطر و احتياطات در هنگام شناسايي شده، مرحله ارزيابي ريسک با مرور اين اطالعات و چک كردن اطال

 استفاده و كار ايمن شروع مي شود.

 برای ارزيابي پتانسيل تماس الزم است موارد زير در نظر گرفته شود:

 راه ورود ماده به بدن )مانند راه استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي( -

 دفعات تماس -

 مدت زمان تماس -

 غلظت ماده -

تماس با ماده خطرناک و نيز نحوه  ه، مقدار ماده مورد استفاده و شدتريسک ناشي از ماده بستگي به نوع ماد

بروز اثرات ناشي از آن داشته و بزرگترين ريسک ها ناشي از تماس شديد با ماده خطرناكي است كه اثرات 

سالمتي جدی و خطرناكي نيز ايجاد مي نمايد. در مواردی كه احتمال تماس عمالً وجود ندارد مانند حمل يک 

 ف دربسته حاوی مواد ممكن است از ارزيابي ساده و بديهي استفاده شده و ارزيابي بعدی مورد نياز نباشد.ظر

بطور كلي يک ارزيابي ريسک شامل بررسي محيط كار برای يافتن نحوه تماس افراد، سطوح تماس و وضعيت 

ات كامل انجام گيرد. نوع ارزيابي سيستم های تهويه مي باشد. ارزيابي ها ممكن است از نوع ساده و يا با جزئي

بسته به درجه عدم اطمينان در باره ريسک و اينكه آيا فرآيندهای پيچيده تر شيميايي نيز در اين ارزيابي وجود 

دارد يا خطر تعيين مي گردد. ارزيابي ممكن است بر پايه وظيفه يا فرآيند بوده و تنها محدود به ارزيابي يک 

باشد. براساس نتيجه چنين ارزيابي است كه مي توان روشهای مناسب كنترلي را نيز  ماده شيميايي منفرد نمي

 تعيين نمود. در مواردی ارزيابي های ژنريک نيز امكان پذير بوده و توصيه شده اند. 

تمامي ارزيابي ها بايد توسط افراد آموزش ديده با دانش كافي در زمينه ارزيابي ريسک مواد خطرناک و با 

گرفتن از كاركنان و افراد مرتبط صورت گيرد. در پايان يک چارچوب كلي برای انجام ارزيابي مشاوره 

 ريسک مواد خطرناک آورده مي شود. 

 Risk rating))رتبه بندی  ريدک  -

به منظور اطمينان از ثبات در رتبه بندی، ريسک ها بايد بر اساس روش های استاندارد رتبه بندی شوند )مانند 

 كشور استراليا، به پيوست ب و ش رجوع شود(.    AS4360استاندارد 

 ارزيابي های ساده و آشکار -

ارزيابي ساده و آشكار در مواردی است كه بازرسي ها نشان دهند كه تمامي ريسک های ممكن مطابق با 

MSDS  باشد. در ماده كنترل شده و بنابراين ارزيابي تمام شده تلقي شده و نيازی به ارزيابي های بيشتر نمي
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سال نگهداری  8چنين حالتي انجام چنين ارزيابي ساده ای بايد در فهرست مواد شيميايي ذكر شده و به مدت 

 شوند. 

 ارزيابي های كامل -

در ارزيابي های كامل ممكن است نياز به تعيين سطح تماس از طريق پايش تماس و ارزيابي سيستم تهويه از 

سرعت دهانه هودهای شيميايي باشد. در انجام يک ارزيابي الزم است كه  طريق تست سيستم مثالً اندازه گيری

ساير افرادی كه در آن محوطه كار كرده و ممكن است تحت تأثير قرار گيرند مانند كارگران نظافتچي و يا 

 ردد.سرويس نگهداری مورد توجه قرار گرفته و در ارزيابي به تبعات محيطي ناشي از ماده يا فرآيند نيز توجه گ

 مهارت و دانش در ارزيابي ريدک -

فردی كه ارزيابي را انجام مي دهد بايد فردی متخصص و ماهر بوده بطوری كه دانش و مهارت كافي برای 

ارزيابي ريسک ناشي از كار با مواد خطرناک را داشته باشد. معموالً در انجام ارزيابي های كامل دانش و 

ينه پايش هوا و سيستمهای كنترلي تهويه مورد نياز مي باشد. واحد مهارت متخصصين بهداشت حرفه ای در زم

 مديريت ريسک واحدی است كه مي تواند در اين زمينه هماهنگي های الزم را انجام دهد.  

 عمومي يا ژنريک  ارزيابي های -

ي شود مي چنانچه يک ماده خطرناک با شرايط يكسان و يا مشابه در نقاط مختلفي از يک محيط كار استفاده م

توان از ارزيابي های ژنريک استفاده نمود. خصوصيات خطر و درجه ريسک در اين موقعيت ها به گونه ای 

است كه مي توانند قابل مقايسه با يكديگر باشند. در چنين شرايطي يک ارزيابي ژنريک از يک موقعيت كاری 

ا نيز بكار گرفته شود. بنابراين مي توان ارزيابي كه نماينده ساير موقعيت ها مي باشد مي تواند برای ساير وضعيته

های ژنريک را چنانچه ريسک ها مشابه مي باشند بطور مشاركتي استفاده نمود. فرد مسئول و هماهن  كننده 

 مي تواند ارزيابي های ژنريک تكميل شده را برای استفاده در ساير موقعيت های مشابه توزيع نمايد.

 ريدکاولويت بندی در ارزيابي  -

در محيطهای كاری كه تعداد بسيار زيادی مواد خطرناک وجود دارد ممكن است الزم باشد كه در ارزيابي 

ريسک اولويت بندی هايي صورت گيرد. در تعيين اين اولويت، تعداد دفعات استفاده از ماده خطرناک و نيز 

به مواد خطرناكي داده شود كه بيشتر مورد  شدت تماس با ماده بايد مورد توجه قرار گيرد. اولويتهای باالتر بايد

 استفاده بوده و خطرات جدی تری به همراه دارند.

 بازنگری ارزيابي ها -

 ارزيابي ريسک بايد در موارد زير بازنگری شده و مجدداً انجام شوند.

 فرآيند، كارخانه يا ماده تغيير نمايد. -

 .اطالعات جديدی در مورد خطرات ماده قابل دسترس شده است -

 پايش محيطي و يا بيولوژيكي نشان دهنده عدم كنترل كافي سطوح تماس باشند.  -

 روشهای كنترلي جديد يا پيشرفته عملي شده اند. -

 اطالعات جديد حاكي از آن است كه ارزيابي ريسک موجود از درجه اعتبار ساقط است.  -
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رات محيط كار مورد بازنگری قرار بطور كلي تمامي ارزيابي انجام شده بايد بصورت دوره ای مطابق با مقر

 گيرند. 

    کنترل ریسک   11-3

ها بايد  ها منجر به يافتن ريسک های غير قابل قبول در محيط كار شوند اين ريسک چنانچه نتيجه ارزيابي

 Hierarchy)حذف شده و يا تا سطوح قابل قبول كاهش يابند. برای اين منظور بايد از سلسله مراتب كنترلي 

or control) :به شرح زير استفاده نمود 

    Elimination   حذف -

 Substitution جايگزيني -  

  Isolationجداسازی  -    

   Engineering controls كنترلهای مهندسي -     

  Administrative controls   كنترلهای مديريتي و اجرايي -      

 (PPE)  وسايل حفاظت فردی -        

د به هر يک از اين موارد بطور خالصه اشاره شده و اقدامات كنترلي الزم در كار با مواد شيميايي در فصل بع

 شرح خواهد شد.

 اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی -11

ها منجر به يافتن ريسک هاای غيار قابال قباول در      همانطور كه در فصل قبل اشاره گرديد چنانچه نتيجه ارزيابي

ها بايد حذف شده و يا تا سطوح قابل قبول كاهش يابند. برای اين منظور  ايي شوند اين ريسکكار با مواد شيمي

 به شرح زير استفاده نمود: (Hierarchy or control)بايد از سلسله مراتب كنترلي 

 حذف مواد خطرناک 11-1

ت مثالً حذف مواد بديهي است كه روش ايده آل در كنترل خطرات حذف نمودن ماده و يا فرايند خطرناک اس

سرطان زا و يا استفاده از فرآيند فيزيكي نظير روش اولتراسوند باه جاای ياک فرآيناد شايميايي در تمياز كاردن        

 قطعات.

در مورد نحوه و دفعات استفاده از مواد شيميايي موجود در محيط كار ضروری است يک بررسي  به عمل آمده 

درت استفاده شده و برای استفاده احتمالي در آينده نگهداری شاده  و چنانچه برخي از مواد وجود دارند كه به ن

 اند بايد برای حذف و خارش نمودن آنها از محيط كار و يا دفع مناسب آنها اقدامات و هماهنگي الزم بعمل آيد. 
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ار همچنين در آينده نيز برای خريد مواد شيميايي بايد خطرات نگهداری طوالني مدت آنها نياز ماورد توجاه قار    

گرفته و اين مواد در حداقل مقادير مورد نياز سفارش شاده و خرياداری شاوند. هار چناد خرياد در بساته هاای         

بزرگتر ممكن است ارزانتر تمام شود ولي در هنگام خريد بايد به اثرات خطرناک اين مواد روی افراد شاغل در 

كنترلهای مديريتي و اجرايي كميته خرياد  آن محيط و هزينه های نگهداری و دفع آنها نيز توجه نمود. در بخش 

بايد بر روی خريد مواد خطرناک جديد و ورود آنها به محيط كار نظارت كاافي داشاته تاا در هماين مرحلاه باا       

 جلوگيری از خريد مواد خطرناک غير ضروری خطر آنها نيز حذف گردد. 

 جایگزینی ماده خطرناک 11-2

ميايي كم خطرتر مي باشد مثالً استفاده از تولوئن به جای بنزن. البته منظور از جايگزيني استفاده از مواد شي

جايگزيني فقط محدود به مواد نبوده و جابجايي فرايند و وسايل و تجهيزات نيز امكان پذير مي باشد. از همان 

قابليت  ابتدای طراحي يک پروژه يا فرآيند شيميايي بايد نهايت سعي و تالش برای جستجوی مواد كم خطرتر با

يكسان در انجام پروژه به عمل آيد. عالوه بر اين، شكل فيزيكي ماده مورد استفاده نيز بايد به نوعي مورد  توجه 

 قرار گيرد كه تماس به حداقل كاهش يابد.

موارد زير مثالهايي برای جايگزيني هستند: مثالً استفاده از تولوئن به جای بنزن، استفاده از دترجنت ها به جای 

ستفاده از حاللهای كلرينه برای چربي زدايي از قطعات، استفاده از شكل خميری ماده به جای استفاده از آن ا

 ماده بصورت پودر خشک برای كاهش تماس.

 جداسازی  11-3 

 منظور از جداسازی ايزوله نمودن نقطه خطر از ساير قسمتها است بطوريكه ساير افراد از آن خطر محفوظ باشند.

 های مهندسی ترلکن 11-4

های تهويه موضعي، هودهای مناسب برای كار با مواد خطرنااک و سيساتم هاای تهوياه      شامل استفاده از سيستم

ترقيقي مي باشد. در كنترل مهندسي از روشهای مختلفي در حذف و يا كاهش  تماس با مواد خطرناک اساتفاده  

 مي شود به عنوان مثال: 

نترل خطر مانند استفاده از فرآيندهای اتوماتياک و سيساتمهای بساته در    استفاده از سيستمهای بسته در ك -

 انتقال مواد. 

ايزوله نمودن فرآيند )مانند جداسازی فيزيكي فرآيند از افراد در معارض ماواد ناساازگار و مناابع ايجااد       -

 جرقه(. 
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ک در غلظت های سيستمهای تهويه موضعي برای اطمينان از اينكه افراد، در معرض تماس با مواد خطرنا -

باالتر از حد مجاز نمي باشند. به عنوان مثال استفاده از يک هود شيميايي برای كار با مواد شيمايي زياان  

آور. نكته مهم در تضمين موفقيت و كارآمد بودن كنترلهای مهندسي مسئله بازرسي و تست اين سيستم 

 ها مي باشد كه بايد بطور دوره ای انجام شود. 

 شیمیایی   هودهای 11-5

( به منظور كنترل تماس اپراتورها هنگام كار باا ماواد شايميايي زياان     Fume cupboardsهودهای شيميايي )

آور مانند اسيدها و قلياهای قوی، حاللهای آلي فرار  و مواد سمي استفاده مي شوند. داخل اين هود هاا باياد باه    

رای كار اپراتور فراهم باشد. كاركرد مؤثر ايان هودهاا   اندازه كافي خالي و تميز نگهداری شده تا فضای كافي ب

الزم است بصورت دوره ای تست شده و كنترل شود. در هنگام بازدياد و كنتارل هودهاای شايميايي ساه نكتاه       

 مورد توجه مي باشد:

بازديد كلي هود شيميايي از قسمتهای مختلف شامل هود و كانال، اجزاء الكتريكاي هاود و قطاع آن     -2

 ضطراری  در شرايط ا

كه يک تست كيفي برای رؤيت و كنترل كاركرد سيستم مكشاي  ( Smoke test)انجام تست دود  -1

 از طريق مشاهده مسير جريان هوا مي باشد.

هود كه يک تست كمي برای كنترل راندمان مكاش سيساتم    (Face velocity)تست سرعت دهانه  -0

 باشد. از طريق اندازه گيری ميزان جريان هوای عبوری از هود مي 

الزم به ذكر است كه برای كار با مواد و نمونه های بيولوژيكي از هودهای بيولوژيكي با جريان خطي و يا 

هودهای بيولوژيكي با كالس های متفاوت بسته به درجه حفاظت الزم از نمونه، اپراتور و محيط استفاده مي 

را داشته و برای اطمينان از كاركرد مؤثر بايد شود. اين هودها نيز شرايط كار و استانداردهای مخصوص به خود 

 بطور دوره ای و مرتب تست و كنترل شوند.

 کنترل های مدیریتی و اجرایی 11-6

كنترل های مديريتي به شكل های مختلفي امكان پذير مي باشاد مانناد اساتفاده از روشاهای اساتاندارد عملياات       

 به برخي از اين موارد اشاره مي شود: كاری، چرخشي نمودن كار كارگران و غيره. در اينجا

 تداركات/خريد  -

قبل از خريد يک ماده جديد بايد سعي شود كه آگاهي الزم از پتانسيل خطرات آن ماده بدست آيد. باه عناوان   

ماده را تهيه نموده، با يک مرور كلي اطالعاتي در مورد ماده بدسات   MSDSمثال مي توان قبل از خريد برگه 

ه اقدامات كنترلي توصيه شده در محيط مورد نظر قابل دسترس نمي باشد مي تاوان از خرياد آن   آورده و چنانچ
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صرفه نظر نمود. چنانچه مشخص شود كه ماده مورد نظر موجب خطارات و اثارات سامي فاوری روی افاراد در      

 معرض خواهد بود ترجيحاً بايد جايگزين های كم خطرتر ماده نيز جستجو شود. 

خصوصًا مواد سرطان زا مستلزم دقت زيادی ماي باشاد. باياد دقات نماود كاه برخاي از ماواد          خريد برخي مواد

وارده شاده و بناابراين، خرياد      "ماواد باا اخاذ مجاوز    "و ياا   "مواد ممنوع شده"شيميايي ممكن است در ليست 

 اينگونه مواد تابع مقررات و كسب مجوزهای الزم مي باشد. 

ماده نيز به فروشانده   MSDSشيميايي درخواست خود را برای دريافت برگه  خريدار بايد در هنگام خريد ماده

ماواد عرضاه شاده خاود را تهياه و در اختياار        MSDSاعالم نمايد. فروشندگان مواد شيميايي نيز موظفناد كاه   

 خريداران قرار دهند.

 عمليات كاری ايمن  -

ئي از كنترل های مديريتي و اجراياي  جز (Safe work practices) فراهم نمودن امكان عمليات كاری ايمن

 محسوب شده و مستلزم كار به روش ايمن مي باشد. مثالهايي از فراهم نمودن عمليات كاری ايمن عبارتند از:

 ايجاد نظارت كافي در كار -

 فراهم نمودن آموزشهای الزم برای انجام كار -

 تأمين امكانات نگهداری، انبار و دفع صحيح مواد خطرناک -

 ن خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن  در آزمايشگاه يا محوطه استفاده يا انبار مواد خطرناکممنوع بود -

 نگاه داشتن ظروف حاوی مواد شيميايي بصورت دربسته در هنگام نگهداری و جابجايي آنها -

 عدم دسترسي افراد متفرقه به درون آزمايشگاه يا انبار يا محوطه كار با مواد شيميايي -

 (SOP) استاندارد  كار دستورالعمل های -
برای كار با وسايل و فرآيندهايي كه شامل استفاده از مواد خطرناک مي باشند دستورالعمل های اساتاندارد كاار   

(Standard operating procedures )  بايااد نوشااته شااده و در دسااترس افااراد قاارار گيرنااد. در تاادوين

 نجات سازنده نيز بهره گرفت. دستورالعمل ها مي توان از كتابچه های راهنمای كارخا

 (PPE)وسایل حفاظت فردی  11-7

هنگاميكه اجرای كنترل های مهندسي در محيط كار امكان پذير نبوده و يا به تنهايي در كاهش سطوح تماس تا  

حدود قابل قبول كافي نباشند استفاده از وسايل حفاظت فردی به عنوان آخرين راه كنترلاي باه كاار گرفتاه ماي      

به منظور حفاظت قسمتهای مختلف بدن در برابر اناواع خطارات احتماالي ناشاي از ماواد شايميايي طياف         شود. 

آزمايشگاهي، عيناک هاای ايمناي، دساتكش و كفاش ايمناي، و        وسيعي از وسايل حفاظت فردی نظير روپوش

فاظات فاردی   ماسک های تنفسي بكار مي رود.  ماسک های تنفسي يا رسپيراتورها از جمله مهمترين وساايل ح 

بوده كه برای حفاظت از سيستم تنفسي و در تماس با مواد شيميايي و آالينده های هوابرد مورد استفاده قرار مي 
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گيرند. ماسک های تنفسي حفاظت الزم را توسط تصفيه آالينده ها از هوای استنشاقي و يا تاامين هاوا از طرياق    

 رسپيراتورها در انواع زير طبقه بندی مي شوند: يک منبع هوای پاک فراهم مي سازند. از نظر كاركرد

 رسيپراتورهای تصفيه كننده هوا -

از طريق فيلتراسيون هاوای آلاوده محايط،     (Air purifying respirators)رسيپراتورهای تصفيه كننده هوا 

دام اناداختن  هوای تنفسي را از آالينده های مختلف تصفيه مي كنند. در رسيپراتورهای فيلتر كننده ذرات برای ب

گرد وغبارها ، ميست ها و فيوم ها از ماواد فيباروزی اساتفاده ماي شاود. رسايپراتورهای يكباار مصارف هام در          

دسترس مي باشند كه غالبًا بارای حفاظات دساتگاه تنفساي از ذرات آزار دهناده اساتفاده ماي شاوند و بنادرت          

ا بخارات بارای جماع آوری گازهاای    مصرف ديگری دارند. در رسيپراتورهای مخصوص آالينده های گازی ي

سمي يا محرک ، كارتريج ها يا كانيسترهای بخارها و گازها طراحي شده كه حاوی مواد جاذب سطحي يا مواد 

واكنش پذير با آالينده بوده و از اين طريق باعث تصفيه اين آالينده ها مي شوند. وساايل تصافيه كنناده حااوی     

در اين وساايل مولكاول هاای گاازی از طرياق      د هستند كه جاذب نام دارند. مواد گرانوله دارای سطح بسيار زيا

   جذب سطحي، جذب شيميايي و يا واكنش شيميايي كاتاليتيک از هوا جدا مي شوند.

 رسيپراتورهای تأمين كننده هوا -
ز تجهيزاتي هساتند كاه هاوای پااک را ا      (Air supplying respirators)رسيپراتورهای تأمين كننده هوا  

سيلندر هوای فشرده و يا از طريق يک سيستم هوای تحت فشار پرتابال   يک منبع جداگانه هوا ، مثالً توسط يک

يا ثابت تأمين مي كنند. بنابراين، رسپيراتورهای تأمين كننده هوا دارای فيلتر و كارتريج های تصافيه كنناده هاوا    

محيط آلوده به كاربر مي رساانند. در ايان سيساتم     نبوده و به جای آن هوای پاک را از طريق يک منبع خارش از

 ها هوا معموالً با يک فشار مثبت وارد ماسک تنفسي شده لذا اغلب مقاومتي در برابر تنفس ايجاد نمي شود. 

  وسايل تنفدي خود تأمين  -
يا باه عباارت ديگار     Self- contained breathing apparatus) (SCBAs ;وسايل تنفسي خود تأمين 

زات تنفسي كپسول سرخود رسيپراتورهای خاصي هستند كه شامل ياک منباع پرتابال از هاوای تنفساي ياا       تجهي

اكسيژن بوده كه جهت حفاظت كاربر در محيط های حاوی گازهای سمي يا كم اكسيژن به كار ماي روناد. در   

ار مثبات را تاأمين ماي    اين رسيپراتورها منبع تأمين هوا كپسولي است كه در پشت كاربر جای گرفته و هوا با فشا 

 كند. اين تجهيزات به دو صورت سيستم های مدار باز و مدار بسته طبقه بندی مي شود.

 از نظر شكل ظاهری و نحوه قرار گرفتن روی صورت ماسک های تنفسي را مي توان در انواع زير تقسيم نمود: 

 ماسک هايي كه بطور محكم روی صورت قرار مي گيرند:   -

خود به سه دساته   (Tight-fitting face piece)بطور محكم روی صورت قرار مي گيرند  ماسک هايي كه

 كلي ربع ماسک، نيم ماسک و تمام صورت طبقه بندی مي شوند.

 ماسک هايي كه بطور محكم روی صورت قرار نمي گيرند:   -  

ل هودها، لباسهای شام (Loose-fitting cover)ماسک هايي كه بطور محكم روی صورت قرار نمي گيرند 

 كامل، بلوزها يا هلمت ها مي باشند. 
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نكته مهم ديگر در ارتباط با رسيپراتورها، توجه به فشار درون ماساک ماي باشاد. در صاورتي كاه فشاار درون        

ماسک بيشتر از فشار هوای بيرون باشد، رسيپراتور فشار مثبت، و چنانچه كمتر از آن باشد رسيپراتور فشار منفاي  

. اختالف فشار وقتي اهميت دارد كه احتمال نشت مواد زياان آور معلاق در هاوا باه درون رسايپراتورها      مي باشد

 مطرح باشد.

 برای انواع مختلف ماسک های تنفسي فاكتور حفاظتي NIOSHاز سوی  

 (APF; Assigned protection factor)         تعياين شاده اسات. فاكتورهاای حفااظتي رساپيراتورها بارای

ذره ای و گازی ارايه شاده اسات. فااكتور حفااظتي عباارت از غلظات آاليناده موجاود در هاوای           آالينده های

اتمسفر)خارش از ماسک( به غلظت آالينده داخل ماسک مي باشد. بعنوان مثال اگر فردی در محيطي كه غلظت 

ماي رود كاه    اساتفاده كناد انتظاار    18است از ماسكي باا فااكتور حفااظتي     ppm 211آالينده مورد نظر در آن 

تجاوز نكند.  فاكتور حفاظتي در واقع نماياانگر كاارآيي و رانادمان     ppm4 غلظت آالينده در درون ماسک از 

 رسيپراتورها مي باشد.

 در استفاده از وسايل حفاظت فردی بايد از موارد زير اطمينان حاصل نمود:

 انتخاب مناسب وسيله حفاظت فردی برای فرد برحسب نوع وظيفه -

 ترس بودن وسيله حفاظت فردی مناسبدر دس -

 تميز و سالم بودن وسيله -

 استفاده صحيح و به موقع -

 سرويس و نگهداری وسايل توسط افراد مسئول و آموزش ديده -

همانطور كه در ابتدا بيان شد استفاده از وسايل حفاظت فردی به عنوان روش كنترلي موقتي و فوری تاا زمانيكاه   

ئمي تر در دسترس قرار گيرند توصيه مي شود. بنابراين چنانچه بهبود مداوم محيط كنترل های مهندسي بهتر و دا

كار مدنظر قرار گيرد استفاده از وسايل حفاظت فردی نيز كاهش يافته و حتي در بسياری موارد حاذف خواهاد   

 شد.

بهداشتي به منظاور  در كنار سلسله مراتب كنترلي، كار ايمن با مواد شيميايي مستلزم يک سری اقدامات ايمني و 

پيشگيری از مخاطرات احتمالي بوده و در اين راستا توجه به مواردی از قبيل پايش هاای محيطاي و بيولاوژيكي،    

اقدامات الزم در شرايط اضطراری، آموزش های الزم و باالخره رعايت اصول صحيح در انباارداری و حمال و   

امات ارتبااط تنگااتنگي باا كنتارل هاای ماديريتي و       نقل كاالهای خطرناک از ضروريات است. انجاام ايان اقاد   

 اجرايي داشته و برای دسترسي به مديريت صحيح مواد شيميايي از اهميت بسياری برخوردار است.

 پایش هوا   11-8

هاای   در موارد ارزيابي ريسک كمي پايش و اندازه گيری ميزان آالينده های هوا و نيز بررساي كاارايي سيساتم   

نظر مي رسد. پايش هوا شامل نمونه برداری از هوای محيط كار و تعيين مقدار آاليناده هاا در   تهويه ضروری به 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 45 صفحه 

هوا و برآورد سطوح تماس افراد با مواد شيميايي هوابرد از طريق استنشاقي ماي باشاد. در مرحلاه ارزياابي نتاايج      

اساتانداردهای ملاي تادوين يافتاه     بدست آمده از تراكم آالينده ها با حدود آستانه مجاز تماس با آاليناده هاا و   

 "حدود تماس شغلي عوامل بيماری زا"توسط وزارت بهداشت مقايسه مي گردد. در اين ارتباط كتاب معيارهای

توسط مركز مديريت سالمت محيط و كار به چاپ رسيده است كه همواره بهتر است نسخه تجديد شده نهاايي  

 مورد مشورت و استفاده قرار گيرد. 

ی محيط كار بايد توسط فرد يا افراد با دانش و مهارت كافي انجام  شود. نتايج و گزارشات  پاايش و  پايش هوا 

اندازه گيری آالينده های هوا  بايد بطور صحيح ثبت و نگهداری شاود. در ماواردی كاه محايط كاار مجهاز باه        

ايد ثبت و نگهداری شاوند. در  دستگاه های پايش دائمي باشند نيز نتايج مربوط به آالرم ها و پيک های غلظت ب

 چنين مواردی نتايج پايش بايد در دسترس كاركنان نيز قرار گيرد.

در ارزيابي پتانسيل تماس افراد در معرض با آالينده هاای شايميايي ماي تاوان از سارعت جرياان هاوا و دفعاات         

في به نظر نماي رساد   تعويض هوای محيط كار نيز كمک گرفت و چنانچه تعداد دفعات تعويض هوا و تهويه كا

 بايد برای تعيين كمي سطح آلودگي اقدام به نمونه برداری هوا و اندازه گيری های دقيق تر نمود. 

 پایش سالمتی کارکنان  11-9

به منظور بررسي و مراقبت از وضعيت سالمتي كاركنان بايد معاينات دوره ای بعمل آمده و در مواردی نيز الزم 

از افراد در معرض تماس با مواد خطرناک بعمل آياد. ايان پاايش هاا در موارديكاه      است پايش های بيولوژيک 

تماس با يک يا چند ماده زيان آور با پتانسيل ايجاد اثرات سالمتي در محيط كاار وجاود داشاته و ممكان اسات      

پاايش  باعث بروز عوارض، مسموميت ها و بيماری های ناشي از كار شوند صورت مي گيرد. بهتر است اينگونه 

ها توسط يک متخصص طب كار مطلع از فعاليتهای كاری كارگران انجام شده و مديريت شود. نتاايج اينگوناه   

پايش ها و معاينات بايد در پرونده پزشكي كارگران ثبت و نگهداری شود. كاارگران باياد از نتاايج معايناات و     

ايج نياز جهات برناماه ريازی هاای      وضعيت سالمتي خود آگاهي مناسب داشته باشند. يک گازارش كلاي از نتا   

آالينده بايد مسئولين مربوطه ارائه گردد. همچنين رعايت نكات و جنباه هاای اخالقاي در جماع آوری، ثبات و      

 نگهداری گزارشات پزشكي كاركنان ضروری است.

 گزارش حوادث و شبه حوادث 11-11

ياد گازارش شاوند. مسائولين مربوطاه      تمام حوادث و شبه حوادثي كه در كار با ماواد شايميايي رم ماي دهاد با    

موظفند كه علت حوادث را شناسايي نموده و با بكارگيری اقدامات اصالحي اطمينان حاصل نمايناد كاه چناين    

 حوادثي مجدداً تكرار نخواهد داد.



  

 

 46 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 امکانات کمک های اولیه 11-11

باا محايط كاار باياد افاراد       دسترسي به امكانات كمک های اوليه بايد در محيط های كار فراهم بوده و متناساب 

آموزش ديده در زمينه كمک های اوليه نيز حضور داشته باشند. جزئيات كمک های اوليه و اقدامات اضطراری 

 وجود دارد. MSDSدر درمان افراد حادثه ديده در كار با مواد شيميايي در برگه های 

 دوش های ایمنی و فواره های چشمی 11-12

ای چشمي برای آزمايشگاه و محيط های كار با مواد شيميايي و ياا چنانچاه در برگاه    دوش های ايمني و فواره ه

مواد ذكر شده باشد بايد فراهم گردد. آزمايشگاه هاايي كاه فاقاد ايان امكاناات هساتند باياد بار          MSDSهای 

 رار دهند.حسب نوع و خطرات مواد شيميايي و تعداد افراد در معرض فراهم نمودن اين امكانات را در اولويت ق

 اقدامات در شرایط اضطراری 11-13

هر چند به كارگيری اقدامات كنترلي احتمال وقوع موارد اضطراری را كاهش مي دهاد باا ايان وجاود احتماال      

وقوع نشتي، ريخت و پاش و انتشار كنترل نشده مواد شيميايي وجود دارد. در اين موارد دستورالعمل هاای الزم  

شود مانند دستورالعمل نحوه جمع آوری و پاک سازی ريخت و پاش مواد خطرناک،  برای محيط كار بايد تهيه

دفع صحيح مواد زائد شيميايي، قطع وسايل و دستگاه ها در شرايط اضطراری، انتشاار كنتارل نشاده ماواد مانناد      

شاد.  نشتي ها، آتش سوزی، انفجار، چگونگي تخليه محل در موارد اضطراری، كمک های اوليه و غيارو ماي با  

اينگونه دستورالعمل ها بايد در محيط های كار، آزمايشگاه هاا و انباار ماواد نصاب شاده و قابال رؤيات باشاند.         

همچنين شماره تلفن های تماس اورژانس، نگهباني و ساير تلفن های ضروری بايد در دسترس بوده تا در ماوارد  

ه كدهای مواد شيميايي ذكر گرديد عالوه بر اضطراری مورد استفاده قرار گيرند. همانطور كه در بخش مربوط ب

كدهای بين المللي كه به منظور شناسايي مواد شيميايي بوجاود آماده اناد، كادهايي نياز تحات عناوان كادهای         

ارتقااء يافتاه اناد كاه اطالعاات الزم را بارای ماوارد         (Emergence action codes)اقادامات اضاطراری   

اشااره   NFPA و لاوزی   Hazchemدو مورد از اين كدها  شامل كد  اضطراری فراهم مي آورند. در اينجا به

 مي شود.

 Hazchem كد  -
توسط سرويس آتش نشاني لنادن باه منظاور فاراهم نماودن اطالعاات الزم بارای برخاورد باا           Hazchemكد 

موقعيت های اضطراری در كار با مواد شيميايي بوجود آمده اسات. ايان كاد شاامل ياک سيساتم كاد گاذاری         

تايي بوده كه راهنمايي برای اقدامات اضطراری مي باشد. عالمت اول هماواره ياک عادد     0تا  1عددی -ييالفبا

بوده و بيانگر وسيله مناسب برای اطفاء حريق و يا در صورت لزوم پاكسازی ريخت و پاش احتمالي ماده  2-4از 
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 و جزئيات مربوط به آن NFPAنمونه لوزی  -0شكل

عالمات دوم هماواره    خشک(. : عامل4: فوم، 0: آب بصورت مه، 1: آب به صورت جت، 2شيميايي مي باشد )

( باوده كاه بياانگر احتماال وجاود ياک واكانش شاديد ياا          V, U, Q)به استثناء حروف  P-Zيكي از حروف 

انفجار، نوع لباس حفاظتي مورد نياز و چگونگي جمع آوری يا رقيق سازی ريخت و پااش هاای احتماالي مااده     

خواهد بود كه بيانگر اين است كه  Eمواره حرف عالمت سوم، چنانچه وجود داشته باشد، ه شيميايي مي باشد.

 تخليه افراد از محوطه آتش بايد مد نظر قرار گيرد.

 NFPAلوزی  -

كه توسط انجمن ملي حفاظت از حريق امريكا بوجود آمده است يک سيستم كدگذاری رنگي  NFPAلوزی  

ش پذيری )زرد( مواد شايميايي ماي   عددی برای نشان دادن اثرات بهداشتي )آبي(، قابليت اشتعال )قرمز( و واكن

را شامل شوند كه معموالً عدد صفر نشاان   1-4باشد. هر يک از اين لوزی های رنگي ممكن است شماره ای از 

(. همچنين 0نشان دهنده اثرات يا خطرات شديد ماده شيميايي مي باشد )شكل  4دهنده اثر يا خطر ناچيز و عدد 

ست برای نشان دادن مواردی نظيار واكانش پاذيری باا آب، اكسايد      يک عالمت مخصوص )سفيد( نيز ممكن ا

 كننده، واكنش پذير و خاصيت سمي به كار رود.
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 دفع مواد زائد خطرناک  11-14

به منظور حفاظت از محيط زيست تمام واحدها بايد به روش های كاهش مواد زائد خطرناک آگاهي داشته و تا 

كن اين روش ها را به كار برند. مواد زائد شيميايي نبايد به آبهای سطحي تخليه شده و از تخلياه اينگوناه   حد مم

مواد به داخل سينک ها و آبروها نيز بايد اجتناب نمود. مخازن حاوی مواد شيميايي بايد سالم بوده تا از هر گونه 

ان از حصاربندی به منظور جماع آوری نشاتي   نشت مواد شيميايي جلوگيری بعمل آيد. در صورت امكان مي تو

يا ريخت و پاش های احتمالي در موارد اضطراری كمک گرفت. ارتفاع حصارها بايد متناسب با حجام مخاازن   

مواد شيميايي باشد. مواد مناسب مانند خاک دياتومه بايد برای جمع آوری نشاتي هاا و ياا ريخات و پااش هاای       

ضطراری در دسترس باشد. كليه مواد زائد ناشي از كار با مواد خطرنااک باياد   احتمالي مواد شيميايي در موارد ا

 بطور صحيح جمع آوری و دفع شوند. 

 آموزش 11-15

تمام كارگران و افرادی كه با عوامل شيميايي زيان آور و كاالهای خطرناک سروكار دارند بايد آماوزش هاای   

ايد كارگاه های آموزشي ايمني شيميايي را بگذرانند مانند كاركنان الزم را ببينند. به عنوان مثال افراد زير حتماً ب

متخصص و كارگران تكنيكال، سوپروايزرها، مديران و پرسنل آزمايشگاهها اعام از كارمنادان و كاارآموزان و    

دانشااجويان، كاركنااان انبارهااای مااواد، مساائولين خاادمات و ساارويس و نگهااداری و مساالماً مساائولين ايمنااي و 

 بهداشت.

 ثبت و نگهداری گزارشات 11-16

بطور كلي الزم است گزارشات و سوابق الزم بطور صحيح ثبات و نگهاداری شاوند. طريقاه نگهاداری ممكان       

است به صورت نسخ فيزيكي و يا فايال هاای كاامپيوتری باشاد. نگهاداری ساوابق و گزارشاات در ماوارد زيار          

 ضرورت دارد:

 ارسوابق و گزارشات ارزيابي ريسک در محيط ك -

در اين گزارشات ريسک های ارزيابي شده و در صورت الزم اقدامات پايش محيط كار، پايش بيولوژياک و  

 اقدامات كنترلي الزم قيد مي شود.

 نتايج مربوط به پايش هوا -

 اين گزارشات بايد بصورت قابل فهم و قابل دسترس تهيه شده بطوريكه در آينده قابل استفاده باشند.

 عاينات دوره ای و پايش بيولوژيکنتايج مربوط به م -
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از آنجا كه برخي از عوامل شيميايي ممكن است سال ها بعد اثرات و عوارض خود را روی افراد نشاان دهناد   

نگهداری سوابق از اهميت زيادی برخوردار است. همچنين نگهداری ايان گزارشاات باه مادت طاوالني ماي       

 رار گيرد.تواند در مطالعات اپيدميولوژيک مورد استفاده ق

 گزارشات مربوط به دوره های آموزشي -

اين گزارشات بايد شامل نام دوره و محتوی آموزش ها، اسامي افراد آماوزش دياده و ناام مدرساين دوره هاا      

 باشد.

 انبارداری مواد شیمیایی   11-17

كاه تماامي   تمامي كارگاه ها، كارخانجات و محيط های كاری كه با مواد خطرناک سر و كاار دارناد موظفناد    

ماده انبار و نگهاداری نمايناد.     MSDSمواد شيميايي خود را بطور ايمن و صحيح مطابق با موارد ذكر شده در 

اين وظيفه شامل تمامي آزمايشگاهها، انبارهای مواد شيميايي، فضاهای مشترک انبار ماواد شايميايي و غياره نياز     

 مي باشد.

ری شده در محيط های كاری در حداقل مقادير باوده و بار اسااس    بايد سعي شود كه مقدار مواد شيميايي نگهدا

ماواد باياد در ماورد     MSDSميزان مصرف و نيز خطرات ناشي از آنها باشد. از اطالعات موجود در برگه های 

 ذخيره كردن و چيدمان صحيح مواد و اجتناب از مواد ناسازگار بهره گرفت. 

خطرناک طبقه بندی شده اند باياد مطاابق باا مقاررات خااص آنهاا       انبار نمودن موادی كه تحت عنوان كاالهای 

باشد. به عنوان مثال انبار نمودن كالس های مختلف كاالهای خطرناک در كنار يكديگر ممنوع بوده و باياد در  

محل های جداگانه و با فواصل الزم با توجه به در نظر گرفتن ريسک آتش سوزی، جرقه و انفجار و نيز انباشت 

و بخارات سمي ناشي از نشتي ها و يا ريخت و پاش های احتمالي انبار شوند. به عالوه، مواد به كاار رفتاه    گازها

 در ساختمان انبارها برای نگهداری كالس های مختلف كاالهای خطرناک نيز بايد متناسب باشد.

اری مي شوند بايد قبل از در انبارداری مواد شيميايي در حجم های زياد و يا موادی كه در ظرف شيشه ای نگهد

طبقه بندی بصورت الفبايي بر حسب گروه های خطر طبقه بندی و جدا شوند. در نگهداری و انبار مواد شيميايي 

( مورد توجه خاص قرار گرفته و از نگهداری ايان ماواد در كناار    Incompatibleهمواره بايد مواد ناسازگار )

 يكديگر اجتناب شود )پيوست د(. 

ودن و نگهداری مواد سمي نيز تابع مقررات خاصي بوده، اينگونه مواد نياز باياد در محال جداگاناه و در     انبار نم

 داخل قفسه های قفل دار نگهداری شده بطوريكه فقط فرد يا افراد مسئول به آن دسترسي داشته باشند.

 بطور كلي كنترل های عمومي )ژنريک( برای انبار مواد خطرناک عبارتند از:

 ي به آب دسترس -

 بايد دسترسي به آب برای استفاده در موارد اضطراری وجود داشته باشد.
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 تهويه  -

 محل نگهداری مواد بايد دارای سيستم تهويه مناسب به تناسب نوع و مقدار مواد باشد.

