
 
 

 وميهل        كارت ايمني مواد
 
HELIUM                                                                                  ICSC: 0603  

 هليوم
 )مایع شده، سرد شده(

 He: عالمت اختصاری
  ٠٠٣/۴: وزن اتمی

CAS # 7440-59-7
RTECS # MH6520000
ICSC # 0603
UN # 1963

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 

 غير قابل احتراق، 
حرارت باعث باال رفتن فشار      

 .و احتمال انفجار مي شود

وزي در   ش س روز آت ورت ب در ص
ام عوامل          محيط اطراف استفاده از تم

 .خاموش آنندگي مجاز مي باشد

 :انفجار 
 
 

ات       ش نك اده بخ ن م ول ای راي آپس  ب
 .قابل توجه را مالحظه نمائيد

 :مواجهه 
 
 

   

 :استنشاق 
 
 

 هواي تازه، استراحت تهویه عمومي زیادصداي تنفس با 

 :وست پ
 
 

ث  ایع باع ا م اس ب تم
 .سرمازدگي مي شود

رمایي،    ایق س تكش ع دس
 پوشاك حفاظتي

ا  ل را ب رمازدگي مح ورت س در ص
 . دار زیاد آب بشویيدمق

د رون نياوری دن بي ها را از ب . لباس
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :ها  چشم
 
 
 

  تاري دید، درد
 )مهم(سوختگي عميق 

ت از  ي، حفاظ ك ایمن عين
 صورت

ادي آب     دار زی ا مق مها را ب دا چش ابت
 .براي چند دقيقه بشویيد

ادگي     ه س ر ب ي را اگ اي تماس لنزه
 .ون بياوریدامكان پذیر است بير

كي  اي پزش راي مراقبته رد را ب ف
 .ارجاع دهيد

 :گوارشي 
 
 

   



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
تهویه عمومي، هرگز نازل شيلنگ 

 . را مستقيمًا به طرف مایع نگيریدآب
لباس : وسایل حفاظت فردي ویژه(

کامل حفاظتی شامل وسيله حفاظت 
 )تنفسی

در اتاقي آه تهویه مناسب در آنجا 
 .انجام مي شود نگهداري نمایيد

UN Hazard Class: 2.2

هم
م
ات
الع
اط

 
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت  

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

 
 :خطرات فيزيكي 

 .این گاز از هوا سبك تر است
 

 :خطرات شيميايي 
 
 

 :حدود مجاز شغلي 
TLV است  تعيين نشده. 

 
 :هاي مواجهه  راه

 .این ماده مي تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود
 
 

 :خطرات استنتشاق 
 
 
 

 .این مایع ممكن است سبب سرمازدگي شود
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
 درجه سانتيگراد  -٢٦٩: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد  -٢٧٢:نقطه ذوب

 ١٤/٠): ١ =هوا ( دانسيته نسبي بخار
ي  ٨٦/٠ :انتيگراد س  درجه٢٠حالليت در آب در دماي    ميل

  ميلي ليتر١٠٠ليتر در 
 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .  است١٠٤٦شماره سازمان ملل متحد براي هليوم 
 .  آب خنك نگهداریددر صورت بروز حریق آپسول گاز را با اسپري آردن

 .غلظت هاي باال در هوا سبب آاهش اآسيژن و احتمال خطر بيهوشي و مرگ مي شود
Transport Emergency Card: TEC (R)-829

 ديگر اطالعات
 

ICSC:0603                                                                                                                   HELIUM

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 
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