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پیشگفتار
يك��ي از برنام��ه هاي مرك��ز س�لامت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي
تدوين و انتش��ار رهنموده��اي مربوط به حوزه ه��ا و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي

و س��اير موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي كارشناس��ان ،متخصصين
و صاحب نظران متعددي از سراس��ر كش��ور ،انجام ش��ده است .در اين راستا س��عي شده است ضمن
بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي ،از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز

سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي
مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي

فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده اس��ت كه محصولي فاخر و شايسته ارائه نمايند تا بتواند توسط
همكاران در سراس��ر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل

اس��تفاده باش��د ولي به هر حال ممكن است داراي نواقص و كاستي هايي باش��د كه بدينوسيله از همه

متخصصين ،كارشناس��ان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي ش��ود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما
را در ارتقاء س��طح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه
ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهنمودها بكار گرفته شود.

با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت ،تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط

زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار

محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي ،طيف گس��ترده اي از كاربران به آن
دسترسي مداوم داشته باشند.

اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و ششمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اين
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد ،الزم اس��ت از زحمات كليه دس��ت اندركاران تدوين و انتشار اين

رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود
ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمايم.

دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار
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 -1مقدمه ،تعاریف و کلیات
1-1تعاریف

جذب عمقی )(Absorption
فرایندی که در آن مواد ،مایعات را از طریق فرایند خیس کردن در خود نگه می دارند.

جذب سطحی )(Adsorption
فرایندی که در آن یک ماده جذب شده (مایع خطرناک) ،با سطح ماده جاذب واکنش می دهد.
محدود سازی )(Confinement
روشی است برای نگه داشتن یک ماده در یک منطقه معین شده در زمان رهایش.
محصور سازی )(Containment
اقدامات انجام ش��ده برای نگه داش��تن یک ماده در ظرف یا مخزن اش( .مثل متوقف کردن رهایش
مواد یا کاهش مقدار رها شدن مواد)
آالینده )(Contaminant
یک ماده خطرناک که بصورت فیزیکی بر یا درون انس��ان ها ،حیوانات ،محیط زیس��ت یا تجهیزات
باقی مانده و از اینرو می تواند یک ریسک مداوم آسیب ناشی از مواجهه را دارا باشد.
آالیش )(Contamination
فرایند انتقال یک ماده خطرناک از منبع آن به انس��ان ها ،حیوانات ،محیط زیس��ت یا تجهیزات که
ممکن است خود این اهداف هم بصورت انتقال دهنده عمل کنند.
آالیندگی ثانویه )(Secondary Contamination
فرایندی که توس��ط آن یک آالینده یا آلودگی از منطقه داغ ) (Hot Zoneبه بیرون منتقل ش��ده
و انسان ها ،حیوانات ،محیط زیست و تجهیزات را آلوده می کند.

2
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کنترل )(Control
روش ه��ا ،تکنیک ها و راهکارهای مورد اس��تفاده در کاهش اث��رات یک رویداد خطرناک را کنترل
می نامند .برای مثال محصور سازی ،محدود سازی ،اطفا را می توان نام برد.
نواحی کنترل )(Control Zones
مناطقی در اطراف محل بروز یک حادثه شیمیایی که بر اساس درجه ایمنی و یا خطر ناحیه بندی
می شوند.
آلودگی زدایی )Decontamination (Contamination Reduction
فرایند فیزیکی یا ش��یمیایی کاهش و پیش��گیری از گسترش آلودگی از افراد و تجهیزات به محیط
اطراف در رویدادهای مربوط به مواد خطرناک را آلودگی زدایی می گویند.
آلودگی زدایی اضطراری )(Emergency Decontamination
فراین��د فیزیک��ی کاهش فوری آالینده ها از افراد در موقعیت ه��ای بالقوه تهدید کننده حیات با یا
بدون استقرار یک راهروی آلودگی زدایی.
آلودگی زدایی کلی )(Gross Decontamination
ف��از اولی��ه فرایند آلودگی زدایی که طی آن مقدار آالینده های س��طحی بط��ور عمده کاهش داده
می شوند.
راهروی آلودگی زدایی )(Decontamination Corridor
منطقه ای که معموال در منطقه گرم ) (Warm Zoneواقع شده و عملیات آلودگی زدایی در آن
انجام می شود.
فاسد شدن )(Degradation
یک عمل ش��یمیایی شامل شکس��ت مولکولی لباس ها یا تجهیزات حفاظتی ناشی از تماس با یک
ماده شیمیایی.
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ضد عفونی کردن )(Disinfection
فرایند مورد استفاده در نابود سازی میکروارگانیسم های بیماری زای شناسایی شده.
شرایط اضطراری )(Emergency
یک آتش س��وزی ،انفجار ،یا ش��رایط خطرناک که می تواند تهدید فوری برای ایمنی یا حیات و یا
تخریب و آسیب به اموال و دارایی را بدنبال داشته باشد.
خطر محیطی )(Environmental Hazard
ش��رایطی دارای توانایی ایجاد یک ریس��ک غی��ر قابل قبول برای هوا ،آب یا خ��اک و یا حیوانات و
گیاهان.
مواجهه )(Exposure
فرایندی که توس��ط آن انس��ان ها ،حیوانات ،محیط زیس��ت و تجهیزات در تماس با مواد خطرناک
قرار می گیرند.
خطر /خطرناک )(Hazard/Hazardous
توانایی ایجاد یک ریس��ک غیر قابل قبول برای س�لامت ،ایمنی و یا محیط زیس��ت ،توانایی ایجاد
آسیب.
مواد خطرناک )(Hazardous Material
ماده ای (جامد ،مایع یا گاز) که هنگامی که آزاد می شود قادر است برای انسان ها ،محیط زیست
و دارایی ها ایجاد خطر نماید.
رویداد )(Incident
ی��ک ش��رایط اضطراری در بر دارن��ده رهایش مواد خطرن��اک یا دارای پتانس��یل رهایش مواد
خطرن��اک.
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فرمانده رویداد )(Incident Commander
فردی که مسئول همه تصمیم گیری های مربوط به مدیریت رویداد است و مسئولیت سایت حادثه
بر عهده اوست.
سیستم مدیریت رویداد )(Incident Management System
یک سیستم سازماندهی شده نقش ها ،مسئولیت ها و روشهای عملیاتی استاندارد مورد استفاده در
مدیریت و هدایت عملیات اضطراری.
کاهش )(Mitigation
اقدامات انجام ش��ده به منظور پیشگیری یا کاهش از دس��ت رفتن محصول ،آسیب های انسانی یا
مرگ ،آسیب های زیست محیطی و آسیب به دارایی ها و اموال ،ناشی از رهایش یا پتانسیل رهایش
مواد خطرناک.
تجهیزات پایش )(Monitoring Equipment
ابزار و دستگاه های مورد استفاده در شناسایی و کمی سازی آالینده ها.
خنثی سازی )(Neutralization
فرایند استفاده از اسید یا باز برای یک محصول خورنده جهت تشکیل یک نمک خنثی.
نفوذ )(Penetration
حرکت یک ماده از خالل زیپ ،درز و محل دوخت یا خراش ها و بریدگی های لباس ها و تجهیزات
حفاظتی.
تراوش )(Permeation
یک عمل ش��یمیایی شامل حرکت مولکولی مواد ش��یمیایی در سطح مولکولی در درون بافت مواد
سالم.
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لباس های حفاظتی )(Protective Clothing
تجهیزات طراحی شده برای حفاظت فرد استفاده کننده از آنها در برابر حرارت و یا تماس چشم و
پوست در برابر مواجهه با مواد خطرناک.
پاسخ )(Response
آن بخ��ش از مدیریت رویداد که در آن پرس��نل در کنترل کردن (دفاع��ی یا هجومی) یک رویداد
مربوط به ماده خطرناک وارد می شوند.
نمونه برداری )(Sampling
فرایند جمع آوری یک مقدار نماینده از گاز ،مایع یا جامدات با اهداف تجزیه ای.
جامد سازی )(Solidification
فرایندی که از طریق آن یک مایع شیمیایی خطرناک بصورت شیمیایی عمل آوری می شود تا در
نتیجه ماده جامد با خطرات کمتری تولید شود.
تثبیت )(Stabilization
نقطه ای در روند یک رویداد که در آن نقطه ،رفتار سوء ماده خطرناک تحت کنترل است.
 2-1تعاریف سازمان های مختلف از مواد خطرناک