 كمکهای اوليه  -

نوع كماک هاای   بايد امكانات كمک های اوليه و وسايل حفاظت فردی الزم  بايد در محل وجود داشته باشد. 

 مواد دارد.  MSDSاوليه بستگي به توصيه های داده شده در 

 امنيت و دسترسي  -

بايد از ورود افراد متفرقه به داخل آزمايشگاه و انبار جلوگيری بعمل آمده و مسيرهای ورود و خروش به محوطاه  

 بايد مرتب نگهداری شده و مسدود نشده باشند.

 در دسترس باشند: عالوه بر اين موارد زير نيز بايد

 وسايل خاموش كننده -

 وسايل حفاظت فردی -

 وسايل نظافت و پاک سازی -

 محل نگهداری فهرست مواد شيميايي -

 امکان برقراری ارتباط -

 محل آزمايشگاه يا انبار بايد مجهز به تلفن و نيز شماره های ضروری برای موارد اضطراری باشد.

 سيدتم روشنايي -

 ی خطرناک بايد مجهز به سيستم روشنايي مناسب و كافي باشد.تمامي محلهای نگهداری كاالها

 امکانات اضطراری -

هر محل كوچک نگهداری مواد بايد حداقل مجهز به يک خاموش كننده از نوع مناسب باشاد كاه ترجيحااً در    

 محل قابل دسترس در مسير خروجي نصب شده باشد. 

 ست خطرات زير را به همراه داشته  باشند: بايد توجه داشت كه مواد شيميايي به هنگام آتش ممكن ا

ممكن است با انتشار بخارات، فيوم و دود قابال اشاتعال، سامي و خورناده هماراه باوده و ياا در هاوا          -

 تركيبات قابل اشتعال ايجاد نمايند.

كاالهای خطرناک از نوع قابل اشتعال يا مواد اكسيد كننده مي توانند باعث شدت و گسترش آتاش   -

 سوزی شوند.

 مواد منتشر شده و اشياء آلوده ممكن است برای محيط سمي و آلوده كننده باشند. -

 ظروف حاوی مواد در اثر حرارت ممكن است خطرات تركسيدگي و پرتابي از خود نشان دهند .  -

برخي مواد ممكن است در واكنش با آب و يا ساير مواد شيميايي تركيبات خطرناكي توليد نماوده و   -

پخش شوند. در اين موارد ممكن است مواد توليد شده خاواص ناشاناخته و نتاايج    در فضای بزرگي 

 ناخوشايندی را بوجود آورند.
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مايعات و آبهای آلوده جاری شده از محل آتش سوزی ماي تواناد بارای افاراد و محايط خطرنااک        -

 باشد.

 مخازن مواد شيميايي -

ه و محتويات مخازن اصلي حاوی مواد شايميايي  برای نگهداری مواد شيميايي بايد از ظروف مناسب استفاده شد

نبايد به ظروف ديگر انتقال يابند مگر اينكه ظروف دوم مطمئناً برای ذخيره آن ماده مناسب بوده و بطور مناساب  

 برچسب گذاری شود. 

 مخازن بايد روی سطوح غير قابل احتراقي كه در موارد نشتي با محتويات درون مخزن هيچگونه واكنشي ندهاد  

 نگهداری شوند. عالوه بر اين در مورد مخازن الزم است:

 متر دورتر از منابع حرارتي نگهداری شوند.  0حداقل  -

 در محوطه ای كه دارای تهويه مناسب باشند نگهداری شوند.  -

 درب آنها كامالً بسته باشد. -

 نبايد در كنار مواد ناسازگار نگهداری شوند.  -

ميايي وقتي كه استفاده نمي شوند بايد بصورت در بسته نگهداری شاده و  تمامي مخازن و ظروف حاوی مواد شي

فقط در فضايي با تهويه مناسب درب آنها باز شده و چنانچه محتويات آن قابل اشتعال باشد بايد دور از هر گونه 

 منبع جرقه نگهداری شوند. 

هم باشاد. همچناين انتقاال كاالهاای     بايد امكانات الزم برای كنترل و پاک سازی ريخت و پاشهای احتمالي فارا 

خطرناک از محل نگهداری به محل استفاده بايد بگونه ای باشد كه از احتمال ريخات و پااش ماواد جلاوگيری     

 شود. 

 انبار و جدا سازی مواد -

بايد از نگهداری مواد ناسازگار و يا موادی كه ممكن است با يكديگر واكنش های خطرنااک ايجااد نمايناد در    

د راهنمايي بارای نحاوه جداساازی و انباارداری ماواد شايميايي        -يگر اكيداً اجتناب گردد. در پيوستكنار يكد

( و جادول انباار كاالهاای    1-(، جادول ماواد ناساازگار )د   2-شامل جدول گاروه هاای انباار ماواد شايميايي  )د     

مي توان به جداول ارائاه   ( ارائه شده است. از كاملترين جداول مربوط به مواد شيميايي ناسازگار0-خطرناک )د

 اشاره نمود كه به دو صورت خالصه و كامل وجود دارد. USEPAشده توسط 

 ريخت و پاش مواد  -

الزم است كليه احتياطات و كنترل های الزم برای پيشگيری از نشت و ريخت و پاش احتمالي مواد بعمل آماده  

زی شود. ورود به محل آلوده همواره باياد  و در صورت وقوع سريعاً به روش صحيح آلودگي زدايي و پاک سا

تحت نظارت انجام شده و ماده ريخته شده نبايد به ظرف اصلي خود بازگردانياده شاود. الزم اسات كيات و ياا      

مواد الزم برای پاک سازی مانند خاک دياتومه در محل های مناسب نگهداری شوند. برای پاک ساازی لاوازم   

 زير مورد نياز است: 

 وری و پاک سازیلوازم جمع آ -
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 دسترسي به آب )چنانچه ماده مورد نظر با آب سازگار است(  -

 استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب -

 كابينت های نگهداری كاالهای خطرناک -

متر از منابع حرارتي كه ممكن است بر كابينات   0كابينت های نگهداری مواد خطرناک بايد حداقل  -

 شته باشد.يا محتويات آن اثر بگذارد فاصله دا

تعداد كابينت های مواد در يک آزمايشگاه بايد با توجه به فضای ساختمان بوده و فاصله دو كابينات   -

 متر باشد. 0از هم نيز حداقل 

كابينت ها در محلي استقرار يابند كه در موارد اضطراری موجب مسادود شادن مسايرهای خروجاي      -

 نشوند.

 ستها نزديک باشند.كابينت ها بايد به محل سينک برای شستشوی د -

كابينت هايي كه در محوطه آزاد نگهداری مي شوند بايد در مقابل شارايط آب و هاوايي محافظات     -

 شوند.

كاالهای خطرناكي كه نگهداری آنها مستلزم شرايط ويژه مي باشد )مانناد كنتارل درجاه حارارت و      -

 ...( نبايد در انبارهای كوچک معمولي نگهداری شوند. 

 ردیامکانات حفاظت ف -

مسئولين محيط های كاری كه در آنها كاالهای خطرناک نگهاداری ماي شاود باياد اطميناان داشاته باشاند كاه         

كاركنان و كارگران مجهز به وسايل حفاظت فردی مناسب مي باشند. اين وسايل باياد تمياز و ساالم نگهاداری     

 شده و به موقع استفاده شوند. 
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 حمل و نقل کاالهای خطرناک 11-18

نقل كاالهای خطرناک بايد تابع قوانين و مقررات خاص بوده تا حتي االمكان از بروز حوادث و آسايب   حمل و

های جاني، مالي و محيطي پيشگيری بعمل آيد. از طرفي مقررات متفااوت وضاع شاده در كشاورهای مختلاف      

( تجارت جهاني ماواد و  برای حمل و نقل مواد شيميايي از راههای مختلف )جاده ای، راه آهن، هوايي و دريايي

كاالهای خطرناک را با مشكالت عديده ای روبرو خواهد نمود. همچنين كاالهای خطرناک عالوه بر مقاررات  

حمل و نقل شامل مقررات ديگری مانند مقاررات ايمناي كاار، مقاررات حفاظات از مصارف كنناده، مقاررات         

 كن است باعث پيچيدگي بيشتر گردد.انبارداری مواد، مقررات حفاظت از محيط نيز مي باشند كه مم

مقررات كامل مربوط به حمال و نقال كاالهاای خطرنااک از راه      (UN)در سطح بين المللي سيستم ملل متحد 

های مختلف زميني، هوايي و دريايي را تدوين نموده است. از طرفي به منظور اطمينان از تمامي اين سيستم های 

ای همسان سازی معيارهای مرباوط باه طبقاه بنادی خطار و روش هاای       را برGHS مقرراتي، ملل متحد سيستم 

 تبادل اطالعات خطر بوجود آورده است.   

بنابر اين، به منظور رعايت موارد ايمني مربوط به شاغلين، حمل و نقال ماواد شايميايي مخااطره آمياز باياد طباق        

شاده توساط مراجاع ذيصاالح باياد      معيارهای تدوين شده توسط مراجع ذيصالح انجام شود. معيارهاای تادوين   

 مغاير قوانين حمل و نقل ملي و بين المللي نبوده و موارد زير را در برگيرد:

 خواص و كميت مواد شيميايي كه بايد حمل و نقل شوند. -

نوع بسته بندی، بي نقص بودن و حفاظات كامال بساته بنادی و ظروفاي كاه در حمال و نقال ماورد           -

 ی انتقال مواد را نيز شامل مي شود. استفاده واقع مي شوند كه راهها

 ويژگيهای وسيله نقليه ای كه برای حمل و نقل مواد بكار گرفته شده است. -

 مسيرهايي كه بايد در حمل و نقل طي شود.  -

 اقدامات الزم در زمينه آموزش و مهارت كارگران درگير در امر حمل و نقل بعمل آيد. -

 د. الزامات مربوط به برچسب گذاری رعايت گرد -

 الزامات مربوط به بارگيری و تخليه رعايت گردد. -

 امكانات الزم برای موارد اضطراری مانند آتش سوزی و نشت مواد فراهم باشد.  -

حمل و نقل مقادير كم كاالهای خطرناک در محيط كار بايد با رعايت مقررات كلي و با توجه به رعايت نكات 

 مواد صورت گيرد.  MSDSمربوط به حمل و نقل موجود در برگه های 
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 نمونه يک پالكارد اطالعات اضطراری مخصوص حمل مواد شيميايي –4شكل

 پالكارد اطالعات اضطراری مخصوص حمل مواد شيميايي -

يک پانل اطالعات اضطراری  كه معموالً به آن پالكارد نيز گفته مي شود نشان دهنده اطالعات مورد نياز جهت 

 (:4حمل و نقل مواد شيميايي مي باشد.  يک پالكارد مناسب بايد دارای اطالعات زير باشد )شكل 

 م صحيح ماده شيميايينا -

 UNعدد  -

 Hazchemكد  -

 شماره تلفن اضطراری  -

 برچسب مربوط به كالس كاالی خطرناک در صورت لزوم -
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 راهنمای فشرده خطرات مواد شیمیایی -12

راهنمای حاضر با استفاده از سيستم اطالعاتي مواد شيميايي شغلي اوشا تدوين شده است. اين سيستم 

شامل اطالعات موجود   (OSHA/EPA Occupational Chemical Database)اطالعاتي

 در گايدالين جيبي خطرات مواد شيميايي نايوش

(NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, 2007)   و نيزكتاب راهنمای اقدامات

مي   (DOT Emergency Response Guide, ERG 2004) در شرايط اضطراری دات

  .باشد

ات مختلف مواد شيميايي شامل مشخصات ماده، حدود مجاز مواجهه شغلي، اين راهنما حاوی اطالع 

روش اندازه گيری، خصوصيات فيزيكوشيميايي، خطرات فيزيكي، خطرات سمي، اقدامات حفاظتي 

شامل حفاظت فردی و اقدامات كنترل اضطراری و كمک های اوليه مي باشد. فهرست مواد شيميايي 

ما با توجه به نام التين مواد مرتب شده است. در استفاده از اين راهنما در اين راهنما بصورت الفبايي ا

 در مورد برخي عبارات يا كلمات اختصاری مورد نياز باشد. 9ممكن است توجه به توضيحات جدول 
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 ت اختصاری مورد نياز فهرست كلمات و عبارا -9جدول 

 توضیحات عبارت كامل اختصار

C Ceiling  حد مجاز( سقف( 

Ca Carcinogen سرطان زا 

CAS# Chemical Service Abstract # شماره فهرست خالصه مواد شیمیايی 

CNS Central Nervous System سیستم اعصاب مركزی 

DOT Department of Transportation نقل )امريكا( دپارتمان حمل و 

IDLH 
Immediately Dangerous for Life 

and Health 

غلظتی از ماده با احتمال خطر آنی و فوری 

 برای سالمت و زندگی

LEL Lower Explosive Limit حد پايین انفجار   

Name Name )نام )ماده شیمیايی 

NA Not Available در دسترس نیست 

ND Not Determined است تعیین نشده 

NIOSH 
National Institute of Occupational 

Safety  and Health 

انستیتو ملی ايمنی و بهداشت حرفه ای 

 )امريكا(

OSHA 
Occupational Safety and Health 

Administration 

مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای 

 )امريكا(

PPM Part per million قسمت در میلیون 

RTECS  
Registry of Toxic Effects of 

Chemical Substances 
 سیستم ثبت اثرات سمی مواد شیمیايی

STEL Short Term Exposure Limit حد مجاز برای زمان های كوتاه مدت 

TWA Time Weighted Average میانگین زمانی تراكم 

UEL Upper Explosive Limit حد باالی انفجار 

 



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 57 صفحه 

 1 مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Acetaldehyde نام ماده: استالدئید 

CAS #: 75-07-0 :فرمول شیمیايی CH3CHO 

DOT : 1089 129  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.80 mg/m
3
  

RTECS #: AB1925000 اسامی مترادف: استیك آلدئید، اتانال، اتیل آلدئید   

IDLH : Ca (2000 ppm) باالی( خصوصیات ظاهری: مايع يا گازF ˚69 بی )

 رنگ، با بوی تند و میوه ای

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2018, 2538, 3507 

OSHA: 68 
NIOSH:  

OSHA: TWA 200 ppm 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 حاللیت: قابل اختالط با آب

 mmHg 740فشار بخار: 

UEL:60% 
LEL:4.0% 

  44.1جرم مولكولی: 

 نقطه ذوب: 

 F ˚ 69نقطه جوش: 

 0.79 جرم حجمی:

 

 
 خطرات فیزیكی: 

شود. ممكن  یمشتعل م یقابل اشتعال. در حضور حرارت، جرقه و شعله به آسان يعاشتعال/ احتراق: ما یتقابل

 .يدنما یدتول یمخلوط انفجار يكاست بخارات آن با هوا 

ها، فنل ها،  ینو آم یاکبازها، الكل ها، آمون یدها،اس ی،قو یكننده ها ید: اكسيرناسازگار/ واكنش پذ مواد

 یلبا هوا ممكن است موجب تشك ی)نكته: تماس طوالن نیدروژه یدسولف یدروژن،ه یانیدكتن ها، س

 شود(. یم یمريزهپل یشده و منجر به انفجار مخازن گردد، به راحت یدهاپراكس

 

 

  

 :یسم خطرات 

 یچشم ياو  یو تماس پوست یگوارش ی،: استنشاقمواجهه

 یون، دپرسورم ملتحمه، سرفه یت،و گلو، سوزش چشم و پوست، درمات ینیچشم ها، ب يك: تحرعالئم

CNSيیسرطان زا یك،مثل و تراتوژن یدتول یوی،: اثرات كلیواناتدر ح یری،تأخ يوی، ادم ر 

 یواناتدر ح ینیمثل و سرطان ب ید، تولCNSها،  یهكل ی،تنفس یستمهدف: چشم ها، پوست، س ارگان
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 :یحفاظت اقدامات 

و  ی، در دسترس بودن فواره چشمپوست آلوده یو چشم، شستشو ی: اجتناب از تماس پوستیفرد حفاظت

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت.  یحفاظت تنفس يلاستفاده از وسا يمنی،دوش ا

 :یاقدامات كنترل اضطرار

 يانفوم ضد الكل. عدم استفاده از جر ياآب، فوگ  ی، اسپرCO2: استفاده از پودر خشك، یسوز آتش

 .یدن مخازن از محل آتش سوزآب. در صورت امكان دور كر یممستق

مورد استفاده. تماس نداشتن و  يلوسا ینجرقه. اتصال به زم یدمنابع تول یو پاش: حذف تمام يختر يا نشتی

ماده  ياناز ورود جر یشگیریاز ادامه نشت در صورت امكان. پ یریشده. جلوگ یدهمواد پاش یراه نرفتن رو

بخارات در صورت امكان.  كاهش یضد بخار برا یه از فوم هابسته. استفاد یو فضاها يرزمینبه آبروها، ز

 يلآن  توسط وسا یقابل اشتعال و سپس جمع آور یرمواد غ يرسا ياجذب و پوشش با خاک، شن خشك 

 جرقه. یدمناسب بدون تول

 
 :یهاول یكمک ها 

 با آب فراوان یفور ی: شستشویچشم تماس

 : شستشو با آب فراوان یپوست تماس

مناسب،  یتآزاد، قراردادن مصدوم در وضع ی: انتقال فرد به هوایتنفس يتی: اقدامات حماینشاقاست تماس

 . یفور یپزشك یو فراهم نمودن كمك ها یدر صورت وقفه تنفس یدادن تنفس مصنوع

 یفور یپزشك ی: فراهم نمودن كمك هایخوراك تماس
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 2 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Acetic acid ستیك اسیدنام ماده: ا 

CAS #: 64-19-7 فرمول شیمیايی: CH3COOH 

DOT : 2790  153(10-80% acid ) 

2789 132 (>80% acid) 
1ppm= 2.46  mg/m حد:ضريب تبديل وا

3 

RTECS #: AF1225000  ،اسامی مترادف: استیك اسید)آبپوشیده(، اتانوئیك اسید

استیك اسید منجمد يا گالسیال )ماده خالص(، متان 

 وكسیلیك اسید  كرب

IDLH : 50 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع يا كريستال های بیرنگ با بوی

 سركه مانند ترش. 

بصورت جامد است.(  F ˚62)ماده خالص در كمتر از

 معموالً بصورت محلول آبی استفاده می شود.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1603 

OSHA: ID186SG 

NIOSH: TWA 10 ppm ( 25mg/m
3
) 

STEL: 15 ppm ( 37  mg/m
3
) 

OSHA: TWA 10 ppm ( 25mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 حاللیت: قابل حل 

 mmHg 11فشار بخار: 

UEL: 19.9%  

LEL: 4.0%   

 60.1جرم مولكولی: 

 نقطه ذوب: 

 F ˚244نقطه جوش: 

 1.05جرم حجمی: 

 
 خطرات فیزیكی: 

 مايع قابل اشتعال. احتراق:قابلیت اشتعال/ 

اكسید كننده های قوی )خصوصاً اسید كرومیك، سديم پراكسید و اسید  مواد ناسازگار/ واكنش پذير:

 )نكته: خورنده برای فلزات(.   نیتريك( و مواد قلیايی قوی

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

، سوزش چشم و پوست، حساسیت پوستی، فرسودگی دندان ها، عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو

 سیاهی پوست، افزايش پیگمانتاسیون پوست، ورم ملتحمه، اشكريزش، تورم فارنژ، برونشیت مزمن.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی و دندان ها.
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 اقدامات حفاظتی: 

ت آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوس

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. ممكن است با آب واكنش  ، اسپری فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 شديد ايجاد كند.

يخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و نشتی يا ر

فضاهای بسته. حفر گودال برای مهار جريان ماده در صورت لزوم. استفاده از اسپری آب برای كاهش 

و پوشش با  . جذب(Na2CO3)بخارات. استفاده از مواد خنثی كننده مانند خاكستر سودا يا كربنات سديم 

 توسط وسايل مناسب.  مواد جاذب مانند پودر سیمان و سپس جمع آوری آن
 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان 

اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، تماس استنشاقی: 

 دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری )در صورت بلعیده شدن بیمار را وادار به استفراغ  تماس خوراكی:

 نكنید(.
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 3 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Acetone نام ماده: استن 

CAS #: 67-64-1 :فرمول شیمیايی  (CH3)2CO  

DOT : 1090  127  :1  ضريب تبديل واحدppm= 2.38 mg/m
3 

RTECS #: AL3150000  ،پروپان-2اسامی مترادف: دی متیل كتون، كتون پروپان 
IDLH : 2500 ppm [10%LEL]  .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی  نعنا مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1300, 2555, 3800 

OSHA: 69 
NIOSH: TWA 250 ppm(590 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 1000 ppm(2400 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 58.1جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول 

 نقطه ذوب:  mmHg 118 فشار بخار: 

UEL: 12.8%  :نقطه جوشF ˚133 

LEL:2.5%  :0.79جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. قابل

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده ها و اسیدها.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، سردرد، سرگیجه، دپرسیون سیستم اعصاب مركزی، درماتیت.

 .CNSپوست، سیستم تنفسی، ارگان هدف: چشم ها، 

 

  



  

 

 62 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع خود تأمین.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 يا فوم ضد الكل. ، اسپری فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری  نشتی يا ريخت

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات و رقیق 

 سازی مايع. جذب مايع توسط فالی اش، سیمان و ساير جاذب های تجاری.

 
 :كمک های اولیه 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، 

 دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 راهم نمودن كمك های پزشكی فوریتماس خوراكی: ف

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 4مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Acetylene نام ماده: استیلن 

CAS #: 74-86-2  :فرمول شیمیايی  HC=CH 

DOT : 1001 116  :1ضريب تبديل واحدppm=1.06mg/m
3 

RTECS #: AO9600000  اسامی مترادف: اتین، اتئین 

IDLH : Ca [N.D.] ی:گاز بی رنگ با بوی اتری، نوع خصوصیات ظاهر

تجارتی با بوی سیر مانند، گاز فشرده كه در جوشكاری و 

 برشكاری فلز استفاده می شود.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

 :NIOSHسند معیار استیلن

OSHA:  

NIOSH: C 2500 ppm (2662 mg/m
3
) 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 26.0 مولكولی:جرم  %2حاللیت:

 F ˚ -119نقطه ذوب:  atm 44.2 فشار بخار: 
UEL:100%   :نقطه جوش 
LEL:2.5%  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير:روی، اكسیژن و ساير عوامل اكسید كننده مانند هالوژنها. 

 % مس( ايجاد تركیبات منفجره استیلیدی می نمايد.   69یوه، نقره و برنز )حاوی بیش از نكته: در حضور مس، ج

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و چشمی

 )مايع(. عالئم: سردرد، سرگیجه، خفقان، سوختگی، آسیب شديد و سرمازدگی

 ، سیستم تنفسیCNSارگان هدف: سیستم 

 

  



  

 

 64 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند 

موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند.  لذا استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشمها 

 ماسك تنفسی از نوع خود تأمین.و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است. استفاده از 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 مگر اينكه بتوانید نشت را متوقف كنید.  اقدام به خاموش كردن آتش حاصل از گاز نشت يافته نكنید

در صورت امكان دور كردن مخازن از  . اسپری آب يا فوگ.CO2آتش سوزی: استفاده از پودرشیمیايی يا 

 محل آتش سوزی.

خت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از نشتی يا ري

 ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات.

 
 كمک های اولیه: 

ستشوی فوری با آب فراوان در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، در غیر اينصورت ش تماس چشمی:

 .دقیقه. در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود 12به مدت 

در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع آسیب ديده را مالش نداده و با با آب تماس پوستی: 

قسمت های سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا  نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید

 كنید. در صورت عدم وجود يخ زدگی فوراً پوست آلوده را با آب و صابون بشوئید.

 انتقال فرد به هوای آزاد تماس استنشاقی:
 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 5 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Acrolyne نام ماده: آكرولئین 

CAS #: 107-02-8  :فرمول شیمیايیCH2=CHCHO 

DOT : 1092 131P  :1ضريب تبديل واحد ppm= 2.29 mg/m
3
  

RTECS #: AS1050000 
IDLH : 2 ppm 

اسامی مترادف: آكرالدئید، آكريل آلدئید، آكريلیك 

 پروپنال- 2آلدهید، آلیل آلدهید، پروپنال،

 خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ يا بويی نافذ و زننده  

 

 از مواجهه:حدود مج روش اندازه گیری:

NIOSH:2501 

OSHA: 52 
NIOSH:TWA 0.1 ppm(0.25 mg/m

3
) 

STEL 0.3 ppm (0.8 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 0.1 ppm (0.25 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 56.1 جرم مولكولی:    %40 حاللیت:

 نقطه ذوب:  mmHg 210فشار بخار: 

UEL: 31%  :نقطه جوشF ˚ 127 

LEL: 2.8%  0.84می: جرم حج 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده ها، اسیدها، بازها، آمونیاک و آمین ها

 )نكته: به راحتی پلیمريزه می شود مگر اينكه مهار شده باشد(.

 
 خطرات سمی: 

 يا چشمیمواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و 

عالئم: تحريك شديد چشم ها، پوست و مخاط، كاهش عملكرد ريوی، ادم ريوی تأخیری، بیماری مزمن 

 ريوی.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، قلب

 

  



  

 

 66 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت فردی 

 اسبمن

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب يا فوم ضد الكل، در صورت امكان دور كردن CO2آتش سوزی: استفاده از پودرشیمیايی يا 

 مخازن از محل آتش سوزی. عدم استفاده از جريان مستقیم آب.

گیری از نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. ساخت آب بند يا سد خاكی در اطراف و پیش

ورود جريان ماده به منابع آب و آبروها، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. استفاده از اسپری آب برای 

(. جذب و NaHSO4كاهش بخارات و رقیق سازی مايع در صورت امكان، خنثی كننده سديم بی سولفیت )

توسط وسايل مناسب بدون   آن پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 شستشوی فوری با آب فراوان تماس چشمی:

 شستشوی فوری با آب فراوانتماس پوستی: 

اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: 

 فسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتنفس مصنوعی در صورت وقفه تن

 فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری تماس خوراكی:
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 6 مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Acrylonitrile نام ماده: آكريلونیتريل 

CAS #: 107-13-1  :فرمول شیمیايیCH2=CHCN 

DOT : 1093 131P   :1ضريب تبديل واحدppm=2.17 mg/m
3
  

RTECS #: AT5250000  ،اسامی مترادف: آكرونیتريل مونومرAN ،سیانواتیلین ،

 ، وينیل سیانید VCNپروپنیتريل،  -2پروپنیتريل،

IDLH : Ca [85 ppm]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ مايل به زرد كم رنگ با بوی

 ناخوشايند.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1604 
OSHA: 37 

NIOSH: Ca 
              TWA 1 ppm 
              C  10  ppm [minute] [skin] 
OSHA: [1910.1045] TWA 2ppm 
             C  10 ppm [15-min] [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 53.1 جرم مولكولی:  %7حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 83 فشار بخار: 

UEL: 17%   :نقطه جوشF ˚171  

LEL:3.0%  :0.81جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدها، بازها، برم و آمین ها )مگر توسط متیل 

 زگار با مس. هیدروكینون مهار شده باشد(، ممكن است در حضور گرما و قلیاهای قوی فوراً پلیمريزه شود. ناسا

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها و پوست، خفقان آور، سردرد، حالت تهوع و استفراغ، ضعف، وزيكول های پوستی، 

 درماتیت، پتانسیل سرطان زايی.

 غزی، سرطان ريه و سرطان روده.، تومورهای مCVS ،CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، كبد، كلیه ها، 

 

  



  

 

 68 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تامین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2زی: استفاده از پودر خشك، آتش سو

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

یده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاش

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

دون و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب ب

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 كی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزش

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 7مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Aluminum نام ماده: آلومینیم 

CAS #: 7429-90-5  :فرمول شیمیايیAl 

DOT : 1309 170  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: BD0330000  ،اسامی مترادف: آلومینیوم فلزی، پودر آلومینوم

 نیوم عنصری آلومی

IDLH : N.D.  ،خصوصیات ظاهری:سفید نقره ای،بدون بو

 چكش خوار

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7013,7300,7301,7303 

OSHA: ID121 
NIOSH: TWA 10 mg/m

3
 

OSHA: TWA 15 mg/m
3
 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 27.0 جرم مولكولی: نامحلول حاللیت:

 F ˚  1220نقطه ذوب: mmHg 0: فشار بخار

UEL: NA  :نقطه جوشF ˚ 4221 

LEL: NA  :2.79جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل اشتعال. ذرات ريز آن به آسانی دچار احتراق می شود،  ممكن است باعث 

 انفجار شود.

)نكته: در تماس با  سیدها، هیدروكربن های هالوژنهمواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، ا

 اسیدها دچار خوردگی می شود(.  

 در تماس با آب ممكن است واكنش شديد و انفجاری تولید كند.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی

 ستم تنفسیارگان هدف: چشم ها، پوست، سی

  



  

 

 70 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب 

 اقدامات كنترل اضطراری:

استفاده نشود. استفاده از آب خصوصاً در فضا های بسته ايجاد  CO2يا در خاموش كردن آتش از آب، فوم و 

 نموده و فوق العاده خطرناک است.گاز هیدروژن 

آتش سوزی: استفاده از ماسه خشك، پودر گرافیت، استفاده از خاموش كننده های با پايه سديم كلرايد 

 خشك، در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

آبروها، حفر نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه، پیشگیری از ورود ماده به منابع آب و 

 گودال برای جمع آوری ماده و استفاده از روكش پالستیكی برای محافظت از آب باران

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ايزوله نمودن  تماس استنشاقی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، خارج كردن و

كفش و لباس های آلوده فرد، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های 

 پزشكی فوری
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 2 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ammonia نام ماده: آمونیاک 

CAS #: 7664-41-7  :فرمول شیمیايیNH3 

DOT : 1005 125  :1 ضريب تبديل واحدppm= 0.70 mg/m
3 

RTECS #: BOO875000  اسامی مترادف: آمونیاک آبپوشیده، آمونیاک بی

 آب، آب آمونیاک

IDLH : 300 ppm  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ با بوی تند و

 خفه كننده، تحت فشار به راحتی مايع می شود. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:3800,6015,6016 
OSHA: ID188 

NIOSH: TWA 25 ppm 

STEL 35 ppm (18 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 50 ppm(35 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 53.1جرم مولكولی:  % 7حاللیت:

 نقطه ذوب:  mmHg 83فشار بخار: 

UEL:17 %  :نقطه جوشF ˚30  

LEL:3.0 % :0.81 جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

هداف برچسب گذاری به عنوان يك گاز قابل اشتعال تقسیم بندی نشده قابلیت اشتعال/ احتراق: هر چند برای ا

 است اما بايد مانند يك گاز قابل اشتعال با آن رفتار شود.

  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدها، هالوژن ها، نمك های نقره و روی

 خورنده برای مس(.  )نكته: 
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 خطرات سمی: 

 نشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمیمواجهه: است

عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، تنفس مشكل، درد قفسه سینه، ادم ريوی، خلط صورتی كف آلود، 

 سوزش پوست 

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 
 اقدامات حفاظتی: 

تفاده از وسايل حفاظت فردی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، اس

 مناسب 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب، فوم يا فوگ معمولی، در صورت امكان دور كردن مخازن CO2آتش سوزی: پودر خشك و يا 

 از محل آتش سوزی، جلوگیری نمودن از ورود آب به مخازن 

ک سازی، تماس نداشتن و راه نرفتن روی نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظتی مناسب در هنگام پا

مواد پاشیده شده، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان، برگرداندن مخزن در صورت امكان برای خارج 

شدن گاز به جای مايع، پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری 

 نكردن از آب مستقیماً روی منبع يا محل نشت مادهآب برای كاهش بخارات، استفاده 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 6 مشخصات ماده شيميايي:

Name: Aniline نام ماده: آنيلين 

CAS #: 62-53-3  :فرمول شيميايي  C6H7N 

DOT: 1547 153  :1ضريب تبديل واحد ppm= 3.81 mg/m
3 

RTECS #: BW6650000  اسامي مترادف: آمينو بنزين، روغن آنيلين، بنزين

 آمين، فنيل آمين

IDLH : Ca [100 ppm]  ،خصوصيات ظاهری: مايعي بي رن  تا قهوه ای

 وغني با بوی آميني مانند مايعي ر

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گيری:

NIOSH:2002,2017,8317 
OSHA: PV2079 

NIOSH: Ca )پتانسيل سرطان زايي) 
OSHA: TWA 5 ppm (19 mg/m

3
) 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 93.1 جرم مولكولي: 4%حالليت:
 نقطه ذوب:   mmHg 0.6 فشار بخار:

UEL: 11% ه جوش: نقطF ˚ 36 

LEL:1.3% :1.02 جرم حجمي 
 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق، ماده حساس به حرارت

 كننده های قوی، اسيدهای قوی، قلياها و تولوئن دی ايزوسيانات    مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 

 خطرات سمي: 

 س پوستي و يا چشميمواجهه: استنشاقي، گوارشي و تما

عالئم: سردرد، ضعف، سرگيجه، سيانوز، آتاكسي، تنفس مشكل، افزايش ضربان قلب، تحريک چشم ها، 

 وجود متهموگلوبين در خون، سيروز كبدی و پتانسيل سرطان زايي

 ارگان هدف: خون، سيستم قلبي عروقي، چشم ها، كبد، كليه ها و سيستم تنفسي  
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 اقدامات حفاظتي: 

از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي  حفاظت فردی: اجتناب

 مناسب از نوع خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

و يا اسپری آب، فوم ضد الكل، در صورت امكان دور كردن مخازن از محل  CO2آتش سوزی: پودر خشک، 

 آتش سوزی

خت و پاش: استفاده از وسايل حفاظتي مناسب در هنگام پاک سازی، حذف تمامي منابع توليد جرقه. نشتي يا ري

ساخت آب بند يا سد خاكي در اطراف و پيشگيری از ورود جريان ماده به منابع آب و آبروها، جلوگيری از 

اقي حاوی بخارات ادامه نشت در صورت امكان. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات، محصوالت احتر

سمي و خورنده است. جلوگيری از ورود آب به داخل مخازن، جذب و جمع آوری توسط خاک و ماسه 

 خشک

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو ی فوری با آب و صابون

 تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي 

 كمک های پزشكي فوری دنتماس خوراكي: فراهم نمو
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 11 مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Antimony نام ماده: آنتیموان 

CAS #: 7440-36-0  :فرمول شیمیايی Sb 

DOT : 1549 157  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: CC4025000 اسامی مترادف: فلز آنتیموان، پودر آنتیموان، استیبیم 

IDLH : 50 mg/m
3
 (as Sb) سخت، درخشان، سفید نقره ای، صیات ظاهری:خصو 

جامد شكننده،كريستال های خز مانند يا پودر براق با 

  رنگ قهوه ای پر رنگ

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7301,7303, P&CAM 261 (11-4) 

OSHA: ID121,ID125G,ID206 
NIOSH: TWA 0.5 mg/m

3 
OSHA: TWA 0.5 mg/m

3 

 
 فیزیكوشیمیایی: خصوصیات 

 121.8  جرم مولكولی: حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:   mmHg 0 فشار بخار:

UEL:  :نقطه جوشF ˚ 2975 

LEL:  :6.69جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال در حالت بالك، ولی بصورت ذرات خطر انفجاری متوسط دارد.

)نكته: در تماس با استیبین  ار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدها، اسیدهای هالوژنهمواد ناسازگ

 ايجاد می شود(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

و انقباض عالئم: تحريك چشم ها، بینی، گلو و دهان، سرفه، سردرد و سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ، اسهال 

 معده و بی خوابی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، سیستم قلبی عروقی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع خود تأمین. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

استفاده نشود. استفاده از آب خصوصاً در فضاهای بسته ايجاد   CO2از آب، فوم و يا  در خاموش كردن آتش

 گاز هیدروژن نموده و فوق العاده خطرناک است.

آتش سوزی: استفاده از ماسه خشك، پودر گرافیت، استفاده از خاموش كننده های با پايه سديم كلرايد 

 سوزی  خشك، در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. پیشگیری از ورود ماده به منابع آب و آبروها. تماس 

 نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان.

 
 كمک های اولیه: 

 چشم ها با آب فراوانتماس چشمی: خارج نمودن لنزها در صورت استفاده و شستشوی فوری 

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری و 

رساندن مصدوم به بیمارستان. افراد امدادگر نیز قبل از وارد شدن به فضاهای مشكوک بايد از ماسك تنفسی 

 ستفاده كنند.مناسب ا

 تماس خوراكی: بیمار را وادار به استفراغ نكنید و سريعاً به پزشك برسانید. 
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 11 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Arsenic  (inorganic compounds, as As) نام ماده: آرسنیك معدنی 

CAS #: 7440-38-2 :فرمول شیمیايی As 

DOT : 1558 152 :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: CG0525000  اسامی مترادف: آرسنیك فلزی، بستگی به نوع

 تركیب آن دارد.

IDLH : Ca [5 mg/m
3
 (as As)]   خصوصیات ظاهری: فلز: خاكستری نقره ای

 تا سفید، شكننده، جامد بی بو 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300,7301,7303,9102,7900 

OSHA: ID105 
NIOSH: Ca  

C 0.002 mg/m
3
 [15min] 

OSHA:  TWA 0.010 mg/m
3
 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 74.9جرم مولكولی: حاللیت: قابل اختالط با آب

 نقطه ذوب:   mmHg 0 فشار بخار:
UEL: 
LEL: 

 نقطه جوش: تصعید می شود

 5.73: جرم حجمی

 خطرات فیزیكی: 

 در حالت بالك، ولی بصورت ذرات خطر انفجاری كمی دارد. قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال

)نكته: گاز هیدروژن با آرسنیك معدنی واكنش  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، برم آزيد

 می دهد(.  

 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

نی، درماتیت، آشفتگی معده، آسیب اعصاب محیطی، تحريك سیستم عالئم: احتمال سوراخ شدن تیغه بی

 تنفسی، افزايش پیگمانتاسیون پوست و پتانسیل سرطان زايی

 ارگان هدف: كبد، كلیه ها، پوست، ريه ها، سیستم لنفاوی 
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 اقدامات حفاظتی: 

اده از وسايل حفاظت حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی مرتب و روزانه پوست، استف

 تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

و يا اسپری آب، فوگ يا فوم معمولی، در صورت امكان دور كردن مخازن  CO2آتش سوزی: پودر خشك، 

 از محل آتش سوزی، استفاده نكردن از جريان مستقیم آب

سازی، حذف تمامی منابع تولید جرقه. نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظتی مناسب در هنگام پاک 

پیشگیری از ورود جريان ماده به منابع آب و آبروها، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. استفاده از 

 روكش پالستیكی، جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن، جذب و جمع آوری توسط خاک و ماسه خشك

 كمک های اولیه: 

 با آب فراوانتماس چشمی: شستشوی فوری 

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 زشكی فوریتماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پ
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 12 مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Arsine نام ماده: آرسین 

CAS #: 7784-42-1  :فرمول شیمیايیAs H3 

DOT : 2188 119 1 :ضريب تبديل واحدppm= 3.19 mg/m
3
  

RTECS #: CG6475000  ،اسامی مترادف: آرسنیك هیدريد، آرسنیك تری هیدريد

 ، هیدروژن آرسنیدآرسنیورتد هیدروژن،آرسنس هیدريد

IDLH : Ca [3 ppm] خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ با بوی ماليم سیر مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6001 

OSHA: ID105 
NIOSH: Ca     C  0.002 mg/m

3
 [15 min] 

OSHA: TWA 0.05 ppm (0.2 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 78.0 جرم مولكولی:   %20حاللیت: 

 نقطه ذوب:   atm  14.9فشار بخار: 

UEL: 78% :نقطه جوشF ˚-81 

LEL:5.1%  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال. 

