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1 هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب، آزمایش انجام ندهید.

2 شلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست مناسب استفاده نکنید.

3 هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنید. استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خطرات جدی شود.

4 هرگز آزمایش درحال اجرا را بدون مراقبت رها نکنید. در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا 

در مورد آزمایش های نیازمند به زمان طوالنی، حتماً توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، 
تلفن تماس، مواد درحال واکنش و احتیاطات الزم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهید.

ضمن  تا  نکنید  نگهداری  مناسب،  درپوش  بدون  را  محلول ها  و  مواد  حاوی  ظروف  هرگز   5

جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه، از آلودگی نمونه ها با مواد خارجی جلوگیری شود.
6 مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در روی میزها نگهداری کنید و بقیه را در محل مناسب انبار نمایید.

7 خطرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی نموده و روش های مقابله با آنها را بیاموزید.

8 محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی نموده و روش استفاده از آنها را بیاموزید.

9 قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسایی نموده و 

روش مقابله با این خطرات را فراگیرید.
10 با عالئم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.

11 مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگهدارید.

12 روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیرضروری نگهدارید.

13 وسایل روی میزها را به طور مناسب و بی خطر قرار دهید.

14 روی ظرف حاوی مواد و محلول ها برچسب مناسب را الصاق نمایید.

15 از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید. محیط آزمایشگاه آلوده به 

مواد سمی و خطرناک است.
16 هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت شدن 

جریان آب و ثابت شدن فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید 
تا از رها شدن وسایل از دست )در اثر فشار ناگهانی آب( و شکستن آنها جلوگیری شود.

17  حتی االمکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنید تا بتوانید درصورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده نمایید.

18 درصورت نیاز به زمان طوالنی جهت انجام آزمایش، به جای انجام آن تا ساعت های انتهایی روز 

بهتر است آزمایش ها را زودتر شروع نمایید.
19 مواد و محلول های خطرناک و آالینده محیط زیست را در فاضالب یا سطل زباله خالی نکنید. 

این مواد و محلول ها باید جمع آوری و به روش مناسب دفع گردند.

قوانین آزمایشگاه

خطرات فیزیکی

1 هنگام کار با تجهیزات گرمازا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در 

برابر گرما استفاده گردد.
2 برای کار طوالنی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد. 

3 در کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور 
حفاظت از دست ها و بازوها استفاده گردد.

4 هنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش، حفاظ صورت و 

چکمه مناسب استفاده گردد.
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5 به منظور کار در محیط هایی که سروصدای باالتر از حد مجاز دارند باید از گوشی های مناسب 

حفاظتی استفاده گردد.
6 دستگاه هایی که سروصدای زیاد ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.

7 تنظیم، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سروصدا در محیط الزامی است.

8 تجهیزات و لوازمی که به سیستم خأل متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهار گردند.

9 در آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار 

یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.
وسایل  به  همواره  باید  می باشند  زیان آور  تشعشعات  معرض  در  نوعی  به  که  افرادی  کلیه   10

حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بچ مجهز کردند.
11 جهت کاهش مواجهه با مواد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیک های علمی و عملی مناسب استفاده گردد.

12 انبارداری، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.

13 در محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب عالئم هشداردهنده الزامی است.

14 به هنگام استفاده از لیزر، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن 

استفاده شود.
15 کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.

16 کلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصاالت مربوطه باید سالم بوده و پوشش عایق داشته باشند.

17 حتی االمکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.

18 تجهیزات معیوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.

19 در محیط های مرطوب به جز وسایل الکتریکی ضدآب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.

20 در محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، استفاده از ادوات 

برقی ضد جرقه الزامی است.
21 کلیه تابلوهای برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون 

آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصالح کنترل گردد.
22 در آتش سوزی های ناشی از برق فقط از  دی اکسیدکربن )CO2( و یا خاموش کننده های 

شیمیایی خشک استفاده گردد.
23 سیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه، 

زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.
24 به هنگام جابه جایی سیلندرهای گاز باید رگالتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.

با نوع گاز داخلی آن بوده و  بایستی بر اساس استاندارد و متناسب  25 رنگ بدنه سیلندر گاز 

برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.

1 کلیه مواد شیمیایی باید برچسب های اطالعاتی الزم را داشته باشند.

2 اطالعات ایمنی مواد )MSDS( برای کلیه مواد شیمیایی باید در دسترس باشد.

3 جابه جایی و حمل و نقل مواد شیمیایی باید مطابق با دستورالعمل ها انجام گیرد.

4 از انباشتن مواد شیمیایی مازاد در آزمایشگاه خودداری شود.

5 ظروف مواد شیمیایی باید در مکان هایی نگهداری گردد که احتمال برخورد افراد با آنها وجود 

نداشته باشد.
6 مواد شیمیایی باید دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.

خطرات شیمیایی
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ایمنی تجهیزات

1 قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی بایستی افراد در خصوص بهره برداری 

ایمن و بهینه، آموزش های الزم را از طریق مراجع ذیصالح کسب نمایند. 
2 نگهداری و سرویس دوره ای برای کلیه تجهیزات باید انجام گیرد.

3 قبل از سرویس و تعمیر، باید آلودگی زدایی دقیق از کلیه دستگاه ها به عمل آید. 

4 کلیه دستگاه ها باید به صورت دوره ای توسط افراد ذیصالح کالیبره گردند. 

5 کلیه تجهیزات گرمازای آزمایشگاهی باید مجهز به ترموستات، فیوزهای پشتیبان، در موارد 

لزوم درهای قفل شونده و همچنین عایق حرارتی مناسب باشند. 
6 کلیه سیستم های حرارت زایی که در روند کاری تولید گاز می نمایند باید جهت تخلیه گازهای 

ایجاد شده، مجهز به سیستم تهویه مناسب بوده و یا داخل هود قرار بگیرند.
7 وسایل گرمازا می بایست در فاصله مناسب از دتکتورهای حرارتی قرار گیرند.  

8 محل استقرار دستگاه اتوکالو حتی المقدور توسط اتاقکی از سایر تجهیزات آزمایشگاه مجزا گردد.

