
 
 

 آرگون                                                               کارت ايمنی مواد
 

ARGON                                                                                   ICSC: 0154 
 آرگون

 مايع سرد شده
 Ar: عالمت اختصاری

 ٩۵/٣٩:  اتمیوزن

CAS # 7440-37-1    
RTECS # CF2300000
ICSC # 0154
UN # 1951

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :تش آ
 
 

 .قابل احتراق نيست
بب      رارت س ه ح زايش درج ا اف ب
ر  ال خط ار و احتم زايش فش اف

 .ترآيدن مي شود

از   آپسول(براي سيلندرها   ات  )  هاي گ نك
 .مالحظه نمائيدرا 

ام  : در صورت بروز حريق در محيط        تم
 .عوامل خاموش آننده مجاز مي باشند

  :انفجار
 

   

 :مواجهه 
 
 

   

 :استنشاق 
 
 

 . استراحت،هواي تازه تهويه  بيهوشي، گيجي،خفگي
 .در صورت نياز تنفس مصنوعي
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 
 

ا بدر تم ايع س ا م  بس ب
ي  ت م اي پوس رمازدگي بافته س

 .شود

ر  ايق در براب اي ع تكش ه دس
 سرما

 لباسهاي حفاظتي

ادي           دار زي ا مق در صورت سرمازدگي ب
 . آب آبكشي نمائيد

 .هرگز لباسها را در نياوريد
كي   اي پزش راي مراقبته رد را ب ف

 .بفرستيد

 :ها  چشم
 
 
 

  تاري ديد،درد
 سوختگي شديد و عميق

اي ك ه اظ  عين ا حف ي ي  ايمن
 صورت

دين    راي چن ادي آب ب دار زي ا مق دا ب ابت
 . دقيقه چشم ها را بشوئيد

ذير باشد         ان پ  لنزهاي   ،اگر بسادگي امك
 .تماسي را بيرون بياوريد

 .سپس فرد را به پزشك ببريد

 :گوارشي 
 
 

   

 
 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 .ب استفاده نمائيدمناستهويه از 

ايع    هرگز نازل آب را مستقيماً       روي م
 . نگيريد

ژه   ( ردي وي ت ف ايل حفاظ اس : وس لب
تگاه حفاظت  امل دس ل ش اظتی کام حف

 )تنفسی
 

ارج  اختمان در خ ك از س ا در ي و ي
بي دارد     ه مناس ه تهوي اختماني آ س

 .نگهداري نماييد
 .در جای خنک نگهداری نمائيد

UN Hazard Class: 2.2
 

هم
م
ات

ط
 

در صورت نشت از مخازن در فضاي محدود مي تواند سبب خفگي در اثر پايين آمدن ميزان اآسيژن  
 .موجود در فضاهاي محدود بشود

 . بدن شود ماده مي تواند از طريق استنشاق جذبع

 :هاي مواجهه  راهال

 .تعيين نشده است برای آن TLVا

 :وضعيت ظاهري و حالت فيزيكي 
  بي بو،  بي رنگ،گاز مايع شده

 
 :خطرات فيزيكي 

اين گاز از هوا سنگين تر است و ممكن است در مكان هاي با سقف آوتاه سبب آاهش اآسيژن محل 
 .شود

 
 

 :خطرات شيميايي 
 
 

 :حدود مجاز شغلي 

 
 

 
 
 

 :خطرات استنتشاق 

 
 

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 
 .اين مايع ممكن است سبب سرمازدگي شود

 
 

 :طوالني مدت يا مكرراثرات مواجهه 
 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-٩/١٨٥: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٢/١٨٩: نقطه ذوب

 ميلي ٤/٣ : درجه سانتيگراد٢٠حالليت در آب در دماي 
  ميلي١٠٠ليتر در 

 ٦/١): ١= هوا (فشار بخار نسبي 
 
 

 

  :اطالعات زيست محيطي 

 توجهنكات قابل 
 

 . سازمان ملل براي آرگون تحت فشار مي باشد١٠٠٦شماره 
 .در صورت بروز حريق سيلندر را با اسپري آردن آب بر روي آن خنك نگهداريد

 .غلظت هاي باال ي آن در هوا سبب آاهش اآسيژن و احتمال بيهوشي يا مرگ مي شود
Transport Emergency Card: TEC (R)-17

 ديگر اطالعات

ICSC: 0154                                                                                                                    ARGON

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
  غفاریمهندس امير

 
 با همکاری دکتر عباس فرقدان

 
 