ت درجه فارنهاي 776)نكته: باالتر از  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، كلر، اسید نیتريك

 تجزيه می شود(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: سردرد، بیقراری، ضعف، سرگیجه، تنفس مشكل، درد شكم و كمر، تهوع و استفراغ، برنزه شدن 

 پوست، وجود خون در ادرار، يرقان، آسیب اعصاب محیطی

 ارگان هدف: خون، كلیه ها، كبد
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 اظتی:اقدامات حف 

حفاظت فردی: گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند 

موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. لذا استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها 

ده از ماسك حفاظتی مناسب از نوع و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است. استفا

 خودتأمین. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 قبل از متوقف كردن گاز نشتی اقدام به خاموش كردن شعله گاز نكنید.

آب، يا فوم ضد الكل )برای كلروسیالن ها(، در صورت امكان دور ، اسپری CO2آتش سوزی: پودر خشك، 

 كردن مخازن از محل آتش

ش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال زمین برای وسايل مورد استفاده، پیشگیری از نشتی يا ريخت و پا

ورود ماده به منابع آب و آبروها، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. استفاده از اسپری آب برای كاهش 

 بخارات. استفاده نكردن از جريان مستقیم آب

 
 كمک های اولیه: 

پس از نیم تا يك ساعت ظاهر می شود ولی ممكن است تا ساعت ها به تعويق بیفتد  هشدار: عالئم معموالً

 بنابراين احتیاط الزم است. آرسین مهمترين سم همولیتیك صنعتی است.

تماس چشمی: در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، در غیر اينصورت شستشوی فوری با آب فراوان 

 حريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.دقیقه. در صورت تداوم ت 12به مدت 

تماس پوستی: در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع آسیب ديده را مالش نداده و با با آب 

نشوئید و سعی نكنید قسمت های سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید. در صورت عدم وجود يخ زدگی 

 آلوده را با آب و صابون بشوئید. فوراً پوست

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی 
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 13مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Asbestos نام ماده: آزبست 

CAS #: 1332-21-4 فرمول شیمیايی: سیلیكات های معدنی هیدراته 

DOT : 2212  171  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: CI645000 ستینولیت، استینولیت آزبست، آموسیت، اسامی مترادف: ا

 آنتوفیلیت،آنتوفیلیت آزبست، كريسوتیل، كراسیدولیت

 )ريبكیت(، ترمولیت، ترمولیت آزبست

IDLH : Ca [N.D.]  ،)خصوصیات ظاهری: سفید يا سبز رنگ )كريزوتیل

آبی)كروسیدولیت( يا خاكستری سبز)آموسیت( فیبری، جامد 

 بدون بو 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7400,7402 

OSHA: ID160,ID191 
NIOSH:Ca )سرطان زا) 

TWA = 0.1 f/cc AS 
(A 400-LITER AIR , 100 MIN) 
OSHA:TWA= 0.1 f/cc, STEL = 1 f/cc (30 MIN) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: متفاوت بسته به نوع آن  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 1112نقطه ذوب:  mmHg 0 فشار بخار:

 UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

 LEL: :جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

زبستوزيس )تماس مزمن(، تنفس مشكل، فیبروز بینابینی، محدوديت عملكرد تنفسی، طبل انگشتی، عالئم: آ

 تحريك، سرطان زايی

 ارگان هدف: سیستم تنفسی و چشم ها
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست آلوده، استفاده از ماسك تنفسی 

 ده نكردن از لنز چشمی توسط كارگران مناسب و استفا

 اقدامات كنترل اضطراری:

و يا اسپری آب، فوم معمولی، در صورت امكان دور كردن مواد از محل  CO2خشك،  پودر آتش سوزی:

 آتش سوزی

نشتی يا ريخت و پاش: پیشگیری از ورود ماده به منابع آب و آبروها، پوشاندن ماده با روكش پالستیكی و 

 از پراكنده شدن الیاف آزبست، پیشگیری از استنشاق الیاف آزبستجلوگیری 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی:  انتقال فرد به هوای آزاد

 
  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 83 صفحه 

 14مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Asphalt fumes )نام ماده: آسفالت )فیوم 

CAS #: 8052-42-4 ی:فرمول شیمیاي 

DOT : 1999  130  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: CI1990000 اروپايی(، پترولیوم  اسامی مترادف: آسفالتم، بیتومن(

 آسفالت، پترولیوم بیتومن، آسفالت خیابان، آسفالت سقف

IDLH : Ca [N.D.]  خصوصیات ظاهری: هنگام فراوری آسفالت گاز پخش می

رنگ كه از تقطیر نفت  شود )يك ماده قیر مانند قهوه ای پر

 خام تولید  می شود(. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5042 
OSHA:  

NIOSH:Ca 
C 5 mg/m

3
[15 min] 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 گی به نوع فرموالسیون آن دارد. خواص فیزيكی و شیمیايی آسفالت متغیر بوده و بست

 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل اشتعال.ق

درجه فارنهايت نرم شده و ذوب  299مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است)نكته: در باالی 

 می شود(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها و سیستم تنفسی، پتانسیل سرطان زايی

 ارگان هدف: چشم ها و سیستم تنفسی

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب و استفاده نكردن از لنز چشمی توسط كارگران آسفالت كار

 اقدامات كنترل اضطراری:

آب، فوم معمولی، در صورت امكان دور كردن مواد از محل  و يا اسپری CO2آتش سوزی: پودر خشك، 
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 آتش سوزی، استفاده نكردن از جريان مستقیم آب

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه اتصال زمین وسايل مورد استفاده، پیشگیری از ورود ماده 

تفاده از مواد جاذب غیر قابل اشتعال برای به منابع آب و آبروها، استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات، اس

 جمع آوری مانند خاک و ماسه خشك

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی 
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 15مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Barium Sulfate لفات باريمنام ماده:  سو 

CAS #: 7727-43-7  :فرمول شیمیايی  BaSO4 

DOT : 1564 154 (barium)  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: CR0600000  اسامی مترادف: باريت مصنوعی، باريت، نمك باريك

 سولفوريك اسید، باريتس )طبیعی(

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: پودر سفید يا زرد رنگ بدون بو 

 

 حدود مجاز مواجهه: دازه گیری:روش ان

NIOSH: 0500, 0600 
OSHA:  

NIOSH: TWA 10 mg/m
3
 ذرات كل  

TWA 5 mg/m
3
 قابل تنفس 

OSHA: TWA 15 mg/m
3
 ذرات كل 

 TWA 5 mg/m
3
 قابل تنفس 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 
 233.4جرم مولكولي:  0.0002%(: F˚64حالليت )

 F ˚2876نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 

UEL:  :نقطه جوشF˚2912 

LEL:  :4.5-4.25جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: جامد غير قابل اشتعال. 

 و آلومينيم.   مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فسفر

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، تماس پوستي و يا چشمي

 سي فوقاني، پنوموكونيوز خوش خيم.عالئم: تحريک چشم ها، بيني و سيستم تنف

 ارگان هدف: چشم ها و سيستم تنفسي.
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 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی روزانه پوست، در دسترس بودن فواره چشمي، 

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقيم  ، اسپری آب، فوگCO2ودر خشک، آتش سوزی: استفاده از پ

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از 

اهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمين و فض

 قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون توليد جرقه. جلوگيری از ورود آب به مخازن.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو با آب و صابون

 حمايتي تنفسي.  تماس استنشاقي: اقدامات

 نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم
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 16مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Benzene نام ماده: بنزن 

CAS #: 71-43-2  :فرمول شیمیايی C6H6 

DOT : 1114  130 :1ضريب تبديل واحدppm=3.19 mg/m
3
  

RTECS #: CY1400000 اسامی مترادف: بنزل، فنیل هیدريد 

IDLH : Ca [500 ppm]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ متمايل به زرد

 كم رنگ با بوی معطر

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1500,1501,3700,3800 

OSHA: 12,1005 
NIOSH: Ca 

TWA 0.1 ppm 
STEL  1  ppm 

OSHA:  
TWA 1 ppm 
STEL  5ppm 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 78.1جرم مولكولی:  %0.08 :حاللیت

 نقطه ذوب:   :mmHg 75فشار بخار

UEL:7.8%  :نقطه جوشF˚ 176   

LEL:1.2%  :0.88جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال.

نیتريك، آلیل مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، بسیاری از فلوريد ها و پركلرات ها، اسید 

 كلرايد و يا ساير هالیدهای آلكیلی با بنزن و تولوئن واكنش می دهند.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و سیستم تنفسی، سردرد، تهوع، تلوتلوخوردن، خستگی، بی اشتهايی، 

 استخوان ضعف، درماتیت، آسیب مغز

 ، خون و مغز استخوانCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع خود تأمین با فشار مثبت. استفاده نكردن از لنز چشمی.

 ترل اضطراری:اقدامات كن

، اسپری آب و يا فوم، عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت CO2آتش سوزی: پودر شیمیايی خشك، 

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

و استفاده از اتصال زمین برای وسايل. جلوگیری از ادامه  نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه

مكان. پیشگیری از ورود ماده به منابع آب و آبروها. استفاده از اسپری آب برای كاهش نشت در صورت ا

 بخارات در صورت امكان، استفاده از مواد جاذب غیر قابل اشتعال برای جمع آوری مانند خاک و ماسه خشك

 
 كمک های اولیه: 

 فراوانتماس چشمی: خارج نمودن لنزها در صورت استفاده و شستشوی فوری با آب 

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 17مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Beryllium & beryllium compounds 

(as Be) 
 نام ماده: بريلیوم

CAS #:7440-41-7 فرمول شیمیايیBe: 
DOT : 1566 154    :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: DS1750000  اسامی مترادف: اسامی مترادف به نوع تركیب بريلیوم

 بستگی دارد.

IDLH : Ca [4 mg/m
3
خصوصیات ظاهری: فلز: :جامد سخت، شكننده،  [

 سفید خاكستری رنگ 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7102,7300,7301,7303,9102 

OSHA: ID125G, ID206 
NIOSH: Ca         C  0.0005 mg/m

3
 

OSHA: TWA   0.002 mg/m
3
      C  

0.005 mg/m
3
 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  9.0: جرم مولكولی حاللیت: نامحلول

   F˚ 2349نقطه ذوب:  mmHg 0 فشار بخار: 

UEL:  :نقطه جوشF˚ 4532 

LEL:  :1.85جرم حجمی 

 
 ت فیزیكی:خطرا 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال در حالت بالك، ولی بصورت ذرات خطر انفجاری كمی دارد.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدها، بازها، هیدروكربن های كلرينه، اكسید كننده های، لیتیوم مذاب

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

ئم: بريلیوزيس )تماس مزمن(: بی اشتهايی، كاهش وزن، ضعف، درد قفسه سینه، سرفه، انگشتان چوب عال

 طبلی، سیانوز

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست، استفاده از وسايل حفاظتی مناسب  

 امات كنترل اضطراری:اقد

، اسپری آب و يا فوم ضد الكل، عدم استفاده از جريان مستقیم CO2آتش سوزی: پودر شیمیايی خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی، جلوگیری از ورود آب به مخازن.

به منابع آب و آبروها. نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. پیشگیری از ورود ماده 

استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان، حفر گودال برای جمع آوری مواد پاشیده 

 آب باران. شده و استفاده از روكش پالستیكی برای محافظت از

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

 استنشاقی:  انتقال فرد به هوای آزاد تماس
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 12مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Bromine نام ماده: برم 

CAS #: 7726-95-6  :فرمول شیمیايیBr2 

DOT : 1744  154 :1ضريب تبديل واحدppm= 6.54 mg/m
3
  

RTECS #: EF9100000 اسامی مترادف: بروم مولكولی 

IDLH : 3 ppm :مايع قرمز مايل به قهوه ای تیره،  خصوصیات ظاهری

 دود كننده با بخار خفه كننده و آزار دهنده.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:  6011 
OSHA: ID108 

 

NIOSH:TWA  0.1 ppm (0.7 mg/m
3
) 

STEL 0.3 ppm (2 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 0.1 ppm (0.7 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 159.8جرم مولكولی:  %4: حاللیت

 نقطه ذوب:  mmHg 172 فشار بخار: 

UEL:NA  :نقطه جوشF ˚139 

LEL: NA  :3.12جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل اشتعال. اما سوختن مواد قابل احتراق را تسريع می كند.

تراق )خاک اره، چوب، پنبه، كاه و غیرو(، آلومینیم، مواد اكسید مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد آلی قابل اح

 شونده، آمونیاک، هیدروژن، استیلن، فسفر، پتاسیم، سديم )نكته: خورنده آهن، فوالد، استیل و مس(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

، سرفه، احساس تشويش، ادم ريوی، پنومونی، درد شكمی، عالئم: سرگیجه، سردرد، اشكريزش، خون دماغ

 اسهال، سوزش چشم و پوست.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 اظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. دوش ايمنی، استفاده از وسايل حف

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 مخازن از محل آتش سوزی.
یزات حفاظت فردی در هنگام عملیات نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجه

كنترل. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه 

نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با 

ر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید خاک، شن خشك يا ساير مواد غی

 جرقه. جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن.
 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قرارداد

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 19 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: n-Butyl acetate  نام ماده: بوتیل استات 

CAS #: 123-86-4 :فرمول شیمیايی  CH3COO[CH2]3CH3  

DOT : 1123  129 :1ضريب تبديل واحدppm= 4.75 mg/m
3

 

RTECS #: AF7350000  ،اسامی مترادف: بوتیل استات، بوتیل استر استیك اسید

 بوتیل اتانوئت

IDLH : 1700 ppm[10% LEL]  .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی میوه ای 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1450 

OSHA: 7 
NIOSH: TWA 150 ppm (710 mg/m

3
) 

STEL  200 ppm (950 mg/m
3
) 

OSHA:  TWA  150 ppm (710 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  116.2جرم مولكولی:  %1حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 10 فشار بخار: 

UEL: 7.6% :نقطه جوشF ˚258 

LEL:1.7%  :0.88جرم حجمی 

 
 كی:خطرات فیزی 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: نیترات ها، اكسید كننده های قوی، اسیدها و بازها.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 ودگی.عالئم: تحريك چشم ها، پوست و  سیستم تنفسی فوقانی، سردرد، گیجی و خواب آل

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 94 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از پودر خشك  ، اسپری آب، فوگCO2ر خشك، آتش سوزی: استفاده از پود

در هنگام حضور نیترومتان و يا نیترواتان. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن 

 مخازن از محل آتش سوزی.

استفاده. تماس نداشتن و راه  نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

بل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قا

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 ی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوع

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 21مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cadmium fume, as Cd )نام ماده: كادمیم )فیوم 

CAS #: 1306-19-0 :فرمول شیمیايیCdO/Cd  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: EV1930000 (CdO) اسامی مترادف: كادمیم منواكسید، فیوم كادمیم اكسید 

IDLH : Ca [9 mg/m
3
 (as Cd)] زرد قهوه ای كه  بدون بو، خصوصیات ظاهری: ذره ريز

 در هوا پخش شده است. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7048,7300,7301,7303 

OSHA: ID121,ID125G,ID189,ID206 
NIOSH: Ca  
OSHA: TWA 0.005 mg/m

3 
 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  128.4 جرم مولكولی: حاللیت: نامحلول

 F ˚ 2599نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 

UEL:  نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :8.15جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال

 گار/ واكنش پذير: جامد غیرقابل احتراقمواد ناساز

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی

عالئم: ادم ريوی، تنفس مشكل، سرفه، گرفتگی عضالت سینه، درد ناحیه زيرجناغ، سردرد، لرز، دردهای 

 عضالنی، تهوع و استفراغ، اسهال، آمفیزم و سرطان زايی

 ارگان هدف: سیستم تنفسی، كلیه ها، خون

 

  



  

 

 96 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 قدامات حفاظتی:ا 

حفاظت فردی: شستشوی روزانه پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب و يا فوم ضد الكل، در صورت امكان دور كردن مخازن CO2آتش سوزی: پودر شیمیايی خشك، 

  از محل آتش سوزی

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از 

ورود ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل 

 اشتعال و سپس جمع آوری آن. جلوگیری از ورود آب به مخازن.

 
 ولیه:كمک های ا 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب دادن و 

رساندن اكسیژن، تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی )چنانچه مصدوم مواد را استنشاق كرده است از تنفس 

 وری.دهان به دهان استفاده نكنید( و فراهم نمودن كمك های پزشكی ف

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 97 صفحه 

 21مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Calcium Hydroxide نام ماده: كلسیم هیدروكسید 

CAS #: 1305-62-0 :فرمول شیمیايی  Ca(OH)2  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: EW2800000  ،اسامی مترادف: كلسیم هیدرات، كلسیم اكسید، آهك هیدراته

 آهك شكفته

IDLH : N.D. توجه: به سهولت [ظاهری: پودر بی رنگ و بدون بو.  خصوصیات 

CO2 .هوا را جذب نموده و تولید كربنات كلسیم می نمايد[ 

 

 حدود مجاز مواجهه روش اندازه گیری:

NIOSH:7020 

OSHA: ID121   
NIOSH: TWA 5 mg/m

3 

 OSHA: TWA  15  mg/m
 ذرات كل 3

TWA 5 mg/m
3 قابل تنفس   

 
 یی:خصوصیات فیزیكوشیمیا 

 74.1جرم مولكولی:  %0.2حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL: 2.24: جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل اشتعال.

پارافین ها، نیتروپروپان )نكته: مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مالئیك انیدريد، فسفر، نیترواتان، نیترومتان، نیترو

 واكنش با برخی فلزات(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی فوقانی، سوزش چشم و پوست، وزيكول های پوستی، سرفه، 

 بونشیت، پنومونی.

 نفسی.ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم ت
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست و شتسوی پوست  آلوده، در دسترس 

 بودن فواره چشمی و دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 ن كمك های پزشكی فوریتماس خوراكی: فراهم نمود
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 22مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Calcium Sulfate  نام ماده: كلسیم سولفات 

CAS #: 7778-18-9 :فرمول شیمیايیCaSO4  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WS6920000 بی آب، سنگ گچ بی آب،  اسامی مترادف: كلسیم سولفات

 سولفوريك اسیدسولفات آهك بی آب، نمك كلسیم 

IDLH : N.D. سفید بی رنگ يا جامد كريستالی بی  خصوصیات ظاهری: پودر

توجه: ممكن است دارای رنگ ماليم سفید، آبی يا قرمز [رنگ. 

 ]باشد.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500,0600 

OSHA:  
NIOSH: TWA  10 mg/m

3
 (total) 

 TWA 5 mg/m
3
  (resp)  

OSHA: TWA 15 mg/m
3
 (total) 

TWA  5 mg/m
3
  (resp) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 136.1جرم مولكولی:   %0.3  حاللیت:

 F ˚2840نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :2.96جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق.

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: ديازومتان، آلومینیم، فسفر، آب )نكته: خاصیت جذب آب مثالً جذب بخار آب 

 هوا(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم، پوست و سیستم تنفسی فوقانی، ورم ملتحمه، رينیت، خون دماغ. 

 و سیستم تنفسی.ارگان هدف: چشم ها، پوست 

 

  



  

 

 100 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی:  اطالعاتی در دست نیست.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی در دست نیست.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 با آب و صابون. تماس پوستی: شستشو

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه.
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 23مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Carbaryl نام ماده: كارباريل 

CAS #: 63-25-2 :فرمول شیمیايی  CH3NHCOOC10H7  

DOT : 2757  151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: EC5950000  :اسامی مترادف-αتیل نف-1متیل كاربامات، -نفتیل ان

 ®كاربامات،سوين-متیل-ان

IDLH : 100 mg/m
خصوصیات ظاهری: جامد بی بو، سفید يا خاكستری  3

 )آفت كش(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5006, 5601 

OSHA: 63 

NIOSH: TWA 5 mg/m
3 

OSHA: TWA 5 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 201.2جرم مولكولی:   %0.01  حاللیت:

 نقطه ذوب:  mmHg <0.00004 فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :1.23جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق، اما ممكن است در مايعات قابل اشتعال حل شود.

 ی قلیايی قوی.مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، آفت كش ها

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: میوزيس، تاری ديد، اشك ريزش، رينیت، افزايش ترشح بزاق، تعريق، كرامپ های شكمی، حالت 

 تهوع و استفراغ، اسهال، ترمور، سیانوز، تشنج، تحريك پوست، پتانسیل اثرات تولید مثل.

 ، سیستم قلبی عروقی، كولین استراز خون، سیستم تولید مثل.CNSف: سیستم تنفسی، ارگان هد

 

  



  

 

 102 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

اد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مو

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

اسب بدون و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آنتوسط وسايل من

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با صابون و آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 م نمودن كمك های پزشكی فوری.تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراه

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 24مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Carbon Black نام ماده: كربن بالک 

CAS #: 1333-86-4 :فرمول شیمیايی C 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: FF5800000 كوره بالک، المپ اسامی مترادف: استیلن بالک، چنل بالک ،

 بالک، ترمال بالک

IDLH :1750  mg/m
 خصوصیات ظاهری: جامد بدون بو، سیاه رنگ.  3

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5000 
OSHA: ID196 

NIOSH: TWA  3.5 mg/m
3 

 كربن بالک در حضور هیدروكربن های پلی آروماتیك

(PAHs:) 
Ca, TWA  0.1 mg  mgPAHs/m

3 
OSHA: TWA  3.5 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  12.0 جرم مولكولی: حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب: تصعید می شود mmHg 0فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش: تصعید می شود 

LEL:  :1.8-2.1جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 دروكربن های قابل اشتعال باشد.قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق كه ممكن است حاوی هی

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی مانند كلرات ها، برومات ها و نیترات ها
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 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: سرفه، تحريك چشم ها، در حضور هیدروكربن های پلی آروماتیك سرطان زا

 سیستم تنفسی و چشم هاارگان هدف: 

 

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، شستشوی روزانه پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب، فوگ و يا فوم معمولی، استفاده نكردن از جريان CO2يی خشك، آتش سوزی: پودر شیمیا

 مستقیم، در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

ز ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری ا

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.
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 25مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Carbon dioxide نام ماده: كربن دی اكسید 

CAS #: 124-38-9 :فرمول شیمیايی  CO2  

DOT : 1013  120  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.80 mg/m
3
  

RTECS #: FF6400000 .توجه: [اسامی مترادف: گاز كربنیك اسید، يخ خشك

 ].(ppm 300از تركیبات  هوا است )حدود 

IDLH :40000  ppm گاز بی رنگ بی بو. )شكل جامد خصوصیات ظاهری :

 آن يخ خشك نام دارد(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6603 

OSHA: ID172  
NIOSH: TWA  5000 ppm (9000 mg/m

3
) 

STEL 30,000 ppm (54,000 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 5000 ppm (9000 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  44.0 لكولی:جرم مو %0.2حاللیت: 

  F˚109-نقطه ذوب: atm 56.5فشار بخار: 

UEL: .نقطه جوش: سوبلیمه می شود 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال. 

نگنز در و غبار فلزی ماند منیزيم، زيركونیم، تیتانیم، آلومینیم، كروم و م مواد ناسازگار/ واكنش پذير: گرد

 صورت تعلیق در كربن دی اكسید خواص احتراقی و انفجاری ايجاد می كنند. در آب ايجاد اسید كربنیك

 می كند.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع و جامد(.

ضربان قلب، فشار  عالئم: سردرد، سرگیجه، بیقراری، پارستزی، تنفس مشكل، تعريق، احساس ناراحت، افزايش

 خون، خفقان آور، تشنج،كما، سرمازدگی )مايع و يخ خشك(.

 ارگان هدف: سیستم تنفسی، سیستم قلبی عروقی.

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند 
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شوند. لذا استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها  موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی

 و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است. استفاده از ماسك تنفسی از نوع خود تأمین.

 اقدامات كنترل اضطراری:

از محل آتش سازی  آتش سوزی: استفاده از خاموش كننده مناسب بر حسب محیط اطراف. دور نمودن مخازن

 در صورت امكان.

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت 

امكان. برگرداندن مخازن و اجازه خروج گاز به جای مايع در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

تفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. استفاده نكردن آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. اس

 از جريان مستقیم آب. پراكنده سازی و تهويه محوطه.

 
 كمک های اولیه: 

تماس چشمی: در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، در غیر اينصورت شستشوی فوری با آب فراوان 

 درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود. دقیقه. در صورت تداوم تحريك، 12به مدت 

تماس پوستی: در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع آسیب ديده را مالش نداده و با با آب 

نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا 

 وجود يخ زدگی فوراً پوست آلوده را با آب و صابون بشوئید. كنید. در صورت عدم

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 26مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Carbon disulfide نام ماده: كربن دی سولفید 

CAS #: 75-15-0  :فرمول شیمیايی CS2 

DOT : 1131  131 :1ضريب تبديل واحد ppm= 3.11 mg/m
3
  

RTECS #: FF6650000 اسامی مترادف: كربن بی سولفید 

IDLH : Ca  500 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع، زرد كم رنگ با بوی شیرين

 اتر مانند

 

 حدود مجاز مواجهه: ش اندازه گیری:رو
NIOSH:1600,3800 

OSHA:  
NIOSH: TWA 1 ppm (3 mg/m

3
) 

STEL:  10  ppm (30 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 20 ppm   C  30 ppm          

100 ppm   دقیقه در طول شیفت  39پیك  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 76.1جرم مولكولی:  %0.3حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 297 فشار بخار: 

UEL:50.0% :116 نقطه جوش˚F 

LEL:1.3 %  :1.26جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، فلزات فعال به لحاظ شیمیايی مانند سديم، پتاسیم و روی، 

 آزيدها، هالوژن ها، زنگار

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: سردرد، سرگیجه، بی خوابی، خستگی، عصبانیت، بی اشتهايی، كاهش وزن، عالئم روانی، ناراحتی 

 اعصاب، عالئم مشابه پاركینسون، عوارض چشمی

عروقی، چشم ها، كلیه ها، كبد، ارگان هدف: سیستم اعصاب مركزی، سیستم اعصاب محیطی، سیستم قلبی 

 پوست و سیستم تولید مثل
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 كنترل اضطراری: اقدامات

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده نشود. در صورت  آتش سوزی: پودر خشك، اسپری آب، فوگ و

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: پوشیدن وسايل حفاظت فردی مناسب ضد بخار در هنگام پاک سازی. حذف تمامی 

ه زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. منابع تولید جرقه. اتصال ب

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

 استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا

 ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

اسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت من

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 27مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Carbon monoxide نام ماده: كربن منوكسید 

CAS #: 630-08-0 :فرمول شیمیايیCO 

DOT : 1016  119; 9202  168 
مايع كريوژنیك( )  

 اسامی مترادف: كربن اكسید، گاز دودكش، منوكسید

RTECS #: FG3500000  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ و بی بو 

IDLH : 1200  ppm  

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6604 

OSHA: ID209,ID210 
NIOSH: TWA 35 ppm (40 mg/m

3
) 

C 200  ppm (229mg/m
3
) 

OSHA: TWA 50 ppm (55 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 28.0جرم مولكولی:  %2حاللیت: 

 F˚337-نقطه ذوب:   atm 35 فشار بخار: 
UEL:74%  :313-نقطه جوش˚F 
LEL:12.5%  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال

 كننده های قوی، برم تری فلورايد، كلر تری فلورايد، لیتیم مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی

 عالئم: سردرد، تنفس سريع، تهوع، ضعف، سرگیجه، تیرگی شعور، توهم، سیانوز، آنژين و حالت خفگی

 CNSارگان هدف: سیستم قلبی عروقی، ريه ها، خون، 

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود 

تأمین با فشار مثبت. گازهای فشرده در صورت نشت و افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و می 

ل حفاظت فردی مناسب برای توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وساي

 حفاظت چشم ها و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 اقدامات كنترل اضطراری:
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 قبل از متوقف نمودن نشت گاز اقدام به خاموش كردن شعله گاز نكنید.

وم ضد الكل. در يا ف )برای كلروسیالن ها استفاده نشود(، فوگ ، اسپری آبCO2آتش سوزی: پودر خشك، 

 صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی برای عملیات پاک سازی، حذف تمامی منابع تولید 

جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه 

در صورت امكان. پیشگیری از ورود ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای نشت 

 كاهش بخارات در صورت امكان. ايزوله نمودن محوطه تا از بین رفتن گاز 

 
 كمک های اولیه: 

 ت پزشكی فوریدقیقه، در صورت سرمازدگی اقداما 12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع 

آسیب ديده را مالش نداده و با با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی قسمت های سرمازده را از 

 منطقه آسیب ديده جدا نكنید.

فسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تن

تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی، چنانچه فرد گاز را استنشاق نموده است ترجیحاً از تنفس دهان به دهان 

 استفاده نشده و از تجهیزات كمكی استفاده شود،  فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 22شیمیایی: مشخصات ماده

Name: Carbon  Tetrachloride نام ماده: كربن تتراكلرايد 

CAS #: 56-23-5  :فرمول شیمیايی CCl4 

DOT : 1846  151  :1ضريب تبديل واحدppm= 6.29 mg/m
3

 

RTECS #: FG4900000  104اسامی مترادف: كربن كلرايد، كربن تت، فريون، هالون ،

 تتراكلرومتان

IDLH : Ca [200 ppm]  رنگ با خاصیت بوی اترمانند  خصوصیات ظاهری: مايع بی 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1003 

OSHA: 7 
NIOSH: Ca   

              STEL  2 ppm (12.6 mg/m
3
)  

OSHA: TWA  10 ppm     C  25  ppm   

200 ppm ( دقیقه پیك 2ساعت  7هر  ) 

 
 یی:خصوصیات فیزیكوشیمیا 

 153.8جرم مولكولی:  %0.05حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 91فشار بخار: 
UEL:  :170نقطه جوش˚F 
LEL:  :1.59جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق

 فلوئور، آلومینیممواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلزات فعال به لحاظ شیمیايی مانند سديم، پتاسیم، منیزيم، 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

، تهوع و استفراغ، آسیب كبد و كلیه ها، خواب آلودگی، CNSعالئم: تحريك چشم ها و پوست، دپرسیون 

 گیجی، عدم تعادل، سرطان زايی

 ، كبد، كلیه ها و پوستCNSارگان هدف: چشم، ريه ها، 
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 دامات حفاظتی:اق 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

نشود. در يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده  آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، اسپری آب، فوگ

 صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت 

امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك 

 اشتعال و سپس جمع آوری آن.يا ساير مواد غیر قابل 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب و 

ن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك خارج نمودن كفش و لباس های آلوده، داد

 های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 29مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Catechol  نام ماده:كتكول 

CAS #: 120-80-9  :فرمول شیمیايیC6H4(OH)2 

DOT :   :1ضريب تبديل واحدppm= 4.50 mg/m
3 

RTECS #: UX1050000 
IDLH : N.D. 

 بنزن،هیدروكسی دی 1-2بنزنیدل، -oبنزنیدل، 2,1اسامی مترادف:

 o- ،هیدروكسی فنل، پیروكتكول-2دی هیدروكسی بنزن 
در [خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی رنگ با بوی ماليم.  

  ]معرض هوا و نور قهوه ای رنگ می شود.

 

 مواجهه:حدود مجاز  روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: PV2014 

NIOSH: TWA 5 ppm (20 mg/m
3
) [skin] 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 110.1جرم مولكولی:  %44حاللیت: 

 F ˚221نقطه ذوب: mmHg 10 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚474 

LEL:1.4%  :1.34جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 مد قابل اشتعال.قابلیت اشتعال/ احتراق: جا

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسید نیتريك.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، حساسیت پوستی، درماتیت، اشكريزش، سوزش چشم، 

 تشنج،  فشار خون و آسیب كلیوی.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كلیه ها، 

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی، 

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:
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سپری آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش و ا CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 سوزی. جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن.

نشتی يا ريخت و پاش: جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، 

تعال و سپس جمع زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اش

 آوری آنتوسط وسايل مناسب. جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، داد

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 31مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Chlordane  نام ماده:كلردان 

CAS #: 57-74-9  :فرمول شیمیايیC10H6Cl8 

DOT : 2996 151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: PB9800000 ،اكتا 1,2,3,4,5,6,7,8,8- ;كلردانواسامی مترادف:كلردان 

 متانوئیدين 7,4--تترا هیدرو a-7,7,4,a3-كلرو

IDLH : Ca [100 mg/m
3
خصوصیات ظاهری: كهربايی رنگ، مايع سمی، با بوی تند  [

 كلر مانند )حشره كش(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5510 
OSHA: 67 

NIOSH: TWA 0.5 mg/m
3
 [skin] 

OSHA: TWA 0.5 mg/m
3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 409.8جرم مولكولی:  %0.0001حاللیت: 

 نقطه ذوب: mmHg 0.00001 فشار بخار: 
UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 
LEL:  :1.6جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ل اشتعال. اما ممكن است در محلول های قابل اشتعال بكار رود.قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قاب

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، معرف های قلیايی.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

و استفراغ، اسهال، تحريك عالئم: تاری ديد، گیجی، آتاكسی، هذيان، سرفه، دردهای شكمی، حالت تهوع 

 پذيری، ترمور، تشنج، قطع ادرار، آسیب ريوی، كبد و كلیه در حیوانات و پتانسیل سرطانزايی.

 ، سرطان كبد در حیوانات.CNSارگان هدف: چشم ها، ريه ها، كبد، كلیه ها، 
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 اقدامات حفاظتی: 

ه، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلود

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

و اسپری آب، فوگ و فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

فاده نكردن از جريان مستقیم آب. هرچند خود اين ماده غیر قابل اشتعال بوده مخازن از محل آتش سوزی. است

 اما در مجاورت حرارت ممكن است ايجاد گازهای سمی و خورنده بنمايد.

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از 

شگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از ادامه نشت در صورت امكان. پی

پوشش های پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر 

 قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 31ات ماده شیمیایی:مشخص

Name: Chlorine نام ماده: كلر 

CAS #: 7782-50-5  :فرمول شیمیايی Cl2 

DOT : 1017  124  :1ضريب تبديل واحد ppm= 2.90 mg/m
3
  

RTECS #: FO2100000  اسامی مترادف: كلرمولكولی 

IDLH : 10  ppm  خصوصیات ظاهری: گاز زرد مايل به سبز رنگ با

 ار دهندهبوی تند و آز

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6011 

OSHA: ID101,ID126SGX 
NIOSH: C   0.5 ppm  (1.45 mg/m

3
) 

 [15 min] 
OSHA:  C 1 ppm (3 mg/m

3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 70.9جرم مولكولی:  %0.7حاللیت: 

 نقطه ذوب: atm 6.8 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚ -29 
LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال اما يك اكسید كننده قوی

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: با بسیاری از مواد معمولی مانند استیلن و اتر ايجاد واكنش های انفجاری و يا 

 تركیبات قابل انفجار می نمايد.

 
 خطرات سمی: 

 : استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمیمواجهه

عالئم: سوزش چشم، بینی و دهان، اشك ريزش، آبريزش بینی، سرفه، درد ناحیه زيرجناغ، تهوع و استفراغ، 

 سردرد و سرگیجه، سنكوپ

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

ده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفا

خودكفا با فشار مثبت. گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می 

توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند.  لذا استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت 

 نظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.چشم ها و پوست به م

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

ه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرق

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون  و پوشش با خاک،

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری 12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

دگی اقدامات پزشكی فوری، موضع تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرماز

آسیب ديده را مالش نداده و با با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی قسمت های سرمازده را از 

 منطقه آسیب ديده جدا نكنید.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 صنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس م
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 32مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Chlorobenzene نام ماده: كلروبنزن 

CAS #: 108-90-7  :فرمول شیمیايیC6H5Cl 

DOT : 1134 130  :1ضريب تبديل واحدppm= 4.61 mg/m
3

 

RTECS #: CZ0175000 لريد، كلروبنزل،اسامی مترادف: بنزن ك MCB مونو ،

 كلروبنزن، فنیل كلريد

IDLH : 1000  ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی بادام مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1003 
OSHA: 7 

NIOSH:  
OSHA: TWA 75 ppm (350  mg/m

3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 112.6ولی: جرم مولك %0.05حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 9 فشار بخار: 

UEL:9.6% :نقطه جوشF ˚270 
LEL:1.3%  :1.11جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی. 

 
 خطرات سمی: 

 يا چشمی مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و

، آسیب ريوی، كبد و CNSعالئم: تحريك چشم ها، پوست و بینی. خواب آلودگی،  عدم تعادل، دپرسیون 

 كلیه در حیوانات.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد، 
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 اقدامات حفاظتی: 

ی پوست آلوده، استفاده از حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، تعويض لباس های آلوده و شستشو

 وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب، فوگ يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 .آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

ی كاهش بخارات در صورت امكان. جذب آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برا

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آنتوسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

تی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسبب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حماي

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 33مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Chloroform نام ماده: كلروفرم 

CAS #: 67-66-3  :فرمول شیمیايی CHCl3 

DOT : 1888  151  :1ضريب تبديل واحد ppm=4.88 mg/m
3

 

RTECS #: FS9100000 اسامی مترادف: متان تری كلرايد، تری كلرو متان 

IDLH : Ca [500  ppm] خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بويی خوشايند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1003 
OSHA:  

NIOSH: Ca      

STEL   2 ppm (9.78 mg/m
3
) [60 min]  

OSHA: TWA 200 ppm 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 119.4جرم مولكولی:  %5 .0حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 160 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 143 
LEL:  :1.48جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 غیر قابل احتراق يعقابلیت اشتعال/ احتراق: ما

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: قلیاهای قوی، فلزات فعال به لحاظ شیمیايی مانند آلومینیم، پودر منیزيم، سديم و 

 پتاسیم

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ع، گیجی، بیهوشی، بزرگی عالئم: تحريك چشم ها و پوست، سرگیجه، سردرد، خستگی، كندی ذهن، تهو

 كبد و سرطان زايی

 CNSارگان هدف: كبد، كلیه ها، قلب، چشم ها، پوست، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 رل اضطراری:اقدامات كنت

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت 

شگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك امكان. پی

 يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن. جلوگیری از ورود آب به مخازن

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

ماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد و رساندن اكسیژن، قراردادن مصدوم در ت

 وضعیت مناسب، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 34 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Chromic acid and chromates نام ماده: كرومیك اسید و كرومات ها 

CAS #: 1333-82-0 فرمول شیمیايیCrO3  

DOT : 1755  154  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GB6650000  اسامی مترادف: كرومیك انیدريد، كرومیك

، كرومیوم VIاكسید،كرومیوم، اكسید كرومیوم 

                                       تری اكسید              

IDLH : [15 mg/m
3
 {as Cr(Vl)}]  :خصوصیات ظاهری:CrO3  پودر يا پولكی قرمز

 قهوه ای بدون بو 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7600,7604,7605 

OSHA: ID103,ID215,W4001 

NIOSH: Ca   TWA  0.001 mg/m
3 

OSHA: TWA  0.005  mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 100.0جرم مولكولی:  %63حاللیت: 

  F ˚387نقطه ذوب: خیلی كم فشار بخار:

UEL: :نقطه جوشF ˚482 

LEL:  :2.70جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق، ولی سوختن مواد قابل احتراق را تسريع می نمايد. 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد قابل احتراق، مواد آلی و يا ساير مواد اكسید شونده )كاغذ، چوب، گوگرد، 

 آلومینیم و پالستیك ها(

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 ماتیت و آسیب چشمیعالئم: تحريك سیستم تنفسی، سوراخ شدن تیغه بینی، آسیب كبد و كلیه ها، در

 ارگان هدف: پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

: جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، نشتی يا ريخت و پاش

 زيرزمین و فضاهای بسته

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

اردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قر

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 35مشخصات ماده شیمیایی:  

Name: Chromium (III) Compounds (as Cr)   نام ماده: تركیبات كروم (III)سه ظرفیتی(as Cr)  

CAS #:  :كیب دارد.بستگی به نوع تر فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:  به نوع تركیب آن  اسامی مترادف: اسامی مترادف

 بستگی دارد.

