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اطالعات ایمنی مواد شیمیایی››‹‹MSDS

HSE

MSDSیا برگه اطالعات ایمنی مواد از حروف اول کلمات ( Safety،ایمنی) ( Material ،مواد ) ( Data ،اطالعات ) و Sheet
(برگه ) تشکیل یافته و به برگه اي اطالق می شود که اطالعات ایمنی ماده روي آن درج شده باشد .هنگامی که با

مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان بروز حوادث نظیر تماس پوستی  ،بلع  ،استشمام ،آزاد یا ریخته شدن
مواد در محیط و غیره وجود دارد  .بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل
نمود  ،اطالعات الزم براي این منظور در برگه هایی به نام برگه اطالعات ایمنی مواد یا همان  MSDSجمع آوري
می گردد ،که در موارد اضطراري می توان از آنها استفاده نمود  .برگه اطالعات ایمنی مواد ،اطالعات پایه اي درباره
مواد یا فرآورده هاي شیمیایی را در بر می گیرد .این برگه داراي اطالعاتی پیرامون خصوصیات ،پتانسیل آسیب

زایی مواد ،نحوه استفاده ایمن و چگونگی برخورد در مواقع اضطراري است  MSDS.متشکل از متن ها و عبارت
هاي استاندارد بوده و اطالعات بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را بطور خالصه بیان می کند .

واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست شرکت فاضالب تهران

راهنمایی براي لوزي خطر:

HSE

 : .کلید توجه ( مربع رنگ سفید)



اکسید کننده OX

 اسیدی ACID

قلیایی ALK

 خورنده COR

 واکنش با آب W

واکنش پذیري (مربع رنگ زرد):
 0معموالً پایدار ،موادی که در حالت عادی حتی در شعله پايدار هستند و با آب واکنش نمی دهند  .مانند هليم - 1موادی که در حالت عادی پايدار بوده ولی در حرارت و فشار باال ناپايدار می شوند و با آب واکنش می دهند  .مانند هيدروژن فلوئوريد
 - 2موادی که در شرايط سخت شيميايی و در دما و فشار باال منفجر می شوند  .با آب به شدت واکنش می دهد  .مانند سديم
- 3موادی که قابل انفجار هستند ولی به انرژی فعال سازی زيادی احتياج دارند  .با آب واکنش می دهند يا اگر به آنها شک شديدی واردشود منفجر
می شوند  .مانند فلوئور
 - 4موادی که در دما و فشار معمولی جو قابل انفجار هستند و يا به عنوان مواد منفجره به کار می روند  .مانند نيتروگليسيرين

آتش گیري (مربع رنگ قرمز):
- 0موادي که مشتعل نمی شوند  .مانند آب
 - 1موادي که براي اشتعال باید حرارت زیادي ببینند  .مانند روغن
 - 2موادي که جهت سوختن باید به اندازه کافی گرما ببیند  .مانند سوخت دیزل
 - 3جامدات و مایعاتی که تقریبأ در هر دمایی قابل احتراق هستند  .مانند بنزین
 - 4بسیار آتش گیر .موادي که در دما یا فشار معمولی جو  ،یا کامأل بخار می شوند یا مایلند در هوا پراکنده شوند  .مانند پروپان
سالمتی (مربع رنگ آبی ):
 - 0موادي که تحت شرایط حریق نیز خطري براي سالمتی تولید نمی کنند .
 - 1موادي که تماس با آنها می تواند باعث تحریک اعصاب همراه با جراحت هاي خفیف شود .
 - 2موتدي که با استفاده شدید و پیوسته البته نه در طوالنی مدت می توانند باعث ناتوانی هاي کوتاه مدت و جراحت شوند .مانند کلروفرم
 - 3موادي که با تماسی کوتاه می توانند باعث ایجاد آسیب جدي کوتاه مدت یا جراحت معمولی شود  .مانند کلر
 - 4موادي که با کوچکترین تماس می توانند منجر به مرگ یا جراحت هاي شدید شوند  .مانند هیدروژن سیانید

نام ماده شیمیایی  :کلر
فرمول ماده شیمیایی cl 2 :
نام تجاري و نام هاي دیگر :

MSDS

اطالعات مهم

خطرات فیزیکی
خطرات ناشی از تجزیه
راههاي ورود به بدن
اثرات تماس کوتاه مدت

گازسبز متمایل به زرد ،مایع تحت فشار آن شفاف کهربایی رنگ است.
بوي زننده که حالت خفگی می دهد و اشک آور است،
گاز غیر قابل اشتعال اما یک اکسید کننده قوي
هیدروژن کلراید و گاز هیدروژن ( .در محیط مرطوب )
مواد خورنده