از قرار دادن مواد شیمیایی و  باید روزانه کنترل شود و  اتوکالو  9 قفل، فشارسنج و دماسنج 

آتش زا در آن خودداری گردد.
10 کلیه دستگاه های گرمازا باید در مکان مقاوم به حرارت و دور از تجهیزات حساس به حرارت قرار گیرند. 

11 الزاماً از لوله های دردار در سانتریفوژها استفاده گردد.

12 در صورت شکستن لوله ها در داخل سانتریفوژها باید قسمت های داخلی دستگاه با روش و 

ابزار مناسب پاکسازی و ضدعفونی گردد.
13 لوازم شیشه ای باید قبل از استفاده، از نظر وجود شکستگی و ترک مورد بازرسی قرار گیرند. 

14 لوازم شیشه ای شکسته یا غیر قابل استفاده باید در محفظه ای مجزا و مقاوم جمع آوری و سپس امحا شوند.

7 از قفسه بندی های ضد زنگ و مقاوم به مواد شیمیایی با لبه های حفاظتی و قدرت تحمل بار 

کافی با اتصاالت مناسب استفاده گردد.
8 مواد قابل اشتعال و خورنده باید در کابینت های مخصوص ضد اشتعال و خوردگی و مجهز به 

سیستم تهویه مناسب و دور از مواد اکسید کننده نگهداری گردند.
9 اسیدهای اکسیدکننده باید از اسیدهای آلی جداگانه نگهداری شوند.

10 اسیدها باید جدا از قلیاها، سیانیدها و سولفیدها نگهداری شوند.

11 قلیاها باید در جای خشک نگهداری گردند.

12 مواد واکنش پذیر باید دور از حرارت، ضربه و اصطکاک نگهداری گردند.

13 گازهای فشرده اکسیدکننده و غیر اکسیدکننده به طور مجزا نگهداری شوند.

14 مواد سمی در محل های مناسب و با تهویه موضعی نگهداری شوند.

15 مواد جامد غیر فرار و غیر واکنش پذیر در کابینت ها یا قفسه های باز لبه دار، نگهداری گردند.

16 مایعات یا مواد خطرناک نباید در قفسه هایی که باالتر از سطح چشم هستند نگهداری شوند.

17 جهت برخورد با ریختگی های شیمیایی باید دستورالعمل خاصی وجود داشته و لوازم و تجهیزات 

الزم شامل پوشش های حفاظتی چشم، پوست و سیستم تنفسی، دستکش مقاوم به مواد شیمیایی، 
ماده جاذب یا خنثی کننده، کیسه پالستیکی و جاروب و خاک انداز موجود باشد.

باید مطابق دستورالعمل ها تفکیک و در ظروف مناسب و  18 پسماندهای حالل های شیمیایی 

مقاوم به نشت و دارای برچسب مواد شیمیایی جمع آوری شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و 
نور مستقیم خورشید و در محلی با تهویه مناسب نگهداری گردند.
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Section1:chemical product and company identification

Product name: sodium    

Catalog codes :SlS3505    

CAS#:7440-23-5    

RTECS:VY0686000    

TSCA:TSCA8(b)inventory: sodium    

Cl#:NOL applicable     

Synonym:Natrium      

Chemical Name: Sodium      

Chemical Formula: Na      

:Contact information

.Sciencelab.com.inc

14025 Smith Rd.

Houston,Texas 77396

US Sales:1-800901-7247

International Sales:1-281-441-4400

Order Online:Sciencelab.com

CHEMTRE(24HR Emergency Telephone)،call:1-800-424-9300

International CHEMTREC، call: 1-703-527-3887

For non-emergency  assistance call: 1-281-441-4400 ،

Section2:Composition and Information on Ingredients

Composition:

Name #CAS by Weight%

Sodium 7440-23-5 100

Toxicological Data on Ingredients: Sodium LDSO: Not available .LCSO: Not Available.

Section 3:Hazards Identification

Potential Acute Health Effects:

Very hazardous in case skin contact (irritant)،or، occasionally. blistering.

Potential Chronic Health Effects: CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.

MUTAGENIC EFFECTS: Not available .TERATOGENIC EFFECTS: Not available.

DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available. Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical condition.

برگ اطالعات ایمنی مواد
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Section 4:First Aid Measures
Eye Contact: Check for and remove any contact lenses. Do not use an eye ainment. Seek medical attention.

Skin Contact: After contact with skin،Wash immediately with plenty of water. Gently and thoroughly wash the contaminated skin with 
running water and non-abrasive soap. 

Be particularly careful to clean folds،crevices،creases and groin. Cover the irritated skin with on emottient.if irritation persists. Seek medical 
attention. Wash contaminated clothing before reusing.

Serious Skin Contact:

Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek medical

Inhalation: allow the victim to rest in a well ventilated area. Seek Immediate medical attention.

Serious inhalotation:

Evacuate the victim to a safe area as soon as possible. loosen light clothing  such as a collar. Tie, belt or waistband. if breathing is difficult. 
administer oxygen. If the victim is not breathing. perform mouth-to-mouth resuscitation. Seek medical attention.

Ingestion:

Do not induce vomiting. loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. if the victim is not breathing.perform mouth-to-mouth 
resusecitation.Seek immediate medical attention.

Serious ingestion: Not available.

Section 5:Fire and Explosion Data

Flammability of the product: Flammable.

Auto-ignition Temperature:115°C(239°F)

Flash Points: Not available.

Flammable limits: Not available.

Products of combustion: some metallic oxides.

Fire Hazards in presence of various substances:

Extremely flammable in presence of moisture. Highly flammable in presence of open flames and sparks. Of heal.

Explosion Hazards in presence of various substances:

Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available. Risks of explosion of the product in presence of static 
discharge: Not available.

Fire Fighting Media and instructions:

Flammable sold. Moisture reactive material. SMALL FIRE: obtain on use of water. Use DRY chemical powder. LARGE FIRE: use water 
spray or fog. Do not use water jet.

Special Remarks on fire hazards: when heated to decomposition it emits fumes.

Special Remarks on explosion hazards: not available.
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Section 6:Accident Release Measure

Small spill: Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container.

Large Spill:

Flammable solid that.in contact with water. Emits flammable gases. Stop leak if without risk. Do not get water inside container.

Do not touch spilled material. Cover with dry earth. Sand or other non-combustible material. Prevent entry into sewers.

Basements or confined areas; dike if needed. Eliminate all ignition sources. Call for assistance on disposal.

