
  

 
 

 وهيج                     مني مواديكارت ا
 
 

MERCURY                                                                             ICSC: 0056 
 نقره تند
 مايع نقره

 هيدراژيروم
 Hg: فرمول شيميايی

 ۶/٢٠٠: وزن اتمی

CAS # 7439-97-6
RTECS # OV4550000
ICSC # 0056
UN # 2809
EC # 080-001-00-0

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل اشتعال غير  :آتش 
اد    وزي ايج ش س ك آت ر ي در اث

ا  ا محرك    ،فيومه  گازهاي سمي ي
 .مي آند

تعال     ل اش واد قاب ا م ب
د    ي نباي ه تماس هيچگون

 .دداشته باش

وزي در  ش س روز آت ورت ب در ص
تمام عوامل خاموش     ) محيط(اطراف  

 .آننده مجاز مي باشند

ا  :انفجار  وزي ي ش س ر آت ار در خط  انفج
 .رتماس با مواد ناسازگا

واد شيميايي را       ( بخش خطرات م
 )ببينيد 

 

ا              ك آتش سوزي ب روز ي در صورت ب
روف    ر روي ظ يدن آب ب كه  (پاش بش

 .آنها را خنك آنيد) ها

امًال :واجهه م  رعايت بهداشت را آ
 .نماييد

و ) باردار(از تماس زنان    
ا     ال ب ر و خردس راد پي اف

 .اين ماده اجتناب شود

ورت   ك مش ا  پزش وارد ب ام م در تم
 .نماييد

 :استنشاق 
 

كمي رفه،درد ش هال، س ،  اس
  استفراغ،آوتاهي نفس

عي ه موض يله ،تهوي  وس
 حفاظت تنفسي

 . استراحت،هواي تازه
ور نفس  در ص از دادن ت ت ني
 .مصنوعي

كي     اي پزش راي مراقبته رد را ب ف
 .بفرستيد

هاي   .ممكن است جذب شود :پوست  تفاده از دستكش اس
 .حفاظتي

هاي  تفاده از لباس اس
  .حفاظتي

 .لباسهاي آلوده را در بياوريد
د و     ر آب بگيري وده را زي مت آل قس

 .سپس با آب و صابون بشوئيد
كي    اي پزش راي مراقبته رد را ب  ف

 .ارجاع دهيد
اظ    :چشم ها  ا حف ورت ي اظ ص حف

ا وسيله         راه ب چشم ها هم
 حفاظت تنفسي

ادي آب     دار زي ا مق مها را ب دا چش ابت
 .براي چند دقيقه بشوييد

ادگي     ه س ر ب ي را اگ اي تماس لنزه
 .امكان پذير است بيرون بياوريد

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

 :در هنگام آار  :گوارشي
دن اميد،خوري  ، نياش

 .سيگار نكشيد
ذا   ل از غ تها را قب دس

 .خوردن بشوئيد

كي     اي پزش راي مراقبته رد را ب ف
 .بفرستيد

 

 



  

 
بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا

 . ناحيه خطر را تخليه آنيد
 . با يك فرد ماهر مشورت آنيد

 . تهويه را انجام دهيد
ا ان م ا در صورت امك يع نشت شده ي

زي      ر فل رف غي ده را در ظ ه ش ريخت
 .بدون منفذ جمع آوري نماييد

ه داخل فاضالب          مواد شسته شده را ب
 . نريزيد

نگذاريد اين ماده شيميايي وارد محيط      
 . شود

ژه  ( ردي وي ت ف ايل حفاظ اس : وس لب
ت     يله حفاظ امل وس ل ش اظتي آام حف

 )تنفسي

ان بخش      ذا و آارآن ا غ اده ب ن م اي
 .ل و نقل شودتغذيه حم

T symbol
R: 23-33
S: (1/2-)7-45
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: III

 ).طوالني مدت باشند(تاثيرات آن ممكن است تاخيري باشندم

 . ق بخارات ممكن است باعث پنوموني شوداستنشاه

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت م

االتر از     اي ب اده در دم ن م د     ٢٠اي وا را در ح ودگي ه ده و آل ر ش رعت تبخي ه س انتيگراد ب ه س  درج
 .خطرناآي بوجود مي آورد

ا :خطرات استنتشاق ت
طال

 
 :راههاي مواجهه ع

 :حدود مجاز شغلي ا

 :حالت فيزيكي  و وضعيت ظاهري  
  سنگين و متحرك، فلز مايع به رنگ نقره،بي بو

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 :خطرات شيميايي 

اك    ، آزيد ها  ،به سرعت با فلزات قليايي    . در اثر حرارت فيوم هاي سمي تشكيل ميدهد        از آموني ر  ،   گ  ، آل
 . و اآسيد اتيلن وارد واآنش مي شوند،آلرور سديم، دي اآسيد آلر

 

TLV: ppm; 0.025 mg/m3 (as TWA) (skin)(ACGIH 1994-1995)
MAK: 0.01 ppm; 0.1 mg/m3; (1992).

 

 .اين ماده مي تواند از راه استنشاقي يا از سرتاسر پوست به صورت بخار جذب بدن شود
 

 

 .اين ماده ممكن است سبب تاثير بر آليه ها و سيستم اعصاب مرآزي شود

 .معاينات پزشكي الزم است
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
ر سيستم اعصاب مرآزي  و آلي                اثير داشته باشد        اين مواد ممكن است ب ا ت داري        ه ه ه ناپاي و منجر ب

 ). لرزش ناشي از جيوه(رواني جيوه اي شود 
 . ناتواني هاي مكالمه اي و خطر تاثيرات تجمعي داشته باشد،مشكل هاي ادراآي

اال           اده احتم ن م ه اي ل       ،آزمايشات بر روي حيوانات نشان داده است آ د مث ر تولي اثيرات سمي ب  سبب ت
 .انسان خواهد شد

 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد ٣۵٧: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -٣٩: نقطه ذوب

 ۵/١٣):١= آب (چگالي نسبي مخصوص 
 ندارد: حالليت در آب
  پاسكال٢۶/٠:  درجه٢٠فشار بخار در 

 ٩٣/۶ :)١= هوا (چگالي بخار نسبي 
ار  وط  بخ بي  مخل الي نس وا در / چگ ه ٢٠ه   درج

 ٠٠٩/١ ):١=هوا (سانتيگراد 
 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
اك      ) موجودات(اين ماده براي حيوانات      زي بسيار خطرن آب

 .است
ويژه              اتي ب در زنجيره غذايي انسان مهم است آه تجمع حي

 .در ماهيان اتفاق نيافتد
 

 

 نكات قابل توجه
 .بسته به ميزان تماس معاينات دوره اي پزشكي ضروري مي باشد

 .سمي موجود خبر نمي دهدهيچ بويي از غلظت هاي 
 .لباسهاي آار را به خانه نبريد

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0056                                                                                                            MERCURY 

 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 نفت تهرانش يمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 

 


	بي بو، فلز مايع به رنگ نقره، سنگين و متحرك
	نقطه ذوب: 39- درجه سانتيگراد

