
 
 
 

 سديم بورات ، دكاهيدرات                  مني موادي  كارت ا
 
 

     SODIUM BORATE, DECAHYDRATE                        ICSC: 0567 
 سديم بورات، دکاهيدرات

 دی سديم بورات، دکاهيدرات
 سديم تترا بورات، دکاهيدرات
 سديم پربورات، دکاهيدرات

 بوراکس
 B4O7Na2.10H2O: فرمول شيميايی
 ۴/٣٨١: وزن مولکولی

CAS # 1303-96-4
RTECS # VZ2275000
ICSC # 0567

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ
 قيحر

 غير قابل احتراق :آتش 
 
 
 

 
 
 

وزی در  ش س روز آت ورت ب در ص
ل   ام عوام تفاده از تم يط اس مح

 .اموش کنندگی مجاز استخ

  :انفجار 
 
 

 
 
 

 

 :مواجهه 
 
 
 

وگيری    ار جل رد و غب ار گ از انتش
ان   ه زن د و از مواجه ه(نمايي ) حامل

 .اجتناب شود
 
 
 
 

 

 :استنشاق 
 

رفه اه،س نفس کوت  ، ت
و درد ونريزی ،گل  خ

 بينی
 
 
 

 تهويه موضعی يا ماسک تنفسی 
 
 
 
 

 هوای تازه، استراحت
د  اگرالزم باشد تنفس مص     . نوعی بدهي
 .وضعيت نيمه نشسته

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

ت  :پوست  کی پوس ، خش
  درد،قرمزی

 
 

 دستکش های حفاظتی 
 
 

 . ابتدا مقدار زيادی آب بزنيد
ده را در      وده ش ای آل اس ه پس لب س

 . مجددًا آب بزنيد و بياوريد

  درد،قرمزی :چشم ها 
 
 
 

می    افظ چش ا مح اظتی ي ک حف  .عين
رد از   در ود گ ورت وج ايل  ص وس
 .تنفسی نيز استفاده شودت ظاحف
 
 
 

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

کمی :گوارشي هال،درد ش  ، اس
ر درد وع،س  ، ته
تفرا عفغ،اس  ، ض

  .شنجت

 :در حين آار 
وردن اميدو  خ يگار آش ن و س

 ممنوع  کشيدن 

  .دهان را بشوييد
اع    کی ارج ای پزش رای مراقبته ب

 .دهيد



 

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

ف بدون  مايع  

ار از  د و غب

ماده جاذب         

ماسک : سي ويژه

در ظر نگهداری نشت شده را
 . منفذ جمع آوري آنيد

ر وگيری از گ رای جل ب
 .ب استفاده کنيداسپری آ

مايع باقيمانده را با شن يا 
ان  ك مك ه ي د و ب ي خطر جذب نمائي ب

 .ايمن منتقل نمائيد
وسيله حفاظت تنف(

 ) برای ذرات مضرP2تنفسی با فيلتر 
 

.جدا از اسيدها  نمائيد

اين ماده بر روی سيستم عصب مرکزی، کليه ها و کبد اثرم

.اين ماده چشم ها را تحريک می نمايده

 .بوجود مي آورد م
 

ات
الع
اط

 

 

ا

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف

  :كييزيخطرات ف

  :ييايميخطرات ش
 يميايی ضعيف

  :دود مجاز شغلي
TLV: 5 ppm; mg/m3 (ACGIH 1996).

  :هاي مواجهه ه
 .ق تنفسی و گوارشی جذب بدن شود

  :طرات استنشاق
 درجه سانتيگراد بسرعت تبخير شده و آلودگي هوا را در حد خطرناآي ٢٠از 

 : رات مواجهه كوتاه مدت
 

 .ی اثر می گذارد
 . می گذارد

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 

 .ه ممکن است بر روی توليد مثل انسان اثر بگذارد

  سفيد رنگ يا پودر جامدجامد،
 

 
 
 

ماده ای است با خطرات ش
 
 
ح

را
اين ماده می تواند از طري

 
خ

اين ماده در دماي باالتر 

ث

اين ماده بر روی پوست و دستگاه تنفس

 .رات آن ممکن است تاخيری باشنداث
 

.تماس طوالنی مدت و مکرر باعث آماس می شود
آزمايشات بر روی حيوانات نشان می دهد که اين ماد

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 :خواص فيزيكي 
 انتيگراد

 گرم در ١/۵: سانتيگراد

 

 درجه س٣٢٠: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد  ٧۵: ه ذوبنقط

 ٧/١): ١ = آب(چگالي نسبي 
 درجه ٢٠ در حالليت در آب

  ميلی ليتر١٠٠
 

 :طي يست محياطالعات ز
 . باشد

 

اين ماده برای موجودات آبزی مضر می
 
 

 نكات قابل توجه
Gaikin, Pاسم های تجاری آن عبارتند از  ant, V-Bor . yrobor, Three Eleph

 
 
 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0567                                       IUM BORATE, DECAHYDRATE                        SOD

 
 
 
 

 طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
رکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهر

 
ان  م

 
 ضائيه مهندس رامسين يعقوبی ر :تهيه 

 
 با همکاری دکتر عباس فرقدان 

 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 هندس امير غفاریم

 