Section 7:Handing and storage

Precautions:

Keep under inert atmosphere. Keep container dry. Do not breathe dust never add water to this product in case of insufficient ventilation. 
wear suitable respiratory equipment if you feel unwell. Seek medical attention and show the label when possible.

Avoid contact with skin and eyes keep away from incompatibles such as oxidizing agents, acids, moisture.

Section 8:Exposure controls/personal protection

Engineering controls:

Use process enclosures. Local exhaust ventilation. Or other engineering controls to keep airborne levels below recommended exposure 
limits. if user operations generate dust. fume or mist. Use ventilation to keep exposure to airborne contaminates below the exposure limit.

Personal protection:

Splash goggles. Lab coat. Dust respirator. Be sure an approved/certified respirator or equivalent. Glovers.

Personal protection in case of large spill:

Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A self-contained breathing apparatus should be used to avoid inhalation of the 
product. suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist BEFORE handing this product.

Exposure limits: not available.

Section 9:Phisycal and chemical properties

Physical state and appearance: solid. (Metal solid.)
Oder: not available.
Taste: not available.
Molecular weight:22.99 g/mole
Color: silvery.
pH (1% soln /water):not applicable.

Boiling point:881.4°C (1618.5°F)

Melting point:97.8°C(208°F)
Critical temperature: not available.
Specific gravity: 0.97(water=1)
Vapor pressure: not applicable.
Vapor density: not available.
Volatility: not available.
Odor threshold: not available.
Water/oil dist. Coeff: not available.
Ionicity (in water) : not available.
Dispersion properties: not available.
Solubility: insoluble in cold water. Hot water.
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Section 10: stability and reactivity data

Stability: the product is stable.

Instability temperature: not available.

Conditions of instability: not available.

Highly reactive with oxidizing agents, acids, moisture. The product reacts violently with water to emit 
flammable but nontoxic gases.

Corrosivity : not available.

Special remarks on reactivity: not available.

Special remarks on corrosivity : not available.

Polymerization: no.

Section 11:toxicological information

Routes of entry: dermal contact. Eye contact. Inhalation. Ingestion.

Toxicity to animals:

LD50: Not available.LC50: Not available.

Other toxic effects on humans:

Very hazardous in case of skin contact (irritant).Hazardous in case of skin contact ( permeator ).of ingestion. of inhalation.

Special remarks on toxicity to animals: not available.

Special remarks on chronic effects on humans: not available.

Special remarks on other toxic effects on humans: material is destructive to tissue of the mucous membranes and upper respiratory tract.

Section 12:Ecological information

Ecotoxicity: not available.

BOD5 and COD: not available.

Products of biodegradation:

Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may arise.

Toxicity of the products of biodegradation: the products of degradation are more toxic.

Special remarks on the products of biodegradation: not available.

Section 13:Disposal considerations
Waste disposal:

Section 14:transport information

DOT classification: class 4.3: material that emits flammable gasses on contact with water.

Identification: sodium: UN 1428 PG:1

Special provisions for transport: not available.
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Section 15:other regulatory information

Federal and state regulations:

Pennsylvania RTC sodium 1/33555actures RTC sodium TSCA 8(b) inventory. Sodium CERCLA: hazardous substances : sodium

Other regulations: OSHA: hazardous by distinction of hazard communications standard (29 CFR 1910.1200).

Other classifications:

WHMS(Canada):class D-28:materals causing other effects(TOXOC) DSCL(EFC)

R17-Spontaneously Flammable in air .R38-irritating to skin  R41-Risk of serious damage to eyes.HMS(U.S.A):

Health hazed:3

Fire hazard:3

Reactivity:2

Personal protection: E

National fire protection association (U.S.A):

Health:3

Flammability:3

Specific hazard:

Protective Equipment:

Gloves .lab cost dust resptrator.be sure to use an approved/certified respirator or equivalent wear respirator when ventilation is inadequate. 
Splash goggles.

Section 16:other information
References:

Healthy G.G...  the condensed chemical dictionary.11 e ed.. -new York N.Y-van Nostrand Reignold.1987-SAX N.L

Dangerous properties of industrial materials. Toronto. Van nostrand reinold 6ed.1984.

Chemist safety data. 

Other special considerations :Not available
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1  مشخصات ماده و اجزای تشکیل دهنده آن 

نیتریک اسیدنام شیمیایی 

اسید نیتریک ، اسید ازته، نیترات هیدروژننام های مترادف 

2-37-7697شماره انجمن شیمی آمریکا

2-714-231شماره اتحادیه اروپا 

اسید غیرآلی - نیترات خانواده شیمیایی 

63/02وزن مولکولی 

HNO3فرمول شیمیایی

2  اطالعات عمومی )عالئم حفاظتی(
 

موادخورندهموادمحرکموادآتش گیرمواد سميلوزي خطر

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ١

  و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1

نام شيميايي  اسيد نيتريك

 نامهاي  مترادف  نيتريك اسيد، اسيد ازته،  نيترات هيدروژن 

شماره انجمن شيمي آمريكا   7697 -37 -2
شماره اتحاديه اروپا  2-714-231  

خانواده شيميايي اسيدغير آلي، نيترات
وزن مولكولي 02/63

HNO3  فرمول شيميايي
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

  

  

 

 مواد منفجر شونده  مواد اكسيد كننده
خطرناك براي 
     محيط زيست

 

  

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري :                                                    هنمائي براي لوزي خطررا
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود             شوك شديد يا گرما ممكن است      -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

مواد آتش گیرمواد  منفجر شونده خطرناک برای محیط زیست مواد سمي

راهنمایی برای لوزی خطر:                           واکنش پذیری )مربع رنگ زرد(:

0ـ معموالً پایدار :
 1ـ غیرپایدار در صورت گرم کردن 2ـ امکان تغییرات شیمیایی شدید وجود دارد از پاشش شیلنگ از راه دور استفاده 
شود. 3ـ شوک شدید با گرما ممکن است سبب انفجار شود، از پشت موانع ضد انفجار نظاره شود. 4ـ ممکن است منفجر 

شود، اگر مواد در معرض آتش قرار گرفته باشند، محوطه را تخلیه کنید.