استنشاقی ،تماس پوستی و یا چشمی

مواد اكسید كننده

خطرناك براي محیط زیست

نقطه جوش )(C

- 34/1
˚C

جرم ملکولی

70.9

دماي احتراق خودبخود )(C

نقطه ذوب )(C

دانسیته )(gr/cm3
حد پایین اشتعال

ندارد
ندارد

˚C- 101

ندارد

فشار بخار )(mmhg

6.8 atm

حاللیت در آب )(gr/l

0.7 %
قابلیت انحالل کم دارد

حد باالي اشتعال

حد مجاز تماس )(ppm

خواص بهداشتی و ایمنی

مالحظات :

مواد سمی

سوزش چشم ،بینی و دهان ،اشک ریزش ،آبریزش بینی ،سرفه ،درد ناحیه زیرجناغ ،تهوع و استفراغ،سردرد و سرگیجه ،سنکوپ

نقطه اشتعال )(C

اطالعات زیست محیطی

HSE

كلرمولكولی

حاالت فیزیکی

خواص فیزیکی و شیمیایی

شناسنامه مواد شیمیایی

شماره فرم :
تاریخ

ندارد

)NIOSH: C 0.5 ppm (1.45 mg/m3
][15 min
)OSHA: C 1 ppm (3 mg/m3

میزان مجاز براي هواي محیط کار  0،5 :جزء در میلیون معادل 1،5
میلی گرم درهر مترمکعب هوا در  8ساعت کار شرایط مجاز محیط
کار می باشد.
این ماده براي محیط زیست خطرناك و مضر است ،در ارتباط با پرندگان ،پستانداران و ارگانیسم هاي آبی توجهات ویژه شود.
این ماده براي آبزیان مضر و بسیار سمی میباشد.
نباید در محیط زیست ازاد شود .به علت سنگینتر از هوا بودن در محل هاي کم ارتفاع و گود جمع می شود.
این ماده به عنوان ماده سرطانزا گروه  A4طبقه بندي شده است.

در تماس با مواد الستیکی و پالستیکی واکنش می دهد.

نام ماده شیمیایی  :کلر
فرمول ماده شیمیایی cl 2 :
انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

حریق

گاز غیر قابل اشتعال

انفجار

با بسیاري از مواد معمولی مانند استیلن و اتر
ایجاد واکنش هاي انفجاري و یاترکیبات قابل
انفجار می نماید.

شناسنامه مواد شیمیایی
MSDS

پیشگیري

شماره فرم:

تاریخ:

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق

می تواند ریسک آتش سوزي و انفجار را باال ا ستفاده از پودر خشک CO 2 ،اسپري آب ،فوگ یا فوم
ضد الکل.
ببرد زیرا مثل اکسیژن عمل می کند.
(از مواد احاطه کننده آتش از قبیل پودرخشک
شیمیایی ،کربن دي اکساید یا فوم باید استفاده کرد).
از جریان مستقیم استفاده نشود.

در صورت امکان دور کردن مخازن از محل آتش سوزي.

تماس شغلی حفاظت فردي :اجتناب از تماس پوستی و چشم ،استفاده از وسایل حفاظت تنفسی
مناسب از نوع ماسک تنفسی خودکفا با فشار مثبت .گازهاي فشرده در صورت
تماس تنفسی افزایش حجم ناگهانی ایجاد دماي پایین نموده و بنابراین میتوانند موجب بروز خطر
سرمازدگی موضعی شوند .لذا استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب براي حفاظت
چشم ها و پوست به منظور پیشگیري از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.
تماس پوستی

اقدامات حمایتی تنفسی :انتقال فرد به هواي آزاد ،قراردادن
مصدوم دروضعیت مناسب ،دادن تنفس مصنوعی در صورت
وقفه تنفسی و فراهم نمودن کمکهاي پزشکی فوري.
شستشوي فوري با آب فراوان و صابون ،در صورت سرمازدگی
اقدامات پزشکی فوري ،موضع آسیب دیده را مالش نداده و با
با آب نشوئید .براي جلوگیري از آسیب هاي بعدي قسمت هاي
سرمازده را ازمنطقه آسیب دیده جدا نکنید.
شستشوي فوري با آب فراوان به مدت  12دقیقه ،در صورت
سرمازدگی اقدامات پزشکی فوري

تماس چشمی

روش دفع ضایعات

روش انبارداري

بسته بندي و برچسب گذاري

حذف تمامی منابع تولید جرقه .اتصال به زمین وسایل مورد
سیلندر هاي گاز کلر باید درجاي خشک،
در داخل سیلندرهاي مخصوص گاز نگهداري
استفاده .تماس نداشتن و راه نرفتن روي مواد پاشیده شده.
خنک ،با تهویه محیطی مناسب و به دور از شوند.
جلوگیري از ادامه نشت در صورت امکان .پیشگیري از ورود جریان اشعه آفتاب ،گرما و مواد قابل اشتعال
ماده به آبروها ،زیرزمین و فضاهاي بسته .استفاده از فوم هاي ضد
بخار براي کاهش بخارات در صورت امکان .جذب و پوشش با خاك ،نگهداري شود.
شن خشک یا سایر مواد غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوري آن
توسط وسایل مناسب بدون تولید جرقه.

