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MSDS/SDS 
 ردیف

  نام ماده

 1 متان

مرکپتان لیات  2 

 3 استون

کیسولفور دیاس  4 

ژنیاکس  5 

نیبنز  6 

مرکاپتان نرمال لیبوت  7 

کیسنتت مریپرا  8 

نتریپر یتونر کپ  9 

رنگ نریت  10 

 11 روغن ترانسفورماتور

 12 روغن کمپرسور

کیدرولیروغن ه  13 

کاژلیلیس  14 

کننده دیسف عیما  15 

ییظرفشو عیما  16 

ییدستشو عیما  17 

کربن دیمونو اکس  18 

دروژنیه دیسولف  19 

سیگر  20 

 21  گاز طبیعی ماده بودار کننده

 شرکت گاز استان گیالن 

E.J 
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د و ی  العات ا ا ا   ط
  

  
                                                                                METHANE  متان  

متان
)كپسول(

   CH4:فرمول شيميايي
  0/16: وزن مولكولي

  
  
  

  CAS # 74-82-8 
RTECS # PA1490000 
ICSC # 0291 
UN # 1971;1972 
EC # 601-001-00-4 
Transport Emergency Card: TEC (R)-622, 20G04 

 

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  عالئم/ خطرات حاد 

  . شعله روشن نكنيد  فوق العاده قابل اشتعال  آتش 
  .جرقه نزنيد

  .سيگار نكشيد

اگر امكان نداشت و . جريان ماده را قطع كنيد
د براي اطراف آن نيز احتمال خطري نبو

در  .بگذاريد آتش بسوزد تا خاموش گردد
ديگر موارد با اسپري آب، پودر شيميايي و 

  .دي اكسيد كربن خاموش نماييد
مخلوط آن با هوا قابل اشتعال   انفجار 

 .است

 ،  تهويه عمومي،سيستم بسته
تجهيزات برقي و روشنايي 

  ضد انفجاري

به هنگام آتش سوزي كپسول گاز را با 
 .ر رويش خنك نگهداريداسپري كردن آب ب

  .با آتش از يك مكان امن مبارزه نماييد
        مواجهه 

 اگر غلظت ،تهويه عمومي  بيهوشي  استنشاق 
گاز زياد بود از وسيله 
حفاظت تنفسي استفاده 

  .نماييد

  هواي تازه، استراحت
 در صورت لزوم دادن تنفس مصنوعي

  .براي مراقبت هاي پزشكي ارجاع دهيد

در صورت سرمازدگي با مقدار زياد آب   دستكش هاي عايق سرمايي  ي جديسرمازدگ  پوست 
 براي .لباس ها را بيرون نياوريد .خيس نماييد

  .مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد
        چشم ها 

        گوارشي
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  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن  و حمل ونقل  دفع ضايعات
با يك  .ناحيه خطر را تخليه نماييد

از تهويه  .اهر مشورت نماييدفرد م
وسايل ( .عمومي استفاده نماييد

 لباس حفاظتي :حفاظت فردي ويژه
كامل مجهز به وسيله حفاظت 

  )تنفسي

در مكان مقاوم در برابر آتش سوزي، 
خنك و با تويه عمومي در كف و سقف 

  .نگهداري نماييد
  
  
  

F symbol
R: 12
S: 9-16-33
UN Hazard Class: 2.1

 

هم
ت م

العا
اط

  

 گاز مايع شده يا تحت فشار، بدون رنگ و بدون بو :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري

 .اين گاز از هوا سبك تر است :خطرات فيزيكي

  :خطرات شيميايي
  :حدود مجاز شغلي

TLV: ppm; mg/m3 simple asphyxiant (ACGIH 1993-1994).
MAK not established. 

  .اده از طريق استنشاق در داخل بدن جذب مي شوداين م :راه هاي مواجهه
 در صورت كنترل نشدن آلودگي اين گاز مي تواند سبب ايجاد خفگي در اثر پايين آوردن :خطرات استنشاق

  .اكسيژن موجود در هوا بكند
 .تماس با گاز تحت فشار يا مايع شده ممكن است منجر به سرمازدگي بشود  :اثرات مواجهه كوتاه مدت

   :ت مواجهه طوالني مدت يا مكرراثرا

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتيگراد-161:نقطه جوش
   درجه سانتيگراد-183: نقطه ذوب

 ميلي ليتر در 3/3:  درجه20حالليت در آب در دماي 
   ميلي ليتر آب100

  6/0: )1=هوا(چگالي نسبي بخار 
  گاز قابل اشتعال: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد537 :درجه حرارت آتشگيري خود بخود
  15 تا 5): درصد حجمي در هوا(حدود انفجاري بر حسب 

  
  :اطالعات زيست محيطي

 رفتـه و  آتـش ايـن مـاده ممكـن اسـت بـه منبـع       .  كيلوگرم در ليتر اسـت    42/0چگالي مايع در نقطه جوش       :نكات قابل توجه  
  .احتمال خطر بيهوشي و مرگ مي گردندغلظت هاي باال در هوا سبب كاهش اكسيژن با  .مشتعل شده و به عقب برگردد

كپسول داراي نشتي را به لحاظ جلوگيري از فرار گاز بحالت مـايع در وضـعيت    .قبل از ورود به محل اكسيژن موجود را بسنجند      
ن محل اتصاالت لوله را بازديد نماييد و به جهت نشتي با آب و صـابو               .پس از انجام جوشكاري شير را ببنديد       . عكس قرار دهيد  

اندازه گيري هاي اشاره شده در بخش جلوگيري براي توليد، پر سـازي كپـسول هـاي گـاز و                     .وضعيت نشتي را آزمايش نماييد    
  .انبار كردن گاز قابل استفاده مي باشند
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د و ی  العات ا ا ا   ط
  Ethyl Mercaptanاتيل مركپتان       

  اتان تيول
  تيو اتيل الكل

  C2H5SH: فرمول شيميايي
  13/62: جرم مولكولي

  

    CAS # 75-08-1 0
RTECS # KI9625000
ICSC # 0470
UN # 2363
EC # 016-022-00-9 
Transport Emergency Card: TEC (R)-688  

  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  قياطفاء حر/ ه ياولكمك هاي   رييشگيپ  ئمالع/ خطرات حاد 

 هنگامدر . بسيار قابل اشتعال  آتش 
فيوم ها يا گازهاي حريق، 

  . سمي منتشر مي كند
  

از ايجاد شعله باز، جرقه و استعمال 
  . دخانيات خودداري كنيد

. ، كــف، دي اكــسيد كــربنAFFFپــودر، 
  . ممكن است كاربرد آب، ناكارا باشد

ل مخلوط بخار ماده با هوا قاب  انفجار 
  . انفجار است

  

  سيستم هاي بسته، تهويه، 
و سيستم هاي برقي تجهيزات 

  . روشنايي ضد انفجاري

در صورت وقوع حريق، ظروف حاوي 
اين ماده را با اسپري آب خنك نگه 

  . داريد
    مواجهه 

  
  

    . از ايجاد ميست جلوگيري نماييد

  استنشاق 
  

. تهوع. سردرد. گيجي
  . بي هوشي. استفراغ

  
  

 عمومي و موضعي يا تجهيزات تهويه
  .حفاظت تنفسي

صورت نياز  در. استراحت. هزهواي تا
مراجعه به . استفاده از تنفس مصنوعي

  . پزشك

  .قرمزي  پوست 
  
  

دوش زير پوست را با آب فراوان يا   .دستكش هاي حفاظتي
هاي  براي مراقبتفرد را سپس  .بشوييد

  .پزشكي ارجاع دهيد
  .درد. قرمزي  چشم ها 

  
  
 

ا عينك هاي ايمني شيميايي ي
ها و دستگاه  محافظت توام چشم

  .تنفسي

ها را براي مدت چند دقيقه با  ابتدا چشم
در صورت امكان . آب فراوان بشوييد

فرد لنزهاي تماسي را در بياوريد، سپس 
هاي پزشكي ارجاع  براي مراقبترا 

  .دهيد
  . بخش استنشاق را ببينيد  گوارشي

  
  
  

و در هنگام كار از خوردن، آشاميدن 
  . سيگار كشيدن خودداري كنيد

  . اغ نكنيدره استفبمصدوم را وادار 
هاي پزشكي ارجاع  براي مراقبتفرد را 
  .دهيد
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  بسته بندي و برچسب زدن    و حمل و نقلانبار كردن  عاتيدفع ضا
مايعات . محل خطر را تخليه نماييد

ريخته شده را  توسط شن يا جاذب 
خنثي جمع آوري نموده و به يك محل 

 داخل بهآنها را . ايمن منتقل نماييد
از وسايل . اضالب نريزيدمجاري ف

تنفسي مجهز به كپسول هواي فشرده 
   . استفاده نماييد

در محل ضد حريق، خنك و جداي از 
اكسيد كننده هاي قوي، بازهاي قوي و 

  . اسيدهاي قوي نگهداري نماييد
  
  
  
  

F symbol
Xn symbol
R: 11-20
S: (2-)16-25
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: I

هم
ت م

العا
اط

  

  مايع بي رنگ با بوي زننده :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري

. بخار اين ماده از هوا سنگين تر است و ممكن است در سطح زمين قرار گيرد                :خطرات فيزيكي 
  . وجود داردهم احتمال وقوع حريق در فواصل دور 

تيجه سوختن، فيوم هاي سمي اين ماده در اثر حرارت، تجزيه مي شود يا در ن         :خطرات شيميايي 
بـا  . اين ماده يك اسيد ضعيف اسـت      . نظير اكسيدهاي گوگرد و سولفيد هيدروژن توليد مي كند        

بـا اسـيدهاي قـوي    . اكسيد كننده ها واكنش مي دهد و منجر به خطر حريـق و انفجـار مـي شـود               
  . دواكنش مي دهد و به تدريج سولفيد هيدروژن سمي و قابل اشتعال را ايجاد مي كن

   :حدود مجاز شغلي
TLV: 0.5 ppm; 1.3 mg/m3 (ACGIH 1995-1996). 

   استنشاقي:راه هاي مواجهه
خارات اين ماده در هوا ب درجه سانتي گراد، غلظت خطرناكي از 20در دماي  :خطرات استنشاق
    .ايجاد مي گردد

. ريـك مـي كنـد   اين ماده چشم هـا، پوسـت و دسـتگاه تنفـسي را تح        :اثرات مواجهه كوتاه مدت   
مـي    و منجر به حالت تشنج و سختي تنفس          اثراتي را بر روي سيستم اعصاب مركزي مي گذارد        

  . گردد
   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتيگراد36: طه جوشنق

   درجه سانتيگراد-4/144: نقطه ذوب
 درجـه   20 ميلـي ليتـر در       100حالليت در آب، گرم بر      

  68/0: انتي گرادس
  كيلوپاسكال 589:  درجه سانتي گراد20 در  فشار بخار

  14/2): 1=هوا(چگالي نسبي بخار
  5/1:  درجه سانتيگراد20هوا در /چگالي نسبي مخلوط بخار

   درجه سانتيگراد-3/48: نقطه اشتعال
   درجه سانتيگراد299: دماي خود اشتعالي

  8/2- 2/18: حدود اشتعالي، درصد حجم در هوا
  

   :اطالعات زيست محيطي
  :نكات قابل توجه
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  ACETONE استون
  استون

   پروپانول2
  دي متيل كتون

  متيل كتون
  CH3-CO-CH3, C3H6O: فرمول شيميايي
  1/58: جرم مولكولي

  

    CAS # 67-64-1
RTECS # AL3150000 
ICSC # 0087
UN # 1090 
EC # 606-001-00-8 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30  

  

 /نوع خطر 
  مواجهه

  قياطفاء حر/ ه يكمك هاي اول  رييشگيپ  عالئم/ خطرات حاد 

جرقه ايجاد .  شعله باز ايجاد نكنيد   قابل اشتعالكامالً  آتش 
  .سيگار نكشيد. نكنيد

آب بـه   ،   كف مقاوم در برابـر الكـل       ،پودر
   دي اكسيد كربن، مقدار زياد

  
بخار قابل  /مخلوط هاي هوا  انفجار 

  .انفجار هستند
   ،م بستهسيست
 تجهيزات و وسايل روشنايي ،تهويه

  .ضد انفجاري
از سيستم هواي فشرده براي پر 

تخليه و حمل و نقل استفاده ، كردن
  .نكنيد 

در هنگام آتش سوزي بشكه ها با اسپري 
  .كردن  آب خنك كنيد 

      مواجهه 
  

  

  استنشاق 
  

 ، گيجي، سرفه،گلودرد
 ، خواب آلودگي،سردرد

   بيهوشي،سرگيجه

 تهويه موضعي يا وسيله ،ويهته
  حفاظت تنفسي

   استراحت ،هواي تازه
  .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

پوست را  .هاي آلوده را در بياوريد لباس  دستكش هاي حفاظتي  پوست خشك  پوست 
  .با مقدار زيادي آب يا زير دوش بشوييد

  
،  تاري ديد، درد،قرمزي  چشم ها 

 مال صدمه به قرنيه احت
  .ك هاي ايمني يا حفاظ صورتعين

  .از لنزهاي تماسي استفاده نكنيد
ها را براي چند دقيقه با مقدار  ابتدا چشم

در صورت امكان  .زيادي آب بشوئيد
سپس فرد  . لنزهاي تماسي را در بياوريد

  .را به پزشك ارجاع دهيد
  

   استفراغ ،تهوع  گوارشي
براي اطالعات بيشتر بخش (

  .)استنشاق را ببينيد

 آشاميدن و ،خوردن در حين كار
دستها را .  استسيگار كشيدن ممنوع

  .قبل از غذا خوردن بشوييد
  

هاي  براي مراقبت .دهان را آب بكشيد
  .پزشكي ارجاع دهيد
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  بسته بندي و برچسب زدن    و حمل و نقلانبار كردن  عاتيدفع ضا
مايعات نشتي يا ريخته شده را تا حد ممكـن در           

جمـع آوري   يا سربسته   ن منفذ     محفظه هاي بدو  
مايع باقيمانده را با ماسه يـا مـاده جـاذب            . كنيد

خنثي جذب نموده و به يك مكـان ايمـن منتقـل            
  . آنرا به داخل فاضالب نريزيداً نمائيد و مستقيم

  .سپس با مقدار زيادي آب شستشو دهيد
وسايل حفاظت  :ويژه  فردي  حفاظت وسيله (

  )تنفسي كامل

نگهداري ريق ضد حدر مكان 
قوي  هاي كننده ازاكسيد .نمائيد

از تهويه در  .دور نگهداشته شود
  .انبار استفاده نماييد

F symbol
R: 11
S: (2-) 9-16-23-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

هم
ت م

العا
اط

  

  )تند نافذ(مايع بي رنگ با بوي مشخص  :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
امكان  . ممكن است مساحت زيادي را روي زمين بپيمايد. بخار آن سنگين تر از هوا است :يزيكيخطرات ف

  .سوختن از راه دور وجود دارد 

 ، اسيد نيتريك،اين ماده مي تواند در تماس با اكسيدكننده هاي قوي  از قبيل اسيد استيك :خطرات شيميايي
با كلروفرم و برموفرم در شرايط بازي واكنش داده  .  كند پراكسيدهاي انفجاري توليد مي،پراكسيد هيدروژن

  .خورنده پالستيك نيز مي باشد. سبب آتش سوزي و انفجار مي شود
 .TLV: 750ppm; 1780 mg/m3 (ACGIH 1993-1993)                                         :حدود مجاز شغلي

  .ا از راه پوست جذب بدن شوداين ماده مي تواند با استنشاق ي :راه هاي مواجهه
غلظت آن در هوا به   سانتيگراد، درجه20 سريع اين ماده در حرارت با تبخير نسبتاً :خطرات استنشاق

  .سرعت به حد زيان آور خواهد رسيد
اين ماده ممكن است بر . بخار آن مجاري تنفسي و چشم ها را تحريم مي كند :اثرات مواجهه كوتاه مدت

  . مجاري معدي و روده اي تاثير بگذارد، كليه ها، كبد،زيسيستم اعصاب مرك
اين  .تماس طوالني يا مكرر با پوست ممكن است سبب درماتيت شود :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
  .ماده تاثيرات بر خون و مغز استخوان دارد

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتيگراد56: نقطه جوش
   درجه سانتيگراد-95: نقطه ذوب

  8/0): 1= آب (انسيته نسبي د
   قابل حل است  :حالليت در آب
   كيلو پاسكال24: سانتيگراد درجه 20فشار بخار در 

  0/2): 1= هوا (دانسيته بخار نسبي 
): 1=هوا( درجه سانتيگراد 20بخار در /دانسيته نسبي مخلوط هوا

2/1  
   درجه سانتيگراد- 18: نقطه اشتعال

   درجه سانتيگراد465 :درجه حرارت خود بخود سوزي
13 تا 2/2):بر حسب درجه حجمي هوا( انفجاري    

