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 تقدير و تشکر

جناب  ،ی علمی اریان )شاعا(اه آزمااگشیهشبکه مدریان و كارشناسان  از
رد ربرسی و اظهار نظر   هک رد  عطاران،  و سركار خانم آاقی دکتر علیایی 

کاری و مساعدت داشتهاین طرح مورد  تشكر و قدردانی صمیماهن ، اند  هم

 .گردد می
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 اختصارات و فهرست عالئم
 اختصارات تشریح

طوری که مواجهه مستمر و روز به روز با  ساعت کار در هفته به 04عت کار روزانه و سا 8متوسط غلظت مجاز ماده شیمیایی در 

ساعت کار و  8این مقدار تقریباً در کلیه کارگران سبب ایجاد عارضه نامطلوبی نگردد، مشروط بر آن که فاصله زمانی بین پایان 

ها مواجهه  میایی یا عوامل تشدیدکننده اثرات آنساعت نباشد و در این مدت با همان مواد شی 61تر از  شروع مجدد آن کم

 نداشته باشد.

OEL-TWA 

ای با یک عامل شیمیایی که در هیچ زمانی از یک شیفت کاری نباید غلظت آن  دقیقه 61حد مجاز مواجهه میانگین وزنی زمانی 

 باشد. OEL-TWAتر از حد  ساعته شاغلین کم 8تر باشد، حتی اگر میانگین مواجهه  عامل از این حد بیش

OEL-STEL های  توانند برای کوتاه مدت با غلظت غلظتی از یک عامل شیمیایی است که اعتقاد بر این است که کارگران می

 طور مداوم مواجهه داشته باشند بدون آن که عوارض زیر را ایجاد نماید: تر از آن به 

 ( تحریک6

 های بافتی مزمن یا غیر قابل برگشت ( آسیب2

 ات سمی وابسته به نرخ دز( اثر3

ساز مختل  های فرد را برای دور شدن از عامل حادثه العمل ( خواب آلودگی به حدی که باعث ایجاد حادثه شده و یا عکس0

 ساخته یا کارایی وی را کاهش دهد.

OEL-STEL 

 OEL-C غلظتی از ماده شیمیایی که مواجهه شغلی بیش از آن حد حتی برای یک لحظه نیز مجاز نیست.

 TLV مقدار حد مجاز

 BEI های بیولوژیکی مواجهه حدود مجاز شاخص

 DOT دپارتمان حمل و نقل آمریکا

 HMIS سیستم شناسایی مواد خطرناک )آمریکا(

 WHMIS سیستم اطالعات مواد خطرناک در محیط کار )کانادا(

 14ای از حیوانات آزمایشگاهی، سبب مرگ و میر%  ه. مقداری از ماده سمی که از یک راه مشخص بر روی دست14دز کشنده، % 

 آنان شود.
LD50 

 LC50 موجودات آبزی یا حشرات شود. 14غلظت کشنده. حداقل غلظت سموم در آب یا هوا که سبب مرگ و میر %

 PBT مقاوم، قابل تجمع زیستی و سمی

 REACH ثبت، ارزیابی، مجوز و محدودیت مواد شیمیایی

 RID المللی کاالهای خطرناک از طریق ریل حمل بینقوانین مرتبط با 

 vPvB بسیار مقاوم، و بسیار قابل تجمع زیستی 

 ADN المللی کاالهای خطرناک از طریق جاده توافق اروپا مرتبط با حمل بین

 BCF فاکتور تجمع زیستی

 CAS سرویس اختصارات شیمیایی
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 CLP ها بندی مواد و مخلوط گذاری و بسته چسببندی، بر در مورد طبقه No 1272/2008 (EC)الزام 

 CMR زا و یا سمی برای تولید مثل زا، جهش سرطان

 EINECS شده فهرست اروپایی مواد شیمیایی مشخص

 ELINCS فهرست اروپایی مواد شیمیایی تجاری موجود

 IMDG المللی کد کاالهای خطرناک دریایی بین

 GHS "یافته توسط ملل متحد توسعه "گذاری مواد شیمیایی سببندی و برچ سیستم جهانی هماهنگ طبقه

 MARPOL ها )اختصار آالینده دریایی(. المللی پیشگیری از آلودگی از کشتی کنوانسیون بین

 IARC المللی تحقیقات برای سرطان آژانس بین

 ACGIH انجمن متخصصین بهداشت صنعتی )آمریکا(

 OHSA ریکا(ای )آم سازمان ایمنی و بهداشت حرفه

 NTP شناسی ملی )آمریکا( برنامه سم

 EPA آژانس حفاظت محیط زیست )آمریکا(

 ATE تخمین سمیت حاد

های فنجانی.گروهی از وسایل حفاظت چشمی هستند که نقش محافظت چشم در برابر خطراتی مانند اشیا پران، پاشش  عینک

ره را بر عهده دارند. متناسب با نوع و کاربرد ویژه به انواع مختلفی مواد شیمیایی، مواد مذاب، حرارت، تشعشعات مختلف و غی

 شوند. بندی می تقسیم

 گاگل

ای است برای محافظت افراد در برابر مواد سمی موجود در هوا .این وسایل بر روی دهان و بینی قرار گرفته و با تامین  وسیله

 کنند. ای تنفس، هوای مورد نیاز فرد را تامین میهای موجود در هو هوای پاک و یا از طریق زدودن آالینده

کننده( یا استفاده از یک منبع جداگانه هوا  تواند از طریق فیلتراسیون هوای آلوده محیط کار )رسپیراتور تصفیه رسپیراتور می

 کننده هوا( منبع تامین هوای تمیز باشند. )رسپیراتور تامین

 رسپیراتور

 AIHA انجمن بهداشت صنعتی آمریکا

 NIOSH ای )آمریکا( موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه

 NFPA انجمن ملی حفاظت در برابرحریق )آمریکا(

 یک سیستم کدگذاری عددی با فرمت CAS Registry Number یا CAS عدد ثبت نامه شیمیایی یا شماره ثبت چکیده

xxx-xx-x ع شده است است که برای شناسایی عناصر و ترکیبات شیمیایی مختلف وض(بنزن باCAS No. 71-43-2  .) این

 آمریکا ای از انجمن شیمی که در واقع شاخه (Chemical Abstracts Service) صه شیمیاییالسیستم توسط سرویس خ

نمودن  هدف از این سیستم آسان ،فراهم شده است. از آنجا که یک ماده ممکن است دارای اسامی مترادف و متفاوتی باشد ،است

طالعاتی امکان جستجو از طریق این سیستم ثبت را مهای  که اکثر سیستم طوری هب استطالعاتی مواد مایی و جستجوی شناس

 .آورند فراهم می

CAS-No 

EC number  یاEuropean Community number ،با اهداف نظارتی توسط فرد که  شناسه هفت رقمی منحصر به یک

 .شده استبه مواد داده کمیسیون اروپا 
EC number 

 Index number شماره مرجع ماده

OHSAاداره ایمنی و بهداشت آمریکا :                                  CFR کد الزامات فدرال : 

29CFR 19140 :از دسته الزامات سازمان OHSA .29        است CFR : 64604شماره 

29CFR 

19140(OSHA 

HCS) 
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EPAآژانس حفاظت محیط زیست :/  

زای احتمالی برای انسان است.  به مفهوم موادی سرطان B2زا توسط آژانس حفاظت محیط زیست،  بندی مواد سرطان در طبقه

 دادن ایجاد سرطان در انسان ناکافی است، اما در حال حاضر دور از قطعیت است. شواهد برای نشان
EPA-B2 

EPA آژانس حفاظت محیط زیست :/(to humans ikely to carcinogenicL) 

Lزا توسط آژانس حفاظت محیط زیست، موادی که احتماالً در انسان سبب ایجاد سرطان  بندی مواد سرطان : براساس طبقه

 شوند. می

EPA-L 

EPA آژانس حفاظت محیط زیست :/ 
ikely to be carcinogenic to humansLot N 

NLزا  یط زیست، موادی که احتمال ندارد برای انسان سرطانزا توسط آژانس حفاظت مح بندی مواد سرطان : براساس طبقه

 باشند.

EPA-NL 

ACGIHمجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا : 

 :A3زا:  بندی مواد سرطان طبقه

 زای تاییدشده برای حیوان با ارتباط ناشناخته بر انسان. سرطان
ACGIH: A3 

 (IARC) سرطان تحقیقاتالمللی  بین ژانسآ

 زا دی مواد سرطانبن طبقه

2Bزای احتمالی برای انسان: شواهدی برای ایجاد سرطان در انسان وجود دارد، اما در حال حاضر دور از قطعیت است. : سرطان 
IARC-2B 

National Toxicoloy Programشناسی ملی : برنامه سم NTP-R 

 .واد شیمیاییعبارت است از یک سیستم ثبت اثرات سمی م RTECS Number یا RTECS عدد

 (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) با فرمت  ABxxxxxxx  مانند بنزن با است  

(RTECS #: CY1400000)  .مواد که توسط اطالعات این سیستم ثبت و NIOSH شناسی  و با استفاده از مطالعات سم

 .نماید در مورد یک ماده شیمیایی مورد نظر کمک می شناسی طالعات سممیابی به  موجود تدوین شده است برای دست

RTECS 

ی االهاالمللی برای شناسایی ک صورت بین هیک سیستم کدگذاری عددی چهار رقمی است که ب UN Number یا UN ددع

االهای بوده و از سوی کمیته تخصصی حمل و نقل ک UN3500 تا UN0001 خطرناک وضع شده است. این اعداد از

مانند فنل ) اختصاصاً مربوط به یک ماده باشد  UNاند. در این سیستم ممکن است یک عدد لل متحد مشخص شدهخطرناک م

ای در  گاهی نیز یک عدد ممکن است متعلق به گروهی از مواد با خطرات مشابه باشد. در مواردی چنانچه ماده.  UN1671)با

 .کن است اعداد مختلفی را به خود اختصاص دهدمم ،های جامد و مایع خصوصیات متفاوتی داشته باشد حالت

UN number 

 UN "Model مقررات مدل سازمان ملل متحد

Regulation" 

)OSHA  ( Occupational Safety and Health Administration  

 مان ایمنی و بهداشت کار آمریکاساز
OSHA 

کد اطالعات فهرست اضطراری  ( شاملIMDGالمللی ) ساس کاالهای خطرناک دریایی بینفهرست کاالهای خطرناک برا

(EMSاست. این کدها برای شناسایی خطرات ماده در زمینه حمل و نقل مواد از طریق دریا وضع شده ) .اند 

 مربوط به خطر ریزش مواد در آب است. Sمربوط به خطر حریق و کدهای  Fکدهای 

 شت و حریق اضطراری: کدهای نEMSکدهای 

 

EMS Number 

https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
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)کدهای حریق(  EmS Fire Codes  )خطرات( Corresponding Hazards 

F-A General Fire Schedule 
 فهرست آتش عمومی

F-B Explosive Substance and Articles 
 کاالها و مواد انفجاری

F-C Non-Flammable Gases 
 گازهای غیر قابل اشتعال

F-D Flammable Gases 
 قابل اشتعالگازهای 

F-E Non-Water Reactive Flammable Liquids 
 مایعات قابل اشتعال غیر واکنشی با آب

F-F Temperature-Controlled Self-Reactives and Organic 

Peroxides 
 شده و پراکسیدهای آلی مواد خود واکنشی با گرمای کنترل

F-G Water-Reactive Substances 
 ا آّبدهنده ب مواد واکنش

F-H Oxidizing Substances with Explosive Potential 
 مواد اکسیدان با پتانسیل انفجار

F-I Radioactive Material 
 مواد رادیواکتیو

F-J Non-Temperature-Controlled Self-Reactives and 

Organic Peroxides 
 نشده و پراکسیدهای آلی مواد خود واکنشی با گرمای کنترل

 
کدهای نشت()  EmS Spill Codes  )خطرات( Corresponding Hazards 

S-A Toxic Substances  
 مواد سمی

S-B Corrosive Substances 
 مواد خورنده

S-C Flammable, Corrosive Liquids 
 قابل اشتعال، خورنده

S-D Flammable Liquids 
 مایعات قابل اشتعال

S-E Flammable Liquids (floating on water) 
 )مایعات قابل اشتعال( شناور در آب 

S-F Water-Soluble Marine Pollutants 
 های دریایی قابل حل در آب آالینده

S-G Flammable Solids and Self-Reactive Substances 
 جامدات قابل اشتعال و مواد خود واکنشی
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S-H Flammable Solids (molten material) 
 عال )مواد مذاب(جامدات قابل اشت

S-I Flammable Solids (repacking possible( 

 بندی دوباره احتمالی( جامدات قابل اشتعال )بسته

S-J Wetted Explosives and certain Self-heating Substances 

 شونده خاص و انفجاری مرطوب مواد خود گرم

S-K Temperature-Controlled Self-Reactive Substances 
 شده مواد خود واکنشی با گرمای کنترل

S-L Spontaneously Combustible, Water-Reactive Substances 
 پذیر با آب، قابلیت اشتعال خود به خودی مواد واکنش

S-M Hazard of Spontaneous Ignition 
 خطر اشتعال خود به خودی

S-N Substances Reacting Vigorously with Water 
 دهنده با آب شدت واکنشمواد به 

S-O Substances Dangerous when Wet (non-collectable 

articles) 
 کردن( شوند خطرناکند )کاالهای غیر قابل جمع موادی که وقتی مرطوب می

S-P Substances Dangerous when Wet (collectible articles) 
 کردن( ل جمعشوند خطرناکند )کاالهای قاب موادی که وقتی مرطوب می

S-Q Oxidizing Substances 
 مواد اکسیدکننده

S-R Organic Peroxides 
 پراکسیدهای آلی

S-S Radioactive Material 
 مواد رادیواکتیو

S-T Dangerous Goods with Biohazard 
 کاالهای خطرناک با خطر زیستی

S-U Gases (Flammable, Toxic or Corrosive) 
 تعال، سمی یا خورنده(گازها ) قابل اش

S-V Gases (Non-flammable, Non-toxic) 
 گازها )غیرقابل اشتعال، غیر سمی(

S-W Oxidizing Gases 
 گازهای اکسیدکننده

S-X Explosive Items and Articles 
 اشیا و موارد اتفجاری

S-Y Explosive Chemicals 
 مواد شیمیایی انفجاری

S-Z Toxic Explosives 
 د انفجاری سمیموا
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 اه بارتراهنمای ع 
  Hazard statementsخطر های تعبار

H200 .انفجاری ناپایدار 

H201 .انفجاری، خطر انفجار توده 

H202 .انفجاری، خطر پرتاب شدید 

H203 .انفجاری، خطر حریق، ترکیدن یا پرتاب 

H204 .خطر حریق یا پرتاب 

H205 بساط جرمی یابد.در حریق ممکن است ان 

H220 شدت قابل اشتعال. گاز به 

H221 .گاز قابل اشتعال 

H222 شدت قابل اشتعال. آئروسل به 

H223 .آئروسل قابل اشتعال 

H224 شدت قابل اشتعال. مایع و بخار به 

H225 .مایع و بخار بسیار قابل اشتعال 

H226 .بخار و مایع قابل اشتعال 

H228 جامد قابل اشتعال. 

H240 .گرمایش ممکن است سبب یک انفجار شود 

H241 .گرمایش ممکن است سبب یک انفجار یا حریق شود 

H242 .گرمایش ممکن است سبب یک حریق شود 

H250 گیرد. طور خود به خودی آتش می در صورت قرارگرفتن در معرض هوا، به 

H251 شونده: ممکن است آتش بگیرد. خود گرم 

H252 ونده در مقادیر زیاد: ممکن است آتش بگیرد.ش خود گرم 

H260 .در تماس با آب، گازهای قابل اشتعال آزاد خواهند شد که ممکن است سبب حریق خودبه خود شوند 

H261 .در تماس با آب، گازهای قابل اشتعال آزاد خواهند شد 

H270 .ممکن است سبب حریق یا تشدید آن شود: اکسیدکننده 

H271 سبب حریق یا انفجار شود، اکسیدکننده قوی. ممکن است 

H272 سوزی شود، اکسیدکننده. ممکن است سبب تشدید آتش 

H280 شدن ممکن است منفجر شود. محتوی گاز تحت فشار، در صورت گرم 

H281 های برودتی شود. کننده، ممکن است سبب جراحت یا سوختگی محتوی گاز خنک 

H290 ده باشد.ممکن است برای فلزات خورن 



 

  خ

 

H300 .در صورت خوردن، کشنده است 

H301 است. در صورت خوردن، سمی 

H302 .در صورت خوردن، مضر است 

H304 های هوایی ممکن است کشنده باشد. در صورت خوردن و ورود به راه 

H310 ی پوستی، کشنده است. در صورت مواجهه 

H311 ی پوستی، سمی است. در صورت مواجهه 

H312 ی پوستی، مضر است. ورت مواجههدر ص 

H314 شود. های شدید پوست و آسیب چشم می سبب سوختگی 

H315 شود. سبب تحریک پوست می 

H317 .ممکن است سبب یک واکنش آلرژیک پوستی شود 

H318 شود. سبب آسیب جدی چشم می 

H319 شود. سبب تحریک جدی چشم می 

H330 .در صورت تنفس، کشنده است 

H331 صورت تنفس، سمی است. در 

H332 .در صورت تنفس، مضر است 

H335 .در صورت تنفس ممکن است سبب عالئم آسم یا آلرژی یا مشکالت تنفسی شود 

H336 .ممکن است سبب گیجی یا خواب آلودگی شود 

H340 شود. های ژنتیکی شود. مواجهه سبب خطر می ممکن است سبب ایجاد نقص 

H341 های ژنتیکی. قصمشکوک به ایجاد ن 

H350 .ممکن است سبب سرطان شود 

H351 زایی. مشکوک به سرطان 

H360 .ممکن است به باروری یا جنین آسیب برساند 

H361 رسانی به باروری یا جنین. مشکوک به آسیب 

H400 .بسیار سمی برای زندگی آبزیان 

H410 .بسیار سمی برای زندگی آبزیان با اثرات بلند مدت 

H411 .سمی برای زندگی آبزیان با اثرات بلند مدت 

H412 .مضر برای زندگی آبزیان با اثرات بلند مدت 

H413 .ممکن است در محیط آبی سبب اثرات مضر بلند مدت شود 

EUH 001 .در حالت خشک، انفجاری است 

EUH 006 .با یا بدون تماس با هوا، انفجاری است 

EUH 014 دهد. با آب شدیداً واکنش می 

EUH 018 بخار تشکیل شود. -در استفاده، ممکن است مخلوط قابل اشتعال/انفجار هوا 

EUH 019 .ممکن است پراکسیدهای انفجاری تشکیل شوند 

EUH 044 شدن تحت شرایط محبوس، خطر انفجار وجود خواهد داشت. در صورت گرم 
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EUH 029 شود. آزاد می در مواجهه با آب، گاز سمی 

EUH 031 شود. در مواجهه با اسیدها، گاز سمی آزاد می 

EUH 032 شود. در مواجهه با اسیدها، گاز خیلی سمی آزاد می 

EUH 066 .مواجهه تکراری ممکن است سبب خشکی یا ترک خوردگی پوست شود 

EUH 070 .از طریق مواجهه چشمی، سمی است 

EUH 071 .برای دستگاه تنفسی خورنده است 

EUH 059 یه ازن خطرناک است.برای ال 

EUH 201 شدن یا مکیدن توسط کودکان استفاده شود. محتوی سرب است. نباید در سطوح در معرض جویده 

EUH 201A .هشدار! محتوی سرب است 

EUH 202 چسبند. دور از دسترس کودکان نگهداری شوند. ها و پوست سریعاً می سیانواکریالت. خطر. چشم 

EUH 203 ( محتوی کروم (VI.ممکن است یک واکنش آلرژیک ایجاد نماید . 

EUH 204 ها. ممکن است یک واکنش آلرژیک ایجاد نماید. محتوی ایزوسیانات 

EUH 205 .محتوی اجزای اپوکسی. ممکن است یک واکنش آلرژیک ایجاد نماید 

EUH 206 کلر(. هشدار! با سایر محصوالت استفاده نشود. ممکن است گازهای خطرناک آزاد شود( 

EUH 207 
شده توسط سازنده  شوند. اطالعات داده های خطرناک تشکیل می محتوی کادمیم. در طی استفاده فیوم هشدار!

 های ایمنی مطابقت داده شود. را ببینید. با دستورالعمل

EUH 208 کننده(. ممکن است سبب یک واکنش آلرژیک شود. محتوی )نام ماده حساس 

EUH 209  تواند قابلیت اشتعال باال یابد. میدر استفاده 

EUH 209A تواند قابلیت اشتعال یابد. در استفاده می 

EUH 210 های اطالعات ایمنی موجود، درخواست شود. برگه 

EUH 401 ها استفاده شود.  برای جلوگیری از خطرات به سالمتی انسان و محیط، مطابق با دستورالعمل 

 Risk statementsهای ریسک  عبارت

 R1 در حالت خشک، انفجاری است.

 R2 خطر احتمالی انفجار از طریق ضربه، اصطکاک، حریق یا سایر منابع اشتعال.

 R3 خطر احتمالی انفجار خیلی زیاد از طریق ضربه، اصطکاک، حریق یا سایر منابع اشتعال.

 R4 شوند. ترکیبات فلزی انفجاری بسیار حساس تشکیل می

 R5 بب انفجار شود.گرمایش ممکن است س

 R6 با یا بدون مواجهه با هوا انفجاری است.

 R7 ممکن است سبب حریق شود.

 R8 تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است سبب حریق شود.

 R9 شود، انفجاری است. وقتی با ماده قابل احتراق ترکیب می

 R10 قابل اشتعال.

 R11 بسیار قابل اشتعال.
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 R14 واکنش شدید با آب.

 R12 بسیار زیاد قابل اشتعال.

 R15 شوند. در مواجهه با آب، گازهای بسیار زیاد و قابل اشتعال آزاد می

 R16 شود، انفجاری است. وقتی با مواد اکسیدکننده مخلوط می

 R17 قابلیت انفجاری خود به خود در هوا.

 R18 کیل شود.بخار قابل اشتعال/انفجاری تش -در استفاده، ممکن است مخلوط هوا

 R19 ممکن است پراکسیدهای انفجاری تشکیل شود.

 R20 از طریق تنفس، مضر است.

 R21 ی پوستی با این ماده، مضر است. مواجهه

 R22 در صورت خوردن، مضر است.

 R23 از طریق تنفس، سمی است.

 R24 ی پوستی با این ماده، سمی است. مواجهه

 R25 از طریق خوردن، سمی است.

 R26 از طریق تنفس، بسیار سمی است.

 R27 ی پوستی با این ماده، بسیار سمی است. مواجهه

 R28 از طریق خوردن، بسیار سمی است.

 R29 شود. در مواجهه با آب گاز سمی آزاد می

 R30 تواند بسیار قابل اشتعال شود. در استفاده می

 R31 شود. در مواجهه با اسیدها گاز سمی آزاد می

 R32 شود. مواجهه با اسیدها گاز بسیار سمی آزاد میدر 

 R33 خطر اثرات تجمعی.

 R34 سبب سوختگی می شود.

 R35 های شدید می شود. سبب سوختگی

 R36 ها. محرک چشم

 R37 .محرک سیستم تنفسی

 R38 محرک پوست.

 R39 خطر اثرات غیر قابل برگشت بسیار جدی.

 R40 یی.زا مدرک محدود اثر سرطان

 R41 ها. احتمال خطر آسیب جدی به چشم

 R42 از طریق تنفسی ممکن است سبب ایجاد حساسیت شود.

 R43 از طریق مواجهه پوستی ممکن است سبب ایجاد حساسیت شود.

 R44 در صورت گرم شدن تحت شرایط محبوس احتمال خطر انفجار وجود دارد.

 R45 سبب سرطان شود. ممکن است

 R46 ی قابل توارث ایجاد نماید.ممکن است آسیب ژن
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 R48 خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه طوالنی مدت.

 R49 سبب سرطان شود. از طریق تنفس، ممکن است

 R50 برای موجودات آبزی بسیار سمی است.

 R51 برای موجودات آبزی سمی است.

 R52 برای موجودات آبزی مضر است.

 R53 دت درمحیط آبی داشته باشد.ممکن است اثرات مضر بلند م

 R54 برای گیاه سمی است.

 R55 برای جانوران سمی است.

 R56 برای موجودات خاکی سمی است.

 R57 برای زنبورها سمی است.

 R58 ممکن است در محیط اثرات زیان آور دراز مدت بر جای گذارد.

 R59 برای الیه ازن خطرناک است.

 R60 برساند.ممکن است به باروری آسیب 

 R61 ممکن است به جنین آسیب برساند.

 R62 خطر احتمالی آسیب به باروری.

 R63 خطر احتمالی آسیب به جنین.

 R64 ممکن است به کودکان در حال تغذیه با شیر مادر آسیب برساند.

 R65 مضر: در صورت خوردن ممکن است به ریه آسیب برساند.

 R66 کی یا ترک خوردگی پوست شود.مواجهه تکراری ممکن است سبب خش

 R67 بخارات ممکن است سبب گیجی و خواب آلودگی شوند.

 R68 خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت.

 R 14/15 شوند. واکنش شدید با آب. گازهای بسیار زیاد قابل اشتعال آزاد می

 R 15/29 شود. ال آزاد میبسیار زیاد قابل اشتع و واکنش شدید با آب. گاز سمی درر تماس با آب،

 R 20/21 از طریق تنفس و مواجهه با پوست، مضر است.

 R 20/22 از طریق تنفس و در صورت خورده شدن، مضر است.

 R 21/22 از طریق مواجهه پوستی و در صورت خورده شدن، مضر است.

 R20/21/22 از طریق خوردن، مواجهه پوستی و تنفسی، مضر است.

 R23/24 و مواجهه پوستی، سمی است.از طریق تنفس 

 R 24/25 در صورت مواجهه پوستی و خوردن، سمی است.

 R 23/25 از طریق تنفس و مواجهه پوستی، سمی است.

 R23/24/25 از طریق تنفسی، مواجهه پوستی و در صورت خوردن، سمی است.

 R 26/27 از طریق تنفس و مواجهه پوستی، بسیار سمی است.

 R 26/28 فس و مواجهه پوستی، بسیار سمی است.از طریق تن

 R 26/27/28 از طریق تنفس، مواجهه پوستی و در صورت خوردن بسیار سمی است.
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 R 27/28 از طریق مواجهه پوستی و در صورت خوردن بسیار سمی است.

 R36/37 ها. محرک سیستم تنفسی و چشم

 R36/38 ها و پوست. محرک چشم

 R 37/38 پوست.محرک سیستم تنفسی و 

 R36/37/38 ها، سیستم تنفسی و پوست. محرک چشم

 R 39/23 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس.

 R 39/24 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی.

 R 39/25 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق خوردن.

 R 39/32/24 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس و مواجهه پوستی.

 R 39/23/25 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس و خوردن.

 R 39/24/25 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی و خوردن.

 R 39/23/24/25 ار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی، تنفس و خوردن.سمی: خطر اثرات بسی

 R 39/26 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس.بسیار 

 R 39/26/27 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس و مواجهه پوستی. بسیار

 R 39/27 جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی.سمی: خطر اثرات بسیار  بسیار

 R 39/28 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق خوردن. بسیار

 R 39/26/28 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق تنفس و خوردن.بسیار 

 R 39/27/28 وستی و خوردن.سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پ

 R 39/26/27/28 سمی: خطر اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی، تنفس و خوردن.بسیار 

 R 68/20 مضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق تنفس.

 R 68/21 مضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی.

 R 68/22 : خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق خوردن.مضر

 R 68/20/21 مضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق تنفس و مواجهه پوستی.

 R 68/20/22 مضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق تنفس و خوردن.

 R 68/21/22 مواجهه پوستی و خوردن.مضر: خطر احتمالی اثرات غیر قابل برگشت از طریق 

 R 68/20/21/22 اثرات بسیار جدی غیر قابل برگشت از طریق مواجهه پوستی، تنفس و خوردن. مضر: خطر احتمالی

 R 42/43 ممکن است از طریق مواجهه پوستی و یا تنفس سبب ایجاد حساسیت شود.

 R 48/20 نی مدت.مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه تنفسی طوال

 R 48/21 مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی طوالنی مدت.

 R 48/22 مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه خوراکی طوالنی مدت.

 R 48/20/21 مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه تنفسی و مواجهه پوستی طوالنی مدت.

 R 48/20/22 آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه تنفسی و خوراکی طوالنی مدت.مضر: خطر 

 R 48/21/22 مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی و خوراکی طوالنی مدت.

 R 48/20/21/22 مضر: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی، تنفسی و خوراکی طوالنی مدت.
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 R 48/23 آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه تنفسی طوالنی مدت.سمی: خطر 

 R 48/24 سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی طوالنی مدت.

 R 48/25 سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه خوراکی طوالنی مدت.

 R 48/23/24 سی طوالنی مدت.سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی و تنف

 R 48/23/25 سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه خوراکی و تنفسی طوالنی مدت.

 R 48/24/25 سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه خوراکی و پوستی طوالنی مدت.

 R 48/23/24/25 طوالنی مدت.سمی: خطر آسیب جدی به سالمتی از طریق مواجهه پوستی، تنفسی و خوراکی 

 R50/53 بسیار سمی برای موجودات آبزی ، ممکن است در محیط آبی اثرات مضر بلند مدت بر جای گذارد.

 R51/53 سمی برای موجودات آبزی، ممکن است اثرات مضر بلند مدت در محیط آبی داشته باشد.

 R52/53 محیط آبی داشته باشد.در  مضر برای موجودات آبزی، ممکن است اثرات مضر بلند مدت

  Safety statementsهای ایمنی  عبارت

 S1 صورت قفل شده نگهداری شود. به

 S2 دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.

 S3 در یک محل خنک نگه داشته شود.