شناسنامه مواد شیمیایی
MSDS

نام ماده شیمیایی  :سولفید هیدروژن

فرمول ماده شیمیایی H2S :

شماره فرم :

تاریخ :

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر  :هیدروژن سولفوره ،هیدرو سولفوریک اسید ،گاز فاضالب ،هیدروژن
حاالت فیزیکی
خطرات فیزیکی
خطرات شیمیایی

گاز بیرنگ با بوي تخم مرغ فاسد

گاز از هوا سنگین تر و در سطوح زمین میتواند انتقال یابد و در محل منابع ایجاد احتراق
ایجاد آتش سوزي نماید

اطالعات مهم

حرارت سبب ایجاد احتراق  /انفجار خواهدشد در اثر حرارت گاز سمی اکسید گوگرد
خواهد نمود با مواد اکسید ان شدیدا واکنش داشته خطرات حریق و انفجار می نماید

خطرات استنشاقی
راههاي ورود به بدن
اثرات تماس کوتاه مدت

مواد محرك

مواد سمی

مواد خورنده

خطرناك براي محیط زیست

مواد آتشگیر

انتشار آن سبب ایجاد آلودگی هوا خواهد شد
استنشاق  -گوارشی  -چشمی  -پوستی
ریزش اشک  -ورم ملتحمه  -التهاب آور  -سردرد  -سر گیجه  -خارش و حساسیت  -ادرار رنگی  -آبریزش بینی

اثرات تماس بلند مدت
نقطه جوش )(C
خواص فیزیکی و شیمیایی

61/8

جرم ملکولی
نقطه اشتعال )(C

34/1
گاز قابل اشتعال

نقطه ذوب )(C

دانسیته )(gr/cm3
حد پایین اشتعال

-82/9
1/1
38

حد مجاز تماس )(ppm

خواص بهداشتی و ایمنی

دماي احتراق خودبخود )(C

اطالعات زیست محیطی

براي اکوسیستم آب بسیار سمی

مالحظات :

عالئم بویایی زمانی ظاهر خواهد شد که غلظت آن در محیط از حد مجاز باالتر است

10

فشار بخار )(mmhg

حاللیت در آب )(gr/l
حد باالي اشتعال
حد مجاز تماس کوتاه
مدت ): (ppm

بیش از یک اتمسفر
قابل حل
45/5
15

نام ماده شیمیایی  :سولفید هیدروژن
فرمول ماده شیمیایی H2S :
انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

حریق

قابل اشتعال

انفجار

مخلوط گاز /هوا قابل انفجار

شناسنامه مواد شیمیایی

شماره :

MSDS

تاریخ :

پیشگیري

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق

از ایجاد شعله باز  -جرقه و استعمال دخانیات محل نشت از منبع قطع-اگر براي محیط بی خطر باشد اجازه دهید
سوختن ادامه یابد در سایر موارد از اسپري
اجتناب گردد
سیستم بسته  -تهویه  -وسایل برقی ضد
جرقه-از هواي فشرده جهت انتقال استفاده
نشود  -در حالت مایع از ایجاد بار
الکترواستاتیکی جلوگیري شود

آب  -پودر و دي اکسید کربن جهت اطفا استفاده شود در موقع حریق
مخزن با اسپري آب خنک شود

تماس شغلی کم خونی  -اثر بر اعصاب وگوارش
تماس تنفسی سردرد و سرگیجه

تهویه  -تهویه مکنده موضعی  -ماسک
تنفسی

کمکهاي اولیه سیستم تنفسهواي تازه  -استراحت  -اقدامات درمانی

تماس پوستی خارش و حساسیت

استفاده از دستکش ضد سرما

استفاده از آب ولرم و گرم کردن پوست البسه هنگام یخ زدگی تعویض
نشود

تماس چشمی ریزش اشک -ورم ملتحمه -
تحریک چشم

استفاده از عینک ایمنی  /ماسک تمام صورت

شستشو با آب  -دور بودن از محیط

بلع و گوارش اختالل گوارش

روش دفع ضایعات

از خوردن ،آشامیدن و سیگار کشیدن حین کار
اجتناب گردد

روش انبارداري

بسته بندي و برچسب گذاري

برچسب این ماده بسیار قابل اشتعال با عالمت F+
محوطه تخلیه شود -با کارشناس مشورت گردد  -گاز با از مواد اکسید کننده قوي جدا شود
برچسب این ماده بسیار سمی با عالمت T+
محل خنک و با تهویه مناسب باش
اسپري آب جمع گردد  -منایع احتراق جدا شود
سیستم مونیتورینگ دائم گاز نصب شود برچسب این ماده زیان آور محیط زیست با عالمتN