• تعریف سازمان حمل و نقل آمریکا ) (1DOTاز مواد خطرناک
ه��ر ماده ای به هر ش��کلی یا کمیتی که یک ریس��ک غیر قابل قبول و منطق��ی از لحاظ ایمنی و
بهداشت و دارایی ها در حین حمل و نقل ایجاد نماید.
• تعریف سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ) (2EPAاز مواد خطرناک
اگر ماده ای به محیط زیس��ت رها ش��ود و بتواند بطور بالقوه برای س�لامت و رفاه جامعه خطرناک
باشد ،ماده خطرناک در نظر گرفته می شود.
Department of Transportation
Environment Protection Agency

1
2
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• تعریف  1OSHAاز مواد خطرناک
موادی هستند که در صورت مواجهه در محیط کار ،کارگران را در معرض ریسک قرار دهند.
بطور کلی ماده خطرناک به ماده ای اطالق می گردد که حداقل یک ویژگی زیر را داشته باشد:
-1قابلیت اشتعال
-2قابلیت انفجار
-3سمیت (شامل مواد عفونی)
-4خورندگی
-5واکنش دهندگی
• استاندارد  2NFPA 471مواد خطرناک را به صورت زیر دسته بندی کرده است:
 )aمواد شیمیایی :موادی خطرناکی که خطر آنها بعلت ویژگی های شیمیایی و فیزیکی ماده ظاهر
می شوند.
 )bمواد بیولوژیکی :ارگانیس��م هایی هس��تند که اثرات بیماری زایی دارن��د و می توانند در محیط
وجود داشته باشند.
 )cمواد رادیواکتیو :موادی هستند که از خودشان پرتوهای یونیزان ساطع می کنند.
• مواد خطرناک )(Hazardous Materials
س��ازمان حمل و نقل آمریکا ) ،(DOTاصطالح مواد خطرناک را برای  11کالس از مواد شیمیایی
اس��تفاده می کند که برخی از این کالس ها خودش��ان دارای زیر کالس هایی هس��تند .همه این
مواد تحت پوشش قوانین سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ) (EPAهستند .سازمان حفاظت
محیط زیس��ت آمریکا از اصطالح مواد خطرناک برای مواد ش��یمیایی اس��تفاده می کند که اگر در
باالتر از حد خاصی در محیط رها ش��وند باید به این س��ازمان گزارش ش��وند و می توانند به محیط
زیس��ت آسیب بزنند .لیس��ت این مواد خطرناک تحت عنوان Table 302.4 of 40 CFR 302
قابل دستیابی است .سازمان  OSHAهم از اصطالح مواد خطرناک در کد 29 CFR 1910.120
استفاده می کند.
Occupational Safety and Health Administration
National Fire Protection Association

1
2
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• مواد بی نهایت خطرناک )(Extremely Hazardous Substances
سازمان حفاظت محیط زیست از اصطالح مواد بی نهایت خطرناک برای موادی استفاده می کند که
اگر در باالتر از کمیت آستانه گزارش دهی در محیط رها شوند باید به مراجع ذیصالح گزارش شود.
به این میزان قابل گزارش ،کمیت قابل گزارش ) (Reportable Quantity-RQگفته می شود.
هر ماده ای دارای یک کمیت آستانه گزارش دهی است .لیست مواد بی نهایت خطرناک در
) Title III of SARA of 1986 (40 CFR 355قابل شناسایی است.
• مواد شیمیایی سمی )(Toxic Chemicals
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از کلمه مواد ش��یمیایی سمی برای موادی اس��تفاده می کند که
رهایش یا انتش��ار کلی آنها باید بصورت ساالنه توسط مالکان آنها و کاربران تاسیسات خاص که آن
مواد ش��یمیایی را فراوری ،س��اخت یا انبار می کنند گزارش ش��وند .لیست مواد شیمیایی سمی در
 Title III of SARAقابل شناسایی است.
• ضایعات خطرناک )(Hazardous Wastes
سازمان حفاظت محیط زیست از کلمه ضایعات خطرناک برای مواد شیمیایی استفاده می کند که
تحت پوشش قانون منابع ،حفاظت ،و بازیابی هستند ) .(40 CFR 261.33ضایعات خطرناکی که
جابجا می شوند تحت پوشش قوانین  DOTقرار می گیرند(49 CFR 170–179) .
• مواد شیمیایی خطرناک )(Hazardous Chemicals
س��ازمان  OSHAاز اصطالح مواد ش��یمیایی خطرناک برای مش��خص کردن هر ماده ش��یمیایی
استفاده می کند که اگر فرد در معرض آنها قرار گیرد برای آنها با ریسک همراه است .مواد شیمیایی
خطرناک ،نسبت به سایر لیست ها ،گروه بزرگتری از مواد شیمیایی را شامل می شود.
• کاالی خطرناک )(Dangerous Goods
در حم��ل و نقل بی��ن المللی ،مواد خطرن��اک ،کاالی خطرن��اک ) (Dangerous Goodنامیده
می شوند.
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 3-1حوادث شیمیایی ،جایگاه بین المللی
مروری اجمالی بر حوادث بزرگ صنعتی جهان نش��ان می دهد که فرکانس و شدت حوادث مرتبط
با مواد شیمیایی اغلب باالست .موارد بسیاری از نشت مواد سمی در دنیا رخ داده که بعنوان حوادث
عمده دنیا ش��ناخته ش��ده و ده ها و شاید صدها تجزیه تحلیل و مقاله در خصوص آنها نوشته شده
اس��ت .حوادث عمده فرایندی مشتمل بر یکی از حوادث رهایش مواد سمی ،آتش سوزی یا انفجار
است .البته باید به این نکته اشاره داشت که بسیاری از انفجارات و آتش سوزی های بزرگ بدنبال
رهایش مواد ش��یمیایی رخ داده اند .پس می توان ادعا داشت که از بین سه گروه حوادث فرایندی
مورد اش��اره ،رهایش مواد ش��یمیایی دارای اهمیت بیشتری است .در ادامه به چندین حادثه بزرگ
دنیا اشاره می شود (جدول )1-1
جدول  :1-1حوادث بزرگ شیمیایی در دنیا
ﺳﺎل

ﻣﺤﻞ

1974
1984

�ﻳﺘﺎﻟﻴﺎSeveso -
ﻫﻨﺪ -ﺑﻮﭘﺎ�

1986
1987

ﺳﻮﻳﺲ -ﺑﺎ��
�ﻣﺮﻳﻜﺎ-ﺗﮕﺰ��

1989

ﭘﺎﺳﺎ�ﻧﺎ� -ﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺣﺎدﺛﻪ
�ﻫﺎﻳﺶ �� �ﻛﺴﻴﻦ ﺳﺒﺐ �ﺳﻴﺐ ﻫﺰ���� ﺗﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺰ�� ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎ�� ﺑﻴﺶ ��  2000ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎ� ﻧﺸﺖ ﻣﺘﻴﻞ
�ﻳﺰ�ﺳﺎﻧﺎ�
ﺳﻲ ﺗﻦ �ﻓﺖ ﻛﺶ �� ﻳﻚ �ﻧﺒﺎ� ﺑﻪ ���ﺧﺎﻧﻪ ��ﻳﻦ �ﻫﺎ ﺷﺪ.
�ﺑﺮ ﺑﺨﺎ�� �ﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪ��ﻓﻠﻮﺋﻮ�ﻳﻚ ﻧﺸﺖ ﻛﺮ�� �� ﻳﻚ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺑﻴﺶ ��  1000ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
�ﺑﺮ ﺑﺨﺎ�� �ﺗﻴﻠﻦ � �ﻳﺰ�ﺑﻮﺗﺎ� ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ 23 .ﻛﺸﺘﻪ �  132ﻣﺠﺮ�� ﺑﺮﺟﺎ�
ﮔﺬ�ﺷﺖ.