  -Pow:24/0آب برحسب لگاريتم /  ضريب جداسازي اكتانول
  .مصرف نوشابه هاي الكلي تاثيرات مضر را اضافه مي كند :اطالعات زيست محيطي

 :نكات قابل توجه
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                                                                         SULFURIC ACIDاسيد سولفوريك   
  %100اسيد سولفوريك 

  جوهر گوگرد
  H2SO4: فرمول شيميايي
  1/98: وزن مولكولي

  
  

  
  
  
  
  
  

CAS # 7664-93-9
RTECS # WS5600000
ICSC # 0362
UN # 1830
EC # 016-020-00-8 
Transport Emergency Card: TEC (R)-10B  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  عالئم/ خطرات حاد 

ــي از    آتش  ــراق در خيل ــل احت ــر قاب غي
واكنــشها ســبب آتــش ســوزي و 

در يـك آتـش      .احتراق مي شـود   
سوزي فيومها يا گازهاي سـمي و       

  .محرك توليد مي كند

با مواد قابل اشـتعال و بـا        
مــــواد قابــــل احتــــراق 
ــه تماســي نبايــد  هيچگون

  .داشته باشد

در صـورت بـروز      . از آب اسـتفاده نـشود      اصالً
 كـف و دي     ،AFFF ،حريق در محيط از پـودر     

  .اكسيد كربن استفاده شود 

 مـواد   ،در تماس بـا مـواد قليـايي         انفجار 
 اكسيدانها و عوامـل     ،قابل احتراق 
يـا آب خطـر آتـش       احياء كننده   

  .سوزي و احتراق وجود دارد

را ) بـشكه هـا   ( ظروف   ،در صورت بروز حريق     
بــا پاشــيدن آب و البتــه نــه بــصورت مــستقيم  

  .خنك نماييد

ــا       مواجهه  ــست هــ ــد ميــ از توليــ
از هرگونه   .جلوگيري كنيد 

  .تماسي اجتناب كنيد

  .در تمام موارد با يك پزشك مشورت كنيد

ــده  استنشاق  ــسا،خورنـ ــوزش احـ ، س سـ
  با زحمت نفس كشيدن، سرفه

   تهويه موضعي،تهويه
  وسيله حفاظت تنفسي

  .حالت نيمه نشسته.  استراحت،هواي تازه
  . در صورت نياز تنفس مصنوعي

 .به پزشك مراجعه شود

سـوختگي  ،   درد ، قرمزي ،خورنده  پوست 
  هاي عميق و شديد

  دستكش حفاظتي 
  لباس حفاظتي

 پوسـت را    .وريـد لباسهاي آلوده شده را در بيا     
بــا مقــدار زيــادي آب يــا بــا اســتفاده از دوش  

  .به پزشك مراجعه شود. بشوييد
 سـوختگي   ، درد ، قرمزي ،خورنده  چشم ها 

  هاي عميق
) ماســك(حفــاظ صــورت 

عينــك (يــا حفــاظ چــشم 
همراه با وسيله   )  حفاظتي

  حفاظت تنفسي

ابتدا چشم ها را با مقدار زيادي آب براي چند          
ــشوييد  ــه ب ــه   لن.دقيق ــر ب ــي را اگ ــاي تماس زه

بـه   .سادگي امكان پذير است بيـرون بياوريـد       
  .پزشك مراجعه شود

ــده  گوارشي احــساس ،  درد شــكمي،خورن
  كوالپس، سوزش

، در هنگــام كــار نخوريــد
  . سيگار نكشيد،نياشاميد

فرد را مجبور به استفراغ      .دهان را آب بكشيد   
  .به پزشك مراجعه شود .نكنيد
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  بسته بندي و برچسب زدن  ردن  و حمل ونقلانبار ك  دفع ضايعات
مايع نشت شـده را در ظـروف بـدون          

هرگـز مـايع     .منفذ جمع آوري نمائيد   
نشت شـده را بـا خـاك اره يـا ديگـر             
ــذب     ــراق ج ــل احت ــاي قاب ــاذب ه ج

: وسايل حفاظت فـردي ويـژه     ( .نكنيد
وســيله لبــاس حفــاظتي كامــل شــامل 

  )حفاظت تنفسي

 ،ل احتراق به دور از مواد احياءكننده قاب     
 بازهاي قوي و ديگـر      ،اكسيدكننده قوي 

 غذا و كاركنـان تغذيـه نگهـداري         ،مواد
در ظـروف ضـد زنـگ نگهـداري          .شود
 را مالحظــه قابــل توجــه ت انكــ( .كنيــد
  )نمائيد

در بسته بندي غير قابل شكستن  و يـا بـسته       
هاي شكستني را در ظـروف غيـر شكـستني          

 حمـل   مـواد غـذايي    غذا و    به همراه  .بگذاريد
  .دنگرد

C symbol
R: 35
S: 2-26-30
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: II

هم
ت م

العا
اط

  

   جاذب آب و  روغني  مايع،  بدون بو،بي رنگ :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
  :خطرات فيزيكي

تراق به شدت واكنش نشان مي كننده و قابل اح اين ماده از اكسيدانهاي قوي بوده و با مواد احياء      :خطرات شيميايي 
 حالـت     فلـزات   واكـنش مـي شـود و در تمـاس بـا اكثـر               بـا بازهـا وارد       اين ماده يك اسيد قوي بوده و شديداً        .دهند

 با آب و مواد آلي وارد واكـنش شـده و            شديداً. خوردگي ايجاد كرده و ايجاد يك گاز قابل اشتعال و انفجاري مي كند            
   .تشكيل مي شوند) سولفور اكسايد(اثير حرارت فيومهاي سمي يا محرك يا گازها حرارت ايجاد مي كند و تحت ت

      TLV: ppm; 1mg/m3 (as TWA); 3 mg/m3 (as STEL) (ACGIH 1993-1994):حدود مجاز شغلي
   

PDK: 1 mg/m3 (USSR 1988).
MAK: ppm; 1 mg/m3;respirable fraction of aerosol (1991). 

  .خوراكي مي تواند جذب بدن شوداز راه و يا هاي آن اين ماده از طريق استنشاق آئروسول  :راه هاي مواجهه
 درجه سـانتيگراد بـسرعت تبخيـر شـده و آلـودگي هـوا را در حـد        20اين ماده در دماي باالتر از    :خطرات استنشاق 

  .خطرناكي بوجود مي آورد
بـراي دسـتگاه   .  انـدام تنفـسي بـسيار خورنـده اسـت     اين ماده براي چشم ها و پوست و :اثرات مواجهه كوتاه مدت   

   .شود )ريوي(آئروسول اين ماده مي تواند سبب ادم تنفسي . گوارشي خورنده است
. ي مكـرر يـا طـوالني مـدت آسـيب ببينـد            ريه ها ممكن است بوسيله تماس هـا        :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر     

  .ر فرسايش  دندان را افزايش مي دهدآئروسول اين ماده در اثر تماس طوالني و مكرر خط

  :خواص فيزيكي
 340 ):در ايـن صـورت تجزيـه مـي شـود      (نقطه جـوش    

  درجه سانتيگراد
   درجه سانتيگراد10: نقطه ذوب

  8/1): 1= آب (دانسيته نسبي 
  . قابل حل شدن است: حالليت در آب

   كيلو پاسكال13/0 : سانتيگراد  درجه146 در ،فشار بخار
  4/3): 1= هوا (بخار دانسيته نسبي 

  .توجه ويژه به ميكروارگانيسمهاي آبزي شود  .اين ماده ممكن است براي محيط خطرناك باشد :اطالعات زيست محيطي

 . چند ساعت پس از تماس ظاهر مي شود و در اثر فعاليت فيزيكي تشديد مي يابندعالئم ادم ريوي معموالً :نكات قابل توجه
در مكاني كه داراي كف  .هميشه براي حل كردن يا رقيق كردن آن را كم كم به آب اضافه كنيد .يدهرگز آب را روي آن نريز

  .بندي مقاوم در برابر خورندگي باشد نگهداري كنيد
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                                                                                  OXYGENEاكسيژن   
  اكسيژن

  اكسيژن مايع
  )كپسول(

  O2: فرمول شيميايي
  32 :مولكوليجرم 

  
  

  CAS # 7782-44-7
RTECS # RS2060000
ICSC # 0880
UN # 1073
EC # 008-001-00-8 
Transport Emergency Card: TEC (R)-119  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  عالئم/ خطرات حاد 

قابليـت    امـا  ،قابل احتـراق   غير  آتش 
. برد مي باال احتراق مواد ديگر  

واكنشهاي زيادي ممكن اسـت     
 ســبب آتــش ســوزي ياانفجــار

 باعـث گرم شـدن    در اثر   . شود
ــال  فـــشاازديـــاد رشده واحتمـ
  .دارد  وجود انفجار

 قرار  بازهاي  شعله  در معرض   
  .نشودتوليد جرقه  .نگيرد

  .سيگاركشيدن ممنوع
ــامواد ــاس   ب ــراق تم ــل احت قاب

 باســـوختها .نداشـــته باشـــد 
ــواد ــراق   وديگرمـ ــل احتـ قابـ

  .تماس نداشته باشد

 گيخـاموش كننـد   عوامـل   تمـام    استفاده از 
  .باشد مي مجاز

قابــل  مــواد  بــاايــن مــاده اگــر  انفجار 
ــد ــراق مانن ــواد احت ــا م  نفتــي ي

ــد،    ــته باش ــاس داش ــي تم چرب
آتــش ســوزي احتمــال وجــود 

  .دارد وجود وانفجار

ي حـاوي   در هنگام آتش سوزي بـشكه هـا         
 بـا اسـپري كـردن  آب خنـك           اكسيژن را   

  .كنيد

      شاحساس سوز  مواجهه 

  هواي آزاد، استراحت،       استنشاق 
  ارجاع براي مراقبت هاي پزشكي

  درد، سرمازدگي   پوست 
مايع، باعث   درصورت تماس با  
   .سرمازدگي ميشود

دستكش عـايق سـرما، لبـاس       
  حفاظتي

  :درزمان يخ زدگي
 .پوســـت رابـــاآب فـــراوان شستـــشودهيد

  .بدنش بيرون نياوريد از را لباسهاي فرد
  ارجاع براي مراقبت هاي پزشكي

، درد، قرمزشــــــدن چــــــشم  چشم ها 
  احساس سوزش عميق

  ه ازعينك ايمنياستفاد
  استفاده ازحفاظ صورت

ابتدا بـراي چنـدين دقيقـه چـشم هـا را بـا              
اگـر بـه سـادگي       .مقدار زيادي آب بشوئيد   

امكان پذير باشد لنزهـاي تماسـي ا بيـرون          
  .سپس فرد را نزد پزشك ببريد .بياوريد

        گوارشي

0
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  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن  و حمل ونقل  دفع ضايعات
كپسول اكسيژن را در محل خطرناك      

بـا يـك فـرد متخـصص         .قرار ندهيـد  
اين ماده را بـا خـاك        .مشورت نمائيد 

اره يا جاذب هاي قابل احتراق ديگـر        
ــد  ــذب نكني ــور   .ج ــز آب را بط هرگ

  .مستقيم بر روي آن نگيريد

در محـــل مقـــاوم در برابـــر حريـــق    
دور از مــواد قابــل   .نگهــداري نمائيــد 

كننـده نگهـداري    احتراق و مـواد احيـاء       
  .در محل خنك نگهداري نمائيد .نمائيد

  كپسول عايق شده ويژه
O symbol
R: 8-34
S: 21
UN Hazard Class: 2.2 

هم
ت م

العا
اط

  

   مايع شده توسط سرما گاز :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
  .باشد مي سنگين تر هوا گازازاين  :خطرات فيزيكي

 دهـد  احيـاء كننـده شـديداً واكـنش مـي          مـواد  مواد قابل احتراق و    دكننده بوده وبا  اين ماده اكسي   :خطرات شيميايي 
  .گردد وممكن است سبب آتش سوزي وانفجار

  . براي آن مشخص نگرديده استTLV :حدود مجاز شغلي
  .پوست جذب بدن شود واستنشاق  ازطريق داين ماده ميتوان :راه هاي مواجهه

  :خطرات استنشاق

  .ممكن است سبب سرمازدگي شوداين ماده مايع  بخار : مدتاثرات مواجهه كوتاه
   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتيگراد-183: نقطه جوش
   درجه سانتيگراد-4/218:  نقطه ذوب

   

 100 ميلــي ليتــر در 1/3:  درجــه ســانتيگراد20 در حالليــت در آب
  ميلي ليتر آب

  43/1): 1= هوا(چگالي نسبي بخار
  Log-Pow :65/0ضريب جداسازي آباكتانول بصورت 

  :اطالعات زيست محيطي
 ازاين ماده در . ضروري است  باشدجانشين ويپزشك يا توسط يك اسپري مناسب  استفاده فوري از :نكات قابل توجه

  .ببنديد را درنشتي سلين گاز فرار  جهت جلوگيري از .جوشكاري استفاده نكنيد سطوح داغ يا آتش يا مجاور
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 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  آتش
  . قابل اشتعالبسیار

  
  شعله باز ایجاد نکنید .

  جرقه ایجاد نکنید .
  سیگار نکشید .

دي اکسـیدکربن بـراي خـاموش کـردن     ،، فـوم  پودر
  استفاده کنید.

  

  انفجار

ــه   قابل انفجاراست.  هوا آن و مخلوط بخار ــوازم  .سیســتم بســته، تهوی ل
  . يروشنایی ضد انفجارو برقی 

از ایجاد شارژ الکترواسـتاتیک  
جلوگیري شود ( توسط اتصـال  

  به زمین )

بـا  و دیگر ظروف را در هنگام آتش سوزي بشکه ها 
  اسپري کردن  آب خنک کنید .

  مواجهه

  استنشاق
 ، خواب آلودگی ، سرگیجه ،سرفه، گیجی
  سردرد ، کسلی

  ، عمومیتهویه 
وســـایل تهویـــه موضـــعی یـــا 

  تنفسی.حفاظت 

  هواي تازه , استراحت 
  براي مراقبتهاي پزشکی ارجاع دهید.

  

ــوده را يلباســها  لباس کار ،دستکش محافظ  خشکی، قرمزي  پوست ــرون بیاآل ــد. ســپس پوســت  بی وری
  .راباآب وصابون شستشو دهید

  چشمها
بـه  چشـم   ،محافظ عینک ایمنی  درد ، قرمزي

  همراه وسیله حفاظت تنفسی
ابتدا چشمها را براي چند دقیقه با مقـدار زیـادي آب   
ــی را در     ــاي تماس ــان لنزه ــورت امک ــوئید.در ص بش

  .بیاورید. سپس فرد را به پزشک ارجاع دهید

  گوارشی

  ، استفراغ ،تهوع
براي اطالعات بیشتر بخـش استنشـاق را   

  ببینید.

  در حین کار :
آشامیدن و سیگار  ،خوردن

  کشیدن ممنوع .
  

  دهان رابشویید. 
  وادار به استفراغ نکنید.  رافرد 

به مقدارزیادي آب به او بنوشانید. بـراي مراقبتهـاي   
  پزشکی ارجاع دهید.

  

  

  

3 
0 

 
1  

RBD
Typewritten text
BACK TO LIST



  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
 چـوبی   کنید. مـواد  دور را اشتعال زامحیط خطرراتخلیه کنید. منابع 

. مـایع  قابـل احتـراق بپوشـانید    غیـر  خاك خشک، ماسه یامواد با را
به این ماده  اجازه ندهیدباقیمانده را هرگز به داخل فاضالب نرانید. 