نام ماده شیمیایی  :بوتان

شناسنامه مواد شیمیایی

فرمول ماده شیمیایی C4-H10 :

MSDS

شماره فرم :
تاریخ

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر :نرمال بوتان ـ دي اتیل ـ متیل اتیل متان/
حاالت فیزیکی
خطرات شیمیایی

گاز بی رنگ با مشخصات گازهاي طبیعی _( بدون بو)

اتش گیر

اطالعات مهم

ناسازگاري شیمیایی  :هنگامی که در معرض شعله قرار گیرد یا با کربنیل نیکل  +اکسیژن مخلوط
شود فوق العاده انفجاري است
تولید مواد خطرناك در اثر تجزیه  :تجزیه ناشی از اکسیداسیون حرارتی می تواند تولید بخارات و
دودزننده و بدبو نماید

خطرات ناشی از تجزیه

تولید منوکسیدکربن ،دي اکسیدکربن

راههاي ورود به بدن

•

اثرات تماس کوتاه
مدت

تماس به مدت  10دقیقه  PPM 10000سبب سردرد خفیف می شود .تماس مایع با پوست و چشم سبب یخ زدگی (سرمازدگی) و سوختن منفی می
شود .

اثرات تماس بلند
مدت

سرطان زایی _ناهنجاري زایی _ اثرات تولید مثل _جهش زایی

خواص فیزیکی و شیمیایی

تماس پوستی

استنشاق

نقطه جوش )(C

- 0/5

جرم ملکولی

58/12

نقطه اشتعال )(C

خواص بهداشتی و ایمنی

تماس چشمی

دماي احتراق
خودبخود )(C

˚C - 60
C ˚405

گوارش

نقطه ذوب )(C

˚ 35/138-

فشار بخار ): (mmhg

دانسیته )(gr/cm3

2/046

حد پایین اشتعال

 9/1درصد حجمی

حد باالي اشتعال

حد مجاز تماس )(ppm

حد مجاز  8ساعته 800 :
PPM

حد مجاز تماس کوتاه
مدت ): (ppm

اطالعات زیست محیطی

 .هیچ اثرمحیط زیستی ناسازگار ندارد.

مالحظات :

سایر اطالعات  :گاز می تواند به منبع جرقه در دور دست رسیده و شعله به عقب برگردد

 2بار در C ˚20

حاللیت در آب ) : (gr/lغیر قابل حل
 5/8درصدحجمی

_

نام ماده شیمیایی :بوتان

فرمول ماده شیمیاییC4-H10:

انواع مخاطرات

حریق
انفجار

خطرات حاد  /عالئم

شناسنامه مواد شیمیایی

MSDS

پیشگیري

شماره فرم:
تاریخ:

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق
** جریان گاز را قطع کرده و از آب براي خنک کردن
مخازن و تجهیزات اطراف استفاده شود .
** بعلت متصاعد شدن گازهاي سمی هنگام آتش
سوزي استفاده از دستگاه تنفسی الزامی است

خطرات انفجار یا آتش سوزی  :در
حالت مایع به سرعت تبخیر شده و می
تواند انفجار و آتش سوزی ایجاد کند .

تماس شغلی
تماس تنفسی

وسایل حفاظت فردی:
دستــکش
دستگاه تنفسی
عینک
تماس پوستی تماس به مدت  10دقیقه 10000
کفش ایمنی
 PPMسبب سردرد خفیف می شود .لباس حفاظتی

تماس مایع با پوست و چشم سبب
تماس چشمی یخ زدگی (سرمازدگی) و سوختن منفی
می شود .

محل نشتی را با بستن شیر مربوطه قطع کنید .فرد
مصدوم را به هواي آزاد ببرید  .اگرنفس نمیکشد از
تنفس مصنوعی استفاده کنید  .در صورت بروزتنگی
تنفس به وي ماسک اکسیژن وصل کنید .سریعاً به
پزشک مراجعه شود.
سریعاًموضع یخ زده دراثر تماس با بوتان سرد را با آب
ولرم بشویید تا آلودگی برطرف شود .سریعاً به پزشک
مراجعه شود.