همانطور که اشاره شد فقط به برخی از حوادث شیمیایی اشاره شد و موارد آتش سوزی و انفجارات ناشی از رهایش
مواد شیمیایی فهرست نشده اند.

 4-1حوادث شیمیایی در ایران
متاسفانه بدلیل ضعف سیستم ثبت داده ها در ایران ،اطالعات مدونی در خصوص حوادث شیمیایی
در ای��ران وج��ود ندارد و اطالعات و آماری که در جدول  2-1آورده ش��ده اس��ت بر اس��اس اخبار
خبرگزاری ها تهیه ش��ده اس��ت .الزم بذکر اس��ت که در این قسمت فقط به برخی حوادث جدید و
یا بزرگ اش��اره ش��ده است .اهمیت این حوادث در این است که دارای پتانسیل باالیی هستند و در
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صورت تکرار می توانند فجایع بزرگی بیافرینند .حوادث بزرگ مرتبط یا آتش سوزی ها و انفجارات
مواد هیدروکربنی که اغلب هم بسیار شدید و با تلفات باال هستند در اینجا آورده نشده اند .جدول
 2-1برخی حوادث در ایران را نمایش می دهد.

جدول  :2-1برخی حوادث شیمیایی در ایران
ﺗﺎ�ﻳﺦ

ﻣﻜﺎ�

1382

ﻧﻴﺸﺎﺑﻮ�

1392

ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

1392

ﺗﻬﺮ��

1392

ﺗﻬﺮ��

1392

ﻣﺮ��ﺷﺖ

1392

ﺗﺒﺮﻳﺰ

1390

ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ

ﺷﺮ� ﺣﺎ�ﺛﻪ
ﺑﺰ�ﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﻳﺮ�� .ﺑﺪﻟﻴﻞ ��ﻛﻨﺶ
ﭘﻨﺒﻪ�ﮔﻮﮔﺮ�� ﻛﻮ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ � ﻧﻔﺘﺎ � �ﻧﻔﺠﺎ��� ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻴﺶ ��  400ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺸﺖ �ﺳﺘﺎﻳﺮ� ﺑﻪ ﺧﻮ�ﻣﻮﺳﻲ ﺗﻌﺪ�� ﺑﺴﻴﺎ� �ﻳﺎ�� ��
�ﺑﺰﻳﺎ� �� ﺗﻠﻒ ﻛﺮ�.
�ﺗﺶ ﺳﻮ�� �ﻧﺒﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮ� ﺳﺒﺐ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ � ﻣﺼﺪ�ﻣﻴﺖ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺖ ﺳﻴﻠﻨﺪ�ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ �� ﻳﻚ �ﻧﺒﺎ� ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
� ﻣﺼﺪ�ﻣﻴﺖ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺖ ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ �� ﻣﺨﺰ� ﻳﻚ �ﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺪ�ﻣﻴﺖ
 20ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺖ ﮔﺎ� ﻛﻠﺮ �� ﻣﺨﺰ� ﻳﻚ �ﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺪ�ﻣﻴﺖ
 9ﻧﻔﺮ ﺷﺪ.
ﻧﺸﺖ ﮔﺎ� �ﻣﻮﻧﻴﺎ� �� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ ﭘﺮ�ﻳﺲ ﺳﺒﺐ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰ�� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ

�ﺧﺒﺎ� ﺳﺮ�ﺳﺮ�  29ﺑﻬﻤﻦ 1382

ﺧﺒﺮﮔﺰ��� ﻣﻬﺮ –  29ﻣﻬﺮ 1392
�ﻳﺮ�� �ﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ 12 -ﺷﻬﺮﻳﻮ� 92
�ﻳﺴﻨﺎ 29 -ﻣﻬﺮ 92
ﺧﺒﺮﮔﺰ��� ﺗﺴﻨﻴﻢ-ﺷﻬﺮﻳﻮ� 92
ﻧﺎﻣﻲ ﻧﻴﻮ� -ﻣﻬﺮ 92
���ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ� 18 -ﻣﺮ��� 90