 S4 های زندگی نگه داشته شود. دور از محل

 S5 شده توسط سازنده(.محتویات تحت.... نگه داشته شوند)مایع مناسب مشخص 

 S6 محتویات تحت.... نگه داشته شوند)گاز بی اثر مشخص شده توسط سازنده(.

 S7 در ظرف محکم بسته شده نگه داشته شود.

 S8 در ظرف خشک نگهداری شود.

 S9 ظرف در محل دارای تهویه مناسب نگه داشته شود.

 S12 در ظرف مهر و موم شده نگه داشته نشود.

 S13 مواد غذایی، آشامیدنی و خوراک حیوانی نگه داشته شود.دور از 

 S14 دور از .... نگه داشته شود)مواد ناسازگار معرفی شده توسط سازنده(.

 S15 دور از گرما نگه داشته شود.

 S16 از منابع اشتعال دور نگهداشته شود. سیگار نکشید.

 S17 دور از مواد قابل احتراق نگه داشته شود.

 S18 با احتیاط حمل و باز شود. ظرف

 S20 در هنگام کار با ماده نخورید و نیاشامید .

 S21 در هنگام کار با ماده سیگار نکشید.

 S22 غبار تنفس نشود.

 S23 ها /بخار/گاز/ اسپری تنفس نشوند)کلمه مشخص شده توسط سازنده(. فیوم

 S24 از مواجهه با پوست خودداری شود.

 S25 ها خودداری شود. شماز مواجهه با چ
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 S26 با مقدار زیادی آب شسته و مراقبت پزشکی دریافت شود. فوراًدر صورت مواجهه چشمی، 

 S27 های آلوده شده را در آورید. همه لباس

 S28 شسته شود. با مقدار زیادی)مشخص شده توسط سازنده( فوراًپس از مواجهه پوستی، 

 S29 کنید. ها اجتناب از تخلیه ماده در زهکش

 S30 هرگز به این ماده آب اضافه نشود.

 S33 اقدامات احتیاطی در برابر بارهای ساکن در نظر گرفته شود.

 S35 این ماده و ظرف آن باید به یک روش ایمن دفع شوند.

 S36 لباس حفاظتی مناسب پوشیده شود.

 S 37 های مناسب پوشیده شوند. دستکش

 S38 از وسیله حفاظت تنفسی مناسب استفاده شود. در صورت کافی نبودن تهویه

 S39 حفاظ چشم و صورت پوشیده شود.

 S40 برای تمیز نمودن کف و همه اشیای آلوده شده به این ماده از....... )مشخص شده توسط سازنده( استفاده شود.

 S41 ها تنفس نشوند. در صورت حریق و یا انفجار فیوم

 S42 پری، وسیله تنفسی مناسب)کلمه مناسب مشخص شده توسط سازنده( پوشیده شود.در طی ضد عفونی کردن، اس

افزایش  شود. اگر اضافه نمودن آب خطر را در صورت حریق از ...) در این فاصله نوع تجهیزات اطفای حریق مشخص می

 دهد: هرگز آب استفاده نشود( استفاده شود. می
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 S45 توصیه پزشکی دریافت شود)تا حد امکان برچسب نشان داده شود(. فوراًشی، در صورت بروز حادثه یا احساس ناخو

 S46 توصیه پزشکی دریافت و این ظرف یا برچسب نشان داده شود. فوراًدر صورت خوردن ماده، 

 S47 در دمای بیش از .... درجه سانتی گراد نگهداری نشود)توسط سازنده مشخص شده است(.

 S48 نگهداشته شود)ماده مناسب توسط سازنده مشخص شده است(. با .......... مرطوب

 S49 فقط در ظرف اصلی نگهداشته شود.

 S50 )توسط سازنده مشخص شده است(. با .... مخلوط نشود

 S51 فقط در فضاهای دارای تهویه مناسب استفاده شود.

 S52 شود. برای استفاده داخلی بر روی فضاهای بزرگ توصیه نمی

 S53 های خاص را بدست آورید. قبل از استفاده دستورالعمل-اب از مواجههاجتن

 S56 این ماده و ظرف آن به عنوان خطرناک یا در محل جمع آوری مواد زائد خاص، دفع شوند.

 S57 برای جلوگیری از آلودگی محیطی از محدود کردن مناسب استفاده شود.

 S59 مراجعه شود. ه سازنده/فروشندهبرای اطالعات در مورد بازیافت/ بازیابی ب

 S60 این ماده و ظرف آن باید به عنوان ماده زائد خطرناک دفع شوند.

 S61 های خاص مراجعه شود. های اطالعات ایمنی/دستورالعمل از رها نمودن ماده به محیط خودداری شود. به برگه

 S62 پزشکی دریافت شود و این ظرف یا برچسب نشان داده شود.مراقبت  فوراًدر صورت خوردن ماده، وادار به استفراغ نکنید. 

 S63 در صورت حادثه از طریق تنفسی، مصدوم را به هوای تازه برده و در وضعیت استراحت قرار دهید.

 S1/2 به صورت قفل شده و دور از دسترس کودکان نگهداشته شود.

 S3/7 ید.ظرف را به صورت محکم بسته شده و در یک محل خنک نگهدار



 

  ص

 

 S3/9/14 در یک محل خنک، با تهویه خوب و دور از........)مواد ناسازگار مشخص شده توسط سازنده( نگهداشته شود.

 S3/9/49 فقط در ظرف اصلی و در یک محل خنک، با تهویه خوب نگهداشته شود.

شده توسط سازنده(  زگار مشخصی خوب و دور از ..... )مواد ناسا فقط در ظرف اصلی و در یک محل خنک، با تهویه

 نگهداشته شود.
S3/9/14/49 

 S3/14 شده توسط سازنده( نگهداشته شود. در یک محل خنک و دور از ... )مواد ناسازگار مشخص

 S7/8 صورت محکم بسته شده و خشک نگهداشته شود. ظرف را به

 S7/9 ی مناسب نگهداشته شود. در ظرف محکم بسته شده و فضای دارای تهویه

oتر از  شده و در دمای کم در ظرف محکم بسته
C .)نگهداری شود )توسط سازنده مشخص شده است .... S7/47 

 S20/21 در هنگام کار با ماده نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.

 S24/25 ها و پوست خودداری شود. از مواجهه با چشم

شده توسط سازنده(  با مقدار زیادی )مشخص فوراًشده را درآورید و  های آلوده همه لباس فوراًی پوستی،  پس از مواجهه

 شسته شود.
S27/28 

 S29/35 ها تخلیه نشوند، این ماده و ظرف آن به روش ایمن دفع شوند. به زهکش

 S29/56 آوری مواد زائد خاص، دفع شوند. عنوان خطرناک یا در محل جمع ها تخلیه نشوند، این ماده و ظرف آن به به زهکش

 S36/37 ها و لباس حفاظتی مناسب پوشیده شوند. دستکش

 S36/39 حفاظ چشم /صورت و لباس حفاظتی مناسب پوشیده شوند.

 S37/39 ها و حفاظ چشم /صورت مناسب پوشیده شوند. دستکش

 S36/37/39 ها، لباس حفاظتی و حفاظ چشم /صورت مناسب پوشیده شوند. دستکش

 S47/49 گراد )توسط سازنده مشخص شده است( نگهداشته شود. تر از .... درجه سانتی کمفقط در ظرف اصلی و دمای 

 Precautionary statements های احتیاط عبارت

P101 همراه داشته باشید. در صورت نیاز به مراقبت پزشکی، ظرف ماده یا یرچسب را به 

P102 .دور از دسترس کودکان نگهداشته شود 

P103 اده، برچسب خوانده شود.قبل از استف 

P201 های خاص قبل از استفاده دریافت شوند. دستورالعمل 

P202 اید، از ماده استفاده نکنید. های ایمنی را نخوانده و نفهمیده تا زمانی که همه احتیاط 

P210 های باز و سطوح داغ نگهداری شود. سیگار نکشید. ها، شعله دور از گرما، جرقه 

P211 عله باز یا سایر منابع اشتعال، اسپری نشود.بر روی ش 

P220 .دور از مواد یا لباس قابل احتراق انبار /نگهداری شود 

P221 شدن با مواد قابل احتراق باید در نظر گرفته شود. هرگونه احتیاطی برای جلوگیری از مخلوط 

P222 .اجازه ندهید که با هوا تماس یابد 

P223 گیری، دور از مواجهه احتمالی با آب، نگهداری شود. احتمال آتشدلیل واکنش شدید و  به 

P230 .... مرطوب نگهداشته شود با 

P231 اثر حمل شود. تحت گاز بی 
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P232 .از رطوبت محافظت شود 

P233 صورت محکم بسته شده نگهداری شود. ظرف به 

P234 .فقط در ظرف اصلی نگهداری شود 

P235 .سرد نگهداشته شود 

P240 .ظرف و تجهیزات آن به زمین متصل شوند 

P241 .از تجهیزات روشنایی، تهویه و الکتریکی و ... ضد انفجار استفاده شود 

P242 .فقط از ابزار ضد جرقه استفاده شود 

P243 های الزم در برابر تخلیه بار ساکن صورت گیرد. احتیاط 

P244 دارید.شیرها و اتصاالت را عاری از روغن و گریس نگه 

P250 .تحت آسیاب/شوک/اصطکاک و ... قرار نگیرد 

P251 .ظرف تحت فشار. حتی پس از استفاده نسوزانید یا سوراخ نکنید 

P260 .گرد و غبار، فیوم، گاز، میست، بخار و اسپری این ماده را استنشاق نکنید 

P261 .از تنفس غبار، فیوم، گاز، میست، بخارات و اسپری خودداری شود 

P262 ها، لباس و پوست تماس نیابد. ماده با چشم 

P263 .از مواجهه با ماده طی بارداری و شیردهی خودداری شود 

P264 .پس از استفاده از ماده، ......... کامالً شسته شوند 

P270 .در هنگام کار با این ماده از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن پرهیز کنید 

P271 ز یا دارای تهویه مناسب استفاده شود.فقط در فضاهای با 

P272 .نباید اجازه داده شود که لباس کار آلوده از محیط کار خارج شود 

P273 .از رهانمودن ماده به محیط خودداری شود 

P280 های حفاظتی، لباس حفاظتی، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند. دستکش 

P281 ردی استفاده شود.در صورت نیاز از تجهیزات حفاظت ف 

P282 های عایق/حفاظ صورت/ محافظ چشم پوشیده شوند. دستکش 

P283 .لباس مقاوم در برابر حریق پوشیده شود 

P284 نبودن تهویه از حفاظت تنفسی استفاده شود. در صورت کافی 

P284 .وسیله حفاظت تنفسی استفاده شود 

P285 ت تنفسی استفاده شود.نبودن تهویه، از وسیله حفاظ در صورت کافی 

P231+P232 اثر استفاده شود. از رطوبت محافظت شود. تحت گاز بی 

P235+P410 .سرد نگهداشته شود. از نور خورشید محافظت شود 

P301 :اگر خورده شود 

P302 ی پوستی: در صورت مواجهه 

P303 :)در صورت مواجهه با پوست )یا مو 

P304 :در صورت تنفس 

P305 ی چشمی: رت مواجههدر صو 
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P306 :در صورت مواجهه با لباس 

P307 :در صورت در معرض قرارگرفتن 

P308 :در صورت در معرض قرارگرفتن یا اهمیت داشتن 

P309 :در صورت مواجهه یا احساس ناخوشی 

P310 ًبا پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. فورا 

P311 د.با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیری 

P312 کنید با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. اگر احساس ناخوشی می 

P313 .مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P314 کنید، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود. اگر احساس ناخوشی می 

P315 .مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P320 . ببینید(.درمان ویژه ضروری است )این برچسب را ... 

P321 .)درمان ویژه )این برچسب را ..... ببینید 

P322 های ویژه )این برچسب را ..... ببینید(. روش 

P330 .دهان شسته شود 

P331 .وادار به استفراغ نکنید 

P332 :در صورت بروز تحریک پوستی 

P333 های پوستی: در صورت بروز تحریک یا دانه 

P334 رید/در بانداژهای مرطوب بپیچید.در آب سرد فرو بب 

P335 .ذرات سست را از پوست پاک کنید 

P336 زده را با آب ولرم گرم کنید. سطح تحت تاثیر را مالش ندهید. های یخ بخش 

P337 :در صورت ادامه تحریک چشمی 

P338 
رج کنید. به شستن ادامه ها را از چشم خا راحتی، آن ها به در صورت وجود لنزهای تماسی و امکان در آوردن آن

 دهید.

P340 .مصدوم را به هوای تازه برده و برای تنفس در حالت استراحت در یک وضعیت راحت قرار دهید 

P350 .به آرامی با مقدار زیادی آب و صابون شسته شود 

P351 مدت چند دقیقه با آب بشویید. با احتیاط به 

P352 با مقدار زیادی آب و صابون شسته شود. 

P353 .پوست را با آب بشویید/دوش بگیرید 

P360 لباس و پوست آلوده را با مقدار زیادی آب بشویید. فوراًها،  قبل از درآوردن لباس 

P362 ی مجدد، بشویید. لباس آلوده را درآورده و قبل از استفاده 

P363 ی مجدد، بشویید. لباس آلوده را قبل از استفاده 

P370 :در صورت حریق 

P371 :در صورت حریق عمده و مقادیر زیاد 

P372 .در صورت حریق احتمال خطر انفجار وجود دارد 
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P373 رسد، حریق را اطفا نکنید. حالت انفجاری می وقتی حریق به 

P374 های معمول از یک مسافت قابل قبول اطفاء نمایید. حریق را با احتیاط 

P375 ا از راه دور اطفاء کنید.دلیل احتمال خطر انفجار، حریق ر به 

P376 صورت ایمن این کار را انجام دهید. توانید به نشت را متوقف کنید، اگر می 

P377 .حریق گاز نشتی: خاموش نشود، مگر این که به روش ایمن نشت را بتوان متوقف نمود 

P378 .برای اطفاء از ...... استفاده شود 

P380 .محیط تخلیه شود 

P381 صورت ایمن انجام داد. توان به بع اشتعال حذف شوند اگر این کار را میهمه منا 

P390 از آسیب ماده، مواد ریزشی جذب شوند. برای جلوگیری 

P391 آوری کنید. مواد ریزشی را جمع 

P301+P310  ،با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. فوراًدر صورت خوردن ماده 

P301+P312 کنید با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. ده اگر احساس ناخوشی میدر صورت خوردن ما 

P301+P330+P331 .در صورت خوردن، دهان را بشویید. وادار به استفراغ نکنید 

P302+P334 ی پوستی: در آب سرد فروببرید/ در بانداژهای مرطوب بپیچید. در صورت مواجهه 

P302 + P350 ه آرامی با مقدار زیادی آب و صابون بشویید.ی پوستی، ب در صورت مواجهه 

P302 + P352 ی پوستی، با مقدار زیادی آب و صابون بشویید. در صورت مواجهه 

P303+P361+P353 های آلوده را درآورید. پوست را با آب بشویید یا دوش بگیرید. همه لباس فوراًی پوست )مو(،  در صورت مواجهه 

P304+P340 ده، مصدوم را به هوای تازه برده و برای تنفس در وضعیت استراحت قرار دهید.در صورت تنفس ما 

P304+P341 
در صورت تنفس ماده، اگر در تنفس مصدوم مشکل وجود دارد او را به هوای تازه برده و برای تنفس در وضعیت 

 استراحت قرار دهید.

P305+P351+P338 
د دقیقه با احتیاط بشوئید. در صورت وجود لنزهای تماسی و مدت چن ها را به ی چشمی، چشم در صورت مواجهه

 ها را از چشم خارج نمایید. به شستن ادامه دهید. امکان راحت درآوردن، آن

P306+P360 لباس و پوست آلوده را با مقدار زیادی آب بشویید. فوراًها،  در صورت مواجهه با لباس، قبل از درآوردن لباس 

P307 + P311  مواجهه با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید.در صورت 

P308+P313 .در صورت مواجهه یا وجود مسئله مهم، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P332 + P313 .در صورت بروز تحریک پوستی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P333 + P313  پزشکی دریافت شود.در صورت بروز تحریک یا دانه پوستی، مراقبت یا توجه 

P335 + P334 .ذرات سست را از پوست پاک کنید. در آب سرد فروببرید/ در بانداژهای مرطوب بپیچید 

P337 + P313 .در صورت ادامه تحریک چشمی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P342 + P311 در صورت تجربه عالئم تنفسی، با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. 

P370 + P376 توانید به رو ش ایمن نشت را متوقف کنید. در صورت بروز حریق: اگر می 

P370+P378 .در صورت بروز حریق: برای اطفاء از .... استفاده شود 

P370+P380+P375 ء از راه دور انجام شود. دلیل خطر انفجار، اطفا در صورت حریق: محیط تخلیه شود. به 
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P371+P380+P375 احتمال خطر انفجار، اطفاء از راه دور انجام شود. دلیل محیط تخلیه شود. به :ورت حریق بزرگ و مقادیر زیاددر ص 

P401 .... انبار 

P402 .در محل خشک انبار شود 

P403 ی مناسب انبار شود. در محل دارای تهویه 

P404 .در یک ظرف بسته شده انبار شود 

P405 شده انبار شود صورت قفل به. 

P406 .در یک ظرف مقاوم به خورندگی با یک الیه داخلی مقاوم، انبار شود 

P407 ها فاصله هوایی حفظ شود. بین پالت 

P410 .از نور خورشید محافظت شود 

P411  در دمای بیش از°F .....°C/.انبار نشود ..... 

P412 50در مواجهه با دمای بیش از°C/122°F قرار نگیرد. 

P413 عمده بیش از ......کیلوگرم/...... پوند در دمای بیش از مقادیر°F .....°C/..... .انبار نشود 

P420 .از سایر مواد دور نگهداشته شود 

P422 .محتویات، تحت ......... ذخیره شوند 

P402+P404 .در محل خشک نگهداری شود. در یک ظرف بسته شده نگهداری شود 

P403+P233 ی خوب، نگهداری شود. در ظرف محکم بسته شده نگهداری شود. هدر فضای دارای تهوی 

P403 + P235 ی خوب، نگهداری شود. خنک نگهداری شود. در فضای دارای تهویه 

P410+P403 ی خوب، نگهداری شود. از نور خورشید محافظت شود. در فضای دارای تهویه 

P410+P412 50ی بیش ازاز نور خورشید محافظت شود. در مواجهه با دما°C/122°F قرار نگیرد. 

P411 + P235 در دمای بیش از°F .....°C/..... .انبار نشود. خنک نگهداری شود 

P501 ......... دفع ماده یا ظرف محتوی آن 
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 مقدمه -1

که حذف این مواد  طوری هون پیدا کرده است، بامروزه زندگی انسان ارتباطی تنگاتنگ با مواد شیمیایی گوناگ

ویـژه  خطرات گوناگون را به ،تهیه، تولید و استفاده از این مواد ،سوی دیگر ازد. کن زندگی انسان را مختل می

وجود  به ،های آموزشی و پژوهشی که با مواد شیمیایی سروکار دارند آزمایشگاه بخش صنعتی و برای کارکنان

 جمله آن از کهشود  موجب بروز حوادث بسیاری می شیمیایی مواد با کار ایمنی نکات یترعا عدم. آورد می

 :کرد اشاره زیرموارد  به توان می

 دخانیات استعمال و شعله ایجاد اثر در سوزی آتش و انفجار -6

و  کردن سلم استشمام، خوردن، اثر بر های مختلفی مانند سرطان ابتال به بیماری و مرگ به منجر مسمومیت -2

 شیمیایی تماس طوالنی مدت با مواد

 بازکردن در هنگام در اطراف به مواد رانفو و پاشش احتمال نگرفتن نظر در اثر در زخم ایجاد و مسمومیت -3

 فردی حفاظت تجهیزات از استفاده عدم و ظروف

ت، تاسیسات، محیط زیست آور و مخرب این مواد، برای حفظ سالمت افراد، تجهیزا بنابراین، کنترل اثرات زیان

 .بسیار اهمیت دارد...  و

باعث گسترش  ،ی چگونگی برخورد با حادثه عدم آگاهی و نداشتن اطالعات مفید در زمینه ،در بیشتر مواقع

توانست حادثه را کنترل نموده و از بروز  ی مقابله می گردیده است. در حالی که آگاهی از آن و نحوه حادثه

 عمل آورد.  ی بهخسارت بیشتر جلوگیر

ی شیمیایی جدید به این فهرست  ماده 2444تا  6444و ساالنه ا کنون صدها هزار ماده شیمیایی شناسایی شده ت

 به شیمیایی مواد از صنایع بیشتر در که است شده باعث صنعتی های پیشرفت امروز دنیای در. شود اضافه می

ی شیمیایی متفاوت تولید یا استفاده  کصد هزار مادههر ساله ی طوری که به شود استفاده مختلف های شکل

 ممکن حتی که شود حوادثی آمدن وجود به باعث تواند می شیمیایی مواد به مربوط ایمنی رعایت عدم شود. می

 در شیمیایی مواد خصوص در ایمنی نکات رعایت و نگهداری رو این از د.باش داشته پی در نیز را مرگ است

 .دارد مهمی نقش منای کار محیط یک حفظ
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(WHO) جهانی بهداشت سازمان آمارهای
6
 صنایع در جهان سطح در نفر میلیون 0که  است واقعیت این گویای 

علت نداشتن آشنایی و اطالعات کافی و تماس با این مواد در  و افراد زیادی به هستند کار به مشغول شیمیایی

های آینده  به نسل ها آنند و حتی در بعضی موارد اثرات شو می ها آندچار عوارض و اثرات ناشی از  طول سال

 گردد.  نیز منتقل می

با توجه به موارد باال، آگاهی داشتن از خطرات مواد شیمیایی، نکاتی که باید هنگام کار با مواد شیمیایی رعایت 

های ناشی از مدحادثه و پیامنظور کنترل  مقابله با حوادث ایجادشده هنگام کار با مواد شیمیایی، به ی شود و نحوه

 آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

  

 تاریخچه ایمنی در جهان -2

فلزکاری آمریکا مطرح  ی صورت یک پدیده علمی در موسسه میالدی به 6462ایمنی در محیط کار از سال 

(ILO)المللی کار  گردید. با تشکیل سازمان بین
. شدجدی مطرح  صورت میالدی، بحث ایمنی به 6464در سال  2

این سازمان در ارتباط با موضوع ایمنی و بهداشت کار مباحثی مانند جلوگیری از حوادث ناشی از کار و 

های مرتبط با شغل، بهبود حفاظت و بهداشت در محیط کار، تاسیس موسسات تخصصی حفاظت کار،  بیماری

ای ایمنی و بهداشت را مورد بررسی و  قهی محلی و منطها آنسازمرسیدگی به امور رفاهی کارگران و یاری به 

 توجه قرار داد.

حفاظت و انجمن استاندارد آمریکا تشکیل شد که مسئولیت گسترش استانداردهای  ،6428پس از آن در سال 

نیز سازمان  6407تاسیس گردید. در سال  6434ایمنی را برعهده گرفت. انجمن بهداشت صنعتی آمریکا در سال 

 تاسیس شد.  «کسب باالترین حد ممکن بهداشت برای عموم»با شعار  (WHO)بهداشت جهانی 

صورت  ای به المللی کار و سازمان بهداشت جهانی تعریف مشترکی از بهداشت حرفه سازمان بین 6414در سال 

 زیر ارائه کردند:

                                                           
1
 World Health Organization 

2
 International Labor Organization 
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شاغل، حمایت ارتقاء و حفظ باالترین درجه از شرایط فیزیکی، روانی و رفاه اجتماعی کارگران در همه م»

نمودن  حتمالی موجود در محیط کار. فراهمهای ا از کارگران در پیشگیری از خطرات بهداشتی و ریسک

عبارتی انطباق کار با  های روانی هر فرد و به محیط کاری مناسب و متناسب با شرایط فیزیکی و قابلیت

 «افراد و هر فرد با فرد دیگر

جمهور وقت آمریکا رسید و در همان  ی به امضاء ریچارد نیکسون رئیسبهداشت و ایمن ی الیحه ،6474در سال 

(OSHA)ای  سال اداره ایمنی و بهداشت حرفه
(NIOSH)ای  و انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه 6

تاسیس  2

برخورداری از شرایط کاری ایمن و بهداشتی، »با شعار  6478مرکز ایمنی و بهداشت کانادا در سال گردید. 

ای اروپا با  آژانس ایمنی و بهداشت حرفه 6441تاسیس گردید و در سال « ها است م همه کاناداییحق مسل

 وری بیشتر تاسیس شد. تر با بهره تر و بهداشتی هدف ایجاد محیط کار ایمن

(UNCED)محیط زیست و توسعه  ی متحد در زمینه ملل کنفرانس ،6442سال  در
 ای تصویب کرد که قطعنامه 3

کشور  614 از بیش در که شد تعیین پایدار ی یابی به توسعه دست جهت در کشورها برای مختلفی یفوظا آن طی

 توجه مورد زیر موارد بر تأکید با را شیمیایی مواد صحیح مدیریت ،قطعنامه این از نوزدهم فصل. شد گرفته کار به

 :دهد می قرار

 مناسب و کافی قوانین -

 اطالعات انتشار و آوری جمع -

 ریسک ارزیابی برای الزم یها ظرفیت ایجاد- 

 ریسک مدیریت مشی خط تعیین -

 آن نمودن قانونی و کاربرد برای الزم یها ظرفیت ایجاد -

 آلوده مناطق و ها خاک سازی پاک نیز و مسموم افراد بازتوانی برای الزم یها ظرفیت ایجاد -

 مؤثر آموزشی های برنامه ایجاد -

 اضطراری موارد هب صحیح پاسخ توانایی -

                                                           
1
 Occupational Safety and Health Organization 

2
 National Institute for Occupational Safety and Health 

3
 United Nations Conference on Environment and Development 
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های ملی خود را  کشورهای مختلف برنامه 2444توصیه گردید که تا سال  UNCEDکنفرانس  سوی از همچنین

 کلی مقررات طور به د.گیرن کار به و نموده تعیین شیمیایی مواد محیطی زیست مخاطرات ریسک مدیریت برای

 قانونی و موارد علمی های یافته آن در که بوده ای دهپیچی بسیار ی حیطه شیمیایی عوامل و خطرناک مواد به مربوط

 .یافت دست خطرناک مواد صحیح مدیریت و شیمیایی ایمنی به بتوان ها آن کمک با تا آمده یکدیگر کنار در

 این د.درآی اجرا ی مرحله به و شده گرفته کار به جدی طور به باید شیمیایی مواد ی زمینه در شده وضع مقررات

 ی نحوه سطوح این با متناسب که شده وضع محلی یا و ملی المللی، بین مختلف سطوح در است نممک مقررات

 .باشد می مرتبط یها آنسازم و ذیصالح مراجع نظر زیر و صالحیت در نیز ها آن به رسیدگی

 و حفظ دفه با که هستند قوانینی جمله از کار قانون 14 ی ماده 2 ی تبصره و کار قانون 18 ی ماده ما کشور در

 :اند شده وضع کار محیط بهداشت و ایمنی سطح ارتقاء و کار نیروی سالمت از صیانت

 :کار قانون 85 ی ماده

 فنی حفاظت عالی شورای سوی از که هایی دستورالعمل رعایت ،کشور مادی منابع و انسانی نیروی صیانت برای

 یها بیماری از جلوگیری کی )جهتپزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فنی( حفاظت تأمین جهت)

 کارگران کارفرمایان، ها، کارگاه ی کلیه برای ،شود می تدوین کار( محیط و کارگر و کار بهداشت تأمین و ای حرفه

 .است الزامی کارآموزان و

 :کار قانون 96 ی ماده 1 ی تبصره

 بهداشت ی زمینه در بازرسی و یارزشیاب کنترل، ریزی، برنامه مسئول پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .آورد عمل هب زمینه این در را الزم اقدامات است موظف و بوده کارگری درمان و کار

 مواد با کار ی وهنح در تواند می مساله این و بوده متفاوت مختلف کشورهای در مقررات از بسیاری جزئیات

 معموالً کار محیط های دهآالین و شیمیایی کیباتتر با تماس مجاز حدود مثال، عنوان به د.باش مؤثر شیمیایی

 کشور در شته باشد.دا نیاز قانونی ی جنبه تواند می ها آن از تبعیت که شده تعیین مقرراتی و استانداردها ی وسیله هب

 تماس حدود" معیارهای رعایت ،کار نیروی سالمت سطح ارتقاء و حفظ هدف با و باال قانونی مستندات ما طبق

 کارفرمایان، ،ها کارگاه ی کلیه برای کار و محیط سالمت مدیریت مرکز توسط شده تدوین "زا بیماری واملع شغلی

 و ضوابط تابع هوا یا و محیط فاضالب، ی شبکه در شیمیایی مواد دفع همچنین .است الزامی کارآموزان و کارگران
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. است خود خاص مقررات تابع نیز ییشیمیا یعاتضا یا و خطرناک مواد نقل و حمل و بوده مربوطه مقررات

 داشته آگاهی مقررات از کافی ی اندازه به یداب دارند وکار سر شیمیایی مواد با نوعی به که افرادی تمام بنابراین

 .دهند انجام بهداشتی و ایمنی اصول و مقررات مالک رعایت با را خود کار بتوانند تا باشند

 

  خطرات کار با مواد شیمیایی -3

تولیدکنندگان، واردکنندگان  ی ، کلیه1یا استاندارد حق دانستن CFR 24 OSHA 6244/6464ساس استاندارد برا

کنندگان مواد شیمیایی موظفند اطالعات الزم در مورد خطرات احتمالی این محصوالت را در اختیار  و توزیع

  قرار دهند. بر همین اساس، کارفرمایان نیزاند،  خریداران و کارفرمایانی که این مواد را از ایشان خریداری نموده

کارگران ذیربط، از خواص و خطرات مواد  ی نمودن کلیه های الزم جهت مطلع آوردن زمینه موظف به فراهم

 .باشند میشیمیایی مصرفی 

هدف از تدوین این استاندارد، حصول اطمینان از آگاهی کامل کارکنان نسبت به خطرات مواد شیمیایی و 

ی شغلی ها بیماریاقدامات پیشگیرانه جهت محافظت افراد در مقابل وقوع حوادث ناگوار و یا بروز همچنین 

. بر اساس این استاندارد، اطالعات مربوط به مواد شیمیایی خطرناک باید از چهار طریق در اختیار کارگران است

 قرار گیرد:

دستیابی به این استاندارد را تهیه کرده و  ی ر زمینهی خود دها برنامه ی از کلیه 2کارفرمایان باید طرحی مکتوب-6

 در اختیار تمامی کارگران قرار دهند.

اطالعات اساسی  حاوی 3برچسبی دارایباید  ها آن بندی بستهظروف حاوی مواد شیمیایی خطرناک و  ی کلیه -2

 د.نمربوطه باش ی و اولیه در مورد خطرات ماده

(MSDS)اطالعات ایمنی مواد  ی برگه خطرناک باید حاوی ظروف حاوی مواد شیمیایی ی کلیه -3
باشند که  0

 .باشد می...  حمل و ی تری در مورد محتویات، اثرات غیربهداشتی، نحوه شامل اطالعات جزئی

                                                           
1
 Right-to-know standard 

2
 Written plan 

3
 Label 

4
 Material Safety Data Sheet 
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کارفرمایان باید اطالعات و آموزش کافی را در اختیار تمامی کارگران و کارکنانی که با مواد شیمیایی در  -0

 قرار دهند.تماس هستند، 

که منجر به بروز خطرات بهداشتی شوند و  شود میبراساس این استاندارد، خطرات شیمیایی از موادی حاصل 

این، استاندارد حق دانستن، مواد شیمیایی خطرناک را به دو دسته کی افراد را تهدید نمایند. بنابریا ایمنی فیزی

 تقسیم کرده است:

 خطرات بهداشتیمواد شیمیایی منجر به بروز  -الف

 ایمنی فیزیکی افراد در معرض تماس ی مواد شیمیایی تهدیدکننده -ب

آمدن اثرات وجود بهباعث  ،گرفته ی صورتها بررسیاول موادی هستند که براساس مطالعات و  ی دسته

مزمن  یها بیماریی حاد و هم ها بیماریاند که در این مورد، هم  غیربهداشتی در کارکنان در معرض تماس گشته

 :باشد میگرفته برای این نوع مواد در این استاندارد شامل موارد زیر  بندی صورت ترین طبقه باشند. مهم مدنظر می

 زا( )مواد سرطان 1ها کارسینوژن -الف

 مواد خورنده -ب

 سمیت باال مواد شیمیایی با -ج

 آور مواد خفگی -د

 آور مواد محرک و التهاب -ه

 زا مواد آلرژن یا حساسیت -و

ها، سیستم عصبی، خون،  های مختلف از قبیل کبد، کلیه مواد شیمیایی که باعث بروز اختالالتی در اندام -ز

 .دنشو میها  ها و دستگاه تنفسی، دستگاه تناسلی، پوست و یا چشم شش

، قابل مواد قابل اشتعال ایمنی و فیزیکی افراد در معرض تماس( ی هدوم )یا مواد شیمیایی تهدیدکنند ی دسته

 .باشند میی بسیار باال پذیر واکنشانفجار، ناپایدار و یا مواد با قابلیت 

باشند و کارگران نیز  MSDSزده شده و همچنین همراه با  شده، باید برچسبهای اشاره  ویژگیمواد شیمیایی با 

گان و یا واردکنندگان مواد کار با این مواد خطرناک دریافت دارند. تولیدکنند ی زمینه های الزم را در باید آموزش

                                                           
1
 Carcinogens 
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الزم جهت  های وجود دارد، موظف به ارزیابی این مواد و انجام آزمایش ها آن  بودن شیمیایی که احتمال خطرناک

بایست اطالعات الزم را در اختیار  و همچنین می باشند می ها آنحصول اطمینان از میزان خطرسازبودن 

  ،دهند میکارفرمایانی که این مواد شیمیایی را مورد مصرف قرار  ی خریداران قرار دهند. به این ترتیب کلیه

گرفته توسط تولیدکنندگان استناد کرده و از تکرار مجدد این  انجام های ها و آزمایش ند به ارزیابیتوان می

 صرفنظر نمایند. ها آزمایش

اثرات سوء  ی دهنده ی که نشانو ارزیابی مواد شیمیایی، هرگونه مدرک و دلیل علم ها در هنگام انجام آزمایش

اطالعات ایمنی مواد گزارش گردد.  ی ، باید در برگهباشد میبهداشتی این مواد بر افراد یا حیوانات مورد آزمایش 

زیرا موادی که بر حیوانات اثرات  .شده بر روی حیوانات نیز باید مدنظر قرار گیرد در این زمینه، مطالعات انجام

، باید ها شده در آزمایش موارد مشاهده ی نیز اثراتی را بر جای گذارند. کلیه ها آنبر انسممکن است  ،سوء دارند

کامل و دقیق ذکر گردند؛ حتی اگر تولیدکنندگان مواد شیمیایی نیز وجود این خطرات را نپذیرند و  طور به

د به اطالع کارخانه یا شده توسط سایر منابع موثق نیز بای تکذیب نمایند، موارد سوء و غیربهداشتی مشاهده

الذکر، تصمیم نهایی تعیین این  شرکت تولیدکننده برسد و در صورت عدم پذیرش این موارد توسط شرکت فوق

کنندگان قرار داده است یا  اطالعات ضروری را در اختیار خریداران و مصرف ی مسئله که آیا این شرکت، کلیه

 .است OSHAسازمان  ی عهده خیر، بر

که این استاندارد در  دنباش می های کاری به شکل ترکیباتی از مواد شیمیایی متفاوت مصرفی در محیطاغلب مواد 

شده بر روی کل ترکیب، صورت  انجام های . اگر آزمایشگیرد میمواد مخلوط، موارد جداگانه را مدنظر  ی زمینه

 صورت بهبر روی تک تک مواد  ها صورت کامل گزارش شود؛ اما اگر آزمایش هگرفته باشد، نتایج حاصل باید ب

مواد شیمیایی  ی صورت پذیرفته و مواد به شکل ترکیبی مورد آزمایش قرار نگرفته باشند، تولیدکننده هجداگان

باید اساس کار خود را بر این فرض بگذارد که در کل ترکیب حاصل، خطر تک تک مواد موجود که درصد 

 ی اگر مخلوطی شامل هرگونه ماده ،مثال عنوان بهفته شود. بنابراین دارند، در نظر گر درصد 6وزنی باالتر از 

زا  زا( و با درصد وزنی بیش از یک درصد باشد، این ترکیب احتماالً سرطان شیمیایی کارسینوژن )یا سرطان

 خواهد بود.
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 «حق دانستن»دستیابی به استاندارد  ی طرح مکتوب کارفرما در زمینه -3-1

را تهیه کرده و در این طرح، تمامی « حق دانستن»دستیابی به استاندارد  ی ح مکتوبی در زمینههر کارفرما باید طر

 :باشد میملزومات جهت کسب استاندارد را ذکر نماید که این ملزومات شامل موارد زیر 

 زنی ظروف و محتویات مواد شیمیایی خطرناک برچسب برایهای کاربردی  سیستم -الف

 های مصرفی اطالعات مربوط به برچسب رسانیجهت به روزروندهای کاربردی  -ب

 MSDSدسترسی و استفاده از  ی نحوه -ج

 های مربوطه به آنان کردن افرادی جهت واگذاری مسئولیت آموزش کارکنان در زمینه مشخص -د

 .گیرد مینحوه و نوع آموزشی که برای افراد، مدنظر قرار  -ه

 شده موجود در محل کار از محصوالت خطرساز شناخته فهرستی -و

های  ویژه کار در سیستم هسازی کارگران از خطرات مشاغل مختلف ب روشی که کارفرما جهت آگاه -ز

 .گیرد میکار  هب کشی و ... کشی، لوله کانال

شناسایی  ی های مختلف و در زمینه روندهایی که کارفرما جهت کسب اطالعات از پیمانکاران بخش -ح

 .برد میکار  هاغل مربوطه بخطرات موجود در مش

کارگران در معرض خطرات مواد شیمیایی  امکان دارد، زیرا استسزایی برخوردار  همورد اخیر از اهمیت ب

مهم نیست که این مواد توسط چه فرد یا افرادی در  .قرار داردخاصی باشند که تحت کنترل کارفرمای دیگری 

اطالعات مربوط  ی آوردن کلیه رت کارفرما موظف به فراهم، در هر صوشوند میمحیط کار واردشده و مصرف 

موقت در محیط کاری مشغول به  طور بهدر مورد پیمانکارانی که  باشد. میبه مواد خطرساز برای کارگران 

، باید در ها آنمصرفی توسط  خطرساز آوردن اطالعات مربوط به مواد شیمیایی ، شرط فراهمشوند میفعالیت 

 گردد.قراردادشان ذکر 

های بهداشت و ایمنی،  ، اعضای کمیتهها آنکارگران، نمایندگان  ی طرح مکتوب ذکرشده باید در دسترس کلیه

های  کارگری یا کمیته ی کارگری قرار گیرد. همچنین اعضای اتحادیه ی بازرسان کار و نیز نمایندگان اتحادیه

اطالعات  ی جهت حصول اطمینان از ذکر کلیهبهداشت و ایمنی موظف به بررسی همه جانبه و کامل این طرح، 

 .باشند میالزم و همچنین از اجرای صحیح این طرح توسط کارفرما 
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 برچسب  -3-2

های محتوی مواد شیمیایی خطرناک باید حاوی برچسب باشند. تولیدکنندگان مواد  بندی بستهظروف و  ی کلیه

بوده و کارفرمایان و مصرف کنندگان نیز  ها آن بندی بستهزنی ظروف مربوطه قبل از  شیمیایی موظف به برچسب

ها  ، از نظر داشتن این بر چسبشود میکارگاهشان وارد  بهظروف محتوی مواد شیمیایی را که  ی موظفند کلیه

 مورد بررسی قرار دهند.

ا و ه ، واگنای انهها، سیلندرها و ظروف استو ها، جعبه ها، قوطی ظروف حاوی مواد شیمیایی شامل بشکه

 .باشد می ... های حمل بار و تانک

 شده توسط شرکت تولیدکننده باید شامل فاکتورهای چهارگانه زیر باشد: های تهیه برچسب

کامل مشخص نماید که ممکن است شامل نام شیمیایی، نام  طور بهها باید هویت ماده را  این برچسب -الف

نیز ذکر گردد تا در زمان ارجاع  MSDSبرچسب باید در شده روی  باشد. نام استفاده ... تجاری، شماره کد و

 متقابل، مشکلی حاصل نشود.

برچسب باید حاوی یک عالمت هشدار خطر مناسب باشد که این عالئم شامل اطالعات مربوط به  -ب

سوزی و انفجار و یا اطالعات مربوط  ماده جهت ایجاد آتش ی خطرات فیزیکی حائز اهمیت مثل پتانسیل بالقوه

های  ی حاد و یا مزمن و یا اثرات مضر بر اندامها بیماریه خطرات بهداشتی مهم همانند تأثیرات سوء و ب

 .باشد میمختلف بدن 

اطالعات مربوط به خطرات حاصل از این ماده  ی برچسب مربوطه حاوی کلیه»ذکر این مطلب که  -ج

های ظروف از اهمیت  ی برچسب، بر رو«مراجعه شود MSDS، جهت کسب اطالعات بیشتر به باشد مین

 بسیاری برخوردار است.

ذکر اطالعات غیرضروری و  بهباید نام و آدرس تولیدکننده نیز روی برچسب قید شود که در این مورد نیازی  -د

 .باشد میاضافی شرکت تولیدکننده ن
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 برگه اطالعات ایمنی مواد -4

از تماس با مواد شیمیایی و  اثرات سوء حاصل ی ینهطالعاتی در زمبرگه اطالعات ایمنی سندی است که شامل ا

و همچنین خطرات احتمالی مواد شیمیایی در هنگام استفاده، انبار، حمل و نقل و  ها آنکار ایمن با  ی نحوه

 باشد. بوده و نیز حاوی روندهای کاری و اقدامات فوری در هنگام وقوع خطر می ها آنجایی  هجاب

  کاری است. های بهداشت و ایمنی در محیط ی برنامه ی ضروری در توسعه، جزء اصلی و MSDS ی تهیه

از مطالب موجود در  تر محصول فراهم شده و جامع ی توسط تولیدکننده MSDSاطالعات موجود در 

 باشد. ها می برچسب

 پاسخگوی سؤاالت زیر باشد: MSDSرود که  طور کلی انتظار می به

 اشد؟ب خطرات این محصول شیمیایی چه می -

حمل و نقل و انبار صیحیح این  ی طور ایمن مورد مصرف قرار داد؟ و شیوه این محصول را به توان میچگونه  -

 مواد چگونه است؟

 گردد؟ ، وقوع چه خطراتی محتمل میMSDSشده در  ارائه یاهدر صورت عدم رعایت موارد و پیشنهاد -

 فوری باید انجام گیرد؟ در صورت بروز حوادث حاصل از این مواد، چه اقدامات -

 های حاصل از تماس بیش از حد را تشخیص داد؟ عالئم بروز بیماری توان میچگونه  -

 المللی در شناسایی مواد شیمیایی کدهای بین -4-1

 UNعدد  -4-1-1

UNعدد 
 کاالهای شناسایی برای المللی بین صورت به که است رقمی چهار عددی کدگذاری سیستم یک 6

 و حمل تخصصیمتغیر بوده و از سوی کمیته  UN3500تا  UN0001 از اعداد ایناست.  شده وضع خطرناک

اختصاص مربوط به  UNعدد  یک است ممکن سیستم این در د.ان شده مشخص متحد ملل خطرناک کاالهای نقل

 راتخط با مواد از گروهی به متعلق است ممکن عدد یک نیز گاهی(. UN1671یک ماده باشد )مانند فنل با 

 است ممکن ،باشد داشته خصوصیات متفاوتی مایع و جامد های حالت در ای ماده چنانچه مواردی در باشد. مشابه

 .دهد اختصاص خود به را مختلفی اعداد

                                                           
1
 UN Number 
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 NA عدد -4-1-2

NAعدد 
 ،شده وضع مریکاآ 2نقل و حمل دپارتمان توسط که این به توجه با و بوده شمالی مریکایآ به مربوط 6

 برخی که تفاوت این با بوده UNعددی  سیستم مشابه کدگذاری سیستمشود. این  نیز شناخته می DOTعدد  نام به

تا  NA8000تر شامل  باشند. این اعداد اضافه NAممکن است دارای عدد  ،هستند UNعدد  فاقد که مواد

NA9999 باشد. می 

 

 CASعدد ثبت  -4-1-3

CASعدد ثبت 
 ترکیبات و عناصر شناسایی برای کهاست  XXX-XX-Xرمت یک سیستم کدگذاری عددی با ف 3

 (. این سیستم توسط سرویس خالصهCAS No. 71-43-2با  بنزن مانند (است شده وضع مختلف شیمیایی

(CAS)یمیایی ش
 ماده یک که جا آن ازاست.  شده فراهم است، مریکاآ شیمی انجمنای از  که در واقع شاخه 0

 جستجوی و شناسایی نمودن آسان سیستم این از هدف ،باشد و متفاوتی فمتراد اسامی دارای است ممکن

 فراهم را ثبت سیستم این طریق از جستجو امکان اطالعاتی یها سیستماکثر  که یطور به است، مواد اطالعاتی

 .آورند می

 

 IUPACعدد  -4-1-4

IUPACعدد 
یک روش  ی منظور ارائه ه و بهالمللی برای شناسایی مواد شیمیایی بود یک سیستم کدگذاری بین 1

شده  نمودن جستجوی این اطالعات وضع استاندارد و قابل درک برای شناسایی اطالعات مولکولی مواد و آسان

 تدوین شده است. 1المللی شیمی محض و کاربردی بین ی سیستم ایوپاک توسط اتحادیهاست. 

 

                                                           
1
 NA Number 

2
 Department of Transportation 

3
 CAS Registery Number 

4
 Chemical Abstract Service 

5
 IUPAC Number 

6
 International Union of Pure and Applied Chemistry 
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 RTECSعدد  -4-1-8

RTECSعدد 
(RTECS) اد شیمیایییک سیستم ثبت اثرات سمی مو 6

باشد )مانند  می ABxxxxxxxبا فرمت  2

و با استفاده از  NIOSHاین سیستم ثبت و اطالعاتی مواد که توسط  (.RTECS #: CY1400000بنزن با 

 ی شناسی در مورد یک ماده شناسی موجود ندوین شده است، برای دستیابی به اطالعات سم اطالعات سم

 فاده است.شیمیایی مورد نظر قابل است

 

 بندی مواد خطرناک های موجود در طبقه متسیس -4-2

 و سالمت قادرند کهمواد و عواملی با منشاء شیمیایی، بیولوژیکی یا فیزیکی هستند  ی شامل کلیه 3مواد خطرناک

 بندی طبقه و بوده زیاد بسیار عوامل شیمیایی و خطرناک مواد تعداد د.اندازن مخاطره به را محیط و انسان ایمنی

 هدف به بسته و نبوده مطلق ها بندی طبقه این است ممکن که داشت توجه بایداست.  وسیع و متنوع نیز ها آن

 به محدود است ممکن ها بندی طبقهاز  برخی باشد. گوناگونی مواد ی برگیرنده در ،کاربرد ی دامنه و بندی طبقه

 .گردد واقع مفید فراگیرتر یها سیستمتکمیل  در تواند می ها آن درک اما بوده، شیمیایی مواد از معینی یها گروه

و سیستم  0بندی خطرات مواد وجود دارد که شامل سیستم ملل متحد المللی در تقسیم طور کلی دو سیستم بین به

 بندی تقسیم حاد خطرات برحسب و ایمنیکاالهای خطرناک از دیدگاه  ،در سیستم ملل متحد باشد. می 1اروپایی

 جنبه از عمدتاً شیمیایی عوامل بندی تقسیم اروپایی سیستم در که حالی در .شوند می گذاری ببرچس و شده

 ،مواد از ناشی فیزیکی خطرات و بهداشتی اثرات به توجه با باشد. می مواد مزمن و حاد اثرات براساس و بهداشتی

 مورد شناسایی و بررسی قرار داد. 7و کاالهای خطرناک 1آور زیان شیمیایی مواد صورت دو به را ها آن توان می

 

                                                           
1
 RTECS Number 

2
 Registery of Toxic Effects of Chemical Substances 

3
 Hazardous materials 

4
 UN System 

5
 EC System 

6
 Hazardous substances 

7
 Dangerous goods 
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 آور عوامل شیمیایی زیان -4-2-1

 ها آن با تماس که است محیطی های آالینده و شیمیایی مواد ی کلیه آور زیان شیمیایی مواد یا عوامل از منظور

اخیر،  های سال در د.شو می زنده موجودات و انسان سالمتی روی آور زیان اثرات موجب مرور به معموالً

اثرات  این معموالً زیرا .اند شده حساس بیشتر مواد مزمن اثرات اهمیت به نسبت عادی مردم حتی و دانشمندان

 ترین وخیم از یکی زایی ن سرطا ،مثال عنوان به شوند. می ظاهر طوالنی زمان مدت از پس و ایجادشده صدا و سر بی

 عوامل شیمیایی کم های غلظت با مدت نیطوال و مکرر های تماس اثر در است ممکن که بوده مزمن اثرات

 و سمی حاد مواد اثرات از کارکنان که شود موجب نباید مواد مزمن اثرات به توجه طرفی از د.گرد ایجاد آور زیان

 احتمال تواند می حاد خطرات مقابل در احتیاط این، بر عالوه د.شون غافل مواد اشتعال یا انفجار خطر همچنین

  .دهد کاهش نیز را مزمن اثرات وقوع

 

 کاالهای خطرناک -4-2-2

کاالهای خطرناک شامل مواد شیمیایی و عواملی هستند که تهدید آنی و فوری برای سالمتی و ایمنی افراد ایجاد 

 توجه مورد نیز عفونی مواد و رادیواکتیو مواد مواد شیمیایی، بر عالوه خطرناک، کاالهای بندی تقسیم درکنند.  می

 مواد مدت طوالنی عمدتاً و سالمتی اثرات براساس آور معموالً زیان شیمیایی عوامل که حالی در رند.گی می قرار

 بندی تقسیم مواد فوری و آنی اثرات براساس خطرناک ، کاالهایگیرند می قرار مطالعه مورد و شده بندی تقسیم

 عامل یک عنوان به اول ی درجه در یشگاهآزما یک در موجود زایلن حالل لیتر میلی 6444،عنوان مثال به د.شون می

 لیتر 64444حالی که،  در دارد. همراه به را زایلن بخارات استنشاق خطر که شود می محسوب آور زیانشیمیایی 

 خطرناک یک کاالی عنوان به اول ی درجه در نقل، و حمل هنگام در یا شیمیایی انبار یک در موجود زایلن

 .است اشتعال قابلیت دارای که شود می بندی تقسیم

 



 

54 

 MSDS و محتویات تاریخچه -4-3

میالدی، انجمن شیمیدانان تولیدکننده که اکنون با نام انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی  6404 ی در دهه

(CMA)
ها و اطالعات ضروری  حاوی ویژگی 2های ایمنی مواد شیمیایی برگه ی شود، شروع به تهیه شناخته می 6

عدد از این  644کارکردن ایمن برای تعدادی از مواد شیمیایی خطرناک نمود. در نهایت حدود  برای استفاده و

صفحه نیز  01ها حاوی اطالعات بسیار جزئی از مواد شیمیایی بودند و گاهی به  ها تهیه شد. این برگه برگه

 رسیدند. می

را تدوین  CFR 24 OSHA 6244/6464استاندارد  OSHA، 6483نوامبر سال  21همان گونه که اشاره شد، در 

برگه اطالعات ایمنی مواد برای  ی کنندگان موظف به تهیه ، تولیدکنندگان و توزیع6481نوامبر  21نمود و از 

های  کند، تفاوت مشخص نمی MSDSجا که این استاندارد چارچوب خاصی را برای  از آنمشتریان خود شدند. 

شد. در تالش برای  های مختلف مشاهده میMSDSم اطالعات زیادی بین ترتیب اطالعات واردشده و حج

منتشر  MSDSیک استاندارد اختیاری برای  6443در سال  CMAتکمیل اطالعات، افزایش دقت و یکپارچگی، 

 قسمت به شرح زیر بود: 61شده دارای  کرد. چارچوب معرفی

 3شیمیایی ی هویت ماده -1

 شود. ی مترادف، فرمول شیمیایی ذکر میها شیمیایی، نام ی در این قسمت نام ماده

 شیمیایی ی ترکیب ماده -2

 شود. ارائه می ها آنشیمیایی و ترکیب درصد  ی ماده ی دهنده در این قسمت اجزاء تشکیل

 4شناسایی خطرات -3

 حریق، ماده، تنفس، خوردن و یدنعبل پوست، چشم، با ماده تماس به مربوط پیامدهای و در این قسمت، تاثیرات

 ها آن از برخی دارد، اهمیت بسیار موارد این که آنجایی از د.شو می داده شرح ماده محیطی زیست اثرات و انفجار

                                                           
1
 Chemical Manufactureres Association 

2
 Chemical Safety Data Sheet 

3
 Chemical identification 

4
 Hazard identification 



 

51 

 ذکر به الزم د.نمو اشاره (6)شکل  خطر لوزی به توان می عالئم این جمله از د.شو می ارائه خاص عالئم صورت به

 شود.  نمایش داده می MSDS ابتدای در یا شود مین گنجانده MSDS یا در است عالمت لوزی خطر بعضاً

خطر  لوزی نام به گوش چهار شکل یک در اختصار طور به شیمیایی مواد خطرات به مربوط اطالعات ی هکلی تقریباً

 خطر نوع ی هکنند تعیین مشخصی که رنگ با قسمت هر و شده تقسیم قسمت چهار به لوزی این د.شو می درج

 به مربوط قرمز قسمت بهداشتی، خطرات به مربوط آبی قسمت که ترتیب این به .دشو می داده نشان است، خاصی

 .کند می مشخص را ویژه خطرات سفید بخشو  پذیری واکنش میزانگویای  زرد بخش ،ذیریپ اشتعال قابلیت

 .است مربوطه خطر میزان و شدت معرف نیز قسمت در هر مندرج اعداد

 پذیری قابلیت اشتعال -الف

 و انفجار خطر هوا در آن بخارات یا گاز مخلوط و است زیاد بسیار ماده این یپذیر اشتعال بلیتقا :0 عدد

 .برد نام را هیدروژن توان می نمونه عنوان به سوزی دارد. آتش

 .برد نام را بنزین توان می نمونه عنوان به شود. می ور شعله معمولی دمای در ماده :3 عدد

 را نفتالین توان می نمونه عنوان به دارد. سوزی آتش خطر و رسد می اشتعال ی هنقط هب متوسط دمای در ماده :2 عدد

 .نام برد

 دسته این جزء اشتعال قابل جامد مواد اکثر است. اشتعال قابل زیاد نسبتاً گرمای مجاورت در ماده :6 عدد

 .برد نام را کاغذ توان می نمونه عنوان به شوند. محسوب می

 .برد نام را نیتروژن توان می نمونه عنوان به نیست. پذیر لاشتعا ماده :4 عدد

 انفعال و فعل و پذیری واکنش -ب

 و انفعاالت، فعل اثر در معمولی فشار و متعارف شرایط در و دارد سریع انفجار و گیری آتش خاصیت ماده :0 عدد

 .برد نام ار نیتروگلیسرین توان می نمونه عنوان به د.کن می سوزی آتش و ایجاد انفجار

 ماده این کند. می شدید سوزی آتش و انفجار ایجاد گرما مجاورت یا و قوی های شوک یا ضربات اثر در :3 عدد

 توان می نمونه عنوان بهکند.  می شدید العمل عکس و حرارت ایجاد آب با حرارتی، و ضربتی عوامل بدون دخالت

 .برد نام را نیترات آمونیوم
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 درجه در کند. مین شدید انفجار ایجاد ولی است نهفته شدید العمل عکس و واکنش ادگیآم ماده این در :2 عدد

 .برد نام را سدیم و پتاسیم توان می نمونه عنوان به دهد. می نشان واکنش شدیداً زیاد فشار و باال حرارت

 باال رتحرا درجه و زیاد فشارهای تحت است ممکن ولی است ثابت خواص دارای عادی شرایط در :6 عدد

 نام را پروپان توان می نمونه عنوان به د.ده نشان واکنش آب با تماس در خصوص به و گرفته خود به ناپایدار حالت

 .برد

توان  می نمونه عنوان به دهد. مین نشان واکنش آتش مجاورت در حتی و است ثابت خواص داری ماده این :4 عدد

 .برد نام را آلومینا

 سالمت و بهداشت -ج

 HFماده  مثل د.شو مرگ به منجر تواند می ماده از متصاعدشده بخارات یا و گاز از کمی مقدار استشاق :0 عدد

طوری  به ،استحفاظی ی هالبس به مجهزشده و کافی دقت و زیاد احتیاط با باید و است خطرناک بسیار ماده :3 عدد

 نام برد. HClاز  توان می نمونه عنوان به د.ش وارد محوطه به نباشد تماس در ماده این با بدن از قسمتی هیچ که

 نمونه عنوان به د.ش آلوده ی همحوط وارد تنفسی دستگاه با توان می ولی است خطرناک تندرستی برای ماده :2 عدد

 .برد نام را کلروفرم توان می

 توان می نمونه نوانع به د.شو استفاده تنفسی دستگاه از است بهتر و دارد سالمتی برای جزئی خطر ماده :6 عدد

 د.بر نام را استن

 د.بر نام توان می را ازت نمونه عنوان به د.ندار تندرستی برای چندانی خطر نیز اشتعال حالت در ماده این :4 عدد

 خطرات ویژه -د

رادیواکتیو،  قبیل از آن ی مشخصه عالیم ذکر با ویژه خطرات سایر یادشده، گانه سه ی هعمد خطرات بر عالوه

و  (W)، خطرات نفوذ و عدم تماس با آب (ALK)، قلیا (ACID)، اسید (COR)خورنده  ، (OXY)یدکننده اکس

 .شود می داده نشان است سفید آن ی هزمین که لوزی زیر در مربعغیره 
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 MSDSلوزی خطر و اطالعات مربوط به آن در  -1شکل 

 1های اولیه کمک -4

 بیان تنفس و بلعیدن همچنین و چشم پوست، با ماده تماس صورت در الزم درمانی اقدامات قسمت،این  در

زبان استفاده شده در این بخش باید غیرتخصصی و به سهولت قابل فهم بوده و اقدامات الزم برای هر  .شود می

 نوع در معرض قرارگرفتن با ماده شیمیایی توضیح داده شود.

 

                                                           
1
 First aid measures 
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 1العات آتش و انفجارطا -8

مورد استفاده برای اطفاء حریق و دستورالعمل آن  ی گیری و انفجاری ماده، ماده قسمت خصوصیات آتشدر این 

 .شود می داده توضیح حریق اطفاء موثر های روش و

2اتفاقی ریزش و نشتاقدامات الزم در زمان  -9
 

تمیزکردن و  ی نحوه کردن، نشت و ریزش هنگام در مواد سازی خنثی و کنترل ی نحوه باید قسمت ایندر

 کردن اثرات مضر بر روی کارکنان، محیط زیست، اموال و ... توضیح داده شود. حداقل

3و انبارش جابجایی -7
 

 چگونگی و ماده جابجایی ی هنحو مناسب، ظروف نگهداری، محل شرایط نظیر اطالعاتی شامل قسمتاین 

 .باشد می آن بندی بسته

4شخصی حفاظتهای تماسی،  کنترل -5
 

 نیز و شیمیایی ماده یک با کار هنگام در استفاده مورد ایمنی البسه و شخصی حفاظت وسایل قسمت، نای در

 .گردد می ذکر شود، بینی پیش قبل از احتمالی خطر کنترل و همواجه برای است الزم که تمهیداتی

 شیمیایی و فیزیکی های ویژگی -6

آلی،  های حالل در حاللیت حاللیت درآب، بو گ،رن فیزیکی، شکل مانند ماده فیزیکی خواص قسمت این در

pH ،زیکی یف حالت و ویسکوزیته بخار، فشار جوش، ی نقطه ذوب، ی نقطه اشتعال، ی نقطه گیری، خودآتش دمای

 .شود )مایع، جامد، گاز( بیان می

 پذیری واکنش و پایداری -11

 که نرمال شرایط در شیمیایی ی ماده یک پلیمرشدن یا پایداری خاصیت ،پذیری واکنش و پایداری قسمت در

. در این شود می بیان دیگر مواد با ماده ناسازگاری همچنین و شود می نامیده "پلیمریزاسیون پایداری" اصطالحاً

                                                           
1
 Fire and explosion data 

2
 Accidental release measures 

3
 Handling and storage 

4
 Exposure controls, Personal protection 
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قسمت شرایطی که منجر به یک واکنش بالقوه خطرناک مانند آزادشدن گازهای خطرناک، تولید حرارت یا سایر 

 شود.  داده میشود، شرح  شرایط خطرناک می

6شناسی سم اطالعات -11
 

شود در این  در زیر توضیح داده می ها آنمختلف ماده که برخی از  بیولوژیکی اطالعات یا و شناسی سم اطالعات

 شود. قسمت بیان می

(TLV) مجاز ی حد آستانه -الف
2: 

توانند بدون این که  ن میسطحی از ماده است که کارکنا برای یک ماده شیمیایی، TLVمجاز یا  ی حد آستانه

برای مواد شیمیایی  TLVوارد شود برای مدت زمان طوالنی در معرض آن قرار گیرند. سه نوع  ها آنآسیبی به 

 وجود دارد که عبارتند از:

 TLV-TWA
 04ساعت در روز یا  8کاری  ی متوسط در معرض قرارگرفتن براساس یک برنامه: 3

 ساعت در هفته

 TLV-STEL
ای که نباید بیش از  دقیقه 61 زمان معموالًشیمیایی برای یک  ی لظت ماده: حداکثر غ0

 چهار بار در روز با فواصل زمانی حداقل یک ساعتی تکرار شود.

 TLV-C
شیمیایی که کارکنان تحت هیچ شرایطی نباید در معرض غلظت باالتری از  ی : غلظتی از ماده1

 آن قرار گیرند. 

(IDLH) متیخطر فوری برای حیات یا سال -ب
1

 

شود که قرارگرفتن در معرض آن یک  شیمیایی در هوا که سبب ایجاد اتمسفری می ی حداکثر غلظتی از یک ماده

ناپذیر مضر بر سالمتی فرد دارد یا مانع از فرار فرد از  باشد، اثرات بازگشت تهدید فوری برای حیات فرد می

 شود.  اتمسفر خطرناک می

 
                                                           
1
 Toxicological information 

2
 Threshold Limit Value 

3
 Threshold Limit Value- Time Weighted Average 

4
 Threshold Limit Value- Short-Term Exposure Limit 

5
 Threshold Limit Value- Ceiling Limit 

6
 Immediately Dangerous to Life or Health 
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 بو ی آستانه -ج

 د.شو می پذیر امکان بویایی راه از ماده تشخیص و رسد می مشام به غلظت آن در ماده بوی که است ماده از غلظتی

  LD50-د

 از تعدادی بدن وارد ...و تنفس یا پوست مانند بدن به ورودی راه از یکی طریق از اگر که است ماده از لظتیغ

 ند.میر می ها آن از نیمی شود، آزمایشگاهی حیوانات

 LC50 -ه

 د.شو می آبزیان یا حشرات درصد 14 شدن کشته سبب که است آب یا هوا در ماده از غلظتی

6شناختی بوم اطالعات -12
 

 اثرات و ضایعات دفع ی نحوه زیست، محیط در ماده رفتار آبزیان، محیط روی اثر تجزیه، قابلیت ،قسمت این در

 شود. می ذکر مواد محیطی زیست خاص

2مالحظات دفع ماده -13
 

 .شود می اشاره ماده به مربوط ضایعات دفع ی مسئله به نیز بخش این در

 نقل و حمل اطالعات -14

 و شود می بیان آهن راه و صورت زمینی، هوایی، دریایی ماده به حمل چگونگی ی درباره اطالعاتی قسمت این در

 خطر ی درجه میزان ی دهنده نشان بندی بسته گروه .شود می مشخص نیز ماده نیاز مورد بندی بسته گروه همچنین

  :است شده تعریف بندی بسته برای گروه 3 مجموع در و باشد نقل می و حمل هنگام در

 دارای خطر زیاد. IIIدارای خطر متوسط و گروه  II، گروه کم خطر دارای I گروه

 مختلف مواد نقل و حمل برای که هایی توصیه و ها احتیاط از توان می آن کمک به که است کدی، .UN Noکد 

است.  6624 کد، این بوتانول ماده برای نمونه عنوان به است. شده تشکیل رقم 0 از کد این د.ش مطلع، شده ارائه

 4 در خطرناک شیمیایی مواد نقل و حمل های نامه آیین و ملل سازمان استاندارد براساس خطرناک شیمیایی مواد

 :باشد می زیر شرح به یبند طبقه این که اند شده بندی طبقه اصلی ی دسته

                                                           
1
 Ecological information 

2
 Disposal considerations 
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 منفجره مواد: یک کالس

 اشتعال قابل گازهای: دو کالس

 گیر آتش مایعات: سه کالس

 :شامل چهار کالس

 گیر آتش جامدات :یک چهار کالس -6

 .بگیرند آتش توانند می خود هخودب که امداتی: جدو چهار کالس -2

 .نمایند می گیر آتش گازهای جادای آب با تماس در که ترکیباتی :سه چهار کالس -3

 :شامل پنج کالس

 .نمایند تشدید را احتراق که موادی یا ها اکسیدکننده :یک پنج کالس -6

 آلی پراکسیدهای :دو پنج کالس -2

 

 :شامل شش کالس

 سمی مواد :یک شش کالس -6

 آور تهوع مواد :دو شش کالس -2

 اکتیو رادیو مواد: هفت کالس

  دهخورن مواد :هشت کالس

 دیگر خطرناک مختلف شیمیایی مواد :نه کالس

6نظارتی اطالعات -18
 

بیانگر  Sشود. اعداد  بیان می Sو  R مخفف و استاندارد عالئم صورت به تکمیلی نکات و هشدارها قسمت این در

عنوان  هشوند. ب و ... بیان می S1 ،S2 ،S3 صورت به که باشند می زیادی موارد دارای و هشدارهای ایمنی هستند

 است.معنای نگهداری در جای خنک  به S3 یا و شود می یادآور را "بودن کودکان دسترس از دور" زامال S2مثال

                                                           
1
 Regulatory information 
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عنوان  شوند. به و ... بیان می R1 ،R2 ،R3صورت  باشند و به شیمیایی می ی نمایانگر هشدار خطر ماده Rاعداد 

 ها شماره موارد از خیلی در د.ده می واکنش آب با عتسر هب شیمیایی ی ماده که است معنابه این  R14نمونه 

 همچنین و آب با سریع بسیار واکنش معنی بهکه  R14/15عنوان نمونه  شوند. به می استفاده ترکیبی صورت به

 باشد. می اشتعال قابل گازهای آزادکردن

 اطالعات سایر -19

قسمت دیگر آورده شوند. اطالعاتی مانند  61این قسمت شامل اطالعاتی بوده که مرتبط هستند ولی نباید در 

 گیرد. بندی خطر، تاریخ بازنگری و مراجع در این قسمت قرار می رتبه

 

(GHS)شده جهانی  سیستم هماهنگ -8
 اطالعات ایمنی مواد ی برای برگه 1

ها  رفته از سالگ لمللی صورتا های بین های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی با تالش برگه ،گونه که اشاره شد همان

یک فرمت  عدم وجود ،گیرند. با این حال ند و در اغلب کشورها مورد استفاده قرار میا وجود آمده پیش به

های نظارتی مختلف  که توسط کشورها و یا آژانس  بندی های متفاوت طبقه یکسان و استاندارد و از طرفی روش

یی یکسان در کشورهای مختلف و یا حتی در یک کشور شیمیا ی یک ماده شده که بعضاً شود، موجب استفاده می

پذیری و یا سمیت ماده و  شده برای میزان اشتعال سطوح تعیین ،عنوان مثال های متفاوتی باشد. به دارای برچسب

تواند متفاوت باشد و به همین  های نظارتی می شده توسط کشورها و یا آژانس بندی استفاده های طبقه نیز روش

ولی در کشور  ،شیمیایی ممکن است در یک کشور دارای برچسب قابل اشتعال و یا سمی باشد ی دهدلیل یک ما

در دلیل آورد. به همین  وجود می دیگری برچسب متفاوتی داشته باشد. این ناهماهنگی مشکالت متعددی را به

تبادل  و بندی طبقه به مربوط معیارهای نمودن هماهنگ برای را سازوکاری متحد سازمان ملل 2442 سال اواخر

شود.  نامیده می GHSیا  2شیمیایی مواد گذاری برچسب و بندی طبقه جهانی سیستم که نمود ارائه خطر اطالعات

 منظور به و شیمیایی مواد جهانی ی گسترده تجارت به توجه با و خطرات با صحیح رویارویی برای سیستم این

 است. یافته ارتقاء زائد مواد دفع و ونقل حمل استفاده، تا تولید از لمراح تمامی در مواد ایمن کاربرد از اطمینان

                                                           
1
 Globally Harmonized System 

2
 Globally Harmonizd System of Classification and Labelling of Chemicals 
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 و ها های هماهنگ تبادل خطر شامل برچسب بندی مواد برحسب نوع خطرات و راه طبقه ،GHS سیستم در

 خطرات مبنای بر مواد بندی طبقه ،سیستم این در باشد. می یکسان فرمت اب (SDS)مواد  ایمنی اطالعات های برگه

 بندی طبقه در و UN سیستم از فیزیکی خطرات بندی طبقه درکه  بوده، محیطی خطرات و سمی خطرات یزیکی،ف

 برای مواد خطرات شامل نیز محیطی خطرات است. شده استفادهاروپایی  سیستم از حدودی تا سالمتی اثرات

 خطرات ی زمینه در زمال اطالعات بودن دسترس در از اطمینان سیستم این هدف .است آبی محیط موجودات

 است شده بینی پیش باشد. می محیط و انسان سالمت ارتقاء منظور به مواد محیطی زیست و سمی اثرات و فیزیکی

 جهانی سیستم یک لوای تحت محیط و انسان سالمت ارتقاء موجب تنها نه GHSسیستم  کارگیری به که

 .خواهد نمود تسهیل نیز ار شیمیایی مواد جهانی تجارت سیستم این بلکه ،خواهدشد

 GHSگذاری مواد شیمیایی در سیستم  بندی و برچسب طبقه -8-1

 های روش و بوده محیطی خطرات و سمی خطرات فیزیکی، خطرات مبنای بر مواد بندی طبقه ،GHSدر سیستم 

 های پیکتوگرام و خطر عبارات سیگنال، کلمات طریق از سیستم این در خطر اطالعات هماهنگ تبادل

(SDS) ایمنیاطالعات های  ( و نیز برگه2هشداردهنده )شکل 
  باشد. می استاندارد فرمت با 6

 بندی خطرات فیزیکی طبقه -8-1-1

 و بندی کاالهای خطرناک استوار بوده در طبقه UNبراساس سیستم  GHSسیستم  در فیزیکی خطرات بندی طبقه

قابل  مایعات اشتعال، قابل گازهای فشار، تحت یگازها منفجره، مواد شامل مختلف خطرات ی دربرگیرنده

جامدات  و مایعات خودی، هخودب های واکنش با مواد اشتعال، قابل های آئروسل اشتعال، قابل جامدات اشتعال،

اکسیدکننده،  جامدات و مایعات مرطوب، حالت در خطرناک مواد خودی، هخودب گرمای با مواد پیروفوریک،

 یها گروهزیر دارای خود ها گروه این از برخیباشد. می فلزات برای خورنده مواد و ندهاکسیدکن آلی پراکسیدهای

 :باشد می زیر صورت به مختلف

 منفجره مواد -

ر خط با شدید، پرتاب و سوزی آتش خطر با شدید، پرتاب خطر با مهیب، انفجار خطر با گروه زیر 1 شامل که

 .باشد می خطر عبارت بدون و آتش در انفجار امکان با پرتاب، و سوزی آتش

                                                           
1
 Safety Data Sheet 
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 فشار تحت گازهای -

o و دمای kPa 284 از باالتر فشار در سیلندرها و مخازن در شده محبوس گازهای شامل
C 24 صورت گاز  و یا به

 .باشد می محلول گازهای و سردشده مایع گازهای مایع، گازهای فشرده، گازهای زیرگروه 0 شامل ومایع بوده 

 عالاشت قابل گازهای -

o گازی است که در دمای
C 24  و فشارkPa 3/646 گازهای گروه زیر دو شاملد. این گازها باش اشتعال قابل 

 .باشد می اشتعال قابل گازهای و اشتعال قابل شدیداً

 اشتعال قابل مایعات -

o از ها آن فالش ی نقطه هستند که یاتمایع کلی طور به
C 43  نباشد. بیشتر 

 الاشتع قابل جامدات -

 د.گرد شآت گسترش و سوزی آتش به منجر اصطکاک طریق از یا و بوده احتراق قابل آسانی به که است جامدی

 ها آئروسل -

 محسوب اشتعال قابل ،باشند گاز یا جامد مایع، اشتعال قابل ی دهنده تشکیل اجزا حاوی ها آئروسل چنانچه

 .شد خواهند

 خودی هخودب های واکنش با مواد -

 این مواد ولی نموده تولید هوا، و اکسیژن حضور بدون حتی زیادی، گرمای تجزیه هنگام در که است یمواد شامل

 .باشند مین ها اکسیدکننده و آلی پراکسیدهای منفجره، مواد شامل

 پیروفوریک جامدات و مایعات -

 .کنند می آتش ایجاد هوا با تماس از بعد دقیقه 1 طی که است موادی شامل

 خودی هخودب رمایگ با مواد -

 .کنند می ایجاد گرما خود هخودب انرژی به نیاز بدون و هوا با واکنش اثر در که است موادی شامل

 مرطوب حالت در خطرناک مواد -
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 که بیانگر زیرگروه 3 شامل و نموده اشتعال قابل گازهای ایجاد آب با تماس در است ممکن که است موادی شامل

 .باشند می است، آن عتسر و گاز گیری شکل ی نحوه

 )آلی یدهایسپراک از غیر به( یدکنندهساک جامدات و مایعات -

بندی  تقسیم و شده مواد سایر در احتراق ایجاد یا تسهیل موجب اکسیژن تولید با معموالً که است موادی شامل

 .باشد می اکسیدکننده جامدات برای زیرگروه 3 و مایعات برای زیرگروه 3شامل  UNبا استفاده از سیستم  ها آن

 اکسیدکننده پراکسیدهای -

ای  تجزیه یها واکنش به منجر توانند می که بوده حرارتی نظر از ناپایدار و پذیر واکنش ترکیبات یا مواد شامل

 .شوند گرمازا خودی هخودب

 فلزات برای خورنده ترکیبات و مواد -

 .شوند می فلزات در خوردگی ایجاد و تخریب موجب شیمیایی واکنش طریق از که هستند ترکیباتی و مواد شامل

 

 بندی خطرات سمی طبقه -8-1-2

 توجه مورد نیز مواد مزمن اثرات حاد سمی خطرات بر عالوه سمی اثرات بندی تقسیم در GHSدر سیستم 

 جدی صدمات و تحریک پوست، خورندگی و تحریک باره، یک دز با حاد سمیت شامل اثرات این و قرارگرفته

 دزهای باره یا هدف با دز یک با ارگان سیستمیک سمیت تنفسی، سیستم و پوست برای زا حساسیت می،چش

 خود ها گروه این از برخید. باش می زایی سرطان و تولیدمثل اثرات سلولی، سمیت و ژنوتوکسیسیتی تکراری،

 :دنباش میزیر  صورت به مختلف یها گروه زیر شامل

 باره یک دز با حاد سمیت -

 (.6جدول ) باشد می تنفسی و پوستی خوراکی، های راه از حاد سمیت براساس سموم بندی طبقه املش
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 GHSبندی سمیت حاد مواد شیمیایی در سیستم  طبقه -1جدول 

 های سمیت گروه پارامتر

 1 2 3 4 5 
 LD50 (mg/kg) 5 55 055 0555 5555خوراکی 

  LD50 (mg/kg) 55 055 1555 0555پوستی 

  155 555 0555 5555 (ppmگازها )

استنشاقی 
LC50 

  5/5 5/0 15 05 (Mg/Lبخارات )

  55/5 5/5 5/1 5 (mg/Lگرد و غبار، میست )

 

 پوست خورندگی و تحریک -

 .باشد می تحریکی اثرات برای 3 و 2 گروه و خورندگی اثرات برای 6 گروه شامل

 چشم تحریک و چشمی جدی صدمات -

 .باشد می تحریکی اثرات برای 2B و 2A گروه و خورندگی اثرات ایبر 6 گروه شامل

 یستنف تمسسی و پوست برای زا اسیتسح -

 عالمت یک هر ولی شده محسوب 6 گروه دو هر زایی حساسیت بر مبنی کافی شواهد وجود صورت در

 (.2مخصوص به خود را دارند )شکل 

 1 (TOST) هدف ارگان با تمیکسسی اثرات -

 انسان در دفعات، به یا باره یک دز دنبال به هدف، ارگان با سیستمیک اثرات بر مبنی کافی شواهد جودو صورت در

 .شوند می بندی تقسیم 2 گروه در صورت این غیر در و 6 گروه در

2ژنوتوکسیسیتی -
 

 اثرات بر مبنی کافی شواهد وجود صورت در که باشد دو گروه میشامل  (EC)مشابه سیستم اروپایی 

 2 گروه در صورت این غیر در است و 1Bو  1Aهای  گروهیرکه خود شامل ز 1در گروه  زایی در انسان شجه

 گیرد. قرار می

 

                                                           
1
 Target Organ Systemic Toxicity 

2
 Genotoxicity 
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 مثل تولید تمسسی در سمیت -

 در صورت بوده، جنین روی بر اثر نیز و زنان و مردان در تولیدمثل و جنسی عملکرد روی نامطلوب اثرات شامل

 .گیرند میقرار  2 گروه در این صورت غیر در و 6 گروه در انسان در تولیدمثل تاثرا بر مبنی کافی شواهد وجود

 زایی سرطان -

مواد  و شده شناخته انسانی زای سرطان شامل کلی گروه دو در زاها سرطان، (EC)مشابه با سیستم اروپایی 

 .شوند می بندی تقسیمزایی در انسان  مشکوک به سرطان

 خطرات محیطی -8-1-3

مختلف  های گروه در خطرات این و بوده آبی اکوسیستم و محیط برای مواد خطرات شامل نیز حیطیم خطرات

 .گیرد می قرار بررسی مورد
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شامل شامل عالئم استاندارد برای خطرات فیزیکی، اثرات سمی و  GHSهای سیستم  پیکتوگرام -2شکل 

  محیطی مواد شیمیایی زیست
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 لمی ایران )شاعا(های ع شبکه آزمایشگاهمعرفی  -9

گذاری مؤثر، سالهاست که در نظام آموزش عالی کشور  وری و سرمایه منظور افزایش بهره سازی به ایده شبکه

سازی در  های علمی کشور، شبکه و با تصویب شورای پژوهش 6371مطرح شده است. نخستین بار در سال 

های ملی  علمی کشور، شبکه آزمایشگاههای  ها مطرح شد. بنابر مصوبه شورای پژوهش حوزه آزمایشگاه

 تجهیزاتی  تحقیقات کشور، با نام اختصاری شامتک ایجاد شد. هدف این شبکه توسعه و تکمیل زنجیره

 .شد متوقف ها شامتک فعالیت کشور علمی های پژوهش شورای انحالل با متاسفانه. بود تحقیقاتی های آزمایشگاه

 شد بازبینی شامتک ایده فناوری، و تحقیقات علوم، وزرات وقت فناوری و شپژوه معاونت پیشنهاد به 6382 سال در

 پنج تعداد و نمود فعالیت به شروع کشور( موضوعی شامتک) موضوعی تحقیقات ملی های آزمایشگاه شبکه نام با و

 به هتوج با 6384 سال در. شد ایجاد روانشناسی و فتونیک دارویی، گیاهان شیمی، کشاورزی، قالب در شبکه

 شبکه به موضوعی شامتک رویه وقت وزیر تصویب با و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت های سیاست

 علوم وقت محترم وزیر امضای با مذکور شبکه نامه نظام و کرد پیدا تغییر شاعا عنوان تحت ایران علمی های آزمایشگاه

 شد. ابالغ فناوری و پژوهشی آموزشی، مؤسسات کلیه به اجرا جهت

در سال  فناوری و پژوهش دستاوردهای نمایشگاه پانزدهمین برگزاری حاشیه در ایران علمی های آزمایشگاه بکهش

 مدیریت افزار نرمو  شد رونماییبا حضور وزراء محترم علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کشور  6343

 .شد تهیه آزمایشگاهی خدمات و تجهیزات جامع

های مرکزی و تعمیر و  منظور ایجاد آزمایشگاه العات تجهیزات کشور، بسترسازی بهطایجاد بانک جامع ا

از اهداف ایجاد  کشور در خبره تعمیرکاران بانک ایجاد ونگهداری و بازیابی تجهیزات با مهندسی معکوس 

 شبکه آزمایشگاهی علمی ایران است

، محققان و انداسیعی از متقاضیان، استصورت آنالین به طیف و این شبکه قابلیت ارائه خدمات الزم به

 دانشجویان را دارد.

المللی استاندارد در کلیه  های بین ها، بسترسازی الزم برای اخذ گواهی در آزمایشگاه HSE همچنین برقراری نظام

ی گذار قیمت و دارای فناوری باال از طریق سرمایه ریزی برای خرید تجهیزات گران های عضو، برنامه آزمایشگاه
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های  ریزی برای استفاده بهینه از امکانات موجود در استان و ایجاد همکاری و تعامل با آزمایشگاه استانی، برنامه

 های اجرایی از دیگر اهداف تشکیل شبکه شاعا است. های آزاد، علوم پزشکی و دستگاه دانشگاه

و انرژی مراکز فعال در شبکه های تهران، تربیت مدرس، اصفهان، مازنداران و پژوهشگاه مواد  دانشگاه

 .های علمی ایران )شاعا( هستند های دولتی کشور عضو شبکه آزمایشگاه تمامی دانشگاه آزمایشگاهی هستند.

های تهران، صنعتی  کارگروه استان تهران شبکه آزمایشگاهی شاعا شامل سه سطح است که در سطح اول دانشگاه

 ، خوارزمی، الزهرا، صنعتی امیرکبیر و شهید بهشتی قرار دارند.شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت

ها  ای، مالک اشتر، علمی کاربردی، شهید رجایی و شاهد در سطح دوم و پژوهشگاه های پیام نور، فنی و حرفه دانشگاه

 .در سطح سوم کارگروه استان تهران شبکه شاعا قرار دارند

های اصفهان، صنعتی اصفهان، کاشان، هنر، شهرک علمی و  مل دانشگاهکارگروه استان اصفهان شبکه آزمایشگاهی شا

های استانی کشور در شبکه آزمایشگاهی  ترین کارگروه تحقیقاتی اصفهان و شرکت هواپیماسازی هسا است که از فعال

 کشور است.

 های علمی ایران آزمایشگاهشبکه انداز  چشم -9-1

افزاری  افزاری و نرم های سخت ها و ظرفیت جهیزات، توانمندیگذاری ت اشتراک سازی و به شناسایی، شبکه

های علمی کل کشور در  های آزمایشگاه ها و توانمندی ظرفیت هنحوی که هم های تحقیقاتی کشور به اهآزمایشگ

و ترین زمان  کوتاه ها با کیفیت مناسب، در ای و یا استانی قرار گیرد تا خدمات آن ملی، منطقه ههای یکپارچ شبکه

 دسترس اعضای هیأت علمی، محققان، متخصصان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ممکن در هترین هزین با کم

 قرارگیرد. کشور

 های علمی ایران مأموریت شبکه آزمایشگاه -9-2

های علمی  آزمایشگاه هفضای مجازی یکپارچه با حضور کلی همأموریت شبکه عبارت است از ایجاد و توسع

اعضای هیأت علمی، محققان، متخصصان،  هخدمات به کلی هتعامل و همکاری مشترک جهت ارائمنظور  کشور به

 و هزینه حداقل با و مطلوب کیفیت با کشور، آزمایشگاهی خدمات متقاضیان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 ممکن. زمان
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تجهیزات، اخذ گواهینامه  عا در ارتباط با تعمیر و نگهداریشا نظر مورد اهداف به رسیدن برای بدین منظور

ISO 17025 استقرار نظام مدیریت ،HSE ،خرید تجهیزات با فناوری باال، کمک به خرید قطعات مورد نیاز ،

های آموزشی جهت آشنایی و استفاده بهینه تجهیزات آزمایشگاهی  اندازی آزمایشگاه مرکزی، برگزاری کارگاه راه

 و مشاوره اعتباری، نظر از ، اعضای هیات علمی رای کارشناسانو تحقیقاتی همچنین در ارتباط با ایمنی ب

 .دهد می انجام را الزم های کمک مدیریتی

 

 های علمی ایران اهداف شبکه آزمایشگاه -9-3

و استفاده بهینه از  پژوهشگران به آزمایشگاهی خدمات ارائه برای مناسب بستر ایجاد منظور به آزمایشگاهی شبکه

 .شد اهی موجود در کشور با اهداف ذیل تشکیل های آزمایشگ ظرفیت

  انسانی نیروی از اعم) ها آن کالبدی فضاهای و ها آزمایشگاه اطالعاتی بانک ایجاد و شناسنامه هتهی 

 ...( و تجهیزات امکانات، متخصص،

 از  برداری بهینه اقتصادی ای آزمایشگاهی و بهرهه توانمندی و منابع ها، ظرفیت از حداکثری گیری بهره

 ها آن

 منظور  ای( به شبکه بندی درون ها )رتبه بندی آن های شبکه و رتبه آوردن امکان ارزیابی آزمایشگاه فراهم

 توسعه متوازن

 المللی و همکاری با  های آزمایشگاهی در سطح ملی و بین تالش برای استانداردنمودن فعالیت

 المللی های استانداردسازی ملی و بین دستگاه

 های ناقص آزمایشگاهی های موجود و زنجیره یل آزمایشگاهتجهیز و تکم 

 آزمایشگاهی و تحقیقاتی تجهیزات تولیدکنننده و واردکننده های شرکت بندی رتبه و شناسایی 

  بسترسازی مناسب برای برقراری نظامHSE ها، موسسات پژوهشی و  ه ها، پژوهشگا در دانشگاه

 های علم و فناوری پارک

های استفاده ایمن از تجهیزات برای حفظ امنیت دانشجویان، امنیت  زش دستورالعملتهیه و آمو ایمنی:

 و امنیت سایر کارکنان دانشگاه ادانکارشناسان آزمایشگاه، امنیت است
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ات به محیط زیست مثل امواج تجهیز نرساندن آسیب؛ پسماند و فاضالب ،ها زباله مدیریت :محیط زیست

 موسسه: مثال) منطقه حیوانی و گیاهی پوشش بهها  آزمایش نرساندن آسیب ؛ای های هسته مغناطیسی، آزمایش

 ...( و شیمی مهندسی و شیمی پژوهشگاه جایی جابه پوشش، و رنگ

سالمتی کاربران  ؛ کنترل... و کاله عینک، قبیل از مناسب ایمنی تجهیزات و لباس از استفاده :بهداشت

 .(های قلبی، تنگی نفس، بارداری و .. )بیماری

 

 مرکزی های ساماندهی تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی در قالب آزمایشگاه 

 برقراری نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی مراکز آموزش عالی 

 تشویق اعضای شبکه جهت تدوین نظام ارائه خدمات به مراکز تحقیقاتی و محققان و متخصصان 

های این شبکه،  در آزمایشگاه HSEه آزمایشگاهی کشور در زمینه استقرار نظام در راستای رسیدن به اهداف شبک

های اطالعات ایمنی مواد  ها دستیابی به برگه در جلسات کارگروه استان اصفهان برای رسیدن به ایمنی آزمایشگاه

رح حاضر مجریان ط ،این کارگروهیکی از جلسات ها در دستور کار قرار گرفت که در  شیمیایی مصرفی آن

موضوع تهیه  ،نظرات اعضاء کارگروهشنیدن و اعمال نقطه پژوهشی پیشنهادی خود را ارائه و با  ی برنامه

های استان اصفهان تصویب شد. این موضوع  های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی مصرفی در آزمایشگاه برگه

های علمی ایران )شاعا(  مایشگاهجهت کسب اجازه و دریافت حمایت مالی الزم به مدیریت محترم شبکه آز

هایی از  ای در محل دفتر شبکه، ضمن ارائه پیشنهادیه طرح مذکور و نمونه اعالم و با شرکت مجریان در جلسه

 سایر اعضاء حاضر در جلسه مذکور نیز شنیده شد. هایشده، پیشنهاد های تهیه کاربرگ

 در مصرفی شیمیایی ماده پانصد ایمنی اطالعات های برگه تهیه"قرارداد پژوهشی با عنوان  ،پس از این مراحل

مابین شاعا )کارفرما( و دانشگاه اصفهان  فی "اصفهان استان شاعا آزمایشگاهی شبکه زیرمجموعه های آزمایشگاه

 )مجری( منعقدشد که گزارش حاضر، گزارش مرحله قبل از پایانی طرح مذکور است.

 

 

 



 

99 

  انجام پروژه  -9-4

های  مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه MSDSهای اطالعات ایمنی  ن پروژه تهیه برگهاز آنجا که هدف ای

، در مکاتبه با جهت انجام موفق این پروژهزیرمجموعه شبکه آزمایشگاهی شاعا استان اصفهان بود، 

 ها براساس فهرست نهایی بندی آن ها تهیه شد و پس از جمع های مربوطه فهرست مواد شیمیایی آن آزمایشگاه

های معتبر دنیا تهیه شد و در اختیار  های اطالعات ایمنی اصلی به زبان انگلیسی از شرکت برگه )پیوست الف(

شناسی، شیمی تجزیه، مهندسی  ای، زیست بهداشت حرفههای مرتبط  تیم تحقیقاتی دانشگاه اصفهان با رشته

شده نقطه نظرات  های تهیه شیمی و مهندسی محیط زیست برای ترجمه قرار گرفت. با ارسال چند نمونه از برگه

ها در قالب این  ها تهیه که بخشی از آن های نهایی آن ها اعمال شد و نسخه دفتر شبکه شاعا نیز بررسی و در برگه

 ویل و مابقی در پایان طرح و ارائه گزارش نهایی تحویل خواهدشد. گزارش تح

 

 ای اطالعات ایمنی ه برای برگه شده برای قالب انتخاب -7

تالش بر این است که از یک فرمت یکسان و نیز استانداردها و  GHSگونه که گفته شد، در سیستم  همان

ذکر  البته الزم بهنامند.  می SDSرا  GHSمنی در سیستم اطالعات ای ی های یکسان استفاده شده و برگه بندی طبقه

 MSDSبرای تهیه  CMAبخشی پیشنهادشده توسط  61با فرمت  GHSاست که فرمت استفاده شده در سیستم 

در این  است.ها  سازی استانداردها و نیز استفاده از پیکتوگرام تفاوت در یکسان ی وت چندانی ندارد و عمدهاتف

برای مواد  GHSبر اساس استانداردهای  (SDS)های اطالعات ایمنی  حد امکان از برگهطرح سعی شد تا 

هنوز برای  GHSاطالعات ایمنی براساس سیستم  یها  که برگه با توجه به اینمنتخب استفاده شود. با این حال 

 1اده شد. در شکل استف MSDS، برای تعدادی از مواد از همان قالب باشد بسیاری از مواد شیمیایی موجود نمی

  های اطالعات ایمنی ارائه شده در این طرح نشان داده شده است. قالب کلی برگه
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SAFETY DATA SHEET 

 نام فارسي و انگليسي ماده شيميايي

 : هويت ماده7بخش 

 

 

 

 

 : شناسايي خطرات0بخش 

 

 

 

 

 

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء3بخش 

 

 

 

 

 

 هاي اوليه کمک: اقدامات 4بخش 

 

 

 

 

 

 هاي اطفاء حريق : روش0بخش 
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش 

 

 

 

 

 

 : حمل و انبار1بخش 

 

 

 

 

 

 

 هاي مواجهه/حفاظت فردي : کنترل8بخش 

 

 

 

 

 

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي :9بخش 

 

 

 

 

 

 پذيري پايداري و واکنش :72بخش 
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 شناسي : اطالعات سم77ش بخ

 

 

 

 

 : اطالعات زيست محيطي70بخش 

 

 

 

 

 : مالحظات دفع73بخش 

 

 

 

 

 : اطالعات حمل و نقل74بخش 

 

 

 

 

 : اطالعات قانوني70بخش 

 

 

 

 

 : ساير اطالعات76بخش 

 

 

 

 

 بنتخشیمیایی م برای مواد شده در این طرح استفاده های اطالعات ایمنی برگهقالب  -5شکل 
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 نتایج -5

چند  جو در پیوست های اطالعات ایمنی برای مواد منتخب به زبان اصلی  برگه چند نمونه از بدر پیوست 

ها و  برگه ی کلیه ی تهیهدر آورده شده است. به زبان فارسی شده  های اطالعات ایمنی ترجمه برگه نمونه از

 گردد: حداکثر تالش صورت گرفت تا موارد زیر رعایت ها آن ی ترجمه

در  SDSهای  استفاده شد. برای موادی که برگه GHSبراساس استاندارد  SDSهای  تا حد امکان از برگه -6

 استفاده شد. MSDSهای  دسترس نبود، از برگه

های اطالعات  به روز استفاده شود. لذا اغلب برگه MSDSو یا  SDSهای  سعی شد تا حد امکان از برگه -2

 میالدی به بعد هستند. 2462بوط به سال ایمنی استفاده شده مر

 های معتبر تولیدکننده استفاده شد. شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی تهیه تا حد امکان از برگه -3

 ها تالش شد تا از زبانی شیوا و قابل فهم برای همگان استفاده شود. این برگه ی در ترجمه -0

استفاده  (د)پیوست  اساس استانداردهای منتشرشده در کشوری شغلی بر تالش شد از حدود مجاز مواجهه -1

 شود.

 های اطالعات ایمنی اصلی های اطالعات ایمنی، به نکات موجود در برگه در بخش مالحظات دفع برگه -1

اشاره شده است. با این حال با توجه به این که قوانین کشورها در خصوص دفع مواد شیمیایی ممکن است 

 اجرایی نامه و آئین (ه)پیوست  مجلس شورای اسالمی 6383قانون مدیریت پسماندها مصوبه  بهمتفاوت باشد، 

 ارجاع داده شده است. (و)پیوست  هیات دولت 6380پسماندها مصوبه  مدیریت قانون
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 یایمن اطالعات یها برگهتهیه شده برای  انتخابواد شیمیایی م فهرست :پیوست الف

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 7789-80-2 (Calcium iodateیدات کلسیم )
 دي فنانترولین  -51و  5

(1,10-Phenanthroline) 
66-71-7 

 10101-53-8 (Chromium sulfate) سولفات کروم
 استونفتون 

(1-Acetonaphthone) 
941-98-0 

 1308-06-1 (Cobalt oxide) اکسید کبالت
 اکتادکان برومو -5

(1-Bromooctadecane) 
112-89-0 

 آبه  7 سولفات کبالت

(Cobaltous Sulfate, heptahydrate) 
 109-69-3 (Chlorobutane-1کلروبوتان ) -5 10026-24-1

 203-956-9 (Decanol-1دکانول ) -12069-69-1 5 (Cupric carbonate) کربنات مس

 20427-59-2 (Cupric hydroxide) هیدروکسید مس
 هگزادکانول  -5

(1-Hexadecanol) 
36653-82-4 

 10031-43-3 (Cupric nitrate) نیترات مس
 هگزیل آمین  -5

(1-Hexylamine) 
111-26-2 

 108-93-0 (Cyclohexyl alcohol) سیكلوهگزیل الكل
 پیرولیدینون  -2-متیل -5

(1-Methyl-2- pyrrolidinone) 
872-50-4 

 111-87-5 (Octanol -1اکتانول ) -598-62-9 5 (Manganese Carbonate) کربنات منگنز

 71-41-0 (Pentanol -1پنتانول ) -7758-19-2 5 (Sodium chlorite) کلریت سدیم

  تري کلرو بنزن -5،2،4

(1,2,4-Trichlorobenzene) 
120-82-1 

 باي پیریدین  -2و  2

(2,2-Bipyridine) 
366-18-7 

 دي کلرو بنزن  -2و  5

(1,2- Dichlorobenzene) 
95-50-1 

 دي نیترو آنیلین  -4و  2

(2,4- Dinitroaniline) 
97-02-9 

 دي هیدروکسی آنتراکینون  -2و  5

(1,2- Dihydroxyanthraquinone) 
72-48-0 

دي نیترو فنیل هیدرازین  -4و  2

(2,4-Dinitrophenylhydrazine) 
119-26-6 

 دي متوکسی اتان  -2و  5

(1,2-Dimethoxyethane) 
110-71-4 

 دي متیل فنل  -6و  2

(2,6-Dimethyl phenol) 
576-26-1 

 سیكلوهگزان دیون  -4و  5

(1,4-Cyclohexanedione) 
637-88-7 

 -9و  5،2-مرکاپتو -1-آمینو-2

 -Amino-5-2تیادیازول )

mercapto-1,3,4-thiadiazole) 

2349-67-9 

 دي کلرو بنزن  -4و  5

(1,4-Dichlorobenzene) 
106-46-7 

-2متیل پروپان ) -2-کلرو-2

Chloro-2- methyl propane) 
507-20-0 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 دي هیدروکسی آنتراکینون  -4و  5

(1,4-Dihydroxyanthraquinone) 
81-64-1 

 لین کلرو آنی -2

(2-Chloroaniline) 
95-51-2 

 123-91-1 (Dioxane-1,4دي اکسان ) -4و  5
 هگزانول  -5-اتیل -2

(2-Ethyl-1- Hexanol) 
104-76-7 

 دي فنیل کاربازید  -1و  5

(1,5-Diphenylcarbazide) 
 64-19-7 (Acetic acidاسید استیک ) 140-22-7

 60-24-2 (Mercaptoethanol -2مرکاپتواتانول ) -2
 انیدرید استیک 

(Acetic anhydride) 
108-24-7 

 متوکسی اتیل استات  -2

(2- Methoxyethyl acetate) 
 67-64-1 (Acetoneاستن ) 110-49-6

 متوکسی اتیل اتر  -2

(2- Methoxyethyl ether) 
 75-05-8 (Acetonitrileاستونیتریل ) 111-96-6

 98-86-2 (Acetophenoneوفنون )است 31087-44-2 (Pentanol -2پنتانول ) -2

 74-86-2 (Acetyleneاستیلن ) 108-42-9 (Chloroaniline -3کلرو آنیلین ) -9

 بوتانول  -5متیل  -9

(3- Methyl 1-Butanol) 
 79-06-1 (Acrylamideآکریل آمید ) 123-51-3

 79-10-7 (Acrylic acidاسید اکریلیک ) 100-01-6 (Nitroaniline -4نیترو آنیلین ) -4

 553-26-4 (Bipyridine -4,4بی پیریدین ) -4و  4
 آلومیناي فعال 

(Activated Alumina) 
1344-28-1 

 هیدروکسی بنزوئیک اسید  -2آمینو  -4

(4- Amino 2- hydroxybenzoic acid) 
 7440-44-0 (Activated Carbonکربن فعال ) 65-49-6

 هیدروکسی بنزوئیک اسید  -4

(4- Hydroxybenzoic acid) 
 9005-32-7 (Alginic acidاسید آلژینیک ) 99-96-7

 90-15-3 (Alpha- Naphtholنفتول ) -آلفا 100-01-6 (Nitroaniline -4نیترو آنیلین ) -4

 هیدروکسی کوئینولین  -8

(8- Hydroxyquinoline) 
148-24-3 

 سولفات آلومینیم آمونیم دوازده آبه 

(Aluminum ammonium 

sulfate dodecahydrte) 

7784-26-1 

 نون یآنتراک -51و  3

(9,10- Anthraquinone) 
84-65-1 

هیدروکسید آلومینیم 

(Aluminum hydroxide) 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 486-25-9 (Fluorenone -9فلورنون ) -3
 کلرید آلومینیم 

(Aluminum chloride) 
7446-70-0 

 تنگستوفسفات آبدار  -52

(12-Tungstophosphate hydrate) 
12501-23-4 

 Aluminum) بدن آبنیترات آلومینیم 

nitrate nonahydrate) 
7784-27-2 

 75-07-0 (acetaldehydeید )ئاستالد
 سیلیكات آلومینیم 

(Aluminum silicate) 
12428-46-5 

 60-35-5 (Acetamideاستامید )
 مولیبدات آمونیم 

(Ammonium molybdate) 
13106-76-8 

 103-84-4 (Acetanilideاستانیلید )
 استات آمونیم 

(Ammonium acetate) 
631-61-8 

 120-12-7 (Anthraceneآنتراسن ) 12124-97-9 (Ammonium bromideبرومید آمونیم )

 12125-02-9 (Ammonium chlorideکلرید آمونیم )
 ( IIIکلرید آنتیموان )

(Antimony (III) chloride) 
10025-91-9 

 دي کرومات آمونیم 

(Ammonium dichromate) 
7789-09-5 

 ( Vکلرید آنتیموان )

(Antimony (V) chloride) 
7647-18-9 

 540-69-2 (Ammonium formateفرمات آمونیم )
 (IIIاکسید آرسنیک )

(Arsenic (III) oxide) 
1327-53-3 

 هگزا فلورو سیلیكات آمونیم 

(Ammonium hexafluorosilicate) 
 

نمک هفت آبه سدیم اسید آرسنیک 
(Arsenic acid sodium salt heptahydrate) 10048-95-0 

 50-81-7 (Ascorbic acidاسید آسكوربیک ) 6484-52-2 (Ammonium nitrateنیترات آمونیم )

 ونیم تک آبه اگزاالت آم

(Ammonium oxalate monohydrate) 
6009-70-7 

 اسید باربیتوریک 

(Barbituric acid) 
67-52-7 

 543-80-6 (Barium acetateاستات باریم ) 7727-54-0 (Ammonium persulfateپرسولفات آمونیم )

 تیوسیانات آمونیم 

(Ammonium thiocyanate) 
1762-95-4 

 کربنات باریم 

(Barium carbonate) 
513-77-9 

 تیوسولفات آمونیم 

(Ammonium thiosulfate) 
 10361-37-2 (Barium chlorideکلرید باریم ) 7783-18-8

 7803-55-6 (Ammonium vanadateوانادات آمونیم )
 سولفونات دي فنیل آمین باریم 

(Barium diphenylamine sulfonate) 
6211-24-1 

 7664-41-7 (Ammoniaآمونیاک )
 هیدروکسید باریم 

(Barium hydroxide) 
17194-00-2 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 10022-31-8 (Barium nitrateنیترات باریم ) 69-52-3 (Ampicillinسیلین ) آمپی

 62-53-3 (Anilineآنیلین )
 پرکلرات باریم 

(Barium perchlorate) 
13465-95-7 

 1303-86-2 (Boron oxideاکسید بور ) 1304-29-6 (Barium peroxideپراکسید باریم )

 21109-95-5 (Barium sulfideسولفید باریم )
 هیدروکسید برلیم 

(Beryllium hydroxide) 
13327-32-7 

 7726-95-6 (Bromine) بروم 100-52-7 (Benzaldehydeید )ئبنزالد

 71-43-2 (Benzeneبنزن )
بروموکروزول سبز 

(Bromoceresol green) 
76-60-8 

 121-54-0 (Benzethonium chlorideکلرید بنزتونیم )
 آبی بروموتیمول 

(Bromothymol Blue) 
76-59-5 

 141-32-2 (Butyl acrylateبوتیل آکریالت ) 100-47-0 (Benzonitrileبنزونیتریل )

 107-92-6 (Butyric acidاسید بوتیریک ) 119-61-9 (Benzophenonبنزوفنون )

 95-14-7 (Benzotriazolبنزوتیریازول )
 آبه  4نیترات کادمیم 

(Cadmium nitrate tetrahydrate) 
10022-68-1 

 98-88-4 (Benzoyl chlorideکلرید بنزوئیل )
 سولفات کادمیم 

(Cadmium sulfate) 
10124-36-4 

 100-51-6 (Benzyl alcoholبنزیل الكل )
 سولفید کادمیم 

(Cadmium sulfide) 
1306-23-6 

 58-08-2 (Caffeineکافئین ) 120-51-4 (Benzyl benzoateبنزوآت بنزیل )

 100-44-7 (Benzyl chlorideکلرید بنزیل )
 استات کلسیم آبدار 

(Cacium acetate hydrate) 
114460-21-8 

 135-19-3 ( Beta- Naphtholل )نفتو -بتا
 کاربید کلسیم 

(Calcium carbide) 
75-20-7 

 92-52-4 (Biphenylفنیل ) بی
 کربنات کلسیم 

(Calcium carbonate) 
471-34-1 

 ( IIIکلرید بیسموت )

(Bismuth (III) chloride) 
7787-60-2 

 آب بیکلرید کلسیم 

(Calcium chloride, anhydrate) 
10043-52-4 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 A (Bisphenol A) 80-05-7بیس فنل 
 فلورید کلسیم 

(Calcium fluoride) 
7789-75-5 

 10043-35-3 (Boric acidاسید بوریک )
 هیدروکسید کلسیم 

(Calcium hydroxide) 
1305-62-0 

 77-92-9 (Citric acidاسید سیتریک ) 1305-78-8 (Calcium oxideاکسید کلسیم )

 7758-87-4 (Calcium phoaphateفسفات کلسیم )
 کربنات کبالت 

(Cobalt carbonate) 
513-79-1 

 7778-18-9 (Calcium sulfateسولفات کلسیم )
 آبه  6کلرید کبالت 

(Cobalt chloride hexahydrate) 
7791-13-1 

 20548-54-3 (Calcium sulfideسولفید کلسیم )
 آبه  6نیترات کبالت 

(Cobalt nitrate hexahydrate) 
10026-22-9 

 7440-48-4 (Cobalt powderپودر کبالت ) 76-22-2 (Camphoreکامفور )

 6104-59-2 (Coomassie Blueکوماسی آبی ) 56-23-5 (Carbon tetrachlorideتتراکلرید کربن )

 کربوکسی متیل سلولز، نمک سدیم 

(Carboxymethyl cellulose, sodium salt) 
9004-32-4 

 آبه  9نیترات مس 

(Copper nitrate trihudrate) 
10031-43-3 

 120-80-9 (Catecholکتكول )
 آبه  1سولفات مس 

(Copper sulfate pentahydrate) 
7758-99-8 

 1317-40-4 (Copper sulfideسولفید مس ) 9012-76-4 (Chitosanکیتوزان )

 7440-50-8 (Copper powderپودر مس ) 7782-50-5 (Chlorineکلر )

 4170-30-3 (Crotonaldehydeکروتون آلدئید ) 108-90-7 (Chlorobenzeneکلروبنزن )

 548-62-9 (Crystal violetکریستال ویولت ) 67-66-3 (Chloroformکلروفورم )

 1333-82-0 (Chromia acid) اسید کرومیک
 اسید سیانوریک 

(Cyanuric acid) 
108-80-5 

 ( IIIکلرید کروم )

(Chromium (III) chloride) 
 287-23-0 (Cyclobutaneسیكلوبوتان ) 10025-73-7

 110-82-7 (Cyclohexaneسیكلوهگزان ) 1308-38-9 (III( )Chromium (III) oxideاکسید کروم )

 آبه  نیترات کروم نه

(Chromium (III) nitrate nonhydrate) 
 108-93-0 (Cyclohexanolسیكلوهگزانول ) 7789-02-8
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 621-82-9 (Cinnamic acidاسید سینامیک )

نمک دي اکتیل سولفوسوکسینات، 

 ,Dioctyl sulfosuccinateسدیم )

sodium salt) 
577-11-7 

 108-94-1 (Cyclohexanoneسیكلوهگزانون )
 فسفات هیدروژن دي سدیم 

(Disodium hydrogen phosphate) 
7558-79-4 

 60-10-6 (Dithizoneدي تیوزون ) 287-92-3 (Cyclopentaneسیكلو پنتان )

 75-19-4 (Cyclopropaneسیكلو پروپان )
 دودسیل بنزن  -ان

(n-Dodecylbenzene) 
123-01-3 

 52-90-4 (Cysteineسیستئین )
اتیلن دي آمین تترا استیک اسید 

(EDTA) 
60-00-4 

 334-48-5 (Decanoic acidاسید دکانوئیک )
EDTA-  نمک دو سدیم

(EDTA-disodium salt) 
6381-92-6 

پروکسودي سولفات دي آمونیم 

(Diammonium peroxodisulfate) 
7727-540-0 

 اریوکروم بلک تی 

(Eriochrome black T) 
1787-61-7 

 64-17-5 (Ethanol))اتیل الكل( اتانول  7757-93-9 (Dicalcium phosphateفسفات دي کلسیم )

 دي کلرو استیک اسید 

(Dichloroacetic acid) 
79-43-6 

 برومید اتیدیوم 

(Ethidium bromide) 
1239-45-8 

 141-78-6 (Ethyl acetateاتیل استات ) 75-09-2 (Dichloromethanکلرو متان ) دي

 111-42-4 (Diethanolamineدي اتانول آمین )
 اتیل متیل کتون 

(Ethyl methyl ketone) 
78-93-3 

 111-62-6 (Ethyl oleateاتیل اولئات ) 60-29-7 (Diethyl etherدي اتیل اتر )

 100-41-4 (Ethylbenzeneاتیل بنزن ) 109-89-7 (Diethylamineدي اتیل آمین )

 75-21-8 (Ethylene oxideاکسید اتیلن ) 111-46-6 (Diethylene glycolدي اتیلن گلیكول )

 74-85-1 (Ethyleneاتیلن )اتن( ) 126-81-8 (Dimedoneدایمیدون )

 553-90-2 (Dimethyl oxalateدي متیل اگزاالت )
اتیلن دي آمین 

(Ethylenediamine) 
107-15-3 

 دي متیل سولفوکسید 

(Dimethyl sulfoxide) 
67-68-5 

  Aمحلول فهلینگ 

(Fehling A solution) 
- 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 دي متیل فرمامید  -ان و ان

(N,N- Dimethylformamide) 
68-12-2 

  Bمحلول فهلینگ 

(Fehling B solution) 
- 

 95-45-4 (Dimethylglyoximeدي متیل گلی اکسیم )
 اسید فلوئوریدریک 

(Fluoridric acid) 
 

EDTA-  نمک آبدار تترا سدیم 

(EDTA-Tetrasodium salt hydrate) 
194491-31-1 

هگزا متیل فسفر آمید 

(Hexamethylphosphoramide) 
680-31-9 

 495-69-2 (Hippuric acidاسید هیپوریک )  (Formalinفرمالین )

 64-18-6 (Formic acidاسید فورمیک )
  آبه 7سولفات آهن 

(Ferrous sulfate, heptahydrate) 
7782-63-0 

 110-17-8 (Fumaric acidاسید فوماریک )
 سولفات هیدرازین 

(Hydrazine sulfate) 
10034-93-2 

 302-01-2 (Hydrazineهیدرازین ) 110-00-9 (Furanران )فو

 98-01-1 (Furfuralفورفورال )
اسید هیدروبرومیک 

(Hydrobromic acid) 
10035-10-6 

 149-91-7 (Gallic acidاسید گالیک )
اسید هیدروکلریک 

(Hydrochloric acid) 
7647-01-0 

 111-30-8 (Glutaraldehydeد )آلدئیگلوتار
 هیدروژن پروکسید 

(Hydrogen proxide) 
7722-84-1 

 گلسیرین مونو استئارات 

(Glycerin monostearate) 
123-94-4 

 سولفید هیدروژن 

(Hydrogen sulfide) 
75-50-3 

 1333-74-0 (Hydrogenهیدروژن ) 56-51-5 (Glycerinگلیسیرین )

 123-31-9 (Hydroquinoneهیدروکینون ) 56-81-5 (Glycerolگلیسرول )

 79-14-1 (Glycolic acidاسید گلیكولیک )
هیدروکسیل آمین هیدروکلرید 

(Hydroxylamine hydrochloride) 
5470-11-1 

 288-32-4 (Imidazoleایمیدازول ) 7440-57-5 (Gold powderپودر طال )

 7440-59-7 (Heliumهلیم )
 ( IIIکلرید ایندیم )

(Indium (III) chloride) 
10025-82-8 

 142-82-5 (Heptaneتان )هپ
 اسید استیک  -9ایندول

(Indole 3-acetic acid) 
87-51-4 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 پروپانول  -2-هگزا فلورو

(Hexafluoro-2-propanol) 
 7782-68-5 (Iodic acidاسید یدیک ) 920-66-1

هگزا متیلن تترا آمین 

(Hexamethylenetetramine) 
100-97-0 

  (IIنیترات سرب )

(Lead (II) nitrate) 
1009-74-8 

 7553-56-2 (Iodineید )
 ( IVاکسید سرب )

(Lead (IV) oxide) 
1309-60-0 

 7705-08-0 (III( )Iron (III) chlorideکلرید آهن )
 (IVاستات سرب )

(Lead (IV) acetate) 
546-67-8 

 ( IIIنیترات آهن نه آبه )

(Iron (III) nitrate nanohydrate) 
 12141-20-7 (Lead phosphiteفسفیت سرب ) 7782-61-8

 71-00-1 (L- Histidineهیستیدین ) -ال 1309-37-1 (III( )Iron (III) oxideاکسید آهن )

 51833-68-2 (III( )Iron (III) phosphateفسفات آهن )
 محلول سیلیكات سدیم 

(Liquid sodium silicate) 
6834-92-0 

 546-89-4 (Lithium acetateاستات لیتیم ) 7439-89-6 (Iron granuleگرانول آهن )

 91-56-5 (Isatinاتین )سای
 کربنات لیتیم 

(Lithium carbonate) 
554-13-2 

 75-28-5 (Isobataneایزوبوتان )
 کلرید سرب 

(Lead (II) chloride) 
7758-95-4 

 ایزوبوتیل متیل کتون 

(Isobutyl methyl ketone) 
 7447-41-8 (Lithium chlorideکلرید لیتیم ) 108-10-1

 10377-51-2 (Lithium iodideیدید لیتیم ) 79-31-2 (Isobutyric acidایزوبوتیریک اسید )

 540-84-1 (Isooctaneایزواکتان )
 بدون آبنیترات لیتیم 

(Lithium nitrate, anhydrous) 
7790-69-4 

 78-78-4 (Isopentaneایزوپنتان )
 سولفات لیتیم 

(Lithium sulfate) 
10377-48-7 

 121-91-5 (Isophthalic acidاسید ایزو فتالیک )
 تترا بورات لیتیم 

(Lithium tetraborate) 
12007-60-2 

 97-67-6 (L-Malic acidاسید مالیک ) -ال 67-63-0 (Isopropanolپروپانول( ) -2ایزوپروپانول )

 657-27-2 (L-Lysineلیزین ) 67-63-0 (Isopropyl alcoholایزوپروپیل الكل )
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 56-41-7 (L-Alanineآالنین ) -ال
کسید منیزیم هیدرو

(Magnesium hydroxide) 
1309-42-8 

 نیترات منیزیم شش آبه 

(Magnesium nitrate, hexahydrate) 
 7439-97-6 (Mercuryجیوه ) 13446-18-9

 بی آبسولفات منیزیم 

(Magnesium sulfate, anhydrous) 
7487-88-9 

 اسید متا آکریلیک 

(Methacrylic acid) 
79-41-4 

 67-56-1 (Methanolمتانول )متیل الكل( ) 141-82-2 (Malonic acid) اسید مالونیک

 90-64-2 (Mandelic acidاسید مندلیک )
متوکسی استیک اسید 

(Methoxyacetic acid) 
625-45-6 

 79-20-9 (Methyl acetateمتیل استات ) 7773-01-5 (Manganese (II) chloride)( IIکلرید منگنز )

 ( IIر )نیترات منگنز آبدا

(Manganese (II) nitrate hydrate) 
15710-66-4 

 متیل بنزوآت 

(Methyl benzoate) 
93-58-3 

 ( یک آبهIIسولفات منگنز )

(Manganese (II) sulfate monohydrate) 
 28983-56-4 (Methyl blueمتیل آبی ) 10034-96-5

 ( IIIفسفات منگنز آبدار )

(Manganese (III) phosphate hydrate) 
 9004-67-5 (Methyl celluloseمتیل سلولز ) 104663-56-1

 ( فعال IVمنگنز )اکسید 

(Manganese (IV) oxide, activated) 
1313-13-9 

 متیل مرکاپتان 

(Methyl mercaptan) 
74-93-1 

 ( IIبرومید منگنز )

(Manganese (II) bromide) 
 547-58-0 (Methyl orangeمتیل نارنجی ) 13446-03-2

 493-52-7 (Methyl redمتیل رد ) 7789-47-1 (II( )Mercury (II) bromideبرومید جیوه )

 7487-94-7 (II( )Marcury (II) chlorideکلرید جیوه )
 اسید مولیبدیک 

(Molybdic acid) 
7782-91-4 

 7774-29-0 (II( )Mercury (II) iodideیدید جیوه )
مونو کلرو اتان 

(Monochloroethane) 
75-00-3 

 7783-34-8 (II( )Mercury (II) nitrateنیترات جیوه )
مونو اتیل آمین 

(Monoethylemine) 
- 

 21908-53-2 (II( )Mercury (II) oxideاکسید جیوه )
مونو اتیلن گلیكول 

(Monoethylene glycol) 
107-21-1 

 ( IIتیوسیانات جیوه )

(Mercury (II) thiocyanate) 
 108-38-3 (m.xyleneزایلن )متا  592-85-8
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 87-89-8 (Myo inositolمیو اینوزیتول ) 7783-35-9 (II( )Mercury (II) sulfateسولفات جیوه )

 485-47-2 (Ninhydrineنین هیدرین ) 544-63-8 (Myristic acidاسید میریستیک )

 7697-37-2 (Nitric acidاسید نیتریک ) 106-97-8 (n-Butaneبوتان نرمال )

تترامتیل اتیلن دي آمین  -ان، ان، ان، ان

(TEMED) 
 98-95-3 (Nitrobenzeneنیترو بنزن ) 110-18-9

 دي متیل استامید  -ان و ان

(N,N- Dimethylacetamid) 
 75-50-3 (Nitrogenیتروژن )ن 127-19-5

 دي متیل آنیلین  -ان و ان

(N,N-Dimethylaniline) 
 75-52-5 (Nitromethaneنیترومتان ) 121-69-7

 91-20-3 (Naphthaleneن )ینفتال
هوشی(  نیتروز اکسید )گاز بی

(Nitrous oxide) 
75-50-3 

 109-73-9 (n-Butylamineبوتیل آمین نرمال )
 متیل آنیلین  -ان

(N-Methylaniline) 
100-61-8 

 71-36-3 (n-Butanolبوتانول نرمال ) 112-40-3 (n-Dodecaneدودکان نرمال )

 109-66-0 (n-Pentaneپنتان نرمال ) 7440-01-9 (Neonنئون )

 - (Nessler s reagentمعرف نسلر )
 نفتیل آمین  -5-فنیل -ان

(N-Phenyl-1- naphthylamine) 
90-30-2 

 111-65-9 (n-Octane)نرمال اکتان  103-69-5 (N-Ethylanilineآنیلین ) اتیل -ان

 1-80-112 اسید اولئیک )( 7718-54-9 (Nickel chlorideکلرید نیكل )

 آبه  6نیترات نیكل 

(Nickel nitrate hexahydrate) 
13478-00-7 

دي هیدروکسی  -1و  9اورسینول )

 تولوئن( 

(Orcinol (3,5- Dihydroxytoluene)) 
504-15-4 

 119-93-7 (O-Tolidineتولیدین ) -ارتو 1313-99-1 (Nickel oxideاکسید نیكل )

 آبه  6سولفات نیكل 

(Nickel sulfate hexahydrate) 
 95-53-4 (o-Toluidineتولوئیدین ) -ارتو 10101-97-0

 7440-02-0 (Nickel powderپودر نیكل )
 اسید اگزالیک بدون آب 

(Oxalic acid, anhydrous) 
144-62-7 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 75-50-3 (Oxygenاکسیژن ) 110-54-3 (n-Hexaneهگزان نرمال )

 471-46-5 (Oxamideاگزامید ) 59-67-6 (Nicotinic acidاسید نیكوتینیک )

 95-47-6 (o-Xyleneزایلن ) -توار
 هیدروکسی آنیلین  -پارا

(p-Hydroxyaniline) 
123-30-8 

 3375-31-3 (Palladium (II) acetateاستات پاالدیم )
 پودر پالتین 

(Platinum powder) 
7440-06-4 

 57-10-3 (Plmitic acidاسید پالمیتیک )
پلی اتیلن گلیكول 

(Polyethylene glycol) 
25322-68-3 

 93924-07-3 (n- Paraffinپارافین نرمال )
 پلی وینیل الكل 

(Polyvinyl alcohol) 
9002-89-5 

 106-47-8 (p-Chloroanilineکلرو آنیلین ) -پارا
پلی وینیل پیرولیدون 

(Polyvinylpyrrolidone) 
9003-39-8 

 87-86-5 (Pentachlorophenolپنتا کلرو فنل )
پتاسیم آلوم )زاج سفید( 

(Potassium Alum) 
10043-67-1 

 7601-90-3 (Perchloric acidاسید پرکلریک )
 برومات پتاسیم 

(Potassium bromate) 
7758-01-2 

 8032-32-4 (Petroleum etherاتر نفتی )
 برومید پتاسیم 

(Potassium bromide) 
7758-02-3 

 85-01-8 (Phenanthreneفنانترن )
 کلرات پتاسیم 

(Potassium chlorate) 
3811-04-9 

 143-74-8 (Phenol redفنل رد )
 کلرید پتاسیم 

(Potassium chloride) 
7447-40-7 

 7789-00-6 (Potassium chromateکرومات پتاسیم ) 108-95-2 (Phenolفنل )

 77-09-8 (Phenolphetaleinفنل فتالئین )
 سیانید پتاسیم 

(Potassium cyanide) 
151-50-8 

 103-82-2 (Phenylacetic acidسید )فنیل استیک ا
 دي کرومات پتاسیم 

(Potassium dichromate) 
7778-50-9 

 فسفو مولیبدیک اسید 

(Phosphomolybdic acid) 
51429-74-4 

فسفات دي هیدروژن پتاسیم 

(Potassium dihydrogen phosphate) 
7778-77-0 

 7664-38-2 (Phosphoric acidاسید فسفریک )
 اسیم فلورید پت

(Potassium fluoride) 
7789-23-3 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 13598-36-2 (Phosphorous acidاسید فسفرو )
پتاسیم هیدروژن فتاالت 

(Potassium hydrogen phthalate) 
877-24-7 

 روژن تارتارات پتاسیم هید

(Potassium hydrogen tartrate) 
 106-42-3 (p-Xyleneزایلن ) -پارا 868-14-4

 هیدروکسید پتاسیم 

(Potassium hydroxide) 
 110-86-1 (Pyridineپیریدین ) 1310-58-3

 87-66-1 (Pyrogallolپیروگالول ) 7681-11-0 (Potassium iodideیدید پتاسیم )

 سیم سولفیت پتا متا بی

(Potassium metabisulfite) 
 127-17-3 (Pyruvic acidاسید پیرویک ) 16731-55-8

 7757-79-1 (Potassium nitrateنیترات پتاسیم )
 ( Vکلرید رنیم )

(Rhenium (V) chloride) 
13596-35-5 

 477-73-6 (Safraninسافرانین ) 7758-09-0 (Potassium nitriteنیتریت پتاسیم )

 7790-21-8 (Potassium periodateتاسیم )پریدات پ
سالیسیل آلدئید 

(Salicylaldehyde) 
90-02-8 

 پرمنگنات پتاسیم 

(Potassium permanganate) 
7722-64-7 

 اسید سالیسیلیک 

(Salicylic acid) 
69-72-7 

 آبه  4پتاسیم سدیم تارتارات 

(Potassium sodium tartarate tetrahydrate) 
 7782-49-2 (Seleniumنیم )سل 6381-59-5

 24634-61-5 (Potassium sorbateسوربات پتاسیم )
 پودر سیلیكاژل 

(Silica gel powder) 
7631-86-9 

 7778-80-5 (Potassium sulfateسولفات پتاسیم )
  یماکسید سیلیس

(Silicon (IV) oxide) 
14808-60-7 

 7761-88-8 (Silver nitrateترات نقره )نی 10117-38-1 (Potassium sulfiteسولفیت پتاسیم )

 تیوسیانات پتاسیم 

(Potassium thiocyanate) 
 10294-26-5 (Silver sulfateسولفات نقره ) 333-370-1

 74-98-6 (Propaneپروپان )
 ( Iاکسید نقره )

(Silver (I) oxide) 
20667-12-3 

 7440-22-4 (Silver powderره )پودر نق 108-32-7 (Propylene carbonateپروپیلن کربنات )

 127-09-3 (Sodium acetateاستات سدیم ) 115-07-1 (Propyleneپروپیلن )
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 106-45-6 (p-Thiocresolتیوکرزول ) -پارا
 Sodiumسدیم ) اسید پیرو فسفات

acid pyrophoaphate) 
7785-16-9 

 26628-22-8 (Sodium azideسدیم آزید )
 سود سوزآور 

(Sodium hydroxide) 
1310-73-2 

 532-32-1 (Sodium benzoateبنزوآت سدیم )
 سدیم متوکسید 

(Sodium methoxide) 
124-41-4 

 7631-99-4 (Sodium nitrateات سدیم )نیتر 16940-66-2 (Sodium borohydrideبروهیدرید سدیم )

 497-19-8 (Sodium carbonateکربنات سدیم )
 اگزاالت سدیم 

(Sodium oxalate) 
62-76-0 

 7647-14-5 (Sodium chlorideکلرید سدیم )
 پرکربنات سدیم 

(Sodium percarbonate) 
15630-89-4 

 7775-11-3 (Sodium chromateکرومات سدیم )
  پرکلرات سدیم

(Sodium perchlorate) 
7601-89-0 

 آبه  2سیترات سدیم 

(Sodium citrate, 51ehydrate) 
6132-04-3 

 پرسولفات سدیم 

(Sodium persulfate) 
7775-27-1 

 143-33-9 (Sodium cyanideسیانید سدیم )
 سالیسیالت سدیم 

(Sodium salicylate) 
54-21-7 

 دي کرومات سدیم دو آبه 

(Sodium dichromate, 51ehydrate) 
7789-12-0 

 سلنات سدیم 

(Sodium selenate) 
13410-01-0 

 140650-84-6 (Sodium sulfideسولفید سدیم ) 7775-14-6 (Sodium dithioniteدي تیونیت سدیم )

 7757-83-7 (Sodium sulfite)سولفیت سدیم  7681-49-4 (Sodium fluorideفلورید سدیم )

 141-53-7 (Sodium formateفرمات سدیم )
 سولفات سدیم 

(Sodium sulphate) 
7757-82-6 

 527-07-1 (Sodium gluconateگلوکونات سدیم )
 تترا بورات سدیم، آبدار 

(Sodium tetraborate, hydrated) 
1303-96-4 

 هگزامتا فسفات سدیم 

(Sodium hexametaphosphate) 
10124-56-8 

 تیوسیانات سدیم 

(Sodium thiocyanate) 
540-72-7 

 سدیم هیدروژن کربنات 

(Sodium hydrogen carbonate) 
144-55-8 

 آب  تیوسولفات سدیم بی

(Sodium thiosulfate, anhydrous) 
7772-98-7 

 سدیم هیدروژن فسفات 

(Sodium hydrogen phosphate) 
 110-44-1 (Sorbic acidاسید سوربیک ) 7558-79-4
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده خابانت شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 سولفات سدیم( سدیم هیدروژن سولفات )بی

(Sodium hydrogen sulfate) 
 57-11-4 (Stearic acidاسید استئاریک ) 7681-38-1

 7632-00-0 (Sodium nitriteنیتریت سدیم )
تتراهیدروفوران 

(Tetrahydrofuran) 
109-99-9 

 62-55-5 (Thioacetamideتیواستامید ) 112-92-5 (Stearyl alcoholاستیریل الكل )

 10476-85-4 (Strontium chlorideکلرید استرانسیم )
 کلرید تیونیل 

(Thionyl chloride) 
7719-09-7 

 110-02-1 (Thiopheneتیوفن ) 10042-76-9 (Strontium nitrateنیترات استرانسیم )

 62-56-6 (Thioureaتیواوره ) 100-42-5 (Styreneاستایرن )

 89-83-8 (Thymolتیمول ) 108-30-5 (Succinic anhydrideکسینیک انیدرید )وس

 7646-78-8 (Tin (IV) chlorideکلرید قلع ) 57-50-1 (Sucroseسوکروز )

 57-68-1 (Sulfamethazineسولفامتازین )
تتراهیدروفوران 

(Tetrahydrofuran) 
109-99-9 

 7440-31-5 (Tin powderپودر قلع ) 5329-14-6 (Sulfamic acidاسید سولفامیک )

 21651-19-4 (II( )Tin (II) oxideاکسید قلع ) 121-57-3 (Sulfanilic acidاسید سولفانیلیک )

 7446-09-5 (Sulfur dioxideدي اکسید سولفور )
 اکسید تیتانیم 

(Titanium oxide) 
1317-70-0 

 7704-34-9 (Sulfurگوگرد )
 سولفات تیتانیم 

(Titanium sulfate) 
13693-11-3 

 108-88-3 (Tolueneتولوئن ) 7664-93-9 (Sulfuric acidاسید سولفوریک )

 7782-99-2 (Sulfurous acidاسید سولفورو )
 اسید ترفتالیک 

(Trephthalic acid) 
100-21-0 

 1401-55-4 (Tannic acidاسید تانیک )
تري کلرواستیک اسید 

(Trichloroacetic acid) 
76-03-9 

 87-69-4 (Tartaric acidاسید تارتاریک )
تري کلرواتیلن 

(Trichloroethylene) 
79-01-6 

 100-21-0 (Terphthalic acidاسید ترفتالیک )
تري اتانول آمین هیدروکلرید 

(Triethanolamine hydrochloride) 
637-39-8 
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 ها آن ایمنی اطالعات هاي برگه تهیه براي شده انتخاب شیمیایی مواد فهرست

 .CAS No نام ماده .CAS No نام ماده

 121-44-8 (Triethylamineتري اتیل آمین ) 127-18-4 (Tetrachloroethyleneتتراکلرواتیلن )

 تري فلورو استیک اسید 

(Trifluoroacetic acid) 
 7440-06-6 (Zinc powderپودر روي ) 76-05-1

 75-89-8 (Trifluoroethanolتري فلورو اتانول )
 آبه  7سولفات روي 

(Zinc sulfate, heptahydrate) 
7446-20-0 

 76-84-6 (Triphenyl methanolتري فنیل متانول )
( IVکلرید زیرکونیم )

(Zirconium (IV) chloride) 
10026-11-6 

 60-33-3 (Linoleic acidلئیک )اسید لینو 77-86-1 (TRISتریس )

 68-04-2 (Trisodium citrateتري سدیم سیترات )
 فسفات پتاسیم 

(Potassium phosphate) 
7778-53-2 

 72-19-5 (L-Threonineال ترئونین ) 7601-54-9 (Trisodium phosphateتري سدیم فسفات )

 7779-90-0 (Zinc Phosphateفسفات روي ) 9002-93-1 (Triton X-100) 511-تریتون ایكس

 73-22-3 (Triptophanتریپتوفان )
 استات روي دو آبه 

(Zinc acetate dihydrate) 
5970-45-6 

 5263-02-5 (Zinc carbonateکربنات روي ) 7440-33-7 (Tungsten powderپودر تنگستن )

 141-82-2 (Zinc chlorideکلرید روي ) 9005-65-6 (Tween 80) 81توئین 

 57-13-6 (Ureaوره )ا
 Zincهیدروکسید روي )

hydroxide) 
20427-58-1 

 69-93-2 (Uric acidوریک )ااسید 
 آبه  6نیترات روي 

(Zinc nitrate, hexahydrate) 
10196-18-6 

   109-52-4 (Valeric acidاسید والریک )
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 های اطالعات ایمنی مواد به زبان اصلی هایی از برگه : نمونهبپیوست 
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 شده به زبان فارسی های اطالعات ایمنی ترجمه برگههایی از  نمونه: پیوست ج

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
 معاونت ژپوهش و فناوری         

 )شاعا( اهی علمی اریان شبکه آزمااگشیه                                                     
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Chlorineکلر )
 : هويت ماده7بخش 

 شناسايي ماده 

 (Chlorine) کلر GHSناسايي ماده ش

 Cl2; Bertholite; Chloor; Chlor; Chlore; Chlorine mol.; Cloro; Molecular chlorine زبان التين مترادفنام 

 شده : خطرات شناسايي0بخش 

 : OSHA/ HCSبندي طبقه
 خطرناک شناخته شده است. OSHA Hazard Communication Standard(29 CFR1910.1200) این ماده بر اساس استاندارد 

 بندي مواد يا مخلوط: طبقه
 5گروه  -گازهاي قابل اشتعال

 گاز متراکم -گازهاي تحت فشار

 2گروه  -)تنفسی( مسمومیت حاد

 5گروه  -تحریک/خورندگی پوست

 9گروه  -)تحریک دستگاه تنفسی( )یک بار مواجهه( سمیت ارگان هدف خاص

 5گروه  -)حاد( خطر آبزیان

 اجزاي برچسب:

 
 (Danger: خطر )عبارت نماد

 Hazard statement(s)ت خطر اعبار

 محتوي گاز تحت فشار، در صورت گرم شدن احتمال انفجار دارد.ممكن است سبب تشدید حریق شود، اکسید کننده. 

 ود و سبب خفگی گردد.جایگزین شممكن است با اکسیژن  ممكن است سبب یخ زدگی شود.

 بسیار سمی براي زندگی آبزیان. خرونده براي دستگاه تنفسی. شود. هاي پوستی و آسیب چشم می سبب سوختگی ت تنفس، کشنده است.در صور

 Precautionary statement(s) احتياط  عبارات

 نكات عمومي
س کودکان دور قبل از استفاده از ماده، برگه اطالعات ایمنی ماده و نیز بر چسب آن را مطالعه کنید. از دستر

همراه  نگهدارید. اگر نیاز به مراقبت پزشكی وجود داشته باشد، در هنگام مراجعه به پزشک، ظرف یا برچسب آن را به

 ببرید. 
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فشارسنج از  سیلندر شیر سیلندر را بعد از هر بار استفاده و زمانی که سیلندر خالی است، ببندید. براي کنترل فشار

از یک وسیله  وصل نشده، شیر را باز نكنید. کاري آماده بهي  ه سیلندر به وسیلهاستفاده کنید. تا زمانی ک

استفاده کنید. فقط از تجهیزاتی با جنس مواد سازگار استفاده زدن جریان در خطوط لوله  کننده از پس جلوگیري

هاي اکسیژن  ده در سامانهفقط از تجهیزات تمیزشده همانند تجهیزات مورد استفانمایید. شیر را به آرامی باز کنید. 

 صورت قائم نگهدارید. همیشه سیلندر را بهبرداري کنید.  بهره

 پيشگيري

حفاظت تنفسی استفاده شود. از لباس،  ي دستكش حفاظتی پوشیده شود. حفاظ صورت یا چشم بپوشید. وسیله

فقط در هواي  نگه دارید.و روغن از گریس عاري مواد ناسازگار و مواد قابل احتراق، دور نگهداشته شود. شیرها را 

ي داراي تهویه خوب استفاده و انبار کنید.از رها شدن ماده به محیط زیست دوري کنید. گاز را  ها آزاد یا مكان

 را کامال بشوئید. ها تنفس نكنید. پس از کار با ماده، دست

 واکنش

 مواد ریخته شده را جمع آوري کنید. 

 وقف کنید، اگر امكان انجام این کار به صورت ایمن وجود دارد.نشت را مت در صورت بروز حريق:

مصدوم را به محل داراي هواي تازه ببرید و او را در یک وضعیت راحت براي تنفس نگه در صورت استنشاق: 

 ا با مرکز مسمومین یا پزشک تماس بگیرید.دارید. فورً

بشوئید یا دوش بگیرید. را در آورید. پوست را  هاي آلوده همه لباس : فوراًيا مو() در صورت تماس با پوست

 با مرکز مسمومین یا پزشک تماس بگیرید. ي مجدد، بشویید. فوراً ي آلوده را قبل از استفادهها لباس

را با احتیاط براي چند دقیقه با آب بشویید. در صورت امكان برداشتن  ها چشمچشمي:  ي در صورت مواجهه

تماس ن با پزشک یا مرکز مسمومی را خارج کنید و شستن را ادامه دهید. فوراً ها لنزهاي تماسی به آسانی، آن

 بگیرید.

 با مرکز مسمومین یا پزشک تماس بگیرید. دهان را بشوئید. وادار به استفراغ نكنید. فوراًدر صورت خوردن: 

 انبار
 C/125 °F°52 . زمانی که دما ازبه صورت قفل شده، انبار کنید. در برابر نور خورشید از این ماده محافظت کنید

 فراتر باشد، در برابر نور خورشید محافظت شود. در مكان با تهویه خوب انبار کنید.

 اي موجود انجام شود. دفع ظروف و محتویات باید مطابق الزامات قانونی ملی، محلی یا منطقه دفع

 بندي نشده ساير خطرات طبقه
سبب خفگی  شود و سریعاًجایگزین تی مهم، این ماده ممكن است با اکسیژن عالوه بر سایر خطرات فیزیكی و سالم

 گردد.

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء3بخش 

 ماده ماده/مخلوط

 Chlorine نام شيميايي

CAS-No 7782-50-5 
 Cl2; Bertholite; Chloor; Chlor; Chlore; Chlorine mol.; Cloro; Molecular chlorine; UN 1017 ي معمول و مترادفها نام

 100 درصد

عنوان ماده خطرناک طبقه بندي  بهجود ندارد. براي سالمتی یا محیط ي قابل استفاده، هیچ جزء دیگري وها بر اساس دانش جاري تامین کننده و در تراکم

 ببینید. 8در صورت وجود حدود مجاز، اطالعات را از بخش  شده و در این بخش نیازبه گزارش وجود دارد.
 

هاي اوليه : اقدامات کمک4بخش   

مقدار زیادي آّب بشوئید،  را با ها چشم فورا مراقبت پزشكی را دریافت کنید. با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. فوراً ي چشمي: در صورت مواجهه

دقیقه ادامه دهید.  51مدت  شم خارج کنید. شستن را حداقل بههاي چشم را باال و پایین ببرید. لنزهاي تماسی را  بررسی و سپس از چ گاه گاهی پلک

 توسط پزشک درمان شوند. ي شیمیایی باید سریعاًها سوختگی

ي پزشكی را دریافت کنید. با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. مصدوم را به  هواي تازه ببرید و در ها فورا مراقبت :تنفسي ي در صورت مواجهه
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در محیط مشكوک هستید، امدادگر باید ماسک مناسب یا وسیله حفاظت  ها و مناسب براي نفس کشیدن قرار دهید. اگر هنوز به وجود فیومحالت استراحت 

دیده، تنفس مصنوعی و  تنفسی خود تامین استفاده نماید.اگر مصدوم تنفس ندارد، اگر تنفس نامنظم است یا اگر ایست تنفسی رخ داد، توسط فرد آموزش

حت بدهید. تنفس دهان به دهان ممكن است براي فرد امدادگر خطرناک باشد. اگر فرد بی هوش است، او در وضعیت احیا قرار دهید و فورا او را تکسیژن یا ا

 بند را شل کنید. هاي محكم مانند یقه،کروات، کمربند یا مچ ي پزشكی قرار دهید. راه هوایی را باز نگهدارید. لباسها مراقبت

 آب مقدار زیادي پوست آلوده شده را باهاي پزشكی را دریافت کنید. با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید.  مراقبت فوراً پوستي: ي مواجهه در صورت

شستن را  شید.را به طور کامل بشوئید یا دستكش حفاظتی بپو ها هاي آلوده، آن کردن لباسجا هجابقبل از هاي آلوده را در آورید.  ها و کفش لباس بشوئید.

را  ها را قبل از استفاده مجدد بشوئید. کفش ها ي شیمیایی باید سریعا توسط پزشک درمان شوند. لباسها دقیقه ادامه دهید. سوختگی 51حداقل به مدت 

 قبل از استفاده مجدد به طور کامل تمیز کنید.

 .مراجعه کنید یبه بخش تنفس ،یک گاز استاین ماده  چون در صورت خوردن:

 تاخيريترين عالئم و اثرات حاد و  مهم

 اثرات سالمتي حاد بالقوه:

 شود. میسبب آسیب جدي چشم  تماس چشمي:

 تنفس این ماده، کشنده است. ممكن است سبب تحریک سیستم تنفسی شود. استنشاق:

 کند. میي شدید ایجاد ها سوختگی تماس پوستي:

 ي پزشكی را دریافت کنید.ها و توصیهگرم نگه دارید ي یخ زده را ها سعی کنید بافت يخ زدگي بافت:

 ي دهان، گلو و معده شود. چون این ماده یک گاز است به بخش تنفسی مراجعه کنیدها ممكن است سبب سوختگی در صورت خوردن:

 ي مواجهه بيش از حد:ها عالئم/نشانه

 عالئم زیان آور زیر ممكن است ایجاد شوند:چشمي:  ي مواجهه

 درد

 شاشک ریز

 قرمزي

 آور زیر ممكن است ایجاد شوند: عالئم زیان استنشاق:

 تحریک دستگاه تنفسی

 سرفه

 عالئم زیان آور زیر ممكن است ایجاد شوند: تماس پوستي:

 درد یا تحریک، قرمزي، تاول

 ي معدهها درد عالئم زیان آور زیر ممكن است ایجاد شوند: در صورت خوردن:

  ي خاص مورد نياز:ها نشاخص مراقبت پزشكي فوري و درما

 با متخصص مسمومیت تماس بگیرید.ا فورًدرمان عالمتی انجام دهید. در صورت تنفس یا خوردن مقدار زیادي از ماده  نكاتي براي پزشک:

 خاصی نیاز نیست. درماني ويژه: ها درمان

در محیط مشكوک  ها ب انجام شود.اگر هنوز به وجود فیومهیچ عملی نباید توسط افراد بدون آموزش مناس ي ويژه براي حفاظت امدادگران:ها روش

اک باشد. هستید، امدادگر باید ماسک مناسب یا وسیله حفاظت تنفسی خود تامین استفاده نماید. تنفس دهان به دهان ممكن است براي فرد امدادگر خطرن

 ببینید. 55شناسی را در بخش  اطالعات سم كش بپوشید.طور کامل با آّب بشوئید یا دست ها را به هاي آلوده آن قبل از برداشتن لباس

حريق هاي اطفاء : روش0بخش   

 از ماده خاموش کننده مناسب براي محصور کردن آتش استفاده کنید. :مناسب ي کننده خاموش ي ماده

 شناخته نشده است. نامناسب: ي کننده خاموش ي  ماده

دهد و ممكن است  میماده اکسید کننده است. این ماده احتمال حریق را افزایش ز تحت فشار است. محتوي گا شيميايي: ي خطرات خاص ناشي از ماده
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در صورت حریق یا در صورت گرم شدن، فشار افزایش یافته و ممكن  در تماس با مواد قابل احتراق، ممكن است سبب حریق شود. .به سوختن کمک کند

این ماده براي زندگی آبزیان بسیار سمی است. آب آلوده شده به این ماده در اثر  ر بعدي نیز وجود دارد.است ظرف منفجر شده یا بترکد و احتمال انفجا

 ، خودداري شود. ها حریق، باید جمع شود و از تخلیه آن به فاضالب، مسیر آب یا زهكش

 لوژنه.ها ترکیبات محصوالت حاصل از تجزيه خطرناک:

اگر حریق وجود دارد، فورا محل را  با خروج همه افراد از مجاورت محل، ایزوله کنید. هیچ عملی نباید  :نشانان هاي حفاظتي خاص براي آتش روش

ي خاص فورا با تامین کننده تماس بگیرید. ظروف را جابجا کنید، اگر امكان انجام این کار بدون ها توسط افراد بدون آموزش مناسب انجام شود. براي توصیه

 جریان را قطع کنیدفورا  ،. در صورت امكان و بدون خطرسرد کردن ظروف قرار گرفته در معرض آتش از اسپري آب استفاده کنیدخطر وجود دارد. براي 

 نشانان: تجهيزات حفاظتي خاص براي آتش
 کنند. ( تمام صورت با فشار مثبت، استفادهSCBA) آتش نشانان باید از تجهیزات حفاظتی مناسب و وسایل حفاظت تنفسی خود تامین

 : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش 

 هاي اضطراري: هاي فردي، تجهيزات حفاظتي و روش احتياط

 براي پرسنل غیر از تیم اضطراري:

اف را تخلیه کنید. از نشت اتفاقی ماده خطر حریق جدي یا انفجار را به همراه دارد. هیچ عملی نباید توسط افراد بدون آموزش مناسب انجام شود. فضاي اطر

را تنفس  شعله یا سیگار روشن نكنید. گاز. در منطقه خطر ، اشتعال را خاموش کنیدتمامی منابع ورود افراد غیر ضروري و محافظت نشده، جلوگیري کنید. 

 ات حفاظت فردي مناسب بپوشید.تجهیزتجهیزات تنفسی مناسب استفاده کنید.  ،نكنید. تهویه کافی را فراهم کنید. زمانی که تهویه کافی نیست

در زمینه مواد مناسب و نامناسب بگیرید. همچنین اطالعات در  8اگر لباس اختصاصی براي نشت نیاز هست، اطالعات را از بخش  براي تيم اضطراري:

 را ببینید. "پرسنل غیر از تیم اضطراري"مورد 

 ي تصادفی گاز در محل در نظر بگیرید.ها ضطراري را براي نشتي اها براي اجتناب از آلودگی محیط روش هاي محيطي: احتياط

شدن در مقادیر آب آلوده به ماده در صورت رها ي جاري( گردید، به مسئولین مربوطه اطالع دهید.ها اگر ماده سبب آلودگی محیطی)آب، خاک، فاضالب، آب

 د.آوري کنی شده را جمع زیاد، ممكن است براي محیط مضر باشد. مواد ریخته

 و مواد براي رفع آلودگي و پاکسازي: ها روش

توانید این کار را بدون خطر انجام دهید. از ابزار و وسایل ضد جرقه  میفورا با پرسنل تیم اضطراري تماس بگیرید. نشت را متوقف کنید، اگر  ريزش کوچک:

 و ضد انفجار استفاده کنید.

توانید این کار را بدون خطر انجام دهید. از ابزار و وسایل ضد جرقه و  میرید. نشت را متوقف کنید، اگر فورا با پرسنل تیم اضطراري تماس بگی ريزش بزرگ:

 را براي دفع مواد زائد ببینید. 59نكته: بخش  ضد انفجار استفاده کنید.

 : حمل و انبار1بخش 
 براي حمل ايمن ها احتياط

 ي حفاظتي:ها روش

از  .، پوست و لباس خودداري شودها چشمرا ببینید(. ظرف محتوي گاز تحت فشار است. از مواجهه با  8)بخش تجهیزات حفاظت فردي مناسب بپوشید

فقط در فضاي داراي تهویه کافی استفاده شود. اگر تهویه محیط کافی نیست، از  از رها شدن ماده در محیط زیست اجتناب کنید. تنفس گاز اجتناب شود.