در صورت تماس با بوتان  ،سریعاً با آب ولرم چشم ها را
حداقل به مدت  15دقیقه در حالیکه پلکها را باز نگاه
داشته شستشو دهید،سریعاً به پزشک مراجعه شود.

خوردن این گاز محتمل نمی باشد.زیرا در درجه
حرارت و فشار نرمال بصورت گاز میاشد.

بلع و گوارش
روش دفع ضایعات

بوتان ضایعات ندارد  .شیر نشتی را ببندید .بوتان نشت
یافته را با رعایت موارد ایمنی در هواي ازاد پخش کنید.
از کپسولهاي بوتان تخلیه شده براي پر کرده مجدد  ،البته بعد
کنترل سالمت انها استفاده شود.

روش انبارداري

بسته بندي و برچسب گذاري

درمحیط خشک ،خنک و باتهویه محیطی مناسب و كپسولهاي كوچك ،بزرگ و تانكرهاي گاز مايع
به دور از اشعه مستقیم آفتاب ،گرما و مواد اکسید **از آسيب فيزيکی به ظروف اجتناب شود .در
کننده و سایر منابع مشتعل و محترق دیگرنگهداري
شوند .مخازن بایدزیر سایه بان و در انبار بدون دیوار محفظه های کامالً سربسته و با تهويه مناسب و به
دور از منابع گرما و جرقه و عوامل اکسيدکننده
باشد
نظير سيلندرهای اکسيژن و کلر نگهداری شود.
کنترل مهندسی  :ضبط و ربط بایستی بطور کامل
منظور گردد
کليه تجهيزات بايستی اتصال به زمين داشته باشند.

نام ماده شیمیایی :گاز متان
فرمول ماده شیمیایی CH4:

شماره فرم :
تاریخ :

شناسنامه مواد شیمیایی
MSDS

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر  :متيل هيدرايد
حاالت فیزیکی

گاز تحت فشار بدون بو

خطرات فیزیکی

گاز سبکتر از هوا

اطالعات مهم

خطرات شیمیایی

در اثر تجزیه ناشی از اکسیداسیون حرارتی ،این ماده می تواند گازهاي دي اکسید کربن
( ) CO2و منواکسید کربن ( ) COتولید کند

خطرات استنشاقی

گاز میتواند سبب کاهش اکسیژن محیط در فضاهاي بسته شود

راههاي ورود به بدن

استنشاقی

اثرات تماس کوتاه
مدت

تبخیر سریع سبب سرمازدگی یا یخ زدگی نسوج میگردد

اثرات تماس بلند
مدت
خواص فیزیکی و
شیمیایی

نقطه جوش )(C

- 161

نقطه ذوب )(C

جرم ملکولی

16

دانسیته )(gr/cm3

نقطه اشتعال )(C

C ˚ - 11/136

حد پایین اشتعال

537

حد مجاز تماس
)(ppm

خواص بهداشتی و ایمنی دماي احتراق خودبخود )(C

خطرناك براي محیط زیست

- 183

0/6
 % 5حجمی

مواد آتشگیر

فشار بخار )(mmhg

حاللیت در آب )(gr/l

very low

حد باالي اشتعال

 15درصد حجمی

حد مجاز تماس کوتاه
مدت ): (ppm

اطالعات زیست محیطی

مالحظات :

* بمنظور شناسایی این ماده در مصارف عمومی ،از مرکپتان با بوي تخم مرغ گندیده در گاز طبیعی استفاده می کنند
* نحوه مناسب اطفاء حریق پودر شیمیائی مواد خشک  ،دي اکسید کربن ،اسپري آب می باشد.
*حد آتش گیري متان در هوا  VOL % 15- 5می باشد  .یعنی اگر میزان متان در محیط در رنج اعالمی قرار بگیرد آتش سوزي
و انفجار رخ خواهد داد.

نام ماده شیمیایی  :گاز متان

شناسنامه مواد شیمیایی

شماره :

فرمول ماده شیمیایی CH4:

MSDS

تاریخ :

انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

حریق

به شدت قابل اشتعال

انفجار

قابل انفجار در مخلوط با هوا

پیشگیري

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق

از ایجاد شعله باز و جرقه و سیگار کشیدن گاز از منبع قطع و شیر بسته شود اگز آتش سوزي براي محیط بی خطر است
سوختن گاز ادامه یابد در سایر موارد عملیات اطفا انجام شود .
اجتناب گردد

سیستم بسته باشد تهویه انجام و وسایل
برقی ضد انفجار باشند

از کپسول تنفسی استفاده شود.