آتش گیری )مربع رنگ قرمز(:

نام: نیتریک اسید )53 درصد(

مجموعه: مواد شیمیایی

0ـ نمی سوزد:
 1ـ برای آتش گرفتن بابد پیش گرم شود               2ـ آتش می گیرد وقتی به مقدار متوسطی حرارت ببیند

 3ـ در دمای معمولی آتش می گیرد                      4ـ بسیار آتش گیر

سالمتی )مربع رنگ آبی(: مانند مواد معمولی:
 1ـ کمی خطرناک 2ـ خطرناک، از دستگاه تنفسی استفاده شود 3ـ بسیار خطرناک، از لباس کاماًل محافظ استفاده شود 

4ـ در صورت تماس با بخار یا مایع بسیار خطرناک 
کلید توجه) مربع رنگ سفید( W: با آب واکنش می دهد       OX ـ عامل اکسید
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3  هشدارهای حفاظتی شخصی

 

تماس با چشم
با آن موجب  سبب سوختگی شدید چشم، ریزش اشک، تحریک و تماس مستقیم 

دائمی می شود. و آسیب  نابینایی 

تماس با پوست

تماس با محلول این ماده سبب تحریکات مختصر پوست و ایجاد لکه هایی به رنگ زرد 
تا قهوه ای در پوست می شود. پوست قبل از صدمه دیدن سفت شده، غلظت های باالی 
این ماده سبب درد و زخم های عمیق در پوست می شود. ممکن است جای زخم در 
پوست باقی بماند. اگر این ماده به مقدار زیادی بر روی پوست ریخته شود و سریعاً 

شسته نشود می تواند باعث مرگ شود.

بلعیدن و خوردن
و سوراخ شدن  معده  و سوختگی شدید دهان، حلق،  آن سبب درد شدید  خوردن 

تشنج می شود. اثر  در  مرگ  و حتی  بیهوشی  استفراغ، شوک،  تهوع،  حالت  معده، 

تنفس

ماده سبب شوک،  این  و ذرات  بخارات  تأخیر ظاهر شود.  با  است  آن ممکن  اثرات 
سوختگی گلو یا تحریک دستگاه تنفسی، سرفه، درد سینه، سختی در تنفس، احساس 
خفگی، وروم ریه و برونشیت مزمن و خوردگی دندان به خصوص دندان نیش و پیش 

می شود. تماس با بخارات با غلظت باال کشنده است.

خطر حریق ندارد.حریق

خطر انفجار ندارد.انفجار

اثرات زیست محیطی
مواد طبیعی آهکی را می خوردو در صورت راه یافتن به آب های زیرزمینی در آنجا 
مانده و بعداً در برداشت این آب ها به چرخه زندگی برمی گردد. یکی از علل سرطان ها 

را وجود یون های نیترات در آب های زیرزمینی ذکر می کنند.

4  کمک های اولیه

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ٢

ي معمـولي    در دمـا   -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 

 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OXا آب واكنش  مي دهد                 ب-W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
 

  هشدارهاي حفاظتي شخصي-3

سبب سوختگي شديدچشم، ريزش اشك ، تحريك و تماس مستقيم با آن موجب  نابينايي و اسيب 
  تماس با چشم  .دائمي مي شود

اي در   قهوههايي به رنگ زرد تا تماس با محلول اين ماده سبب تحريكات مختصر پوست و ايجاد لكه
هاي  هاي باالي اين ماده سبب درد و زخم پوست قبل از صدمه ديدن سفت شده، غلظت. شود پوست مي

اگر اين ماده به مقدار زيادي بر . ممكن است جاي زخم در پوست باقي بماند . شود عميق در پوست مي
 .تواند باعث مرگ شود روي پوست ريخته شود و سريعاً شسته نشود مي

   پوستتماس با

سبب درد شديد و سوختگي شديد دهان، حلق، معده وسوراخ شدن معده، حالت تهوع، خوردن ان 
 . استفراغ، شوك، بيهوشي و حتي مرگ در اثر تشنج  مي شود

  بلعيدن و خوردن

بخارات و ذرات ريز اين ماده سبب شوك، سوختگي گلو يا .اثرات آن ممكن است با تاخير ظاهر شود
احساس خفگي ، ورم ريه و برونشيت  نفسي، سرفه ، درد سينه، سختي در تنفس، تحريك دستگاه ت

تماس با بخارات با غلظت باال  كشنده . دندان بخصوص دندان نيش و پيش مي شود خوردگي مزمن و
 است  

  تنفس

  حريق .خطر حريق ندارد
  انفجار .خطر انفجار ندارد

فتن به ابهاي زير زميني در انجا مانده و بعدا در برداشت در صورت راه يا. مواد طبيعي اهكي را مي خورد
يكي از علل سرطان ها را وجود يون هاي نيترات در ابهاي زير . از اين ابها به چرخه زندگي بر ميگردد

 .زميني ذكر مي كنند
 اثرات زيست محيطي

  كمكهاي اوليه-4

ليدن و بستن جشمها  دقيقه با آب شسته، از ما30تا 20بالفاصله چشمها را به مدت 
 .به پزشك مراجعه كنيد. جلوگيري شود 

  تماس با چشم

 دقيقه با آب شسته، لباسها و كفش آلوده را از 30 تا 20 بالفاصله موضع را به مدت 
،لباسهاي آلوده را براي استفاده مجدد .به پزشك مراجعه كنيد. بدن خارج كنيد

 بشوئيد و كفش آلوده را دور بيندازيد 
   با پوستتماس

 

تماس با چشم
و بستن  مالیدن  از  با آب شسته،  تا 30 دقیقه  به مدت 20  را  بالفاصله چشم ها 

کنید. مراجعه  پزشک  به  شود.  جلوگیری  چشم ها 

تماس با پوست
بالفاصله موضع را به مدت 20 تا 30 دقیقه با آب شسته، لباس ها و کفش آلوده را 
از بدن خارج کنید. به پزشک مراجعه کنید، لباس های آلوده را برای استفاده مجدد 

بشویید و کفش آلوده را دور بیندازید.

بلعیدن و خوردن
هرگز به مصدومي که بی هوش است چیزي از راه دهان نخورانید. در صورت هوشیاري 

به فرد 240 تا 300 میلی لیتر آب و یا شیر داده و سریعاً فرد را به پزشک برسانید.

تنفس
فرد را درمعرض هواي تازه قرار دهید و به او تنفس مصنوعي بدهید و از ماسک اکسیژن 

استفاده نمایید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.

