
  

 
 

          هيدرازين            منی موادي  کارت ا
 
 

HYDRAZINE                                                                          ICSC: 0281 
 هيدرازين
 دی آميد
 دی امين

 هيدريد ازت
 N2H4/H2N-NH2: فرمول شيميايی
 ١/٣٢: وزن مولکولی

 

CAS # 302-01-2
RTECS # MU7175000
ICSC # 0281
UN # 2029
EC # 007-008-00-3

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

 .شعله باز ايجاد نكنيد 
 .جرقه ايجاد نكنيد 

 .سيگار نكشيد 

 آب،  آف مقاوم در برابر الكل،پودر
  دي اآسيد آربن،به مقدار زياد

يش از   :انفجار  ای ب ه  ٣٨در دم  درج
وط    ت مخل ن اس اتيگراد ممک س
بخار اين ماده با هوا قابل انفجار        

 .باشد
وزی و    ش س ر آت ال خط احتم
ياری از      ا بس اس ب ار در تم انفج

 .مواد وجود دارد

يش از   ای ب  ٣٨در دم
انتيگراد از   ه س درج
ه   ته، تهوي تم بس سيس

ومی و تج د عم زات ض هي
 .انفجاری استفاده کنيد

 
 

ا    كه ه وزي بش ش س ام آت و در هنگ
ردن  آب    ديگر ظروف را   ا اسپري آ ب

 .خنك آنيد 
ارزه    ن مب ان ام ک مک ش از ي ا آت ب

 .نمائيد

 :مواجهه 
 

امًال بهداشت را  رعايت ک
 .نمائيد

ک    ک پزش ا ي وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

وزش،   اس س ده، احس خورن
ر نفس س وع، ت ر درد، ته فه، س

 سطحی، گلو درد، تشنج
 

 تهويه عمومی
ا وسيله       تهويه موضعی ي

 .حفاظت تنفسی

 هوای تازه ، استراحت
 .وضعيت نيمه نشسته 

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

خورنده، ممکن است جذب شود،       :پوست 
ای پوست،  زی، سوختگی ه قرم

 درد
 
 
 

 دستکش حفاظتی
 لباس حفاظتی

 
 
 

ادی آب    قسمت آلوده را    ابتدا   مقدار زي
سپس لباس های آلوده شده را       .بزنيد

 .در بياوريد و مجددًا آب بزنيد 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
ه از     ای اولي ک ه ام دادن کم هنگ

 .دستکش حفاظتی استفاده نمائيد
خورنده، قرمزی، درد، سوختگی     :چشم ها 

 .های عميق وجدی
 
 
 

ا    حفاظت از چش   م همراه ب
 .وسيله حفاظت تنفسی

 
 
 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

ديد،   :گوارشی ای ش ده، دل درد ه خورن
ی،    نج، بيهوش فتگی، تش آش

 استفراغ، ضعف
 
 

 :آاردر حين 
آشاميدن و ، خوردن

 .سيگار آشيدن ممنوع
ها را قبل از غذا  دست

 .خوردن بشوييد 

 .دهان را آب بكشيد
 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ناحيه خط .ر را تخليه کنيد

 .نمائيد
ون   

جاذب بی          

ل    اذب قاب ا ج  ي

يايی وارد محيط      

ژه ت   ردی وي اس : ف لب

 

ان بخش    ی و کارکن

يميايی را   ش
تنی را در    ای شکس

ه      ی و کارکنان بخش تغذي

T symbol
3/24/25-34-43

ard Class: 8
: 3, 6.1

ماهر مشورت با يک فرد 
د روف ب ده را در ظ ت ش ايع نش م

 .منفذی جمع آوری نمائيد
ا  مايع باقيمانده را در شن ي

ان  ک مک ه ي وده و ب ذب نم ر ج خط
 .ايمن منتقل نمائيد

اک اره ر روی خ ب
 .احتراق جذب نکنيد

نگذاريد اين ماده شيم
 .زيست شود

يله حفاظ( وس
 )حفاظتی کامل دارای ماسک تنفسی

ر آتش سوزی ن در براب ان ايم در مک
 .نگهداری نمائيد

ذاي واد غ دور از م
 .تغذيه نگهداری نمائيد

واد( رات م ش خط بخ
 )ببينيد

دی           رای بسته بن از مواد مخصوص ب
د  تفاده نمائي ر  .اس دی غي ته بن  در بس
 .قابل شکستن

دی ه ته بن بس
تن   ر شکس اوم در براب ای مق ته ه بس

 .قرار دهيد
با مواد غذاي

 .حمل و نقل نگردد

R: 45-10-2
S: 53-45
Note: E
UN Haz
UN Subsidiary Risks
UN Packing Group: I

اين ماده برای چشم ها، پوست و دستگم

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

 .شود م
خطرا

  :های مواجهه هرات

ا
 

)