هرگز قبل از قطع جریان گاز مبادرت به اطفاء حریق نکنید ،چرا که باتمرکز و
باال رفتن غلظت گاز احتمال انفجار و اشتعال مجدد آن وجود دارد که بمراتب
جهت رقیق نمودن غلظت گاز به پایین تر از
خطرناکتر می باشد  .بهتر است گاز خروجی از سیلندرها بسوزد
نتیجه انفجار عالوه بر خطرات  % 5از تهویه ضد انفجار عمومی استفاده
مربوطه ایجاد گازهاي سمی
کنید .در صورت امکان از سیستمهاي آژیر
سیلندر گاز با اسپري آب خنک شود آب از محل امن و حفاظ دار اسپري
مانند منوکسید کربن نیز می و اعالن خطر اتوماتیک جهت آگاهی
گردد( استفاده از اسپري آب براي خنک کردن مخازنی که در معرض آتش )
کارکنان از کمبود اکسیژن و وجود مخلوط
باشد .
قابل انفجار استفاده کنید .
تماس تنفسی خفگی آور ساده

تهویه

تماس پوستی در تماس با مایع  ،یخ زدگی

دستکش عایق به سرما

مایع آن به دلیل سرماي زیاد ،
می تواند سبب انجماد پوست گردد.
عینک ایمنی
تماس چشمی در تماس با مایع  ،یخ زدگی
مایع آن به دلیل سرماي زیاد ،
می تواند سبب انجماد چشم گردد.

روش دفع ضایعات
محوطه خطر تخلیه  -ماسک اکسیژن بکار برده شود  -با کارشناس
مشورت گردد  -هرگز آب روي مایع ریخته نشود  -تمامی منایع قابل
احتراق جدا شود  -تهویه انجام گردد

هواي تازه  -استراحت  -اقدامات درمانی
در سرمازدگی ها با آب شستشو داده شود  -لباسها تعویض نشود  -اقدامات
درمانی انجام گردد

سریعا فرد مصدوم را از منبع آلودگی دور کنید .سریعا چشم آلوده را توسط
آب ولرم بشوئید به مدت  22دقیقه .چشم را گرم نکنید.
چشم را با باند استریل بپوشانید.
به فرد مصدوم اجازه کشیدن سیگار ندهید  .فرد مصدوم را سریعا به مرکز
امداد منتقل نمائید

روش انبارداري
در محل خنک و ضد آتش
تهویه در کف و سقف نصب شود

بسته بندي و برچسب گذاري
برچسب این ماده قابل اشتعال خیلی زیاد F+

شیر سیلندر حتما فاقد نشتی از گلوئی و سایر قسمت ها باشد .
( این مورد به صورت دوره ای با آبصابون کنترل گردد).

R: 12
S: (2-)9-16-33

نام ماده شیمیایی :گازاتان
فرمول ماده شیمیایی:

C2 H 6

شناسنامه مواد شیمیایی
MSDS

شماره فرم :
تاریخ :

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر :

حاالت فیزیکی
خطرات فیزیکی

گازمایع متراکم شده ،بی بو ،بی رنگ

4

اطالعات مهم

این گاز از هوا سنگین تر است ،به همین دلیل درفضاي پائین سقف جمع می گردد
وسبب کمبود اکسیژن هواي محیط می گردد  .اگرسرعت جریان این گاز زیاد باشد،
الکتریسته ساکن ایجاد کر ده وسبب آتش سوزي وانفجار می گردد.

1 0

خطرات شیمیایی
خطرات استنشاقی

بخارات مایع آن درصورت انتشار سریعاً درهوابه حد فوق اشباع میرسد واین کار اگر درفضاي محدودي رخ دهد ،خطر خفگی را بدنبال دارد.

راههاي ورود به بدن

این ماده از طریق استنشاق می تواند جذب بدن شود.

مواد آتشگیر

اثرات تماس کوتاه مدت بخارشدن سریع مایع ممکن است سبب یخ زدگی شود .

اثرات تماس بلند مدت
نقطه جوش )(C
خواص فیزیکی و شیمیایی جرم ملکولی

خواص بهداشتی و ایمنی

˚C - 88
30/1

نقطه اشتعال )(C
C° - 135
دماي احتراق خودبخود )˚C 472 (C

فشار بخار
نقطه ذوب )(C
˚C
183
)(mmhg
دانسیته ) (gr/cm3چگالی نسبی حاللیت در آب
بخار نسبت به )(gr/l

فشار بخار در دماي 20
درجه سانتیگراد3850 :
very low

هوا1/05 :

حد پایین اشتعال

حد باالي اشتعال

حد مجاز تماس
)(ppm

حد مجاز تماس
کوتاه مدت
): (ppm

اطالعات زیست محیطی
مالحظات :

غلظت هاي باالي این ماده درهوا سبب کمبود اکسیژن درهوا می شود و خطر بیهوشی و مرگ را بدنبال دارد .همیشه
قبل از ورود به محیط اکسیژن آنراچک نمائید .براي جلوگیري از نشتی گاز از سیلندر ،به طور مرتب نشتی آن را چک
کنید.