اطالعات پزشکی
عالئم حیاتي مصدوم را اندازه گیري کرده و سریعاً به پزشک یا نزدیک ترین مرکز درماني 

مراجعه شود.
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7  مراقبت ازمحیط کار در زمان پخش تصادفي ماده

حفاظت محیط کار
براي محیط تهویه ایجاد کنید. منابع نشتي را سریعاً ببندید. تا زماني که آلودگي بطور کامل 
برطرف نشده است، محیط را محدود نمایید. نظافت محیط مي بایست توسط افراد آموزش 

دیده انجام شود. محیط باید مقاوم در برابر خوردگي باشد.

نظافت محیط آلوده
آلودگي خاک ممکن است با آهک و مواد مشابه )کربنات سدیم(  خنثي شود. از خاک اره و 
سایر مواد آلي که با این ماده واکنش می دهند و خطر حریق را باال می برند، استفاده نشود. 

محوطه را مي توان با مقدار زیادي آب شستشو داد.

6  مراقبت  هاي شخصي در زمان کار با ماده

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ٣

در صورت هوشياري . هوش است چيزي از راه دهان نخورانيد هرگز به مصدومي كه بي
  .ليتر آب و يا شير داده و سريعاً فرد را به پزشك برسانيد  ميلي300 تا 240به فرد 

بلعيدن و 
  خوردن

  ماسكفرد را درمعرض هواي تازه قراردهيد و به او تنفس مصنوعي بدهيد و از
 تنفس  . فوراً به پزشك مراجعه كنيد.تفاده نمائيداكسيژن اس

عالئم حياتي مصدوم را اندازه گيري كرده و سريعاً به پزشك يا نزديك ترين مركز 
 . مراجعه شوددرماني 

اطالعات 
 پزشكي

  خاموش كردن آتش -5

 در تركيب با مواد سوختي و اسيدنيتريك غليظ يك اكسيدكننده قوي است و
و يا مواد آلي قابل احتراق  ا حيا كننده با عوامل. كند  گرما مي ايجادالكل ها 

 .تواند واكنش دهد و بسوزد و يا منفجر شود مي
  خطر آتش گيري

 ظروف و يا  مخازن واستفاده از اسپري آب براي خنك نگه داشتن
 اب به داخل مخازن گرفته . توصيه مي شودهاي مواجهه با آتش ساختمان

  .شان بايد مجهز به تجهيزات ايمني باشندافراد اتش ن.نشود

نحوه مناسب خاموش 
  كردن آتش

 در اثر تجزيه حرارتي ، گازهاي بسيار سمي و آزاردهنده  ،هنگام آتش سوزي
 ممكن است در اثر واكنش با سطوح فلزي نيزمقدار زيادي .متصاعد مي شود

  . كه امكان انفجار ان وجود داردهيدروژن توليد شود
  يحاتساير توض

 

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

از لباسهاي حفاظتي و دستكش .  محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
، كفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين ماده شيميايي  الستيكي هاي مقاوم

 .استفاده شود
  حفاظت پوست

ز عينكهاي محافظ چشمي ا. محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد 
حفاظ صورت در برخي موارد الزامي است تجهيزات شستشوي . استفاده شود

 .چشم در دسترس باشد
 حفاظت چشم

 از لباسهاي حفاظتي و دستكش .محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
هاي مقاوم، كفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين ماده شيميايي استفاده 

 .يزات دوش كامل و چشم شوي در محوطه وجود داشته باشدتجه.شود
 حفاظت بدن

 محوطه كار بايد داراي سيستم .محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
 جزء در ميليون ماسك تمام صورت 25براي غلظت بيشتراز .  نهويه باشد

 .كپسول دار استفاده شود
 حفاظت تنفسي

 

حفاظت پوست
محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از لباس هاي حفاظتي و دستکش هاي مقاوم 

الستیکی، کفش و سایر البسه مقاوم در برابر این ماده شیمیایي استفاده شود.

حفاظت چشم
محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از عینک هاي محافظ چشمي استفاده شود. 

حفاظ صورت در برخي موارد الزامي است تجهیزات شستشوي چشم در دسترس باشد.

حفاظت بدن
محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از لباس هاي حفاظتي و دستکش هاي مقاوم، 
کفش و سایر البسه مقاوم در برابر این ماده شیمیایي استفاده شود تجهیزات دوش کامل و 

چشم شوي در محوطه وجود داشته باشد.

حفاظت تنفسي
محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. محوطه کار باید داراي سیستم تهویه باشد. 

براي غلظت بیشتراز 25 جزء در میلیون ماسک تمام صورت کپسول دار استفاده شود.

5  خاموش کردن

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 
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 ٣

در صورت هوشياري . هوش است چيزي از راه دهان نخورانيد هرگز به مصدومي كه بي
  .ليتر آب و يا شير داده و سريعاً فرد را به پزشك برسانيد  ميلي300 تا 240به فرد 

بلعيدن و 
  خوردن

  ماسكفرد را درمعرض هواي تازه قراردهيد و به او تنفس مصنوعي بدهيد و از
 تنفس  . فوراً به پزشك مراجعه كنيد.تفاده نمائيداكسيژن اس

عالئم حياتي مصدوم را اندازه گيري كرده و سريعاً به پزشك يا نزديك ترين مركز 
 . مراجعه شوددرماني 

اطالعات 
 پزشكي

  خاموش كردن آتش -5

 در تركيب با مواد سوختي و اسيدنيتريك غليظ يك اكسيدكننده قوي است و
و يا مواد آلي قابل احتراق  ا حيا كننده با عوامل. كند  گرما مي ايجادالكل ها 

 .تواند واكنش دهد و بسوزد و يا منفجر شود مي
  خطر آتش گيري

 ظروف و يا  مخازن واستفاده از اسپري آب براي خنك نگه داشتن
 اب به داخل مخازن گرفته . توصيه مي شودهاي مواجهه با آتش ساختمان

  .شان بايد مجهز به تجهيزات ايمني باشندافراد اتش ن.نشود

نحوه مناسب خاموش 
  كردن آتش

 در اثر تجزيه حرارتي ، گازهاي بسيار سمي و آزاردهنده  ،هنگام آتش سوزي
 ممكن است در اثر واكنش با سطوح فلزي نيزمقدار زيادي .متصاعد مي شود