  محیط زیست واردشود. 
لبـاس حفـاظتی کامـل شـامل وسـیله       وسیله حفاظت فـردي ویـژه:  (

  حفاظت تنفسی متصل به آن)

انبار مقاوم در برابـر آتـش سـوزي    در 
  نمایید .نگهداري 

  آلوده کننده دریایی.
T symbol 
R: 45-65 
S: 53-45 
Note: H,P 
UN Hazard Class: 3 
UN Packing Group: I 

هم
ت م

العا
اط

  
  مایع روان حالت فیزیکی و وضعیت ظاهري:    

  خطرات فیزیکی:
 دارد. بخـار  دسـت وجـود   دوراز طول زمین حرکت کند. امکان آتش سـوزي   در ممکن است  هواست و از بخارات آن سنگین تر

  …یـا  پراکنـدگی و  جـاري شـدن یـا    اثر بر می نماید. ترکیب قابل انفجاري ایجاد شده و مخلوط  هم  با به آسانی  هوا ماده و این 
  د.انفجار نمای ممکن است تولید استاتیک وشارژالکتر

  خطرات شیمیایی:
  حدود مجاز شغلی:

TLV: 300ppm; (as TWA) A3; (ACGIH 2001)  
TLV: 500ppm; (as STEL) (ACGIH 2001)  

  پوست جذب بدن شود. و از راه گوارش و طریق استنشاق بخارات  از این ماده میتواند راه هاي مواجهه:
  ر هوا بوجود می آید.درجه سانتیگراد آلودگی  مضري د 20بر اثر تبخیر نسبتاً سریع این ماده در دماي  خطرات استنشاق:

در صـورت بلعیـده شـدن     این ماده باعث تحریک چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی می شود. اثرات مواجهه کوتاه مدت:
  ممکن است بر روي سیستم اعصاب مرکزي تاثیر بگذارد. این ماده ممکن است پنومونی ریه بوجود بیاید.
ممکـن اسـت    اثر تماس با پوست باعث از بین رفتن پوست می شود.این ماده در  اثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر:

  زا باشد. بر روي سیستم اعصاب مرکزي و کبد اثر بگذارد. ممکن است سرطان

  خواص فیزیکی:
  د رجه سانتیگراد. 200الی  20نقطه جوش: 

  8/0الی  7/0): 1چگا لی نسبی (آب = 
  میلی لیتر 100گرم در  1حاللیت در آب:

  ضکیلو پاسکا 65 درجه: 20ر فشار بخار د

 4الی  3 ):1دانسیته بخار نسبی (هوا = 

 درجه سانتیگراد 21نقطه اشتعال: 

 درجه سانتیگراد 25درجه حرارت خود بخود سوزي: 

 1/7تـا    3/1: حدود انفجاري(بر حسب درجه حجمی هـوا) 
  درصد

الـی   Log-Pow: 2آب برحسب /ضریب جداسازي اکتانول
4  

  این ماده براي آبزیان مضر می باشد. محیطی:اطالعات زیست 

  با توجه به نوع و زمان مواجهه معاینات پزشکی  دوره اي پیشنهاد می گردد. نکات قابل توجه:
  تولید آن ممکن است داراي ضایعاتی باشد که براي سالمتی انسان و محیط زیست مضر می باشند.

  

  



   

  

  
  

HSE
  
  

د و ی  العات ا ا ا   ط
  n-BUTYL MERCAPTAN بوتيل مركاپتان نرمال

  بوتيل مركاپتان نرمال
   بوتان تيول1

  بوتيل مركاپتان
  تيو بوتيل الكل
  C4H10S / CH3(CH2)3SH : فرمول شيميايي
  2/90: جرم مولكولي

  

    CAS # 109-79-5
RTECS # EK6300000 
ICSC # 0018
UN # 2347 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30G34  

  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  قياطفاء حر/ ه يكمك هاي اول  رييشگيپ  عالئم/ خطرات حاد 

  . قابل اشتعالبسيار   آتش 
فيوم هاي سمي را در اثر آتش 

  . گرفتن ايجاد مي كند

  .  شعله باز ايجاد نكنيد
  . جرقه ايجاد نكنيد

  .سيگار نكشيد

AFFF،  پـودر ،  اوم در برابر الكل    كف مق ، 
  دي اكسيد كربن

  
قابل آن بخار   بامخلوط هاي هوا  انفجار 

  .انفجار هستند
  .استفاده شود سيستم بستهدر 

و وسايل برقي  تجهيزات ،تهويه
  .روشنايي ضد انفجاري

از سيستم هواي فشرده براي پر 
 استفاده جابجايي آنتخليه و ، كردن
  .نكنيد

با را  بشكه ها ،در هنگام آتش سوزي
  . كردن  آب خنك كنيداسپري

  رعايــت بــه طــور جــديرا  بهداشــت    مواجهه 
  .نماييد

  

  

  استنشاق 
  

 ،سرگيجه ،سرفه، گيجيضعف، 
 تهوع، استفراغ،  تنگي ،سردرد
  نفس

 تهويه موضعي يا وسيله ،تهويه
  حفاظت تنفسي

صورت لزوم  در.  استراحت ،هواي تازه
  .تنفس مصنوعي
  .هاي پزشكي ارجاع دهيد براي مراقبت

پوست را  .هاي آلوده را در بياوريد لباس  دستكش هاي حفاظتي  ي، دردقرمز  پوست 
 .با مقدار زيادي آب يا زير دوش بشوييد

  .به پزشك مراجعه نماييد
چشم به عينك هاي ايمني يا حفاظ   ، درد،قرمزي  چشم ها 

  .همراه تجهيزات تنفسي
  
  
  

ها را براي چند دقيقه با مقدار  ابتدا چشم
ر صورت امكان د .زيادي آب بشوئيد

سپس فرد  . لنزهاي تماسي را در بياوريد
  .را به پزشك ارجاع دهيد

  
براي اطالعات بيشتر بخش   گوارشي

  .استنشاق را ببينيد
  يا آشاميدن،خوردن ،در حين كار

  .  استسيگار كشيدن ممنوع
  

به پزشك مراجعه  .دهان را آب بكشيد
  .كنيد
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  بسته بندي و برچسب زدن    و حمل و نقلانبار كردن  عاتيدفع ضا
 يـا   مايعـات نـشت   . منطقه خطـر را تخليـه كنيـد       

 سربـسته   ظروفريخته شده را تا حد ممكن در        
مايع باقيمانده را بـا ماسـه يـا          . جمع آوري كنيد  

ماده جاذب خنثي جذب نموده و بـه يـك مكـان            
را بـه داخـل       آن اً  ايمن منتقل نمائيـد و مـستقيم      

كه اين مـواد وارد      اجازه ندهيد    .فاضالب نريزيد 
  . محيط زيست شوند

وسايل حفاظت  :ويژه  فردي  حفاظت وسيله ( 
  )تنفسي كامل

نگهداري ضد حريق در مكان 
  .نمائيد

، اسيدها، قوي هاي كننده اكسيد از
 دور بازها و فلزات قليايي

   .نگهداشته شود

UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

هم
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  با بوي مشخص مايل به رنگ زرد مايع بي رنگ  :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
 امكـان  . جمـع شـود   زمـين   در سـطح  ممكـن اسـت  بنابراين ، بخار آن سنگين تر از هوا است   :خطرات فيزيكي 

  .وجود دارد  دور  فاصله ازاشتعال آن 

فيـوم هـاي بـسيار سـمي را          اثر سوختن يا گرم شدن تجزيـه شـود و            اين ماده مي تواند در       :خطرات شيميايي 
، فلزات قليايي و اكسيد كننده هـاي قـوي   با اسيدها، بازها. ) را ببينيدICSC# 0074 دي اكسيدسولفور (ايجاد كند

  . واكنش مي دهد

  :حدود مجاز شغلي
                                         TLV: 0.5 ppm; 1.8 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1992-1993).

  . جذب بدن شود، استنشاقاز طريقاين ماده مي تواند  :مواجههراه هاي 
غلظـت آن در هـوا بـه      سـانتيگراد،  درجـه 20 سـريع ايـن مـاده در حـرارت     با تبخير نسبتاً   :خطرات استنشاق 

  .سرعت به حد زيان آور خواهد رسيد
 بـر ممكـن اسـت   .  مي كندكمجاري تنفسي  را تحري ، پوست و    چشم ها  اين ماده     :اثرات مواجهه كوتاه مدت   

 و  گـذارد مي  تاثير   عصبي   بر سيستم     حدود مجاز شغلي   مواجهه با آن در حدود باالتر از        . روي تيروئيد اثر بگذارد   
  . سطح هشياري را كاهش مي دهد

   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتيگراد98: نقطه جوش
   درجه سانتيگراد-116: نقطه ذوب

  83/0 ):1= آب (انسيته نسبي د
    ميلي ليتر100 گرم در 06/0  :حالليت در آب

 كيلــو 4: ســانتيگراد درجــه 20فــشار بخــار در  
  پاسكال

  1/3): 1= هوا (دانسيته بخار نسبي 
  2/1): 1=هوا( درجه سانتيگراد 20بخار در /دانسيته نسبي مخلوط هوا

  (.c.c) درجه سانتيگراد2: نقطه اشتعال
   درجه سانتيگراد225  زير:درجه حرارت خود بخود سوزي

 نكـات قابـل توجـه را        ): حجمـي هـوا    صـد بـر حـسب در    ( انفجاري حدود
  .مالحظه نماييد

  Pow: 28/2آب برحسب لگاريتم / ضريب جداسازي اكتانول

   :اطالعات زيست محيطي
 .حد قابل انفجاري براي اين ماده در نظر گرفته نشده است :نكات قابل توجه

  

نده ت: ه  ھد د  او  ا

HSE-MSDS-H-101(0)-86 



 

  پرایمر سنتتیک 
  

  پرایمر سنتتیک
 
 
 
  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  آتش
 75با دماي خود اشتعالی قابل اشتعال 

  درجه سلسیوس
دور از شعله،حرارت و جرقه 

  نگهداري شود.
ــانی      ــش نش ــف آت ــار از ک ــا انفج ــتعال و ی ــورت اش در ص

)Foam.استفاده شود (  
  

  انفجار
در ظروف خالی مقداري از ماده   قابل انفجار 

به صورت مایع یا گاز باقی می 
ماند که می تواند در اثر گرما 

  منفجر شود.

  

  مواجهه

  استنشاق
ــود      ــال وج ــه احتم ــال ک ــرایط نرم در ش
آئروسل و میسـت وجـود نـدارد مشـکل     

  خاصی ایجاد نمی کند.

ــاورت آن   ــنفس در مجــــ از تــــ
تـداوم  خودداري شود،در صـورت  

کار از ماسکهاي مناسـب اسـتفاده   
  شود.

  

ــتکش    حساسیت، خشکی و خارش پوست  پوست ــتفاده از دسـ  PVCاسـ
  مناسب و لباس کار

محل تماس با محلول استن تمیز و بـا آب   شستشوي
    و صابون شستشو شود.

  چشمها
حساسیت خفیف، تحریک، سوش، سرخی، 

 توم  و یا تیرگی چشم
به مجهز شیمیایی عینک ایمنی 

استفاده  محافظ کناري چشم
  گردد.

بی درنگ چشم ها را در حالیکه پلک ها باز هستند با 
  مقدار زیاد آب شستشو دهید 

        گوارشی

  

  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
جمع آوري  شود با پارچه اي مواد ریخته شده 

و شستشو  بعد با حالل تولوئن تمیز و با آب و 
  گردد. 

در انبارهاي مسقف دور از نور مستقیم 
درج نگهداري و بشکه  23خورشید و در دماي 

  ها با فاصله چیده شود.
اگر بشکه نشتی دارد باید اقدامات در جهت 
رفع نشتی سریعا صورت گیرد.بشکه ها حتما 
 باید به صورت ایستاده حمل و نگهداري گردد

  و از برخورد با اشیاءتیز جلوگیري شود.
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  مایع بو دار به رنگ مشکیحالت فیزیکی و وضعیت ظاهري : 

   براي آن مشخص نگردیده.TLVحدود مجاز شغلی:
  

ِاثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر ّv¿مwŠ½çI ِ Iِ¶وم ¹ ف§ع ِ I¢وظْ è5¢نة  

  خواص فیزیکی:
  نقطه اشتعال: 

  فشار بخار: 
  چگالی در حالت بخار: 

  0,98نسبت به آب  چگالی:
  

     در صورت ورود به محیط زیست باعث آلودگی منابع آب و خاك می شود. اطالعات زیست محیطی:

  نکات قابل توجه:

  

  



 

  تونر دستگاه کپی و پرینتر
  مشخصات ماده:

  نام ماده: تونر مشکی دستگاه کپی و پرینتر
 شرح ماده:جامد,پودر مشکی رنگ با بوي مالیم پالستیک

 
 
  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  گاز دي اکسید کربن،آب ،پودر خشک  تونر را روي آتش نریزید.  جامد غیر قابل اشتعال  /انفجارآتش

  استنشاق
برقراري تهویه عمومی   امکان تحریک کم مجاري تنفسی

خوب،وسایل حفاظت تنفسی 
  الزم نیست

فرد مواجهه یافته را به محل داراي جریان هواي تمیز 
  منتقل نمایید.

  صابون بشوئید.پوست را با آب و   دستکش حفاظتی الزم نیست  احتمال بسیار کم تحریک پوستی  پوست

وسایل حفاظت چشمی الزم  احتمال تحریک چشم ها  چشمها
  نیست

  دقیقه چشم ها را شستشو دهید. 15حداقل به مدت 

هنگام استفاده معمول امکان بلع   گوارشی
  وجود ندارد.

عدم خوردن,آشامیدن و 
  استعمال دخانیات به هنگام کار

 با نوشیدن چندین لیوان آب محتویات معده را رقیق
  نمائید.

  

  

  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
تونر را می توان به عنوان ماده زائد پالستیکی 

  در نظر گرفت.
از نگهداري در مجاوت مواد اکسید کننده 

  خودداري شود.
  

 

تـوان بـه عنـوان مـاده زائـد پالسـتیکی در نظـر        تـونر را مـی    مواد ریخته شـده را روي کاغـذ جمـع آوري نمائیـد.      اطالعات زیست محیطی:
  .جهت سوزاندن آن را بسته بندي نمائید.گرفت

  تونر را روي آتش نریزید.نکات قابل توجه:
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  تینر رنگ
  -استخراج روغن –چربی زدایی از چرم و فلز  –حالل و رقیق کننده رنگ 
  کاربرد در صنایع منسوجات

  Stoddardاسامی مترادف/فرمول شیمیایی:ایوپاك،حالل
 ) درصد20-15درصد) و هیدروکربن هاي آروماتیک (100-80ترکیبی از سیلکو پرافین یا نفتا (

 
  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  حاد/عالئمخطرات   ه/مواجه

  و  آتش
  انفجار

  این ماده به سرعت مشتعل می شود
  
  
  
  

ب بـراي خنـک کـردن سـطح آتــش     اسـپري آ اسـتفاده از    
 یا گاز دي اکسید کربن، خشک ,استفاده از پودر 

  

  مواجهه

  استنشاق

بینـی و گلـو   و سـوزش  تحریک 
سرگیجه،احســــــــاس ,سردرد,
  سرخوشی

  

قطـع  مصدوم را بـه هـواي تـازه منتقـل کنیـدو در صـورت         
  تنفس،تنفس مصنوعی به بیمار داده شود.

  پوست
  تحریک پوست خشکی پوست و 

  
  
  

و لباس مناسب ،چکمه  دستکش 
  کار مناسب

پاك کردن فوري ماده شیمیایی و شستشو با صابون 
و مقادیر زیاد آب براي مدت چند دقیقه.در صورت 

تحریکات پوستی به پزشک مراجعه ایجاد و ادامه 
  شود.

  چشمها
گاز حاصله سبب تحریک و سوزش 
چشم شده و می توتند سبب بروز ورم 

 ملتحمه گردد

چشم ها با آب ولرم تا رفع کامل آلودگی به مدت   عینک و محافظ صورت
  دقیقه شستشو داده شود. 20

  عالئم شبیه مواجهه تنفسی می باشد  گوارشی

است دهان و گلو را با آب  اگر مصدوم هوشیار  
 2تا  1بشوئید.براي رقیق شدن محتویات معده ,

لیوان آب به مصدوم بنوشانیدو در صورت استفراغ 
  مصدوم را به جلو خم کنید.

  

  

  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
تینر بایستی در ظروف در بسته در محل خنک    

و داراي تهویه مناسب و به دور از منابع گرما 
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،آتش و مواد ناسازگار نگهداري شود.حالل را 
در مقادیر کم در محل تخصیص داده شده که 
داراي تهویه مناسب و دور از گرما ،شعله و 

  جرقه الکتریکی است مورد استفاده قرار دهید.

