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                                                                                            UN # 1488    ١/٨۵: وزن مولکولی

EC # 007-011-00-X
/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 است اما قابليت    غير قابل احتراق   :آتش 
د  م ی بخش ـدت م  .واد را شـ

ای آن   نش ه ياری از واک بس
ممکن است موجب آتش سوزی         

ود  ار ش ش   و انفج ام آت ه هنگ ، ب
ارات  وزی بخ ای(س می ) گازه س

 .یا محرک آزاد می نماید
 

ل  واد قاب ا م اس ب دم تم ع
 احتراق

تفاده  ل اس امی عوام اموش از تم  خ
 .کنندگی مجاز می باشد

 بشکه   در صورت بروز آتش سوزی         :انفجار 
ها و دیگر ظروف را با اسپری کردن        

 .آب بر رویشان خنک نگهدارید
ار    :مواجهه  رد وغب دگی گ از پراکن

  .جلو گيری کنيد
 

 :استنشاق 
 

ا،       ،گلودرد،  سرفه ود شدن لبه  کب
ت   ا، پوس اخن ه تان، ن  ،انگش

ودگی    ، سرگيجه  ،تهوع  ، خواب آل
س  ی نف نج،تنگ عدم ، تش

 .هوشياری
 

 تهویه موضعی،
 فاظت تنفسیحوسيله 

 هوای تازه، استراحت 
.اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد

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

 قرمزی :پوست 
 
 
 

د     دستکش ایمنی راوان بزني ت را آب ف دا پوس ابت
رون  وده را بي های آل پس لباس س

 .  آورید و مجددا پوست را بشویيد

 درد، قرمزی :چشم ها 
 
 
 

 عينک ایمنی
ا      حفاظ ت از چشم همراه ب

تگاه  ت از دس حفاظ
 تنفسی

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم 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

 
تفرا :گوارشي ربان  ،غاس دن ض ریع ش  س

  ، افت فشار خون،نبض
ات بيش( رای اطالع ش ب تر بخ

 )استنشاق را ببينيد
 

 :در حين کار
اميدن و  وردن، آش خ

 سيگار کشيدن ممنوع
ل از   تهایتان را قب دس

 .بشویيدغذا خوردن 
 

وئيد   ا آب بش ان را ب رای  . (ده ط ب فق
 )افراد هوشيار

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



 
 
 
 

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
ه داخل محفظه   ه شده را ب ادًه ریخت م

 . يدانهایی بر
ع آوری    ت جم ا دق ده راب اده باقيمان م

ا جاذب        از ب هرگنمائيد اما     خاک اره ی
 .نمائيد  جذب ن دیگر   تراقهای قابل اح  

 .سپس به مکان ایمن منتقل نمایيد
هرگز اجازه ندهيد وارد محيط زیست        

 .شود
افی   ( ردی اض ت ف ایل حفاظ  :وس

افی    ا ص ی ب ت تنفس يله حفاظ  P3وس
 )برای ذرات سمی

 

وزی   ش س ر آت اوم در براب ان مق  در مک
همراه با کپسول های      (.نگهداری نمائيد 
 )اطفاء حریق

واد      راق، م ل احت واد قاب ه دور از م ب
 .احياء کننده و اسيد ها نگهداری شود

داری      در محل خشک     و کامًال بسته  نگه
 .نمایيد

 ه اکسيد کنند: O نشانه 
 سمی : Tنشانه  
 مخدر: Nنشانه  

R: 8-25-50 
S: (1/2-)45-61 
UN Hazard Class: 5.1 
UN Packing Group: II

هم
ق آن ولی به هر حال غلظت ذرات مع      .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است       ٢٠تبخير این ماده در دمای      م

 
ا
ال

 
 .از راه گوارش جذب  بدن شودیا این ماده می تواند از راه تنفس ذرات موجود در هوای ماده و ت

 . برای آن تعيين نشده استMAK و TLVع
اده اکسيدط ن م ده وارد واکنش شدهای اً  کنن واد احي راق و م ل احت واد قاب ا م وی می باشد و ب ده ق  و   کنن

 .موجب آتش سوزی و خطرانفجار می شود

ه    ضعيف   هایاجزای این ماده در تماس با اسيد      ا د بخارات سمی          تجزی می  ) اکسيد های ازت    (شده و تولي
  .نماید

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف
 ماده جامد زرد مایل به سفيد در اشکال مختلف

 
  :كييزيخطرات ف

 
  :ييايميخطرات ش

 .  درجه سانتی گراد منفجر شود۵٣٠ این ماده ممکن است در دمای بيشتر از

 
  :حدود مجاز شغلي

 
  :هاي مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

ل
 .در هوا به سرعت به حد زیان آور می رسد

 
 : اثرات مواجهه كوتاه مدت

ر                          ، این ماده چشم   ر دستگاه گردش خون اث د و ممکن است ب پوست و دستگاه تنفس را تحریک می کن
 . گذاشته، باعث کاهش فشار خون شود

 . و ممکن است موجب مرگ فرد شودتشکيل متهموگلوبين داده 
 . تًاخيری باشندعوارض ممکن است 

 .انجام آزمایشات پزشکی توصيه می شود
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 
 

 
 



 
 
 

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتی گراد۴۴١: نقطه ذوب

  گرم بر سانتيمتر مکعب٩/١:وزن مخصوص ماده
ت در آب  انتيگراد (حاللي ه س فر درج ای ص ی ): در دم خيل

 ) ميلی ليتر١٠٠ گرم در ٢٨١(خوب 
 
 

 

 :طي يست محياطالعات ز
اک         ان خطرن رای محيط زیست آبزی این ماده ممکن است ب
ر زده  ه آن کل ه آب ب ا ب رای ورود آنه تی ب د و بایس باش

 )خنثی شود (.شود
 

 

 نكات قابل توجه
 . درجه سانتی گراد ترکيبات آن تجزیه می شود٣۵٠در 

 . می شودمعاینات دوره ای پزشکی پيشنهاد ، با توجه به ميزان تماس
 . عمل ویژه باید در دسترس باشدالمعالجه خاصی ضروری می باشد، دستوردر مورد مسموميت با این ماده 

 .لباسهای آلوده بایستی با آب فراوان آب زده شود
 گر اطالعاتيد
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  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 با همکاری آقای دکتر عباس فرقدان

 