  . كه امكان انفجار ان وجود داردهيدروژن توليد شود
  يحاتساير توض

 

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

از لباسهاي حفاظتي و دستكش .  محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
، كفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين ماده شيميايي  الستيكي هاي مقاوم

 .استفاده شود
  حفاظت پوست

ز عينكهاي محافظ چشمي ا. محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد 
حفاظ صورت در برخي موارد الزامي است تجهيزات شستشوي . استفاده شود

 .چشم در دسترس باشد
 حفاظت چشم

 از لباسهاي حفاظتي و دستكش .محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
هاي مقاوم، كفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين ماده شيميايي استفاده 

 .يزات دوش كامل و چشم شوي در محوطه وجود داشته باشدتجه.شود
 حفاظت بدن

 محوطه كار بايد داراي سيستم .محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه باشد
 جزء در ميليون ماسك تمام صورت 25براي غلظت بيشتراز .  نهويه باشد

 .كپسول دار استفاده شود
 حفاظت تنفسي

 

خطر  آتش گیري
نیتریک اسید غلیظ یک اکسیدکننده قوي است و در ترکیب با مواد سوختي و الکل ها 
ایجاد گرما مي کند. با عوامل احیا کننده و یا مواد آلي قابل احتراق می تواند واکنش دهد 

و بسوزد و یا منفجر شود.

نحوه مناسب  
خاموش کردن 

آتش

استفاده از اسپري آب براي خنک نگه داشتن مخازن و ظروف و یا ساختمان هاي مواجهه 
با آتش توصیه مي شود. آب به داخل مخازن گرفته نشود. افراد آتش نشان باید مجهز به 

تجهیزات ایمني باشند.

سایر توضیحات
متصاعد  آزاردهنده  و  بسیار سمي  گازهاي  حرارتي،  تجزیه  اثر  در  سوزي،  آتش  هنگام 
مي شود. ممکن است در اثر واکنش با سطوح فلزي نیز مقدار زیادي هیدروژن تولید شود 

که امکان انفجار آن وجود دارد.
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10  مشخصات فیزیکي و شیمیایي

مایعحالت فیزیکي

شفافشکل فیزیکي

زرد کمرنگرنگ

بوي زننده و تند و خفه کنندهبو

1اسیدیته - پي اچ

قابل حل شدن و اختالل است.حاللیت آب

اتانول، حاللیت در حالل هاي آلي از حالل هاي آلي واکنش مي دهد. )مثل  با بسیاري  اطالعاتي دردسترس نیست. ولي 
استن(.

1/41وزن مخصوص نسبت به آب )دانسیته(

اطالعاتي در دسترس نمي باشد.حد انفجار پایین و باال

اطالعاتي در دسترس نمي باشد.دماي خود آتش گیري

قابل اشتعال نیست.نقطه اشتعال

41- درجه سلسیوسنقطه ذوب

86 درجه سانتي گرادنقطه جوش

7/1 میلي متر جیوه در 20 درجه سلسیوس )غلظت 70 درصد(فشار بخار

0/76 سانتي پواز در 25 درجه سلسیوسگران روي

آستانه بویایي این ماده 0/75 تا 2/5 جزء در میلیون است.سایر اطالعات

9  جابه جایي و انبارداري
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 ۴

ن پخش تصادفي ماده كار در زمامحيطمراقبت از -7  

تا زمانيكه آلودگي بطور كامل برطرف نشده .  منابع نشتي را سريعا ببنديد.براي محيط تهويه ايجاد كنيد
بايد محيط  .بايست توسط افراد آموزش ديده انجام شود نظافت محيط مي. است، محيط را محدود نمائيد
 .مقاوم در برابر خوردگي باشد

   كارحفاظت محيط

 از خاك اره و ساير مواد  .  خنثي شود )كربنات سديم  (  و مواد مشابهك ممكن است با آهكآلودگي خا
 را مي توان با محوطه . برند، استفاده نشود دهند و خطر حريق را باال مي آلي كه با اين ماده واكنش مي
 .مقدار زيادي آب شستشو داد

  نظافت محيط آلوده

  روش دفع ضايعات -8

عد از خنثي كردن با اهك و يا كربنات سديم  به خارج از محوطه كار منتقل اسيدنيتريك راب
 . كنيد

  دفع ضايعات مواد

  بسته بندي  ضايعاتعدف .ظرف هاي خالي را بعد از تخليه به محوطه خارج از كار منتقل كنيد
  جابجايي و انبارداري -9

(  بندي دربسته.  بخارات و ذرات ريزآن در محيط اجتناب شود ايجاداز
ي جابه جا گردد و ببا تهويه مناس و در محيطي  هاي كوچك )ظروف 

 .وسايل و تجهيزات ايمني و اورژانسي در دسترس باشد
  احتياطات جابجايي

در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب، به دور از اشعه مستقيم 
ده درب ظروف محتوي اين ما. آفتاب و ساير منابع حرارتي نگهداري شود

 مواد سوختي ، الكلي ، چوب و ساير موادي كه .بسته نگه داشته شود
ميتوانند با اسيد نيتريك واكنش دهند در نزديكي مخازن اين ماده 

  .نگهداري نشوند

شرايط انبارداري      

 و در محيطي با ) ترجيحا (  پالستيكي  هاي كوچك بنديدر بسته
  اسبنمبندي  بسته  .دهيد تهويه مناسب قرار

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي مايع
  شكل فيزيكي شفاف 

  رنگ زرد كمرنگ 
  بو بوي زننده و تند و خفه كننده

  پي اچ–اسيديته  1
  حالليت آب  .قابل حل شدن و اختالل است

احتیاطات جابجایي
از ایجاد بخارات و ذرات ریز آن در محیط اجتناب شود. در بسته بندي )ظروف( کوچک و در 
اورژانسي در دسترس  با تهویه مناسبي جابه جا گردد و وسایل و تجهیزات ایمني و  محیطي 

باشد.

شرایط انبارداري

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه مستقیم آفتاب و سایر منابع 
مواد سوختي،  داشته شود.  نگه  بسته  ماده  این  محتوي  نگهداري شود. درب ظروف  حرارتي 
الکلي، چوب و سایر موادي که مي توانند با نیتریک اسید واکنش دهند در نزدیکي مخازن این 

ماده نگهداري نشوند.