 مه
ت
العا
اط

  م

  و مشتعل شونده،ماده ای پایدار در شرایط نرمالشفاف مایعی  حالت فیزیکی و وضعیت ظاهري:
  

    حدود مجاز شغلی:
PPM 100TWA : 

  اثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر:
  wّءwÿ ه  ¡ zي ¢wهض  çv رل ذي فق  ¡ çو~ ُ ه ج½ف¿ د  ّ½³ ¢)̧ ِ ¢}¹ّط ëو £çو~  

¡ çv رل ُ ٦wz فق wً ¡ ˇ ه ̧¼ ؤع ِ ف¹   Š àو٦م wق¢ )̧ ز ش½¸ ه ف½  ِ ëٌو ْz y {ç  

  خواص فیزیکی:
5é ªو ,محšي  02--++ ¸v½ش ِ ªي wçم£ ¼̧  
  درجه سانتی گراد229نقطه اشتعال: 

Flash Point:42  درجه  

  مشخص نشده است:وزن مولکولی 
  درجه 18منفی : ننقطه انجماد

ِ#حاللیت در آب: انحالل ناپذیر t¿ª  ¼wْèz$  
L.E.L=1.1 
U.E.L=%6 

   محیطی:اطالعات زیست 

  نکات قابل توجه:

  

  



   

  

  
  

HSE
  

د و ی  العات ا ا ا   ط
 TRANSFORMER   OILروغن ترانسفورماتور    

  CAS # 64742-53-6      روغن ترانسفورماتور
  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  قياطفاء حر/ ه يكمك هاي اول  رييشگيپ  ئمالع/ خطرات حاد 

  قابل اشتعال  آتش 
  

، مواد شيميايي خشك، فوم يا      اسپري آب   
  . دي اكسيد كربن

        انفجار 

    تجهيزات حفاظت فردي مناسب    مواجهه 

  استنشاق 
  

  تحريك مجراي تنفسي
  
  

  . تهويه مناسب
در صورتي كه مقدار ميست، بخار يا 
گردوغبار ماده از حد مجاز باالتر 

 از تجهيزات تنفسي تاييد شده باشد
  . و مناسب استفاده نماييد

مصدوم را به هواي تازه منتقل كنيد و  
، انه هاي تحريكدرصورت تداوم نش

 به پزشك  و مشكل تنفسيسوزش
  . برسانيد

    پوست 
  
  
  

دستكش و كفش ايمني و لباس 
  .حفاظتي كامل و يكسره

لباس هاي آغشته به ماده بايد 
   . خشكشويي شوند

پاك كردن فوري ماده شيميايي و 
 شستشو با صابون و مقادير زياد آب

در صورت ايجاد . براي مدت چند دقيقه
حريكات پوستي به نزد پزشك و ادامه ت

  . برويد
  تحريك چشم ها  چشم ها 

  
  
 

عينك هاي ايمني شيميايي يا حفاظ 
  صورت

 براي شستشوي چشم با آب فراوان
مراجعه به پزشك در . مدت چند دقيقه

  .صورت تحريك چشم

  درد شكم، تهوع و اسهال  گوارشي
  
  
  

دهان را با آب بشوييد  و در صورت بلع   
ز ماده، مصدوم را به مقادير زيادي ا
در صورتي كه فرد . پزشك برسانيد

هشيار است به او دو ليوان آب بنوشانيد، 
در غير اين صورت به وي چيزي را از راه 

  . دهان نخورانيد
  . فرد را وادار به استفراغ نكنيد

  
  

1
01  
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  بسته بندي و برچسب زدن    و حمل و نقلانبار كردن  عاتيدفع ضا
 راه يابي آن به در صورت نشتي ماده از

محل . راه ها جلوگيري كنيد داخل آب
از استنشاق بخار ماده . را تهويه نماييد
تجهيزات حفاظت . خودداري كنيد

فردي مناسب نظير تجهيزات تنفسي 
مواد ريخته شده . مناسب استفاده كنيد

در . را به داخل ظروف مناسب بريزيد
موارد نشتي هاي كم، از پارچه يا كاغذ 

 نماييد و در نشتي هاي بزرگ از استفاده
مواد جاذب خنثي مانند خاك و ماسه 

  . استفاده كنيد

در زمان حمل و جابجايي ماده از ظروف 
  . غن استفاده كنيدومقاوم در برابر ر

ماده را در محل تهويه شده، در دماي 
 درجه سانتي گراد و دور از منابع 25

  .  گرمايشي نگهداري نماييد
حمل ماده در دماي باال و با سرعت زياد 

   . باعث آزاد سازي بخارات مي شود
  
  
  
  

هم
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   ي روغنبوشفاف و درخشان، با مايع  :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
  .در صورت افزايش دما بخارات قابل اشتعال آزاد مي كند و ماده دچار تجزيه شيميايي مي شود :خطرات فيزيكي

در اثـر   . اين ماده ممكن است با هوا، آب، گرما و اكسيد كننده هاي قوي به شدت واكنش دهـد                  :شيمياييخطرات  
  . حرارت و انفجار، مقادير سمي از مونواكسيد كربن، دي اكسيد كربن، آلدهيدها و كتون هاي سمي ايجاد مي كند

   )به صورت ميست روغن معدني( :حدود مجاز شغلي
ACGIH: TLV-TWA: 5 mg/m3, ACGIH: TLV-STEL: 5mg/m3, 
OSHA: TLV-TWA: 5 mg/m3 

  استنشاقي و پوستيچشم،  :راه هاي مواجهه
  .منجر به تحريك بيني و گلو، سردرد، تهوع وخواب آلودگي مي شود :خطرات استنشاق

   :اثرات مواجهه كوتاه مدت
  تحريك خفيف و ناراحتي موقت چشم ها: چشم ها
اما تماس شديد با آن منجـر بـه تحريكـات    . وست منجر به تحريك خفيف مي شود  تماس مختصر ماده با پ    : پوست

  . شديدتر مي گردد
  تحريك بيني و گلو، سردرد، تهوع وخواب آلودگي : استنشاق

  احساس ناراحتي در شكم، تهوع و اسهال: بلع
   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  
  :خواص فيزيكي

  اد درجه سانتي گر146: نقطه اشتعال
   درجه سانتيگراد270 :درجه حرارت خود بخود سوزي

  kg/m3   888:وزن مخصوص
   درجه سانتي گراد40 در دماي cSt12 : ويسكوزيته

   :اطالعات زيست محيطي
انفجار و آتـش سـوزي و انتـشار         روف منجر به    ظجوشكاري اين   . ظروف خالي اين ماده خطرناك هستند      :نكات قابل توجه  

 .د نمايياين ظروف را دربسته نگهداي. ودفيوم هاي سمي مي ش

نده ت:  ه  ھد د  او  ا
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  روغن كمپرسور
     ر كمپرسوروغن

ا ب(فرآورده هاي استخراجي فرايند پااليش
، پارافين سبك و مواد افزودني بهبود )حالل
  دهنده

  
  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  ئمالع/ خطرات حاد 

، CO2،COدر اثر سوختن اين ماده گازهاي  آتش 
فيد هيدروژن، اكسيدهاي گوگرد، سول

نيتروژن و فسفر و اسيدهاي فلزي ايجاد مي 
در هنگام نشاندن آتش از ماسك هاي . شود

دود . جاذب گازهاي سمي استفاده كنيد
ممكن . حاصل از سوختن را تنفس نكنيد

است به علت گرماي زياد، آب يا كف 
  .خاموش كننده، به حالت جوش درآيند

د شـيميايي خـشك، دي      اسپري آب، كف، موا     
  .اكسيد كربن، ماسه و خاك

براي خنك كردن بشكه ها، مخازن و ظـروف      
  . از آب استفاده نماييد

در ظروف خالي مقداري از ماده به صورت   انفجار 
مايع يا گاز باقي مي ماند كه مي تواند در اثر 

  .گرما منفجر شود

    

        مواجهه 

  استنشاق 
  

  حساسيت خفيف ريه ها 
  

زات تنفسي مناسب نظير تجهي
  ماسك ها

در صورتي . فرد را به هواي آزاد منتقل كنيد
كه مصدوم نفس نمي كشد به وي تنفس 

اگر به سختي نفس مي كشد . مصنوعي بدهيد
به پزشك . از ماسك اكسيژن استفاده نماييد

  .مراجعه شود

حساسيت خفيف، تحريك، سوزش، سرخي   پوست 
  و يا تورم پوست

  
  

يمني مناسب از دستكش هاي ا
جنس الستيك نيتريل، 
بوتادين، پلي اتيلن، نئوپرن و 
يا انواع ديگري كه در برابر 
مواد شيميايي و روغن مقاوم 

روپوش آستين بلند . هستند
  مناسب

در . موضع را با آب و صابون شستشو دهيد
صورت بدتر شدن وضعيت به پزشك 

  .مراجعه شود

سرخي، ش، زحساسيت خفيف، تحريك، سو  چشم ها 
 م  و يا تيرگي چشمرتو

عينك ايمني مجهز به محافظ 
  كناري چشم

كه پلك ها باز  بي درنگ چشم ها را در حالي
هستند با مقدار زياد آب شستشو دهيد و به 

  .  پزشك مراجعه شود

    گوارشي
  
  

. هرگز مصدوم را وادار به استفراغ نكنيد  
خوراندن مخلوط زغال فعال و آب توصيه مي 

  .زشك مراجعه شودبه پ. شود

1
00 
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  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن و حمل و نقل   دفع ضايعات
عله هرگونه منبع توليد گرما، جرقه و ش

براي جلوگيري . را  از محيط دور كنيد
از آسيب به محيط زيست به سرعت و 
به روش مناسبي از ريختن و انتشار 
بيشتر ماده در محيط جلوگيري نموده و 
از ورود مواد ريخته شده به درون 

راه هاي زير زميني فاضالب و آب
مواد ريخته شده را به .  جلوگيري كنيد

، ماسه يا مواد وسيله پمپ يا با خاك اره
مواد غيرقابل . جاذب جمع آوري نماييد

  .استفاده را در كوره هاي مجاز بسوزانيد

ظروف حاوي اين ماده را تحت فشار 
اين ماده را دور از منابع . قرار ندهيد

گرما، جرقه، شعله  و مواد اكسيد كننده 
و در داخل ظروف مناسب در بسته و 
برچسب دار و در محل تهويه شده و 

 درجه سانتي 40با دماي د انفجار و ض
جابجايي و حمل و .  نگهداري كنيدگراد

نقل اين ماده بر اساس قوانين حمل مواد 
  .آتش گير است

R36/38 
NFPA: III B
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    ماليممايع قهوه اي روشن با بوي نسبتاً :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
   :خطرات فيزيكي

بـا اكـسيدكننده هـاي قـوي وارد         . در تماس با اسيد قوي پايداري خود را از دست مي دهـد             :ياييخطرات شيم 
، Coxدر اثـر سـوختن، گازهـاي    .  آزاد مـي كنـد  H2S درجه سانتي گـراد گـاز    65در دماي باالي    . واكنش مي شود  

H2S ،Pox ،Nox و Soxايجاد مي كند .  
   :حدود مجاز شغلي

TLV-TWA: 5 mg/m3
TLV-STEL: 10 mg/m3
PEL: 5 mg/m3

   :خطرات استنشاق
   :اثرات مواجهه كوتاه مدت

   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
  

  :خواص فيزيكي
   درجه سانتي گراد210: نقطه اشتعال
  ناچيز: فشار بخار

  )1=هوا(1بزرگتر از: چگالي در حالت بخار
   درجه سانتي گراد16 درKg/L 88/0: چگالي

  زناچي:درصد مواد فرار
  ناچيز: سرعت تبخير
  انحالل ناپذير: حالليت در آب

   درجه سانتي گراد-18: نقطه ريزش
  6/64-4/71:  درجه سانتي گراد40گرانروي در 

  90: شاخص گرانروي
در آب حل نمي شود و با ايجاد اليـه اي بـر روي سـطح                . اين ماده در طبيعت بسيار پايدار است       :اطالعات زيست محيطي  

آلودگي خاك با اين ماده باعـث       . سيژن به آب اختالل ايجاد كرده و باعث آلودگي آب هاي سطحي مي شود             نتقال اك اآب در   
  .اختالل در مسايل زيست محيطي خاك مي گردد

 :نكات قابل توجه
  
  

نده ت:  ه  ھد د  او  ا
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                                                                            روغن هيدروليك
  هيدروليكوغن ر

فــــرآورده هــــاي اســــتخراجي فرآينــــد 
، پـارافين سـبك  و مـواد       )بـا حـالل   (پااليش

  افزودني 

  

  
  
  
  
  

  

 

نوع خطر 
  مواجهه/ 

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   يريپيشگ  عالئم/ خطرات حاد 

  قابل اشتعال   آتش 
ممكن است به علت گرماي زياد، آب يا كـف بـه           

در اثـر سـوختن ايـن مـاده          .حالت جوش درآيـد   
ــاي  ــروژن و CO ،CO2 ،H2S ،SOXگازهـ ، نيتـ

در هنگام نشاندن آتـش از      . فسفر ايجاد مي شود   
ي يـاد شـده      ماسك هاي معتبري كه گازهاي سم     

ــه دســتگاه تنفــسي   را حــذب و از ورود آن هــا ب
  .جلوگيري مي نمايند، استفاده كنيد

آب اسپري شده، كف، مـواد شـيميايي خـشك،          استفاده از     
  دي اكسيد كربن، ماسه و خاك

از آب براي خنك نگه داشتن اجسام يا مكان هايي كـه در             
  . معرض گرماي آتش هستند استفاده كنيد

  

ظروف خالي مقداري از ماده به صورت مـايع يـا           در    انفجار 
  .گاز باقي مانده مي تواند در اثر گرما منفجر شود

    
  

        مواجهه 

ــزات تنفـــــسي    استنشاق  تجهيـــ
  مناسب

كه فرد در تنفس دچار عارضه شده اسـت، وي           در صورتي 
اگـر  . را به مكان مناسب با هواي آزاد و كافي انتقال دهيـد           

وي تـنفس مـصنوعي بدهيـد و        مصدوم نفس نمي كشد بـه       
اگر به سختي نفس مي كـشد از ماسـك اكـسيژن بـراي او        

  . به پزشك مراجعه شود. استفاده كنيد

، تحريــك، ســوزش، ســرخي ،  خفيــفحــساسيت  پوست 
   و خشكي پوستتورم

ــتكش  ــتفاده از دسـ  اسـ
السـتيك  (ايمني مناسـب    

نيتريل، پلي اتيلن، نئـوپرن     
ــر   ــاوم در براب ــنس مق و ج

 و  )يي و روغـن   مواد شـيميا  
ــد    ــتين بلنـ ــوش آسـ روپـ

  مناسب

ــا آب و صــابون محــل تمــاسشستــشوي  ــه  ب و مراجعــه ب
  پزشك

عينك ايمنـي مجهـز بـه         تحريك، سرخي، تورم، سوزش و يا تيرگي چشم چشم ها 
  محافظ كناري چشم

كه پلك ها از هم بـاز هـستند، بـا آب           چشم ها را در حالي    
  . فراوان بشوييد و به پزشك مراجعه نماييد

صــورت وجــود در . يمــار را وادار بــه اســتفراغ نكنيــدبهرگــز      گوارشي
بـه  . حالت استفراغ، مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيـد         

ــه شــود  ــصدوم  .پزشــك مراجع ــودن م ــشيار ب  در صــورت ه
  . خوراندن مخلوط زغال فعال و آب به بيمار توصيه مي شود

1
00
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  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن  و حمل ونقل  دفع ضايعات
هرگونه منبع توليد گرما، جرقه و 

از ورود . شعله را از محيط دور كنيد
مواد ريخته شده به درون فاضالب و 

. راههاي زيرزميني جلوگيري كنيدبآ
مواد ريخته شده را با خاك اره، ماسه 
يا ماده جاذب مناسب جمع آوري 

ظروف خالي شسته و سپس . كنيد
وطه شسته و پاك مح. معدوم شوند

  . شود

در محل تهويه شده و ضد انفجار، در دماي 
درجه سانتي گراد، در داخل ظروف 40

روي قفسه هاي جدا و دربسته و برچسبدار، 
و شعله مستقيم ، جرقه به دور از گرما

هنگام جابجايي روي زمين . نگهداري شود
 .  و بشكه ها سوراخ نگردنددريخته نشو

ماده را تحت فشار قرار ظروف پر يا خالي اين 
جابجايي و حمل و نقل اين ماده بر . ندهيد

  .اساس قوانين حمل مواد آتش گير است

R36/38
NFPA: III B

هم
ت م

العا
اط

  

  مايعي به رنگ قهوه اي روشن با بوي نسبتا ماليم :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
  :خطرات فيزيكي
با اكسيد  .است گاز سولفيد هيدروژن آزاد نمايدانتي گراد ممكن  درجه س80در دماي باالي  :خطرات شيميايي

 ايجاد مي Sox و Cox ،H2S ،Pox ،NOx در اثر سوختن اين ماده گازهاي .قوي وارد واكنش مي شودكننده هاي 
   .شود

  :حدود مجاز شغلي
PEL: 5 mg/m3
TLV-TWA: 5 mg/m3
TLV-STEL: 10mg/m3

   :راه هاي مواجهه
  :خطرات استنشاق

  :اثرات مواجهه كوتاه مدت
   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  :خواص فيزيكي
  درجه سانتي گراد196: نقطه اشتعال
  ناچيز: فشار بخار

  )1=هوا(1بزرگتر از : چگالي در حالت بخار
   درجه سانتي گراد-30: نقطه ريزش

  ناچيز: فراريت
  ناچيز: سرعت تبخير
  انحالل ناپذير: حالليت در آب

   درجه سانتي گراد16 در Kg/L87/0: يچگال
  4/30-2/35:  درجه سانتي گراد40گرانروي در 

  100: شاخص گرانروي
در آب . اين ماده بسيار پايدار است و تجزيه آن در طبيعت و توسط باكتري ها بسيار ناچيز است :اطالعات زيست محيطي

سيژن به آب اختالل ايجاد كرده و باعث آلودگي آب هاي حل نمي شود و با ايحاد اليه اي بر روي سطح آب در انتقال اك
   ..آلودگي خاك با اين فراورده باعث اختالل در مسايل زيست محيطي خاك مي گردد. سطحي مي شود

  :نكات قابل توجه
 

نده ت: ه  ھد د  او  ا
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دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بهداشت 

 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 (MSDS)برگه اطالعات ایمنی مواد 

 شماره:

CAS  / UN  NO : 7631 - 86 - 9 /  - 

 

 سیلیکاژل : نام ماده

در دسترس  : فرمول شیمیایی

   نیست
   

14 
 

  Grace  silica  gel،  سیلیکا ژل آمورف اسامی مترادف:

 مشخصات فیزیکی

 ( :  دانسیته نسبی بخار )هوا = یك                                                                 : نقطه جوش

 نامحلول : (g / 100 mL  at  0 C ) حاللیت در آب                                    نسبی ) آب= یك( : مخصوصوزن 

  : وزن مولکولی                                                     : ( KPa  at  25 C)  فشار بخار

         پودر سفید رنگ ، بي بو : بو و شکل ظاهری                                                                   : نقطه ذوب

                   (C05 گرم در لیتر در دماي   05محلول آبي ) PH   :7                                                     جامد : حالت فیزیکی

 - : یگیرآتش دمای خود  غیر قابل احتراق : اشتعالنقطه 

 کمك های اولیه حریق اطفاء

 مواد خاموش كننده مناسب:  مواد خاموش کننده
 

......................................................... 