IDLH : 25 mg/m
3
 [as Cr(III)]  خصوصیات ظاهری: خصوصیات ظاهری تركیبات

 به نوع تركیب آن بستگی دارد.     (III)كروم

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7024, 7300, 7301, 7303, 9102 
OSHA: ID121, ID125G 

NIOSH: TWA 0.5 mg/m
3 

OSHA: TWA 0.5 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 به نوع تركیب آن بستگی دارد.    (III) كرومیوم تركیبات خصوصیات فیزيكوشیمیايی

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: 

 بسته به نوع تركیب متفاوت است. ذير:مواد ناسازگار/ واكنش پ

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، درماتیت و حساسیت پوستی.

 ارگان هدف: چشم ها و پوست.

 
 اقدامات حفاظتی: 

 آلوده. حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، تعويض لباس و شستشوی پوست 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی موجود نیست.

 

  



  

 

 126 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

مناسب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 36 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Chromium metal نام ماده: كروم فلزی 

CAS #: 7440-47-3  :فرمول شیمیايی Cr 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GB4200000  اسامی مترادف: كروم،كرومیوم 

IDLH : 250 mg/m
3
 (as Cr)  خصوصیات ظاهری:آبی سفید متمايل به استیل

 خاكستری، براق، سخت، جامد بدون بو.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7024, 7300,7301, 7303, 9102 
OSHA: ID121,ID125G 

NIOSH: TWA  0.5 mg/m
3 

OSHA: TWA 1  mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 52.0جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

  F ˚3452نقطه ذوب: mmHg 0 :فشار بخار
UEL: :نقطه جوشF ˚ 4788 
LEL:  :7.14جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 آن به آسانی با حرارت شعله قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق در حالت بالك، ولی ذرات ريز 

 می سوزد.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی )مانند پراكسید هیدروژن(، قلیاها 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست، فیبروز ريه

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع خود تأمین با فشار 

 مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده نشود. در صورت امكان دور كردن  آتش سوزی: اسپری آب، فوگ
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 زی.مخازن از محل آتش سو

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی قبل از شروع عملیات پاكسازی، تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

مواد غیر قابل اشتعال و سپس آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير 

 جمع آوری آن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد و رساندن اكسیژن، قراردادن مصدوم در 

 وعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. وضعیت مناسب، دادن تنفس مصن

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 37مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Coal Dust نام ماده: ذغال سنگ 

CAS #: ندارد فرمول شیمیايی: ندارد 

DOT : 1361  133  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GF8281000 سامی مترادف: آنتراسیت كول داست، بیتومینوس كول داست، لیگنیت ا

 كول داست
IDLH :N.D. خصوصیات ظاهری: ذرات جامد قهوه ای تیره مايل به سیاه معلق در هوا 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0600,7500 

OSHA:  
NIOSH: TWA 1 mg/m

3 
  

                 TWA  0.9 mg/m
3 

OSHA: TWA  2.4 mg/m
3
 [SiO2 %5>قابل تنفس]

TWA  (10 mg/m
3
)/(% SiO2 +2) [5<قابل تنفس% SiO2] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 خصوصیات فیزيكوشیمیايی به نوع ذغال سنگ بستگی دارد.

 

 خطرات فیزیكی:

 لهقابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق، تا حدی قابل انفجار در تماس با شع

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی

 عالئم: برونشیت مزمن، كاهش عملكرد ريوی، آمفیزم

 ارگان هدف: سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت فردی و ماسك تنفسی مناسب 

 ری:اقدامات كنترل اضطرا

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور  ، شن و ماسه، اسپری آب CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك،

 كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

 فضاهای بسته.پیشگیری از ورود ماده به آبروها، زيرزمین و 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

 تماس استنشاقی: انتقال فرد به هوای آزاد، رساندن اكسیژن و اقدامات حمايتی تنفسی الزم
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 32مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Coal tar pitch 

volatiles 
 ت فرار قطران ذغال سنگنام ماده: تركیبا

CAS #:65996-93-2 :فرمول شیمیايی 

 ضريب تبديل واحد:  DOT: 2713  153 آكريدين

RTECS #: GF8655000  :اسامی مترادف: اسامی مترادف به نوع تركیب آن بستگی دارد )مانند

 پیرين، فنانترن، آكريدين، كرايسین، آنتراسن و بنزو پیرن(.

IDLH : Ca [80 mg/m
3
كه پس مانده خصوصیات ظاهری: ماده سیاه يا سیاه پر رنگ بی شكل  [

 تقطیر است.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: 58 

NIOSH: Ca 

  TWA 0.1 mg/m
3
 بخش استخراج شدنی سیكلوهگزان 

OSHA: TWA 0.2 mg/m
3
 بخش انحالل پذير بنزين    

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 ات فیزيكوشیمیايی به نوع تركیب آن بستگی داردخصوصی

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: تركیبات جامد قابل اشتعال.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 ايیعالئم: درماتیت، برونشیت، پتانسیل سرطان ز

 ارگان هدف: پوست، سیستم تنفسی، مثانه، كلیه ها، سرطان ريه، كلیه و پوست.

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 
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ده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری فردی، تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشی

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن. جذب و 

توسط وسايل مناسب بدون  پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 تولید جرقه.

 
 اولیه: كمک های 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 اكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتماس خور
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 39مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cobalt carbonyl (as Co) ( نام ماده: كبالت كربنیلas Co) 

CAS #: 10210-68-1 :فرمول شیمیايیC8Co2O6  

DOT :  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GG0300000 لت، كربنیل هگزاكربنیل دی كبا-مو-اسامی مترادف: دی

كبالت اوكتاكربنیل، كبالت تتراكربنیل ديمر، دی كبالت 

 كربنیل، دی كبالت اوكتاكربنیل، اوكتاكربنیل دی كبالت

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی نارنجی به قهوه ای پر

 رنگ.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.1 mg/m
3 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 341.9جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚124نقطه ذوب: mmHg 0.7 :فشار بخار

UEL: :نقطه جوشF ˚126 

LEL:  :1.87جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ند.قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق، اما در صورت تجزيه كربن منوكسید قابل اشتعال تولید می ك

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: هوا )نكته: در مجاورت هوا يا حرارت تجزيه می شود، اما در اتمسفر هیدروژن و 

 كربن منوكسید ثبات دارد(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ريوی، خس خس سینه، تنفس عالئم: تحريك چشم ها، پوست و بافت های مخاطی، سرفه، كاهش عملكرد 

 مشكل، در حیوانات: آسیب كبد و كلیه و ادم ريوی.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، خون، 
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده. استفاده از وسايل حفاظتی مناسب.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 سوزی:  آتش

 نشتی يا ريخت و پاش: اجتناب از تماس پوستی و تنفسی.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.  تنفس مصنوعی در

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 41مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cobalt metal dust & fume (as Co) به صورت نام ماده: كبالت، گرد( و غبار و فیومCo) 

CAS #: 7440-48-4  :فرمول شیمیايیCo 

DOT :  يب تبديل واحد: ضر 

RTECS #: GF8750000 و غبار كبالت، فیوم فلزی كبالت  اسامی مترادف: گرد 

IDLH : 20 mg/m
3
 (as Co) خاكستری  -خصوصیات ظاهری: جامد بی بو نقره ای

 مايل به سیاه

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7027, 7300, 7301, 7303, 9102 

OSHA: ID121, ID125G, ID213 
NIOSH: TWA 0.05 mg/m

3 
OSHA: TWA  0.1 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 58.9جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚2719نقطه ذوب: mmHg 0 :فشار بخار

UEL: :نقطه جوشF ˚5612 

LEL:  :8.92جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ر حالت بالك، اما ذرات ريز در دماهای باال می سوزد.قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقابل احتراق د

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، نیترات آمونیم.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

وز ندوالر، عالئم: سرفه، تنفس مشكل، خس خس سینه، كاهش عملكرد ريوی، كاهش وزن، درماتیت، فیبر

 حساسیت تنفسی و آسم.

 ارگان هدف: پوست و سیستم تنفسی.
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، تعويض لباس و شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت 

 تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان  ، شن و ماسه، اسپری آب، فوگCO2سوزی: استفاده از پودر خشك، آتش 

 دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

و فضاهای بسته. استفاده از آب برای مرطوب سازی و جمع  پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین

 آوری آن به روش مناسب.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

اسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت من

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 41مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Copper (dusts & mists, as Cu)  گرد و غبار و ميست بصورت(نام ماده: مسCu) 
CAS #: 7440-50-8 ي: فرمول شيميايCu 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GL5325000  اسامي مترادف: گرد و غبار مس، فيوم فلزی مس 

IDLH : 100 mg/m
3
 (as Cu)  خصوصيات ظاهری: جامد، قرمز رن ، بي بو، چكش

 خوار، فروزنده.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گيری:

NIOSH:7029, 7300, 7301, 7303, 9102 
OSHA: ID121, ID125G 

NIOSH: TWA 1 mg/m
3 

OSHA:  TWA 1 mg/m
3 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 63.5جرم مولكولی:  حالليت: نامحلول

 F ˚ 1981نقطه ذوب: mmHg 0 :فشار بخار
UEL: :نقطه جوشF ˚ 4703 
LEL:  :8.94جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 در حالت بالک، اما شكل پودری ممكن است دچار احتراق شود. قابليت اشتعال/ احتراق: جامد غيرقابل اشتعال

 كننده ها، بازها، سديم آزيد، استيلن.   مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

زی در دهان، درماتيت، در حيوانات: عالئم: تحريک چشم ها، بيني و گلو، سورام شدن تيغه بيني، ايجاد طعم فل

 آسيب ريوی، كبو و كليه، كم خوني.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، كبد، كليه ها، افزايش ريسک بيماری ويلسون.

 

  



  

 

 138 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي 

 ناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. م

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتي يا ريخت و پاش: اطالعاتي در دسترس نيست.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو با صابون و آب فراوان

انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن  تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي:

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 تماس خوراكي: فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری
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 42مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Copper fume (as Cu) ( نام ماده:  فيوم مسas Cu) 
CAS #: 1317-38-0 (CuO)  :فرمول شيمياييCuO/Cu 

DOT :  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GL7900000 (CuO) (اسامی مترادف: فیوم مسas Cu فیوم اكسید مس ،)

(، فیوم منوكسید مس، فیوم اكسید as CuOسیاه )

 ، فیوم اكسید كوپريك.(II)مس 

IDLH : 100 mg/m
3
 (as Cu)  كوچك سیاه معلق در هوا.خصوصیات ظاهری: ذرات 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7029, 7300, 7301, 7303 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.1 mg/m
3 

OSHA: TWA  0.1 mg/m
3 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 79.5جرم مولكولي:  حالليت: نامحلول

 F ˚1879نقطه ذوب:  mmHg 0 :فشار بخار 

UEL: زيه مي شودنقطه جوش: تج 

LEL:  :6.4جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: جامد غير قابل اشتعال. 

 مس:  استيلن، زيركونيم. مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

تب فلزی، احساس لرز، دردهای عضالني، تهوع، تب، خشكي عالئم: تحريک چشم ها، سيستم تنفسي فوقاني، 

 گلو، سرفه، ضعف، طعم فلزی يا شيرين در دهان، تغيير رن  و بي رنگي پوست و مو.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، افزايش ريسک بيماری ويلسون.
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 اقدامات حفاظتي: 

 حفاظت فردی:

 اقدامات كنترل اضطراری:

 :آتش سوزی

 نشتي يا ريخت و پاش: اطالعاتي در دسترس نيست.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي 
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 43مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Cotton dust (raw) )نام ماده: گرد و غبار پنبه )ماده اولیه 

CAS #: :فرمول شیمیايی 

DOT :1365 133  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GN2275000 اسامی مترادف: گرد و غبار پنبه خام 

IDLH : 100 mg/m
 خصوصیات ظاهری: جامد بی رنگ بی بو 3

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: [1910.1043] 

NIOSH: TWA <0.200 mg/m
3 

OSHA: [Z-1-A & 1910.1043] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 رم مولكولی: ج حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب: تجزيه می شود mmHg 0 :فشار بخار

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 
LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی

زيس، فشردگی قفسه سینه و تنفس مشكل، سرفه، خس خس سینه، كاهش عملكرد ريه، عالئم: بیسینو

 برونشیت، احساس ناراحتی، تب، لرز، عالئم سیستم فوقانی تنفسی پس از اولین تماس.

 ، سیستم تنفسی.CVSارگان هدف: 

 
 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 رل اضطراری:اقدامات كنت

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی در دسترس نیست.
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 كمک های اولیه: 

 تماس استنشاقی: تأمین هوای آزاد.
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 44مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Cumene نام ماده: كومن 

CAS #: 98-82-8  :فرمول شيمياييC6H5CH(CH3)2 

DOT : 1918 130  :1ضريب تبديل واحدppm= 4.92 mg/m
3 

RTECS #: GR8575000  ،فنيل پروپان -2اسامي مترادف:كومول، بنزن ايزوپروپيل 

IDLH : 900 ppm[10% LEL] 
 

 خصوصيات ظاهری: مايع بي رن  با بوی تند آروماتيک.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 1501 
OSHA:  

NIOSH: TWA 50 ppm (245 mg/m
3
) [skin] 

OSHA: TWA 50 ppm (245 mg/m
3
) [skin] 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 120.2جرم مولكولي:  حالليت: نامحلول

 نقطه ذوب:  8mmHgفشار بخار: 

UEL :6.5 % :نقطه جوشF ˚306 

LEL:0.9 %  :0.86جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

اكنش پذير: اكسيد كننده ها، اسيد نيتريک، سولفوريک اسيد )در مجاورت طوالني با هوا مواد ناسازگار/ و

   ايجاد كومن هيدروپراكسيد مي نمايد(.

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست، مخاط، درماتيت،  سردرد، اثرات تخديری، كما.

 .CNSهدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، ارگان 
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 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي 

 مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولي. عدم استفاده از جريان مستقيم  سپری آب، فوگ، اCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

صورت امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده به  نرفتن روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه نشت در

آبروها، زيرزمين و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 توليد جرقه.

 

 :كمک های اوليه 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 كمک های پزشكي فوری دنتماس خوراكي: فراهم نمو

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 145 صفحه 

 45مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cyanamide نام ماده: سیانامید 

CAS #: 420-04-2 :فرمول شیمیايیNH2CN  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: GS5950000  ،اسامی مترادف: آمیدوسیانوژن، كاربیمید، كاربوديمید

 سیانوژن نیتريد، هیدروژن سیانامید

IDLH : N.D. خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500 
OSHA:  

NIOSH: TWA 2 mg/m
3 

OSHA: 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 42.1جرم مولكولی: % 78حاللیت: 

  F ˚113نقطه ذوب: فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚ 500 

LEL:  :1.28جرم حجمی 

 
 ات فیزیكی:خطر 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق.

فنیلن دی آمین  -2و1رطوبت، اسیدها و قلیاها: نمك های  :F 104˚مواد ناسازگار/ واكنش پذير: باالی 

 )نكته: تبخیر محلول های آبی ممكن است با پلیمريزاسیون همراه باشد(.

 
 خطرات سمی: 

 پوستی و يا چشمی مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، سوزش چشم و پوست، میوزيس، افزايش ترشح بزاق، 

 اشكريزش، انقباضات عضالنی، اثرات آنتابوس مانند.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

ستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، ش

 دوش ايمنی.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 .CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی در دست نیست.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 46مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cyanogen نام ماده: سیانوژن 

CAS #: 460-19-5  :فرمول شیمیايی NCCN 

DOT : 1026  119  :1ضريب تبديل واحد ppm= 2.13 mg/m
3

 

RTECS #: GT1925000  اسامی مترادف: كربن نیتريد، دی سیان،دی سیانوژن، اتان دی

 نیتريل، اگزالونیتريل 

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ، با بوی تند بادام تلخ 

 

 حدود مجاز مواجهه: ندازه گیری:روش ا

NIOSH: 
OSHA: PV2104 

NIOSH: TWA  10 ppm (20 mg/m
3
) 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 52.0جرم مولكولی:  %1حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 5.1 فشار بخار: 
UEL:32% :نقطه جوشF ˚ -6 
LEL:6.6%  :0.95جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ل/ احتراق: گاز قابل اشتعال قابلیت اشتعا

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدها، آب، اكسید كننده های قوی )دی كلر اكسید، فلوئور(، )نكته: به 

 آهستگی در آب هیدرولیز می شود(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

شك ريزش، لبهای قرمز گیالسی، تنفس سريع، كندی عالئم: تحريك چشم ها، بینی و سیستم تنفسی فوقانی، ا

 ضربان قلب، سردرد 

 ، سیستم قلبی عروقیCNSارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

های فشرده در صورت نشت و افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و خودكفا با فشار مثبت. گاز

بنابراين می توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی 

 مناسب برای حفاظت چشم ها و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 ل اضطراری:اقدامات كنتر

 قبل از متوقف نمودن نشت گاز اقدام به خاموش كردن شعله نكنید.

، اسپری آب )برای كلروسیالن ها استفاده نشود(، فوگیا فوم ضد CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 الكل. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

فردی قبل از شروع عملیات پاكسازی، حذف تمامی منابع  نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت

تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از 

ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از 

ب برای كاهش بخارات در صورت امكان. جلوگیری از تماس آب با مواد. ايزوله كردن محل تا از بین اسپری آ

 رفتن گاز

 
 كمک های اولیه: 

دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.  12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 ور فوراً به پزشك رسانده شود.در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از ن

تماس پوستی:  شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع 

آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های 

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

شاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استن

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 47مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Cyclohexane نام ماده: سیكلوهگزان 

CAS #: 110-82-7 :فرمول شیمیايیC6 H12  

DOT : 1145  128 :1 ضريب تبديل واحدppm= 3.44 mg/m
3

 

RTECS #: GU6300000  ،اسامی مترادف: بنزين هگزاهیدريد، هگزاهیدروبنزين

 هگزامتیلین، هگزانفتین

IDLH : 1300 ppm[10%LEL] خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی شیرين كلروفرم مانند 

 

 اجهه:حدود مجاز مو روش اندازه گیری:

NIOSH:1500 

OSHA: 7 
NIOSH: TWA 300 ppm(1050 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 300 ppm(1050 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 84.2جرم مولكولی:  حاللیت:

 نقطه ذوب:  mmHg 78 :فشار بخار
UEL: 8% :نقطه جوشF ˚ 177 
LEL: 1.3%  :0.78جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 احتراق: مايع قابل اشتعالقابلیت اشتعال/ 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، خواب آلودگی، درماتیت، خواب آور، كما

 CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

تقیم استفاده نشود. يا فوم معمولی. از جريان مس ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

ه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده ب

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 تولید جرقه

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 س پوستی: شستشو با آب فراوانتما

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب و 

خارج نمودن كفش و لباس های آلوده، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك 

 های پزشكی فوری. 

 ای پزشكی فوریتماس خوراكی: فراهم نمودن كمك ه
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 42مشخصات ماده شیمیایی:

Name: DDT نام ماده: ددت 

CAS #: 50-29-3 فرمول شیمیايی: CHCCl3 2(C6H4Cl) 

DOT : 2761  151 :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: KJ3325000 مترادف: یاسامp’-DDT ،p يكلروديفنیل، د 

  یسب -2,2-كلرو یتر1,1,1- يكلرواتان،تر

(p-یلكلروفن)        اتان    

IDLH : Ca [500 mg/m
3
با  یدپودر سف يا یرنگب یها يستال: كریظاهر یاتخصوص [

 نسبتاً معطر، آفت كش یبو

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:S274 (11-3) 

OSHA:  
NIOSH: Ca  TWA  0.5 mg/m

3 
OSHA: TWA  1  mg/m

3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 354.5جرم مولكولی:  اللیت: نامحلولح

 F ˚ 227نقطه ذوب:  mmHg 0.0000002 :فشار بخار
UEL: :نقطه جوشF ˚ 230 
LEL:  :0.99جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، قلیاها

 
 خطرات سمی: 

 ه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمیمواجه

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، فلج زبان، لب و دهان. رعشه، سرگیجه و حواس پرتی، احساس ناراحتی، 

 سردرد، خستگی، تشنج

 و سیستم اعصاب محیطی، كلیه، كبد CNSارگان هدف: چشم، پوست، 
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 اقدامات حفاظتی: 

اس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تم

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 ازن از محل آتش سوزی.در صورت امكان دور كردن مخ

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی قبل از شروع عملیات پاک سازی، تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن. جذب و آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از روكش 

 پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 46مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Diazinon نام ماده: ديازينون 

CAS #: 333-41-5 ي:فرمول شيميايC12H21N2O3PS  

DOT : 2783  152  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: TF3325000 2-او-دتیل-اسامی مترادف: باسودين، ديازيد، او- 

فسفروتیوات،  -پريمیدينیل - 6-متیل-4-ايزوپروپیل

   اسپكترا اسید 

IDLH : خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی استری مانند،  تعيين نشده است

 حشره كش

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5600 

OSHA: 62 

NIOSH: TWA 0.1 mg/m
3 

OSHA: 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 304.4جرم مولكولی:  %0.004حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0.0001 :فشار بخار
UEL: نقطه جوش: تصعید می شود 
LEL:  :1.12جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراققابليت 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسيدها و بازهای قوی، تركيبات حاوی مس )نكته: در آب يا اسيد رقيق به 

   آهستگي هيدروليز مي شود(.

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

، CNSشم و پوست، درماتيت، ورم ملتحمه، سرفه، دپرسيون عالئم: تحريک چشم ها، بيني و گلو، سوزش چ

 ادم ريوی تأخيری، در حيوانات: اثرات كليوی، توليد مثل و تراتوژنيک، سرطان زايي

 ، توليد مثل و سرطان بيني در حيوانات.CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، كليه ها، 
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 اقدامات حفاظتي: 

از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمي و حفاظت فردی: اجتناب 

 دوش ايمني، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب از نوع ماسک تنفسي خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

استفاده نشود.  يا فوم معمولي. از جريان مستقيم ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی قبل از شروع عمليات پاک سازی، حذف تمامي منابع 

توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود 

ن ماده به آبروها، زيرزمين و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل جريا

 اشتعال. جلوگيری از ورود آب به مخازن.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب و تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي 

خارش نمودن كفش و لباس های آلوده، دادن تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک 

 های پزشكي فوری 

 فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي:
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 85مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Dichlorvos نام ماده: ديكلرووس 

CAS #: 62-73-7 :2فرمول شيميايي P(O)OCH=CCl2(CH3O) 
DOT : 2783  152 :1  ضريب تبديل واحد ppm= 9.04mg/m

3 

RTECS #: TC0350000 ديكلرووينيل دی متيل فسفات، - 2,2اسامي مترادف؛ 

DDVP  
IDLH : 100 mg/m

 خصوصيات ظاهری: مايع بي رن  مايل به كهربايي، 3

 دارای بوی شيميايي خفيف

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گيری:

NIOSH:P&CAM295 (11-5) 
OSHA: 62 

NIOSH: TWA  1 mg/m
3 

OSHA: TWA   1 mg/m
3 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 221.0جرم مولكولی:  %0.5حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0.01 :فشار بخار
UEL: نقطه جوش: تصعید می شود 
LEL:  :1.42جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق 

 و قلياهای قوی )نكته: خورنده آهن و استيل ضعيف(. مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسيدها

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

، درد چشم، آبريزش بيني، سردرد، گرفتگي عضالت سينه، خس عالئم: تحريک چشم ها، پوست، ميوزيس

 خس، گرفتگي حنجره، افزايش بزاق، سيانوز، بي اشتهايي، تهوع

 ، سيستم قلبي عروقي، كولين استراز خونCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، 
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 اقدامات حفاظتي: 

پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي  حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی

 مناسب از نوع ماسک تنفسي خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولي. از جريان مستقيم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی قبل از شروع عمليات پاک سازی، حذف تمامي منابع  نشتي

توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود 

ک يا ساير مواد غير قابل جريان ماده به آبروها، زيرزمين و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خش

 اشتعال. جلوگيری از ورود آب به مخازن.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشوی فوری با آب فراوان  صابون

ن تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، داد

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم
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 81مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Dieldrin نام ماده: ديلدرين 

CAS #:60-57-1  :فرمول شيميايي  C12H8Cl6O 

DOT : 2761 151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: IO1750000  :اسامی مترادف;HEOD 1 ،2 ،3 ،4 ،10،10 6هگزاكلرو ،

اندو،  1،4،اكتاهیدرو،4a ،8,7,6,5 ، 8a، 4، 1اپوكسی 7

 ديمتانونفتالین. 5،8اگزو 

IDLH : Ca [50 mg/m
3
خصوصیات ظاهری: كريستال های بی رنگ مايل به قهوه ای  [

 روشن با بوی شیمیايی )حشره كش(.

 

 حدود مجاز مواجهه: يری:روش اندازه گ

NIOSH: S283  
OSHA:  

NIOSH: Ca 
              TWA  0.25 mg/m

3
 [skin] 

OSHA: TWA  0.25 mg/m
3
 [skin] 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 380.9جرم مولكولي:  %0.02حاللیت: 

-mmHg 7 :فشار بخار
 F ˚349نقطه ذوب: 8× 10

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :1.75جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: جامد غيرقابل اشتعال.

 كننده های قوی، فلزات فعال مانند سديم، اسيدهای قوی، فنل ها.   مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

حالت تهوع و استفراغ، احساس ناراحتي، تعريق، انقباضات عضالني، لرزش های  عالئم: سردرد، سرگيجه،

 تونيک، كما، پتانسيل سرطان زايي، در حيوانات: آسيب های كبد و كليوی.

 ، كبد، كليه، پوست، در حيوانات: ريه، كبد، تيروئيد، تومورهای غده آدرنال.CNSارگان هدف:
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 اقدامات حفاظتي: 

جتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمي و حفاظت فردی: ا

 دوش ايمني، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

تفاده از جريان مستقيم يا فوم معمولي. عدم اس ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: استفاده از تجهيزات فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشيده شده. 

ته. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمين و فضاهای بس

پيشگيری از ورود آب به داخل مخازن. استفاده از پوشش پالستيكي برای جلوگيری از پراكنده شدن. جذب و 

 پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 با صابون و آب فراوانتماس پوستي: شستشو 

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم نمودن
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 82مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Diesel Exhaust نام ماده: اگزوز ديزل 

CAS #:  :فرمول شيميايي 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: HZ1755000 اگزوز ديزل به نوع تركيب شيميايي  اسامي مترادف: اسامي مترادف

 آن بستگي دارد.

IDLH : Ca [N.D.] وع خصوصيات ظاهری: خصوصيات ظاهری و بوی اگزوز ديزل به ن

 تركيب شيميايي آن بستگي دارد.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گيری:

NIOSH:2560, 5040 
OSHA:  

NIOSH: Ca 
OSHA:  

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 خصوصيات فيزيكوشيميايي اگزوز ديزل به نوع تركيب شيميايي آن بستگي دارد.

 

 خطرات فيزيکي: 
 ركيب شيميايي آن بستگي دارد.قابليت اشتعال/ احتراق: به نوع ت

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: متغير

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، تغييرات عملكرد ريوی، پتانسيل سرطانزايي.

 ارگان هدف: چشم ها، سيستم تنفسي، در حيوانات: تومورهای ريوی.

 

 اقدامات حفاظتي: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتي يا ريخت و پاش: اطالعاتي موجود نيست.
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 كمک های اوليه: 

 تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي
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 83مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Diethanolamine نام ماده: دی اتانل آمين 

CAS #: 111-42-2 :فرمول شيميايي(HOCH2CH2)2NH 

DOT :   :1ضريب تبديل واحدppm= 4.30 mg/m
3 

RTECS #: KL2975000  :اسامی مترادف;DEA (دی  `2,2 ;آمین )هیدروكسی اتیل -2دی

هیدروكسی  -2بیس) ;ديوالمین ;اتانل آمین هیدروكسی اتیل دی

 ايمینو دی اتانول 2,2`- ;اتیل( آمین

IDLH : N.D. رنگ يا مايع سفید غلیظ )در  خصوصیات ظاهری: كريستال های بی

 ( با بوی ضعیف آمونیاک مانند. F ˚82باالی

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گيری:

NIOSH:3509 
OSHA: PV2018 

NIOSH: TWA 3 ppm (15 mg/m
3
) 

OSHA:  
 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 105.2جرم مولكولي:  %95حاللیت: 

 F ˚82نقطه ذوب: mmHg <0.01 فشار بخار: 

UEL: 9.8% :نقطه جوشF ˚516 

LEL:1.6%  :1.10جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع و جامد قابل اشتعال. 

واكنش  هوا CO2كننده ها، اسيدهای قوی، اسيد انيدريد، هاليدها )نكته: با  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 رطوبت هوا را جذب مي كند. خورنده فلزات مس، روی و آهن گالوانيزه(. مي دهد.

 

 خطرات سمي: 
 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، بيني و گلو، سوزش چشم و پوست، نكروز قرنيه، اشكريزش، سرفه، خس خس سينه.

 ت، سيستم تنفسي.ارگان هدف: چشم ها، پوس
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 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمي و 

 دوش ايمني، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 ن آب ممكن است ايجاد كف نمايد. ، اسپری آب، فوم الكل. افزودCO2، آتش سوزی: استفاده از پودر خشک

 نشتي يا ريخت و پاش: شستشو با آب.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 وعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. تنفس مصن

 نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم
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 84مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Diethylamine نام ماده: دی اتيل آمين 

CAS #: 109-89-7  :فرمول شيمياييC2H5)2NH) 
DOT : 1154 132  :1ضريب تبديل واحدppm= 2.99 mg/m

3 

RTECS #: HZ8750000 اسامي مترادف: دی اتامين-N,N;دی اتيل آمين;N-اتيل اتانامين 

IDLH : 200 ppm .خصوصيات ظاهری: مايع بي رن  با بوی ماهي و آميني مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2010 
OSHA: 41 

NIOSH: TWA 10 ppm (30 mg/m
3
) 

              STEL  25 ppm (75 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 25 ppm (75 mg/m3) 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 73.1جرم مولكولي:  حالليت: قابل حل

 نقطه ذوب:  mmHg 192 فشار بخار: 

UEL:10.1%  :نقطه جوشF ˚192 

LEL: 1.8%   :0.71جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 عال. قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشت

 های قوی، اسيدهای قوی، نيترات سلولز  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد كننده

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست و سيستم تنفسي، در حيوانات: دژنراسييون ميوكارد

 .CVSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، 
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 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمي و 

 دوش ايمني، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. پيشگيری از ورود آب به  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 داخل كانتينرها. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: استفاده از تجهيزات فردی مناسب، حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين 

روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن 

امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمين و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای 

كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس 

 سايل مناسب بدون توليد جرقه.جمع آوری آن توسط و

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستي: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 كمک های پزشكي فوری.  تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن

 نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم
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 88مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Diethyl Ketone نام ماده: دی اتيل كتن 

CAS #: 96-22-0  :فرمول شيميايي  CH3CH2COCH2CH3 
DOT : 1156 127  :1ضريب تبديل واحدppm= 3.53 mg/m

3
 

RTECS #: SA8050000  :اسامی مترادف,DEK  دی متیل استن، اتیل كتن، مت

 پنتانون، پروپیون-3استن، 

IDLH : N.D. .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی استن مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 200 ppm (705 mg/m
3
) 

OSHA:  
 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 86.2جرم مولكولي:  %5حالليت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 35 فشار بخار: 

UEL : 6.4% :نقطه جوشF ˚215 
LEL:1.6%   :0.81جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

يتريک مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد كننده های قوی، بازها، اسيدهای معدني، )هيدروژن پراكسيد + ن

   اسيد(.
 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست، مخاط و سيستم تنفسي، سرفه، خس خس سينه

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي
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 اقدامات حفاظتي: 

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، شستشوی روزانه پوست، 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

ل به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصا

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن و پوشش با خاک، شن خشك

 تولید جرقه.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 89مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Dioxane نام ماده: دی اكسان 

CAS #: 123-91-1  :فرمول شيميايي  C4H8O2 

DOT : 1165 127 1ل واحد: ضريب تبديppm= 3.60 mg/m
3

 

RTECS #: JG8225000 ،اسامی مترادف: دی اتیلین دی اكسید، دی اتیلین اتر  

 دی اكسان -4,1 ;دی اكسان-پ ;دی اكسان 

IDLH : Ca [500 ppm] خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ يا جامد 

 ( با بوی ضعیف اتر مانند.F ˚53)زير

 

 ه:حدود مجاز مواجه روش اندازه گیری:

NIOSH:1602 

OSHA: 7 
NIOSH: Ca 
              C 1ppm (3.6 mg/m

3
) [30- min] 

OSHA: TWA 100 ppm (360 mg/m
3
) [skin] 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 88.1جرم مولكولي:  حاللیت: قابل اختالط

 نقطه ذوب:  mmHg 29 فشار بخار: 

ULE: 22%  :نقطه جوشF ˚214 

LEL: 2.0% 1.03: جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، دكابوران، تری اتینیل آلومینیم.

 

 خطرات سمي: 

    مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ب آلودگی، سردرد، حالت تهوع و استفراغ، آسیب كبدی، عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو و پوست، خوا

 نارسايی كلیه، پتانسیل سرطانزايی.

ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد، كلیه ها، در حیوانات: ايجاد تومور در ريه ها، كبد و 

 حفرات بینی

 

  



  

 

 168 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتي: 

پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی. آب. در صورت

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب  آبروها، زيرزمین و فضاهای

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 

 اقدامات حفاظتي: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 87يميايي: مشخصات ماده ش

Name: Ethanolamine نام ماده: اتانل آمين 

CAS #:141-43-5  :فرمول شيميايي  NH2CH2CH2OH 

DOT :2491  153  :1ضريب تبديل واحدppm= 2.50  mg/m
3
  

RTECS #: KJ5775000  :آمینواتانول،-2اسامی مترادفβ-،آمینو اتیل الكل، اتیل ال آمین 

 و اتانول آمینهیدروكسی اتیل آمین، مون-2 

IDLH :30 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع سمی بی رنگ يا جامد 

 (  با بوی ناپسند آمینی مانند F ˚51)زير

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2007 

OSHA:  
NIOSH: TWA 3 ppm (8 mg/m

3
) 

              STEL  6 ppm (15 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 3 ppm (6 mg/m
3
) 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 61.1جرم مولكولي:  حالليت: قابل اختالط

 نقطه ذوب:  mmHg 0.4 فشار بخار: 

23.5% UEL: :نقطه جوشF ˚339 

LEL: 3.0%  :1.02جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق.

اسيدهای قوی، آهن. )ممكن است با مس، برنز و كننده های قوی،  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 الستيک واكنش دهد(.

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست و سيستم تنفسي، خواب آلودگي.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، 

 

  



  

 

 170 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتي: 

اجتناب از تماس پوستي و چشم، تعويض لباس ها و شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن  حفاظت فردی:

 فواره چشمي، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت . 

 اقدامات كنترل اضطراری:

. پيشگيری از ورود آب به يا فوم ضد الكل ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 داخل كانتينرها. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهيزات 

نشت در صورت امكان. پيشگيری فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه 

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمين و فضاهای بسته. پيشگيری از ورود آب به داخل كانتينرها. جذب و 

پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 توليد جرقه. 

 

 كمک های اوليه: 

 شستشوی فوری با آب فراوانتماس چشمي: 

 تماس پوستي: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 كي فورینمودن كمک های پزش تماس خوراكي: فراهم
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 85مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Ethyl alchohol  نام ماده: اتيل الكل 

CAS #: 64-17-5 :فرمول شيميايي CH3CH2OH  

DOT : 1170  127  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.89 mg/m
3 

RTECS #: KQ6300000  اسامي مترادف: الكل، اتانول، اسپيريت كلن ، الكل

  EtOHگندم،

IDLH : 3300 ppm [10%LEL]  خصوصيات ظاهری: مايع شفاف بدون رن  با بوی ضعيف

 شرابي

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1400 

OSHA:100 

NIOSH: TWA 1000 ppm (1900 mg/m
3
) 

OSHA: TWA  1000 ppm (1900 mg/m
3
) 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 46.1جرم مولكولی:  حالليت: قابل حل

 نقطه ذوب:  mmHg 44 فشار بخار: 
 UEL: 19%   :نقطه جوشF ˚ 173 

 LEL: 3.3%  :0.79جرم حجمی 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

كننده های قوی، دی اكسيد پتاسيم، برم پنتا فلوريد، استيل برميد، استيل  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسيد

 التينكلريد، پ

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

عالئم: تحريک چشم ها، پوست، بيني، سردرد، خواب آلودگي، خستگي، اثرات تخديری، سرفه، آسيب 

 كبدی، كم خوني، اثر بر توليد مثل و جهش زايي

 يد مثل، كبد، خون و تولCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، 

 

  



  

 

 172 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتي: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستي و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي مناسب از نوع ماسک تنفسي 

 خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 يا فوم ضد الكل. از جريان مستقيم استفاده ، اسپری آب، فوگCO2، آتش سوزی: استفاده از پودر خشک

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده به 

رزمين و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب آبروها، زي

و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 توليد جرقه.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 تشو با آب فراوانتماس پوستي: شس

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم نمودن
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 59مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ethylamine نام ماده: اتیل آمین 

CAS #:75-04-7  :فرمول شیمیايی  CH3CH2NH2 

DOT : 1036 118 :1ضريب تبديل واحدppm= 1.85 mg/m
3
  

RTECS #: KH2100000  اسامی مترادف: آمینواتان، اتیل آمین )ان هیدرس(، منو اتیل آمین 

IDLH : 600 ppm سفید آبرنگ  خصوصیات ظاهری:گاز بی رنگ يا مايع 

( با بوی آمینی مانند. )به صورت گاز مايع فشرده حمل و F ˚62)زير

 نقل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: S144 (11-3) 
OSHA:  36 

NIOSH: TWA  10 ppm (18 mg/m
3
) 

OSHA: TWA  10 ppm (18 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 45.1جرم مولكولی:  الطحاللیت: قابل اخت

 نقطه ذوب:  mmHg 874 فشار بخار: 

UEL: 14.0% :نقطه جوشF ˚62 

LEL: 3.5%  :0.69جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال.

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدهای قوی، مس، قلع و روی در حضور رطوبت، 

 نیترات سلولز، كلر و هیپوكلريت ها. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی )مايع(.

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، سوزش چشم، درماتیت.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی.

 

  



  

 

 174 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

وستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پ

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

مستقیم يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. در 

رت امكان برگرداندن مخزن نشت كننده برای خروج گاز به جای مايع. پیشگیری از ورود جريان ماده به صو

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. عدم استفاده از 

 جريان مستقیم آب. ايزوله كردن محوطه تا پراكنده شدن كامل گاز.

 
 های اولیه:كمک  

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان )مايع(.

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان )مايع(.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 . تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 61مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ethyl benzene نام ماده: اتیل بنزن 

CAS #: 100-41-4 :فرمول شیمیايی  CH3CH2C6H5  

DOT : 1175  130 :1ضريب تبديل واحدppm= 4.34 mg/m
3 

RTECS #: DA0700000 نیل اتاناسامی مترادف: اتیل بنزل، ف 

IDLH : 800 ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی آروماتیك 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1501 
OSHA: 7, 1002 

NIOSH: TWA 100 ppm (435 mg/m
3
) 

               STEL 125 ppm (545 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 100 ppm (435 mg/m
3
) 

 
 ی:خصوصیات فیزیكوشیمیای 

 106.2جرم مولكولی:  %0.01حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 7 فشار بخار: 

UEL:  6.7% :نقطه جوشF ˚ 277 

LEL:0.8%  :0.87جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی.  