 -2شناسایی و طبقه بندی مواد شیمیایی

 1-2مقدمه

اولین گام در اس��تفاده ایمن از مواد ش��یمیایی شناس��ایی ماهیت آنها ،خطرات آنها برای سالمت،
ایمن��ی و محیط زیس��ت و روش های کنترل آنهاس��ت .باید بتوان با ت�لاش و هزینه مقبول به این
اطالعات دسترسی داشت .عالوه بر این باید به گونه ای طرح ریزی کرد که همه افرادی که با مواد
شیمیایی سروکار دارند بتوانند این اطالعات را بخوبی و براحتی درک نمایند.
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فرایند طبقه بندی خطرات و برچس��ب گذاری مواد شیمیایی ابزاری ضروری برای انتقال اطالعات
اس��ت بطوریکه افراد بتوانند بر اساس آن اطالعات ،خطرات را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه
مرتبط را هم تش��خیص دهند .س��ازمان بین المللی کار کنوانسیون شماره  170را در خصوص کار
ایمن با مواد شیمیایی تدوین کرده است.
سیستم های طبقه بندی و برچسب گذاری های بین المللی ،منطقه ای و ملی برای مواد شیمیایی
ایجاد شده و وجود دارند:
 .1توصیه های سازمان ملل برای حمل و نقل کاالهای خطرناک که با شماره  UNشناخته می شود.
 .2سیستم برچسب گذاری اتحادیه اروپا
 .3سیستم های ملی مورد استفاده در آمریکا و کانادا از جمله لوزی خطر و HMIS
این راهنما س��عی دارد مکانیس��می برای شناس��ایی مواد خطرناک ارایه دهد .بر همین اساس ،این
مدرک سیس��تم برچس��ب گذاری مورد اس��تفاده در اتحادیه اروپا و توصیه های سازمان ملل برای
حمل و نقل مواد خطرناک را شرح می دهد.
این قسمت از راهنما مشتمل بر موارد زیر است:
 عالیم و معرف های خطر اتحادیه اروپا عبارات ریسک استاندارد مورد استفاده در اتحادیه اروپا )(R-phrases عبارات ایمنی استاندارد مورد استفاده در اتحادیه اروپا )(S-phrases لیست مواد خطرناک با الزامات طبقه بندی و برچسب گذاری لیست مواد شیمیایی خطرناک با پتانسیل ایجاد خطرات جدی لیست کالس خطرات کاالهای خطرناک سازمان ملل 2-2شناسایی و طبقه بندی ()Identification and Classification
هدف این بخش شناسایی ویژگی های خطرناک مواد شیمیایی است که بتوانند طی کار یا استفاده،
ریسک هایی را برای انسان ها ،دارایی ها یا محیط زیست به همراه داشته باشند .برای هدف طبقه
بندی ،درجه خطرات نه تنها به ویژگی های ماده ش��یمیایی بلکه به س��طح مواجهه آن هم بستگی
دارد .منظور از س��طح مواجهه غلظتی از ماده اس��ت که فرد با آن مواجهه پیدا می کند .باید توجه
داشت که این سیستم طبقه بندی اتحادیه اروپا نباید برای مواد دارویی یا دامپزشکی ،مواد آرایشی،
مواد غذایی یا مواد منفجره ،آفت کش های مش��خص ش��ده و پس��ماندهای غذایی اس��تفاده شود.
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این مواد سیس��تم طبقه بندی خاص خودش��ان را دارند .ویژگی های زیر مشخص کننده یک ماده
شیمیایی خطرناک است:
 سمی یا خیلی سمی آسیب رسان خورنده محرک سرطانزا دارای خطرات تناسلی دارای اثرات تراتوژن حساسیت زاخطرات آتش سوزی و انفجار را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:
 مواد منفجره مواد اکسیده کننده بی نهایت قابل اشتعال قابل اشتعالویژگی های زیر هم می تواند خطرات زیست محیطی یک ماده شیمیایی را نشان دهد:
 سمی برای ارگانیسم های زنده پایدار در محیط زیست دارای تجمع زیستیهمچنین موادی را که نتوان بر اساس سیستم های باال دسته بندی کرد می توان بعنوان خطرناک
در نظر گرفت اگر برای سالمت ،ارگانیسم های زنده با سایر دارایی ها آسیب رسان باشند.
 3-2اطالع رسانی خطرات به استفاده کننده ها
همه مواد ش��یمیایی باید دارای عالیمی باش��ند که ماهیت آنها را نش��ان دهد .بس��ته ها و ظروف
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مواد خطرناک باید عالوه بر عالیم ،دارای برچس��ب های با اطالعات کافی باش��ند .برچس��ب ها
بای��د توجه را به خطرات ذاتی اس��تفاده یا کار با مواد ش��یمیایی جلب نمای��د .عالیم و تصاویر
مورد اس��تفاده اس��تانداردی برای این نوع اطالع رسانی تدوین ش��ده اند .عالیم ،بخش درونی
برچس��ب ها هستند و نشان دهنده فوری خطرات ماده شیمیایی هستند .پیوست  1عالیم خطر
را برای مواد ش��یمیایی نشان می دهد .همچنین برای تعیین خطرات ،عبارات استاندارد ریسک
) (standard risk phrasesتدوی��ن ش��ده اند .این عبارات در پیوس��ت  2آورده ش��ده اند.
توصیه های الزم در خصوص کار با مواد ش��یمیایی هم در عبارات ایمنی اس��تاندارد ارایه ش��ده
اس��ت .عبارات ایمنی در پیوس��ت  3ارایه ش��ده اس��ت.
 1-3-2محل دسترسی به اطالعات مواد شیمیایی خطرناک
تامین کنندگان ،سازندگان یا صادر کنندگان مواد شیمیایی باید اطالعات کامل ایمنی مواد و برگه
اطالعات ایمنی مواد ش��یمیایی را فراهم نمایند .دیتا ش��یت ایمنی مواد ) (MSDSباید برای مواد
ش��یمیایی تهیه و ارسال شده باش��د .این برگه ها دارای اطالعات اصلی و اساسی در خصوص مواد
ش��یمیایی و اثرات ایمنی و بهداش��تی و اقدامات کنترلی الزم برای مدیریت خطرات مواد شیمیایی
هستند.
 2-3-2نحوه طبقه بندی برچسب های مواد شیمیایی
برچسب یک ابزار اولیه برای مطلع نگه داشتن استفاده کننده از طبقه بندی و احتیاطات ایمنی کار
با ماده ش��یمیایی است .این اطالعات باید در تحویل ماده شیمیایی به استفاده کننده تحویل شود.
هر برچسب باید بخوبی اطالعات زیر را نشان دهد:
 نام تجاری ماده نام و آدرس ،شماره تلفن سازنده ،وارد کننده یا توزیع کننده نام ماده شیمیایی عالمت خطر عبارات ریسک ()R-phrases عبارات ایمنی ()S-phrases -کمیت موجود از ماده درون ظرف یا بسته بندی
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برچس��ب ها باید به زبان رسمی و ملی کش��ور تهیه شده باشند .برچسب باید ماده اصلی که دارای
بیشترین خطر است را نشان دهد .بعنوان یک قانون کلی حداکثر چهار ماده باید در برچسب مورد
اشاره قرار گیرند .در برخی موارد ممکن است به بیش از چهار ماده اشاره شود .برای مثال همه مواد
سرطانزا در یک ماده ترکیبی باید با عبارات ایمنی یا ریسک مورد اشاره قرار گیرند.
اگر ماده ش��یمیایی دارای یک یا چند ماده با الزامات عبارات ریس��ک زیر باش��د ،هم نام ماده و هم
عبارات ریسک باید در برچسب نوشته شود:
R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R47, R48, R49, R60, R61, R62, R63, R64

بعن��وان یک قانون کل��ی و عمومی ،حداکثر چهار جمله ریس��ک و چهار جمله ایمنی برای ش��رح
ریسک ها و اقدامات ایمنی برای ماده شیمیایی کفایت می کند.
اگر ماده دارای بیش از یک عالمت خطر است باید جدی ترین خطر با عالمت نشان داده شود.
بعنوان یک قانون کلی ،باید در هر برچسب حداکثر باید دو عالمت خطر نمایش داده شوند.
ش��رح حروف و عالیم مورد اس��تفاده در پیوست  1در زیر آمده است .هر حرف به یک عالمت خطر
در پیوست  1مرتبط است .جدول  1-2این حروف و مفهوم مرتبط به آنها را نشان می دهد.

جدول  :1-2حروف مورد استفاده در برچسب ها و مفهوم آنها
ﺣﺮ� ﻋﻼﻣﺖ

ﺷﺮ�

E

ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�� -ﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ "ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﻧﻔﺠﺎ� ﻳﻚ ﻣﺎ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺗﺤﺖ �ﺛﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮ���� ﺷﻮ� ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮ�.

O

�ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� – ﻋﻼﻣﺖ �ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "�ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� �� �ﺳﺖ ﻛﻪ
�� �ﺛﺮ ��ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ�� ﺑﻮﻳﮋ� ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﻣﻘﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺣﺮ��� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

F

F+
T

ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�-ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� ��
�ﺳﺖ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻫﻮ� �� �ﻣﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮ� ﺷﺪ� � �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ� ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ�ﻗﻲ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﮔﺎ� ﺑﺎﺷﺪ� �� ﻓﺸﺎ� ﻋﺎ�� ﻣﻲ ﺳﻮ��.
�ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ� ﺑﺎ ﮔﺮ� ﺷﺪ� ﻛﻢ � ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �� ﻳﺎ
ﻫﻮ�� ﻣﺮﻃﻮ� �ﺗﻔﺎ� �ﻓﺘﺪ� ﻣﺎ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� �� ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ���� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� -ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�" ﻧﺸﺎ�
�ﻫﻨﺪ� ﻣﺎﻳﻌﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ �� �ﻣﺎ� ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﺟﻮ� �ﻣﺪ� � �ﮔﺮ ﺑﺨﺎ��� �� ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺗﻤﺎ� ﭘﻴﺪ�
ﻛﻨﻨﺪ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﻤﻲ– ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﺠﻤﻪ � �ﺳﺘﺨﻮ�� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺳﻤﻲ" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻳﻚ ﻣﺎ�� ﺑﺴﻴﺎ� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
�ﺳﺖ.
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E

ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�� -ﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ "ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﻧﻔﺠﺎ� ﻳﻚ ﻣﺎ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺗﺤﺖ �ﺛﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺮ���� ﺷﻮ� ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮ�.