 

  - روش و نحوه اطفاء حریق :

قرار دادن مصدوم در وضعیت  : در مواجهه استنشاقی

تنفس درازكش ، انتقال به هواي آزاد ، در صورت نیاز 

 مصنوعي ، ارجاع به مركز درماني.

در آوردن البسه و وسايل آلوده و  : در مواجهه پوستی

شستن آن ، شستشوي پوست با آب ولرم و صابون ، ارجاع به 

 پزشک.

شستن چشم آلوده با آب ولرم به مدت  : در مواجهه چشمی

دقیقه ، در صورت امکان درآوردن لنزهاي تماسي چشم ،  50

 شک.ارجاع به پز

دهان شويه با آب ، تجويز خوراكي  : در مواجهه گوارشی

 آب يا مايعات ديگر در مصدوم هوشیار ، ارجاع به پزشک.

 ترين درمانگاه يا ساير مراكز پزشکي مجهزتر انتقال يابد . هاي اولیه به نزديک مصدوم بايد پس از انجام كمک 

 واکنش ماده

 ماده پايداري بوده و خطر پلیمريزاسیون ندارد در شرايط طبیعي : ثبات / پلیمریزاسیون. 

 در دسترس نیست : ناسازگار شیمیایی مواد. 

 : (.ژل ماده اي خنثي و بي خطر استسیلیکادر دسترس نیست. ) محصوالت خطرناك حاصل از تجزیه شدن          

................................................................................................... 

 - سایر اطالعات خاص:

 

 هراه های پیشگیری و حفاظت ویژ

 تجهیزات حفاظت فردی

تهويه عمومي و موضعي ، محافظت  دستگاه تنفسی :

 ويژه )با فیلتر ويژه غبار( تنفسي

  سایر موارد

هنگام كار از خوردن ، آشامیدن و سیگار كشیدن  اجتناب 

نمايید. در محل كار دوش هاي استحمام و مخصوص چشم 
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دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بهداشت 

 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 (MSDS)برگه اطالعات ایمنی مواد 

 شماره:

CAS  / UN  NO : 7631 - 86 - 9 /  - 

 

 سیلیکاژل : نام ماده

در دسترس  : فرمول شیمیایی

   نیست
   

14 
 

   البسه كار مناسب و ايمن :لباس کار 

 دستکش محافظ مناسب دستکش :

عینک هاي ايمني ، نقاب صورت مناسب  حفاظ چشم :

  )مقاوم در برابر غبار يا پاشیدن مواد(

  كفش ايمني مناسب )چکمه ، پوتین( کفش :

 شوي به تعداد كافي نصب گردد.

 تنفس طوالني مدت،  تنفس كوتاه مدت،  (، گوارشي )خوردن تماس چشمي،  تماس پوستي : راه های ورود

 خصوصیات انبار

 جرقه و ايجاد بار ساكن انبار شود. ،در محلي خشک و خنک و به دور از مواد ناسازگار 

 اثرات کوتاه مدت

در دسترس نیست. احتماال در انسان باعث اثرات خشکي 

 چشم و پوست خواهد شد.

 

 اثرات بلند مدت

 در دسترس نیست .

 ریخت و پاش/نشتی و جمع اوری ضایعات

 كرده و در ظروفي خشک و تمیز جمع كنید. از ايجاد و انتشار غبارات مواد اجتناب شود. مواد ريخت و پاش را جارو

 هرگز اين مواد را به داخل فاضالب ها نريزيد.روش دفع ضایعات : 

 نصب تهويه مکانیکي کنترل های مهندسی:

با غبارات اين مواد. نصب تهويه در آموزش كافي و همه جانبه پرسنل شاغل ، اجتناب از هرگونه تماس مستقیم  حمل و نقل :

  محل كار

 توجهات

   .اجتناب از تشکیل غبارات اين ماده و هرگونه مواجهه استنشاقي با آن ضروري است 

 

 دكتر مهدي جهانگیري تایید کننده : مرضیه كردي:  تهیه کننده

  



 

  مایع سفید کننده
  مشخصات ماده:

  نام ماده : مایع سفید کننده 
   شرح ماده : مایع شفاف به رنگ زرد کم رنگ با بوي شبیه به کلر ،ناپایدار 

 سدیم هیپوکلریت %10-15 حاوي غلیظ کننده سفید مواد و  محرك) PH 11هیپوکلریت سدیم( %5مواد سفید کننده خانگی حاوي 
)PH13 باشندخورنده ) می  

 
  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  آتش

واد شـیمیایی  اسپري آب، کف، مـ ق هاي کوچک : یحر    غیر قابل اشتعال
  خشک، دي اکسید کربن.

حریق هاي بزرگ : مواد شـیمیایی خشـک،دي اکسـید    
  .کربن ،کف مقاوم الکلی و یا اسپري آب 

  مواجهه

  استنشاق

سبب سوزش سیستم تنفسی (بینی و گلو 
  )می شود.

  
  

در صورت بیش از حد بـودن  
میـــزان غلظـــت ،از ماســـک 
تنفســـی تمـــام صـــورت بـــا 
ــارتریج اســیدي اســتفاده    ک

  شود.

فــرد را بــه هــواي آزاد منتقــل کنیــد. در صــورتی کــه  
مصدوم نفس نمی کشد به وي تنفس مصنوعی بدهیـد.  

  به پزشک مراجعه شود.

  پوست

  پوستسوزش  
  
  
  

استفاده از دستکش حفاظتی 
مناسب ،لباس حفاظتی مقاوم 
(نظیر چکمه،پیش بند یا 

)مناسب استفاده رولباسی 
  شود.

 15پوست را فورا با مقدار زیادي آب و صابون حداقل 
دقیقه بشوئید.کفش ها و لباسهاي آلوده را از بدن 

  خارج نموده و قبل از استفاده مجدد بشوئید.

  چشمها
ب سوزش شدید و آسیب ممکن است سب

 جدي در غلظت هاي زیاد گردد.
عینک ایمنی مجهز به محافظ 

  کناري چشم
بی درنگ چشم ها را در حالیکه پلک ها باز هستند با 
مقدار زیاد آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه 

  شود.

  باعث تهوع و اسفراغ می شود  گوارشی
عدم خوردن ،آشامیدن و 
استعمال دخانیات به هنگام 

  کار

اگر فرد هرگز مصدوم را وادار به استفراغ نکنید. 
لیوان  4-2هوشیار است دهانش را شستشو داده و 

  آب یا شیر به وي بدهید.
  

   

RBD
Typewritten text
BACK TO LIST



  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
چنانچــه قــوانین محلــی اجــازه مــی دهنــد,با  
مقداري زیاد آب رقیـق نمـوده و سـپس بـه     

  هدایت گردد.فاضالب 

در ظروف در بسته و در محل با تهویه مناسب و خشک و 
ــواد     ــاب و م ــتقیم آفت ــور مس ــک و دور از ن ــر خن ي نظی

ا،آمونیاك،عوامـل احیـاء کننـده و    هاسیدهاي قـوي،آمین  
  نگهداري شود.ودور از دسترس کودکان  صابون ها 

  B,Xiعالمت 
R:31-36/38  

S:1/2-28-45-50  
 

مایع را در ظروف مناسب و یا با مواد جاذب خنثی (مانند شن و ماسه خشک و خاك)جمع نموده و در ظروف پساب جمع اطالعات زیست محیطی : 
 آوري نمائید.از مواد قابل احتراق نظیر خاك اره استفاده نشود.

  



 

  ظرفشوییمایع 
  مشخصات ماده:

  ظرفشویینام ماده: مایع 
 مایع نسبتا ویسکوز ،شفاف و با بوي اسانس مربوطه،پایدار شرح ماده:

  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  و اسپري آب ،پودر خشک کف،شن  غیر قابل اشتعال    /انفجارآتش

  پوست
حساسیت شدید در صورت 

پوستی،ممکن است باعث خشکی 
  پوست شود

از دستکش مناسب الستیکی 
  استفاده شود

  

  چشمها
و ممکن است باعث  سوزش چشم ها
 ورم ملتحمه شود

از تماس مستقیم با پوست و 
  .  چشم خودداري کنید.

دقیقه چشم ها را شستشو  15ت حداقل به مدفورا 
ته شود.چشم پلکها باز و بس در حین شستشودهید و 

  ها را نباید مالش داد یابسته نگهداشت.

  گوارشی

هنگام استفاده معمول امکان بلع 
اتفاقی در صورت بلع وجود ندارد.

ی شدیدگوارشی مباعث صدمات 
  شود.

لیوان آب یا  4-2صورت هوشیاري فرد به وي  رد  
  شیر دهید.

  

  

  زدنبسته بندي و بر چسب   انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
 و دور از نور مستقیم آفتاب به صورت در بسته   مطابق با مقررات ملی

  شودنگهداري و دور از دسترس اطفال 
  

 

کرده و از ورود مستقیم آن به خاك و آبهاي سطحی جلـوگیري  جمع آوري در ظروف مناسب مواد ریخته شده را   اطالعات زیست محیطی:
  شود.

  -نکات قابل توجه:
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  مایع دستشویی
  مشخصات ماده:

  نام ماده: مایع دستشویی
 مایع نسبتا ویسکوز ،شفاف و با بوي اسانس مربوطه،پایدار شرح ماده:

 
 
  

 خطر نوع
  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  و اسپري آب ،پودر خشک کف،شن  غیر قابل اشتعال  این ماده پایدار است  /انفجارآتش

        استنشاق

        پوست

  چشمها
در صورت احتمال تماس  سوزش چشم ها

مستقیم با چشم از عینک 
  ی استفاده شود.حفاظت

دقیقه چشم ها را شستشو  15ت حداقل به مدفورا 
دهید و هر چند وقت یکبار پلکها باز و بسته 

  شود.چشم ها را نباید مالش داد.

  گوارشی
امکان بلع هنگام استفاده معمول 

اتفاقی در صورت بلع وجود ندارد.
 ، تهوعباعث صدمات گوارشی 

  می شود.اسهال  استفراغ،

لیوان آب یا  4-2صورت هوشیاري فرد به وي  رد  
  شیر دهید.

  

  

  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
  شود/نگهداري به صورت در بسته   مطابق با مقررات ملی

  
 

کرده و از ورود مستقیم آن به خاك و آبهاي سطحی جلـوگیري  جمع آوري در ظروف مناسب مواد ریخته شده را   اطالعات زیست محیطی:
  شود.

  -نکات قابل توجه:
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SE
د و ی  العات ا ا ا   ط

H
  

  CARBON  MONOXIDEمونواكسيد كربن 
      : نام هاي ديگر
  اكسيد كربن

  اكسيد كربنيك
  CO: فرمول شيميايي 

  0/28:  مولكولي جرم

CAS # 630-08-0 
RTECS # FG 3500000                  
ICSC # 0023                                   
UN # 1016                                      
EC # 006-001-00-2                          
Transport Emergency Card: TEC (R)-827 
                                         

  

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  ئمالع/ خطرات حاد 

  .در معرض شعله باز قرار نگيرد  فوق العاده قابل اشتعال  آتش 
  .در معرض جرقه قرار نگيرد

از كشيدن سيگار در مجاورت آن 
  .خودداري نمائيد

  .منبع تغذيه را قطع نمائيد
اگر براي محيط خطرناك نيست اجازه 

  .هيد بسوزد تا تمام شودد
استفاده از دي اكسيد كربن، اسپري آب 

  .و پودر
مخلوط اين گاز با هوا قابل   انفجار 

  .انفجار است
  .سيستم بسته ، تهويه

استفاده از وسايل الكتريكي و 
  .روشنايي ضد انفجاري

  .استفاده از ابزار دستي ضد جرقه

در صورت بروز آتش سوزي سيلندر 
ا با اسپري آب خنك حاوي اين ماده ر

  .نمائيد
از يك محل ايمن مبادرت به خاموش 

  .كردن آتش نمائيد
    مواجهه 

  
  

از تماس ) بخصوص زنان باردار(زنان 
  .با اين گاز خودداري كنند

در تمام موارد با يك پزشك مشورت 
  .نمائيد

  استنشاق 
  

سرگيجه، سر درد، تهوع، 
  بيهوشي ، ضعف و خستگي

  ومي و موضعياستفاده از تهويه عم
  .استفاده از وسايل حفاظت تنفسي 

  هواي تازه، استراحت
  .اگر نياز باشد تنفس مصنوعي بدهيد

  .ارجاع براي مراقبت هاي پزشكي 
    پوست 

  
  

    

    چشم ها 
  
 

    

    گوارشي
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H ES
  
  

  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن و حمل و نقل   دفع ضايعات
نـاك دور   اين ماده را از محيط هاي خطر      

  .نماييد
  .حتماً با يك متخصص مشورت نماييد

  تهويه 
لبــاس : وســايل حفاظــت تنفــسي ويــژه(

 )وسايل حفاظت تنفسي: حفاظتي شامل 

در مكان مقاوم در برابر حريق نگهداري 
  .شود

  .در محل خنك نگهداري شود

F+ symbol
T symbol
R: 61-12-23-48/23
S: 53-45
Note: E
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 2.1

هم
ت م

العا
اط

  

  گاز تحت فشار، بي رنگ، بي بو، بي مزه :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
اين  .اين گاز به خوبي با هوا مخلوط مي شود و مخلوط آن با هوا به آساني منفجر مي شود :خطرات فيزيكي

  .گاز به آساني در ديوارها و سقف نفوذ مي كند
در معرض پودر فلزات پراكنده شده و در هوا ماده سمي و قابل اشتعال كربونيل را توليد  :خطرات شيميايي

  .اين ماده ممكن است با اكسيژن، استيلن، كلر، فلوئور و اكسيد نيتروز شديداً واكنش مي دهد .مي كند
   :حدود مجاز شغلي

TLV: 25 ppm; 29 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1994-1995).
MAK: 30 ppm; 33 mg/m3; Pregnancy: B (harmful effect probable in spite of observance of 
MAK) (1993).