در بسته بندي هاي کوچک پالستیکي )ترجیحاً( و در محیطي با تهویه مناسب قرار دهید.بسته بندي مناسب

8  روش دفع ضایعات

نیتریک اسید را بعد از خنثي کردن با آهک و یا کربنات سدیم به خارج از محوطه کار منتقل دفع ضایعات مواد
کنید.

ظرف هاي خالي را بعد از تخلیه به محوطه خارج از کار منتقل کنید.دفع ضایعات بسته بندي



136

12   سم شناسی 

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ۶

  سم شناسي-12
 .  قسمت در ميليون هوا مي باشد2مقدار )   ساعت كار 8(  حد مجاز براي محيط كار انسان 

بوسيله فروكردن لوله در راههاي  (ذرات ريزاسيد نيتريك در هوا ا بتماس تنفسي سگ
.  استهفته نشان داد كه بافت ريه صدمه ديده   روزدر4 ساعت در روز و 2به مدت ) تنفسي

   ميلي ليتر تنفس شده بود240دركل (
 ميل گرم اسيد نيتريك در هر متر مكعب ان وجود داشت 260در هواي تنفسي كه مقدار 

  . عدد انها تلف شدند50 موش ازمايشگاهي تعداد 100 دقيقه  از 30بعد از 
 ميل گرم اسيد نيتريك در هر متر مكعب ان وجود داشت 130در هواي تنفسي كه مقدار 

  . عدد انها تلف شدند50 موش ازمايشگاهي تعداد 100 ساعت  از 4بعد از 

  مسموميت تنفسي

 ليتر اسيد نيتريك به موش صحرائي  خورانده  ميل90اگر به ازاء هر كيلو گرم وزن مقدار 
. عدد انها تلف مي شوند50 موش تعداد 100شود ، از   مسموميت غذايي

مسموميت ا ز   .خوردنده است 
  پوست

  مسموميت چشمي  .كور كننده و سوزاننده است
  اثرات حاد  .خورنده است

  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

 

و بر هم كنش ها پايداري -13  

زردي رنگ اسيد به اين مورد .محلول اين ماده به آرامي  به اكسيد نيتروژون تجزيه مي شود. پايدار است
  پايداري  .است

 .حرارت باال، نور، فضاهاي بسته
 مورد محيطهاي

  اجتناب 
  .  مي دهداسيدنيتريك يك عامل اكسيدكننده است و با بسياري از مواد واكنش 

 اكسيد فلزات و پودر فلزي مثل آنتيموان، بيسموت، ليتيم، منيزيم، منگنز، تيتانيوم كه مي تواند بيشترفلزات،
  .واكنش شديد داده و توليد گرماي فراوان كند، همچنين مي تواند اكسيد نيتروژن آزاد كند

 هيدروكربن ها، موادشيميايي آلي مثل آنيدريدها، كتن ها، الكل ها، نيتريل ها، آمين ها، آلدئيدها، اترها،
  .آلكينها، نيتروآروماتها كه مي تواند واكنش شديد و انفجاري يا آتش سوزي خودبه خودي دهد

جامدات آلي مثل كاغذ، لباس، ذغال چوب، خاك اره كه مي تواند واكنش انفجاري يا آتش سوزي شديد 
  دهد 

 .يب مي شوند با اسيد نيتريك  تركانواع سولفيدها، هيدراتهاي غيرفلزي و كاربيدها

  مواد نا سازگار

مسمومیت تنفسی

در  قسمت   2 مقدار  کار(  ساعت   8( انسان  کار  محیط  براي  مجاز  حد 
در  اسید  نیتریک  ریز  ذرات  با  تنفسي سگ  تماس  می باشد.  هوا  میلیون 
در  ساعت   2 مدت  به  تنفسي(  راه هاي  در  لوله  فروکردن  )به وسیله  هوا 
درکل  است.  دیده  صدمه  ریه  بافت  که  داد  نشان  هفته  در  4   روز  و  روز 

240 میلي لیتر تنفس شده بود.
در هواي تنفسي که مقدار 260 میلی گرم نیتریک اسید در هر متر مکعب 
آن وجود داشت بعد از 30 دقیقه از 100 موش آزمایشگاهي تعداد 50    عدد 

آنها تلف شدند.
در هواي تنفسي که مقدار 130 میلی گرم نیتریک اسید در هر متر مکعب 
آن وجود داشت بعد از 4 ساعت از 100 موش آزمایشگاهي تعداد 50    عدد 

آنها تلف شدند.

مسمومیت غذایي
اگر به ازای هر کیلو گرم وزن مقدار 90 میلي لیتر نیتریک اسید به موش 

صحرایی خورانده شود، از 100 موش تعداد 50 عدد آنها تلف مي شوند.

خورنده است.مسمومیت ازپوست

کور کننده و سوزاننده است.مسمومیت چشمي

خورنده است.اثرات حاد

به منابع دیگر مراجعه شود.سایر اطالعات

11   اطالعات زیست بوم شناختي
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 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ۵

  حالليت در حاللهاي آلي  ).نمثل اتانول، است.(ولي با بسياري از حاللهاي آلي واكنش مي دهد. اطالعاتي دردسترس نيست

وزن مخصوص نسبت به   41/1
 )دانسيته(آب  

 حد انفجار پايين و باال .باشد اطالعاتي در دسترس نمي
  دماي خود آتشگيري .باشد اطالعاتي در دسترس نمي

نقطه اشتعال قابل اشتعال نيست
نقطه ذوب  درجه سانتيگراد-41
نقطه جوش  درجه سانتيگراد86
  فشار بخار % )70غلظت ( درجه سانتيگراد 20يمترجيوه در ميل1/7

  گران روي   درجه سانتيگراد25در سانتي پواز   .  /76
  ساير اطالعات  . جزء در ميليون است5/2 تا 75/0آستانه بويايي اين ماده 

  اطالعات زيست بوم شناختي-11 

گ  ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم موش صحرايي موجب مر90خوردن 
 موش صحرايي ميشود100 موش صحرايي از 50

 
 مالحظات عمومي

اين ماده توانايي حل كردن بعضي از مواد خاك مثل مواد با پايه كربنات 
 . . در ابهاي جاري و زير زميني ماندگار است.باشد را دارا مي

رفتار در محيط 
 زيست

  يهقابليت تجز .در اثر گرما به اكسيد هاي مضر تبديل مي شود
به سبب توانائي در كاهش اسيديته اب ِ، حيات ابزيان را به خطر مي 

.اندازد
اثر روي محيط 

  آبزيان
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظات  عمومي
خوردن 90 میلي لیتر به ازاي هر کیلوگرم موش صحرایي موجب مرگ50 

موش صحرایي از 100 موش صحرایي مي شود.