نام ماده شیمیایی

:اتان

فرمول ماده شیمیایی:

شناسنامه مواد شیمیایی

C2 H 6

MSDS

خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات

پیشگیري

شماره :
تاریخ :

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق

حریق

قابل اشتعال

آتش روشن نکنید .جرقه نزنید
سیگارنکشید

جریان ماده را قطع کنید  .اگر امکان نداشت و براي اطراف آن نیز
احتمال خطري نبود بگذارید آتش بسوزد تا خاموش گردد  .در دیگر
موارد با اسپري آب خاموش نمایید.

انفجار

مخلوط آن با هوا قابل اشتعال است.

سیستم بسته ،تهویه عمومی،
تجهیزات برقی
وروشنایی ضد انفجاري

به هنگام آتش سوزي کپسول گاز را با اسپري کردن آب بر رویش خنک
نگهدارید .با آتش از یک مکان امن مبارزه نمایید.

تماس شغلی

تماس تنفسی بیهوشی

هواي تازه ،استراحت اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهید  .وضعیت
نیمه نشسته .
براي مراقبت هاي پزشکی ارجاع دهید.

تهویه

تماس پوستی درصورت تماس بامایع ایجاد یخ زدگی می کند دستکش عایق سرما لباس محافظ

درزمان یخ زدگی:
پوست را باآب فراوان شستشودهید  .لباسهاي فرد را از بدنش بیرون
نیاورید  .براي مراقبت هاي پزشکی ارجاع دهید.

تماس چشمی درصورت تماس بامایع ایجاد یخ زدگی می کند استفاده ازعینک ایمنی

ابتدا براي چندین دقیقه چشم ها را با مقدار زیادي آب بشوئید .اگر به
سادگی امکان پذیر باشد لنزهاي تماسی ا بیرون بیاورید .
سپس فرد را نزد پزشک ببرید.

روش دفع ضایعات
منطقه خطر را تخلیه کنید .با یک فرد متخصص
مشورت نمائید.
هرگزآب رابطورمستقیم روي مایع نپاشید.
(وسایل حفاظت فردي ویژه  :لباس کامل حفاظتی
شامل وسیله حفاظت تنفسی)

روش انبارداري
در جاي خنک نگهداري نمائید  .در محیط
ضد حریق نگهداري نمائید.

بسته بندي و برچسب گذاري
F+ symbol
R: 12
S: (2)-9-16-33
UN Hazard Class: 2.1

نام ماده شیمیایی  :مایع وایتکس
فرمول ماده شیمیایی NaClO:

شناسنامه مواد شیمیایی
MSDS

شماره فرم :
تاریخ :

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر  :اکسی کلرید ،هیپو کلریت سدیم
حاالت فیزیکی
خطرات شیمیایی

اطالعات مهم

خطرات استنشاقی
راههاي ورود به بدن
اثرات تماس کوتاه مدت
اثرات تماس بلند مدت

محلول شفاف کمی زرد رنگ با بوي نافذ .
این ماده در اثر حرارت  ،تماس با اسیدهاو تحت تاثیر نور تجزیه میشود
گازهاي سمی و خورنده از جمله کلر تولید میکند.
این ماده یک اکسیدکننده ي قوي است و با مواد قابل اشتعال و احیاکننده واکنش میدهد.
محلول آن در آب یک باز ضعیف است.

هیچ مدرکی مبنی بر میزانکه این ماده می تواند در صورت تبخیردر هوا به تراکم زیان آور برسد وجود ندارد.

این ماده می تواند از طریق استنشاق و از راه خوراکی جذب بدن شود
این ماده چشمها ،پوست و دستگاه تنفسی را تحریک می کند.
تماس طوالنی یا مکرر ممکن است باعث حساسیت پوستی شود
نقطه جوش )(C

خواص فیزیکی و شیمیایی

خواص بهداشتی و ایمنی
اطالعات زیست محیطی
مالحظات :

مواد سمی

مواد خورنده

مواد محرك

نقطه ذوب )(C

فشار بخار )(mmhg

دانسیته )(gr/cm3

حاللیت در آب )(gr/l

نقطه اشتعال )(C

حد پایین اشتعال

حد باالي اشتعال

دماي احتراق خودبخود )(C

حد مجاز تماس )(ppm

حد مجاز تماس کوتاه
مدت ): (ppm

جرم ملکولی

این ماده براي آبزیان سمی است .