O

�ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� – ﻋﻼﻣﺖ �ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "�ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� �� �ﺳﺖ ﻛﻪ
�ﻳﺎ�� ﺣﺮ��� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﺷﺘﻌﺎ�
ﻣﻮ�� ﺑﻮﻳﮋ�
مديريتﺳﺎﻳﺮ
راهنمای��ﻛﻨﺶ ﺑﺎ
�� �ﺛﺮ
ﻣﻘﺪ��صنایع
كار و
ﻗﺎﺑﻞمحيط
ﻣﻮ��در
شیمیایی
حوادث

ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�-ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� ��
�ﺳﺖ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻫﻮ� �� �ﻣﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮ� ﺷﺪ� � �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ� ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ�ﻗﻲ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﮔﺎ� ﺑﺎﺷﺪ� �� ﻓﺸﺎ� ﻋﺎ�� ﻣﻲ ﺳﻮ��.
F
�ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ� ﺑﺎ ﮔﺮ� ﺷﺪ� ﻛﻢ � ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �� ﻳﺎ
ادامه جدول  :1-2حروف مورد استفاده در برچسب ها و مفهوم آنها
ﻫﻮ�� ﻣﺮﻃﻮ� �ﺗﻔﺎ� �ﻓﺘﺪ� ﻣﺎ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� �� ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺮ�ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ����
ﺣﺮ� ﻋﻼﻣﺖ
�ﺷﺘﻌﺎ�"
ﻧﺸﺎ�
�ﻧﻔﺠﺎ�ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻋﺒﺎ�� "ﺑﻲ
�ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻞﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻋﻼﻣﺖ
�ﺷﺘﻌﺎ�-
ﻗﺎﺑﻞﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻲ
�ﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻚ ﻣﺎ��
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ�
�ﻧﻔﺠﺎ�"
ﻛﻠﻤﻪ "
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻞ�ﻳﻦ
�ﻧﻔﺠﺎ�-
E
ﺗﻤﺎ� ﭘﻴﺪ�
ﺷﻌﻠﻪ�� ﺑﺎ
ﺑﺨﺎ���
ﺣﺮ���� � �ﮔﺮ
ﺟﻮ� �ﻣﺪ�
ﻋﺎ�� ﺑﻪ
ﺗﺤﺖ���ﺛﺮ�ﻣﺎ�
�ﺳﺖ ﻛﻪ
F+
ﺷﻌﻠﻪﻮ�.
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷ
ﺷﻮ� ﻳﺎ
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ
ﻣﺎﻳﻌﻲﺗﻮ�ﻧﺪ
�ﻫﻨﺪ� ﻣﻲ
ﻣﻲ ﮔ
ﻛﻨﻨﺪ �ﺗﺶ
ﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻨﻨﺪ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� �� �ﺳﺖ ﻛﻪ
�ﻛﺴﻴﺪ
ﻋﺒﺎ�� "
�ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� – ﻋﻼﻣﺖ �ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺎ
O
ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺴﻴﺎ�
ﻣﺎ��
ﻳﻚ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ�
"
ﺳﻤﻲ
"
ﻋﺒﺎ��
ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﺳﻤﻲ–�ﺛﺮﻋﻼﻣﺖ
�ﺳﺘﺨﻮ�� ﺑﺎﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﻣﻘﺪ�� �ﻳﺎ�� ﺣﺮ��� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ �ﻣﻮ�� ﺑﻮﻳﮋ�
��ﻛﻨﺶ ﺑﺎ
��
T
ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�-ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ �ﺳﺖ.
ﻋﺒﺎ�� "ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�" ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� ��
ﺑﺮ��ﻳﺎﺑﺮﭼﺴﺐ
�ﺗﺶﺳﻤﻲ
ﺧﻴﻠﻲ
ﻋﺒﺎ�� "
ﻣﺎ�� ﺳﻤﻲ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﻤﻲ
ﻣﻮ��� ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﺪ� �ﺳﺖ
ﻣﻲ"ﮔﻴﺮ�
ﺷﺪ� �
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮ�
�� ﺑﺎ�ﻣﺎ�
ﻋﻼﻣﺖﺑﺎ ﻫﻮ�
�ﺛﺮ-ﺗﻤﺎ�
ﺧﻴﻠﻲ ��
�ﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﻮﺳﺖ
����
�ﮔﺮ
�
ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮ��
ﻳﺎ
ﺷﺪ�
�ﺳﺘﻨﺸﺎ�
�ﮔﺮ
ﻛﻪ
ﺷﻮ�
ﻣﻲ
�ﺳﺘﻔﺎ��
T+
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ�ﻗﻲ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﮔﺎ� ﺑﺎﺷﺪ� �� ﻓﺸﺎ� ﻋﺎ�� ﻣﻲ ﺳﻮ��.
ﭘﺲ ��
F
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻲ�ﻳﺠﺎ�
ﻣﺮ�
ﺣﺘﻲ
ﺟﺪ� �
ﮔﺮ�����
ﻫﺎ�
�ﮔﺮ ﻣﺎ�� ﻣﺎﻳﻊ�ﻳﺴﻚ
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �� ﻳﺎ
ﮔﻴﺮ�� .ﮔﺮ
�ﺗﺶ
ﺷﻌﻠﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖﻛﻢ ﺑﺎ
ﻣﺪ�ﻛﻢ� �ﺑﻲﻣﻮ�ﺟﻬﻪ
ﺷﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ� ﺑﺎ
ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ
�ﺷﺘﻌﺎ�ﻣﻲ��ﺷﻮ�
ﻣﻮ��� ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﭼﺴﺐ
�ﺳﺖ" ﺑﺮ
ﺧﻮ�ﻧﺪ�
ﻋﺒﺎ�� "
ﺧﻮ�ﻧﺪ�
ﺧﻮ�ﻧﺪ�-
ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﻤﻴﺖ
ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﮔﺎ�ﻫﺎ�
ﻣﻤﻜﻦ
�ﻓﺘﺪ�ﺑﺎﻣﺎ��
ﻋﻼﻣﺖ�ﺗﻔﺎ�
ﻣﺮﻃﻮ�
ﻫﻮ��
C
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﺷﺶ �ﻳﻦ ﻣﻮ�� �ﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺗﻤﺎ�
�ﺛﺮ
��
��
�ﻧﺪ�
ﻫﺎ�
ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ���� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎ�� ��
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ�
ﺳﻴﺐﺑﻲ�ﺳﺎ�"
ﻋﺒﺎ�� "�
ﻗﺎﺑﻞﻫﻤﺮ��
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ
�ﺷﺘﻌﺎ���� -T-ﻳﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮ
ﻧﻬﺎﻳﺖ�ﺳﺎ��
ﺑﻲ�ﺳﻴﺐ
�ﺷﺘﻌﺎ�"
ﻋﺒﺎ�� "
ﻧﺸﺎ�
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ
�ﺷﺘﻌﺎ� ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻤﺎ�ﻣﺜﻞ
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﻳﻲ
�� ﺑﺎ�ﻳﺴﻚ
ﺑﺨﺎ���ﺷﻮ�.
ﻛﻤﺘﺮ� ���ﮔﺮﺳﻤﻴﺖ
�� ﺑﺮ��
ﺳﺒﺐ
�ﻫﻨﺪ� ﻛﻪ
�ﺳﺖ
Xn
ﭘﻴﺪ�
ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ�ﻣﺪ�
ﺧﻄﺮ�� ﺑﻪ ﺟﻮ�
�ﻣﺎ� ﻋﺎ��
ﺗﻮ�ﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻲ �ﺳﺖ
ﻣﺎﻳﻌﻲ
F+
�ﻟﺮ�ﻳﻚ
ﻫﺎ�
��ﻛﻨﺶ
ﻛﻨﻨﺪ �ﺗﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎ��" ﺑﺴﻴﺎ� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� "ﻳﻚ
�ﺳﺘﺨﻮ��(-ﺑﺎ ﻋﺒﺎ��
ﺟﻤﺠﻤﻪ �
ﻣﺤﺮ�
ﺳﻤﻲ"ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﺒﺎ��
ﻋﻼﻣﺖ "ﻣﺸﺎﺑﻪ
)ﻛﻤﺘﺮ �� C
ﺳﻤﻲ– ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺤﺮ�
Xi
T
�ﺳﺖ.
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ -ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ�� ﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ" ﺑﺮ�� ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮ���
شود:ﻳﺎ ﺧﻮ�� ﺷﻮﻧﺪ � �ﮔﺮ ���� ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ
می ﺷﺪ�
�ﺳﺘﻨﺸﺎ�
خطرﻛﻪ �ﮔﺮ
عالمت ﺷﻮ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ
هنگامیT+
استفاده
که بیش از یک
�ﻳﺴﻚ ﻫﺎ� ���� ﻣﺪ� � ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺪ� � ﺣﺘﻲ ﻣﺮ� �ﻳﺠﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 -الزام به استفاده از عالمت  Tیا  T+استفاده از عالیم  C, Xnو  Xiرا اختیاری می کند.

