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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  برم

  نامهاى  مترادف    برم مولکولى، برومين

٧٧٢٦-٩٥-٦ CASشماره  

٢٣١-٧٧٨-١     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى ماىع غيرآلى

 وزن مولکولى ٨٠٨/١٥٩

Br2 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

  

  

خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .قرمزى، درد و همچنين زخم هاى عميق را به همراه دارد. سبب رىزش آب و اشک از چشم مى شود
 تماس با پوست .سبب سوختگى پوست، درد، و عالئم تأخير اندازه مى شود

 بلعيدن و خوردن .ا غش کردن را سبب مى شوددرد شکمى و بطنى، سوختگى هاى سطحى، شوک ى
 تنفس .را به همراه دارد، اىن عالئم تأخيرى هستند) سختى تنفس(سرفه، خس خس سينه، تقال در نفس کشيدن 

 حرىق .اىن ماده نمى سوزد
 نفجارا .در اثر تماس با مواد ناسازگار، عوامل کاهنده و فلزات و محلول آمونياک خطر اشتعال و انفجار دارد

 اثرات زىست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
در ابتدا چشم ها را به مدت چند دقيقه با ميزان زىادى آب شستشو دهيد تا آلودگى                       

 تماس با چشم .سپس به پزشک مراجعه نمائيد. برطرف شود

ابتدا موضع آلوده را با ميزان زىادى آب شستشو دهيد و بعد لباس هاى آلوده را از                    
 تماس با پوست .سپس به پزشک مراجعه نمائيد. رده و شستشو را تکرار نمائيدتن خارج ک

سرىعًا . به فرد آب زىادى بخورانيد     .فرد را وادار به استفراغ نکنيد      . دهان را شسته  
 بلعيدن و خوردن .به پزشک مراجعه نمائيد

 فرد را به صورت نشسته، سرىعاً      . هواى تازه و استراحت براى فرد الزامى است         
 تنفس .اگر فرد نيازمند اکسيژن بود به وى دستگاه اکسيژن وصل نمائيد. به پزشک برده

 اطالعات پزشکى 
 

 
  اطفاء حرىق -٥

اىن ماده نمى سوزد ولى مواد اکسيدکننده قوى و گرما ممکن است سبب سوختن و                   
 خطر آتش گيرى .مشتعل شدن اىن ماده شوند

براى . کساىد، اسپرى آب ىا فوم هاى معمول         پودرخشک موادشيمياىى، کربن دى ا      
 نحوه مناسب اطفاء .آتش هاى وسيع استفاده از اسپرى آب، مه و فوم هاى معمول توصيه مى شود

 ساىر توضيحات .ظروف محتوى اىن ماده را از منطقه حرىق دور نمائيد
 

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش و لباس حفاظتى استفاده شود
از گوگل اىمنى و حفاظ صورت استفاده شود و ىا اىنکه از محافظ صورت همراه                    

 حفاظت چشم .با سيستم حفاظت تنفسى استفاده شود

 حفاظت بدن .از دستکش و لباس حفاظتى استفاده شود
همچنين از سيستم هاى بسته    .  استفاده شود  NIOSHاز سيستم هاى تنفسى پيشنهادى     

 حفاظت تنفسى .و تهوىه استفاده شود
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  احتياطات محيط-٧
. با افراد با تجربه و ماهر در اىن کار مشورت نمائيد           . تا برطرف نشدن کامل آلودگى، محيط را محدود کرده         

 يطحفاظت مح .تهوىه محيط الزامى است

مواد رىخته شده را توسط خاک          . مواد ماىع رىخته شده را داخل ظروف مهروموم شدة پالستيکى برىزىد                   
از خاک اره و ساىر مواد جاذبى که با اىن ماده واکنش مى دهند، استفاده                   . خشک و ىا مواد جاذب جمع کنيد        

 . نشود
 نظافت محيط آلوده

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .قوانين محلى و کشورى عمل شودطبق 
 دفع بسته بندى شده .دفع اىن مواد مى باىست بر طبق استانداردهاى داده شده باشد