 .(1995-1994 ع
  :حدود مجاز شغلیال
 .وارد واکنش شده، باعث ايجاد خطر آتش سوزی و انفجار می گرددط

 .اکسيژن نمی باشدبرای تجزيه اين ماده نيازی به وجودهوا يا 

 .خطر آتش سوزی و انفجار می گرددا
ماده يک عامل احياء کننده قوی اين 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيلت فحا 
 .ه

  :کیيزيخطرات ف

  :یيايميخطرات ش
يد بخارات آمونياک، گاز هيدروژن و اکسيدهای ازت می نمايد و سبب ايجاد                

 .است و به شدت با اکسيدان ها واکنش می دهد
و مواد متخلخل 

TLV (as TWA): 0.1 ppm; 0.13 mg/m3 A2 (skin) (ACGIH

 )مشکوک به سرطانزايی

دن      ق استنشاق بخارات و با گذشتن از راه پوست و از طريق گوارش جذب ب

  :ت استنشاق
 . درجه سانتيگراد بسرعت به حد زيان آور می رسد٢٠تبخير در دمای 

 . اه تنفسی خورنده می باشد
 )ش نکات قابل توجه را ببينيد

 .ر باشند
 

 .ت سبب حساس شدن پوست شود

بی رنگ، مايع جاذب رطوبت با بوی تند و زنند
 

 
 

اين مايع تجزيه شده و تول

ماده مزبور يک باز نيمه قوی است و به شدت با بسياری از فلزات، اکسيدهای فلزی 

اين ماده می تواند از طري

 ماده در اثر آلودگی اين

بخ. (استنشاق بخار اين ماده ممکن است باعث ايجاد ورم ريه گردد
 .کن است بر کبد، کليه ها و دستگاه اعصاب مرکزی تاثير بگذارداين ماده مم

 .تماس ممکن است باعث مرگ شود
اين تاثيرات ممکن است همراه با تاخي
:را مکرياثرات مواجهه طوالنی مدت 

تماس مکرر يا طوالنی مدت با اين ماده ممکن اس
 .کليه ها و دستگاه اعصاب مرکزی تاثير بگذارداين ماده ممکن است بر کبد، 

 .اين ماده احتماًال برای انسان سرطانزا می باشد
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١١۴: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٢ :نقطه ذوب

 ٠١/١): ١= آب (دانسيته نسبي 
   خيلی خوب: حالليت در آب
  آيلو پاسكال۴/١:  درجه ٢٠در : فشار بخار

 ١/١ ):١= هوا (انسيته بخار نسبي د
 درجه سانتيگراد ٢٠بخار در / دانسيته نسبي مخلوط هوا 

 ٠٠/١): ١=هوا(
  درجه سانتيگراد٣٨: نقطه اشتعال

بخش نکات را مالحظه : درجه حرارت خود بخود سوزي
  درجه سانتيگراد.نمائيد

 تا ٨/١ ):بر حسب درجه حجمي هوا( حدود انفجاري
١٠٠ 

 -١/٣ :Log-Powآب برحسب/ اآتانولضريب جداسازي
 :طی يست محياطالعات ز

اين ماده برای ميکرو ارگانيسم های آبزی بسيار سمی می         
 .باشد

 

 نکات قابل توجه
 درجه سانتيگراد برای سطح ٢٧٠ درجه سانتيگراد برای آهن زنگ زده تا ٢۴درجه حرارت آتشگيری خودبخودی از 

 .شيشه متغير است
 .اس آزمايشات پزشکی دوره ای توصيه می شودبسته به درجه تم

 .عوارض ادم ريوی اغلب تا پس از گذشت چند ساعت مشخص نمی شود
 .اين عوارض با افزايش کار جسمانی افزايش می يابند، بنابراين استراحت و مشاهدات پزشکی ضروری می باشند

 .وجه قرار گيردتجويز سريع يک اسپری مناسب توسز پزشک يا جانشين وی بايستی مورد ت
 .هشدار دهندگی بو هنگامی که از مقدار حد تماس متجاوز گردد ناکافی می باشد

 .با مقدار زيادی آب بشوئيد) به خاطر خطر آتش سوزی(لباس های آلوده را 
Transport Emergency Card: TEC (R)-85 
NFPA Code: H3; F3; R2

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0281                                                                                                          HYDRAZINE
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 مکاری دکتر عباس فرقدانبا ه
 
 
 

 


	نقطه جوش: 114 درجه سانتيگراد
	نقطه ذوب: 2 درجه سانتيگراد
	دانسيته نسبي (آب = 1): 01/1
	نقطه اشتعال: 38 درجه سانتيگراد
	درجه حرارت خود بخود سوزي: بخش نکات را ملاحظه نمائید. درجه سا