 
 خطرات سمی: 

 ستنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمیمواجهه: ا

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و مخاط، سردرد، درماتیت، مخدر، كما. 

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 176 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه  نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون و پوشش با 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 91 مشخصات ماده شيميايي: 

Name: Ethyl butyl ketone نام ماده: اتيل بوتيل كتن 

CAS #: 106-35-4 :فرمول شيميايي  CH3CH2CO[CH2]3CH3 

DOT : 1224 127  :1ضريب تبديل واحدppm= 4.67 mg/m
3  

RTECS #: MJ5250000  ،هپتانون-3اسامی مترادف: بوتیل اتیل كتن 

IDLH : 1000 ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با يك بوی قوی میوه ای 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1301, 2553 

OSHA: 7 
NIOSH: TWA 50 ppm (230 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 50 ppm (230 mg/m
3
) 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 114.2جرم مولكولي:  %1حالليت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 4 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚298 

LEL:  :0.82جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 كننده ها، استالدئيد، پركلريک اسيد.   واكنش پذير: اكسيدمواد ناسازگار/ 

 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست و مخاط، سردرد، مخدر، كما، درماتيت.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي، 
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 اقدامات حفاظتي: 

: اجتناب از تماس پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي حفاظت فردی

 مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقيم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، 

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.آب. در صورت 

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده به 

بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب آبروها، زيرزمين و فضاهای 

و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 توليد جرقه.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 نتماس پوستي: شستشو با آب فراوا

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم نمودن كمک
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 62مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ethylene glycol نام ماده: اتیلن گلیكول 

CAS #: 107-21-1 :فرمول شیمیايیHOCH2CH2OH   

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: KW2975000 1,2;-اتان ديل ; 1,2-اسامی مترادف: دی هیدروكسی اتان 

 منو اتیلن گلیكول.; الكل گلیكول ;گلیكول

IDLH : N.D. بو و شفاف.  خصوصیات ظاهری: مايع شربتی بی رنگ، بی

 (.F ˚ 9)جامد در دمای زير

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5523 

OSHA: PV2024 
NIOSH:  
OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 62.1جرم مولكولی:  حاللیت: قابل اختالط

 نقطه ذوب:  mmHg 0.06 فشار بخار: 

UEL: 15.3% :نقطه جوشF ˚388 

LEL:3.2% 1.11جمی: جرم ح 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق.

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، تری اكسید كروم، پتاسیم پرمنگنات، سديم پراكسید، 

 جذب رطوبت هوا.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ك چشم ها، پوست، بینی و گلو، حالت تهوع و استفراغ، دردهای شكمی، ضعف، سرگیجه، عالئم: تحري

 ، حساسیت پوستی.CNSمنگی، تشنج، دپرسیون 

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل 

 مناسب.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 يا فوم الكل.  ،CO2آتش سوزی: انتخاب خاموش كننده بر حسب محیط پیرامون. استفاده از پودر خشك، 

نشتی يا ريخت و پاش: جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، 

 ع توسط فالی اش، پودر سیمان يا جاذب های تجاری.زيرزمین و فضاهای بسته. جذب ماي

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 نفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه ت

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 181 صفحه 

 63مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ethylene  oxide نام ماده: اتیلن اكسید 

CAS #: 75-21-8  :فرمول شیمیايی C2H4O 

DOT : 1040  119P  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.80 mg/m
3  

RTECS #:KX2450000 اپوكسی اتان؛ اكسیران -1،2اسامی مترادف: دی متیل اكسید؛   

IDLH : Ca [800 ppm] زير( خصوصیات ظاهری: گاز يا مايعF ˚51 بیرنگ با بوی اتر مانند ) 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1614,3800 

OSHA: 30,49,50 
NIOSH: Ca   TWA 0.1 ppm (0.18 mg/m

3
) 

              C  5ppm  (9 mg/m
3
) [10-min/day] 

OSHA: TWA  1 ppm 
              STEL  5 ppm  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 44.1جرم مولكولی:  حاللیت: محلول

 نقطه ذوب:  atm  1.46فشار بخار:
UEL:100% :نقطه جوشF ˚ 51 
LEL:3.0%  :0.82جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعالقابلیت 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدها، بازها و اكسید كننده های قوی. كلريد های آهن، آلومینیم و قلع. 

 اكسیدهای آهن و آلومینیم 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی )مايع( و تماس پوستی و يا چشمی

گلو، احساس طعم خاص، سردرد، تهوع و استفراغ، اسهال، تنفس  عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و

 مشكل، سیانوز، ادم ريوی

 ، خون، كلیه ها، سیستم تولید مثلCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  ، اسپری آب )برای كلروسیالن ها استفاده نشود(، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 الكل. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

ن آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. ايزوله كرد

 محوطه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، خارج 

ورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن نمودن و ايزوله كردن كفش و لباس های آلوده، دادن تنفس مصنوعی در ص

 كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 64 مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Ethyl ether نام ماده: اتیل اتر 

CAS #: 60-29-7  :فرمول شیمیايی C2H5OC2H5 

DOT : 1155  127 :1ضريب تبديل واحدppm= 3.03 mg/m
3
  

RTECS #: KI5775000  اسامی مترادف: دی اتیل اتر، دی اتیل اكسید، اتیل

 اكسید، اتر، اتر حالل

IDLH : 1900  ppm[10%LEL] خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند شیرين 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1610 

OSHA:7 

NIOSH:  
OSHA: TWA 400 ppm (1200 mg/m

3
) 

 
 صیات فیزیكوشیمیایی:خصو 

 74.1جرم مولكولی:  %8حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 440 فشار بخار: 
UEL: 36.0% :نقطه جوشF ˚ 94 
LEL: 1.9%  :0.71جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

گرد، تركیبات گوگردی )نكته: امكان مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، هالوژن ها، گو

 ايجاد پراكسیدهای انفجاری وجود دارد(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، سیستم تنفسی فوقانی، گیجی، خواب آلودگی، سردرد، تحريك، اثرات 

 تخديری، تهوع و استفراغ

 CNSم ها، پوست، سیستم تنفسی، ارگان هدف: چش
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 :یاقدامات حفاظت

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

جريان مستقیم استفاده يا فوم ضد الكل. از  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

ن ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريا

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 راوانتماس چشمی: شستشوی فوری با آب ف

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، خارج 

نمودن و ايزوله كردن كفش و لباس های آلوده، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن 

 كمك های پزشكی فوری. 

 اس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتم
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 65مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Fibrous glass dust نام ماده: فايبر گالس 

CAS #: :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: LK3651000 فايبر ®اسامی مترادف: فیايبر گالس، فايبر گالس ،

   گالس، پشم شیشه

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: نوعاً رشته های شیشه ای بزرگتر

و mµ  0.05يا پشم شیشه با قطری به كمی mµ 3از 

 mµ.1طول بیشتر از 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7400 

OSHA:  
NIOSH: TWA 3 fibers/cm

3
  

             TWA  5 mg/m
3
 (total) 

OSHA: TWA  15 mg/m
3
 (total) 

             TWA  5 mg/m
3
  (resp) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  mmHg 0  در حدود فشار بخار:

UEL :   :نقطه جوش 

LEL:  :2.5جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: الیاف غیر قابل احتراق.

 ر: موردی گزارش نشده است.مواد ناسازگار/ واكنش پذي

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، تنفس مشكل 

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

روزانه لباس ها،  استفاده از حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست، تعويض 

 وسايل حفاظت تنفسی مناسب 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی:

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. پیشگیری از ورود ماده به آبروها، 

 دن زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از روكش پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده ش

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: رساندن هوای تازه و اقدامات حمايتی تنفسی 
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 66مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Fluorine نام ماده: فلوئور 
CAS #: 7782-41-4 :فرمول شیمیايی  F2 

DOT : 1045 124; 9192 167(cryogenic 

liquid) 
1ppm= 1.55mg/mضريب تبديل واحد:

3
  

RTECS #:LM6475000 19-اسامی مترادف: فلوئور 

IDLH : 25 ppm  خصوصیات ظاهری: گاز سبز رنگ مايل به زرد كم رنگ

 با بوی تند اذيت كننده.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.1 ppm (0.2 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 0.1 ppm (0.2 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 38.0جرم مولكولی:  حاللیت: واكنش می دهد

 نقطه ذوب:  >atm 1فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚307- 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال، اما يك اكسید كننده بسیار قوی.

ار/ واكنش پذير: آب، اسید نیتريك، اكسید كننده ها، تركیبات آلی )با تمامی مواد قابل احتراق مواد ناسازگ

 واكنش می دهد، در واكنش با آب تولید هیدروفلوريك اسید می كند(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

نژ، خس خس سینه، ادم ريه، سوزش چشم و پوست، عالئم: تحريك چشم ها، بینی، سیستم تنفسی، اسپاسم الر

 در حیوانات: آسیب كبد و كلیه.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد و كلیه ها، 

 

  



  

 

 188 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: مايع: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 ستفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. دوش ايمنی، ا

 اقدامات كنترل اضطراری:

و هالون ها. پیشگیری از ورود  CO2آتش سوزی: فقط استفاده از آب و يا فوگ. عدم استفاده از پودر خشك، 

 ی.آب به داخل مخازن. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوز

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از تجهیزات فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

دور ساختن مواد قابل احتراق از محل ريخت و پاش، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از 

ری آب برای كاهش بخارات در صورت ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپ

امكان. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان برگرداندن مخزن نشت كننده برای خروج گاز به 

 جای مايع. ايزوله كردن محوطه تا پراكنده شدن كامل گاز.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 ب فراوانتماس پوستی: شستشو با آ

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 67مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Formaldehyde نام ماده: فرمالدئید 

CAS #: 50-00-0  :فرمول شیمیايی HCHO 

DOT :  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.23 mg/m
3   

RTECS #: LP8925000  اسامی مترادف: متانال، متیل آلدهید، متیلن اكسید 

IDLH : Ca [20 ppm] خصوصیات ظاهری: گاز تقريباً بی رنگ با بوی تند آزار دهنده 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2016,2541,3500,3800 

OSHA: ID205,52 
NIOSH: Ca  TWA 0.016 ppm  
              C  0.1 ppm [15 min] 
OSHA: TWA  0.75 ppm 
STEL  2 ppm 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 30.0جرم مولكولی:  حاللیت: قابل حل

 نقطه ذوب:  atm 1فشار بخار: بیشتر از 
UEL:73% :نقطه جوشF ˚ -6 
LEL:7.0%    :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز )بخار( قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدها، بازها، فنل ها، اوره

 )نكته: فرمالدئید خالص تمايل به پلیمريزه شدن دارد(. 

 
 خطرات سمی: 

 شمیمواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چ

 عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، سیستم تنفسی، اشكريزش، سرفه، گرفتگی برونش ها، سرطان زايی

 ارگان هدف: چشم ها و سیستم تنفسی 

 

  



  

 

 190 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

  خودكفا با فشار مثبت.

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب يا فوم معمولی. از جريان پرفشار مايع برای پراكنده CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 سازی ماده استفاده نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

رفتن روی مواد پاشیده شده. نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. تماس نداشتن و راه ن

 جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان

ال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتق

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 62مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Formalin (as formaldehyde) نام ماده: فرمالین 

CAS #:  :فرمول شیمیايی 

DOT :  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:   .فرمالین محلول آبی[اسامی مترادف: محلول فرمالین 

وزنی فرمالدئید می باشد. محلول های مهار شده  37%

 .]% الكل متیلیك می باشند6-12شامل 

IDLH : Ca [20 ppm]  .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی خفه كننده 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2016,2541,3500,3800 

OSHA: ID205,52 
NIOSH: Ca  
     TWA 0.016 ppm  
              C  0.1 ppm [15 min] 
OSHA: TWA0.075  PPM 

             STEL 2 PPM 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: متغیر است. حاللیت: قابل اختالط

 نقطه ذوب:  mmHg 1:  فشار بخار

UEL: 73%   :نقطه جوشF ˚ 214 

LEL:7.0%    :1.08جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق.

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدها، بازها، فنل ها، اوره، اكسیدها، ايزوسیانات ها، 

 مواد سوزاننده، انیدريدها.

 
 خطرات سمی: 

 اس پوستی و يا چشمیمواجهه: استنشاقی، تم

 عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، سیستم تنفسی، اشكريزش، سرفه، خس خس سینه، درماتیت، سرطانزا.

 ارگان هدف: چشم ها و پوست و سیستم تنفسی، سرطان بینی. 
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 اقدامات حفاظتی: 

ودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس ب

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان پرفشار مايع برای پراكنده  ، اسپری آبCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 ن دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.سازی ماده استفاده نشود. در صورت امكا

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت 

 امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 پوستی: شستشوی فوری با آب فراوانتماس 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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   69مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Formamide امیدنام ماده: فرم 

CAS #: 75-12-7  :فرمول شیمیايیHCONH2 

DOT :  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.85 mg/m
3   

RTECS #:LQ0525000  اسامی مترادف: كاربامالدئید، متانامید 

IDLH : Ca [20 ppm]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ روغنی. )در كمتر

 بصورت جامد است(. F ˚37از

 

 جاز مواجهه:حدود م روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 10 ppm (15 mg/m
3
) 

OSHA: 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 45.1جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 نقطه ذوب:  mmHg 0.1 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚411 

LEL:  :1.13جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 حتراق.قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل ا

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده ها، يد، پیريدين، سولفور تری اكسید، مس، برنز، سرب، جذب 

 رطوبت هوا. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و مخاط، خواب آلودگی، ضعف، تهوع، اسیدوز، آسیب پوستی، در حیوانات:

 اثرات تولید مثل.

 ، سیستم تولید مثل.  CNSارگان هدف: چشم ها، پوست و سیستم تنفسی،

 

  



  

 

 194 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 يا فوم الكل.   ، اسپری آبCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

نشتی يا ريخت و پاش:  استفاده از كاغذهای جاذب برای جذب مايع پاشیده شده و جمع آوری آن در كیسه 

 های پالستیكی. شستشوی سطوح آلوده با آب و صابون.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان

ايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حم

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 71مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Formic acid نام ماده: فرمیك اسید 

CAS #: 64-18-6  :فرمول شیمیايیHCOOH 

DOT :1779  153 :1 ضريب تبديل واحدppm= 1.88 mg/m
3     

RTECS #: LQ4900000 در محلول 95-%85مترادف: فرمیك اسید) اسامی %

هیدروژن كربوكسیلیك اسید، متانوئیك  ;آبپوشیده(

 اسید

IDLH : 30 ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند و نافذ 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2011 

OSHA: ID186SG 
NIOSH: TWA 5 ppm (9 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 5 ppm (9 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 46.0جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 نقطه ذوب:  mmHg  35فشار بخار:

 F ˚224نقطه جوش: UEL:%57 (%90)محلول 

 1.22جرم حجمی:   LEL:18%(%90محلول ) 

 
 زیكی:خطرات فی 

 %(09قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق )محلول 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، بازهای قوی، اسیدسولفوريك غلیظ، خورنده برای 

 فلزات.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 درماتیت، اشكريزش، رينیت، تهوع، سرفه، تنگی نفسعالئم: تحريك چشم ها، پوست و گلو، سوزش پوست، 

 ارگان هدف: چشم ها، پوست و سیستم تنفسی 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب يا فوم ضد الكل. از جريان پرفشار مايع برای پراكنده CO2از پودر خشك،  آتش سوزی: استفاده

سازی ماده استفاده نشود. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل 

 آتش سوزی.

تماس نداشتن و راه نرفتن نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی و 

روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، 

 زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 ا آب فراوانتماس پوستی: شستشوی فوری ب

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 71مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Gasoline نام ماده: بنزين 

CAS #: 8006-61-9 ول شیمیايی:فرم 

DOT : 1203  128  :1ضريب تبديل واحدppm= 4.5 mg/m
3

 

RTECS #: LX3300000  اسامی مترادف: موتور فیول، موتور اسپیريت،گازوئیل

 طبیعی، پترول

IDLH : Ca [N.D.]  خصوصیات ظاهری: مايع شفاف با بوی مخصوص به خود 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: PV2028 

NIOSH: Ca 
OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 72جرم مولكولی: حدوداً  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  mmHg 38-300 فشار بخار: 
UEL:7.6% :نقطه جوشF ˚ 102 
LEL: 1.4%  :0.72-0.76جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 ر/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی مانند پراكسیدها، اسید نیتريك و پركلرات ها مواد ناسازگا

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و بافت های مخاطی، درماتیت، سردرد، خستگی، تاری ديد، گیجی، بريده 

 بريده حرف زدن، تشنج

 ، كبد و كلیه هاCNSن هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، ارگا
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 پايین ممكن است استفاده از اسپری آب در خاموش كردن آتش كافی نباشد.به دلیل داشتن نقطه فالش 

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

صال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. ات

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  شك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آنو پوشش با خاک، شن خ

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

صدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن م

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 72مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Glutaraldehyde نام ماده: گلوتاردئید 

CAS #: 111-30-8  :فرمول شیمیايی OHC(CH2)3CHO 

DOT :   :1ضريب تبديل واحدppm=4.09 mg/m
3

 

RTECS #: MA2450000 پنتانديال  5، 1مترادف:گلوتاريك ديالدئید؛ اسامی   

IDLH :N.D. خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2532 

OSHA:64 

NIOSH: C  0.2 ppm (0.8 mg/m
3
) 

OSHA:  

 
 صیات فیزیكوشیمیایی:خصو 

 100.1جرم مولكولی:  حاللیت: محلول در آب 

 نقطه ذوب:  mmHg  17فشار بخار:
UEL: :نقطه جوشF ˚ 212 
LEL:  :1.10جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق

  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، بازهای قوی

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، درماتیت، حساسیت پوستی، سرفه، آسم، تهوع و استفراغ

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 200 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 ی.نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوز

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از وسايل حفاظتی قبل از شروع عملیات 

پاكسازی، تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

با خاک، شن خشك يا پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته، جذب و پوشش 

توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. پیشگیری از ورود  ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 آب به داخل مخازن

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتق

تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی، چنانچه مصدوم ماده را استنشاق كرده است به جای تنفس دهان به 

 دهان از تجهیزات تنفسی استفاده شود، فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 ریتماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فو

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 201 صفحه 

 73مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Grain Dust نام ماده: گرد و غبار گندم 

CAS #: ندارد فرمول شیمیايی: ندارد 

DOT : ضريب تبديل واحد: ندارد ندارد 

RTECS #: MD7900000  مواد 75-60اسامی مترادف: ندارد )گرد و غبار گندم حاوی %

 مواد معدنی %40 -25آلی )دانه های غالت( و در حدود 

)خاک( و همچنین شامل كودها، حشره كش ها، جانوران 

   كوچك میكروسكوپی می باشد.  

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: مخلوطی از دانه و بقیه مواد مورد استفاده در

 كشت و برداشت آن

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500 

OSHA:  
NIOSH: TWA 4 mg/m

3 
OSHA: TWA  10 mg/m

3
  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 خصوصیات فیزيكوشیمیايی گرد و غبار گندم به نوع تركیبات آن بستگی دارد.

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: گزارش نشده است.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی فوقانی، سرفه، تنفس مشكل، خس خس سینه، آسم،  عالئم:

 برونشیت، بیماری مزمن محدوديتی ريه

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 202 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 ی يا ريخت و پاش:نشت

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب 

 تماس استنشاقی: انتقال فرد به هوای آزاد 
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 74 مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Graphite (synthetic) نام ماده: گرافیت مصنوعی 

CAS #: 7440-44-0 (synthetic) :فرمول شیمیايی C  

DOT :  ضريب تبديل واحد : 

RTECS #: FF5250100 (synthetic)  اسامی مترادف: كربن فعال، آچسون گرافیت، گرافیت

 مصنوعی

IDLH : N.D.  ،خصوصیات ظاهری: خاكستری استیل مايل به سیاه

 چرب مانند، جامد بدون بو. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 0500,0600 
OSHA:  

NIOSH:  

OSHA: TWA: 15 mg/m
3
(ذرات كلی)   

  TWA: 5 mg/m
3
(قابل تنفس)   

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 12.0جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 6602نقطه ذوب:  mmHg  0فشار بخار:
UEL: :تصعید می شود نقطه جوش 
LEL:  :1.8-1.5جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق  

 اد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های بسیار قوی مانند فلوئور، تری فلوئور كلر و پتاسیم پراكسیدمو

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: سرفه، تنفس مشكل، خلط سیاه، كاهش عملكرد ريوی، فیبروز ريه

  ارگان هدف: سیستم تنفسی، سیستم قلبی عروقی

 

  



  

 

 204 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان  ، شن و خاک، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

د جرقه، تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده، نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولی

مرطوب سازی برای جلوگیری از پراكنده شدن، جمع آوری آن، جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان، 

 پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی با آب فراوان

 س استنشاقی: رساندن هوای آزادتما
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 75مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Halotan نام ماده: هالوتان 

CAS #: 151-67-7  :فرمول شیمیايی CF3CHBrCl 

DOT :  :1ضريب تبديل واحدppm= 8.07 mg/m
3
  

RTECS #: KH6550000 :برومو-2تری فلورواتان؛ -2،2،2-كلرو-1-برومو-1اسامی مترادف- 

 -برومو-2-فلورواتان تری-1،1،1فلورواتان، تری-1،1،1-روكل-2

 كلرواتان-1-برومو-1-تری فلورو-2،2،2كلرواتان؛-2

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: شفاف، مايع بی رنگ با بوی شیرين خوشايند )بیهوش

 كننده(

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 

OSHA: 29 
NIOSH: C 2 ppm (16.2 mg/m

3
) [ دقیقه  60] 

OSHA:  
 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 197.4جرم مولكولی:   %0.3حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg  243فشار بخار:
UEL: :نقطه جوشF ˚ 122 
LEL:  :1.87جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق  

ست الستیك و بعضی پالستیك ها را خراب كند، حفاظت از نور زيرا مواد ناسازگار/ واكنش پذير: ممكن ا

هالوتان به نور حساس بوده و ممكن است تجزيه شود. دور از مواد اكسید كننده و در دمای خنك نگهداری 

 شود.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

نفسی، گیجی، خواب آلودگی، تهوع، بیهوشی آور، ازبین برنده عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم ت

 درد، ضربان قلب نامنظم، عوارض كبی و كلیوی

 ، سیستم قلبی عروقی، كبد و كلیه، سیستم تولید مثلCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 206 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

وست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پ

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 ، خاموش كننده هالون و اسپری آب هم قابل استفاده می باشد.CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

ز كاغذ جاذب برای جذب مايعات پاشیده شده، نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده ا

قرار دادن كاغذهای جاذب و لباس های آلوده در كیسه های پالستیكی بسته برای دفع، سپس شستشوی سطوح 

 % و سپس شستشو با محلول آب و صابون..09الی  69آلوده با الكل 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 : شستشو با آب فراوان و صابونتماس پوستی

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

استفراغ نكنید و سريعاً به پزشك تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری، بیمار را وادار به 

 برسانید.

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 207 صفحه 

 76مشخصات ماده شیمیایی:

Name: n-Hexane هگزان -نام ماده: ان 

CAS #: 110-54-3  :فرمول شیمیايی CH3 [CH2] 4CH3 

DOT : 1208  128  :1ضريب تبديل واحدppm = 3.53mg/m
3

 

RTECS #: MN9275000 ،هگزان معمولی اسامی مترادف: هگزان، هگزيل هیدريد 

IDLH : 1100 ppm [10% LEL]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی گازوئیل مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1500,3800 

OSHA: 7 
NIOSH: TWA 50 ppm (180 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 500 ppm (1800 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 86.2جرم مولكولی:   % 0.002 حاللیت:

 نقطه ذوب:  mmHg  124 فشار بخار:
UEL:7.5% :نقطه جوش F ˚ 156 
LEL: 1.1%  :0.66جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 اس پوستی و يا چشمیمواجهه: استنشاقی، گوارشی و تم

عالئم: تحريك چشم ها، بینی، تهوع، سردرد، آسیب اعصاب محیطی، بیحسی قسمت های انتهايی، ضعف 

 عضالنی، درماتیت

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، سیستم اعصاب مركزی و محیطی

 

  



  

 

 208 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه  يا ريخت ونشتی 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

بخارات در صورت امكان. جذب آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

سی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنف

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 209 صفحه 

 77مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Hydrazine نام ماده: هیدرازين 

CAS #: 302-01-2 رمول شیمیايی: ف   H2NNH2 

DOT : 2029  132 :1 ضريب تبديل واحدppm= 1.31mg/m
3

 

RTECS #: MU7175000 ديامین، هیدرازين )آنیدروس(، هیدرازين بیس مترادف: اسامی   

IDLH : Ca [50 ppm]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ، بخار زا و چرب با بوی

 است.جامد  F ˚36از كمتر در آمونیاک مانند.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:3503 

OSHA: 20,108 
NIOSH: Ca   C 0.03 ppm (0.04 mg/m

3
) 

 [2 ساعت]

OSHA: TWA 1 ppm 1.3 (mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 32.1جرم مولكولی:  حاللیت: انحالل پذير

 نقطه ذوب:  mmHg  10 فشار بخار:
UEL: 98% :نقطه جوش F ˚ 236 
LEL: 2.9%  :1.01جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

مواد ناسازگار/واكنش پذير: اكسید كننده های، پراكسید هیدروژن، اسید نیتريك، اكسیدهای فلزی، اسیدها 

 )نكته: با قابلیت احتراق خودبخودی(. 

 
 خطرات سمی: 

 گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی مواجهه: استنشاقی،

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی وگلو، كوری موقت، گیجی، تهوع، درماتیت، سوزش چشمها و پوست

 ، كبد و كلیهCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

استفاده از وسايل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب به داخل مخازن.نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی. جلوگیری از ورود 

پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی قبل از شروع عملیات پاک سازی، حذف تمامی منابع  نشتی يا ريخت و

تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از 

يان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جر

های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر 

 توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه.  قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 
 كمک های اولیه: 

 ب فراوانتماس چشمی: شستشوی فوری با آ

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 72ات ماده شیمیایی:مشخص

Name: Hydrogen chloride نام ماده: هیدروژن كلريد 

CAS #: 7647-01-0 :فرمول شیمیايیHCl  

DOT : 1050 125(anhydrous);1789 

157(solution) 
1ppm=1.49 mg/mضريب تبديل واحد: 

3
 

RTECS #: MW4025000 
 

هیدروژن  كلريد، انیدرس هیدروژن مترادف: اسامی

 ی)هیدروكلريك اسید، مورياتیك اسید(كلريدآب

IDLH : 50 ppm با  زرد رنگ مايل به خصوصیات ظاهری: گاز بی

)بصورت گاز فشرده مايع  كننده بوی تند تحريك

 حمل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7903 
OSHA: ID174SG 

NIOSH: C 5 ppm (7 mg/m
3
) 

OSHA: C 5 ppm (7 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 36.5جرم مولكولی:  %67حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 40.5 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚121- 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیرقابل اشتعال.

 ز، روی )نكته: خورنده فلزی(.  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: هیدروكسیدها، آمین ها، قلیاها، مس، برن

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی )مايع( و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك بینی، گلو و حنجره، سرفه، سكسكه، درماتیت، محلول: سوزش چشم و پوست، مايع: 

 سرمازدگی، در حیوانات:  اسپاسم حنجره، ادم ريه.

 سیستم تنفسی، كلیه ها. ارگان هدف: چشم ها، پوست،
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. گازهای 

نی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب بروز خطر فشرده در صورت افزايش حجم ناگها

سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و 

 پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم  )به غیر از سیانیدها(، اسپری آب، فوگ CO2، آتش سوزی: استفاده از پودر خشك

 استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری فردی و تماس نداشتن 

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت 

 امكان.

 
 كمک های اولیه: 

صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.  دقیقه، در 12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.

تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع آسیب 

ای بعدی سعی نكنید قسمت های سرمازده را از ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب ه

 منطقه آسیب ديده جدا كنید.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 نمودن كمك های پزشكی فوری. تماس خوراكی: محلول: فراهم
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 79مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Hydrogen cyanide نام ماده: هیدروژن سیانید 

CAS #: 74-90-8  :فرمول شیمیايیHCN 

DOT : 1051  117(>20% solution); 1051 

117(anhydrous) 1613  154(20% solution) 
1ppm= 1.10 mg/mضريب تبديل واحد: 

3
 

RTECS #: MW8825000 اسید  اسید، اسامی مترادف: فرمونیتريل، هیدروسیانیك

 پروسیك

IDLH : 50 ppm خصوصیات ظاهری: مايع يا گاز آبی رنگ يا بی 

توجه: [تلخ بادام مانند. (بابویF ˚78رنگ )باالی

 .]استفاده می شود % 96اغلب به عنوان محلول آبی 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6010,6017 

OSHA:  
NIOSH: STEL  4.7 ppm (5 mg/m

3
) [skin] 

OSHA: TWA 10 ppm (11 mg/m
3
) [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 27.0جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 نقطه ذوب:  mmHg  630فشار بخار:

UEL: 40.0% :نقطه جوشF ˚78 
LEL: 5.6%  :0.69جرم حجمی 

 
 زیكی:خطرات فی 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع يا گاز قابل اشتعال. 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آمین ها، اكسید كننده ها، اسیدها، هیدروكسید سديم، هیدروكسید كلسیم، 

 كربنات سديم، مواد قلیايی، آمونیاک.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

خفقان آور، ضعف، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، افزايش تعداد و عمق تنفس يا تنفس آهسته و  عالئم:

 بريده بريده، تغییرات خون، تیروئید

 ، تیروئید، خونCNS ،CVSارگان هدف: 
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 اقدامات حفاظتی: 

چشمی و  حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 مخازن از محل آتش سوزی.

تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات نشتی يا ريخت و پاش: حذف 

فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

ل كانتینرها. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از ورود آب به داخ

توسط وسايل  جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

  مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ه هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد ب

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 21مشخصات ماده شیمیایی:  

Name: Hydrogen fluoride نام ماده: هیدروژن فلورايد 

CAS #: 7664-39-3 :فرمول شیمیايیHF  

DOT : 1052 125(anhydrous);  
1790 157 (solution) 

1ppm= 0.82 mg/mضريب تبديل واحد:
3
  

RTECS #: MW7875000  اسامی مترادف: هیدروژن فلوروئید بی آب، هیدروژن

 HF-A)هیدرو فلوئوريك اسید(  فلوروئید آبپوشیده،

IDLH : 30 ppm  :يا مايع دود كننده گاز بی رنگ  خصوصیات ظاهری 

( با بوی قوی تحريك كننده )در سیلندر F ˚67)زير

 حمل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:3800,7902, 7903 ,7906 

OSHA: ID110 
NIOSH: TWA 3 ppm (2.5 mg/m

3
) 

              C 6 ppm (5 mg/m
3
) [15-min] 

OSHA: TWA 3 ppm  

 
 یكوشیمیایی:خصوصیات فیز 

  20.0جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود 

 نقطه ذوب:  mmHg 783 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚67 

LEL:  :1.00جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال. 

 ت، واكنش با شیشه و سیمان(.مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلزات، آب يا بخار. )نكته: خورنده فلزا

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی )محلول( و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، ادم ريوی، سوزش چشم و پوست، رينیت، برونشیت، تغییرات استخوانی.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، استخوان.
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 اظتی:اقدامات حف 

حفاظت فردی: مايع: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم  دها(، ماسه، اسپری آب، فوگ)بجز سیانی CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان.  فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن

پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات 

 در صورت امكان. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 وان )محلول/مايع(تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فرا

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان )محلول/مايع(

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 ی پزشكی فوری )محلول(تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك ها
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 21 مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Hydrogen peroxide نام ماده: هیدروژن پراكسید 

CAS #: 7722-84-1  :فرمول شیمیايی H2O2 
DOT : 2984  140  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.39mg/m

3
 

RTECS #: MX0900000 سید، اسامی مترادف: هیدروژن پراكسید قوی، هیدروژن دی اك

   هیدروژن پراكسید )آبی(، هیدروپراكسید، پروكس، آب اكسیژنه

IDLH :75 ppm بوی نسبتاً تند ]ماده خالص كه  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با

يك جامد كريستالی است. اغلب از محلول آبی  F˚12در كمتر از 

 شود[. استفاده می

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: ID126SG 

NIOSH: TWA 1 ppm (1.4 mg/m
3
) 

OSHA: TWA  1 ppm (1.4 mg/m
3
) 

 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی:  

  34.0جرم مولكولی:  حاللیت: محلول

 نقطه ذوب:  mmHg 5 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 286 
LEL:  :1.39جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 بل احتراق اما يك اكسید كننده قویقابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقا

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد اكسید كننده، آهن، مس، برنز، برنج، كروم، روی، سرب، نقره، منگنز

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 ، بیرنگی موعالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، زخم قرنیه، قرمزی پوست، تاول پوست

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا هالون ها كنترل محدودی فراهم  CO2پودر خشك و يا فوم استفاده نشود.  آتش سوزی: استفاده از آب، از

 می آورند.

نشتی يا ريخت و پاش: مواد قابل احتراق )مانند چوب، كاغذ، نفت و...( را از مواد ريخت و پاش شده دور 

مكان. كنید. استفاده از وسايل حفاظت فردی در هنگام پاک سازی، جلوگیری از ادامه نشت در صورت ا

 پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.  تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 219 صفحه 

 22مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Hydrogen cyanide نام ماده: هیدروژن سیانید 

CAS #: 74-90-8 :فرمول شیمیايیHCN  

DOT : 1051  117 :1 ضريب تبديل واحدppm=1.10 mg/m
3

 

RTECS #: MW6825000  ،اسامی مترادف: فرمونیتريل، هیدرو سیانید اسید

    پروسیك اسید

IDLH : 50  ppm  خصوصیات ظاهری: مايع يا گاز بی رنگ يا آبی كم

( با بوی تند بادام. اغلب بصورت F˚78رنگ )باالی 

 % بكار می رود.96محلول 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6010,6017  

OSHA:  
NIOSH: STEL 4.7 ppm 
OSHA: TWA 200 ppm 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  27.0جرم مولكولی:  حاللیت: انحالل پذير

 نقطه ذوب:  mmHg 630 فشار بخار: 
UEL: 40.0% :نقطه جوشF ˚ 78 
LEL: 5.6%  :0.69جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع و يا گاز قابل اشتعال 

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آمین ها، اكسید كننده ها، اسیدها، هیدروكسید سديم، كربنات سديم، آب، مواد 

 قلیايی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: خفقان آور، ضعف، سردرد، گیجی، تهوع و استفراغ، اختالالت تنفسی

 اعصاب مركزی، سیستم قلبی عروقی، تیروئید، خونارگان هدف: سیستم 

 

  



  

 

 220 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 مخازن از محل آتش سوزی. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از وسايل حفاظتی و تماس نداشتن و راه نرفتن 

ده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با روی مواد پاشیده شده. پیشگیری از ورود جريان ما

 توسط وسايل مناسب.  خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتق

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 221 صفحه 

 23مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Hydrogen sulfide نام ماده: هیدروژن سولفید 

CAS #: 7783-06-4  :فرمول شیمیايی H2S 

DOT : 1053  117 :1 ضريب تبديل واحدppm= 1.40 mg/m
3
  

RTECS #:MX1225000  اسامی مترادف: هیدرو سولفوريك اسید، گاز فاضالب، هیدروژن

 گوگردی

IDLH : 100  ppm خصوصیات ظاهری:گاز بی رنگ با بوی قوی تخم مرغ گنديده 

 

 واجهه:حدود مجاز م روش اندازه گیری:

NIOSH:6013 

OSHA: ID141 
NIOSH: C 10 ppm 
 OSHA: C 20 ppm (15 mg/m

3
) [10 min]    

  ppm 50             ]دقیقه 10حداكثر پیك در [ 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  34.1جرم مولكولی:  %0.4حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 17.6 فشار بخار: 
UEL: 40.0% :نقطه جوشF ˚ -77 
LEL: 4.0%  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسید نیتريك قوی و فلزات 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

شنج، ورم ملتحمه، چشم درد، اشكريزش، ترس از عالئم: تحريك چشم ها و سیستم تنفسی، قطع تنفس، كما، ت

 نور، تاول قرنیه، گیجی، سردرد، خستگی 

 CNSارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 222 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، تعويض لباس های آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

كفا با فشار مثبت. گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد مناسب از نوع ماسك تنفسی خود

دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از 

وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی 

 ت.الزم اس

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

اشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. حفاظت فردی و تماس ند

جلوگیری تماس مستقیم آب با مواد و پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

 .استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. ايزوله كردن محوطه تا از بین رفتن گاز

 
 كمک های اولیه: 

دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.  12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.

امات پزشكی فوری، موضع تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقد

آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های 

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 نوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مص

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 223 صفحه 

 24مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Iodine نام ماده: يد 

CAS #: 7553-56-2  :فرمول شیمیايیI2 

DOT :   :1ضريب تبديل واحدppm= 10.38 mg/m
3

 

RTECS #:NN1575000 سامی مترادف: كريستال های يد، يد مولكولیا 

IDLH : 2  ppm خصوصیات ظاهری: جامد بنفش رنگ با بوی تند مخصوص به خود 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6005 

OSHA: ID212 
NIOSH: C 0.1 ppm (1 mg/m

3
) 

 OSHA: C 0.1 ppm (1 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 253.8جرم مولكولی:  %0.01: حاللیت

 F ˚236نقطه ذوب: mmHg 0.3 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚356 

LEL:  :4.93جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقابل احتراق.

 مايع.مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آمونیاک، استیلن، استالدئید، پودر آلومینیم، فلزات فعال، كلر 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و بینی، اشكريزش، سردرد، فشردگی قفسه سینه، سوزش پوست،  راش های 

 پوستی، حساسیت های جلدی.

 .CVS ،CNSارگان هدف: چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 224 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

اجتناب از تماس پوستی و چشم، تعويض لباس های آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی  حفاظت فردی:

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی:

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی در دست نیست.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با صابون و آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 25ماده شیمیایی: شخصات

Name: Iron oxide (Dust & Fume) و غبار و فیوم فلزی نام ماده: اكسید آهن، گرد 

CAS #: 1309-37-1  :فرمول شیمیايی Fe2O3 

DOT : 1376  135  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: NO7400000 ( اسامی مترادف: فريك اكسید، اكسید آهنIII) 

IDLH : 2500 mg/m
3
 (as Fe) :جامد قهوه ای قرمز رنگ ]تماس با خصوصیات ظاهری 

 . ]دود فلزی در جوشكاری قوسی اتفاق می افتد

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7300,7301,7303,9102 
OSHA: ID121,ID125G 

NIOSH: TWA  5 mg/m
3 

OSHA: TWA  10 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  159.7جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 2664نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg  0 فشار بخار:
UEL: :نقطه جوش 
LEL:  :5.24جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: هیپوكلريت كلسیم، منوكسید كربن، هیدروژن پراكسید   

 
 :خطرات سمی 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 226 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

روی مواد به دلیل امكان ايجاد واكنش شديد. استفاده از پودر و فوم  CO2آتش سوزی: استفاده نكردن از آب، 

. در صورت امكان UN1929, UN1923, UN1384خشك، خاكستر سودا، آهك يا شن خشك، بجز برای 

 دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

تن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداش

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پوشاندن توسط خاک يا ماسه خشك و مواد غیر قابل احتراق و يا پوشش 

 پراكنده شدن توسط باران. پالستیكی برای جلوگیری از تماس و

 
 ک های اولیه:كم 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: رساندن هوای آزاد

 
 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 26مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Isobutyl acetate نام ماده: ايزوبوتیل استات 

CAS #: 110-19-0 :فرمول شیمیايی  CH3COOCH2CH(CH3)2  

DOT : 1213  129  :1ضريب تبديل واحدppm=4.75 mg/m
3

 

RTECS #: AI4025000 متیل -2اسید،  اسامی مترادف: ايزوبوتیل استر استیك

متیل -βمتیل پروپیل استر استیك اسید،-2پروپیل استات، 

 پروپیل اتانوئات

IDLH : 1300 ppm [10%LEL]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی میوه ای گیاهی

 مانند.