ﺧﻮ�ﻧﺪ� -ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﺧﻮ�ﻧﺪ�" ﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮ��� ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ� ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ
C
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲکند.
اختیاری می
ﺗﻤﺎ� Xnرا
عالیم�ﺛﺮ Xiو
ﻫﺎ�،C
عالمت
ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﺷﺶ �ﻳﻦ ﻣﻮ�� �ﺳﺖ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﻧﺪ� �� ��
 الزام به استفاده از ﺑﺎﻓﺖمی �ﺳﺎ�"
سازد .ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪ� ﻣﺎ�� ��
اختیاریﺳﻴﺐ
ﻫﻤﺮ�� ﻋﺒﺎ�� "�
استفادهTاز� -ﻳﻦ
�ﺳﺎ�� ﻛﻤﺘﺮ ��
 الزام به استفاده از �ﺳﻴﺐﻋﻼﻣﺖ وﺑﻪ Oرا
عالیم F
عالمت ،E
�ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ�� ﺧﻄﺮ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ �� ﺳﻤﻴﺖ ﺷﻮ�� .ﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ
Xn
ای بعنوان مضر  Xnو محرک  Xiطبقه بندی شد ،بصورت مضر  Xnبرچسب زنی شده و
اگر ماده
��ﻛﻨﺶ ﻫﺎ� �ﻟﺮ�ﻳﻚ

ویژگی های تحریکی آن باید بصورت عبارات ریسک در برچسب اشاره شود.
Xi

ﻣﺤﺮ� )ﻛﻤﺘﺮ ��  -(Cﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﺒﺎ�� "ﻣﺤﺮ�"

بطور کلی ،اگر ماده ای از مقادیر زیر کمتر باشد به اقدامات خاصی نیاز نیست:
 کمتر از  %0.1وزنی برای مواد طبقه بندی شده بعنوان خیلی سمی یا سمی -کمتر از  %1برای مواد طبقه بندی شده بعنوان مضر ،خورنده ،محرک

اطالعاتی از قبیل “غیر سمی”“ ،غیر مضر” و عبارات مشابه نباید در برچسب ها استفاده شود.
عالمت تصویری نشاندهنده خطر باید به رنگ سیاه و در زمینه ای به رنگ نارنجی باشد .جدول 2-2
ابعاد یک برچسب استاندارد را نشان می دهد.
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جدول  :2-2ابعاد یک برچسب استاندارد
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ�
ﻛﻤﺘﺮ ��  3ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻴﺶ ��  3ﻟﻴﺘﺮ � ﻛﻤﺘﺮ ��  50ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻴﺶ ��  50ﻟﻴﺘﺮ � ﻛﻤﺘﺮ ��  500ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻴﺶ ��  500ﻟﻴﺘﺮ

ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﺑﻌﺎ� ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
52 �� 74
105�� 74
105�� 148
148 �� 210

هر عالمت خطر باید حداقل  1/10سطح برچسب را بپوشاند.
حداقل اندازه عالمت خطر نباید کمتر از 10mmدر  10mmباشد 10mm .در  10mmعالمت
ضربدر بدين صورت است.
 3-3-2چگونگی تکمیل برچسب هاي شيميايي
برای بیشتر مواد شیمیایی معمول ،عبارات ایمنی و ریسک تعریف شده است .کلید تصویری عالیم
هم قبال در پیوس��ت  1نش��ان داده شده است .عبارات ریس��ک و ایمنی هم در پیوست های  2و 3
اشاره شده اند .جدول  3-2مثالی از یک برچسب تکمیل شده را نشان می دهد.
برچسب تکمیل شده
�ﻳﺴﻚ از یک
ﻋﺒﺎ��مثالی
ﻋﺒﺎ�� �ﻳﻤﻨﻲجدول :3-2
ﻋﻼﻣﺖ