رفتار در محیط زیست
این ماده توانایي حل کردن بعضي از مواد خاک مثل مواد با پایه کربنات را 

دارا مي باشد. در آب هاي جاري و زیر زمیني ماندگار است.

در اثر گرما به اکسیدهاي مضر تبدیل مي شود.قابلیت تجزیه

به سبب توانایی در کاهش اسیدیته آب، حیات آبزیان را به خطر مي اندازد.اثرروي محیط  آبزیان

به منابع دیگر مراجعه شود.سایر اطالعات
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14   مقررات حمل ونقل: برای جابجایی این محصول در جاده های داخل ایران بایستی مقررات وزارت 
راه و ترابری و پلیس راه رعایت شود.مقررات مربوط به سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زیر ارائه 

شده است. 

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ٧

 .اكسيد نيتروژن آزاد مي كند
خطرات ناشي از 

  تجزيه
  ساير اطالعات  بازرسي كنيد  مخازن را جهت بررسي ومشاهده نشت و خوردگي مواد انبارشده ، بصورت دوره اي

زارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات و: مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  حمل و نقل هوايي 2031: شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل دريايي 2031: شماره سازمان ملل 

 2031: شماره سازمان ملل 
حمل و نقل راه آهن و 

  جاده 
  II: ه بندي گروه بست

   مواد خورنده-8: طبقه بندي 
  

   ساير اطالعات

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15

 [O;C] نمادهاي خطرات 

  [ R:8-35 ]
 شماره خطروريسك

 

[S:(1/2-)*23-26-36-45]
 شماره ايمني وسالمت

  
  
شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود    

 و  "ه سـالم و ايمـن        روش  اسـتفاد    " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   
موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "

  .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 
تيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                  صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اخ         .

.دهيد
به باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         

 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ، گونه تعهـد     اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ            
 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               

.خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند 

شماره سازمان ملل:2031حمل و نقل هوایی

شماره سازمان ملل:2031حمل و نقل دریایی

شماره سازمان ملل:2031 حمل و نقل راه آهن و جاده

گروه بسته بندی: IIسایر اطالعات
طبقه بندی: 8- مواد خورنده

15   اطالعات در مورد مقررات تدوین شده

  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / م ا/ 01/شماره ويرايش 
1384زمستان   

3016/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 

) در صد ۵٣( اسيدنيتريك : نام  مواد شيميائی: مجموعه  
 

 ٧

 .اكسيد نيتروژن آزاد مي كند
خطرات ناشي از 

  تجزيه
  ساير اطالعات  بازرسي كنيد  مخازن را جهت بررسي ومشاهده نشت و خوردگي مواد انبارشده ، بصورت دوره اي

زارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات و: مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  حمل و نقل هوايي 2031: شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل دريايي 2031: شماره سازمان ملل 

 2031: شماره سازمان ملل 
حمل و نقل راه آهن و 

  جاده 
  II: ه بندي گروه بست

   مواد خورنده-8: طبقه بندي 
  

   ساير اطالعات

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15

 [O;C] نمادهاي خطرات 

  [ R:8-35 ]
 شماره خطروريسك

 

[S:(1/2-)*23-26-36-45]
 شماره ايمني وسالمت

  
  
شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود    

 و  "ه سـالم و ايمـن        روش  اسـتفاد    " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   
موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "

  .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 
تيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                  صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اخ         .

.دهيد
به باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         

 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ، گونه تعهـد     اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ            
 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               

.خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند 

(C;0)نمادهای خطرات

 (R:8-3.5)شماره خطر و ریسک

(S: (1/2-)*23-26-36-45)شماره ایمنی و سالمت

13   پایداري و بر هم کنش ها

پایداري
این  به  اسید  اکسید تجزیه مي شود. زردي رنگ  نیتروژون  به  آرامي  به  این ماده  پایدار است. محلول 

است.  مورد 

حرارت باال، نور، فضاهاي بسته.محیط هاي مورد اجتناب

مواد ناسازگار

نیتریک اسید یک عامل اکسیدکننده است و با بسیاري از مواد واکنش مي دهد.
بیشتر فلزات، اکسید فلزات و پودر فلزي مثل آنتیموان، بیسموت، لیتیم، منیزیم، منگنز، تیتانیوم که 

می تواند واکنش شدید داده و تولید گرماي فراوان کند، همچنین مي تواند نیتروژن اکسید آزاد کند.
مواد شیمیایي آلي مثل آنیدریدها، کتن ها، الکل ها، نیتریل ها، آمین ها، آلدئیدها، اترها، هیدروکربن ها،

آلکین ها، نیتروآرومات ها که مي تواند واکنش شدید و انفجاري یا آتش سوزي خود به خودي دهد.
جامدات آلي مثل کاغذ، لباس، زغال چوب، خاک اره که مي تواند واکنش انفجاري یا آتش سوزي شدید

دهد. انواع سولفیدها، هیدرات هاي غیرفلزي و کاربیدها با نیتریک اسید ترکیب مي شوند.

نیتروژن اکسید آزاد می کند.خطرات ناشی از تجزیه

جهت بررسی و مشاهده نشت و خوردگی مواد انبار شده، به صورت دوره ای مخازن را بازرسی کنید. سایر اطالعات
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عالئم ایمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشکاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانکارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستکش ممنوع

عکس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الکتریکی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الکترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقایسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر

                           



142

                      روش های متفاوت اطفای حریق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شکل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مکانیکی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الکل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

                      میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جریان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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                       عالئم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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                       کدها

کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.

HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شکل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیکی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می شود.

PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلراید سخت بازیافت می شود. با آنکه محیط زیست و 
سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 

LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشکشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.

pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 

PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنکه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیکی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 

از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیکی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محکم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یکدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممکن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مکانیکی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته


