
 ایمىی در وگُداری مًاد شیمیایی

 خطر: شىایی آشىایی با لًزی

جٟت سِٟٛت دس ٔٛسد آٌاٞی اص خغش ٞش ٔادٜ ضیٕیایی اص 

ضٛد . تا ٞش ضخصی تا  یه ِٛصی چٟاس خا٘ٝ استفادٜ ٔی

تٛجٝ تٝ آضٙایی لثّی تا ٔطخصات ایٗ ِٛصی اص چٍٍٛ٘ی 

 خغشات آٖ ٔادٜ ضیٕیایی آٌاٜ ٌشدد.
 دارای چٍ اطالعاتی است: لًزی خطر

 ِٛصی خغش داسای چٟاس خا٘ٝ است .

 ٛط تٝ لاتّیت اضتعاَ جسٓ ٔیخا٘ٝ تاالیی ٔشت  

ی سٕت ساست لاتّیت فعُ ٚ ا٘فعاَ  . خا٘ٝتاضذ

آب( سا   ضیٕیایی ) پایذاس ٚ اص ٘ظش تشویة تا

 .دٞذ ٘طاٖ ٔی

  خا٘ٝ سٕت چپ ِٛصی خغشات تٟذاضتی ) خغش

ٔادٜ ضیٕیایی تش سٚی سالٔتی ( سا ٘طاٖ 

 دٞذ  ٔی

 ٙتاضذ ی ٘طاٖ دٞٙذٜ خغشات خاظ ٔیخا٘ٝ پایی 

َای لًزی دارای یک زمیىٍ روگی یا  خاوٍ

 حريف روگی ثابت بصًرت زیر می باشد :

 ) َسً٘ لشٔض تشای خا٘ٝ تاال ) لاتّیت اضتعا 

  سً٘ آتی تشای خا٘ٝ سٕت چپ ) خغشات

 (تٟذاضتی

  ُسً٘ صسد تشای خا٘ٝ سٕت ساست ) لاتّیت فع

 ٚا٘فعاَ ضیٕیایی (

 سً٘ ٚ یا ایٙىٝ تٝ سً٘ تذ٘ٝ  خا٘ٝ پاییٗ تی

   ) خغشات خاظ ( تاضذ  ٔحِٕٛٝ ٔی

 
 

) لاتّیت فعُ ٚ ا٘فعاَ ضیٕیایی .  ٞش وذاْ اص ٔٛاسد فٛق 

ضیٕیایی ( تٝ پٙج دسجٝ تمسیٓ لاتّیت اضتعاَ . خغشات 

( تغٛسیىٝ دسجٝ صفش  4ضٛ٘ذ ) اص دسجٝ صفش تا دسجٝ  ٔی

٘طاٖ دٞٙذٜ خغش تسیاس  4خغشی ٚ دسجٝ  ٘طاٖ دٞٙذٜ تی

 تاضذ . ضذیذ ٔی

 ایٗ دسجٝ تٙذی دس ٔٛسد خغشات خاظ ٚجٛد ٘ذاسد 

 

 قابلیت اشتعال مًاد شیمیایی

تسیاس فشاس ٌاصٞای ضذیذا لاتُ اضتعاَ ٚ ٔایعات :4درجه 

لاتُ اضتعاَ ٚ ٔٛادی وٝ دس حاِت ٌشدٚ غثاس دس ٞٛا 

تطىیُ ٔخّٛط ا٘فجاسی ٔیذٞٙذ. ٔا٘ٙذ: سِٛفیذ ٞیذسٚطٖ 

 اسیذ پیىشیه. -استاِذئیذ –

ٔایعاتی وٝ تمشیثا دس حشاست ٘شٔاَ ٔطتعُ :3درجه 

 –فسفش سفیذ  –وسیُ أیٗ ٔیطٛ٘ذ. ٔا٘ٙذ: ٞیذسٚ

 .استایشٖ

ٔطتعُ ضذٖ تایذ ٔمذاسی ٔایعاتی وٝ جٟت :2درجه 

حشاست تثیٙٙذ ٚ جأذاتی وٝ تِٛیذ تخاسات لاتُ اضتعاَ 

 فشْ اِذئیذ. –٘فتاِٗ  –ٔیٕٙایذ. ٔا٘ٙذ: اسیذ استیه 

ٔا٘ٙذ:  ٔٛادی وٝ لثُ اضتعاَ تایذ حشاست تثیٙٙذ.:1درجه 

 .سٚی –سِٛفٛس  –ٌّیسیشیٗ 

ٔٛادی وٝ ٔطتعُ ٕ٘یطٛ٘ذ . ٔا٘ٙذ : اسیذ درجه صفر :