 تفاده کنید. وارد فضاهاي انبار یا فضاهاي بسته نشوید مگر این که تهویه کافی داشته باشد.وسیله حفاظت تنفسی مناسب اس

 شیرهاي کاهش فشار را از روغن و گریس پاک نگهدارید. نگهداري شود. لباس، مواد ناسازگار، و مواد قابل احتراقدور از 

. هرگز  ظرف را سوراخ نكنید یا نسوزانید. از تجهیزات مرتبط براي سیلندر تحت گاز باقیمانده در سیلندر را تخلیه کنید چون ممكن است خطرناک باشد

را  ها در مقابل آسیب فیزیكی محافظت کنید، سیلندررف خالی است، ببندید. سیلندر را فشار استفاده کنید. شیر را بعد از هر بار استفاده و زمانی که ظ

 کند. براي جابجایی سیلندر از کامیون مناسب استفاده کنید.نكشید، نغلطانید، سر ندهید، سیلندر نباید سقوط 

شود، از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن دوري کنید.  مییی که این ماده حمل، انبار و یا تولید ها در محیط اي: بهداشت حرفه  ميي عموها توصيه

، بشویند. تجهیزات حفاظتی و لباس آلوده را قبل از ورود به محل صرف غذا و صورت خود را قبل از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن ها کارگران باید دست

 را ببینید. 8تر در مورد بهداشت بخش  شسته شود. براي اطالعات بیش
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مستقیم ر انبار بر اساس الزامات انجام شود. در محیطی مجزا و مورد تایید نگهداري شود. دور از نو شرايط براي انبار ايمن، شامل مواد ناسازگار:

را ببینید( نگهداري شود. به صورت قفل شده، انبار شود. جدا از  51خورشید، در محلی خشک، خنک، داراي تهویه مناسب و دور از مواد ناسازگار)بخش 

ر و موم  شود. سیلندرها باید اسیدها، قلیاها، عوامل احیا کننده و قابل احتراق نگهداشته شود. سیلندر باید به طور محكم بسته شود و تا زمان استفاده مه

بیش از  عمودي و با شیر داراي درپوش حفاظتی نگهداري شوند و براي جلوگیري از سقوط یا ضربه خوردن کامال محافظت شوند. سیلندرها نباید در دماي

52°C (125°F) .نگهداري شوند 

 هاي مواجهه/حفاظت فردي : کنترل8بخش 

 شغلي  ي حدود مجاز مواجهه
 مواجههمجاز  حدود  جزانام ا

 7397الزامات ايران:   &ACGIH TLV (United States, 3/2012) کلر

STEL: 2.9 mg/m³ 15 minutes. 

STEL: 1 ppm 15 minutes. 

TWA: 1.5 mg/m³ 8 hours. 

TWA: 0.5 ppm 8 hours. 

NIOSH REL (United States, 1/2013). 

CEIL: 1.45 mg/m³ 15 minutes. 

CEIL: 0.5 ppm 15 minutes. 

OSHA PEL (United States, 6/2010). 

CEIL: 3 mg/m³ 

CEIL: 1 ppm 

OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989). 

STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. 

STEL: 1 ppm 15 minutes. 

TWA: 1.5 mg/m³ 8 hours. 

TWA: 0.5 ppm 8 hours. 

ي هوابرد به زیر حد مجاز، از طریق ها براي کنترل مواجهه کارگر با آالیندهد. شوناستفاده  کافیفقط در مكان با تهویه  هاي مهندسي مناسب: کنترل

ي مهندسی براي نگهداشتن تراکم گاز، بخار یا ها ي مهندسی استفاده نمایید. هم چنین کنترلها محصورسازي فرایند، تهویه مكشی موضعی یا سایر کنترل

 .دارندل کاربرد غبار به زیر حدود پایین قابل اشتعا

ي کاري باید کنترل شود. در ها آالینده از  سیستم تهویه  یا پروسه انتشاربراي اطمینان از سازگاري با الزامات زیست محیطی،  کنترل مواجهه محيطي:

هندسی بر روي تجهیزات پروسه، ضروري ي فیوم، فیلترها یا تغییرات مها برخی موارد، براي کاهش انتشار آالینده به حدود قابل قبول استفاده از اسكرابر

 خواهد بود.

 :هاي حفاظت فردي روش

 ي بهداشتي:ها شرو
استفاده  محصوالت شیمیایی، قبل از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن و استفاده از توالت و در پایان کار، به طور کامل  از، ساعد و صورت را بعد ها دست

ي آلوده را قبل از استفاده مجدد بشوئید. اطمینان ها ي مناسب استفاده شود. لباسها آلوده شده احتمالی، از روشي ها بشوئید. باید براي برداشتن لباس

 ي ایمنی، نزدیک محل کار وجود دارند.ها ي چشم شوي و دوشها داشته باشید که ایستگاه

 حفاظت چشم/صورت:
شود، از پوشش ایمنی چشم  استاندارد  می، گرد و غبار یا گازها مشخص ها ششی، میستوقتی در ارزیابی ریسک نیاز به اجتناب از مواجهه با مایعات پا

 استفاده شود. 

 اگر امكان تماس وجود دارد، حفاظت زیر باید تامین شود، مگر این که ارزیابی ریسک درجه حفاظت باالتري را  مشخص کند: 

 داشته باشد، ممكن است به جاي آن از رسپیراتور تمام صورت استفاده شود.ي پاشش شیمیایی و یا شیلد صورت. اگر خطر تنفس وجود ها گاگل
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 حفاظت پوست:

ي تایید شده ها دستكشمواد شیمیایی، از اگر ارزیابی ریسک مشخص کند که نیاز به حفاظت هست، باید در تمامی مدت استفاده از با  حفاظت دست:

استفاده شوند.  باید پارامترهاي مشخص شده توسط سازنده دستكش در نظر تایید یک استاندارد هستند، که مورد استاندارد مقاوم شیمیایی و نفوذ ناپذیر 

( دستكش  Breakthrough time) گرفته شده و در طی استفاده خصوصیات حفاظتی آن بررسی گردند. باید دقت نمود که ممكن است زمان نفوذ

 توان زمان حفاظتی دستكش را  به دقت برآورد نمود. میچندین ماده،  ني مختلف، متفاوت باشد. در هنگام مخلوط ها سازنده

ي مربوط به آن، تجهیزات حفاظت فردي براي بدن انتخاب شوند و قبل از استفاده از ماده توسط یک فرد ها باید بر اساس وظیفه و ریسک :حفاظت از بدن

 متخصص تایید گردند.

در برابر  بیش تر استفاده شود. براي حفاظتآنتی استاتیک کن وجود داشته باشد، باید از لباس حفاظتی ناشی از الكتریسیته سا اشتعال خطر  وقتی

 آنتی استاتیک باشد. يها و دستكش ها ، چكمه ها باید شامل سر همی الكتریسیته ساکن، لباس

ي اضافی حفاظت پوست انتخاب و قبل از ها و روشپوشش مناسب پا  ي مربوط به آن،ها باید بر اساس وظیفه و ریسک ساير موارد حفاظت پوست:

 استفاده از ماده توسط یک فرد متخصص تایید گردد.

که  و یا منبع هواتصفیه هوا داراي  مورد تایید استاندارد هد، از وسیله حفاظت تنفسیاگر ارزیابی ریسک نیاز به حفاظت تنفسی را نشان د :تنفسيحفاظت 

است، استفاده گردد. وسیله حفاظت تنفسی باید بر اساس میزان مواجهه سنجش شده یا برآورد شده ، خطرات ماده و  به درستی روي صورت قرار گرفته

 ي ایمن کار انتخاب شود.ها محدوده

 25/9/5931مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردي آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردي، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شوراي عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي :9بخش 

 ظاهر

 (خفه کننده زرد با بوي -گاز سبز) گاز حالت فيزيكي

 . زرد.. سبزرنگ بی رنگ

 g/mole 70.9 وزن مولكولي

 Cl2 فرمول مولكولي

 C (-29.2°F)°34- نقطه جوش/تراکم

 C (-149.8°F)°101- ب/انجمادنقطه ذو

 C (290.9°F)°143.85 بحرانيدماي 

 .زننده بو

 در دسترس نیست. حد آستانه ي بو

pH .در دسترس نیست 

 یابد. میاشتعال ماده، ادامه ن اشتعال ي نقطه

 .در دسترس نیست زمان احتراق

 .در دسترس نیست نسبت احتراق

 در دسترس نیست. نسبت تبخير

 قابل احتراق، مواد آلی و قلیاها.، کننده حیامواد ا بسیار قابل اشتعال در حضور مواد یا شرایط زیر: )گاز، جامد( شتعالقابليت ا

 در دسترس نیست. حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار

 (psig) 85.3 فشار بخار

 (Air = 1) 2.5 بخار ي دانسيته
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 5.4054 (ft³ /lb)ويژه حجم

 0.185 (lb/ft³)ازدانسيته گ

 کاربرد ندارد. نسبي ي دانسيته

 بسیار کم قابل حل در آب سرد. حالليت

 g/l 7.41 حالليت در آب

 در دسترس نیست. (n-Octanol/Waterضريب تفكيک )

 در دسترس نیست. دماي خود اشتعالي 

 در دسترس نیست. تجزيهدماي 

SADT .در دسترس نیست 

 .کاربرد ندارد ويسكوزيته

 پذيري پايداري و واکنش :72بخش 

 ي ویژه مربوط به واکنش پذیري این ماده یا اجزاي آن در دسترس نیست.ها اطالعاتی از آزمایش :پذيري واکنش

 ماده پایدار است.این  پايداري شيميايي:

 ده و انبار اتفاق بیافتد:ي خطرناک یا ناپایداري ممكن است تحت شرایط زیر استفاها واکنش هاي احتمالي خطرناک: واکنش

 خطر ایجاد حریق تماس با مواد قابل احتراق.

 داده خاصی وجود ندارد. شرايط اجتناب:

 بسیار واکنش پذیر یا ناسازگار با مواد زیر: مواد ناسازگار:

 ، مواد قابل احتراق، مواد آلی و قلیاها.کننده احیامواد 

 شود. می، محصوالت حاصل از تجزیه خطرناک تولید نرمال استفاده و انباردر شرایط ن محصوالت خطرناک حاصل از تجزيه:

 افتد. میدر شرایط نرمال استفاده و انبار، پلیمریزاسیون خطرناک اتفاق ن پليمريزاسيون خطرناک:

 شناسي اطالعات سم :77بخش 

 اطالعات در مورد اثرات سم شناسي

 : سميت حاد

 مواجهه مقدار گونه نتايج ماده

 ساعت  Rat 293 ppm 1 تنفس گاز  LC50 لرک

 در دسترس نیست.ي: / خورندگتحريک

 در دسترس نیست. حساسيت:

 در دسترس نیست. زايي: جهش

 در دسترس نیست. زايي: سرطان

 در دسترس نیست. سميت دستگاه توليد مثل:

 در دسترس نیست.تراتوژن: 

  :(يک بار مواجهه)سميت ارگان هدف 

 ي هدفها ارگان اجههراه مو طبقه ماده

 تحریک دستگاه تنفسی. کاربردي نیست. 9 کلر

 

 در دسترس نیست. :(ي تكراري مواجهه )هاي هدف  سميت ارگان



 

47 

 در دسترس نیست. خطر تنفسي:

 در دسترس نیست.: ي مواجهه احتماليها اطالعات در مورد روش

 بر سالمتي: حاداثرات بالقوه 

 شود. میسبب آسیب جدي چشم  تماس چشمي:

 استنشاق:

 تنفس این ماده، کشنده است. ممكن است سبب تحریک سیستم تنفسی شود.

 کند. میي شدید ایجاد ها سوختگی تماس پوستي:

 ي دهان، گلو و معده شود. چون این ماده یک گاز است به بخش تنفسی مراجعه کنیدها ممكن است سبب سوختگی در صورت خوردن:

 شناسي: ي، شيميايي و سمعالئم مرتبط با خصوصيات فيزيك

 قرمزيو  اشک ریزش، درد عالئم زیان آور زیر ممكن است ایجاد شوند:مواجهه چشمي: 

 سرفهو  تحریک دستگاه تنفسی آور زیر ممكن است ایجاد شوند: عالئم زیان استنشاق:

 درد یا تحریک، قرمزي، تاول آور زیر ممكن است ایجاد شوند: عالئم زیان تماس پوستي:

 ي معدهها درد عالئم زیان آور زیر ممكن است ایجاد شوند: رت خوردن:در صو

 اثرات مواجهه کوتاه و بلند مدت:همچنين اثرات فوري و تاخيري و 

 مواجهه کوتاه مدت:  

 اطالعات موجود نیست.اثرات بالقوه فوري: 

 اطالعات موجود نیست. اثرات تاخيري بالقوه:

 بلند مدت:  ي مواجهه

 اطالعات موجود نیست.وري: اثرات بالقوه ف

 اطالعات موجود نیست. اثرات تاخيري بالقوه:

 اطالعات موجود نیست. اثرات بالقوه مزمن بر سالمتي:

 خطرات بحرانی شناخته نشده است. ثرات معنی دار یاا: کليات

 خطرات بحرانی شناخته نشده است. دار یا ثرات معنیا: سرطان زايي

 ات بحرانی شناخته نشده است.خطر دار یا ثرات معنیا :موتاژن

 خطرات بحرانی شناخته نشده است. دار یا ثرات معنیتراتوژن: ا

 خطرات بحرانی شناخته نشده است. دار یا ثرات معنیا :اثرات پيشرفته

 خطرات بحرانی شناخته نشده است. دار یا ثرات معنیاثرات ناباروري: ا

 ي کمي مسموميت:ها سنجش

 س نیست.در دسترتخمين مسموميت حاد: 

 : اطالعات زيست محيطي70بخش 

 در دسترس نیست. :سميت

 در دسترس نیست.پذيري:  مقاومت و تجزيه

 در دسترس نیست. :بالقوه تجمع زيستي

 نفوذ در خاک

 اطالعات موجود نیست.: (KOC) کضريب توزيع آب/خا

 ت.اثرات قابل توجه یا خطرات مهمی شناخته نشده اس :آور ساير اثرات زيان
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 مالحظات دفع :73بخش 

 هاي دفع مواد زائد روش
و محصوالت فرعی بایستی با رعایت الزامات حفاظت از  ها تا حد ممكن باید از تولید مواد زائد جلوگیري شود یا به حداقل برسد. همواره دفع ماده، محلول

 ق یک پیمانكار با صالحیت انجام شود. و مواد غیر قابل بازیافت باید از طری محیط زیست صورت گیرد. دفع مواد زائد

 Airgasبوط به مواد زائد  نباید  به صورت بازیافت نشده به  فاضالب دفع شوند مگر این که کامال با الزامات زیست محیطی سازگار باشد. شیرهاي فشار مر

 بازیافت عملی نیست، باید دفن از طریق لندفیل )پر کردن زمینباید به شرکت برگردانده شوند. مواد زائد بسته بندي شده باید بازیافت شوند. فقط وقتی 

را ( یا سوزاندن صورت گیرد. این ماده و ظرف آن باید به روش ایمن دفع شوند. ظروف خالی ممكن است محتوي مقداري از این ماده باشند.  ظرف هرگز

 سوراخ نكنید یا نسوزانید.

 قانون اجرایی نامه مجلس شوراي اسالمی و آئین 5989واد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه ي ضوابط و قوانین دفع م براي اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5984پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :74بخش 

 DOT TDG Mexico IMDG IATA 
UN number UN1017 UN1017 UN1017 UN1017 UN1017 
UN proper  

shipping name 
CHLORINE CHLORINE CHLORINE CHLORINE CHLORINE 

Transport  

hazard class(es) 

    
 

Packing group - - - - - 

 خیر بله خیر خیر خیر محيطيخطرات 

 تر اطالعات بيش

 Bناحیه خطر تنفسی:

 این ماده وقتی در مقادیر

 ≤5 L or ≤5 kg  ي ها در را

ریل یا  آبی جزیره یا جاده یا

به شود،  می      حملهوا 

عنوان آالینده دریایی عالمت 

 شود. میگذاري ن
Reportable quantity 

10 lbs / 4.54 kg 

Package sizes shipped 

in quantities less than 
the product reportable 

quantity are not subject 

to the RQ (reportable 

quantity) 

transportation 

requirements. 

Limited quantity 

Yes. 

Packaging instruction 

Passenger aircraft 

Quantity limitation: 

Forbidden. 

Cargo aircraft 

Quantity limitation: 

Forbidden. 

Special provisions 

2, B9, B14, T50, TP19 

وقتي توسط جاده يا ريل 

شود، نيازي  ميمنتقل 

به عالمت گذاري 

 ه دريايي نيست.آاليند
Explosive Limit 

and 

Limited Quantity 

Index 

0 

ERAP Index 

500 

Passenger 

Carrying 

Ship Index 

Forbidden 

Passenger 

Carrying 

Road or Rail 

Index 

Forbidden 

- 

 این ماده وقتی در مقادیر

 ≤5 L or ≤5 kg        حمل

شود، به عنوان آالینده  می

ي دریایی عالمت گذار

 شود. مین

 

اگر بر اساس قوانين ديگر حمل 

و نقل شود ممكن است به 

عنوان ماده خطرناک محيطي 

 در نظر گرفته شود.
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 مراجعه کنید. CFR49کردن اطالعات مورد نیاز براي حمل ماده به  براي مشخص

نید. اطمینان داشته باشید اشخاصی که ماده را حمل طور عمودي و محكم حمل ک همیشه در ظروف بسته، به ي خاص براي استفاده کننده:ها احتياط

 دانند در حین حادثه یا ریزش چه کاري باید انجام دهند.  میکنند،  می

 قوانين حمل بر اساس 

Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code :.اطالعات موجود نیست        

 طالعات قانونيا: 70بخش 

 )کانادا( WHMISبندي  طبقه

Class Aگاز فشرده :. 

Class D-1A :خیلی سمی(. شود می میاي که سبب سایر اثرات جدي و فوري س ماده( 

ClassE :ماده خورنده 
National Fire Protection Association (U.S.A.)  

 
Hazardous Material Information System (U.S.A.) 

  
 

 : ساير اطالعات76بخش 
 7390پاييز  تاريخ تهيه

 (شاعا) ايران علمي هاي آزمايشگاه شبكه -معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ه سفارشب

 کننده تهيه
دکتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي کمالي )اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق عليائي )عضو هيات علمي 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهري )کارشناس يدکنندهتاي

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Airgas: 2014 

 (7397 آور در ايران )ويرايش شغلي با عوامل زيان ي مواجههکتاب حدود مجاز 

 نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي تهيه و در  سند با هدف اطالع شده در اين اطالعات ارائه -7

 دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدکننده در دنيا است که  شده توسط شرکت هاي اطالعات ايمني ارائه اطالعات موجود در اين سند براساس برگه -0

 سازي شده است. منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل کشور، بوميمنابع اصلي آن در قسمت 

 در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. -3

 اطالعات استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب وصدرخص را مسئوليتي گونه هيچ سند اين تاييدکنندگان و کنندگان تهيه -4

 استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است در نمي

 شود.

هشي توسط دانشگاه هاي علمي ايران )شاعا( در قالب طرح پژو ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاه برگه

 باشد. ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مي اصفهان تهيه شده است و کليه
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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
 معاونت ژپوهش و فناوری          

 )شاعا( ی علمی اریاناه شبکه آزمااگشیه          
Iran  Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Methanolمتانول )
 : هويت ماده7بخش 

 شناسايي ماده 7.7

 (Methanolمتانول ) ماده نام
CAS-No 67-56-1 

EC number 200-659-6 

Index number 603-001-00-X 

 : شناسايي خطرات0بخش 

 بندي ماده يا مخلوط  طبقه 7.0

 No 1272/2008 (EC)بندي براساس  طبقه

   GHS02 شعله

 
 Flam Liq 2 H225 و مایع بسیار قابل اشتعال. بخار

GHS06  

 در صورت خوردن، سمی است.

 در تماس با پوست، سمی است.

 از طریق تنفس، سمی است.

Acute Tox.3  H301 

Acute Tox.3  H311 

Acute Tox.3  H331 

GHS08 

 STOT SE 1 H370 راه مواجهه: خوراکی ، تنفسی، پوستی.شود.  و مغز می ها سبب آسیب به چشم

 Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECبندي براساس  طبقه

 T سمی

R23/24/25-39/23/24/25ناپذیر خیلی جدي از طریق تنفس،  : سمی از طریق تنفس، تماس پوستی و خورده شدن. سمی: خطر اثرات برگشت

 تماس پوستی و خورده شدن.

 F بسیار قابل اشتعال

R11ل اشتعال.: بسیار قاب 

 کاربردي نیست.: محيط زيست مورد خطرات خاص براي انسان و اطالعات در

 اي وجود ندارد. شده : اطالعات شناختهنشده بندي ساير خطرات طبقه
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 اجزاي برچسب  0.0

 .گذاري شده است بندي و برچسب طبقه CLPاین ماده براساس الزامات : No 1272/2008 (EC)گذاري توسط  برچسب

 اد خطرنم

         
GHS02      GHS06                  GHS08 
 خطر نماد عبارت

 Hazard statement(s) عبارات خطر

H225  .بخار و مایع بسیار قابل اشتعال 

H301+H311+H331  یا در صورت تنفس.سمی در صورت خورده شدن، تماس پوستی  

H370 مواجهه: خوراکی، تنفسی، پوستی.شود. راه  و مغز می ها سبب آسیب به چشم 

 Precautionary statement(s)  احتياط عبارات

P210 
استعمال دخانیات ممنوع  ي باز و سطوح داغ نگهداري شود.ها ، شعلهها دور از گرما، جرقه

 است.

P301+P310  ،با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید. فوراًدر صورت خورده شدن 

P303+P361+P353 
ي آلوده را درآورید و پوست را با آب ها لباسهمه  فوراًتماس پوست )مو(، صورت  در

 بشوئید/دوش بگیرید.

P361 ًي آلوده را در آورید.ها همه لباس فورا 

P405 شده، انبار شود. صورت قفل به 

P501 اي، دفع کنید المللی و یا منطقه ماده یا ظرف محتوي آن را مطابق با قوانین ملی، بین. 

 (WHMISبندي براساس استاندارد کانادا ) طبقه

B2.مایع قابل اشتعال : 

D2Aشود. ي خیلی سمی که سبب سایر اثرات سمی می : ماده 

D1A.ماده خیلی سمی که سبب اثرات سمی فوري و جدي می گردد : 

 

 5 خطر فیزیكی=              9 ل=قابلیت اشتعا             2 سالمتی )اثرات حاد(= (2-4بندي  )درجه HMISبندي  دسته

 ساير خطرات نتايج 3.0

 PBT،vPvBارزيابي 
 کاربردي نیست.

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء3بخش 

 مواد ويژگي شيميايي

CAS#Description 67-56-1 Methanol 

EC-No 200-659-6 

Index number 603-001-00-X 
 

 هاي اوليه : اقدامات کمک4بخش 

 هاي اوليه  تشريح اقدامات کمک 7.4

ي آلوده وسایل حفاظت تنفسی را ها فقط پس از خارج نمودن تمامی لباس ي آلوده شده بوسیله ماده را در آورید.ها همه لباس فوراً: توصيه عمومي

 در صورت تنفس نامنظم یا ایست قلبی، تنفس مصنوعی را انجام دهید. بردارید.
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  :در صورت تنفس

 کنید. ي پزشكی را دریافتها مراقبت فوراً .او را گرم نگه داریدتنفس مصنوعی بدهید.  مصدوم به ،رت نیازدر صو. امین کنیدت هواي تازه

 هاي پزشكی را دریافت کنید. مراقبت فوراًکشی کنید.  آببه طور کامل پوست را با آب و صابون شسته و  فوراً پوستي: ي در صورت مواجهه

 هاي باز را براي چند دقیقه زیر آب جاري شستشو دهید. با پزشک مشورت کنید. چشم شمي:ي چ در صورت مواجهه

 کمک پزشكی درخواست کنید. فوراًفرد را وادار به استفراغ نكنید،  :در صورت خوردن

 اطالعات براي پزشک

 تري در دسترس نیست. اطالعات بیش ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري: مهم 0.4

 تري در دسترس نیست. اطالعات بیش هاي خاص مورد نياز: مراقبت پزشكي فوري و درمانشاخص  3.4

 حريق هاي اطفاء : روش0بخش 

 کننده خاموش ي ماده 7.0

 از آب استفاده نكنید.، استفاده کنید، دي اکسید کربن یا پودر خاموش کنندهشنبراي اطفاي حریق از  :مناسب ي کننده خاموش ي ماده

 :شوند مواد زیر آزاد می در صورت حریق این ماده، :ت خاص ناشي از ماده يا مخلوطخطرا 0.0

 دي اکسید کربن. -منوکسید کربن

 .حفاظتی کامل  پوشیدن لباس حریق. ءاستفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین در عملیات اطفا :نشانان توصيه براي آتش 3.0

 ادفي: اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تص6بخش 

افراد فاقد تجهیزات حفاظت فردي را از محل . استفاده کنید تنفسیاز تجهیزات  :هاي اضطراري تجهيزات حفاظتي و رويه هاي فردي، احتياط 7.6

  .ي کافی را براي محیط فراهم کنید تهویه دور کنید.

 :هاي زيست محيطي احتياط 0.6
 نكنید.بدون مجوزهاي قانونی الزم، ماده را در محیط رها 

 اجازه ندهید ماده در خاک یا زمین نفوذ کند. اجازه ندهید ماده وارد سیستم پساب و سایر مسیرهاي آبی دیگر شود.

 داري شود. دور از منابع اشتعال نگه :ها و وسايل براي رفع آلودگي روش 3.6
 ي کافی فراهم کنید. براي محیط، تهویه هاي اسیدي، دیاتومه و خاک اره جذب کنید. مواد را با شن، چسب

 دفع کنید. 59مواد آلوده به عنوان مواد زائد بر اساس بخش 

 داري شود. دور از منابع اشتعال نگه :پيشگيري ازخطرات ثانويه 4.6

 نید.را ببی 8براي اطالع از وسایل حفاظت فردي، بخش  را ببینید.7براي اطالع از حمل ایمن ماده، بخش  :ها منابع براي ساير بخش 0.6

 را ببینید.59دفع، بخش  ي براي اطالع از نحوه

 : حمل و انبار1بخش 
 صورت محكم مهر وموم کنید.  ظرف را به :ها براي حمل و انبار ايمن احتياط 7.1

 کنید. داري نگههاي سرد و خشک  شده را در محیط ها محكم بسته ظروفی که در آن

  ي کافی را براي محیط فراهم کنید. تهویه

 ف را با دقت حمل و باز نمائید.ظرو

 ي ساکن محافظت شوند. در برابر الكتریسیته حفاظت دربرابر انفجار يا آتش: ي اطالعاتي درباره 0.1

 داري شود. گیر نگه دور از منابع آتش توانند در ترکیب با هوا، مخلوط قابل انفجاري ایجاد کنند. ها می فیوم

 ناسازگار:شرايط انبار ايمن شامل مواد  3.1

 در یک محل خنک نگهداري شود.ها:  الزامات براي ظروف و اطاق
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 .این ماده باید دور از عوامل اکسیدکننده انبار شود اطالعات براي انبارنمودن ماده در انبار مشترک:

 داري کنید. شده نگه صورت مهر و موم  ظروف را به شرايط انبار: ي ساير اطالعات درباره 4.1

 داري کنید. شده را در شرایط خنک و خشک نگه موم ظروف مهر و

 هاي مواجهه/حفاظت فردي : کنترل8بخش 

 طراحي سيستم تهويه: ي تر درباره اطالعات بيش 7.8
 در نظر گرفته شود. ft/min511 هود حداقل ي موضعی باید متناسب با مواد شیمیایی خطرناک طراحی و متوسط سرعت دهانه ي تهویه
 نترلعوامل ک 0.8

 حدود مجاز مورد نياز در محيط کار:

 7397 براساي الزامات ملي ايران: 
OEL-TWA=200ppm 

OEL-STEL= 250 ppm 
 حدود مجاز مواجهه بيولوژيكي:

 متانول در ادرارشاخص: 

 انتهاي شیفتبرداري:  زمان نمونه

BEI :15 mg/L
 

 هاي مواجهه: کنترل 3.8

 تجهيزات حفاظت فردي

 معمول براي استفاده از مواد شیمیایی دنبال شود. باید اقدامات پیشگیرانه حفاظتي عمومي: هاي بهداشتي و وشر

 هاي آلوده و کثیف را بردارید. تمامی لباس فوراً داري کنید. ماده را دور از مواد غذایی و آشامیدنی نگه

 وست دوري کنید.و پ ها از تماس ماده با چشم ها را قبل از استراحت و در پایان کار بشوئید. دست

 شرایط محیط کار ارگونومیک را فراهم سازید. وسایل حفاظتی را جداگانه نگهداري کنید.

( استفاده شود. باید ارزیابی ریسک SCBAي حفاظت تنفسی  خود تامین) ي مهندسی، از وسیلهها به عنوان پشتیبانی براي کنترل حفاظت تنفسي:

 ، استفاده شود.NIOSH(USA),CEN(EU)تایید انجام شود. فقط از وسایل حفاظتی مورد 

 ها را بررسی کنید. بودن آن  هاي حفاظتی، مناسب قبل از هر بار استفاده از دستكش ي غیرقابل نفوذ.ها استفاده از دستكش ها: حفاظت دست

ها نیز بستگی دارد. اختالف کیفیت دستكش سازندگان متفاوت را باید مد نظر  ها، بلكه به کیفیت آن هاي مناسب نه تنها به جنس آن انتخاب دستكش

 داشت.

 (BR) الستیک بوتیلجنس دستكش: 

 هاي ایمنی. عینک حفاظت چشم:

 لباس حفاظتی کار. حفاظت بدن:

شوراي  25/9/5931مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردي آیین"وسایل حفاظت فردي، رعایت کلیه موارد مندرج در  در زمینه انتخاب و استفاده ازتوجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارایران، الزامی است.

