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 Mg: فرمول شيميايی
 ٣/٢۴: وزن اتمی

 

CAS # 7439-95-4
RTECS # OM2100000
ICSC # 0701
UN # 1869
EC # 012-002-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

تعال   :آتش  ل اش يار قاب ه (بس ب
 ).شکل پودری آن

در يک آتش سوزی بخارات     
ا( رک   ) گازه ا مح می ي س

 .آزاد می نمايد
 

 .اد نكنيد شعله باز ايج
 .جرقه ايجاد نكنيد 

 .سيگار نكشيد 
ت     ا رطوب يد ي ا اس اس ب در تم

 .قرار نگيرد

 شن خشک، پودر ويژه، 
ه    يچ وج ه ه دار ب ل آب ا عوام از آب ي

 .استفاده نشود

ده در       :انفجار  ذرات بسيار ريز پراکن
وط های         د مخل هوا می توانن

 .انفجاری تشکيل دهند
 

از پخش گرد و غبار جلوگيری      
 .ائيدنم

تفاده    ته اس تم بس از سيس
 .نمائيد

از تجهيزات برقی و روشنايی       
ار     رد و غب ار گ د انفج ض

 .استفاده نمائيد
 

 

  :مواجهه 
 
 
 

ار   رد و غب دگی گ از پراکن
 .جلوگيری نمائيد

 
 

 

 :استنشاق 
 

 سرفه
 
 
 

يله     ا وس عی ي ه موض تهوي
 حفاظت تنفسی

 
 

 هوای تازه، استراحت
 

  :پوست 
 
 
 

 اظتیدستکش های حف
 
 
 

ر     ا زي راوان و ي ا آب ف ت را ب پوس
 .دوش آب خيس نمائيد

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

 عينک های ايمنی
 
 
 
 

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

 
  :گوارشي

 
 

 :در حين آار
آشاميدن و سيگار ، خوردن

 .آشيدن ممنوع
 

 .دهان را با آب بشوئيد

 



  

 بسته بندي و برچسب زدن)ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
ه درون محفظه            ه شده را ب ماده ريخت

 .هايی برانيد
الب     ل فاض ه داخ اده را ب ز م هرگ

 .نرانيد
باقيمانده را جمع آوری کرده و سپس        

 .ان امن منتقل نمائيدبه يک مک
ژه    ( ردی وي ماسک : وسايل حفاظت ف

افی    ا ص ی ب رای ذرات P2تنفس  ب
 )مضر

 

در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی         
 .نگهداری نمائيد

يدها،     وی، اس ای ق يدان ه دا از اکس ج
داری    ا نگه الوژن ه ا و ه ات ه کربن

 .نمائيد
 .در جای خشک نگهداری نمائيد

وا    از  ود ه دون وج دی ب ته بن بس
 .استفاده کنيد

F symbol
R: 11-15
S: (2-)7/8-43
UN Hazard Class: 4.1
UN Packing Group: III

هم
 م

ا
ال

 
  :هاي مواجهه هرات
 . برای آن مشخص نشده استTLVع

دروژن     به شدت با اسيدها و يا در رطوبت واکنش داده و   ط از هي ا آزاد سازی گ   را ICSC # 0001(ب
 .فجار می گرددخطر انآتش سوزی و يا ايجاد باعث  )ببينيد

واد ديگر وارد واکنش                  ا اين ماده يک عامل احياء کننده قوی است و به شدت با اکسيدانها و بسياری م
 .ال خطر انفجار می گرددشده، سبب آتش سوزی و احتم

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 .جامد، نقره ای مايل به سفيد فلزی در اشکال مختلف

 
  :كييزيخطرات ف

 
 
 

  :ييايميخطرات ش
رد ممکن است بطور                 اين ماده اگر     رار گي  در خودبخود به خوبی تقسيم شود و يا در معرض حرارت ق

 .اثر تماس با هوا آتش می گيرد
 .تحت تاثير حرارت، بخارات سمی شکل می گيرند

 
  :حدود مجاز شغلي

 

 .جذب بدن شوداين ماده می تواند از راه تزريق 
 

  :خطرات استنشاق
 
 

 : اثرات مواجهه كوتاه مدت
 
 

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١١٠٠:نقطه جوش
  درجه سانتيگراد۶۴٩ :نقطه ذوب

 ٧۴/١ ):١= آب (دانسيته نسبي 
 .با آب واکنش می دهد : حالليت در آب

 

 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 نكات قابل توجه
 .منيزيوم با يک شعله زياد می سوزد

 .از نگاه کردن مستقيم به آتش سوزی های منيزيوم بپرهيزيد
، دی اکسيد کربن و هالوژن ها واکنش )پودر و گاز(اين ماده به شدت با عوامل خاموش کننده حريق از قبيل آب، پودر 

 .می دهد

NFPA Code: H0; F1; R1
 العاتگر اطيد
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  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
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 

 