  . اين ماده مي تواند از طريق سيستم تنفسي جذب بدن شود:راه هاي مواجهه
  .در صورت انتشار در هوا به سرعت به حد زيان آور براي انسان مي رسد :خطرات استنشاق

اين ماده ممكن است بر روي خون، سيستم عروق قلبي و سيستم عصب مركزي  :ت مواجهه كوتاه مدتاثرا
  . همچنين تماس با مقدار زياد اين ماده سبب كاهش هوشياري و مرگ مي شود. اثر بگذارد

  .مشاهدات پزشكي ضروري مي باشد
 ماده ممكن است بر روي سيستم اينتماس طوالني مدت يا مكرر با  :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

  . و باعث بيماري هاي قلبي و عصبي شودعروق قلبي و سيستم عصب مركزي اثر بگذارد 
  . ممكن است باعث افزايش  مرده زايي ، تولد با وزن كم و مشكالت قلبي مادر زادي گرددهمچنين
  :خواص فيزيكي

   درجه سانتيگراد-191 :نقطه جوش
  انتيگراددرجه س -205 :نقطه ذوب

 3/2:  درجه سانتيگراد20حالليت در آب  در دماي 
  ر      ميلي ليت100ميلي ليتر در 

  9/0 ):1=هوا(چگالي نسبي بخار 
  گاز قابل اشتعال: نقطه اشتعال

   درجه سانتيگراد605 :درجه حرارت خودبخودسوزي
  5/12 تا 2/74 ):درصد حجمي هوا(حدود انفجاري

   :اطالعات زيست محيطي
  .  مونواكسيد كربن از سوختن ناقص ذغال، چوب ونفت توليد مي گردد:ات قابل توجهنك

  . ضمناً اين ماده در دود تنباكو و اگزوز ماشين ها وجود دارد
  .بسته به درجه تماس آزمايشات پزشكي ادواري ضروري مي باشد 

 .داين ماده اگر در حد سمي در محيط موجود باشد فاقد بوي آگاه كننده مي باش
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HSE
  

د و ی  العات ا ا ا   ط
                                                              HYDROGE SULFIDEسولفيد هيدروژن   

  سولفيد هيدروژن
  هيدروژن سولفوره

  سولفور هيدريد
  H2S: فرمول شيميايي
  1/34: جرم مولكولي

  

  
  
  
  
  
  

CAS # 7783-06-4
RTECS # MX1225000
ICSC # 0165
UN # 1053 

/ نوع خطر 
  مواجهه

  اطفاء حريق/ كمك هاي اوليه   پيشگيري  عالئم/ خطرات حاد 

  آتش 
  
  

  بسيار قابل اشتعال
  
  
  

هيچ  .هيچ شعله اي ايجاد نكنيد
سيگار  .جرقه اي توليد نكنيد

  كشيدن ممنوع
  

اگر امكان ندارد و هـيچ       .جريان را قطع نمائيد   
خطري در اطراف نمـي باشـد بگذاريـد آتـش           

در ديگـر مـوارد بـا        .وزد تـا خـاموش گـردد      بس
  .اسپري آب و دي اكسيد كربن خاموش نمائيد

گاز اين ماده   / مخلوط هوا   انفجار 
  .قابل اشتعال است

  

  سيستم بسته، تهويه
  .استفاده از وسايل الكتريكي ضد جرقه

ــ ــين از  ه ب ــه زم ــصال ب وســيله ات
ــاكن   ــسيته ســ ــاد الكتريــ ايجــ

  .جلوگيري نمائيد

سوزي سيلندر حاوي ايـن گـاز       در زمان آتش    
  .را با اسپري آب خنك نگهداريد

از هرگونه تمـاس بـا ايـن مـاده              مواجهه 
  .اجتناب نمائيد

  .در همه موارد با يك پزشك مشورت نمائيد

سر درد، سرگيجه، سرفه،      استنشاق 
گلو درد، تهوع، اشكال در     

  )تاخيري(تنفس، بيهوشي 

  تهويه عمومي
فاظـت  تهويه موضعي يا وسيله ح    

  تنفسي

  هواي تازه، استراحت
وضعيت .  مصنوعي بدهيد  اگر الزم باشد تنفس   

ــراي مراقبــت هــاي پزشــكي   .نيمــه نشــسته ب
  .ارجاع دهيد

ــاده     پوست  ــن م ــا اي ــاس ب در تم
باعث يـخ   ) بصورت مايع (

  .زدگي مي شود

دستكش هاي ايزوله و عايق در      
  برابر سرما

  

سـپس لبـاس    . ابتدا مقدار زيـادي آب بزنيـد        
 آلوده شـده را در بياوريـد و مجـدداً آب            هاي

  .بزنيد 
ــوختگي    چشم ها  ــزي، درد، س قرم

  شديد و عميق
  
  

عينك هاي ايمني يا حفاظ چشم      
ــا وســايل حفاظــت    ــراه ب ــه هم ب

  تنفسي
  

ابتدا براي چندين دقيقه چشم ها را بـا مقـدار            
اگــر بــه ســادگي امكــان  .زيــادي آب بــشوئيد

 .اوريـد پذير باشد لنزهـاي تماسـي ا بيـرون بي         
  .سپس فرد را نزد پزشك ببريد

 ،نياشاميد،  در هنگام كار نخوريد       گوارشي
  .سيگار نكشيد
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HSE
  

  

  بسته بندي و برچسب زدن  انبار كردن  و حمل ونقل  دفع ضايعات
ــر دور   ــيط خطـ ــاز را از محـ ــن گـ ايـ

با يك فرد ماهر مـشورت       .نگهداريد
منابع توليد جرقه را از محـيط        .نمائيد

گاز را با اسپري ريـز       .خطر دور كنيد  
  .آب از محيط خارج نمائيد

لبـاس  : وسايل حفاظت فـردي ويـژه     (
حفاظتي كامل همراه وسـايل حفاظـت       

  )تنفسي

ــده هـــاي قـــوي   ــدا از اكـــسيد كننـ جـ
در محل خنك و مقاوم      .نگهداري نمائيد 

  .در برابر آتش سوزي نگهداري نمائيد
در محيطــي بــا تهويــه خــوب و سيــستم 
كنترلي دائم به همـراه آالرم نگهـداري        

  .نمائيد

F+ symbol 
T+ symbol 
N symbol 
R: 12-26-60 
S: 1/2-9-16-28-36/37-45-61
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 2.1 

هم
ت م

العا
اط

  

  )تخم مرغ فاسد شده(، با بوي خاص )شردهدر حالت ف(مايع بدون رنگ  :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
  .اين گاز از هوا سنگين تر است و ممكن است در سطح زمين قرار گرفته و حركت نمايد :خطرات فيزيكي

در اثر سوختن به گازهاي  .در مجاورت حرارت ممكن است سبب احتراق شديد يا انفجار نمايد :خطرات شيميايي
با اكسيد كننده هاي قوي به شدت واكنش داده و مي تواند سبب اتش سوزي  ).سولفوراكسايد. (سمي تجزيه مي شود
  .به برخي فلزات و پالستيك ها آسيب مي رساند .يا خطر انفجار گردد
  :حدود مجاز شغلي

TLV (TWA): 10 ppm; (ACGIH 2000)
TLV (STEL): 15 ppm; (ACGIH 2000)
MAK: 10 ppm; 15mg/m3 (ACGIH 1999) 

  .اين ماده از طريق تنفس جذب بدن مي شود :هراه هاي مواجه
غلظت باالي اين گاز در هوا به سرعت بر روي دسـتگاه عـصب مركـزي اثـر گذاشـته و                      :خطرات استنشاق 

تنفس اين گـاز ممكـن اسـت         .استنشاق اين گاز ممكن است سبب مرگ نيز شود          .باعث بيهوشي مي گردد   
سـت تبخيـر سـريع مـايع آن ممكـن اسـت سـبب               مـشاهدات پزشـكي نـشان داده ا        .سبب ادم ريـوي شـود     

  .گردد) يخ زدگي(سرمازدگي 
  .اين ماده محرك چشم ها و سيستم تنفسي است :اثرات مواجهه كوتاه مدت

   :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
  :خواص فيزيكي

   درجه سانتيگراد -60: نقطه جوش
   درجه سانتيگراد -85: نقطه ذوب

  9/0 :)1=آب (چگالي نسبي 

   ميلي ليتر100 گرم در 5/0 : درجه20حالليت در آب در 
  گاز آتشگير :نقطه اشتعال

   درجه سانتيگراد260 :درجه حرارت خود بخود سوزي
  46 الي 3/4: حدود انفجار بر حسب درصد حجمي هوا

  .براي آبزيان بسيار سمي مي باشد :اطالعات زيست محيطي
لذا استراحت و معاينـات پزشـكي ضـروري مـي           . فعاليت فيزيكي بدتر مي شود    وضعيت فرد مسموم در اثر       :نكات قابل توجه  

  .در مسموميت با اين ماده درمان اختصاصي نياز مي باشد.باشد
 نمـي   دهبا استشمام بوي ايـن مـا      .(در مواردي كه ميزان تماس مجاز با اين ماده افزايش يافته باشد بوي آن هشدار دهنده نيست                

  )دتوان به ميزان تماس پي بر

نده ت: ه  ھد د  او  ا
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  گریس
  
 

 واکنش پذیري
    بهداشت

    مخاطرات خاص
 قابلیت اشتعال 

    
 خطر نوع

  کمکهاي اولیه/اطفاء حریق  پیشگیري  خطرات حاد/عالئم  ه/مواجه

  آتش
  قابل اشتعال

  
  
  
  

    2COکپسول هاي خاموش کننده پودر گاز یا 

  انفجار
در ظروف خالی مقداري از ماده به صورت 

باقی می ماند که می تواند در اثر مایع یا گاز 
 دماهاي بسیار باال و نور مستقیم خورشید 

  شود. خطر ساز 
    

  مواجهه

  استنشاق

منجــــر بــــه تحریــــک بینــــی و گلــــو 
  ,سردرد,تهوع و خواب آلودگی می شود.

  
  

ــر   تجهیــزات تنفســی مناســب نظی
  ماسک ها

  تهویه مناسب 
ــدار  در صـــــورتی کـــــه مقـــ
میست,بخار یا گرد و غبار ماده 
ــد از    ــاالتر باش ــاز ب ــد مج از ح
تجهیزات تنفسی تایید شـده و  

  مناسب استفاده شود.

مصدوم را به هواي تـازه منتقـل کنیـدو در صـورت تـداوم      
نشانه هاي تحریک ,سوزش و مشکل تنفسـی بـه پزشـک    

  مراجعه شود.

  پوست
ــتفاده از دســتکش مناســب   و آکنه خارش پوست ،حساسیت  اس

  الستیکی
  

  شستشوي محل تماس با آب و صابون

  چشمها
  ،تحریک جزئیخارش چشم  ،حساسیت 

  
  
  
  

دقیقـه   15چشمها را بـا پلـک بـاز حـداقل بـه مـدت       
  شستشو دهید.

  درد شکم ,تهوع و اسهال   گوارشی

بشوئید و در صورت بلع مقادیر زیادي دهان را با آب   
از ماده ,مصدوم را به پزشک برسانید.در صورتی که 
فرد هوشیار است به او دو آب بنوشانید ،در غیر 

  اینصورت به وي چیزي را از راه دهان نخورانید.
  فرد را وادار به اسفراغ نکنید.

  

1 
0 

 
0  
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  بسته بندي و بر چسب زدن  انبار کردن و حمل و نقل  دفع ضایعات
داخل در صورت نشتی ماده ازورود آن به 

آبراهها جلوگیري شود.محل را تهویه نمایید.از 
استنشاق بخار ماده خودداري کنید.مواد ریخته 
شده را به داخل ظروف مناسب بریزید.در 
موارد نشتی هاي کم ،از پارچه یا کاغذ استفاده 
نمایید و در نشتی هاي بزرگ از مواد جاذب 

  خنثی مانند خاك و ماسه استفاده نمایید.

مل و جابجایی ماده از ظروف مقاوم در زمان ح
  در برابر روغن استفاده کنید.

ماده را در محل تهویه شده، و دور از منابع 
  گرمایشی نگهداري نمائید.

  

 

هم
ت م
العا
اط

  

  در دماي اتاق نیمه جامد است.قهوه اي رنگ با بوي هیدروکربنی جزئی حالت فیزیکی و وضعیت ظاهري:
  

    حدود مجاز شغلی:
LD50:5000 

  خواص فیزیکی:
  درجه سانتی گراد320بزرگتر از نقطه اشتعال: 

  انحالل ناپذیربه صورت جزئی حاللیت در آب: 
  فشار بخار: ناچیز

  لیتر هوا1چگالی در حالت بخار: بزرگتر از

،انتظار نمی   فرار استمخلوطی با قابلیت انحالل ضعیف و تقریبا غیر سمی می باشد.چون مخلوطی از ترکیبات غیر  اطالعات زیست محیطی:
.در اکثر شرایط محیطی نیمه جامد است.بر روي آب شناور باقی می مانـد.در صـورتیکه وارد خـاك گردد،جـذب     رود در مقادیر زیاد وارد هوا گردند

  خاك شده و حرکت نمی کند.
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 برگه اطالعات ایمنی بودارکننده گاز طبیعی

 فهرست

 4 .......................................................................................................... دکننده یتول شرکت و بیترک مشخصات: 1 بخش

 4 ................................................................................................................................................. :نامطبوع يبو هشدار

 4 ............................................................................................................................................ یآلودگ مشخصات: 2 بخش

 4 .................................................................................................................................................. : باتیترک يبندطبقه

 4 .................................................................................................................................................................. :يبندطبقه

 5 ................................................................................................................................................... عالئم :  زدن  برچسب

 5 .............................................................................................................................................................. یآلودگ موارد

 5 ............................................................................................................................................................. :اطیاحت موارد

 6 ............................................................................................................................... :بودارکننده ياجزا بی ترک: 3 بخش

 7 ..................................................................................................................................... خطر هیاول يهایابیارز: 4 بخش

 7 .................................................................................................................................................... :یعموم يهاهیتوص

 7 ........................................................................................................................................ :يویر استنشاق صورت در

 7 ......................................................................................................................................... :پوست با تماس صورت در

 7 ........................................................................................................................................... :چشم با تماس صورت در

 7 ............................................................................................................................................................ :بلع صورت در

 7 ....................................................................................................................................................... ینشانآتش: 5 بخش

 7 .......................................................................................................................................................... :شتر یب اطالعات

 7 ................................................................................................................................. :قی حر اطفاء نیح  ژهیو خطرات

 7 ....................................................................................................................................... : نشانان آتش ژهیو زاتیتجه

 8 ........................................................................................................................ :بیتخر از یناش خطرناك محصوالت

 8 ................................................................................................................... گوگرد دی اکس انواع -کربن دیاکس انواع

 8 ................................................................................................................................................... ی تصادف  نشت: 6 بخش

 8 ......................................................................................................................................................... :یشخص  اطیاحت

RBD
Typewritten text
BACK TO LIST



 یعی بودارکننده گاز طب یمنیبرگه اطالعات ا
 

Page 2 of 17 
 

 8 ......................................................................................................................................................... :یط یمح اطیاحت

 8 ............................................................................................................................................. ي نگهدار و انتقال : 7 بخش

 8 ......................................................................................................................................................................... :انتقال

 8 ................................................................................................................................. انفجار و آتش برابر در محافظت

 8 .................................................................................................................................................................... : ينگهدار

 8 ........................................................................................................... : ينگهدار ظروف و ينگهدار محل الزامات

 9 ............................................................................................................... يفرد  حفاظت و  شدن  پخش کنترل: 8 بخش

 9 .................................................................................................................................................... ی مهندس مالحظات

 9 .................................................................................................................................................. :يفرد حفاظت لوازم

 9 ..................................................................................................................................................... :دست محافظت

 9 ...................................................................................................................................................... :چشم محافظت

 10 .................................................................................................................................. : بدن  و پوست از محافظت

 10 ........................................................................................................................... یی ایم یش و یکیزیف خواص: 9 بخش

 10 ........................................................................................................................................................... ي ظاهر شکل

 10 ........................................................................................................................................................ یمنیا اطالعات

 11 ......................................................................................................................................... تیفعال و يداریپا: 10 بخش

 11 .......................................................................................................................................خطرناك واکنش امکان 

 11 ...................................................................................... جرقه و آتش گرما،: کرد يدور آن  از دی با که یطیشرا

 11 .................................................................................................................................... ی شناس سم  اطالعات: 11 بخش

 11 ................................................................................................................................................. :یدهان تیسم خطر

 11 .................................................................................................................................... کیاکولوژ ییهاداده: 12 بخش

 11 ........................................................................................................................................... :ان یآبز و یماه تیمسموم

 11 .............................................................................................................................................. :يریپذبیتخرستیز

 11 ........................................................................................................................................ کیاکولوژ  تیسم یابیارز

 PBT .................................................................................................................................................. 11 یابیارز جینتا

 12 ................................................................................................................................... :یلیتکم کیاکولوژ اطالعات



 یعی بودارکننده گاز طب یمنیبرگه اطالعات ا
 

Page 3 of 17 
 

 12 .................................................................................................................... : یسلولدرون  روش به ی کیژنت تیسم

 13 ................................................................................................................................. ی سلول خارج: یکیژنت تیسم

 13 ................................................................................................................................ افته ی توسعه و ی لیتکم تیسم

 14 ............................................................................................................................................................ ی ماه تیسم

 14 ..................................................................................................................................................... امگناینیداف: گونه

 14 .............................................................................................................................................. :يریپذبیتخرستیز

 PBT .................................................................................................................................................. 14 یابیارز جینتا

 14 .................................................................................................................................. :یلیتکم کیاکولوژ يهاداده

 14 ................................................................................................................................. عاتیضا زیدورر و  دفع: 13 بخش

 15 .............................................................................................................................................. :کننده بودار محصول

 15 ............................................................................................................................................. : شدهآلوده يبندبسته

 15 ............................................................................................................................................ انتقال  اطالعات: 14 بخش

 15 .......................................................................................................................................... نیقوان و مقررات: 15 بخش

 SARA 311/312 ........................................................................................................................................ 15: خطر

 15 .......................................................................................................................................... :پاك يهوا دستورالعمل

 15 ................................................................................................................................... اوزون هیال بیتخر قدرت

 NFPA : .................................................................................................................................................. 16 يبندطبقه

