
  

 
 
         ليتيم                     مني موادي كارت ا 
 
 

LITHIUM                                                                                ICSC: 0710 
 ليتيم

 Li: حرف اختصاري
 ٩/۶: وزن اتمي

 

CAS # 7439-93-2
RTECS # OJ5540000
ICSC # 0710
UN # 1415
EC # 003-001-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل اشتعال :آتش 
ا ممکن   در بسياری از واکنش ه
است سبب آتش سوزی یا انفجار       

 .شود
 

 :در مجاورت این ماده
ه    آتش روشن نکنيد، جرق

 .نزنيد و سيگار نکشيد
ا آب از تم اده ب ن م اس ای

 .جلوگيری نمائيد

 .پودر مخصوص، شن خشک
ده دیگر و آب      از عوامل خاموش کنن

 .استفاده نکنيد

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

 :در هنگام آتش سوزی
ط     روف را توس ر ظ ا و دیگ که ه بش
ا از     د ام ک نگهداری پری آب خن اس
وگيری   اده جل ن م ا ای اس آب ب تم

 .نمائيد
 :مواجهه 

 
 
 

ن     از هرگونه تم   ا ای اسی ب
 .ماده اجتناب ورزید

 
 

 

 :استنشاق 
 

نفس     احساس سوختگی، سرفه، ت
 سخت، کوتاه شدن تنفس

 
 
 

ه  ورت  (تهوی ر بص اگ
 )پودر نباشد

ا وسيله       تهویه موضعی ی
 حفاظت تنفسی

 

 هوای تازه، استراحت
 .وضعيت نيمه نشسته 

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

 
 تکش های حفاظتیدس قرمزی، درد، تاول :پوست 

 لباس های حفاظتی
 .لباس های آلوده شده را در بياورید

 .پوست را با اب فراوان بشوئيد
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
ای    :چشم ها  وختگی ه زی، درد، س قرم

 عميق و شدید
 
 
 

 عينک های حفاظتی
راه   ه هم م ب افظ چش مح

 وسيله حفاظت تنفسی
 
 
 

ا     ابتدا برای چندین دقيقه چ     شم ها را ب
 .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

 
کمی، درد    :گوارشي النی ش اض عض انقب

وختگی،    اس س کمی، احس ش
والپس،  ا ک وک ی وع، ش ته

 استفراغ، ضعف
 

 :در حين انجام آار
اميدن و  وردن، آش خ

 . ممنوع سيگار آشيدن
 

 

 
 

 



  

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
 .با یک کارشناس مشورت نمائيد

روف   ل ظ ت داخ ه دق اده را ب ن م ای
 .فلزی خشک جمع آوری نمائيد

اذب خشک   ا ج ن ی ده را در ش باقيمان
 .بی اثر دیگر جذب نمائيد

 .این ماده را به داخل فاضالب نرانيد
ایل حف( ژهوس اس : اظت تنفسی وی لب

کامل حفاظتی به همراه لوازم حفاظت       
 )تنفسی

 

وزی      ش س ر آت اوم در براب ل مق در مح
 .نگهداری نمائيد

ازگار  واد ناس ا و م الون ه يدها، ه از اس
 .دیگر بصورت مجزا نگهداری نمائيد

داری   ک نگه ک و خن ل خش در مح
 .نمائيد

داری    دنی نگه ای مع ر روغنه در زی
 .نمائيد

ذ  در  دون منف روف ب دی  ظ ته بن بس
 .نمائيد

F symbol
C symbol
R: 14/15-34
S: 8-43
UN Hazard Class: 4.3
UN Packing Group: II

 .این ماده برای چشم ها، پوست، دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش خورنده می باشدم

 : اثرات مواجهه كوتاه مدته

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

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 . نقره ای نرم که در تماس با هوا و رطوبت به رنگ زرد تبدیل می شود/فلز سفيد

 
  :كييزيخطرات ف

 
 

  :ييايميشخطرات 
 .در مجاورت حرارت ممکن است باعث انفجار یا احتراق شدید شود

 .در هوا آتش بگيرداین ماده ممکن است وقتی به آرامی منتشر می شود 
ا           (با اکسيدکننده های قوی، اسيدها و ترکيبات زیادی          الون ه ا و ه الوژن ه ا، ه واکنش  ) هيدروکربن ه

 .دمی دهد و باعث آتش سوزی و انفجار می شو
 .با آب واکنش شدید می دهد

 .با گازهای هيدروژن و فيوم های خورنده هيدروکسيدليتيم حالت انفجاری شدید می دهد
 

  :حدود مجاز شغلي
TLVبرای آن مشخص نشده است . 

 
  :هاي مواجهه هرا

 .این ماده می تواند از طریق استنشاق گرد و غبار آن و یا از راه گوارش جذب بدن شود
 

  :تنشاقخطرات اس

 

 )بخش نکات قابل توجه را ببينيد (.استنشاق این ماده ممکن است باعث ادم ریوی شود
 

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٣٣۶: ه جوشطنق

  درجه سانتيگراد۵/١٨٠: نقطه ذوب
 ۵/٠): ١= آب (چگالی نسبی 
 .واکنش می دهد : حالليت در آب

  پاسکال١٣٣:  درجه سانتيگراد٧٢٣بخار در فشار 
 

 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 نكات قابل توجه
 .با عوامل خاموش کننده مثل آب شدیدًا واکنش می دهد

لذا استراحت . عالئم ادم ریوی اغلب پس از گذشت چند ساعت ظاهر می شود و با حرکات فيزیکی بدن شدیدتر می گردد
 .می باشدو معاینات پزشکی ضروری 

 .استفاده فوری یک اسپری مناسب توسط پزشک یا شخص مجاز دیگر باید مورد توجه قرار گيرد
Transport Emergency Card: TEC (R)-750 
NFPA Code: H1; F1; R2;

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0710                                                                                                                  LITHUM
 
 

 
  طب صنعتی ‐کرج بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 ليال جعفر بيگیمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