ﺷﻤﺎ�� CAS

ﻋﺒﺎ��

(2-)16-25-29-33
�ﻳﻤﻨﻲ

(2-)16-25-29-33

ﻋﺒﺎ�� R11-20
�ﻳﺴﻚ

R11-20

F, Xn
ﻋﻼﻣﺖ

F, Xn

108-88-3
ﺷﻤﺎ��

ﻣﺎ��
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
CAS

108-88-3

ﻣﺎ��
ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ
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4-2حداقل کمیت ایجاد کننده حوادث شیمیایی
مواد شیمیایی دارای یک حداقل کمیت فیزیکی با پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی هستند .برخی
سازمان ها مثل سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا حدودی را برای این کمیت تعریف کرده اند.
پیوس��ت  4کمیت های با پتانس��یل ایجاد حوادث شیمیایی را برای برخی مواد شناخته شده نشان
می دهد.
 5-2طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس رویکرد GHS
طبقه بندی مواد ش��یمیایی بر اس��اس رویکرد  GHSتوس��ط س��ازمان ملل ایجاد ش��ده و بیشتر
کش��ورهای جهان یا از این سیس��تم طبقه بندی استفاده کرده یا در حال حرکت به سمت استفاده
از این سیس��تم هس��تند .بر اس��اس این طبقه بندی ،مواد خطرناک ش��یمیایی در س��ه گروه کلی
دسته بندی می شوند:
 بر اساس خطرات فیزیکی بر اساس خطرات بهداشتی بر اساس خطرات زیست محیطیهر کدام از این دسته ها خود دارای زیرگروه هایی هستند که در ادامه به آنها اشاره می شود.
 -1-5-2دسته بندی مواد شيميايي بر اساس خطرات فیزیکی
 )aمواد منفجره ()Explosive
م��اده منفج��ره ماده یا ترکیبی از مواد به ش��کل جامد یا مایع اس��ت که می توان��د در اثر واکنش
ش��یمیایی دم��ا و گاز زیادی تولید کنند به قس��می که بتوانند به محیط اط��راف صدمه بزند .مواد
پیروتکنیک هم که در زمان عمل کردن گاز تولید نمی کنند در این گروه دس��ته بندی می ش��وند.
خود کالس مواد منفجره دارای شش زیر کالس است که بعلت مشابهت زیاد به سیستم طبقه بندی
 DOTاز شرح زیرکالس ها خودداری می شود.
 )bگازهای قابل اشتعال
یک گاز قابل اش��تعال گازی اس��ت که در دمای  20درجه سانتی گراد و فشار نرمال 101.3 kPa
دارای محدوده اش��تعال پذیری باش��د .خود این گروه از مواد بر اساس محدوده قابل اشتعال به دو
زیرگروه دسته بندی می شوند.
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 )cآئروسل ها
آئروس��ل ها طیف وس��یعی از ذرات معلق جامد و مایع در هوا را ش��امل می ش��وند .خود این گروه
بر اس��اس ماهیت ذرات بصورت آئروس��ل مایعات قابل اشتعال ،گازهای قابل اشتعال ،جامدات قابل
اشتعال دسته بندی می شوند.
 )dگازهای اکسید کننده
یک گاز اکسید کننده گازی است که با تامین اکسیژن سبب سوختن سایر مواد می شود.
 )eگازهای تحت فشار
گاز تحت فش��ار گازی اس��ت که در دمای  20درجه سانتی گراد در فشار  200کیلوپاسکال گیج یا
بیشتر نگهداری می شود یا گازهایی که در این دما مایع یا سرد شده اند .کالس گازهای تحت فشار
به صورت زیر دسته بندی می شوند:
 گازهای فش��رده :گازی که در زمان تزریق به ظرف در دمای  -50س��انتی گراد کامال گازی شکلاست.
 گازهای مایع :گازی که در زمان ذخیره س��ازی در دمای باالی  -50س��انتی گراد قس��متی از آنمایع است.
 گاز سرد شده :گازی که در زمان پکینگ بعلت دمای کم بخشی از آن مایع است. گاز حل شده :گازی که در زمان بسته بندی تحت فشار در یک فاز مایع حل شده است. )fمایعات قابل اشتعال
یک مایع قابل اش��تعال مایعی اس��ت که نقطه اش��تعال آن بیش از  93درجه سانتی گراد نباشد .بر
اساس دمای اشتعال این گروه به چهار زیر کالس دسته بندی می شود (جدول )4-2

جدول  :4-2دسته بندی زیرکالس های مایعات قابل اشتعال
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 )gجامدات قابل اشتعال
جامد قابل اش��تعال ماده ای است که براحتی می سوزد یا می تواند در بروز آتش شریک باشد .این
گروه بر اساس معیار سرعت سوختن طبقه بندی می شود.
 )hمواد و ترکیبات خود واکنش دهنده
م��اده خ��ود واکنش دهنده ماده ای اس��ت که از لحاظ حرارتی ناپایدار اس��ت و قادر اس��ت تجزیه
گرمازای ش��دید را بدون مشارکت اکسیژن تجربه نماید .این گروه مواد منفجره را که دارای کالس
مجزا هستند شامل نمی شود.
 )iمایعات پایروفوریک
یک مایع پایروفوریک ماده ای است که حتی در مقادیر کم قادر است طی مدت  5دقیقه تماس با
هوا آتش بگیرد.
 )jجامد پایروفوریک
جامد پایروفوریک جامدی اس��ت که حتی در مقادیر کم قادر اس��ت تا  5دقیقه بعد از تماس با هوا
آتش بگیرد.
 )kمواد خودگرم شونده
یک ماده خود گرم ش��ونده ماده یا ترکیبی است به شکل جامد یا مایع به غیر از جامدات و مایعات
پایروفوری��ک که در اثر واکنش با ه��وا و بدون منبع انرژی قادر هس��تند بصورت خودبخودی گرم
ش��وند .این مواد فرقشان با مواد پایروفوریک در این است که این گروه زمانی محترق می شوند که
مقدار زیادی (چندین کیلوگرم) حجم وجود داشته و زمان زیادی طول می کشد (ساعات یا روزها)
 )lموادی یا ترکیباتی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال تولید می کنند
این گروه از مواد در تماس با آب ،گازهای قابل اشتعال از خودشان آزاد می کنند که این گازها قادر
به ایجاد اشتعال هستند.
 )mمایعات اکسید کننده
مایعی اس��ت که الزاما خودش قابل سوختن نیست اما می تواند از طریق آزاد کردن اکسیژن سبب
تولید یا شراکت در تولید آتش شود.
 )nجامدات اکسید کننده
جامدی اس��ت که ممکن اس��ت خودش الزاما قابل سوختن نباش��د اما از طریق آزاد کردن اکسیژن
بتواند سبب تولید یا شراکت در تولید آتش شود.
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 )oپراکسیدهای آلی
مایعات یا جامداتی هس��تند که حاوی س��اختار دو گانه  -o-oبوده و می توانند جزء زیرگروه های
پراکسیدهای هیدروژن در نظر گرفته شوند .پراکسیدهای آلی از لحاظ دمایی ثبات ندارند و ممکن
است تجزیه های شدید و گرمازا را دچار شوند.
 )pمواد خورنده برای فلزات
ماده ای اس��ت که در تماس با فلزات س��بب خوردگی در آنها شده ،بر روی فلز عمل و اثر شیمیایی
داشته و حتی فلز را نابود نماید.
 2-5-2دسته بندی مواد شيميايي بر اساس خطرات بهداشتی
 )aمواد با سمیت حاد
س��میت حاد به اثراتی اشاره دارد که بدنبال مواجهه خوراکی یا پوستی با یک دوز ماده یا چند دوز
ماده طی  24س��اعت یا یک مواجهه استنش��اقی طی  4ساعت عالیم آن مواجهه آشکار گردند .این
گروه از مواد بر اساس  LD50و  LC50به پنج گروه طبقه بندی می شوند.
 )bمواد خورنده /محرک پوست
خوردگی پوس��ت حاصل آسیب غیر قابل بازگشت به پوست است یعنی نکروز قابل مشاهده اپیدرم
به س��مت درم بدنبال مواجهه تا  4س��اعت با این مواد .تحریک پوس��تی ،محصول آسیب های قابل
بازگشت پوست بدنبال یک تماس  4ساعته با این مواد است.
 )cمواد ایجاد کننده آسیب ها /تحریک چشم
موادی هس��تند که سبب آس��یب به بافت چشم شده یا آسیب های فیزیکی جدی به قدرت بینایی
وارد کرده و اثرات آن حداقل تا  21روز قابل بازگشت نیست.
 )dحساسیت زاهای پوست یا سیستم تنفسی
یک حساس��یت زای تنفسی ماده ای است که سبب حساسیت بیش از حد در سیستم تنفسی پس
از مواجهه با ماده می ش��ود .حساس��یت زای پوستی ماده ای است که سبب واکنش آلرژیک پوست
پس از تماس با ماده می شود.
 )eمواد با قدرت جهش زایی در جرم سلولی
در این گروه موادی جای می گیرند که توانایی جهش زایی در جرم سلولی انسان را که قابل توارث
به نسل بعد باشد دارند.
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 )fمواد سرطانزا
ماده سرطانزا ماده یا ترکیبی است که سبب بروز سرطان شده یا بر شیوع آن اثرگذار است .این مواد
ممکن است سبب بروز سرطان های بدخیم یا خوش خیم شوند.
 )gمواد با سمیت تناسلی
موادی هستند که دارای تاثیراتی بر عملکرد جنسی در مردان یا زنان بالغ می شوند.
 )hمواد با سمیت ارگان هدف بدنبال تک مواجهه
موادی هستند که بعد از یک تک مواجهه باعث بروز اثرات جدی و مهم در یک ارگان هدف خاص
می شوند.
 )iمواد با سمیت ارگان هدف بدنبال مواجهات مکرر
موادی هستند که بعد از مواجهات تکراری و دراز مدت باعث بروز اثرات جدی و مهم در یک ارگان
هدف خاص می شوند.
 )jمواد با خطرات اسپیریشن
اسپیریش��ن به معنای ورود مایع یا جامد ش��یمیایی از طریق دهانی یا بینی یا حاصل از استفراغ به
بخش های پایینی ناحیه تنفسی است .این گروه از مواد این توانایی را دارند که در صورت بازگشت
از دستگاه گوارشی وارد سیستم تنفسی شوند.
 3-5-2دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس خطرات زیست محیطی
 .aمواد خطرناک برای محیط آبزیان
س��میت حاد آبزیان به معنای داشتن توانایی از بین بردن ارگانیسم ها و میکروارگانیسم های آبزی
است.
 .bمواد خطرناک برای الیه ازن
موادی هستند که در صورت رهایش در هوا قادرند سبب تخریب و اضمحالل الیه ازن شوند.
با توجه به گس��تردگی بحث طبقه بندی مواد ش��یمیایی به عالقمندان توصیه می شود به راهنمای
طبقه بندی مواد شیمیایی  GHSمراجعه نمایند.
 6-2طبقه بندی مواد خطرناک بر اساس الگوی سازمان حمل و نقل آمریکا
سازمان حمل و نقل آمریکا ) (DOTدسته بندی زیر را برای مواد خطرناک ارایه کرده است:
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 1-6-2کالس ( 1مواد منفجره):
یک ماده منفجره ماده ای اس��ت که برای کاربرد انفجاری طراحی ش��ده است (یعنی رهایش سریع
گاز و گرما) ،یا ماده ای اس��ت که در درون خودش از طریق واکنش شیمیایی قادر باشد عملکردی
ش��بیه عملکرد انفجار داشته باشد .مواد کالس  1خودشان به شش زیر کالس (بخش) دسته بندی
می شوند). (Division
• زیرکالس  :1-1ش��امل مواد منفجره ای اس��ت که دارای خطر انفجار جرمی هستند .یک انفجار
جرمی ) ،(Mass Explosionانفجاری اس��ت که بصورت یکباره بر کل بار ماده اثر گذار اس��ت.
مثال های این کالس شامل پودر سیاه ،دینامیت و  TNTهستند.