 

 ه:حدود مجاز مواجه روش اندازه گیری:

NIOSH: 1450 
OSHA: 7 

NIOSH: TWA 150 ppm (700 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 150 ppm (700 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  116.2جرم مولكولی:  %0.6حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 13فشار بخار: 
UEL: 10.5% :نقطه جوشF ˚ 243 
LEL:1.3%  :0.87جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 شتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. قابلیت ا

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: نیترات ها، اكسید كننده های قوی، قلیاها و اسیدها.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ر حیوانات:  عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی فوقانی، سردرد، خواب آلودگی، بیهوش كننده، د

 مخدر.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 228 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 . دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك )بجز برای نیترومتان و نیترواتان(، 

 الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه  نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آنو پوشش با خاک، شن خشك 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

سب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت منا

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 27مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Isobutyl alcohol نام ماده: ايزوبوتیل الكل 

CAS #:78-83-1 :فرمول شیمیايی  (CH3)2CHCH2OH  

DOT : 1212  129 :1ضريب تبديل واحدppm= 3.03 mg/m
3 

RTECS #: NP9625000  :اسامی مترادفIBA ،ايزو بوتانول، ايزو پروپیل كاربینول ، 

 پروپانول-1-متیل-2

IDLH : 1600  ppm .خصوصیات ظاهری: مايع روغنی بی رنگ با بوی كپك شیرين 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1401, 1405 
OSHA: 7 

NIOSH: TWA 50 ppm (150 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 100 ppm (300 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 74.1جرم مولكولی:  %10حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 9 فشار بخار: 

UEL: 10.6%  :نقطه جوشF ˚227 

LEL: 1.7%  :0.80جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ابل اشتعال.قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع ق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 در حیوانات: مخدر. ،عالئم: تحريك چشم ها، پوست، گلو، سردرد، خواب آلودگی، ترک پوست

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 قدامات حفاظتی:ا 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  ، اسپری آب، فوگCO2ترومتان و نیترواتان(، آتش سوزی: استفاده از پودر خشك )بجز برای نی

 الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به  نرفتن روی مواد پاشیده

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

 توسط وسايل مناسب بدون و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 22مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Isopropyl alcohol نام ماده: ايزو پروپیل الكل 

CAS #:67-63-0 :فرمول شیمیايی  (CH3)2CHOH  

DOT : 1219  129 :1ضريب تبديل واحدppm= 2.46 mg/m
3  

RTECS #: NT8050000 دی متیل كاربینول، اسامی مترادف :IPA ،ايزوپروپانول ، 

 پروپیل الكل، الكل رابینگ.-پروپانول، سك-2

IDLH : 2000 ppm [10% LEL] .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی الكل رابینگ 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 1400 
OSHA: 109 

NIOSH: TWA 400 ppm (980 mg/m
3
) 

              STEL  500 ppm (1225 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 400 ppm (980 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 60.1جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 نقطه ذوب:  mmHg 33فشار بخار: 

UEL: 12.7% :نقطه جوشF ˚181 

LEL: 2.0%  :0.79جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ع قابل اشتعال. قابلیت اشتعال/ احتراق: ماي

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، استالدئید، كلر، اتیلن اكسید، اسدها، ايزوسیانات ها.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

پوست، در عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، خواب آلودگی، گیجی، سردرد، خشكی و ترک خوردگی 

 حیوانات: مخدر.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی.
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  ، اسپری آب، فوگCO2ستفاده از پودر خشك )بجز برای نیترومتان و نیترواتان(، آتش سوزی: ا

 الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

شتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس ندا

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

توسط وسايل مناسب بدون  ع آوری آنو پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جم

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 سی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنف

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 29مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Kerosen  نام ماده:كروسن 

CAS #: 8008-20-6 :فرمول شیمیايی 

DOT : 1223 128  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: OA5500000 ه  يك، رينج اويلاسامی مترادف: سوخت روغنی شمار 

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: مايع روغنی بی رنگ مايل به زرد با

 بوی قوی مخصوص به خود.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1550 

OSHA:  
NIOSH: TWA 100 mg/m

3 
OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 170جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  mmHg 5 فشار بخار: 

UEL: 5% :نقطه جوشF ˚347-617 

LEL: 0.7%  :0.81جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ك چشم ها، پوست، بینی و گلو، احساس سوزش سینه، سردرد، حالت تهوع و استفراغ، اسهال، عالئم: تحري

 ضعف، بی قراری، عدم تعادل، گیجی، خواب آلودگی، درماتیت، پنومونی شیمیايی )آسپیراسیون مايع(.

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و  حفاظت فردی: اجتناب از

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

جريان مستقیم  يا فوم معمولی. عدم استفاده از ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

 نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 س پوستی: شستشو با آب فراوانتما

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 91ایی:مشخصات ماده شیمی

Name: Lead(Inorganic dust & Fume) و غبار و فیوم( نام ماده: سرب معدنی )گرد 

CAS #: 7439-92-1 :فرمول شیمیايیPb  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: OF7525000 اسامی مترادف: سرب فلزی، پلمب 

IDLH :  100 mg/m
3
 (as Pb)  خوار، خصوصیات ظاهری: جامد سنگین، نرم، چكش

 خاكستری 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7082,7105,7300,7301,7303,7700,7701,7702,9102,9105 
OSHA: ID121,ID125,ID206 

NIOSH:  TWA 

0.050 mg/m
3 

OSHA: TWA   
0.050 mg/m

3 

 
 یزیكوشیمیایی:خصوصیات ف 

  207.2جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 621نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 3164 
LEL:  :11.34جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق در حالت بالك

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، هیدروژن پراكسید و اسیدها 

 
 خطرات سمی: 

 تنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمیمواجهه: اس

عالئم: ضعف و خستگی، بی خوابی، بی اشتهايی و كاهش وزن، سوء تغذيه، يبوست، دردهای شكمی، قولنج 

 ياكولیك، كم خونی، التهاب دهان و خط سربی

 ارگان هدف: سیستم گوارشی، خون، سیستم عصبی، كلیه، سیستم تولید مثلو سیستم قلبی عروقی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی روزانه پوست و تعويض لباس های آلوده، استفاده از 

 وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 ، فوم و هالون ها CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 ر از اكسید كننده ها توصیه شده است.نشتی يا ريخت و پاش: نگهداری در جای خنك و دو

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 ی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفس

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 91مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Limestone نام ماده: سنگ آهك 

CAS #: 1317-65-3 :فرمول شیمیايی  CaCO3  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:  ربنات طبیعیاسامی مترادف: كلسیم كربنات، كلسیم ك 

IDLH : N.D. .خصوصیات ظاهری: پودر سفید مايل به قهوه ای بی بو 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 0500, 0600 

OSHA:  
NIOSH: TWA 10 mg/m

3
 (total) 

             TWA 5 mg/m
3
 (resp) 

OSHA: TWA 15 mg/m
3
 (total) 

             TWA 5 mg/m
3
 (resp)  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 100.1جرم مولكولی:  %0.001حاللیت: 

 F ˚1517-2442نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :2.9-2.7جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 یزيم، اسیدها، آلوم، نمك های آمونیم.  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلوئور، من

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و مخاط، سرفه، عطسه، رينیت، اشكريزش.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست و سیستم تنفسی.

 
 اقدامات حفاظتی: 

 مناسب. حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 پاش: اطالعات خاصی موجود نیست. نشتی يا ريخت و
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 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون.

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه. 
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 92 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: LPG ه: ال پی جی )گاز نفت مايع(نام ماد 

CAS #: 68476-85-7  :فرمول شیمیايی  C3H8/C3H6/C4H10/C4H8 

DOT : 1075115  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.72-2.37 mg/m
3
  

RTECS #: SE7545000   اسامی مترادف: گاز بطری، گاز نفت فشرده، گاز هیدروكربن مايع 

IDLH : Ca (2000 ppm)  :گاز بی رنگ، بدون خورندگی و بی بو در خصوصیات ظاهری

حالت خالص]معموالً ماده بدبويی به آن اضافه می شود. به صورت 

 . ]گاز فشرده مايع حمل می شود

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:S93(II-2) 

OSHA:  
NIOSH: TWA 1000 ppm (1800 mg/m

3
) 

OSHA: TWA  1000 ppm (1800 mg/m
3
) 

 
 صیات فیزیكوشیمیایی:خصو 

 42.58جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  >atm  1فشار بخار:

UEL:9.5%)نقطه جوش: )بوتان( %8.5 )پرويان F ˚ 44-< 

LEL:2.1% )جرم حجمی:  )بوتان(%1.9 )پرويان 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اشتعال

 پذير: اكسید كننده های قوی، دی اكسید كلر  مواد ناسازگار/ واكنش

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی )مايع( 

 عالئم: خواب آلودگی، سبكی سر، خفقان آور، مايع: سرمازدگی

 CNSارگان هدف: سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 240 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

اده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استف

خودكفا با فشار مثبت. گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و می توانند 

موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای 

 نظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.حفاظت چشم ها و پوست به م

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب و فوگ. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آتش سوزی.

اشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس ند

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود ماده به آبروها، 

زيرزمین و فضاهای بسته و پیشگیری از ورود بخارات به سیستم های تهويه. استفاده از اسپری آب برای كاهش 

ب روی منابع نشت ماده. ايزوله كردن محوطه تا بخارات در صورت امكان. استفاده نكردن از جريان مستقیم آ

 از بین رفتن كامل گاز.

 
 كمک های اولیه: 

 دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری 12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

موضع تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، 

آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های 

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، خارج 

دن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی نمودن لباس های آلوده، دا

 فوری. 

 تماس خوراكی: )مايع( فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 93مشخصات ماده شیمیایی:
Name: Magnesium oxide fume نام ماده: فیوم اكسید منیزيم 

CAS #: 1309-48-4  :فرمول شیمیايی MgO 

DOT :  ديل واحد: ضريب تب 

RTECS #: OM3850000 اسامی مترادف: فیوم منیزيم 

IDLH : 750 mg/m
خصوصیات ظاهری: ذرات ريز معلق در هوا  )در  3

هنگام سوزاندن، برش حرارتی و جوشكاری تماس 

 اتفاق می افتد(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301, 7303 

OSHA: ID121 

NIOSH:  
OSHA: TWA 15 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 40.3جرم مولكولی:  %0.009حاللیت: 

 F ˚ 5072نقطه ذوب:  mmHg 0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 69 
LEL:  :3.58جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 ريد كلر، پنتاكلريد فسفر  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: تری فلو

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، بینی، تب فلزی، سرفه، درد قفسه سینه، عالئمی مشابه سرماخوردگی 

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 242 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 مناسب.  حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت فردی

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 كمك های اولیه: 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.  تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و
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 94مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Malathion نام ماده: ماال تیون 

CAS #: 121-75-5  :فرمول شیمیايیC10H19O6PS2 

DOT : 2783 152  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WM8400000  اسامی مترادف: ساكسینات )دی متوكسی فسفینوتیول

اتیل -O,O[دی متیل-فسفرو دی تیوئات  ;تیو( دی اتیل

 -S-[1,2)اتوكسی كربونیل( بیس

IDLH : 250 mg/m
خصوصیات ظاهری: مايع زرد مايل به قهوه ای پر رنگ  3

 ، حشره كش.F ˚37با بوی سیر مانند.)جامد زير

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5600 

OSHA: 62 
NIOSH: TWA 10 mg/m

3
 [skin] 

OSHA: TWA 15 mg/m
3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 330.4جرم مولكولی:  %0.02حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0.00004 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚140 

LEL:  :1.21جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق، اما به راحتی دچار احتراق نمی شود.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، منیزيم، حشره كش های قلیايی، خورنده فلزات.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها و پوست، میوزيس،  چشم درد، تاری ديد، اشكريزش، ترشح بزاق، آنوركسی، حالت 

فراغ، كرامپ های شكمی، اسهال، گیجی، آتاكسی، رينیت، سردرد، فشردگی در سینه، خس خس تهوع و است

 سینه، اسپاسم الرنژ.

 ، دستگاه گوارش.CNS ،CVSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد، كولین استراز خون، 

 

  



  

 

 244 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

ست آلوده، تعويض لباس های آلوده، استفاده از حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پو

 وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 زن از محل آتش سوزی.آب. در صورت امكان دور كردن مخا

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی مناسب و تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

د آب به داخل مخازن. استفاده از روكش پالستیكی برای آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از ورو

جلوگیری از پراكنده شدن مواد. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس 

 جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 شو با صابون و آب فراوانتماس پوستی: شست

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 95مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Manganese fume, as Mn نام ماده: منگنز، فیوم 

CAS #: 7439-96-5 :فرمول شیمیايیMn  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: OO9275000  اسامی مترادف: فلز منگنز، منگنز كلوئیدی، منگنز-

، اسامی مترادف ساير تركیبات به نوع تركیب 55

   منگنز بستگی دارد.

IDLH : 500 mg/m
خصوصیات ظاهری: جامد فروزنده، شكننده، و  3

 خاكستری 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301, 7303, 9102 

OSHA: ID121, ID125G 
NIOSH: TWA 1  mg/m

3 
              STEL 3  mg/m

3 
OSHA:  C  5 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 54.9مولكولی: جرم  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 2271نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 3564 
LEL:  :7.20جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

  قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 ولید )نكته: با آب و يا بخار آب واكنش داده و هیدروژن ت مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده ها

 می كند(. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و گوارشی

عالئم: پاركینسون، ضعف و ناتوانی، بیخوابی، حواس پرتی، تب فلزی، خشكی گلو، سرفه، فشار سینه، تنفس 

 مشكل

 ، خون و كلیه ها.CNSارگان هدف: سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 246 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 ظت تنفسی مناسب. حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفا

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 ه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقف

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 96 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Mercury, elemental & inorganic 

compounds  
 نام ماده: جیوه، تركیبات عنصری و معدنی

CAS #: 7439-97-6 :فرمول شیمیايیHg  )فلز( 

DOT : 2809  172  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: OV4550000  اسامی مترادف: فلز جیوه: جیوه كلوئیدی، جیوه فلزی

)ساير اسامی مترادف جیوه معدنی به نوع تركیب آن 

   بستگی دارد(.

IDLH : 10 mg/m
خصوصیات ظاهری: متال: مايع سفید نقره ای سنگین  3

 و بدون بو 

 

 اجهه:حدود مجاز مو روش اندازه گیری:

NIOSH:6009 

OSHA: ID140 
NIOSH: Hg بخار   :TWA 0.05 mg/m

3
 [skin] 

OSHA: C 0.1 mg/m
3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 200.6جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  mmHg 0.0012 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 674 
LEL:  :متال( 13.6جرم حجمی( 

 
 ی:خطرات فیزیك 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: استیلن، آمونیاک، دی اكسید كلر، آزيدها، كلسیم )ايجاد آمالگام(، سديم 

 كاربید، لیتیم

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

قفسه سینه، تنفس مشكل، ترمور، بیخوابی، تحريك پذيری، بی  عالئم: تحريك چشم ها، پوست، سرفه، درد

 ارادگی، سردرد

 CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كلیه ها، 

 

  



  

 

 248 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، شستشوی پوست آلوده، تعويض لباس های آلوده، استفاده از وسايل 

 نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. حفاظت تنفسی مناسب از 

 اقدامات كنترل اضطراری:

آتش سوزی: استفاده از خاموش كننده مناسب با توجه به مواد و وسايل اطراف، استفاده نكردن از جريان 

 مستقیم آب بر روی فلز گرم شده.

روی مواد پاشیده شده.  نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

استفاده نكردن از وسايل و ابزار آلومینیمی، جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال 

ريخت و پاش جیوه، برای خنثی نمودن باقیمانده های جیوه  و يا پوشش پالستیكی، استفاده از كیت مخصوص

 شستشوی محوطه با سولفید كلسیم و يا تیوسولفات سديم.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

د، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزا

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 97مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Mercury, Organo, alkyl 

compounds (as Hg) 
 لی نام ماده: جیوه آلی، تركیبات آلكی

CAS #: 7439-97-6 :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:   اسامی مترادف: اسامی مترادف جیوه آلی به نوع

 تركیب آن بستگی دارد.

IDLH : 2 mg/m
3
 (as Hg)  خصوصیات ظاهری: خصوصیات ظاهری و بوی جیوه

 آلی به نوع تركیب آن بستگی دارد. 

 

 ود مجاز مواجهه:حد روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.01 mg/m
3 

              STEL  0.03 mg/m
3
 [skin] 

OSHA: TWA  0.01 mg/m
3 

             C  0.04  mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 خصوصیات فیزيكوشیمیايی جیوه آلی به نوع تركیب آن بستگی دارد.

 
 خطرات فیزیكی: 

ال/ احتراق: غیر قابل احتراق، اما ممكن است در اثر گرما واكنش داده و فیوم های سمی و خورنده قابلیت اشتع

 ايجاد نمايد.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی مانند كلر

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ختالل تكلم، آشفتگی شنوايی، اسپاسم، لرزش دست و پاها، گیجی، ترشح عالئم: آتاكسی و عدم تعادل، فلج، ا

 بزاق، اشكريزش، تهوع و استفراغ، اسهال و يا يبوست، آشفتگی ذهنی، صدمات كلیوی، اثرات تراتوژنیك

 ارگان هدف: چشم ها، پوست،  سیستم اعصاب مركزی و محیطی و كلیه ها 
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 اقدامات حفاظتی: 

اب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده و تعويض روزانه لباس ها، در دسترس حفاظت فردی: اجتن

بودن فواره چشمی و دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با 

 فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

و وسايل اطراف، استفاده نكردن از جريان  آتش سوزی: استفاده از خاموش كننده مناسب با توجه به مواد

 مستقیم آب روی ماده گرم شده

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته

استفاده نكردن از وسايل و ابزار آلومینیمی، جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال 

و يا پوشش پالستیكی، استفاده از كیت مخصوص ريخت و پاش جیوه، برای خنثی نمودن باقیمانده های جیوه 

 شستشوی محوطه با سولفید كلسیم و يا تیوسولفات سديم.

 
 یهكمک های اول 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتماس خوراكی: 
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 92مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Methacrylic acid نام ماده: متاكريلیك اسید 

CAS #: 79-41-4  :فرمول شیمیايیCH2=C(CH3)COOH 

DOT : 2531  153P (inhibited)  :1ضريب تبديل واحدppm= 3.52 mg/m
3
  

RTECS #:QZ2975000 گالسیال(،(يلیك اسید اسامی مترادف: متاكر 

 متاكريلیك اسید، -αمتاكريلیك اسید)مهار شده(،  

 متیل پروپیوئیك اسید-2متاكريلیك اسید، -2 

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ يا جامد 

 ( با بوی تند تنفر آور.F ˚61)زير

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: PV2005 

NIOSH: TWA 20 ppm (70 mg/m
3
) [skin] 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 86.1جرم مولكولی:  %9حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0.7 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚325 

LEL:  :مايع1.02 (جرم حجمی( 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق.

ر: اكسید كننده ها، درجه حرارت باال، اسید هیدروكلريك، )نكته: معموالً برای مواد ناسازگار/ واكنش پذي

 منو متیل اتر هیدروكینون می باشد(.    PPM 100جلوگیری از پلیمريزاسیون حاوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 و پوست عالئم: تحريك چشم ها، پوست و مخاط، سوزش چشم ها

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی كامل و تماس نداشتن و راه 

ت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نش

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن. جذب و پوشش با خاک، شن خشك 

 توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 
 كمک های اولیه: 

 وری با آب فراوانتماس چشمی: شستشوی ف

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 99مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Methyl acrylate نام ماده: متیل آكريالت 

CAS #: 96-33-3  :فرمول شیمیايی  CH2=CHCOOCH3 

DOT : 1919 129P  :1ضريب تبديل واحدppm= 3.52  mg/m
3
  

RTECS #: AT2800000  اسامی مترادف: متوكسی كربونیل اتیلن، متیل استر

 پروپنوئات آكريلیك اسید، متیل

IDLH : 250 ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1459, 2552 

OSHA: 92 
NIOSH: TWA 10 ppm (35 mg/m

3
) [skin] 

OSHA: TWA 10 ppm (35 mg/m
3
) [skin] 

 

 خصوصيات فيزيکوشيميايي: 

 86.1جرم مولكولي:  %6حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 65 فشار بخار: 

UEL: 25% :نقطه جوشF ˚176 

LEL: 2.8%  :0.96جرم حجمي 

 

 خطرات فيزيکي: 

 قابليت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

نيترات ها، اكسيد كننده ها مانند پراكسيدها، قلياهای قوی )به آساني پليمريزه  مواد ناسازگار/ واكنش پذير:

 عموالً حاوی يک مهار كننده ماننده هيدروكينون مي باشد(.  مي شود، م
 

 خطرات سمي: 

 مواجهه: استنشاقي، گوارشي و تماس پوستي و يا چشمي

 عالئم: تحريک چشم ها، پوست و سيستم تنفسي فوقاني.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سيستم تنفسي.
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 اقدامات حفاظتي: 

پوستي و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسي  حفاظت فردی: اجتناب از تماس

 مناسب از نوع ماسک تنفسي خود تأمين با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

، اسپری آب، فوگيا فوم ضد CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشک )بجز برای نيترومتان و نيترواتان(، 

 قيم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.الكل. عدم استفاده از جريان مست

نشتي يا ريخت و پاش: حذف تمامي منابع توليد جرقه. اتصال به زمين وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و 

راه نرفتن روی مواد پاشيده شده. جلوگيری از ادامه نشت در صورت امكان. پيشگيری از ورود جريان ماده 

يرزمين و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. به آبروها، ز

جذب و پوشش با خاک، شن خشک يا ساير مواد غير قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل 

 مناسب بدون توليد جرقه.

 

 كمک های اوليه: 

 تماس چشمي: شستشوی فوری با آب فراوان

 ستشو با آب فراوانتماس پوستي: ش

تماس استنشاقي: اقدامات حمايتي تنفسي: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعيت مناسب، 

 دادن تنفس مصنوعي در صورت وقفه تنفسي و فراهم نمودن كمک های پزشكي فوری. 

 نمودن كمک های پزشكي فوری تماس خوراكي: فراهم
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 111مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Methanol نام ماده: متانل 

CAS #: 67-56-1 :فرمول شیمیايی CH3OH  

DOT :1230  131  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.31 mg/m
3
  

RTECS #: PC1400000  اسامی مترادف: كاربینل، اسپیريت كولومبیايی، متیل

الكل، اسپیريت پیرولیجینس، الكل چوب، نفتا چوب، 

   اسپیريت چوب 

IDLH : 6000 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند

 مخصوص به خود

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:
NIOSH:2000, 3800 

OSHA: 91 
NIOSH:  TWA 200 ppm (260 mg/m

3
) 

                STEL 250 ppm (325 mg/m
3
) 

[skin] 
OSHA: TWA  200 ppm (260 mg/m

3
) 

 
 ایی:خصوصیات فیزیكوشیمی 

 32.1جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط شدنی

 نقطه ذوب:  mmHg 96 فشار بخار: 
UEL: 36% :نقطه جوشF ˚ 147 
LEL: 6.0%  :0.79جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی مواجهه:

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، سیستم تنفسی فوقانی، سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، دوران سر، سبكی 

 سر، تهوع، استفراغ، اختالل بینايی و اعصاب بینايی، كوری، اسیدوز خون و كما

 وارش، دستگاه گCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی، 

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 از آب به تنهايی كافی نباشد. به دلیل داشتن نقطه فالش پايین ممكن است استفاده

يا فوم ضد الكل. از جريان مستقیم استفاده  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

فاده از وسايل نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. است

حفاظت فردی مناسب و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت 

امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای 

خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن 

 جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون ايجاد جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

مناسب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت

تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی ترجیحاً با استفاده از تجهیزات كمكی و رساندن اكسیژن، فراهم نمودن 

 كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 111مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Methyl isocyanate نام ماده: متیل ايزوسیانات 

CAS #: 624-83-9  :فرمول شیمیايی  CH3NCO 

DOT : 2480  155  :1ضريب تبديل واحدppm= 2.34 mg/m
3
  

RTECS #: NQ9450000  ،اسامی مترادف: متیل استر ايزوسیانیك اسیدMIC 

IDLH : 3 ppm .خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی تند زننده 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: 54 

NIOSH: TWA 0.02 ppm (0.05 mg/m
3
) 

[skin] 
OSHA: TWA 0.02 ppm (0.05 mg/m

3
) 

[skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 57.1جرم مولكولی:  %10حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 348 فشار بخار: 

UEL:26% :نقطه جوشF ˚102-104 

LEL:5.3%  :0.96جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. قابل

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آب، اكسید كننده ها، اسیدها، قلیاها، آمین ها، آهن، قلع، مس )معموالً برای 

 پیشگیری از پلیمريزاسیون حاوی يك مهاركننده نیز می باشد(.  

 
 خطرات سمی: 

 یمواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشم

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، حساسیت تنفسی، سرفه، افزايش ترشحات، درد قفسه سینه، تنفس 

 مشكل، آسم، آسیب چشم و پوست، در حیوانات: ادم ريوی.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی.
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 اقدامات حفاظتی: 

وست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پ

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم  ، اسپری آب )بجز برای كلروسیالن ها(، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، ماسه خشك، 

 تفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.ضد الكل. عدم اس

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

ورت امكان. فردی مناسب و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در ص

عدم استفاده از آب روی مواد پاشیده شده و پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن. پیشگیری از ورود جريان 

ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

پس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و س

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 ه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقف

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 112مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Methyl mercaptan نام ماده: متیل مركاپتان 

CAS #: 74-93-1  :فرمول شیمیايیCH3SH 

DOT : 1064  117  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.97 mg/m
3 

RTECS #: PB4375000 اسامی مترادف: مركاپتومتان، متان اتیول، متیل سولفیدرات 

IDLH : 150 ppm  .خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ با بوی نامطبوع سیر يا كلم گنديده

 )بصورت گاز مايع فشرده حمل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2542 

OSHA: 26 
NIOSH: C 0.5 ppm (1 mg/m

3
) [15-min] 

OSHA: C 10 ppm (20 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 48.1جرم مولكولی:  2 %حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 1.7 فشار بخار: 

UEL: 21.8% :نقطه جوشF ˚43 

 LEL: 3.9%  :مايع در 0.90 جرم حجمی(F ˚ 32) 

 
 خطرات فیزیكی: 

 تعال.قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز قابل اش

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، سفید كننده ها، مس، آلومینیم، آلیاژهای نیكل و مس.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی)مايع(

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، مخدر، سیانوز، تشنج، مايع: سرمازدگی.

 ، خون.CNSم ها، پوست، سیستم تنفسی، ارگان هدف: چش
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

رت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب نكته: گازهای فشرده در صو

بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم 

 ها و پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2استفاده از پودر خشك، آتش سوزی: 

 مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

ه. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. در فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شد

صورت امكان برگرداندن مخزن نشت كننده برای خروج گاز به جای مايع. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. عدم استفاده از 

 د پاشیده شده.  ايزوله كردن محوطه تا پراكنده شدن كامل گاز.جريان مستقیم آب روی موا

 
 كمک های اولیه: 

دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.  12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.

: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع تماس پوستی

آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های 

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

ه هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد ب

تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی )چنانچه مصدوم ماده را استنشاق كرده است به جای تنفس دهان به 

 دهان از تجهیزات تنفسی استفاده شود(، و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 113مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Mica نام ماده: میكا 

CAS #: 12001-26-2 :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VV8760000  ،اسامی مترادف: بیوتیت، لپیدولیت، مارگاريت

 موسكوويت، فلوگوپیت، روسكولیت، زيموالديت

IDLH : 1500 mg/m
ورقه های بی رنگ و خصوصیات ظاهری: پولك يا  3

 بدون بو سیلیكات های آب دار.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0600 

OSHA:  
NIOSH: TWA 3 mg/m

3
 (resp) 

OSHA: TWA 20 mppcf 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 )حدوداً( 797جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوش 
LEL:  :3.2-2.6جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پنوموكونیوزيس

 یستم تنفسیارگان هدف: س
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه
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 114ماده شیمیایی:مشخصات 

Name: Mineral wool fiber نام ماده: الیاف پشم معدنی 

CAS #: :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: PY8070000 مصنوعی، سنگ پشم، سرباره پشم، فیبر  اسامی مترادف: الیاف پشم

 های مصنوعی شیشه ای

IDLH : N.D. 1.5< عدنی دارای خصوصیات ظاهری: معموالً پشم مµm ،قطر 

m µ0.5< .طول است 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500, 7400 

OSHA:  
NIOSH: TWA 3 fibers/cm

3
 (fibers ≤ 3.5 µm & ≥ 10 

µm in length) 
              TWA  5 mg/m

3
 (total) 

OSHA: TWA  15 mg/m
3
 (total) 

             TWA 5 mg/m
3
 (resp) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: متغیر حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار:

UEL:  :نقطه جوش 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: الیاف غیر قابل احتراق.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، تنفس مشكل

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست و تعويض لباس روزانه، استفاده از وسايل 

 اظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. حف

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه
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 115مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Molibdenum نام ماده: مولیبدن 

CAS #: 7439-98-7  :فرمول شیمیايی  Mo 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: QA4680000  اسامی مترادف: فلز مولیبدنیم 

IDLH : 5000 mg/m
3
 (as Mo) خصوصیات ظاهری: پودر سیاه يا خاكستری تیره با جالی فلزی 

 

 اجهه:حدود مجاز مو روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301, 7303, 9102 

OSHA: ID121,  ID125G 
NIOSH:  
OSHA: TWA 15 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 95.9جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 4752نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 8717 
LEL:  :10.28جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق در حالت پودری يا گرد و غبار

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

، بی حالی، آسیب عالئم: در حیوانات: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، آنوركسی، اسهال، كاهش وزن

 كبد و كلیه

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، كبد و كلیه ها

 
 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی:

 .نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است
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 كمک های اولیه: 

 فوری با آب فراوانتماس چشمی: شستشوی 

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 116مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Naphtalene نام ماده: نفتالین 

CAS #: 91-20-3 :فرمول شیمیايیC10H8  

DOT : 1334 133(crude);  
2304 133(molten) 

1ppm= 5.24 mg/m:ضريب تبديل واحد
3

 

RTECS #: QJ0525000 اسامی مترادف: نفتالین، قیر كامفر، قیر سفید 

IDLH : 250 ppm  خصوصیات ظاهری: جامد بی رنگ مايل به قهوه ای با

 بوی مخصوص به گرانول های نفتالین ضد بید. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1501 
OSHA: 35 

NIOSH: TWA 10 ppm (50 mg/m
3
) 

              ST  15 ppm (75 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 10 ppm (50 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 128.1جرم مولكولی:  % 0.003حاللیت: 

 F ˚176نقطه ذوب: mmHg 0.08 فشار بخار: 

UEL: 5.9% :نقطه جوشF ˚ 424 

LEL: 0.9%  :1.15جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق، البته به سختیقابل

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، انیدريد كرومیك  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

دردهای شكمی،  عالئم: تحريك چشم ها، سردرد، گیجی، هیجان، احساس ناراحتی، حالت تهوع و استفراغ،

 تحريك مثانه، عرق زياد، يرقان، خون در ادرار، اختالالت كلیوی، درماتیت، نوريت چشمی، آسیب قرنیه.

 CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، خون، كبد، كلیه ها، 
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 اقدامات حفاظتی: 

اظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حف

 مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، شن و ماسه، 

 دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شد. 

 یشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بستهپ

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان )ذوب شده(، شستشو با آب و صابون

وم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصد

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 117 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nickel carbonyl نام ماده: نیكل كربونیل 

CAS #: 13463-39-3 :فرمول شیمیايی  Ni(CO)4 

DOT : 1259 131 :1ضريب تبديل واحدppm= 6.98 mg/m
3

 

RTECS #: QR6300000 اسامی مترادف: نیكل تتراكربونیل، تتراكربونیل نیكل 

IDLH : Ca [2 ppm]  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ مايل به زرد با بوی

 (.F ˚110نا. )گاز در باالتر از

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6007 

OSHA:  
NIOSH: Ca 
              TWA  0.001 ppm (0.007 mg/m

3
) 

OSHA: TWA 0.001 ppm (0.007 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 170.7جرم مولكولی:  %0.05حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 315 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚110 

LEL:2%  :1.32جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. قابل

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسید نیتريك، برم، كلر و ساير اكسید كننده ها، مواد قابل اشتعال  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

ضربان قلب، سیانوز، ضعف، افزايش  عالئم: سردرد، گیجی، حالت تهوع و استفراغ، درد معده، سرفه، افزايش

 گلبول های سفید، پنومونی، هذيان، تشنج، سرطانزايی، در حیوانات: اثر بر تولید مثل و جهش زايی

 ، سیستم تولید مثل، سرطان ريه و بینی. CNSارگان هدف: ريه ها، سینوس های پارانازال،
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 اقدامات حفاظتی: 

و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و  حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

قیم يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مست ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

فردی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش پیشگیری 

بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع 

 توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. آوری آن

 
 كمک های اولیه: 

 فوری با آب فراوانتماس چشمی: شستشوی 

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 یتماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فور
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 112مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nickel metal & other compounds 

(as Ni) 
 (Niنام ماده: فلز نیكل و تركیبات آن )بصورت 

CAS #: 7440-02-0  :فرمول شیمیايی  Ni 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: QR5950000 (metal) می اسامی مترادف: نیكل عنصری، نیكل كاتالیست.  اسا

مترادف تركیبات نیكل به نوع تركیب شیمیايی آن 

 بستگی دارد.

IDLH : Ca [10 mg/m
3
 (as Ni)]  خصوصیات ظاهری: جامد نقره ای براق بی بو 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301, 7303, 9102 

OSHA: ID121, ID125G 
NIOSH: Ca 
              TWA  0.015 mg/m

3 
OSHA: TWA 1 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 58.7جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

  F˚2831نقطه ذوب: )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚5139 

LEL:  :8.90جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

ست در هوا دچار احتراق فوری قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق، كاتالیست اسفنجی نیكل ممكن ا

 شود. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدهای قوی، گوگرد، سلنیم، چوب و ساير مواد قابل احتراق، نیترات نیكل  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: درماتیت حساسیتی، آسم آلرژيك، پنومونی، سرطانزايی

 هدف: حفرات بینی، ريه ها، پوست، سرطان ريه و بینیارگان 
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

(، 1984UN ،UN1923 ،UN1929آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، ماسه، خاكستر سودا )بجز برای 

، اسپری آب يا فوم زيرا ممكن است واكنش شديد دهد. در صورت امكان دور CO2توجه: عدم استفاده از 

 كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی كامل و تماس نداشتن و راه 

گیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلو

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس 

 جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 119مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nicotine :نیكوتین نام ماده 

CAS #: 54-11-5  :فرمول شیمیايی  C5H4NC4H7NCH3 

DOT : 1654  151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: QS5250000 3-(1-متیل-2-اسامی مترادف: پیريدين )پیرولیديل 

IDLH : 5 mg/m
خصوصیات ظاهری: مايع زرد كم رنگ مايل به قهوه ای پر  3

 دن، حشره كش.رنگ با بوی ماهی مانند هنگام گرم بو

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2544, 2551 

OSHA:  
NIOSH: TWA 0.5 mg/m

3
 [skin] 

OSHA: TWA 0.5 mg/m
3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 162.2جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 نقطه ذوب:  mmHg 0.08 فشار بخار: 

UEL: 4.0% :نقطه جوشF ˚482 

LEL: 0.7%  :1.01جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدهای قوی  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

شكمی، اسهال، سردرد، سرگیجه، آشفتگی های سمعی بصری،  عالئم: تهوع و استفراغ، افزايش بزاق، دردهای

 عدم تعادل، ضعف، آريتمی قلب، تشنج، تنفس مشكل، در حیوانات: اثرات جهش زايی

 ، سیستم تولید مثل CNS ،CVS ارگان هدف: ريه ها، دستگاه گوارش،
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 اقدامات حفاظتی: 

ت آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوس

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

ا ريخت و پاش: استفاده از تجهیزات فردی مناسب. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری نشتی ي

از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن. استفاده از 

خشك يا ساير مواد غیر  روكش پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن مواد. جذب و پوشش با خاک، شن

 قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعی

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 111مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nitric acid نام ماده: نیتريك اسید 

CAS #: 7697-37-2  :فرمول شیمیايی   HNO2 

DOT: 2032  157 1بديل واحد: ضريب تppm= 2.58 mg/m
3 

RTECS #: QU5775000  اسامی مترادف: آكوا فورتیس، انگريورز اسید، هیدروژن نیترات، نیتريك

  (RFNA)اسید قرمز دودزا، نیتريك اسید سفید دودزا.

IDLH : 25 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ، زرد، يا قرمز بخارزا با بوی تند خفه

لول در آب استفاده می شود. نیتريك اسید قرمز دودزا كننده )معموالً مح

 يك اسید غلیظ است كه با نیتروژن دی اكسید تركیب شده است(.  