 .اسیذ سِٛفٛسیه –پشاوسیذ سذیٓ  – ٘یتشیه

 خطر بُداشتی مًاد
ٔٙظٛس اص خغشات تٟذاضتی ٕٞاٖ خغشات ٚ ٔضشات ٔٛاد 

ضیٕیایی تش سٚی سالٔتی ا٘ساٖ ٔی تاضذ ٚ ٔفْٟٛ دسجات 

 تاضذ : پٙجٍا٘ٝ آٖ تطشح صیش ٔی
تٛا٘ذ  ٔٛادی وٝ ٔمذاس وٕی اص تخاسات آٟ٘ا ٔی:4درجه 

   HCNسثة ٔشي ضٛد ٔا٘ٙذ ٞیذسٚطٖ سیا٘یذ 

اِعادٜ تشای سالٔتی  ٔٛادی وٝ خغشات فٛق: 3درجه 

ٞیذسٚاوسیذ سذیٓ   H2Sٔا٘ٙذ سِٛفیذ ٞیذسٚطٖ   داس٘ذ

NaOH   فسفش سفیذP  



ٔٛادی وٝ تشای سالٔتی خغش٘ان ٞستٙذ . ٔا٘ٙذ : 2درجه 

 C10H8  ٘فتاِیٗ  C2H4Oاوسیذ اتیّٗ 

ٔٛادی وٝ خغشات وٕی تشای سالٔتی داس٘ذ . :1درجه 

  Caٔا٘ٙذ وّسیٓ 

ٔٛ ادی وٝ تحت ضشایظ حشیك ٘یض خغشی درجه صفر :

 وٙٙذ . تش٘ض. فسفش لشٔض تشای سالٔتی تِٛیذ ٕ٘ی

 
 قابلیت فعل ي اوفعال شیمیایی 

ٔیضاٖ پایذاسی ٚ تشویة ٔادٜ ضیٕیایی تا آب سا ٘طاٖ دادٜ 

 ٚ تمسیٓ تٙذی آٖ تصٛست صیش است :

ٔٛادی وٝ دس حشاست ٚ فطاس ٔعِٕٛی لادس تٝ :4درجه 

تجضیٝ یا ٚاوٙص ا٘فجاسی است . ٔا٘ٙذ اسیذ پیىشیه ٚ 

 تشی ٘یتشٚ تِٛٛئٗ 

یٝ یا ٚاوٙص ا٘فجاسی تٛدٜ ٔٛادی وٝ لادس تٝ تجض:3درجه 

ِٚی جٟت ایٗ عُٕ تٝ چاضٙی یا حشاست وافی ٘یاص داس٘ذ . 

  fٔا٘ٙذ فّٛئش 

ٔٛادی وٝ دس حاِت عادی ٘اپایذاس تٛدٜ ٚ  :2درجه 

 ضٛد یٕیایی یا فتٝ ِٚی ٔٙفجش ٕ٘یتغییشات ض

ٔٛادی وٝ دسحاِت عادی پایذاس تٛدٜ ِٚی دس : 1درجه 

حشاست ٚ فطاس تاال ٕٔىٗ است ٘اپایذاس ضٛ٘ذ ٚ تا آب 

ٚاوٙص ٕ٘ٛد ٜ ) ِٚی ٘ٝ تطذت ( ا٘شطی آصاد ٕ٘ایذ ٔا٘ٙذ 

  zسٚی 

 ٔٛادی وٝ دس حاِت عادی حتی دس ضعّٝ :درجه صفر

  دٞٙذ .ٔا٘ٙذ رغاَ چٛب پایذاس ٞستٙذ ٚ تا آب ٚاوٙص ٕ٘ی

 خطرات خاص:
خغش ٚ اوٙص تا ت خاظ تٛدٜ خغشسفیذ ٔشتٛط تٝ  ِٛصی

ثاضذ، آب یا پّی ٔشیضٜ ضذٜ ٚ یا خغش ٔٛاد سادیٛاوتیٛ ٔی

 تعٙٛاٖ ٔثاَ:
خغش استفادٜ اص آب جٟت اعفاء  ٘طاٖ دادٖ ٔٙظٛستٝ 

حشیك تاضذ ) ٔثُ خأٛش وشدٖ حشیك سذیٓ تا آب ( دس 

(  Wوٝ یه خظ اص ٔشوض آٖ ٌزضتٝ )  Wخا٘ٝ پاییٗ یه 

ضشایغی پّی ٔشیضٜ ضٛد ٚ اٌش جسٓ تحت  لشاس دادٜ ٔی

  .ضٛد دس ایٗ خا٘ٝ جایٍضیٗ ٔی  ضٛد عالٔت

 

 

 

 

  ٔٙثع:
http://ghalenoy.persianblog.ir/post/66/ 
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