
  

 
 

  نفت سفيد                    مني موادي  كارت ا
 

 
KEROSENE                                                                            ICSC: 0663 

 نفت سفيد
 کروزین

 نفت سبک
 نفت روشن

 ١سوخت شماره 
 

CAS # 8008-20-6
RTECS # OA5500000
ICSC # 0663
UN # 1223
EC # 650-001-02-5

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

اد   قابل اشتعال :آتش  ه اي ایج عله و جرق يچ ش ه
 . نكنيد

 .سيگار نكشيد
 

  دي اآسيد آربن،AFFF ،پودر

االي  :انفجار  ه  ٣٧در ب درج
انتيگراد  ار س وط بخ ه مخل ب

وط و اده مخل ن م وای ای  ه
 .قابل انفجار توليد می کند

االي  انتيگراد  ٣٧ب ه س : درج
ته  تم بس ك سيس تفاده از ی  ،اس

زات الكتریكي ضد        تهو یه و تجهي
  انفجار،

اي  اد باره وگيري از ایج جل
ي ال  ( الكتریك يله اتص ثال بوس م

 )سيم به زمين

 :در هنگام آتش سوزی
بشکه ها و دیگر ظروف را توسط        

 .خنک نگهداریداسپری آب 

 .نمائيديري جلوگ بخار توليداز  :مواجهه 
 
 

 

 :استنشاق 
 

ي رفه،خفگ رگيجه، س  ، س
  بيهوشي ، گلودرد،سردرد

 هواي تازه، استراحت تهویه
اگر نياز باشد دادن تنفس 

 .مصنوعي
فرد را براي مراقبت هاي پزشكي          

 .ارجاع دهيد
 

وده تهویه   زبري،پوست خشك :پوست  اي آل اس ه دلب  . را در بياوری
ه    كي مراجع اي پزش راي مراقبته ب

 .آنيد
 

ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را        وسایل ایمني چشم  قرمزي  :چشم ها 
 .با مقدار زیادی آب بشوئيد

د     ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
 :در حين انجام آار فراغ است، تهوع،اسهال :گوارشي

يگار  اميدن و س وردن، آش خ
 .آشيدن ممنوع 

 

تفراغ  ه اس خص را وادار ب ش
  .نكنيد

 .کنيداستراحت فرد را وادار به 
اع   كي ارج اي پزش راي مراقبته ب

 .دهيد 

 



  

 
 

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
م و          مایع نشت شده را در ظروف محك

 .  جمع آوري  آنيدمنفذیبدون
ي     مایع باقيمانده  ا جاذب ب را در شن ی

ن    ان ام ك مك ه ی د و ب ذب آني ر ج اث
 . انتقال دهيد

يميایي وارد  اده ش ن م د ای ازه ندهي اج
 . محيط شود

ایل ( ردي  وس ت ف ژهحفاظ اس : وی لب
حفاظتی کامل مجهز به ئسيله حفاظت       

 )تنفسی سر خود

داری  تش در مکان مقاوم در برابر آ   نگه
  .نمائيد

داری   جدا از اآسيد آننده هاي قوي        نگه
 .نمائيد

 .در محل خنک نگهداری نمائيد

R: 10
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: III

 : اثرات مواجهه كوتاه مدتم

ه هر حال غلظت ذرات معلق        .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است     ٢٠تبخير این ماده در دمای      مه ولی ب
 .در هوای آن به سرعت در زمان پراکنده شدن به حد زیان آور خواهد رسيد

ت 
عا
طال
ا

 

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
  به رنگ زرد روشن یا بدون رنگ، با بوي خاص، پائينیتهمایعي با ویسكوز

 
 

  :كييزيخطرات ف
 .مي تواند بارهاي الكتروستاتيكي ایجاد شود...  تالطم و تكان و ،در نتيجه جریان

 
 

  :ييايميخطرات ش
 .با اآسيد آننده ها واآنش مي دهد

 
 

  :حدود مجاز شغلي
TLV  مشخص نشده استبرای آن. 

 
 
  :هاي مواجهه هرا

 .جذب بدن شودو از راه پوست  این ماده مي تواند از طریق استنشاق بخاراتش و از راه گوارش
 
 

  :خطرات استنشاق

 

 . پوست و دستگاه تنفسی می شوداین ماده به مقدار جزئی باعث تحریک
 .بلعيدن مایع این ماده باعث تنفس سخت با خطر پنومونی شيميایی می شود

 
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 .این مایع چربي پوست را از بين مي برد
 .این ماده باعث درماتيت پوستی می شود

 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
 د درجه سانتيگرا٣٠٠ تا ١۵٠: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد– ٢٠: نقطه ذوب

 ٨/٠):  ١= آب ( چگالي نسبي
 .در آب حل نمي شود: حالليت در آب 

 ۵/۴) :   ١=هوا(چگالي بخار نسبي 
 

  درجه سانتيگراد۶۵ تا ٣٧: اشتعالنقطه 
 درجه ٢٢٠ :درجه حرارت آتش سوزي خود بخود

 سانتيگراد
 ٧/٠ تا ۵:  حدود انفجار و درصد حجم در هوا 

 :طي يست محيعات زاطال
 .این ماده براي موجودات آبزي مضر است

 
 
 

 

 نكات قابل توجه
 . خصوصيات فيزیكي آن بسته به ترآيب آن متفاوت است

 .خوردن نفت سفيد یكي از علل مسموميتهاي اتفاقي در آودآان است
Transport Emergency Card: TEC (R)-551 
 NFPA Code: H0; F2; R0;

 اتگر اطالعيد
KEROSENE                                                                                                            ICSC: 0663

 
 
 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان آبادان

 واحد مهندسي بهداشت حرفه اي
 

 
 مهندس مزارعی: تهيه

 

 