 17 .............................................................................................................................................. اطالعات   ریسا: 16 بخش

 

 



 یعی بودارکننده گاز طب یمنیبرگه اطالعات ا
 

Page 4 of 17 
 

 

 دکنندهیتول: مشخصات ترکیب و شرکت 1بخش 
 نام محصول: بودار کننده گاز طبیعی

 یدروکربنی هنوع ماده: 
 گاز طبیعی  بودار کردناستفاده: 

 شرکت: شرکت ملی گاز ایران 
 0982184277250تلفن فوري: 

 آدرس: شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران 
 زیستیط محامور ایمنی، بهداشت،   -دپارتمان: شرکت ملی گاز ایران

 pr@nigc.ir; info@nigc.ir آدرس پست الکترونیک:
 http://www.nigc.ir/index.aspx#section1 :یتساوب

 :نامطبوعهشدار بوي  

اما باید آگاه بود که  ؛  شودآن جراحت و مرگ را موجب می  یجه درنتشود    ي سوز آتشتواند باعث انفجار و  نشت گاز طبیعی می 
ایجاد کند مواردي که امکان دارد بودار کننده    هشدارتواند  نمی  ي افاصلهشود براي همگان در هر  ماده بدبو که به گاز اضافه می 

 تواند باشد: قابل استنشاق نباشند شامل موارد زیر می
می  بو  توسط ذرشدت  اکسیداسیون  مانند  و شیمیایی  فیزیکی  به دالیلی  لولهتواند  داخل  داخلی   روي   برجذب    ،هاات    جداره 

تواند بودار کننده را کالً حذف  هاي زیرزمینی می هاي انتقال یا جذب توسط میعانات، کاسته یا از بین برود. تماس با خاكلوله
قدرت تواند  ی که می اي دارند. عواملو یا از بین رفته   شدهیفتضعکرده و یا بوي آن را از بین ببرد. بعضی افراد قدرت استشمام  

را تحت    افراد  استشمام  و    یرتأثدر  سالمتی  شرایط  جنسیت،  سن،  شامل  دهد  ازقرار  باشد.  استفاده  دخانیات  یا   يبو  الکل 
یا از  هبوي نامطبوع را ماسک کردتواند کند یا بیدار کند. بوهاي دیگر می  آگاهکه خواب هستند  تواند افرادي راگاز نمی  نامطبوع

 شود. بودن باعث اشباع حس بویایی می نامطبوع کوتاه در معرض بوي  زمانمدتبین ببرند 
قرار بگیرند    مورداستفاده   تواندی م یک ابزار ایمنی ثانویه    عنوانبه   Underwriters Laboratories(  UL(  ي گازدتکتورهاي  

ن دتکتورها وابستگی به حس بویایی ندارند و  تواند هشدار کافی ایجاد کند. ای نمی  ییتنهابه در مواقعی که بودار کننده    یژهوبه
میصدا ایجاد  بلندي  هشدار  دي  به  می  یلال کند  پیشنهاد  در  مذکور  اشتغال  قابلیت  با  گازي  دتکتورهاي  که   يهامکان شود 

 مناسب جهت پوشش کافی نشت گاز نصب شوند. 
 

 : مشخصات آلودگی2بخش 
 ترکیبات:  يبندطبقه

با    طبیعی  گاز  بودارکننده  ترکیب  و    ییاستانداردهااین  و    SDSاست.    شدهي بندطبقه  hcs2  ،CFR1910.1200مانند 
 باشند. استانداردها را دارا می  مدنظرتمامی اطالعات  هابرچسب

 :يبندطبقه

 1دسته  :مایعات قابل اشتغال
 بلع ومصرف دهانی  صورتبه   4سمیت کشنده: دسته 

http://www.nigc.ir/index.aspx#section1
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 1پوست: دسته سوزش 
 1آلودگی کوتاه مدت آبی: دسته 
 1آلودگی بلند مدت آبی: دسته 

 عالئم  برچسب زدن:

 
 : خطردهنده نشانکلمه 

 

 موارد آلودگی

H224 ًزا آتش: مایع و بخار بسیار شدیدا 
H225 زاآتش: مایع و بخار بسیار 

H302+H332 .در صورت بلع یا خورده شدن یا استنشاق خطرناك است : 
H305 هوایی خطرناك است.  هاي یانشر: در صورت استنشاق یا ورود به 
H317 ایجاد کند.  پوست: ممکن است آلرژي 
H410 بلندمدتبه همراه اثرات  آبزیان : بسیار سمی است براي 

 موارد احتیاط:

 جلوگیري:

P210 : حرارت / جرقه/ شعله باز/ سطوح داغ نگهداري شود. سیگار ممنوع  دورازبه 
P233 : .ظروف مربوطه کامالً بسته باشند 
P240  شوند.   بستچفت و  یخوببه : ظروف اصلی و ادوات ثانویه انتقال 
P241تابی/ از نوع ضد انفجار استفاده شود. ر : از تجهیزات الکتریکی/ هوادهی/ نو 

P242 ابزار ضد جرقه استفاده شود. : تنها از 

P243رفع شود.  و کتریسیته ساکن احتیاط: در مورد ال 

P261.از تنفس غبار کف/ گاز/ ذرات/ بخارات/ اسپري آن ممانعت شود : 

P264 ییدبشو: بعد از جابجا کردن پوست خود را به خوبی . 
P270 ممنوع است. : هنگام استفاده از این محصول خوردن/ آشامیدن/ سیگار کشیدن 

P271 شود کار شود.هوادهی می یخوببه : فقط در هواي باز خارج از اتاق و یا در محوطه که 

P272 کار استفاده شود. یط  محنباید خارج از   شدهآلوده: لباس 

P273.از رها کردن در محیط خودداري شود : 

P280 صورت استفاده شود. محافظ  : از دستکش/ عینک/ شیلد 

 پاسخ:

P301+P310 .در صورت بلع: سریعاً پزشک، مرکز مسمومیت تماس گرفته شود : 
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P304+P340+P312 در صورت تنفس شخص به محیط باز منتقل شود جهت تنفس و با مرکز مسمومیت تماس :
 گرفته شود. 

P331.تنفس مصنوعی اعمال نشود : 
P333+P313 .در صورت جراحت یا خوردگی پوست به پزشک مراجعه شود : 
P362+P364ییدبشو : البسه آلوده را قبل از استفاده مجدد . 

P303+P361+P353  :و پوست و مو با آب و دوش   درآوردهلباس آلوده را    یعاًسر: در صورت تماس با پوست یا مو
 شستشو داده شود.

P302+P352 در صورت تماس با پوست با مقدار زیادي آب و صابون شسته شود : 
P363 ییدبشورا قبل از استفاده مجدد  آلوده: البسه . 

P370+P378  براي خاموش کردن   ي سوزآتش: در صورت الکل  به  یا کف  از ماسه خشک، مواد شیمیایی خشک 
 استفاده کنید. 

P391 : کنید.  ي آورجمعآلوده را  ي هامکان 

 نگهداري: 

P403+P235 د. در جاي خنک نگهداري شود.: در با هوادهی مناسب نگهداري ش 
P405 : نگهداري شود. شدهقفل  صورتبه 

 دور ریختن:

P501 .ظروف و مواد باقیمانده در مکان مشخص تائید شده دورریز شود : 

 :ییزاسرطان 

  یستندن ییزاسرطانداراي احتمال یا امکان یا تائید   %0.1و اجزاي محصول در غلظت باالتر از  هابخشاز  یکیچه
 ) TARCطبق تعریف (
 

 ترکیب اجزاي بودارکننده:  :3بخش 
 بودار کننده گاز طبیعی  یا تیول هاي  هامرکاپتان مخلوط  : معنا هم

 ) R=C2-C5 یزومرهاي ا(  RSH:  یمولکول فرمول 
 است.  C2,C3 90%هاي  حداکثر درصد وزنی مرکاپتان
 زیر باشد. صورتبه تواند ترکیب اجزاي یک نوع بودار کننده می 

Typical wt.% (± 20) CAS-No. Component 
4 75-08-1 Ethyl Mercaptan 
20 75-33-2 2-Propyl Mercaptan 
1 75-66-1 2-Methyl-2-Propyl Mercaptan 
35 107-03-9 1-Propyl Mercaptan 
30 513-53-1 2-Butyl Mercaptan 
1 513-44-0 2-Methyl-1-Propyl Mercaptan 
8 109-79-5 1-Butyl Mercaptan 
1 110-66-7 1-Pentyl Mercaptan 
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 اولیه خطر  يهایابی ارز  :4بخش 
 عمومی: يهاهیتوص

را به دکتر نشان دهید. در صورت بلع یا خوردن یا استنشاق شدید و پریدن به حلق،  SDSبه محیط بدون خطر بروید. این 
مصدوم را بدون همراه ترك   دهند وامکان دارد چند ساعت بعد خود را نشان  عالئمامکان مرگ یا جراحت خطرناك وجود دارد 

 نکنید و دکتر در کنار آن باشد. 

 شاق ریوي:در صورت استن 

ادامه داشت به پزشک درمانگاه   عالئمرفته و منتظر پزشک باشید. اگر ک مرکز ریکاوري یبه در صورت بیهوشی 
 مراجعه کنید. 

 در صورت تماس با پوست:

 آلوده را نیز تعویض کنید.  ي هالباس . ییدبشوبا آب  یخوببهدر این صورت، 

 در صورت تماس با چشم:

خارج کنید. چشم غیر آلوده را محافظت  آن را یز تماسداشتن لن. در صورت ییدبشوالفاصله با مقادیر زیادي از آب ب
، به یک متخصص مراجعه دارادامهکنید. چشم در هنگام شستشو کامالً باز باشد. در صورت سوزش چشم بیشتر و 

 کنید. 

 در صورت بلع:

ندهید.   هوشیب مصنوعی به مصدوم    تنفس راه تنفس مصدوم باز و آزاد باشد. شیر یا نوشیدنی الکی استفاده نشود.
 ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید. مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.  عالئماگر 

 ی نشانآتش: 5بخش  
 C (< -54 °F)° 48-نقطه اشتعال: 

 تخمینیروش: 
 (تخمینی) C˚ 295: خودخودبهاشتعال دماي 

 محیط اطفاي حریق مناسب: آب با حجم باال 
 به سمت محل نشست یا آب روان داده نشود. ماده  احتیاط و خطر ویژه هنگام اطفاء حریق: اجازه حرکت

 اطالعات بیشتر:

اي آوري کنید. این آب نباید دور ریخته شود این پسماند آب باید طبق قوانین منطقه جمع جداگانهرا  ینشانآتشآب 
 استفاده کرد.  هاظرفتوان براي خنک کردن یا کولر میو داخلی حذف شوند. از اسپري کردن آب 

 و انفجار به روي آتش یا مواد غیر میعان شونده این مواد را نباید اسپري کرد. ي سوزآتشاز جلوگیري 
نشود. محصول  اشتعال یا انفجار بخار است از بین برد تا با جرقه منجر به  با روش مناسب باید الکتریسیته ساکن را

 شوند  داشتهنگهباید از شعله مستقیم، سطوح داغ و یا منابع حریق دور 

 خطرات ویژه حین اطفاء حریق:

 جاري ندهید.  يهاآبهاي اطفاء حریق به خروجی آب یا اجازه راه یافتن بازمانده 

 : نشانان آتشتجهیزات ویژه 

 استفاده شود. هوا و کپسول  ماسک
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 از تخریب:محصوالت خطرناك ناشی 

 انواع اکسید گوگرد -انواع اکسید کربن

 : نشت تصادفی6بخش 
 احتیاط شخصی:

را دور کنید.   احتراق از تجهیزات حفاظت فردي استفاده کنید. از هوادهی کافی اطمینان حاصل کنید. تمامی منابع 
را به مکان امن راهنمایی کنید. نسبت به تجمع بخارات قابل انفجار محتاط باشید. بخارات در   کارکنانکارمندان و 

 شوند. ارتفاع کم تجمع می 

 احتیاط محیطی:

به   کهي نحوبه جلوگیري کنید. از نشست بیشتر یا ایجاد لکه آلوده جلوگیري کنید  ول به خروجی آبحصاز نشست م
 خودتان آسیبی نرسد. 

 عوامل مسئول محیط زیستی اطالع دهید.  به جاري خروجی، ي هاآبها یا دریاچه یا  در صورت رودخانه

 روش پاك کردن: 

مانند شن، خاك، ماسه، ... و آن را درون   یرپذاشتعالبا یک جاذب غیر   و سپسبریزید  ظرف یکنشستی را درون 
 .مالحظه شود) 13(بخش  یک ظرف مشخص ریخته تا طبق قوانین محلی دورریز شود

 

 : انتقال و نگهداري 7بخش  
 انتقال:

از استفاده تجهیزات الزم را   قبل یرید.نگت و ذرات را تنفس نکنید. در معرفی بخارات قرار ایجاد ذرات جلوگیري کنید. بخارااز 
استفاده   محل). سیگار کشیدن، خوردن و نوشیدن در 8بخش  (  یدکنگردآوري کنید. از تماس با چشم و پوست جلوگیري 

 ممنوع است. 
زیرا  ید بازکن یآرامبهها را الزم را انجام دهید در اتاق کار هوادهی کافی باشد. بشکه  هاي یاطاحت نسبت به الکتریسیته ساکن 

ن هست. آب شستشوي محصول را طبق قوانین محلی دفع کنید. بیماران مشکوك به امکان وجود فشار داخلی در آ
 باشند.   داشتهحضوراین محصول  استفاده  ي هامکانپوستی و تنفسی و چشمی مختلف نباید در  هاي یماري ب
 

 محافظت در برابر آتش و انفجار 

 میعان اسپري نکنید.   یرقابلغمحصول را بر روي شعله مستقیم یا مواد 

 نگهداري: 

 : الزامات محل نگهداري و ظروف نگهداري

 دسترسی به انبار باید طبق دستور و اجازه باشد. 
 سیگار ممنوع است. 

مواد شیمیایی اکسیدانت   هرگونهخنک و با هوادهی مناسب و ضد حریق که از ظروف کامالً بسته در محل خشک و 
 قوي و اسیدهاي قوي باشد. 

 شوند تا نشست نکنند.   ونقلحمل یآرامبه باید  بازشده ظروف 
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 اید استاندارد باشند. هاي الکتریسیته بهاي احتیاطی باید مشخص باشند. کلیه مواد و ابزارآالت و عایقبرچسب

 : کنترل پخش شدن و حفاظت فردي8بخش  
 

Note Basis Value Control 
parameters 

Components 

 GBZ 2.1-2007 PC-TWA 1 mg/m3 RSH (R= Alkyl 
of C2-C5) 

 
 )IDLHغلظت خطر سریع سالمتی و یا جانی ( 

Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations (IDLH) 
Note Updated Concentration CAS-No.  Substance name  
1-The max. conc. Of Ethyl 
Mercaptan is lower than 5% 
wt. 
2-For Pure Ethyl Mercaptan.  

1995 500 ppm(2)  - RSH (R= Alkyl 
of C2-C5)(1) 

 

 : مهندسی مالحظات

باید مناسب باشد تا غلظت    ) حد 2خطر این محصول، (بخش    هاي یلپتانسشود. به    داشتهنگه   از حد مجاز  تریین پاهوادهی 
و سایر موارد باید در طراحی موارد کنترلی و تجهیزات حفاظت فردي مورد لحاظ قرار   شغلی  هاي یتفعالمجاز تماس کاربري،  

براي   کنترلی  موارد  نبودن  کافی  در صورت  زیر    داشتننگه گیرد.  فردي  تجهیزات حفاظت  باید  مجاز،  از حد  کمتر  در  تماس 
کامل خوانده و تفهیم شود. این   طوربهت را  مختلف و روش استفاده این موارد و تجهیزا  هاي یتمحدودکاربر باید  استفاده شود.  

 گیرد. محدود و یا در شرایط خاص صوت می زمانمدتبه دلیل آن است که حفاظت براي 

 لوازم حفاظت فردي:

از    کهیدرصورت کمتر  اکسیژن  یا  و  مناسب  طبق 9.5هوادهی  کپسول  ماسک/  دستگاه  یک  از  است،  حجمی   %
توان استفاده کرد که بتواند بخارات آلی را نیز می   ییتنهابهاسک تصفیه هوا  استفاده کنید. از م  NIOSHاستاندارد  

مقدار غلظت محصول در هوا مشخص نیست    کهیدرصورتتوان از یک هواساز فشار مثبت استفاده کرد  حذف کند می 
 رسد. نظر نمی به  کافی   کنندهیهتصفو یا ماسک 

 محافظت دست:

  احتمال باید مشخص باشد. عواملی مانند    هادستکش کاربران باید از دستکش استفاده کنند. نفوذ پذیري و زمان عمر  
باید بعد از تخریب یا پارگی یا تخریب   هادستکش قرار دهید.    مدنظربریدگی، خراش و زمان تمامی با محصول را نیز  

 شیمیایی تعویض شوند. 

 محافظت چشم:

پوشاند استفاده کنید. شیلد چشم را می یخوببه هاي محافظ که بطري شستشوي چشم باید در دسترس باشد. عینک
 شود.صورت نیز براي شرایط خاص و زمان در معرفی قرار گرفتن زیاد توصیه می 
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 : محافظت از پوست و بدن 

 یرگآتشه شود کاربران باید لباس غیر  یک محافظ بدن با توجه به نوع آن، غلظت و زمان تماس با محصول باید شست
آلوده   از  بعد  لباس  به مواد شیمیایی.  باشد و مقاوم  ایمنی  باید کفش  بپوشند. کفش آن  الکتریسیته ساکن  بدون  و 

 شدم باید شسته شود و سپس پوشیده شود. 
قبل از ناهار و در    هادستهنگام استفاده از محصول خوردن و آشامیدن ممنوع است. سیگار کشیدن نیز ممنوع است  

بعد از کار مستقیم با    هادست با محصول جلوگیري شود.    هالباسو    انتهاي کار شسته شوند. از تماس با پوست، چشم
 محصول بالفاصله شسته شوند. 

 

 : خواص فیزیکی و شیمیایی 9بخش 
 شکل ظاهري 

 حالت فیزیکی: مایع
 رنگ: شفاف بدون رنگ تا زرد مالیم

 زننده بو: 

 اطالعات ایمنی

 C (< -54 °F)° 48- > نقطه اشتغال:

 هاکتابروش تعیین: تخمین از منابع انتشاراتی و 
 % حجمی (تخمینی)2.2کمترین حد انفجار:
 % حجمی (تخمینی)18باالترین حد انفجار:

 قدرت: ندارد
 (تخمینی) C˚ 295دماي اشتعالی 

 3نی تخریب حرارتی: دیتا در دسترس نیست. اندك تخمی
 هاي سبک فرمول مولکولی: مخلوط مرکاپتان

 g/mol(تخمین)  76د حدو :میانگین جرم مولکولی

pH در آب) 1: اسید بسیار ضعیف (تخمین از محلول % 
 (تخمینی) C°39 ->نقطه انجماد: 

 (تخمینی) گراد ی سانتدرجه   95تا  30محدوده دامنه جوش: 
 (تخمینی) c°37.8در  15psiفشار بخار: 

 C°15.56در دماي  0.83-0.81دانسیته نسبی:  
 حاللیت در آب: حاللیت جزئی (تخمینی)

 1سرعت تبخیر: 
 %99درصد فراریت: 

 آب): داده در دست نیست.  /نرمال اکتانول م (قسیضریب ت
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 : پایداري و فعالیت10بخش 
 پایدار است.این محصول در شرایط نرمال دما و فشار و شرایط عادي نگهداري 

 امکان واکنش خطرناك  
 گرما، آتش و جرقه: کردي شرایطی که باید از آن دور

 اي در دست نیست. تخریب حرارتی: داده
 اکسیدهاي گوگرد -اکسیدهاي کربن محصوالت ناشی از تخریب:

 دهد. استاندارد این سند رخ نمی شده گفتهتخریب در شرایط  ها:سایر داده
 

 ی شناسسم: اطالعات 11بخش 
 خطر سمیت دهانی:

 (تخمینی)  m/g 688تخمین سمیت:  
 mg/lit 11<خطر سمیت تنفس 

 ساعت  4زمان تماس: 
 فضاي آزمون: بخار (تخمینی)

 امکان سوزش و خارش پوست وجود دارد. خطر سمیت پوستی:
 دستگاه تنفس و گلو و پوست وجود دارد.امکان سوزش چشم،  سوزش چشم:

 گیرد.قرار می  1Bبوده در دسته  زایت حساسحساسیت: این محصول از نوع 

 است.  آمدهدستبهها از اطالعات ترکیبات مشابه این داده

 

 هایی اکولوژیک: داده12بخش 
 مسمومیت ماهی و آبزیان:

 ساعت  96بودن: ، زمان در معرض mg/lit: LC50 120بودار کننده: 
 203آزمون   OECDروش:   بلهمانیتورینگ نیمه پایا: 

 گ دانالیالسالینا مسمومیت آل
 روز 21زمان در معرض بودن:  :LC50 125 mg/litبودار کننده: 

 202روش   OECDآزمون مانیتورینگ نیمه پایا: بله: روش 

 :يریپذبیتخرستیز 
 شود.تخریب نمی  زیستیطمحدر  یسادگبهاین محصول  OECD 301-Dبندي  طبق دسته 

 ارزیابی سمیت اکولوژیک 
 : بسیار سمی براي زیست آبزیانسمیت حاد آبی

 باریانز بلندمدت: بسیار سمی براي آبزیان با اثرات سمیت مزمن آبی

 PBTنتایج ارزیابی 
 نیست.  VPVBبندي نیست. در طبقه  PBTدر طبقه 
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 اکولوژیک تکمیلی:اطالعات 
 . بلندمدتبسیار سمی براي آبزیان با اثرات 

 تکرار پذیر (بر اساس مواد مشابه): یستدوز
 گونه آزمایش: موش نر و ماده 

 جنسیت: نر و ماده (از دو) 

 : تنفس روش اعمال

 ppm, 100/25 400دوز اعمال: 

 روز در هر هفته 5 ،ساعت در روز 6  -هفته 13زمان در معرض بودن: 
NOEL :100ppm 

 413روش   OECD: روش آزمون 

 400ppmکمترین حد از قابل مشاهده: 

 ها طبق مواد مشابه به دست آمده است. داده

 گونه: موش جنسیت: نر و ماده 
 روش اعمال: دهانی

 ppm- 50-10-0 200دوز اعمال: 

 روز  53تا  42زمان در معرض بودن: 
NOEL :50ppm 

 422روش  OECP: روش آزمون 

 گونه: موش، جنسیت: نر و ماده 
 روش اعمال: استنشاق

 ppm 196, 97, 9دوز اعمال: 

 روز هفته 5 -ساعت در روز  6 -هفته 16زمان در معرض قرار گرفتن: 
NOEL :19ppm  ≥ 

 413روش   OECD: روش آزمون 

 : یسلولدرونسمیت ژنتیکی به روش 
 Ames :نوع آزمون 

 بدون فعالیت متابولیکفعالیت متابولیک: با و  
 روش آزمون: موتاژنتیکی 

 نتیجه: منفی 
 هاروش تست: ارزیاب موش

 OECD 476روش آزمون: 

 نتیجه: ممتنع 

 ارزیابی جابجایی کروماتیدهاي خواهر روش تست:
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 فعالیت متابولیک: با و بدون فعالیت متابولیک
 نتیجه: مثبت 

 سمیت ژنتیکی: خارج سلولی
 کلئوسروش میکرو نو نوع آزمون:

 گونه: موش نر و ماده 
 روش اعمال: وعده رژیم دهانی 

 ppm 200, 20, 10, 0دوز اعمال: 

 روز  53-42زمان اعمال: 
 در روز باریکدفعات زمان اعمال: 

 OECDروش  422: روش آزمون 

NOAEL  :200اصلیppm 

NOAEL FI :50ppm 

 است. آمدهدستبه شدهشناختهها بر اساس مواد داده

 تکمیلی و توسعه یافته سمیت 
 گونه: موش

 : تنفس روش اعمال

 mg/lit 0.56, 0.28, 0.037, 0دوز اعمال: 

 ساعت در روز  6دفعات در معرض بودن: 
 GD 19-6تناوب تست: 

 OECDروش  414روش آزمون: 

NOAEL  :0.56 <ژنتیکی mg/lit 

 است. آمدهدستبهها بر اساس مواد شناخته شده داده

 ها: موشگونه 

 : تنفس روش اعمال

 ppm 200, 100, 10, 0دوز اعمال: 

 ساعت در روز 6دفعات اعمال: 
 GD 6-19تناوب تست: 

 414روش  OECDروش آزمون: 
NOAEL  :200 <ژنتیکی ppm 

NOAEL :> 200 ppm 

 در صورت ورود به مجاري تنفسی یا استنشاق مضر است. : سمیت استنشاقی

 CMRاثر: 

 نیست. : در دسترس ییزاسرطان
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 اثر موتاژنی ندارد.  Amesموتاژنتی: در آزمون 
 ژنتیک: در تست حیوانات اثرات کشنده نشان نداد. 

 : در تست حیوانات/ کشنده دیده نشد. یرتکرارپذسمیت 

 توانند پوست را چربی زدایی کنند. می  هاحالل : اطالعات تکمیلی

 سمیت ماهی 
ppm 2.4  (تخمین) 

 ساعت  96زمان در معرض بودن: 
 گونه: آنکاریوس میکس 

 203روش  OECDروش تست: 

 یا و سایر آبزیان:نسمیت براي دافی
EC50 :<0.1 ppm (تخمینی) 

 ساعت  46زمان در معرض بودن: 

 گونه: دافینیامگنا 
 202روش   OECDروش: 

 گسمیت آل
EC50 :3 ppm (تخمینی) 

 ساعت  72زمان در معرض بودن: 
 گ سبزلها: آگونه 

 201روش  OECDروش تست: 

 :يریپذبیتخرستیز 
 شود. در طبیعت تجربه نمی یراحتبه این محصول 

 شود.جمع نمی یکجاتجمع زیستی: این ترکیب در 
 اي در دسترس نیست. مهاجرت: داده

 PBTنتایج ارزیابی 
 شود. بندي نمیدسته VPVBو  PBTدر گروه ترکیبات 

 تکمیلی:ولوژیک هاي اکداده
جلوگیري است. این محصول براي آبزیان   یرقابلغرهاي محیطی  ا، فراي یرحرفهغدر صورت انتقال یا دفع نامناسب و  

اثرات   با  براي   بلندمدتبسیار سمی است  بسیار سمی است  بلند مدت  اکولوژیک، در کوتاه مدت و  ارزیابی سمیت 
 آبزیان.

 

 : دفع و دورریز ضایعات 13بخش 
ها فقط براي انتقال محصول است. محصول را فقط براي اهداف قبلی تعیین شد. استفاده کنید و یا اگر ممکن است آن  این داده

 کنید. بازیافت را 



 یعی بودارکننده گاز طب یمنیبرگه اطالعات ا
 

Page 15 of 17 
 

 RCRA (40 CFR261)تحت شرایط    VS-EPAین ترکیب دفع شده، باید طبق روش تعریفی  ا  حتماًاگر قرار است که  
 انجام شود یا اینکه بر اساس استانداردهاي محلی انجام شود.

نیاز به یک واحد دفع    یازموردنتعیین خواص فیزیکی محصول و اجزاي آن   است. اگر این محصول یک ضایعات سمی است، 
 اي دارد.ریکا و یا منطقه استاندارد طبق استاندارد آم

 محصول بودار کننده: 
روان نباید توسط این   ي هاآبو    هاکانال هاي آب و  این محصول نباید به خروجی واحدها، منابع آبی، خاك ریخته شود. جوي 

 محصول یا ظروف حاوي آن آلوده شوند بلکه باید به یک واحد دفع استاندارد تحویل داده شوند. 

 :شدهآلوده  يبند بسته
دفع کنید. ظروف خالی را مجدداً استفاده نکنید و آن را   نشدهاستفاده محصول    عنوانبه باقیمانده محصول را تخلیه کنید. آن را  

 نکنید.  قطعهقطعهآتش نزنید و 
 

 : اطالعات انتقال 14 بخش
احتمال کاربرد ندارد. به یک شناور قانونی    ترکوچکمواد انتقال محصول در اینجا براي انتقال مقادیر زیاد است و براي موارد  

کنید رعایت  نیز  را  مواد خطرناك  انتقال  مقررات  کنید.  با  ؛  مراجعه  تطابق  در  این بخش  اطالعات  تمامی  دارد  امکان  بنابراین 
 و بارنامه متفاوت باشد.  SDSبارنامه نباشد. نقطه اشتعال امکان دارد اندکی بین 

 اختصاري بارنامه به شکل زیر است.  عالئم
 انتقال صورت گیرد.  IBCو کل   IIآنکس   MARPOL 73/78  نامه ین آئطبق 

 

 قوانین: مقررات و  15بخش 
 رایج مواد شیمیایی خطرناك. یزنبرچسبو  ي بندطبقه 

 یرگآتشبرچسب اولیه: مایع 

 SARA 311/312خطر:  
 : (مایعات، ذرات، جامدات و گازها)یرگآتش

 سایت پوستی یا تنفسی 
مقدار آن طبقه  فاین محصول   مواد شیمیایی است که  از    شدهگزارشاز حد مجاز    .CAS Noاقد  در بخش سوم 

SARA 313  .عدول کند 

 دستورالعمل هواي پاك: 
 اوزون قدرت تخریب الیه 

 تولید و یا ساخته نشده است.  IIو  Iهاي کالس این محصول با بودار کننده 
 است.  602بخش  این طبق دستورالعمل هواي پاك آمریکا

 112این محصول فاقد ترکیب آالینده هوا است طبق دستورالعمل هواي پاك آمریکا بخش 

این محصول فاقد ترکیبات لیست شده ممنوع براي خشت تصادفی است این طبق دستورالعمل هواي پاك آمریکا 
 است.  VOCمربوط به  112بخش 
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 : NFPA يبند طبقه
 2خطر سالمتی:

 4: یري گآتشخطر 
 0خطر فعالیت:

 
ها طبق آخرین تاریخ تنظیم و  است این اطالعات و داده  شدهي گردآورهاي ما تنظیم و  طبق بهترین داده  SDSهاي این  داده

 است. SDSگردآوري این 
است و به کیفیت محصول بودار   شدهیه تهجابجایی، استفاده نگهداري، فرآیند، انتقال، دفع و دورریز    منظوربه این اطالعات فقط  

و براي موارد مشابه و یا    شدهیهتهاطالعات فقط براي محصول بودار کننده این شرکت ملی گاز ایران  کننده ارتباطی ندارد. این  
 باشد.  ذکرشدهبه آن  SDSفرآیندهاي مشابه کاربردي ندارد مگر اینکه در متن این 

 در جدول زیر آمده است.  SDSلیست اختصارات بکار رفته در این 
 

Key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet 
Lethal Dose 50%  LD50  American Conference of Government 

Industrial Hygienists  
ACGIH  

Lowest Observed Adverse Effect Level  LOAEL  Australia, Inventory of Chemical 
Substances  

AICS  

National Fire Protection Agency  NFPA  Canada, Domestic Substances List  DSL  
National Institute for Occupational  NIOSH  Canada, Non-Domestic  NDSL  
National Toxicology Program  NTP  Central Nervous System  CNS  
New Zealand Inventory of Chemicals  NZloC  Chemical Abstract Service  CAS  
No Observable Adverse Effect Level  NOAEL  Effective Concentration  EC50  
No Observed Effect Concentration  NOEC  Effective Concentration 50%  EC50  
Occupational Safety & Health 
Administration  

OSHA  EOSCA Generic Exposure Scenario Tool  EGEST  

Permissible Exposure Limit  PEL  European Oilfield Specialty Chemicals 
Association  

EOSCA  

Philippines Inventory of Commercial 
Chemical Substances  

PICCS  European Inventory of Existing 
Chemical Substances  

EINECS  

Presumed Not Toxic  PRNT  Germany Maximum Concentration 
Values  

MAK  

Resource Conservation Recovery Act  RCRA  Globally Harmonized System  GHS  
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Short-term Exposure Limit  STEL  Greater Than or Equal To  >=  
Superfund Amendments and 
Reauthorization Act.  

SARA  Inhibition Concentration 50%  IC50  

Threshold Limit Value  TLV  International Agency for Research on 
Cancer  

IARC  

Permissible Concentration- Time 
Weighted Average  

PC-TWA  Inventory of Existing Chemical 
Substances in China  

IECSC  

Toxic Substance Control Act  TSCA  Japan, Inventory of Existing and New 
Chemical Substances  

ENCS  

Unknown or Variable Composition, 
Complex Reaction Products, and 
Biological Materials  

UVCB  Korea, Existing Chemical Inventory  KECI  

Workplace Hazardous Materials 
Information System  

WHMIS  Less Than or Equal To  <=  

  Lethal Concentration 50%  LD50  

 
 : سایر اطالعات 16بخش 

 

در جدول زیر آمده است.  AEGLمقادیر مربوط به  

 
 

  شود.مربوط می  شدهارسال فقط به بودار کننده  SDSاطالعات این 
 

 انگلیسی مراجعه شود. به نسخ SDSدر نسخه فارسی  در صورت وجود هرگونه ابهام 
 

RBD
Typewritten text
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	UN # 1971;1972
	Transport Emergency Card: TEC (R)-622, 20G04
	F symbol
	UN Hazard Class: 2.1
	حالت فيزيکی و وضعيت ظاهری: گاز مايع شده يا تحت فشار، بدون رن
	MAK not established.




