
  

 
 

    پودر روي                منی موادي  کارت ا
 
 

ZINC POWDER                                                                     ICSC: 1205 
 پودر روي
 پودر آبی
 )پودر(مريليت 

 Zn: فرمول شيميايی
 ۴/۶۵: وزن اتمی

 

CAS # 7440-66-6
RTECS # ZG8600000
ICSC # 1205

UN # 1436)  پودر يا گرد و غبار روی(
EC # 030-001-00-1

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ
 قيحر

 شديدًا قابل اشتعال :آتش 
ادی      در واکنش های زي
ه   ر ب ن است منج ممک
ا       خطر آتش سوزی و ي

 .انفجار گردد
و  ش س ک آت زی در ي

ای   ا گازه ه ي دود و دم
 .سمی آزاد می نمايد

 .در مجاورت شعله های باز قرار نگيرد
 .در مجاورت جرقه قرار نگيرد
 .در مجاورت آن سيگار نکشيد

ازگار و    واد ناس ا م اس ب يدها و در تم اس
 . قرار نگيردبازها

 )بخش خطرات مواد شيميايی را ببينيد(

پودر آتش نشانی مخصوص، شن        
 .خشک

ر ده از ديگ اموش کنن ل خ  عوام
 .استفاده نکنيد

وان از آب   يچ عن ه ه تفاده ب اس
 .استفاده نکنيد

ا آب،   :انفجار  اس ب در تم
واد  ا و م يدها، بازه اس
ال خطر      ناسازگار احتم
ار  آتش سوزی و انفج

 .دارد

 سيستم بسته، تهويه عمومی
 .تجهيزات برقی و روشنايی ضد انفجاری

ای   ان ه اد جري وگيری از ايج جل
اکن الکت يته س ثًال(ريس ه  م ال ب ا اتص  ب
 )زمين

 جلوگيری از پخش گرد و غبار

وزی   ش س روز آت ورت ب در ص
ا     ره را ب اده و غي ن م روف اي ظ

د     ا از   . اسپری آب خنک نگهداري ام
 .تماس با آب اجتناب کنيد

 

  :مواجهه 
 

 جلوگيری از پراکندگی گرد و غبار
 . رعايت نمائيدکامًالبهداشت را 

 

 :استنشاق 
 

زه   ت زی، م ار فل ب بخ
 قلزی

ت   ن اس وارض ممک ع
 .تاخيری باشند

ه را ( ل توج ات قاب نک
 )مالحظه نمائيد

 تهويه موضعی
 
 
 

 هوای تازه، استراحت
برای مراقبت های پزشکی ارجاع        

 .دهيد
 

 خشکی پوست :پوست 
 
 

 دستکش های محافظ
 
 

ادی آب   دار زي دا مق ت را ابت پوس
د ابون   . بزني ا آب و ص پس ب س
 .بشوئيد

  :شم ها چ
 
 
 

 عينک های ايمنی
 
 
 
 

ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را       
 .با 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

وع  :گوارشی دل درد، ته
 استفراغ

 
 
 

 :در حين انجام آار
وردن  يدن  خ يگار آش اميدن و س   ، آش
 ممنوع 

 .دست ها را قبل از خوردن بشوئيد

 .دهان را با آب بشوئيد
 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
اموش   خ اب ام من تم

الب    ل فاض  داخ

ه  روف خت ل ظ ه داخ ده را ب ش

لباس  :دي اضافي

         

وی،   ای ق ده ه د کنن

ب

F symbol

-43

4.2

روزی را  ش اف ع آت
 .کرده و يا انتقال دهيد

ه اده را ب ن م ز اي هرگ
 .نرانيد

اده ري م
د    ه يک مکان        . خشک منتقل کني سپس ب
 .ايمن منتقل نمائيد

وسايل حفاظت فر(
وسيله حفاظت حفاظتي آامل شامل 

 )تنفسي

در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی
 .نگهداری نمائيد

ي واد اکس دا از م ج
بازهای قوی، اسيدهای قوی، اکسيدان     

 .سيدها و بازها  نگهداری نمائيدها، ا
 .در جای خشک نگهداری نمائيد

 

ام             ا هوای فشرده انج دی آن ب سته بن
 .پذيرد

R: 15-17
S: (2-)7/8
UN Hazard Class: 4.3
UN Subsidiary Risks: 

هم
م

 

ا

تبخير اين ماده در دمای       

 ت
اين ماده می تواند از طريا
رع
 برای آن مشخص نTLVال

 .سوزی و انفجار می شوداط
 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 

  :کیيزيخطرات ف
 .ای باشد، مخلوط گرد و غبار آن با هوا ممکن است ايجاد انفجار نمايد

ارژ    ش

 .يجاد می شوندهای سمی ا
 .اکسيد کننده ها واکنش نشان می دهد

 .نمايد
آتش     

  :دود مجاز شغلی
 .شده است

  :های مواجهه ها
 .ق استنشاق و يا از راه گوارش جذب بدن شود

  :طرات استنشاق
ا      .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است     ٢٠ ه هر ح ل غلظت ذرات معلق در       ولی ب

 : رات مواجهه کوتاه مدت
 .ايجاد تب فلزی گردد

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .است ايجاد درماتيت نمايد

 پودر خاکستری مايل به آبی، بی بو
 

اگر به شکل پودر يا دانه 
تن و        وا، ريخ ط ه ايی توس وردن، جابج ان خ ر تک ت در اث ن اس د، ممک ر خشک باش ل... اگ حام

 .الکتريسيته ساکن شود
  :یيايميخطرات ش

در اثر حرارت دادن فيوم 
اين ماده يک احياء کننده قوی می باشد و به شدت با 

با آب و به شدت با اسيدها و بازها واکنش داده، گاز بسيار قابل اشتعال هيدروژن را آزاد می 
واد ديگر واکنش داد              ه و بسياری م دروکربورهای هالوژن وگرد، هي ه خطر به شدت با گ ه و منجر ب

ح

 

خ

 .هوای آن به سرعت در زمان پراکنده شدن به حد زيان آور خواهد رسيد
 
ث

استنشاق بخارات آن ممکن است سبب 
 .تاثيرات ن ممکن است تاخيری باشند

 

پوست ممکن تماس طوالنی مدت و مکرر آن با 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٩٠٧: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد ۴١٩: نقطه ذوب

 ١۴/٧): ١ = آب(چگالي نسبي 
 . واکنش می دهد :حالليت در آب

 پاسكالکيلو  ١/٠:  سانتيگراد درجه۴٨٧فشار بخار در 
ودي    گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه  در۴۶٠: درج ج

 سانتيگراد
 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 
 

 

 نکات قابل توجه
 .روی ممکن است حاوی مقادير جزئی آرسنيک باشد

د د گازهای سمی آرسين نماي ين ممکن است تولي دروژن همچن ام تشکيل هي ای . ( در هنگ ا شماره ه واد ب ی م ارت ايمن ک
ICSC # 0001 و ICSC # 0222 (را مالحظه نمائيد . 

 .عوامل خاموش کننده آتش از قبيل آب، هالون ها، کف و دی اکسيد کربن واکنش نشان می دهدبه شدت با 
 .عالئم تب فلزی معموًال پس از چند ساعت مشخص می شود

 .با مقدار زيادی آب، آبکشی نمائيد) بخاطر آتش سوزی(لباس های آلوده شده را 

Transport Emergency Card: TEC (R)-43G14 
  NFPA Code: H0; F1; R2

 گر اطالعاتيد
ICSC: 1205                                                                                                      ZINC POWDER

 
 

 
  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
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