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7903 

OSHA: ID165SG 
NIOSH:TWA  2 ppm (5 mg/m

3
) 

              STEL 4 ppm (10 mg/m
3
) 

OSHA:  TWA  2 ppm (5mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 63.0جرم مولكولی:  حاللیت:مخلوط می شود

 نقطه ذوب:    48mmHg بخار فشار:
UEL: :نقطه جوشF ˚ 181 
LEL:  :1.50جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 دهد.قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق، اما قابلیت اشتعال مواد قابل احتراق را افزايش می 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد قابل احتراق، پودرهای فلزی، سولفید هیدروژن، كاربیدها، الكل ها

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست و بافت های مخاطی، ادم ريوی تأخیری، پنومونی، برونشیت، فرسودگی 

 ، سوختگی و صدمات جدیدندانها

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، دندان
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 مثبت. دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  )به غیر از سیانیدها(، اسپری آب، فوگ CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، ماسه خشك، 

 الكل. از جريان مستقیم استفاده نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل  نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال

حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا  استفاده از فوم های ضد

 توسط وسايل مناسب بدون  ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی:

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 111مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Nitric oxide نام ماده: نیتريك اكسید 

CAS #: 10102-43-9  :فرمول شیمیايی   HNO3 

DOT : 1660  124 :1ضريب تبديل واحدppm= 1.28 mg/m
3 

RTECS #:QX0525000 اسامی مترادف: منو نیتروژن منوكسید، نیتروژن منواكسید 

IDLH : 100 ppm  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ )بصورت گاز فشرده غیر مايع

 حمل و نقل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 6014 

OSHA:  ID190 
NIOSH:TWA  25 ppm (30 mg/m

3
) 

OSHA:  TWA  25 ppm (30 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 30.0جرم مولكولی:  %5  حاللیت:

 نقطه ذوب:  atm  34.2 فشار بخار:

UEL: :نقطه جوشF ˚-241 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال، اما قابلیت اشتعال مواد قابل احتراق را افزايش می دهد.قابل

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلوئور، مواد قابل احتراق، ازن، آمونیاک، هیدروكربورهای كلرينه، فلزات، كربن 

 اً تبديل به نیتروژن دی اكسید می شود(.دی سولفید، )با آب واكنش داده و اسید نیتريك می دهد. در هوا سريع

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست مرطوب و  بینی و گلو، گیجی و بیهوشی، ايجاد متهموگلوبین در خون

 .CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، خون و 
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 اقدامات حفاظتی: 

 ايل حفاظت تنفسی مناسب. حفاظت فردی:  استفاده از وس

 اقدامات كنترل اضطراری:

و هالون ها. پیشگیری از ورود  CO2آتش سوزی: فقط استفاده از آب و يا فوگ، عدم استفاده از پودر خشك، 

 آب به داخل مخازن. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

مل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی كا

شده. دور كردن مواد قابل اشتعال از محل ريخت و پاش.  جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. جلوگیری 

از ورود آب به داخل مخازن. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از 

بخارات در صورت امكان. ايزوله كردن محوطه و تهويه آن تا پراكنده شدن كامل  اسپری آب برای كاهش

 گاز.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی
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 112مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nitrobenzene نام ماده: نیتروبنزن 

CAS #: 98-95-3  :فرمول شیمیايی   C6H5NH2 

DOT : 1662  152  :1ضريب تبديل واحدppm= 5.04 mg/m
3

 

RTECS #:DA6475000 ،روغن میربان نیتروبنزول، اسامی مترادف: اسانس میربان  

IDLH : 200 ppm زرد روشن، چرب با بوی تند  ظاهری:مايع خصوصیات

 (. F ˚42مانند بوی واكس كفش. )جامد در كمتر از

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 2005, 2017 

OSHA:  
NIOSH: TWA 1 ppm (5 mg/m

3
) [skin] 

OSHA: TWA 1 ppm(5 mg/m
3
) [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 123.1جرم مولكولی:  %0.2حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 3.0 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 411 
LEL: 1.8%  :1.20جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 عال/ احتراق: مايع قابل احتراق قابلیت اشت

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسید نیتريك غلیظ، نیتروژن تتروكسید، سود سوزآور، پنتاكلرايد فسفر

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 در خون عالئم: تحريك چشم ها، پوست، كمبود اكسیژن، درماتیت، كم خونی، متهموگلوبین

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، خون، كبد، كلیه ها، سیستم قلبی عروقی و تولید مثل
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2اده از پودر خشك، آتش سوزی: استف

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ورود آب به داخل كانتینرها.  حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا 

 مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه.ساير 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

سب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت منا

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 113مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nitrogen dioxide نام ماده: نیتروژن دی اكسید 

CAS #: 10102-44-0  :فرمول شیمیايی NO2 

DOT : 1067  124 1يب تبديل واحد:ضرppm= 1.88 mg/m
3
  

RTECS #: QW9800000  اسامی مترادف: دی نیتروژن تترو اكسیدN2O4) نیتروژن ،)

 پراكسید

IDLH : 20 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع زرد قهوه ای، يا گاز قهوه ای قرمز

 با بوی تند سوزآور  (F ˚70)باالی

ود وج  N2O4( به صورتF ˚15]توجه: در فرم جامد )از

 دارد[. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6014 

OSHA: ID182 
NIOSH: STEL 1ppm  (1.8 mg/m

3
) 

OSHA:  C  5 ppm  (9 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 46.0جرم مولكولی:  حاللیت: واكنش می دهد

 نقطه ذوب:  mmHg  720 فشار بخار:
UEL: :نقطه جوشF ˚ 70 
LEL:  :1.44جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال. در حضور حرارت، جرقه و شعله به آسانی مشتعل می شود. ممكن 

 است بخارات آن با هوا يك مخلوط انفجاری تولید نمايد.

 لفید كربن، آمونیاک  مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد قابل احتراق، آب، هیدروكربن های كلرينه، دی سو

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، سرفه خلط كف آلود مخاطی، كاهش عملكرد ريوی، برونشیت مزمن، 

 تنفس مشكل، درد قفسه سینه

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، سیستم قلبی عروقی
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 دامات حفاظتی:اق 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

از وارد . نشود و هالون استفاده CO2آتش سوزی: فقط از اسپری آب و فوگ استفاده شود. از پودر خشك، 

 شدن آب به داخل مخازن جلوگیری شود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

اد قابل احتراق از محوطه. حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. دور كردن مو

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

 استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. ايزوله كردن محوطه تا از بین رفتن كامل گاز.

 
 كمک های اولیه: 

 ری با آب فراوانتماس چشمی: شستشوی فو

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 114مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Nitroglycerine نام ماده: نیتروگلیسیرين 

CAS #:55-63-0 :فرمول شیمیايی  CH3NO3CHNO3CH2NO3  

DOT : 1204  127 (≤1% solution in 

alchohol) 

3064  127(1-5% solution in alchohol) 

1ppm= 9.29 mg/mضريب تبديل واحد:
3
  

RTECS #: QX2100000  ،اسامی مترادف: گلیسريل تری نیتراتNG ،2،1،3 -

 تری نیتروگلیسرين ;پروپان تری ال تری نیترات

IDLH : 75 mg/m
خصوصیات ظاهری: مايع سمی بی رنگ مايل به زرد كم  3

 (. F ˚ 56رنگ يا جامد )زير

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2507 
OSHA: 43 

NIOSH: STEL 0.1 mg/m
3
 [skin] 

OSHA: C 0.2 ppm (2 mg/m
3
) [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 227.1جرم مولكولی:  0.1%حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg 0.0003 فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش:آغاز به تجزيه شدن می كند در 

F ˚ 122-140 
LEL:  :1.60جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ايع قابل انفجارقابلیت اشتعال/ احتراق: م

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: حرارت، ازن، شوک، اسیدها

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: سردرد ضربه ای، گیجی، حالت تهوع و استفراغ، دردهای شكمی، كاهش فشار خون، برافروختگی، 

 ، آنژين، تحريك پوست.CNSدپرسیونتپش قلب، متهموگلوبین در خون، هذيان، 

 CVS ،CNSارگان هدف: پوست، خون،
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2تفاده از پودر خشك، آتش سوزی: اس

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

ه. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شد

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 لید جرقه.تو

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 ری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فو

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 115مشخصات ماده شیمیایی:

Name: N-Nitrosodimethylamine  :نام مادهN- نیتروزو دی متیل آمین 

CAS #: 62-75-9  :فرمول شیمیايی(CH3)2N2O 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: IQ0525000 آمین، اسامی مترادف: دی متیل نیتروزN، N-  دی

 -N ، N-نیتروزو-;DMNA N ;متیل نیتروز آمین

نیتروزو - Nمتیل،  -NDMA ،Nدی متیل آمین، 

 متان آمین.

IDLH : Ca [N.D.]  خصوصیات ظاهری: مايع روغنی زرد با بوی ماليم

 مخصوص به خود

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:2522 
OSHA: 38 

NIOSH: Ca 
OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 74.1جرم مولكولی:  حاللیت: قابل حل

 نقطه ذوب:  mmHg 3فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚306 

LEL:  :1.005جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق

 طری های تیره نگهداری شود(.مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی )نكته: بايد در ب

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: حالت تهوع و استفراغ، كرامپ های شكمی، سردرد، تب، بزرگی كبد، يرقان، كاهش عملكرد ريه، كبد 

 و كلیه )سرطانزا(.

 فرات بینی، ريه، كبد و كلیه(.ارگان هدف: كبد، كلیه، ريه ها، در حیوانات: تومورهای ح
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2ی: استفاده از پودر خشك، آتش سوز

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی مناسب و تماس نداشتن و راه 

شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به  نرفتن روی مواد پاشیده

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از ورود آب به داخل كانتینرها. جذب و پوشش با خاک، شن 

 توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 
 ای اولیه:كمک ه 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتماس خوراكی: 
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 116مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Oil mist (mineral) نام ماده: میست روغن معدنی 

CAS #: 8012-95-1 :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: PY8030000  اسامی مترادف: میست روغن معدنی سنگین، میست روغن

 معدنی سفیدپارافین، میست روغن 

IDLH : 2500 mg/m
خصوصیات ظاهری: آئروسل مايع بی رنگ و روغنی پراكنده  3

 شده در هوا 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:5026,5524 

OSHA:  
NIOSH:TWA  5 mg/m

3 
              STEL  10  mg/m

3 
OSHA: TWA 5 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: نوسان دارد ا محلولحاللیت: ن

 نقطه ذوب:  <mmHg 0.5 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 680 
LEL:  :0.90جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 تی و يا چشمیمواجهه: استنشاقی و تماس پوس

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از 

 نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اضطراری: اقدامات كنترل

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه
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 117مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Oxalic acid نام ماده: اگزالیك اسید 

CAS #: 144-62-7  :فرمول شیمیايی  HOOCCOOH×2H2O 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: RO2450000  اسامی مترادف: اتان ديوئیك اسید، اگزالیك اسید

 )آبپوشیده(، اگزالیك اسید دی هیدرات

IDLH : 500 mg/m
 خصوصیات ظاهری: پودر بی رنگ بی بو يا جامد دانه ای. 3

 

 جاز مواجهه:حدود م روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 1 mg/m
3 

              STEL 2 mg/m
3 

OSHA: TWA 1 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 126.1جرم مولكولی:  14%حاللیت: 

 نقطه ذوب:  <mmHg 0.001 فشار بخار: 
UEL: نقطه جوش: سوبلیمه می شود 
LEL:  :1.90جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، تركیبات نقره، قلیاهای قوی، كلريت ها، 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

شوک، كالپس، تشنج، عالئم: تحريك چشم ها، پوست و مخاط، سوزش چشم، دردهای موضعی، سیانوز، 

 آسیب كلیه 

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كلیه ها
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی، 

 بت. استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مث

 اقدامات كنترل اضطراری:

 ، هالون هاCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از مواد خنثی كننده مانند آهك يا خاكستر سودا

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

ايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حم

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 112مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Ozone نام ماده: ازن 

CAS #: 10028-15-6  :فرمول شیمیايی  O3 

DOT :  :1ضريب تبديل واحدppm= 1.96 mg/m
3

 

RTECS #: RS8225000 اسامی مترادف: اكسیژن سه اتمی 

IDLH : 5 ppm  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ مايل به آبی با بوی

 خیلی تند.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: ID214 

NIOSH: C 0.1 ppm (0.2mg/m
3
) 

OSHA: TWA 0.1 ppm (0.2 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 48.0جرم مولكولی:  %0.001حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 1< :فشار بخار

UEL: :نقطه جوشF ˚-169 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 ت.قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال، اما يك اكسید كننده قوی اس

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: تمام مواد اكسید شونده )آلی و غیر آلی(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها و مخاط، ادم ريوی، بیماری مزمن ريه.

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 292 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 ز وسايل حفاظت تنفسی مناسب. حفاظت فردی: استفاده ا

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده.  نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از تجهیزات فردی كامل و تماس نداشتن

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. در صورت امكان برگرداندن مخزن نشت برای خروج گاز به جای 

مايع. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش 

ز جريان مستقیم آب روی مواد و منابه نشت. ايزوله كردن محوطه تا بخارات در صورت امكان. عدم استفاده ا

 رقیق شدن كامل گاز.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: فوريت های پزشكی

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه و اكسیژن 
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 119مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Parafin wax fume  نام ماده: فیوم روغن پارافین 

CAS #: 8002-74-2 :فرمول شیمیايی  CnH2n+2  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: RV0350000   اسامی مترادف: فیومپارافین، فیوم اسكیل پارافین 

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: پارافین وكس يك نوع جامد بی

 بو سفید مايل به زرد

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA: PV2047 

NIOSH: TWA 2 mg/m
3 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 420-350جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚115-154نقطه ذوب: فشار بخار: 

UEL:  :نقطه جوش 

LEL:  :0.92-0.88جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 موردی گزارش نشده است. مواد ناسازگار/ واكنش پذير:

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، احساس ناراحتی، تهوع

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 294 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 مناسب.حفاظت فردی: اجتناب از تماس چشمی، استفاده از وسايل حفاظتی 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

ماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. ت

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون  و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 پزشكی فوری.  تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 121مشخصات ماده شیمیایی:

Name: PNOR(Particulates Not 

Otherwise Regulated) 
غبارهای معمولی كه به طريقه خاصی طبقه  و نام ماده: گرد

 PNORبندی نشده اند، 

CAS #:  :فرمول شیمیايی 

DOT :  ضريب تبديل واحد:  

RTECS #: گرد و غبار آزاردهنده، اسامی مترادف: گرد و غبار بی اثر ،
PNOR 

IDLH :N.D.  خصوصیات ظاهری: گرد و غبار مواد معمولی بدون حد

 تماس شغلی استاندارد 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500,0600 

OSHA:  
NIOSH:  

OSHA: TWA 15 mg/m
3 )بخش ذرات كلی(    

             TWA 5  mg/m
 )بخش قابل تنفس(  3

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

    PNOR، خصوصیات فیزيكوشیمیايی به نوع تركیب آن بستگی دارد.

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: بسته به نوع گرد و غبار متفاوت است.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: بسته به نوع گرد و غبار متفاوت است.

 
 خطرات سمی: 

 تماس پوستی و يا چشمی مواجهه: استنشاقی و

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست، گلو و سیستم تنفسی فوقانی 

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 296 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب گرد و غبار. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است. نشتی

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه
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 121مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Phenol نام ماده: فنل 

CAS #: 108-95-2  :فرمول شیمیايیC6H5OH 

DOT : 1671  153(جامد); 153 2312( شده ذوب 1ppm= 3.85 mg/mضريب تبديل واحد: ;(
3
               

 )محلول)153 2821
RTECS #: SJ3325000 

اسامی مترادف: كربولیك اسید، هیدروكسی بنزن، 

  مونو هیدروكسی بنزن، فنیل الكل، فنیل هیدروكسید

IDLH : 250  ppm  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی رنگ مايل

% با 8وی شیرين تند )با اختالط به صورتی روشن با ب

   آب بصورت مايع درمی آيد(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 3546 

OSHA: 32 

NIOSH: TWA  5 ppm (19 mg/m
3
) [skin] 

              C  15.6 ppm  (60 mg/m
3
) [min] 

OSHA: TWA  5 ppm (19 mg/m
3
)  [skin] 

 
 :خصوصیات فیزیكوشیمیایی 

 94.1جرم مولكولی:   9%حاللیت:

 F ˚ 109نقطه ذوب: mmHg 0.4 فشار بخار: 
UEL: 8.6%  :نقطه جوشF ˚ 359 
LEL: 1.8%  :1.06جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 م كلرايد، اسیدها مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، هیپوكلريت كلسیم، آلومینی

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، بی اشتهايی، كاهش وزن، ضعف، درد عضالنی، تیرگی ادرار، سیانوز، 

 آسیب كبد و كلیه، صدمات جدی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد وكلیه ها

 

  



  

 

 298 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

یم استفاده يا فوم ضد الكل. از جريان مستق ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

جلوگیری از ورود آب به داخل مخازن. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل 

 .مناسب بدون تولید جرقه

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 122ات ماده شیمیایی:مشخص

Name:Phosgene نام ماده: فسژن 

CAS #: 75-44-5  :فرمول شیمیايی COCl2 

DOT : 1076  125 :1ضريب تبديل واحدppm= 4.05 mg/m
3
  

RTECS #: SY5600000  ،اسامی مترادف: كربن اكسی كلريد، كربونیل كلريد

   كربونیل دی كلريد، كلروفرمیل كلريد

IDLH : 2 ppm صوصیات ظاهری: گاز بی رنگ با بوی خفه كننده مانند خ

، به F˚ 47علف خشك كپك زده )مايع در كمتر از 

 صورت گاز فشرده مايع حمل می شود(. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 

OSHA: 61 

NIOSH: TWA 0.1 ppm (0.4  mg/m
3
) 

              C  0.2  ppm (0.8 mg/m
3
) [15 min] 

OSHA: TWA 0.1 ppm (0.4  mg/m
3
)  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 98.9جرم مولكولی:  حاللیت: مقدار نا چیز

 نقطه ذوب: atm 1.6 فشار بخار: 
UEL: :نقطه جوشF ˚ 47 
LEL:  :مايع در 1.43جرم حجمی(F ˚32) 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال

اسازگار/ واكنش پذير: رطوبت، بازها، آمونیاک، الكل ها، مس )نكته: به آهستگی با آب واكنش داده و مواد ن

 تولید اسید هیدروكلريك می نمايد(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

مشكل، درد قفسه سینه، عالئم: تحريك چشم ، خشكی و سوزش گلو، استفراغ، سرفه، خلط كف آلود، تنفس 

 سیانوز، مايع: سرمازدگی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 300 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم )مايع(، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت 

 تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 رل اضطراری:اقدامات كنت

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

مخازن از محل آتش سوزی. از جريان مستقیم آب استفاده نشده و از ورود آب به داخل كانتینرها جلوگیری 

 شود.

زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به 

حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. 

پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات 

 كردن محوطه تا از بین رفتن كامل گاز.در صورت امكان. ايزوله 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 هم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فرا
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 123مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Phosphoric acid نام ماده: فسفريك اسید 

CAS #: 7664-328-2  :فرمول شیمیايیH3PO4 

DOT: 1805  154(liquid  or solution) 

;3453 154 (solid) 
 ضريب تبديل واحد: 

RTECS #: TB6300000 فريك اسید، فسفريك اسید اسامی مترادف: ارتو فس

 سفید )آبپوشیده(، فسفريك اسید

IDLH : 1000 mg/m
بو  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی رنگ بی 3

به صورت محلول آبی استفاده می  ضخیم )توجه: معموالً

 شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7903 
OSHA: ID165SG 

NIOSH: TWA 0.1 mg/m
3 

              STEL 3 mg/m
3 

OSHA: TWA 1  mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 98.0جرم مولكولی:  حاللیت: مخلوط می شود

 F ˚108نقطه ذوب: mmHg 0.03 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚ 415 

LEL:   :(50%  )محلول 1.33)خالص(    1.87جرم حجمی    

 
 خطرات فیزیكی: 

 حتراق: جامد غیر قابل احتراققابلیت اشتعال/ ا

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد قلیايی قوی و اغلب فلزات )به راحتی با فلزات واكنش داده و ايجاد گاز قابل 

 اشتعال هیدروژن می نمايد. با محلول های حاوی سفید كننده و آمونیاک مخلوط نكنید(.

 
 خطرات سمی: 

 ا چشمی )مايع(مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و ي

 عالئم: تحريك چشم، پوست، سیستم تنفسی فوقانی، سوزش چشم و پوست، درماتیت

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 302 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم )مايع(، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت 

 تنفسی خودكفا با فشار مثبت.  تنفسی مناسب از نوع ماسك

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

مخازن از محل آتش سوزی. از جريان مستقیم آب استفاده نشده و از ورود آب به داخل كانتینرها جلوگیری 

 شود.

ش: استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشتی يا ريخت و پا

نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جلوگیری از ورود 

 آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 پوستی: شستشو با آب فراوانتماس 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 303 صفحه 

 124یی:مشخصات ماده شیمیا

Name:Picric acid  نام ماده: پیكريك اسید 

CAS #: 88-89-1  :فرمول شیمیايی(NO2)3C6H2OH 

DOT : 1344 113  :1ضريب تبديل واحدppm= 9.37 mg/m
3

 

RTECS #: TJ7875000  ،تری نیتروفنل-6،4،2اسامی مترادف: فنل تری نیترات 

IDLH : 75 mg/m
به صورت  د )معموالًخصوصیات ظاهری: جامد بی بو زر 3

 محلول آبی استفاده می شود.(

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:S228 (11-4) 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.1 mg/m
3 

              STEL 0.3 mg/m
3
 [skin] 

OSHA: TWA 0.1  mg/m
3
 [skin] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 229.1جرم مولكولی:  %1حاللیت: 

 F ˚252نقطه ذوب: mmHg 1بخار:  فشار

UEL: نقطه جوش: در دمای باالیF ˚572 .منفجر می شود 

LEL:  :1.76جرم حجمی     

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

رنده مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مس، سرب، روی ساير فلزات، نمك ها، پالسترها، بتون، آمونیاک )نكته: خو

 برای فلزات، كريستالیزه شدن محلول آبی تركیب انفجاری ايجاد می نمايد(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

عالئم: تحريك چشم ، پوست، درماتیت حساسیتی، لكه های زرد در موها و پوست، ضعف، دردهای عضالنی، 

 الط گوارشی، هپاتیت، خون در ادرار، آلبومین در ادرار، نفريتاختالالت ادراری، طعم تلخ، اختال

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، كبد، كلیه، خون

 

  



  

 

 304 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 قدامات كنترل اضطراری:ا

 . CO2آتش سوزی: استفاده از آب، پودر خشك، 

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

 حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. شستشو ی محل با مقادير زيادآب.

 
 های اولیه: كمک 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 : فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.تماس خوراكی 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 305 صفحه 

 125 مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Platinum نام ماده: پالتین فلزی 

CAS #: 7440-06-4  :فرمول شیمیايی Pt 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: TP2160000 اسامی مترادف: پالتین بالک، پالتین متال، اسفنج طالی سفید 

IDLH : N.D. یات ظاهری: فلز نقره ای خاكستری سفید رنگ  چكش خصوص

 خوار مفتول شدنی.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7303 
OSHA: ID121, ID130SG 

NIOSH: TWA 1 mg/m
3 

OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 195.1جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚3222قطه ذوب:ن )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚6921 

LEL:  :21.45جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق در حالت بالك، اما ذرات ريز آن می تواند خطرناک باشد.

تیم، فسفر، سلنیم، مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آلومینیم، آرسنیك، اتان، هیدرازين، هیدروژن پراكسید، لی

 تلوريم، فلورايدها.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

 عالئم: تحريك چشم ، سیستم تنفسی، درماتیت.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 306 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 ی مناسب. حفاظت فردی: تعويض روزانه لباس ها، استفاده از وسايل حفاظت

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی:

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو ی فوری با آب

 تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 307 صفحه 

 126مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Portland cement  نام ماده: سیمان پرتلند 

CAS #: 65997-15-1 :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VV8770000  اسامی مترادف: سمنت، هیدرولیك سمنت، پورتلند

 سمنت سیلیكات

IDLH : 5000 mg/m
 بو. خصوصیات ظاهری: پودر خاكستری بی 3

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500 
OSHA: ID207 

NIOSH: TWA 10 mg/m
3
 (total) 

              TWA 5 mg/m
3
 (resp) 

OSHA: TWA 50 mppcf 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 نقطه ذوب:  )حدوداً(mmHg  0فشار بخار: 

UEL: نقطه جوش : 

LEL: :جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

 نه، برونشیت مزمن، درماتیت.  عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، خلط، تنفس مشكل، خس خس سی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 308 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: 

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

 تماس استنشاقی: تأمین هوای آزاد 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 309 صفحه 

 127 مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Potassium cyanide (as CN) ( نام ماده: پتاسیم سیانیدas CN) 

CAS #: 151-50-8  :فرمول شیمیايی KCN 

DOT : 1680 157 (solid) ;  
3413 157 (solution) 

 ضريب تبديل واحد: 

RTECS #:TS8750000 اسامی مترادف: نمك پتاسیم هیدروسیانیك اسید 

IDLH :  25  mg/m
3
 (as CN) يستالی سفید دانه ای با يك خصوصیات ظاهری: جامد كر

 بوی بادام مانند.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6010, 7904 

OSHA:  
NIOSH: C 5 mg/m

3
 (4.7 ppm) [10 min]          

    OSHA: TWA 5 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 65.1جرم مولكولی:  %72حاللیت: 

 F˚1173نقطه ذوب:  ()حدوداً mmHg 0 فشار بخار: 

UEL:  :2957نقطه جوش˚F 

LEL: :1.55جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق، اما در تماس با اسیدها ايجاد هیدروژن سیانید فوق العاده قابل 

 اشتعال می نمايد.

سیدها، نمك های اسیدی، كلرات ها و نیترات ها مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی مانند ا

 )نكته: رطوبت هوا را جذب كرده و حالت شربتی پیدا می كند(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

عالئم: تحريك چشم، پوست و سیستم تنفسی فوقانی، خفقان آور، ضعف، سردرد، گیجی، تهوع و استفراغ، 

 ش تعداد تنفس، تنفس آهسته و بريده بريده، تغییرات خونی و تیروئیدافزاي

 ،خون و تیروئیدCNS ،CVSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 310 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 سايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. دوش ايمنی، استفاده از و

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل.  )بجز برای سیانیدها(، اسپری آب، فوگ CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، ماسه، 

 ی.عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوز

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی مناسب و تماس نداشتن با 

مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. استفاده از فوم های ضد بخار و يا اسپری آب برای 

و فضاهای بسته. پیشگیری از ورود آب به كاهش بخارات. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین 

داخل كانتینرها. استفاده از پوشش مانند خاک، ماسه و مواد غیر قابل احتراق و پالستیك برای جلوگیری از 

 پراكنده شدن و جمع آوری آن توسط وسايل مناسب ضد جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 شو با آب و صابونتماس پوستی: شست

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 311 صفحه 

 122 مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Selenium نام ماده: سلنیم 

CAS #: 7782-49-2  :فرمول شیمیايیSe 

DOT :2658  152 (powder)   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:VS770000  اسامی مترادف: سلنیم عنصری، آلیاژ سلنیم 

IDLH :  1 mg/m
3
 (as Se)  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی يا بی شكل، قرمز

 مايل به خاكستری.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7300, 7301, 7303, 9102, S190 (11-7) 
OSHA: ID121 

NIOSH: TWA 0.2 mg/m
3 

OSHA: TWA 0.2 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 79.0جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F˚392نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 

UEL:  :1265نقطه جوش˚F 

LEL: :4.28جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدها، اكسید كننده های قوی، تری اكسید كروم، پتاسیم برومات، كادمیم

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

، پوست، بینی و گلو، اختالالت بینايی، سردرد، لرز، تب، تنفس مشكل، برونشیت، طعم عالئم: تحريك چشم

فلزی، بوی سیر در تنفس، اختالالت گوارش، درماتیت، سوزش چشم و پوست، در حیوانات: كم خونی، 

 نكروز كبد، سیروز كبدی، آسیب كلیه و طحال.

 ن، طحال.ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، كبد، كلیه، خو

 

  



  

 

 312 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از 

 نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

مكان دور كردن يا فوم معمولی. در صورت ا ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

مخازن از محل آتش سوزی. از جريان مستقیم آب استفاده نشده و از ورود آب به داخل كانتینرها جلوگیری 

 شود.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن با مواد 

ن. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكا

فضاهای بسته. استفاده از پوشش پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن. جذب و پوشش با خاک، شن 

توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. جلوگیری   خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن

 زن.از ورود آب به داخل مخا

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 ماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. ت 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 313 صفحه 

 129مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Sillica, Crystalline  
(as respirable dust) 

نام ماده: سیلیس كريستالی )بصورت ذرات قابل 

 تنفس(

CAS #: 14808-60-7  :فرمول شیمیايی SiO2 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VV7330000  ،اسامی مترادف: كريستوبالیت، كوارتز، تری ديمیت

 تری پلی

IDLH : Ca [25 mg/m
3
  

( تری ديميت،   ،)كريستوباليت 

50 mg/m
كوارتز(  3 , ])تری پلي   

خصوصیات ظاهری: جامد بی رنگ و بی بو )از 

 تركیبات بسیاری از گرد و غبار های معدنی(. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7500, 7601 ,7602 

OSHA: ID142 
NIOSH: Ca TWA  0.05 mg/m

3 
OSHA: 

 كوارتز كريستالی، قابل تنفس

TWA 250 mppcf /(%SiO2 +5) يا ،   

TWA 10 mg/m
3/ (%SiO2 +2)  

 كوارتز كريستالی، ذرات كل

TWA 30 mg/m
3/ (%SiO2 +2) 

محاسبه مقادير  1/2در موردكريستوبالیت و تری ديمیت مقادير برابر با 

 شده فوق و بر اساس فرمول شمارشی يا جرمی كوارتز می باشد.

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 60.1جرم مولكولی:  حاللیت: نا محلول

 F ˚ 3110نقطه ذوب:   mmHg 0 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚ 4046 
LEL: :2.66جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 یر قابل احتراققابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غ

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، فلوئور، تری فلوريد كلر، تری اكسید منگنز، دی فلوريد 

 اكسیژن، هیدروژن پراكسید، استیلن، آمونیاک

 

  



  

 

 314 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

كرد ريوی، عالئم تنفسی پیشرونده )سیلیكوزيس(، عالئم: سرفه، تنفس مشكل، خس خس سینه، كاهش عمل

 تحريك چشم ها، سرطان زايی

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی

 
 اقدامات حفاظتی: 

 غبار   و حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب گرد

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 اطالعاتی ذكر نشده است.نشتی يا ريخت وپاش: 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 315 صفحه 

 131مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Sillica, Amorphous نام ماده: سیلیس بی شكل 

CAS #: 7631-86-9  :فرمول شیمیايی SiO2 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VV7310000  اسامی مترادف: خاک دياتومه، سیلیس دياتومه، دياتومیت، سیلیس

 بی شكل رسوبی، سیلیكا ژل، دی اكسید سیلیس بی شكل   

IDLH : 3000 mg/m
خصوصیات ظاهری: پودر شفاف مايل به خاكستری، بدون بو  3

 است[.  SiO2]سیلیس بی شكل نوع غیر كريستالی 

 

 دود مجاز مواجهه:ح روش اندازه گیری:

NIOSH:7501 

OSHA:  
NIOSH:  TWA  6 mg/m

3 
OSHA: TWA 20  mppcf  [(80 mg/m

3
) /%SiO2] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 60.1جرم مولكولی:  حاللیت: نا محلول

 F ˚ 3110نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚ 4046 
LEL:  :2.20جرم حجمی 

 
 یكی:خطرات فیز 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلوئور، اكسیژن دی فلوريد، تری فلوريد كلر  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پنوموكونیوزيس

 ارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 316 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 فاظتی:اقدامات ح 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب گرد و غبار  

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 317 صفحه 

 131مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Silver (metal dust & 

soluble compounds, as Ag) 
 (Agنام ماده: نقره)گرد و غبار فلزی و تركیبات محلول، بصورت 

CAS #: 7440-22-4  :فرمول شیمیايی Ag 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VW3500000 سامی مترادف تركیبات نقره اسامی مترادف: آرگنتوم، سیلور متال. ا

 مانند نیترات نقره به نوع تركیب آنها بستگی دارد.

IDLH : 10 mg/m
3
 (as Ag) .خصوصیات ظاهری: فلز: جامد براق سفید 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301,9102 

OSHA: ID121 
NIOSH:  TWA  0.01 mg/m

3 
OSHA: TWA  0.01 mg/m

3 

 
 صوصیات فیزیكوشیمیایی:خ 

 107.9جرم مولكولی:  حاللیت: نا محلول

 F ˚1761نقطه ذوب: )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 

UEL: :نقطه جوشF ˚3632 

LEL:  :10.49جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: فلز: جامد غیر قابل احتراق، اما ذرات يا پودر آن قابل اشتعال است.

واد ناسازگار/ واكنش پذير: استیلن، آمونیاک، هیدروژن پراكسید، آزيد برم، تری فلوريد كلر، اتیلن امین، م

 اگزالیك اسید، تارتاريك اسید.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

ای پوست، اختالالت خاكستری، سوراخ شدن تیغه بینی، تحريك گلو، پوست، زخم ه -عالئم: چشم های آبی

 گوارشی.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، تیغه بینی

 

  



  

 

 318 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی، 

 استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 ، و يا هالون ها.  CO2شك، آتش سوزی: استفاده از پودر خ

% و سپس جمع آوری آن 2نشتی يا ريخت و پاش: در صورت ريخت و پاش نم دار كردن مواد با اسید استیك 

 % برای جمع آوری مواد.  2به روش مناسب. استفاده از كاغذهای جاذب آغشته به اسید استیك 

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 ماس پوستی: شستشو با آب فراوانت

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 319 صفحه 

 132میایی:مشخصات ماده شی

Name: Sodium azide نام ماده: سديم آزيد 

CAS #: 26628-22-8  :فرمول شیمیايی NaN3 

DOT : 1687  153  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: VY8050000  اسامی مترادف: آزيد، آزيوم، نمك سديم هیدرازيك اسید 

IDLH : N.D. د، خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی رنگ مايل به سفی

تشكیل  HN3بدون بو، آفت كش، ]توجه: در تركیب با آب

 می دهد[. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 

OSHA: ID121,ID211 

NIOSH: C 0. 1 ppm (as HN3) [skin] 
OSHA:  C 0. 3 mg/m

3
 (as  NaN3) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 65.0 جرم مولكولی: F) ˚(63  :%42حاللیت: حاللیت

 F ˚ 527نقطه ذوب:  فشار بخار: 
UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 
LEL:  :1.85جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 (.F˚572قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق )در حرارت باالتر از 

ب و برنج مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اسیدها، فلزات، آب )نكته: به مرور زمان ممكن است با مس، سر

 واكنش دهد(. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، سردرد، گیجی، ضعف، تاری ديد، كاهش فشار خون، كاهش ضربان قلب، 

 تغییرات كلیوی 

 هاارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم اعصاب مركزی، سیستم قلبی عروقی و كلیه 

 

  



  

 

 320 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

مستقیم استفاده  يا فوم ضد الكل. از جريان ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه 

ت نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ورود آب به داخل كانتینرها. جلوگیری از ادامه نشت در صور

امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. جذب و پوشش با خاک، شن خشك 

 يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 321 صفحه 

 133مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Sodium cyanide  نام ماده: سديم سیانید 

CAS #: 143-33-9  :فرمول شیمیايی NaCN 

DOT : 1689 157(solid);  
3414  157(solution) 

 ضريب تبديل واحد: 

RTECS #: VZ7525000 اسامی مترادف: نمك سديم هیدرو سیانیك اسید 

IDLH : 25 mg/m
3
 (as CN) بوی  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی سفید دانه ای با

 ضعیف بادام مانند.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:6010, 7904 

OSHA:  
NIOSH:  C 5 mg/m

3
 (4.7 ppm) [10 min] 

OSHA:   TWA mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 49.0جرم مولكولی:  F) ˚(63  :58%حاللیت

 F ˚1047نقطه ذوب: )حدوداً(  mmHg 0فشار بخار:

UEL: :نقطه جوشF ˚2725 

LEL:  :1.60جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق، اما در تماس با اسیدها موجب آزاد كردن گاز فوق العاده قابل 

 اشتعال هیدروژن سانید می شود.

اسیدی، كلرات ها و نیترات ها مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی مانند اسیدها، نمك های 

 )نكته: رطوبت هوا را جذب می كند(. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، خفقان آور، ضعف، سردرد، گیجی، حالت تهوع و استفراغ، افزايش تعداد 

 ونی، تیروئید. تنفس، تنفس آهست و بريده بريده، تغییرات خ

 ، تیروئید، خون  CVS ،CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 322 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 أمین با فشار مثبت. دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود ت

 اقدامات كنترل اضطراری:

)بجز برای سیانیدها(، اسپری آب،  فوم ضد الكل.  CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، ماسه خشك، 

عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی. استفاده از اغلب  

 ازهای سمی و خورنده شود.فوم ها می تواند موجب ايجاد گ

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از تجهیزات 

فردی كامل و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود 

های بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضا

امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط 

 وسايل مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 صابون تماس پوستی: شستشو با آب و

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 323 صفحه 

 134مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Sodium hydroxide نام ماده: سديم هیدروكسید 

CAS #: 1310-73-2  :فرمول شیمیايی  NaOH 

DOT : 1823  154  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WB4900000 اسامی مترادف: سود سوز آور، زاج سیاه، سودا الی، سديم هیدرات 

IDLH : 10  mg/m
شكل های خصوصیات ظاهری: جامد بی رنگ به سفید، بدون بو )به  3

 پولكی، دانه ای و يا گرانولی(

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH   : 7401 

OSHA:     

NIOSH: C  2 mg/m
3 

OSHA:   TWA  12 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 40.0جرم مولكولی:  %111حاللیت: 

 F ˚ 605نقطه ذوب: mmHg 0 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚ 2534 
LEL:  :2.13جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقابل اشتعال، اما در تماس با آب ممكن است حرارت زيادی تولید نموده و 

 موجب احتراق مواد قابل احتراق شود.

ن آلومینیم، قلع و مواد ناسازگار/ واكنش پذير: آب، اسیدها، مايعات قابل اشتعال، هالوژن های آلی، فلزاتی چو

 روی، نیترومتان  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

 عالئم: تحريك چشم ها، پوست و بافت های مخاطی، سوزش چشم و پوست، پنومونی، ريزش موی موقت

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

  



  

 

 324 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

تناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اج

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

مستقیم استفاده يا فوم ضد الكل. از جريان  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

ان. حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امك

جلوگیری از ورود آب به داخل كانتینرها. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. 

استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا 

 تولید جرقه. ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 135مشخصات ماده شیمیایی:

Name: strychnine نام ماده: استركنین 

CAS #: 57-24-9  :فرمول شیمیايی  C21H22N2O2 

DOT : 1692  151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WL2275000 اسامی مترادف: نوكس ومیكا، استركنوس 

IDLH : 3 mg/m
خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی بو بی رنگ مايل  3

 به سفید. )آفت كش(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 5016 

OSHA:     
NIOSH:  TWA  0.15  mg/m

3 
OSHA:   TWA  0.15  mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 334.4جرم مولكولی:  %0.02حاللیت: 

 F ˚514نقطه ذوب: : كم استفشار بخار

UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 

LEL:  :1.36جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق، اما به سختی دچار احتراق می شود. 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی  

 
 خطرات سمی: 

 و تماس پوستی و يا چشمیمواجهه: استنشاقی، گوارشی 

عالئم: خشكی گردن و ماهیچه های صورت، بی قراری، اضطراب، كاهش درک و تیزبینی،  افزايش رفلكس 

 تحريك پذيری، سیانوز، تشنج 

 CNSارگان هدف: 

 

  



  

 

 326 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

سی مناسب از حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنف

 نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

فردی و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت 

نشت در صورت امكان. جلوگیری از ورود آب به داخل كانتینرها. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، 

زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از پوشش پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن. جذب و پوشش با 

ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون تولید  خاک، شن خشك يا

 جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب و صابون

ب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناس

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 136مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Styrene نام ماده: استیرن 

CAS #: 100-42-5 :فرمول شیمیايی C8H8  

DOT : 2055 128p :1ضريب تبديل واحدppm= 4.26 mg/m
3

 

RTECS #: WL3675000  ،اسامی مترادف: اتنیل بنزن، فنیل اتیلن، منومر استیرن

 استیرول، وينیل بنزن

IDLH:  700 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع روغنی بی رنگ مايل به زرد با

 بويی شیرين و گلی مانند 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1501,3800 

OSHA: 9,89 

NIOSH: TWA 50 ppm, STEL 100 ppm 

OSHA: TWA 100 ppm, C 200 ppm 

C 600 ppm ساعت( 3دقیقه پیك در هر  2 )حداكثر  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 104.2جرم مولكولی:  %0.03حاللیت: 

  نقطه ذوب: mmHg 5 فشار بخار: 
UEL: 6.8%  :نقطه جوشF ˚ 293 
LEL: 0.9%  :0.91جرم حجمی 

 
 ات فیزیكی:خطر 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده، كاتالیست های پلیمری وينیل، پراكسیدها، اسیدهای قوی، كلرور 

 آلومینیم 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

تنفسی، سردرد، خستگی، گیجی، احساس ناراحتی، خواب آلودگی،  عالئم: تحريك چشم ها، بینی و سیستم

 ضعف، عدم تعادل، اثرات تخديری، چربی زدايی پوست

 ، كبد، تولید مثلCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 328 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

يل حفاظت تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسا

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی م

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

دن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردا

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات
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 137مشخصات ماده شیمیایی: 

Name: Sulfur Dioxide نام ماده: سولفور دی اكسید 

CAS #: 7446-09-5  :فرمول شیمیايی SO2 

DOT : 1079 125 :1ضريب تبديل واحدppm= 2.62 mg/m
3

 

RTECS #: WS4550000  ،اسامی مترادف: سولفورس اسید انیدريد، سولفورس اكسید

 اكسیدگوگرد

IDLH : 100 ppm  خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ، با بوی تند تحريك

 كننده مخصوص به خود

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:3800, 6004 

OSHA:  ID104, ID 200 
NIOSH:TWA  2  ppm (5 mg/m

3
) 

              STEL 5  ppm (13 mg/m
3
) 

OSHA: TWA 5 ppm (13 mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 64.1جرم مولكولی:  10%حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 3.2 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚ 14 
LEL:  :جرم حجمی 

 
 ات فیزیكی:خطر 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: فلزات قلیايی قوی )مانند سديم و پتاسیم(، آب، آمونیاک، روی، آلومینیم، برنج، 

 مس  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

بینی، سوزش سینه يا چوكینگ، سرفه، تنگی برونشها، مايع:  عالئم: تحريك چشم ها، بینی و گلو، آبريزش

 سرمازدگی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی

 

  



  

 

 330 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

رت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب بروز گازهای فشرده در صو

خطر سرمازدگی موضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و 

 پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2استفاده از پودر خشك، آتش سوزی: 

 مخازن از محل آتش سوزی. جلوگیری از ورود آب به داخل كانتینرها.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. استفاده از وسايل 

نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. حفاظت فردی و تماس 

پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. در صورت امكان برگرداندن مخزن نشت به 

ايزوله  منظور خارج شدن گاز به جای مايع. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان.