 
  جابجاىى و انبار -٩

درب ظروف محتوى اىن ماده هميشه          . بخارات و ميست اىن ماده استنشاق نشود           
 احتياطات جابجاىى .شستهپس از حمل و نقل دست ها را . بسته نگه داشته شود

در جاى خشک، خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور از عوامل اکسيدکنندة                        
شراىط انباردارى      .انبار مى باىست به دور از مکواد ناسازگار باشد. قوى انبار شوند

ظروفى که امکان شکستن دارند را در ظروف                . از ظروف نشکن استفاده شود         
  بسته بندى مناسب .ده و درب ظرف را ببندىدنشکن قرار دا

 
 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى ماىع فرار
 رنگ قرمز قهوه اى تيره

 بو .بوى نافذ دارد
 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 حالليت آب  ) ميلى ليتر١٠٠ گرم در ٤(حالليت متوسطى دارد 
 حالليت در حاللهاى آلى ).اتانول، دى اتيل اتر، کلروفورم، دى سولفيدکربن(ها در بيشتر حالل 

 دانسيته/وزن مخصوص . درجه سانتيگراد٢٠ در ١١/٣
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) .اىن ماده نمى سوزد
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت ١٩ (  درجه سانتيگراد-٢٥/٧
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت١٣٨( درجه سانتيگراد ٨/٥٨

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ ميلى متر جيوه در ١٧٢
 وىسکوزىته . درجه سانتيگراد٥/١٩ در ٩٩/٠

 ساىر اطالعات گاز و ماده اشک آور
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

وقتى که اىن ماده در هوا آزاد مى شود، مى تواند بر روى الىة اوزن                      
 رفتار در محيط زىست .اثرات منفى بگذارد

 قابليت تجزىه .ن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کردموضوع اى

 اثر روى محيط آبزىان .انتظار مى رود اىن ماده براى محيط زىست آبزىان مضر باشد

  ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .پاىدارى معمولى دارد

 محيطهاى مورد اجتناب .گرما، شعله، منابع مشتعل و محترق، از اشعه مستقيم آفتاب نيز اجتناب شودرطوبت، 
 مواد نا سازگار .فلزات قلياىى، پودر فلزات، استيل، آهن، مس، مواد آلى

 خطرات ناشى از تجزىه .تجزىه حرارتى اىن ماده شامل فيوم هاى خورنده برميد هيدروژن مى باشد
 عاتساىر اطال 

 
  سم شناسى-١٣

1000 ppm inhalation-human LCLo; 750 ppm/9 minutes 
inhalation-mouse LC50; 2700 mg/m3 
inhalation-rat LC50; 180 ppm/6.5 hours 

 مسموميت تنفسى

oral-human LDLo; 2600 mg/kg 
rat LD50;3100 mg/kg 
mouse LD50; 4160 mg/kg 

 مسموميت غذاىى

  ز پوستمسموميت ا 
 مسموميت چشمى اشک آور است

استنشاق بخارات اىن    .اىن ماده خورندة چشم، پوست و دستگاه تنفسى مى باشد            
ماده عکس العمل هاىى شبيه آسم مى دهد و همچنين ممکن است سبب ادم رىه ها               

 . مواجهه با اىن ماده همچنين ممکن است سبب مرگ شود. شود
 اثرات حاد

 ساىر اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :. 0.1 ppm (0.66 mg/m3)  
TLV STEL :   0.2 ppm (1.3 mg/m3) LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى .اىن ماده را با مواد غذاىى و مواد افزودنى به غذا، حمل نکنيد
 حمل و نقل درىاىى .اىن ماده را با مواد غذاىى و مواد افزودنى به غذا، حمل نکنيد

 حمل و نقل راه آهن و جاده  . به غذا، حمل نکنيداىن ماده را با مواد غذاىى و مواد افزودنى

 ١/٦ و ٨: طبقه بندى خطر 
  I: گروه بسته بندى 
  UN1744: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[T+;C] نمادهاى خطرات 

[R:26-35] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*7/9-26-45] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده 
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