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي :9بخش 

 اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 7.9

 مایع ظاهر

 بی رنگ رنگ

 مالیم بو

 مشخص نشده است. ي بو ستانهحد آ
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pH-value  .مشخص نشده است 

 -98°C( F°144-) ي ذوب نقطه

 64.7°C( F°148) ي جوش نقطه

 مشخص نشده است. دماي تصعيد

 11°C( F°52) ي اشتعال نقطه

 مشخص نشده است. قابليت اشتعال)جامد،گاز(

 455°C( F°851) گيري دماي آتش

 مشخص نشده است. دماي تجزيه

 مشخص نشده است. دماي خود اشتعالي

 ماده قابل انفجار نیست. هرچندتشكیل مخلوط قابل انفجار بخار/ هوا امكان پذیر است. خطر انفجار

 %VOL 44: حد باال             %VOL 5.5حد پايين:  ي قابل انفجار محدوده

 20°C 128 hpa(96 mm Hg)( F°68) فشار بخار در دماي

20°C 0.791g/cm( F°68) ايدانسيته در دم
3
(6.601 Ibs/gal) 

 مشخص نشده است. ي نسبي دانسيته

 مشخص نشده است. نسبت تبخير

 کامال قابل حل حالليت در آب 

 مشخص نشده است. (n-Octanol/Waterضريب تفكيک )

 کاربردي نیست. (Kinematicو  Dynamic) ويسكوزيته

 پذيري پايداري و واکنش :72بخش 

 اطالعاتی شناخته نشده است. پذيري: واکنش 7.72

 شده براي انبار، پایدار است. تحت شرایط توصیه پايداري شيميايي: 0.72

 ي حرارتي/شرايطي که بايد ازآن دوري شود: تجزيه 3.72

 افتد. ي حرارتی اتفاق نمی اگر تحت شرایط مورد توصیه، انبارشده و مورد استفاده قرار گیرد، تجزیه

 واکنش خطرناکی شناخته نشده است. هاي احتمالي خطرناک: واکنش 4.72

 عوامل اکسیدکننده. مواد ناسازگار: 0.72

 منوکسید کربن. –دي اکسید کربن  محصوالت خطرناک حاصل از تجزيه: 6.72

 شناسي اطالعات سم :77بخش 

 شناسي اثرات سم 7.77

 در صورت تنفس، سمی است. مسموميت حاد:

 خطر از طریق جذب پوستی. در صورت خوردن، سمی است. پوست، سمی است.در تماس با 

RTECS اطالعاتی در رابطه با مسمومیت حاد با این ماده است. ي در برگیرنده 

 خرگوش LD50 14200 mg/kg خوراکی

 موش LC50/6H 41000 ppm/6H تنفسی
 

 سبب تحریک می شود.تحريک/ خورندگي پوست:  

 سبب تحریک می شود.: تحريک چشم/خورندگي
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 شده وجود ندارد. زاي شناخته اثرات حساسیتحساسيت: 

 زایی این ماده است. ي جهش شامل اطالعاتی درباره RTECS: سلول جنسي اثر موتاژن بر

 :(Carcinogenicity) زايي سرطان

 ود ندارد.طبقه بندي وج ACGIH,EPA,NTP,OHSA,IARCزایی این ماده، توسط  در مورد خصوصیات سرطان

RTECS زایی، تومورزایی و بدخیمی این ماده است.  ي سرطان شامل اطالعاتی درباره 

 ي سمیت تولید مثل توسط  این ماده است. شامل اطالعاتی درباره RTECS سميت دستگاه توليد مثل:

 اثراتی، شناخته نشده است.ي تكراري:  مواجهه -هاي خاص هدف سميت ارگان

 و مغز می شود. راه مواجهه: خوراکی ، تنفسی، پوستی. ها سبب آسیب به چشم يک بار مواجهه: -خاص هدفهاي  سميت ارگان

 اثراتی، شناخته نشده است. خطر تنفسي:

 در برگیرنده اطالعاتی در رابطه با مسمومیت با دزهاي متفاوت این ماده است.  RTECSسميت مزمن تا تحت حاد:

 طور کامل تحقیق نشده است. اساس اطالعات ما در مورد سمیت حاد و مزمن این ماده به : برتر شناسي بيش اطالعات سم

 : اطالعات زيست محيطي70بخش 

 سميت 7.70

 تري در دسترس نیست. اطالعات تكمیلی بیشسميت براي آبزيان: 

 تري در دسترس نیست. اطالعات تكمیلی بیش پذيري: مقاومت و تجزيه 0.70

 تري در دسترس نیست. اطالعات تكمیلی بیش زيستي: احتمال تجمع 3.70

 تري در دسترس نیست. اطالعات تكمیلی بیش در خاک: نفوذ 4.70

 تر طالعات زيستي بيشا 0.70

ر آب، آب اجازه ندهید ماده به صورت رقیق نشده یا در مقادیر زیاد وارد مسی بدون مجوزهاي قانونی الزم، ماده را در محیط رها نكنید. نكات عمومي:

 .از انتقال این ماده به محیط زیست اجتناب کنید زیر زمینی و سیستم فاضالب شود.

 .کاربردي نیست: PBT،vPvBنتايج ارزيابي  6.70

 مالحظات دفع :73بخش 

 براي دفع صحیح با مراجع قانونی مشورت کنید.: توصيه، هاي دفع مواد زائد روش 7.73

 طبق الزامات قانونی موجود انجام شود.باید بربندي مواد آلوده:  بسته

 : آب، در صورت نیاز همراه با عوامل پاک کننده.عامل پاک کننده توصيه شده

 قانون اجرایی نامه مجلس شوراي اسالمی و آئین 5989ي ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  براي اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5984وبه پسماندها مص مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :74بخش 

UN number 

IMDG- IATA-DOT UN 1230 

UN proper shipping name 

DOT 

IMDG- IATA 

Methanol 

 

METHANOL 

Transport hazard class(es) 

DOT 
 

Class: 3Flammable liquids          Lable :3 

Class: 3 (FT1) Flammable liquids          Lable:3+6.1 
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Transport hazard class(es) 

IMDG- IATA 
 

Class: 3 Flammable liquids 

Lable:3+6.1 
Packaging group 

IMDG- IATA-DOT II 

 کاربرد ندارد. خطرات محيطي

 کننده هاي خاص براي استفاده احتياط

EMS Number 
 هشدار: مایعات قابل اشتعال

F-E,S-D 
 اي براساس الزامات مدهحمل ع

Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 
 کاربرد ندارد.

 تر حمل ونقل اطالعات بيش

DOT 
Marin pollutant(DOT) 

 

- 

 خیر

UN "Model Regulation" UN1230,Methanol,3(6.1), II 

 : اطالعات قانوني70بخش 

 :اي اين ماده يا مخلوطقوانين خاص ايمني، بهداشتي و زيست محيطي بر 7.70

 ي ترکیبات این ماده در آژانس حفاظت از محیط زیست مواد سمی و کنترل مواد شیمیایی آمریكا فهرست شده است. همه

 براي این ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي:  0.70

 دار فنی مورد استفاده قرار گیرد. این ماده باید فقط توسط افراد صالحیت اطالعات در مورد محدوديت استفاده: 3.70
 

 : ساير اطالعات76بخش 
 7390پاييز  تاريخ تهيه

 (شاعا) ايران علمي هاي آزمايشگاه شبكه -معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به سفارش

 کننده تهيه
اصفهان( و دکتر محمدصادق عليائي )عضو  دکتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي کمالي )اعضاء هيات علمي دانشگاه

 هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهري )کارشناس تاييدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Alfa Aesar: 2014 

 (7397آور در ايران )ويرايش  ي شغلي با عوامل زيان کتاب حدود مجاز مواجهه

 نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي تهيه و در  شده در اين سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -7

 دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدکننده در دنيا است که منابع  شده توسط شرکت ايمني ارائه هاي اطالعات اطالعات موجود در اين سند براساس برگه -0

 سازي شده است. اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل کشور، بومي

 ارسي برگردانده شود.در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان ف -3

 اطالعات استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونه هيچ سند اين تاييدکنندگان و کنندگان تهيه -4

 شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است در نمي

انشگاه هاي علمي ايران )شاعا( در قالب طرح پژوهشي توسط د به سفارش شبكه آزمايشگاهي اطالعات ايمني حاضر،  برگه

 باشد. مياين دو نهاد متعلق به مادي و معنوي آن ي حقوق  کليه تهيه شده است و اصفهان
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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
 معاونت ژپوهش و فناوری          

 )شاعا( اهی علمی اریان شبکه آزمااگشیه      
Iran  Scientific Laboratories Net 

 

SAFETY DATA SHEET 
 (Benzene) زنبن

 : هويت ماده7بخش 

 شناسايي ماده 7.7

 (Benzene) بنزن نام ماده
CAS-No 71-43-2 

EC number 200-753-7 

Index number 601-020-00-8 

 : شناسايي خطرات0بخش 

 بندي ماده يا مخلوط  طبقه 7.0

 No 1272/2008 (EC)بندي براساس  طبقه

 شعله
GHS02 Flame 

 
H225بسیار قابل اشتعال. ر و مایع: بخا Flam Liq 2 

  GHS08 health hazard خطرناک براي سالمتی

 
H340.ممكن است سبب نقص ژنتیكی شود : Muta.1B 

H350باشد. زا : ممكن است سرطان Car.1A 

H372کبد، طحال، خونها : در صورت مواجهه طوالنی مدت یا تكراري ممكن است سبب آسیب به ریه، کلیه ، ،

 ي مواجهه: خوراکی، تنفسی، پوستی.ها و سیستم غدد درون ریز شود. راه مغز
STOT RE 1 

H304ي هوایی کشنده باشد.ها : ممكن است در صورت خورده شدن و یا ورود به راه Asp. Tox 1 

GHS07 

 
H315گردد. : سبب تحریک پوست می Skin Irrit.2 

H319 شود. می:  سبب تحریک جدي چشم Eye Irrit.2 

 Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECبندي براساس  طبقه

 ,T سمی
Carc. Cat.1, Muta.Cat.2 

R45-46-48/23/24/25باشد. ممكن است منجر به آسیب ژنتیكی ارثی شود. زا : ممكن است سرطان 

 آسیب جدي بر سالمتی دارد.   سمی: در صورت مواجهه طوالنی مدت تنفسی، تماس با پوست و یا در صورت خورده شدن، خطر
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 مضر
  

R65گردد. ها : در صورت خورده شدن ممكن است سبب آسیب به ریه 

 ,Xi محرک

R36/38محرک است.ها و چشم : براي پوست ،  

 بسیار قابل اشتعال
 F, 

R11بسیار قابل اشتعال : 

 : کاربردي نیست.ستمحيط زي اطالعات درمورد خطرات خاص براي انسان و

 اي وجود ندارد. شده : اطالعات شناختهنشده بندي ساير خطرات طبقه

 اجزاي برچسب  0.0

 .گذاري شده است بندي و برچسب طبقه CLPاین ماده براساس الزامات : No 1272/2008 (EC)گذاري توسط  برچسب

 نماد خطر

 
   GHS08       GHS02     GHS07          

 (Danger) خطر عبارتنماد 

 Hazard statement(s) عبارات خطر

H225  قابل اشتعال. بخار و مایع بسیار 

H315 گردد. سبب تحریک پوست می 

H319  شود. میسبب تحریک جدي چشم 

H340 ي ژنتیكی شود.ها ممكن است سبب نقص 

H350 .ممكن است سبب ایجاد سرطان شود 

H372 
، کبد، طحال، ها ت یا تكراري سبب آسیب به ریه، کلیهاز طریق مواجهه طوالنی مد

 ي مواجهه: خوراکی، پوستی، تنفسی.ها شود. راه میخون، مغز و سیستم غدد درون ریز 

H304 ي هوایی کشنده باشد.ها ممكن است در صورت خورده شدن و یا ورود به راه 

 Precautionary statement(s)  احتياط عبارات

P210 
 داري شود. هاي باز و سطوح داغ نگه ها، شعله ا، جرقهدور از گرم

 استعمال دخانیات ممنوع است.

P260 .از تنفس غبار، فیوم، گاز، میست، بخارات و اسپري اجتناب کنید 

P303+P361+P353 
هاي آلوده را در آورید. پوست را  ي لباس در صورت مواجهه با پوست )یا مو(: سریعاً همه

 یا دوش بگیرید.با آب شستشو دهید 

P305 + P351 + P338 
ها را براي چندین دقیقه با احتیاط بشوئید. اگر  ها: چشم ي چشم در صورت مواجهه

 ها را بردارید و به شستن ادامه دهید. راحتی وجود دارد، آن امكان برداشتن لنزها به

P405 شده انبار شود. صورت قفل به 

P501 اي، دفع کنید. المللی یا منطقه با قوانین ملی، بین ماده یا ظرف محتوي آن را مطابق 
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 (WHMISبندي براساس استاندارد کانادا ) طبقه

B2مایع قابل اشتعال : 

D2A شود.                   می: ماده خیلی سمی که سبب سایر اثرات سمی 

         
  HMISبندي  دسته

 (2-4بندي  )درجه
 5خطر فیزیكی=        9قابلیت اشتعال=              2سالمتی )اثرات حاد(= 

 کاربردي نیست. PBT،vPvBساير خطرات نتايج ارزيابي 3.0

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء3بخش 

 مواد ويژگي شيميايي
CAS#Description 71-43-2  Benzene 

EC-No 200-753-7 

Index number 601-020-00-8 
 

 ههاي اولي : اقدامات کمک4بخش 
 هاي اوليه  تشريح اقدامات کمک 7.4

  :در صورت تنفس

 کنید. ي پزشكی را دریافتها مراقبت فوراًاو را گرم نگه دارید. تنفس مصنوعی بدهید.  مصدوم به ،رت نیازدر صو. تامین کنید هواي تازه

 ي پزشكی را دریافت کنید.ها مراقبت فوراًنید. کشی ک آبطور کامل  بهپوست را با آب و صابون شسته و  فوراً پوستي: ي در صورت مواجهه

 هاي باز را براي چند دقیقه زیر آب جاري شستشو دهید. با پزشک مشورت کنید. چشم ي چشمي: در صورت مواجهه

 درمان پزشكی را دریافت کنید. :در صورت خوردن

 اطالعات براي پزشک

 تري در دسترس نیست. شاطالعات بی ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري: مهم 0.4

 تري در دسترس نیست. اطالعات بیش هاي خاص مورد نياز: شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان 3.4

 هاي اطفاءحريق : روش0بخش 

 کننده خاموش ي ماده 7.0

 :مناسب ي کننده خاموش ي ماده
 اده از اسپري آب یا فوم مقاوم الكلی خاموش کنید.ي بزرگ تر را با استفها آتشخاموش کننده یا اسپري آب.  پودردي اکسید کربن، 

 .منو اکسید کربن و دي اکسید کربن :شوند مواد زیر آزاد می در صورت حریق این ماده، :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط 0.0

 غیر قابل نفوذ. کامل حفاظتی  اسپوشیدن لب حریق. ءاستفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین در عملیات اطفا :نشانان توصيه براي آتش 3.0

 : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش 

 :هاي اضطراري هاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويه احتياط 7.6

  .ي کافی را براي محیط فراهم کنید تهویه افراد فاقد تجهیزات حفاظت فردي را از محل دور کنید.. استفاده کنید تنفسیاز تجهیزات 

 داري شود. ر از منابع اشتعال نگهدو
 اجازه ندهید ماده در خاک یا زمین نفوذ کند. اجازه ندهید ماده وارد سیستم پساب و سایر مسیرهاي آبی دیگر شود. :هاي زيست محيطي احتياط 0.6

 د.هاي اسیدي، دیاتومه و خاک اره جذب کنی مواد را با شن، چسب :ها و وسايل براي رفع آلودگي روش 3.6

  ي کافی را براي محیط فراهم کنید. تهویه اقدام کنید. 59براساس بخش  ، آلوده به عنوان مواد زائد براي دفع مواد
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 داري شود. دور از منابع اشتعال نگه :پيشگيري ازخطرات ثانويه 4.6

 را ببینید.7براي اطالع از حمل ایمن ماده، بخش  :ها منابع براي ساير بخش 0.6

 را ببینید.59دفع، بخش  ي براي اطالع از نحوه را ببینید. 8از وسایل حفاظت فردي، بخش  براي اطالع

 : حمل و انبار1بخش 
هاي سرد و خشک  شده را در محیط ها محكم بسته ظروفی که در آن صورت محكم مهر وموم کنید.  ظرف را به :ها براي حمل و انبار ايمن احتياط 7.1

 ظروف را با دقت حمل و باز کنید. کافی را براي محیط فراهم کنید.ي  تهویه کنید. داري نگه

 ي ساکن محافظت شوند. در برابر الكتریسیته برابر انفجار يا آتش: حفاظت در ي اطالعاتي درباره 0.1

 داري شود. گیر نگه دور از منابع آتش توانند در ترکیب با هوا، مخلوط قابل انفجاري ایجاد کنند. ها می فیوم

 شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 3.1

 در محیط خنک انبار شود.ها:  الزامات براي ظروف و اطاق

 .انبار شود ها لوژنها  ، بازهاي قوي واین ماده باید دور از عوامل اکسیدکننده اطالعات براي انبارنمودن ماده در انبار مشترک:
 اسیدها ذخیره شود.همراه با این ماده نباید 

 داري کنید. شده نگه  مهر و موممحكم صورت  را بهظروف  شرايط انبار: ي ساير اطالعات درباره 4.1

 داري کنید. شده را در شرایط خنک و خشک نگه ظروف مهر و موم

 هاي مواجهه/حفاظت فردي : کنترل8بخش 

 طراحي سيستم تهويه: ي تر درباره اطالعات بيش 7.8

 در نظر گرفته شود. ft/min511 هود حداقل ي با مواد شیمیایی خطرناک طراحی و متوسط سرعت دهانهموضعی باید متناسب  ي تهویه
 عوامل کنترل 0.8

 حدود مجاز مورد نياز در محيط کار:

 (:OEL;1391براساس الزامات ملي ايران )

OEL-TWA=0.5 ppm                        OEL-STEL=2.5 ppm 
 حدود مجاز بيولوژيكي:

 BEI زمان نمونه برداري شاخص

 µg/gcr 25 انتهاي شیفت فنیل مرکاپتوریک اسید در ادرار -اس
  µg/gcr 500 انتهاي شیفت ترانس موکونیک اسید در ادرار -ترانس

 هاي مواجهه: کنترل 3.8

 تجهيزات حفاظت فردي

 از مواد شیمیایی دنبال شود. باید اقدامات پیشگیرانه معمول براي استفاده هاي بهداشتي و حفاظتي عمومي: وشر

 هاي آلوده و کثیف را بردارید. تمامی لباس فوراً داري کنید. ماده را دور از مواد غذایی و آشامیدنی نگه

 لباس حفاظتی را به صورت مجزا نگهداري کنید. ها را قبل از استراحت و در پایان کار بشوئید. دست

 شرایط محیط کار ارگونومیک را فراهم سازید. ي کنید.خوددار ها از تماس این ماده با پوست و چشم

 . حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمایید ي از وسیلهي از این ماده در محیط وجود دارد، هاي زیاد غلظت وقتی حفاظت تنفسي:

 فيلتر توصيه شده براي استفاده کوتاه مدت:

 استفاده نمایید. بخارات آلی/ گاز اسیديریج دار کارتي مهندسی از رسپیراتور ها کنترلبراي عنوان پشتیبان  به

ورد تایید براي مشخص شدن نیاز به استفاده از رسپیراتورهاي تصفیه کننده هوا باید ارزیابی ریسک انجام شود. فقط از وسایل حفاظتی آزمایش شده و م

 استفاده کنید. CEN(EU) NIOSH(USA) or استاندردهاي

 ها را بررسی کنید. بودن آن  ي حفاظتی، مناسبها استفاده از دستكشهر بار قبل از . ي غیرقابل نفوذها دستكشاستفاده از  ها: حفاظت دست
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ها نیز بستگی دارد. اختالف کیفیت دستكش سازندگان متفاوت را باید مد نظر  بلكه به کیفیت آن ،ها هاي مناسب نه تنها به جنس آن انتخاب دستكش

 داشت.

 (Viton) لورو کربنفالستیک  جنس دستكش:

 مشخص نشده است. دقيقه(: در) مدت زمان نفوذ

 عینک ایمنی حفاظت چشم:

 .کار حفاظتیلباس  حفاظت بدن:

 25/9/5931مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردي آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردي، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. ت فنی و بهداشت کارشوراي عالی حفاظ

 خصوصيات فيزيكي و شيميايي :9بخش 

 اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 7.9

 مایع ظاهر

 ن رنگوبد رنگ

 آروماتیک بو

 مشخص نشده است. ي بو حد آستانه

pH-Value .مشخص نشده است 

 C(41°F)°5 ي ذوب نقطه

  C(176°F)°80 ي جوش نقطه

 مشخص نشده است. دماي تصعيد

 C(12°F)°11- ي اشتعال نقطه

 مشخص نشده است. )جامد،گاز( قابليت اشتعال

 C(1031°F)°555 گيري دماي آتش

 مشخص نشده است. دماي تجزيه

 مشخص نشده است. دماي خود اشتعالي

 پذیر است. هوا امكان قابل انفجار بخار/ تشكیل مخلوط  ماده قابل انفجار نیست. هر چند خطر انفجار

 %8VOL : حد باال             %1.2VOLحد پايين:  ي قابل انفجار محدوده

 20°C 101hPa(76 mm Hg)( F°68) در دمايفشار بخار 

20°C 0.874g/cm( F°68)  در دماي دانسيته
3
(7.294Ibs/gal) 

 مشخص نشده است. نسبي ي دانسيته

 مشخص نشده است. ي بخار دانسيته

 مشخص نشده است. سبت تبخيرن

 C(77°F) 1.8g/l°25در دمايحالليت در آب 

 مشخص نشده است. (n-Octanol/Waterضريب تفكيک )

 : مشخص نشده است.20°C  :0.66mPas           Kinematic( F°68در دماي  ) Dynamic ويسكوزيته
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 پذيري پايداري و واکنش :72بخش 

 ناخته نشده است.اطالعاتی ش :پذيري واکنش 7.72

 شده براي انبار، پایدار است. تحت شرایط توصیه :پايداري شيميايي 0.72

 حرارتي/شرايطي که بايد ازآن دوري شود: ي تجزيه 3.72

 افتد. حرارتی اتفاق نمی ي شده و مورد استفاده قرار گیرد، تجزیهاگر تحت شرایط مورد توصیه، انبار

 .با عوامل اکسیدکننده قوي واکنش :هاي احتمالي خطرناک واکنش 4.72

 ها هالوژن، قلیاها، اسیدها، عوامل اکسیدکننده :مواد ناسازگار 0.72

  .منوکسید کربن و دي اکسید کربن :محصوالت خطرناک حاصل از تجزيه 6.72

 شناسي اطالعات سم :77بخش 

 شناسي اثرات سم 7.77

 مسموميت حاد:
RTECS یت حاد ترکیبات این محصول است.سم ي شامل اطالعاتی درباره 

 LD/LC50مقادير  
Oral LD50 930 mg/kg(rabbit) 

Dermal LD50 >9400µL/kg(rat) 
Inhalative LC50/7H   10000ppm/ 7H(rat) 

 

 شود. میپوست سبب تحریک : تحريک/ خورندگي پوست

 شود. میسبب آسیب جدي چشم تحريک چشم/خورندگي: 

 شده وجود ندارد. زاي شناخته تاثرات حساسی حساسيت:

 زایی این ماده است. ي جهش شامل اطالعاتی درباره RTECS نقص ژنتیكی شود. سببممكن است  :اثر موتاژن برسلول جنسي

 سرطان شود. سبب ایجادممكن است  :(Carcinogenicity)زايي سرطان

EPA-A:وجود دارد. ارتباط بین مواجهه و سرطانبراي  از مطالعات اپیدمیولوژیکاطالعات کافی  ي انسانی.زا سرطان 

ACGIH -A1 :بالینی. یا شواهد براساس مطالعات اپیدمیولوژیک وي در معرض ها براي انسان زا عامل سرطان. ي انسانی تایید شده انسانیزا سرطان 

IARC-1یی.زا کافی سرطان ي انسانی. شواهدزا : سرطان 

EPA-Kشناخته شده انسانی.ي زا : سرطان 

 معرفی شده است. زا به عنوان ماده سرطان OSHAتوسط 

NTP-K :ي شناخته شده انسانی. شواهد کافی از مطالعات انسانی.زا سرطان 

RTECS این ماده است. بدخیمیو یا  ییزا ل اطالعات تومورزایی، سرطانشام 

 باشد. تولید مثل  توسط این ماده می ي اطالعات سمیت  دستگاه شامل اطالعاتی درباره RTECS  :سميت دستگاه توليد مثل

 تكراري:  ي مواجهه -هاي خاص هدف سميت ارگان

 يها راهآسیب می رساند.                    ، کبد، طحال، خون، مغزو سیستم غدد درون ریزها در صورت مواجهه طوالنی مدت یا تكراري به ریه، کلیه

 .مواجهه: خوراکی، تنفسی، پوستی

 شناخته نشده است. ،اثراتی :يک بار مواجهه -ي خاص هدفها سميت ارگان

 باشد.ي هوایی کشنده ها در صورت خورده شدن و یا ورود به راهممكن است  :خطر تنفسي

 ي سمیت دزهاي متفاوت این ماده است. شامل اطالعاتی درباره RTECS حاد: تا تحتسميت مزمن 

 طور کامل تحقیق نشده است. ماده به این سمیت حاد و مزمندر مورد : براساس اطالعات ما تر شناسي بيش اطالعات سم

 ست شده است.فهرماده : OSHA-Caيي، زا بندي سرطان طبقه
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 : اطالعات زيست محيطي70بخش 

 سميت 7.70

 تري در دسترس نیست. اطالعات تكمیلی بیش سميت براي آبزيان:

 .ي در دسترس نیستتر اطالعات تكمیلی بیش :پذيري مقاومت و تجزيه 0.70

 .تري در دسترس نیست اطالعات تكمیلی بیش :احتمال تجمع زيستي 3.70

 .تري در دسترس نیست اطالعات تكمیلی بیش :در خاک نفوذ 4.70

 تر طالعات زيستي بيشا 0.70

حتی در مقادیر خیلی کم به داخل زمین نشت  اگر ماده ي زیر زمینی، سیستم فاضالب و یا مسیر آبی شود.ها اجازه ندهید ماده وارد آب نكات عمومي:

 .از انتقال این ماده به محیط زیست اجتناب کنید کند، براي آب آشامیدنی خطرناک خواهد بود.

 .کاربردي نیست: PBT،vPvBنتايج ارزيابي  6.70

 مالحظات دفع :73بخش 

 مشورت کنید.براي دفع صحیح با مراجع قانونی : توصيه، هاي دفع مواد زائد روش 7.73

 باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود.بندي مواد آلوده:  بسته
 قانون اجرایی نامه مجلس شوراي اسالمی و آئین 5989ي ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  براي اطالع از کلیه"

 ."دهیات دولت مراجعه شو 5984پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :74بخش 

UN number 

DOT- IMDG- IATA UN1114 

UN proper shipping name 

DOT 
RQ Benzene 

IMDG- IATA BENZENE 

Transport hazard class(es) 
DOT 

 
Class:3Flammable liquids         Lable :3 

Class:3(F1)Flammable liquids      Lable:3 

IMDG- IATA  
Class:3Flammable liquids         Lable :3 

Packaging group 

IMDG- IATA-ADR 
II 

 کاربرد ندارد. خطرات محيطي

 کننده هاي خاص براي استفاده احتياط
EMS Number 

 قابل اشتعال اتمایعهشدار: 
F-E, S-D 

 اي براساس الزامات حمل عمده
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 

 .کاربرد ندارد

 تر حمل و نقل اطالعات بيش

DOT 

 خطرناک وادم
Marin pollutant(DOT) 

 

- 
10 lbs, 4.54 kg 

 خیر

UN "Model Regulatin" UN1114, Benzene,3,II 
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 : اطالعات قانوني70بخش 

 :قوانين خاص ايمني، بهداشتي و زيست محيطي براي اين ماده يا مخلوط 7.70

 ده در آژانس حفاظت از محیط زیست مواد سمی و کنترل مواد شیمیایی آمریكا فهرست شده است.ي ترکیبات این ما همه

 براي این ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي:  0.70

 اطالعات در مورد محدوديت استفاده: 3.70

 گردد. میاص توسط مسئولین مشخص در موارد خ ءموارد استثناکارگران نباید با این ماده خطرناک مواجهه داشته باشند. 

 دار فنی مورد استفاده قرار گیرد. این ماده باید فقط توسط افراد صالحیت
 

 : ساير اطالعات76بخش 
 7390پاييز  تاريخ تهيه

 (شاعا) ايران علمي هاي آزمايشگاه شبكه -معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به سفارش

 ندهکن تهيه
دکتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي کمالي )اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق عليائي )عضو 

 هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهري )کارشناس تاييدکننده

 ندس هاجر عطارانخانم مه کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Alfa Aesar: 2014 

 (7397آور در ايران )ويرايش  ي شغلي با عوامل زيان کتاب حدود مجاز مواجهه

 نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد  شده در اين سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -7

 م قرار گرفته است.شيميايي تهيه و در دسترس عمو

هاي معتبر توليدکننده در دنيا  شده توسط شرکت هاي اطالعات ايمني ارائه اطالعات موجود در اين سند براساس برگه -0

است که منابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل کشور، 

 سازي شده است. بومي

 ه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود.در تهي-3

 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونه هيچ سند اين تاييدکنندگان و کنندگان تهيه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين لميع اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است در نمي اطالعات

 شود. استفاده آن روز

انشگاه هاي علمي ايران )شاعا( در قالب طرح پژوهشي توسط د به سفارش شبكه آزمايشگاهي اطالعات ايمني حاضر،  برگه

 .باشد مي ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد و کليهتهيه شده است  اصفهان
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براساس استانداردهای منتشرشده در برای برخی از مواد شیمیایی ی شغلی  حدود مجاز مواجهه :دپیوست 

 )برای دیدن فهرست کامل به مرجع مربوطه مراجعه شود(. کشور
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  مجلس شورای اسالمی 6383قانون مدیریت پسماندها مصوبه  :هپیوست 
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  هیات دولت 6380پسماندها مصوبه  مدیریت قانون اجرایی نامه آئین پیوست و:
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