 كردن محوطه تا از بین رفتن كامل گاز.

 
 كمک های اولیه: 

دقیقه، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری.  12تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.

با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع تماس پوستی: شستشوی فوری 

آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب های بعدی سعی نكنید قسمت های 

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

راردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، ق

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 

  



 
 

 

 ، دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كارالزامات

 

 331 صفحه 

 132مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Sulfuric acid نام ماده: سولفوريك اسید 

CAS #: 7664-93-9  :فرمول شیمیايی H2SO4 

DOT : 1830  137  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WS5600000  اسامی مترادف: اسید باتری، هیدروژن سولفات، روغن

 ويترويل، سولفوريك اسید )آبی(

IDLH : 15 mg/m
خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ مايل به قهوه ای پر رنگ،  3

جامد  F ˚51چرب، بدون بو ] ماده خالص آن در دمای زير

 است. معموالً به صورت محلول استفاده می شود[. 

 

 حدود مجاز مواجهه: ش اندازه گیری:رو

NIOSH: 7903 

OSHA: ID113,  ID165SG 
NIOSH: TWA 1 mg/m

3 
OSHA: TWA  1 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 98.1جرم مولكولی:  حاللیت: قابل حل

 نقطه ذوب: mmHg 0.001 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوشF ˚554 
LEL:  :(96-%98)اسید  1.84جرم حجمی% 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع غیر قابل احتراق، اما ممكن است موجب اشتعال مواد ريز قابل احتراق شود.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مواد آلی، كلرات ها، كاربیدها، فولمینات ها، آب، فلزات قوی  

 
 خطرات سمی: 

 و يا چشمی مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، ادم ريوی، برونشیت، آمفیزم، ورم ملتحمه، التهاب معده، 

 فرسايش دندان ها، التهاب راه های هوايی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، دندان

 

  



  

 

 332 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

وست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پ

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

. از جريان مستقیم آب استفاده نشود. پیشگیری  از ورود آب به CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 رت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.داخل مخازن. در صو

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظت فردی و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. دور كردن مواد قابل احتراق از محوطه آتش. پیشگیری از ورود 

ن و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. جريان ماده به آبروها، زيرزمی

جذب و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل 

 مناسب بدون تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 راوانتماس پوستی: شستشو با آب ف

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 139مشخصات ماده شیمیایی:

Name:Talc (Containing no 

Asbestos and less than 1% quartz) 
 % كوارتز(1نام ماده: تالك )فاقد آزبست و حاوی كمتر از 

CAS #: 14807-96-6  :فرمول شیمیايی Mg3Si4O10(OH)2 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: WW2710000 اسامی مترادف: منیزيم سیلیكات آب دار، تالك استیتیت 

IDLH : 1000 mg/m
 خصوصیات ظاهری: پودر سفید بی بو. 3

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:P& CAM355 (III) 

OSHA:  
NIOSH: TWA  2 mg/m

3
  (resp) 

OSHA: TWA  20 mppcf 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: نوسان دارد حاللیت: نامحلول

 F ˚1652تا  F ˚1832ذوب:نقطه  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوش 
LEL:   :2.70-2.80جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

 پنوموكونیوز فیبروتیكعالئم: تحريك چشم ها، 

 CVSارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 334 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی. آب. در صورت

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از تجهیزات فردی مناسب و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از 

ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از 

. استفاده از پوشش های پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن مواد. جذب و ورود آب به داخل كانتینرها

پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 دتماس استنشاقی: تأمین هوای آزا
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 141مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Thallium (Soluble compounds as 

TI) 
 ( Tlنام ماده: تالیم )تركیبات محلول بصورت

CAS #: 7440-28-0  :فرمول شیمیايیTI 

DOT : 1707  151  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #:   اسامی مترادف: اسامی مترادف بستگی به نوع تركیب

 .شیمیايی آن دارد

IDLH :  15 mg/m
3
 )as Tl)  خصوصیات ظاهری: خصوصیات ظاهری تالیم بستگی

 به نوع تركیب شیمیايی آن دارد.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7300, 7301, 7303, 9102 

OSHA: ID121 
NIOSH: TWA 0.1 mg/m

3
 [skin] 

OSHA: TWA 0.1 mg/m
3
 [skin] 

 
 یی:خصوصیات فیزیكوشیمیا 

 تالیم بستگی به نوع تركیب شیمیايی آن دارد. خصوصیات فیزيكوشیمیايی

 
 خطرات فیزیكی: 

قابلیت اشتعال/ احتراق: خود ماده غیر قابل احتراق است اما ممكن است در اثر حرارت تولید گازهای سمی و 

 يی آن دارد.خورنده نمايد. قابلیت اشتعال ساير تركیبات آن نیز بستگی به نوع تركیب شیمیا

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: بستگی به نوع تركیب شیمیايی آن دارد. به عنوان مثال فلوئور با تالیوم واكنش 

 شديد می دهد.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

سه سینه، ادم ريه، عالئم: تهوع و استفراغ، اسهال، دردهای شكمی، لوچی چشم، نوروپاتی محیطی، درد قف

 تشنج، كره يا لغوه، سايكوز، آسیب كبد و كلیه، طاسی يا آلوپسی، فلج پاها

 ، كبد، كلی، دستگاه گوارش، موCNSارگان هدف: چشم ها، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

تنفسی حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

زات فردی مناسب و تماس نداشتن با مواد پاشیده شده. جلوگیری از نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از تجهی

ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پیشگیری از 

ورود آب به داخل مخازن. استفاده از پوشش پالستیكی برای جلوگیری از پراكنده شدن مواد. جذب و پوشش 

توسط وسايل مناسب بدون تولید  ، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آنبا خاک

 جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان 

وضعیت مناسب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 141 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: TCDD, Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin دی اكسین -پارا-نام ماده: تتراكلرو دی بنزو

(TCDD ) 

CAS #: 1746-01-6 فرمول شیمیايی:  C12H4Cl4O2  

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: HP3500000   ،اسامی مترادف: دی اكسین، دی اكساين

TCDD،TCDBD ،2 8و 7و 3و TCDD، 

IDLH : Ca (ND)  خصوصیات ظاهری: جامد كريستالی بی رنگ

 مايل به سفید

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:NA 

OSHA:  
NIOSH: Ca 
OSHA:  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

  322.0جرم مولكولی:  %0.00000002حاللیت: 

  F 581˚نقطه ذوب:  mmHg 0.000002 فشار بخار: 
UEL: نقطه جوش: تجزيه می شود 
LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

اما ممكن است در اثر حرارت تولید گازهای سمی و  قابلیت اشتعال/ احتراق: اين ماده غیر قابل احتراق است

 خورنده نمايد.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اشعه ماوراء بنفش )تجزيه می شود(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

پتانسیل جهش زايی و اثر  عالئم: تحريك چشم ها، درماتیت آلرژيك، كلرآكنه، پورفیريا، اختالالت گوارشی،

 ات تولید مثل،  در حیوانات: آسیب كبد و كلیه، خونريزی، )سرطان زايی(.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، كبد، كلیه ، سیستم تولید مثل، در حیوانات: ايجاد تومور در نواحی مختلف.
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 اقدامات حفاظتی: 

وست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پ

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.آب. در صورت 

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. استفاده از تجهیزات فردی مناسب وتماس نداشتن با مواد 

پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و 

 با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن فضاهای بسته. جذب و پوشش

 توسط وسايل مناسب بدون تولید جرقه. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشوی فوری با آب و صابون

فسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تن

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 142 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Tin نام ماده: قلع 

CAS #: 7440-31-5 میايی: فرمول شیSn 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: XP7320000 اسامی مترادف: تین فلزی، تین پولكی، تین پودری 

IDLH : 100 mg/m
3
 (as Sn)  خصوصیات ظاهری: جامد خاكستری مايل به نقره ای

 سفید ، درخشان، مفتول شدنی و چكش خوار

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7300, 7301, 7303 

OSHA: ID121, ID206 
NIOSH: TWA 2 mg/m

3 
OSHA: TWA  2 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 118.7جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 449نقطه ذوب: mmHg  0 فشار بخار:
UEL: NA  :نقطه جوشF ˚ 4545 
LEL: NA  :7.28جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 احتراق: جامد غیر قابل احتراق، اما نوع قوی آن ممكن است دچار احتراق شود.قابلیت اشتعال/ 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: كلر، تورپنتین، اسیدها و بازها  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

لج به همراه حركات لغوه عالئم: تحريك چشم ها، پوست و سیستم تنفسی، در حیوانات: استفراغ، اسهال، ف

 مانند

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 عاتی ذكر نشده است.نشتی يا ريخت و پاش: اطال

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 كمك های پزشكی فوری. تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 143 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Titanium dioxide نام ماده: تیتانیوم دی اكسید 

CAS #: 13463-67-7  :فرمول شیمیايیTiO2 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: XR2275000 نیوم اكسید، تیتانیوم پراكسیداسامی مترادف: روتیل، تیتا 

IDLH : Ca [5000 mg/m
3
 خصوصیات ظاهری: پودر بی بوی سفید. [

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:S385 (11-3) 
OSHA: 

NIOSH: Ca 
OSHA: TWA  15 mg/m

3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 79.9جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚3326-3362نقطه ذوب: )حدوداً(  mmHg  0فشار بخار:

UEL: NA :نقطه جوشF ˚4532-5432 

LEL: NA  :4.26جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیر قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است. 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی 

 انسیل سرطانزايیعالئم: فیبروز ريه، پت

 ارگان هدف: سیستم تنفسی، در حیوانات: تومورهای ريه
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 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 و هالون ها.  CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

% يا استفاده از كاغذهای جاذب آغشته به 5خت و پاش: مرطوب سازی با هیدروكسید آمونیم نشتی يا ري

 % و سپس جمع آوری آن به روش مناسب.5هیدروكسید آمونیم 

 
 كمک های اولیه: 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 نوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. تنفس مص
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 144مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Toluene نام ماده: تولوئن 

CAS #: 108-88-3  :فرمول شیمیايی C6H5CH3 

DOT : 1294  130  :1ضريب تبديل واحدppm=3.77  mg/m
3 

RTECS #: XS5250000 ،متیل بنزل، فنیل متان،  اسامی مترادف: متیل بنزين

 تولول
IDLH : 500 ppm  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی شیرين و

 تند بنزن مانند  

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:1500, 1501, 3800, 4000 
OSHA: 111 

NIOSH:TWA  100 ppm (375 mg/m
3
) 

              STEL   150 ppm (560  mg/m
3
) 

OSHA: TWA 200 ppm 
             C  300 ppm 

             500  ppm  (دقیقه 19)حداكثر پیك  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 92.1جرم مولكولی:  % 0.07حاللیت: 

 نقطه ذوب: mmHg 21 فشار بخار: 
UEL: %7.1  :نقطه جوشF ˚ 232 
LEL: %1.1  :0.87جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعالقابلیت 

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها و بینی، خستگی، ضعف، گیجی، احساس سرخوشی، سردرد و سرگیجه، گشادی 

 بیخوابی مردمك، اشكريزش، خستگی عضالنی،

 ، كبد و كلیه CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی 

 مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. از جريان مستقیم استفاده نشود.  ، اسپری آب، فوگCO2تفاده از پودر خشك، آتش سوزی: اس

 در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب 

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب 

 بدون.

 
 مک های اولیه:ك 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 اس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوریتم
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 145 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Uranium Metal & 

Insoluble compounds, as U 
 (Uنام ماده: اورانیم فلزی و تركیبات نامحلول )بصورت

CAS #:7440-61-1  :فرمول شیمیايی U 

DOT : 2979  162  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: YR3490000 )اسامی مترادف: اورانیم فلزی: اورانیم )فلزI ساير اسامی مترادف بستگی به ،

 نوع تركیبات آن دارد. 

IDLH: Ca (10 mg/m
3
, as U)  خصوصیات ظاهری: فلز: جامد سفید نقره ای، چكش خوار، انعطاف

 پذير، درخشان )نكته: راديواكتیو ضعیف(. 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 
OSHA:  

NIOSH: TWA 0.2 mg/m
3
  Ca 

               STEL 0.6 mg/m
3 

OSHA: TWA 0.25 mg/m
3 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 238.0جرم مولكولی:  حاللیت: نامحلول

 F ˚ 2097نقطه ذوب:  )حدوداً(mmHg   0 فشار بخار:
UEL:  :نقطه جوشF ˚ 6895 
LEL:  :فلز( 19.05جرم حجمی( 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: فلز: جامد قابل احتراق، خصوصاً نوع تغییركننده و پودری آن.

مواد ناسازگار/ واكنش پذير: كربن دی اكسید، كربن تتراكلرايد، اسید نیتريك، فلوئور )نكته: برای پیشگیری از 

 وشانیده شود(.  بروز آتش روی خرده های فلز اورانیم بايد بطور كامل با روغن پ
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 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: درماتیت، آسیب كلیوی، تغییرات خونی، سرطان زايی، در حیوانات: آسیب ريوی و غدد لنفاوی، 

 سرطان زايی بدلیل انتشار ذرت آلفا و محصوالت تجزيه ای راديواكتیو )مانند رادن(.

 هدف: پوست، كلیه ها، مغز استخوان، سیستم لنفاوی، سرطان ريهارگان 

 
 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، در دسترس بودن فواره چشمی و دوش ايمنی، شستشوی 

 پوست آلوده، تعويض لباس های آلوده و تعويض روزانه لباس ها، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از

 نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم معمولی. در صورت امكان دور كردن  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

مخازن از محل آتش سوزی. بسته های آسیب ديده را حركت نداده و فقط بسته های سالم را از محل آتش دور 

 متری انجام شود. 399مواد زيادی درگیر آتش شده است تخلیه افراد بايد تا شعاع كنید. چنانچه 

نشتی يا ريخت و پاش: استفاده از وسايل حفاظتی كامل و تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. 

د غیر قابل پیشگیری از ورود ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. پوشش با خاک، شن خشك يا ساير موا

 اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان 

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، 

 عی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری.دادن تنفس مصنو

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 146مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Vinyl Acetate نام ماده: وينیل استات 

CAS #: 108-05-4  :فرمول شیمیايیCH2=CHOOCCH3 

DOT : 1301   129P  :1ضريب تبديل واحدppm=3.52 mg/m
3 

RTECS #: AK0875000 استوكسی اتیلن، اتنیل استات،اتنیل -1مترادف:  اسامی

 منومر،وينیل اتانوئات ،وينیل استاتVACاتانوئات،

IDLH : N.D.  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی خوشايند

 میوه ای.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 1453 

OSHA: 51 
NIOSH: C 4 ppm (15 mg/m

3
) [15min] 

OSHA: 
 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 86.1جرم مولكولی:  %2حاللیت: 

 نقطه ذوب:  mmHg  83فشار بخار:

UEL: 13.4 :نقطه جوشF ˚162 

LEL: 2.6 :0.93جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل احتراق

: اسیدها، بازها، سیلیكاژل، آلومینا، اكسید كننده ها، تركیبات آزيدی، ازن، )نكته: مواد ناسازگار/ واكنش پذير

 معموالً حاوی تثبیت كننده هايی مانند هیدروكینون يا دی فنیل آمین برای پیشگیری از پلیمريزاسیون می باشد(.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و يا چشمی

، پوست، بینی و گلو، گرفتگی صدا، سرفه، از بین رفتن حس بويايی، سوزش چشم و عالئم: تحريك چشم ها

 تاول های پوستی.

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خود تأمین با فشار مثبت. دوش ايمنی، استفاده از 

 اقدامات كنترل اضطراری:

يا فوم ضد  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك )بجز برای نیترومتان و نیترواتان(، 

 آتش سوزی. الكل. عدم استفاده از جريان مستقیم آب. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

بخار برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب  آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از فوم های ضد

و پوشش با خاک، شن خشك يا ساير مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن توسط وسايل مناسب بدون 

 تولید جرقه.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

دامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تماس استنشاقی: اق

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 147 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Vinyl  chloride یل كلرايدنام ماده: وين 

CAS #: 75-01-4  :فرمول شیمیايی CH2=CHCl 

DOT : 1086  116P :1ضريب تبديل واحدppm= 2.56 mg/m
3
  

RTECS #: KU9625000 مترادف: كلرواتان،كلرواتیلن، اتیلن  اسامی

مونوكلريد، مونو كلرواتن،مونوكلرو 

  ( VCMكلريد مونومر ) ،وينیلVCاتیلن،

IDLH : Ca [N.D.] ت ظاهری:گاز بی رنگ يا مايع خصوصیا

( بیرنگ با بوی خوشايند در F ˚7)زير

باال )بصورت گاز مايع فشرده  غلظت های

 حمل می شود(.

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 1007 

OSHA: 4, 75 
NIOSH: Ca 
OSHA: TWA  1 ppm  
             C  5 ppm [15-min] 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 62.5جرم مولكولی:  0.1%حاللیت: 

 نقطه ذوب:  atm 3.3 فشار بخار: 
UEL:33.0%  :نقطه جوشF˚ 7 
LEL:3.6% :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: قابل اشتعال

خورشید يا مواد ناسازگار/ واكنش پذير: مس، اكسید كننده ها، آلومینیم، پراكسیدها، آهن، استیل )در هوا، نور 

 حرارت پلیمريزه می شود(.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی )مايع(

عالئم: ضعف، شكم درد، خونريزی از دستگاه گوارش، بزرگی كبد، سیانوز قسمت های انتهايی، مايع: 

 سرمازدگی، پتانسیل سرطان زايی

 یستم لنفاوی ، خون، سیستم تنفسی، سCNSارگان هدف: كبد، 
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 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 خودكفا با فشار مثبت. 

گازهای فشرده در صورت افزايش حجم ناگهانی ايجاد دمای پايین نموده و بنابراين می توانند موجب بروز 

وضعی شوند. در اين موارد استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و خطر سرمازدگی م

 پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.

 اقدامات كنترل اضطراری:

 قبل از متوقف نمودن نشت  اقدام به خاموش كردن آتش گاز نشتی نكنید.

اسپری آب يا فوگ. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل ، CO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. در صورت امكان برگرداندن مخزن 

شت برای خروج گاز به جای مايع. پیشگیری از ورود جريان ماده به آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده ن

 گاز. كامل از اسپری آب برای كاهش بخارات. ايزوله كردن محوطه تا از بین رفتن

 
 كمک های اولیه: 

مازدگی اقدامات پزشكی دقیقه، در صورت سر 12تماس چشمی: : شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 

 فوری. در صورت تداوم تحريك، درد، ورم، اشكريزش يا ترس از نور فوراً به پزشك رسانده شود.

تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت سرمازدگی اقدامات پزشكی فوری، موضع 

ای بعدی سعی نكنید قسمت های آسیب ديده را مالش نداده و با آب نشوئید. برای جلوگیری از آسیب ه

 سرمازده را از منطقه آسیب ديده جدا كنید.

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 142 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Welding fumes نام ماده: فیوم های جوشكاری 

CAS #:   :فرمول شیمیايی 

DOT :   :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: ZC2550000 .اسامی مترادف: به نوع تركیب آن بستگی دارد 

IDLH : Ca  [N.D.]  .خصوصیات ظاهری: به نوع تركیب آن بستگی دارد 

 

 مواجهه: حدود مجاز روش اندازه گیری:

NIOSH:7300, 7301, 7303 

OSHA:  
NIOSH: Ca كاهش تراكم تا حد امكان     

OSHA:  
 

 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

فیوم های جوشكاری طی فرايندهای اتصال و يا برش قطعات فلزی بوسیله حرارت، فشار و يا هر دو ايجاد شده 

یب آن بستگی دارد.و خصوصیات فیزيكوشیمیايی فیوم های جوشكاری به نوع ترك  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: متفاوت است.

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: متفاوت است.

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

تگی عالئم: تب فلزی، عالئمی شبه به سرماخوردگی، ساير عالئم خاص متفاوت بوده و به نوع تركیب فیوم بس

 دارد.

 CNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 
 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 

  



  

 

 352 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 كمک های اولیه: 

 وی فوری با آب فراوانتماس چشمی: شستش

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 149 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Wood dust نام ماده: گرد و غبار چوب 

CAS #: NA :فرمول شیمیايی 

DOT : NA  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: ZC9850000  اسامی مترادف: گرد و غبار چوب سخت، گرد و غبار

 چوب نرم، گرد و غبار چوب سدر )سرو( قرمز غربی

IDLH : Ca [N.D.] ف چوبخصوصیات ظاهری: گرد و غبار انواع مختل 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH:0500 

OSHA:  
 

NIOSH: Ca 
              TWA  1 mg/m

3 

OSHA: TWA 15 mg/m )گرد و غبار كلی(
3 

TWA  5 mg/m              )قابل تنفس( 
3
  

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 جرم مولكولی: متفاوت است حاللیت: 

 نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0فشار بخار: 

UEL:  :نقطه جوش 

LEL:  :جرم حجمی 

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد قابل احتراق

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: موردی گزارش نشده است.  

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و يا چشمی

، حساسیت سیستم تنفسی، پنومونی گرانوالماتوز، آسم، سرفه، عالئم: تحريك چشم ها، خون دماغ، درماتیت

 خس خس سینه، سینوزيت، سرماخوردگی مزمن، پتانسیل سرطان زايی

 ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی )سرطان بینی(
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 اقدامات حفاظتی: 

ن فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بود

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

 نشتی يا ريخت و پاش: اطالعاتی ذكر نشده است.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 ماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابونت

 تماس استنشاقی: تأمین هوای تازه
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 151 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: M-Xylene گزيلن -نام ماده: متا 

CAS #: 108-38-3  :فرمول شیمیايی C6H4(CH3)2 

DOT : 1307  130  :1ضريب تبديل واحدppm=4.34 mg/m
3

 

RTECS #: ZE2275000 گزيلن،متا -دی متیل بنزن،متا-3،1ترادف: اسامی م

  گزيلول

IDLH : 900  ppm خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی معطر 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 3800, 1501 

OSHA: 1002 
NIOSH: TWA 100 ppm (435  mg/m

3
) 

              STEL 150  ppm (655  mg/m
3
) 

OSHA: TWA 100  ppm (435  mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 106.2جرم مولكولی:  حاللیت: كمی حل می شود

 نقطه ذوب: mmHg 9 فشار بخار: 
UEL: 7.0%  :نقطه جوشF ˚ 282 
LEL: 1.1%  :0.86جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 اكسید كننده های قوی، اسیدهای قوی  مواد ناسازگار/ واكنش پذير:

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، گیجی، هیجان زدگی، خواب آلودگی، عدم تعادل، سوراخ شدن 

 قرنیه، بی اشتهايی، تهوع و استفراغ، شكم درد، درماتیت

 ، سیستم گوارش، خون، كبد و كلیهCNSم ها، پوست، سیستم تنفسی، ارگان هدف: چش

 

  



  

 

 356 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 امات كنترل اضطراری:اقد

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

رزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب مايع آبروها، زي

 توسط فالی اش، پودر سیمان و جاذب های تجارتی.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن  تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی:

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 151 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: O-Xylene گزيلن -نام ماده: ارتو 

CAS #: 95-47-6 رمول شیمیايی: ف C6H4(CH3)2 

DOT : 1307  130  :1ضريب تبديل واحدppm= 4.34 mg/m
3

 

RTECS #: ZE2450000 :گزيلن،-ارتو متیل بنزن، دی-2،1 اسامی مترادف  

   ارتو گزيلول

IDLH : 900  ppm خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی معطر 

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 3800, 1501 

OSHA: 1002 
NIOSH: TWA 100 ppm (435  mg/m

3
) 

              STEL 150  ppm (655  mg/m
3
) 

OSHA: TWA 100  ppm (435  mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 106.2جرم مولكولی:  % 0.02حاللیت: 

 نقطه ذوب: mmHg 7فشار بخار: 
UEL: 6.7%  :نقطه جوشF ˚ 292 
LEL: 0.9%  :0.88جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسیدهای قوی 

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

، خواب آلودگی، عدم تعادل، سوراخ شدن عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، گیجی، هیجان زدگی

 قرنیه، بی اشتهايی، تهوع و استفراغ، شكم درد، درماتیت

 ، سیستم گوارش، خون، كبد و كلیهCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 358 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

فواره چشمی و حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده است.

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

رفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به ن

آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای كاهش بخارات در صورت امكان. جذب مايع 

 توسط فالی اش، پودر سیمان و جاذب های تجارتی.

 
 كمک های اولیه: 

 : شستشوی فوری با آب فراوانتماس چشمی

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان و صابون

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 مك های پزشكی فوریتماس خوراكی: فراهم نمودن ك
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 152 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: P-Xylene گزيلن -نام ماده: پارا 

CAS #: 106-42-3  :فرمول شیمیايی C6H4(CH3)2 

DOT : 1307  130 :1ضريب تبديل واحدppm= 4.41 mg/m
3

 

RTECS #: ZE2625000 :گزيلن،-پارا متیل بنزين، دی -4،1 اسامی مترادف  

   لپارا گزيلو

IDLH : 900  ppm جامد  خصوصیات ظاهری: مايع بی رنگ با بوی معطر(

 (F ˚ 56در كمتر از

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 3800, 1501 
OSHA: 1002 

NIOSH: TWA 100 ppm (435  mg/m
3
) 

              STEL 150  ppm (655  mg/m
3
) 

OSHA: TWA 100  ppm (435  mg/m
3
) 

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 106.2جرم مولكولی:  % 0.02حاللیت: 

 نقطه ذوب: mmHg 9 فشار بخار: 
UEL: 7.0%  :نقطه جوشF ˚ 281 
LEL: 1.1%  :0.86جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: مايع قابل اشتعال

 دها قوی مواد ناسازگار/ واكنش پذير: اكسید كننده های قوی، اسی

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و يا چشمی

عالئم: تحريك چشم ها، پوست، بینی و گلو، گیجی، هیجان زدگی، خواب آلودگی، عدم تعادل، سوراخ شدن 

 قرنیه، بی اشتهايی، تهوع و استفراغ، شكم درد، درماتیت

 ، سیستم گوارش، خون، كبد و كلیهCNSارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، 

 

  



  

 

 360 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و 

 دوش ايمنی، استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی 

 اقدامات كنترل اضطراری:

 است. آتش سوزی: اطالعاتی ذكر نشده

نشتی يا ريخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. اتصال به زمین وسايل مورد استفاده. تماس نداشتن و راه 

نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امكان. پیشگیری از ورود جريان ماده به 

اهش بخارات در صورت امكان. جذب مايع آبروها، زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب برای ك

 توسط فالی اش، پودر سیمان و جاذب های تجارتی.

 
 كمک های اولیه: 

 تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

 تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

، دادن تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 

 تماس خوراكی: فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری
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 153 مشخصات ماده شیمیایی:

Name: Zinc oxide نام ماده: اكسید روی 

CAS #: 1314-13-2 :فرمول شیمیايیZnO 

DOT : 3077  171  :ضريب تبديل واحد 

RTECS #: ZH4810000  اسامی مترادف: زينك پراكسید 

IDLH : 500 mg/m
 خصوصیات ظاهری: جامد سفید بدون بو 3

 

 حدود مجاز مواجهه: روش اندازه گیری:

NIOSH: 7303, 7502 

OSHA: ID121,  ID143 
NIOSH: گرد و غبار  : TWA  5 mg/m

3
 

 C  15 mg/m
3
  

TWA  5 mg/m: فیوم 
3
 STEL  10 mg/m

3
 

OSHA: TWA 5 mg/m
3
(فیوم)   

             TWA  15 mg/m
3 (گرد و غباركلی)  

            TWA 5 mg/m
3
گرد و غبار قابل تنفس( )   

 
 خصوصیات فیزیكوشیمیایی: 

 81.4جرم مولكولی:  %0.0004حاللیت: 

 F ˚ 3587نقطه ذوب:  )حدوداً( mmHg 0 فشار بخار: 
UEL:  :نقطه جوش 
LEL:  :5.61جرم حجمی  

 
 خطرات فیزیكی: 

 قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقابل احتراق

 شود(.   (، آب )نكته: توسط آب به آهستگی تجزيه میF ˚419الستیك كلرينه )در مواد ناسازگار/واكنش پذير:

 
 خطرات سمی: 

 مواجهه: استنشاقی

ه، ضعف و خستگی، طعم فلزی دهان، عالئم: تب فلزی، لرز، دردهای عضالنی، تهوع، تب، خشكی گلو، سرف

 سردرد

 ارگان هدف: سیستم تنفسی

 

  



  

 

 362 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 اقدامات حفاظتی: 

 حفاظت فردی: استفاده از وسايل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسك تنفسی خودكفا با فشار مثبت. 

 اقدامات كنترل اضطراری:

از جريان مستقیم و فشار زياد يا فوم معمولی.  ، اسپری آب، فوگCO2آتش سوزی: استفاده از پودر خشك، 

 آب روی مواد استفاده نشود. در صورت امكان دور كردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی يا ريخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. پیشگیری از ورود ماده به آبروها، 

ی از پراكنده شدن گرد و غبار و جلوگیری زيرزمین و فضاهای بسته. استفاده از پوشش پالستیكی برای جلوگیر

 از استنشاق آن.

 
 كمک های اولیه: 

تماس استنشاقی: اقدامات حمايتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن 

 تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن كمك های پزشكی فوری. 
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 364 صفحه  خطرناک شيميایي وادم جامع دستورالعمل و راهنما

 پیوست )ب( نمونه فرم ارزیابی ریسک

 نام خانوادگي ارزيابي كننده:نام و  شماره پرسنلي:

 نام آزمايشگاه يا كارگاه: شماره ارزيابي ريسک:

 تاريخ ارزيابي: تاريخ بازنگری بعدی:

 عنوان ارزيابي ريسک: 

 
 شناسایی نوع فعالیت -1مرحله 

 شرح مراحل كار:

 

 محل انجام كار :

 
 شناسایی افرادی كه ممكن است در معرض خطر باشند -2مرحله

دی از افراد ممكن است در معرض خطر ناشی از فعالیت مورد نظر باشند مانند ساير كارگران همكار، تعدا

بازديد كنندگان و يا حتی عموم مردم. محل فعالیت تعداد افراد در معرض را تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد 

  افراد در معرض ممكن است در انتخاب معیارهای كنترلی مورد نیاز موثر باشد.

 

 شناسایی خطرات، ریسک ها و رتبه بندی ریسک ها -7تا  3مراحل 

هر فعالیت می تواند به وظايف مختلفی تقسیم شده و خطرات و ريسك های مرتبط با هر يك مشخص  -1

 شود. 

 كنترل های موجود لیست شده و رتبه بندی ريسك با استفاده از ماتريكس ريسك انجام شود. -2

تا حدود قابل قبول ممكن است معیارهای كنترلی بیشتری مورد نیاز باشد. در اين برای كاهش ريسك  -3

 صورت مجدداً رتبه بندی ريسك انجام شود.

رتبه بندی ريسك با 

 كنترل های مورد نیاز

 (0)مرحله 

ساير 

كنترلهای 

 مورد نیاز

 (6)مرحله 

رتبه بندی ريسك با كنترل 

 های موجود

 (2)مرحله 

معیارهای 

كنترلی 

 جودمو

 ريسك ها

 (7)مرحله 

 خطرات

 (3)مرحله 
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 تأیید سرپرست مربوطه -2مرحله 

 فرد ارزيابی كننده:                 امضاء:             سرپرست تأيیدكننده: امضاء تاريخ:

 
 به كارگیری كنترل های مورد نیاز -9مرحله 

و توسط چه كسی به كار گرفته شده  6مشخص شود كه كدام كنترل های مورد نیاز مشخص شده در مرحله 

 است.

 

 كنترل ريسك به كار گرفته شده: تاريخ: فرد مسئول:

 كنترل ريسك به كار گرفته شده: تاريخ: فرد مسئول:

 رل ريسك به كار گرفته شده:كنت تاريخ: فرد مسئول:

 

 
 پایش و بازنگری كنترل ریسک -11مرحله 

مهم است كه معیارهای كنترلی پايش شده و ارزيابی ريسك بطور دوره ای انجام شود. چنانچه تغییراتی در 

ری فرايند يا مقررات قانونی صورت گرفته و يا ساير ضروريات ايجاب نمايد ارزيابی ريسك بايد مجدداً بازنگ

 شود. ارزيابی ها می تواند بر اساس يك برنامه سالیانه زمان بندی شود. 

 

 تاريخ بازنگری: بازنگری كننده:  تايید كننده:

 تاريخ بازنگری: بازنگری كننده: تايید كننده:

 تاريخ بازنگری: بازنگری كننده: تايید كننده:

 
 مستندات

اين ارزيابی ريسك می باشد پیوست گردد مانند برگه های الزم است مستندات و مداركی كه حمايت كننده 

 اطالعات ايمنی مواد شیمیايی، دستورالعمل ها و استانداردها ی مرتبط. 
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 پیوست )ج( رتبه بندی ریسک

 پيامد 
 سطح توصیف پیامد مثال

 1 كم اهمیت صدماتی كه نیاز به كمك های اولیه ندارد

 2 جزيی دارد صدماتی كه نیاز به كمك های اولیه

 3 متوسط نیازمند درمان پزشكی می باشد

 7 عمده  نیازمند خدمات بیمارستانی می باشد

 2 شديد باعث مرگ يا ناتوانی دائم يك يا چند نفر شود

 

 احتمال وقوع
 سطح توصیف احتمال مثال

 A با احتمال باال وقوع آن در اغلب اوقات قابل پیش بینی است

 B احتماالً وقات اتفاق خواهد افتاداحتماالً در اغلب ا

 C امكاناً در بعضی موارد ممكن است اتفاق افتد

 D نا محتمل وقوع آن در موارد معمولی محتمل نمی باشد 

 E ندرتاً در موارد استثنايی ممكن است اتفاق افتد

 

 ماتريس رتبه بندی ريسک

احتمال  پيامد 

 شديد وقوع

8 

 عمده

4 

 متوسط

3 

 جزيي

2 

  هميتكم ا

1 

E E E H H با احتمال باال A 

E E H H M ًاحتماال B 

E E H M L ًامکانا C 

E H M L L نا محتمل D 

H H M L L ًندرتا E 

 

اقدام فوری الزم است. ريسک شديد،=   Extreme risk 

ريسک باال، توجه مديريت ارشد را مي طلبد.=   High risk 

مشخص گردد. ريسک متوسط، مسئوليت مديريت بايد=   Moderate risk 

با روش های معمولي مديريت شود.= ريسک پايين،   Low risk 
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 پیوست )د( جدول انبار داری مواد شیمیایی

 گروه های انبار مواد شيميايي 2 -د 
مواد شیمیایی در حجم های زیاد و/یا آن هایی كه در ظرف شیشه ای نگهداری می شوند باید قبل از 

 لفبایی بر حسب گروه های خطر بصورت زیر گروه بندی شوند:طبقه بندی بصورت ا

 گروه خطر مثال های معمولی

ده
 ما

از 
ف

 

 قابل انفجار اسید پیكريك )خشك(، پیكرات ها

مد
جا

 

كلرات ها، دی كروما ت ها، نیترات ها، پركلرات ها، پرمنگنات ها، 

 پراكسیدها
 اكسید كننده

یدكلسیم، لیتیم، پنتا كلرايد فسفر، پنتا كلريد آلومینیوم )بدون آب(، كارب

 اكسید فسفر، پتاسیم، سديم، فسفر سفید

 واكنش پذير شديد

 )با آب يا ساير مواد(

 اسید قوی فلوريد هیدروژن، اسید هیدروكلريك

يع
ما

 

 قلیای قوی هیدروكسید سديم، هیدروكسید پتاسیم

ريل، آلیل الكل، استالدئید، اسید استیك، استن، استونیتريل، اكريلونیت

آمیل الكل، -آمیل الكل، ترت-آمیل،ان -آمیل، استات  سك -استات ان

بوتیل الكل، دی سولفید كربن، كلروبنزن، -بوتانل، ترت-1بنزن، 

دی  -2و1و  -1و1دی كلرواتان، -2و1و-1و1سیكلوهگزان، سیكلوهگزن، 

اتیل متیل هیدرازين، دی اكسان، اتانل، اتیل آكريالت، اتیلن دی آمین، 

هگزان، هیدرازين، ايزوآمیل الكل، ايزوبوتانل، -هپتان، ان-فرمات، ان

ايزوبوتیل الكل، متیل الكل، ايزوپروپیل آمین، متیل اتیل كتن، مرفولین، 

نیتروپروپان، پنتان، پروپیلن اكسید، پیريدين، تولوئن، تری -2نیترومتان، 

 TEMEDاتیل آمین، وينیل استات، ،گزيلن

 قابل اشتعال

اسید كرومیك، اسید دی كرومات، تری اكسید كروم، پراكسید هیدروژن 

 % به باال (، اسید نیتريك، پراكسید سديم، اسید سولفوريك39)
 اكسید كننده

 پركلريك اسید پركلريك اسید

 كلروسولفوريك اسید، كلرات ها، پراكسیدهای آلی
بسیار واكنش پذير/ قابل 

 انفجار

 اسید/ باز قوی روژنآمونیاک، كلريد هید

گاز
 

 قابل اشتعال استیلن

 اكسید كننده كلرين، نیتروز اكسید
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 جدول مواد ناسازگار 1-د

 در كنار يكديگر انبار شوند. نبايدجدول زير كاالهای خطرناكی هستند كه 

 اسیدها با قلیاها

 اكسید كننده ها با مواد آلی

 مايعات قابل اشتعال با اسیدها يا قلیاها

 گازهای قابل اشتعال با گازهای اكسید كننده

 

 حالت های مختلف انبار كاالهای خطرناک در كنار يكديگر 0-د

 جدول زير حالت های مختلف انبار كالس های مختلف كاالهای خطرناک در كنار يكديگر را نشان می دهد. 

از كاالهای خطرناک نگهداری و  با هیچ گروه ديگر نبايدكاالهای خطرناک را  1الزم به ذكر است كه كالس 

 انبار نمود.

 كالس 2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 2

C C R I R I I C 2 

I C R I R I C I 3 

I C R R R C I I 7.1 

R I R R C R R R 7.2 

R C R C R R I I 7.3 

R R R† R R R R R 2.1 

R C R C I C C C 6.1 

C‡ R R R R I I C 7 

 

 Compatible   گاربا احتمال قوی ساز =

 Incompatible با احتمال قوی ناسازگار = 

 =
 

 React dangerously با احتمال قوی واكنش پذير با يكديگر 

 †مواد اين كالس چنانچه دارای عدد UN متفاوت باشند ممكن است با يكديگر واكنش دهند 

UNمتفاوت هستند ناسازگار تلقي شوند  با مايعات و جامدات همان كالس كه دارای عدد مايعات اين كالس ممكن است   ‡ 
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