 41درجه سلیوس
4

کامال محلول است

بسته به درجه تماس شغلی معاینات پزشکی دوره اي ضروري است مواد سفید کننده خانگی حاوي  % 5هیپوکلریت سدیم (  PH 11محرك ) و
مواد سفیدکننده غلیظ حاوي  % 10_ 15هیپوکلریت سدیم (  PH13خورنده )می باشند .لباس هاي آلوده را با آب فراوان بش.یید  ،کلرکس و آب
ژاول نامهاي تجاري این ماده هستند .

نام ماده شیمیایی  :مایع وایتکس
فرمول ماده شیمیایی NaClO:
خطرات حاد  /عالئم

انواع مخاطرات

حریق
انفجار

شناسنامه مواد شیمیایی

MSDS
پیشگیري

غیر قابل اشتعال است .
در صورت حریق گازهاي محرك یا سمی تولید
میکند.

شماره :

تاریخ :

HSE

کمکهاي اولیه  /اطفا حریق
استفاده از پودر  ،اسپري  ،کف و دي اکسید کربن

_

_خطر انفجار ندارد

_

با اسیدها مخلوط نکنید چون بشدت
واکنش داده و گاز سمی کلر آزاد می کند.

تماس تنفسی

سرفه  ،گلو درد
(تنفس بخارات آن بعلت وجود گاز کلر سمی بوده
و می تواند منجر به تخریب بافت
ریه و مرگ شود).

استفاده از تهویه عمومی

تماس پوستی

قرمزي و درد پوست
( می تواند از طریق پوست جذب و تحریک پوست
می شود).

استفاده از دستکش ایمنی

تماس چشمی

قرمزي و درد چشمها

استفاده از عینک ایمنی

ابتدا چشم را به مدت چند دقیقه با آب فراوان
بشویید،سپس به پزشک مراجعه کنید.

بلع و گوارش

درد شکم ،احساس سوزش،سرفه  ،اسهال و
استفراغ ،گلو درد

خوردن و آشامیدنو استعمال دخانیات در
هنگام کار ممنوع است

دهان را بشویید .به بیمار آب و شیر فراوان بدهید
 .بیمار را سریعا ً به بیمارستان منتقل کنید.

تماس شغلی

_

از تولید قطرات بپرهیزید

هواي تازه و استراحت ،مراجعه به پزشک

ابتدا پوست را با آب فراوان بشویید ،
و لباس خود را تعویض کنید.

روش دفع ضایعات

روش انبارداري

بسته بندي و برچسب گذاري

محل را تهویه نمایید .مایعات ریخته شده را با آب فراوان بشویید،
مایعات را با خاك اره یا دیگر جاذبهاي قابل اشتعال جذب نکنید،
در صورت ریزش مایعات  ،از تجهیزات کامل تنفسی استفاده
کنید.

جدا از اسیدها نگهداري شود.
در محل خنک ،تاریک و بسته
نگهداري کنید.

دقت شود هیچ گونه نشتی نداشته باشد و درب
ظرف کامال بسته باشد  .نشیت آن باعث
خوردگی سریع و شدید اشیاء مختلف می شود.

نام ماده شیمیایی :بنزین

شناسنامه مواد شیمیایی

شماره :

MSDS

تاریخ :

HSE

نام تجاري و نام هاي دیگر :گازولین ،گازولین خودرو ،پترول ،گازولین طبیعى ،گاز

اطالعات مهم

حاالت فیزیکی

مایع شفاف با بوي مخصوص به خود

خطرات فیزیکی

مایع قابل اشتعال-
مواد ناسازگار /واکنش پذیر :اکسید کننده هاي قوي مانند پراکسیدها ،اسید نیتریک و پرکلرات ها

راههاي ورود به بدن
اثرات تماس کوتاه مدت

استنشاقی ،گوارشی و تماس پوستی و یا چشمی
سایر عالئم کاهش کارآیى سیستم عصبى سردرد ،کاهش تمایالت و کارآیى  ،گیجى و عدم تعادل بدن مى باشد.

اثرات تماس بلند مدت
نقطه جوش ): (C

خواص فیزیکی و شیمیایی

جرم ملکولی :
نقطه اشتعال ): (C

خواص بهداشتی و ایمنی

دماي احتراق خودبخود ): (C

102 ˚F

72

نقطه ذوب ): (C

فشار بخار ): (mmhg

38-300 mmHg

دانسیته ): (gr/cm3

حاللیت در آب ): (gr/l

غیر قابل حل

حد باالي اشتعال UEL:

%7.6

حد پایین اشتعال
LEL:
حد مجاز تماس
): (ppm

%1.4
PV2028

حد مجاز تماس کوتاه
مدت ): (ppm

اطالعات زیست محیطی
لوزي خطر

مالحظات :

مواد سمی

مواد آتشگیر

مواد محرك

HSE