• زیر کالس  :2-1ش��امل مواد منفجره ای هس��تند که خطر پرتاب ترک��ش دارند اما خطر انفجار
جرمی ندارند .مثال های آن شامل عود هوایی ،فتیله انفجاری ،وسایل قدرتی کارتریجی می باشند.
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• زیر کالس  :3-1شامل مواد منفجره ای هستند که خطر آتش داشته و یا یک خطر انفجار کوچک
و یا یک خطر کوچک پرتاب ترکش یا هر دو را دارا هستند اما خطر انفجار جرمی ندارند .مثال ها:
موتورهای راکت با سوخت مایع ،و مواد منفجره نیروی محرکه.

• زیر کالس  :4-1ش��امل وس��ایل انفجاری اس��ت که خطر کوچک انفجار دارند .هیچ وس��یله ای
در این گروه بیش از  25گرم ماده انفجاری ندارد .اثرات انفجاری بیش��تر به پکیج محدود ش��ده و
پرتاب ترکش مورد انتظار نیست .یک آتش بیرونی نمی تواند سبب انفجار ناگهانی کل پکیج شود.
مثال :مهمات مشقی و کارتریج های تکی.
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• زیرکالس  :5-1شامل مواد منفجره بسیار غیر حساس است .این زیرکالس شامل موادی است که
خطر انفجار جرمی دارند اما بقدری غیر حساس هستند که احتمال تحت شرایط عادی بسیار کمی
برای آغاز یا انتقال س��وختن به انفجار وجود دارد .مثال :ترکیب های نیترات آمونیوم مورد استفاده
در کود -سوخت میله ای شکل.

• زیرکالس  :6-1شامل مواد منفجره بی نهایت غیر حساس که خطر انفجار جرمی ندارند .این گروه
ش��امل موادی اس��ت که فقط شامل مواد بی نهایت غیر حساس انفجاری هستند که احتمال انفجار
آنها قابل چشم پوشی است.
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 2-6-2کالس ( 2گازهای تحت فشار):
زیرکالس  :1-2گازهای قابل اشتعال
ش��امل هر ماده ای اس��ت ک��ه در دمای  20درجه س��انتی گراد ی��ا کمتر و فش��ار 101.3 kPa
) (14.7 psiگاز است ،ماده ای است که دارای نقطه جوش  20درجه سانتی گراد یا کمتر در فشار
) 101.3 kPa (14.7 psiبوده و:
 هنگامی که در فش��ار ) 101.3 kPa (14.7 psiبصورت ترکیب  13درصد یا کمتر حجمی درهوا قرار می گیرد قابل احتراق است.
 در فش��ار ) ،101.3 kPa (14.7 psiب��دون توجه به حد پایی��ن ،در هوا دارای محدوده قابلیتاشتعال در حداقل  12درصد غلظت است.
مثال های زیرکالس گازهای  2.1شامل بوتادین ،متیل کلراید و پروپان است.

زیرکالس  :2-2گازهای غیرقابل اشتعال غیرسمی
ش��امل گازهای فشرده ،گازهای مایع ،گازهای س��رمازای تحت فشار و گازهای محلول در مایعات.
ش��امل هر ماده ای اس��ت (یا ترکیب��ی از مواد) که به پکیج��ی که درون آن ق��رار دارند در دمای
 20درجه س��انتی گراد فش��ار مطلق ) 280 kPa (41 psiaوارد می کنند .یک مایع س��رمازا یک
گاز مایع س��رد ش��ده اس��ت که نقطه جوش��ی س��ردتر از  -90درجه س��انتی گراد در فشار مطلق
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) 101.3 kPa (14.7 psiدارد .مث��ال ه��ای زی��رکالس گازهای  2.2ش��امل آمونیاک بدون آب،
آرگون سرمازا ،دی اکسید کربن و نیتروژن تحت فشار است.

زیرکالس: 3-2گازهای سمی
شامل ماده ای است که در دمای  20درجه سانتی گراد یا کمتر و فشار )101.3 kPa (14.7 psi
گاز اس��ت ،ماده ای که در فش��ار ) 101.3 kPa (14.7 psiنقطه جوش 20درجه س��انتی گراد یا
کمتر دارد و:
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بخاطر سمیت برای انسان شناخته شده است و می تواند برای انسان اثرات سمی داشته باشد.
در غیاب کمبود داده های کافی در خصوص سمیت انسانی ،فرض بر این است که ماده سمی است
زمانی که در حیوانات آزمایشگاهی تست شده و دارای  LC50بیشتر از  5,000 ppmنباشد.
مثال های زیرکالس  2.3شامل هیدروژن فلوئوراید مایع ،آرسین ،کلر و متیل بروماید است.
مناطق خطر مربوط به زیرکالس  2.3بصورت زیر است:
منطقه خطر  LC 50 - Aکمتر یا معادل 200 ppm
 .1منطقه خطر  LC 50 - Bبیشتر از  200 ppmو کمتر یا مساوی 1,000 ppm
 .2منطقه خطر  LC 50- Cبیش از  1,000 ppmو کمتر از یا معادل 3,000 ppm
 .3منطقه خطر  LC 50 - Dبیش از  3,000 ppmو کمتر یا مساوی 5,000 ppm

 3-6-2کالس ( 3مایعات قابل اشتعال (:))Flammable Liquid
مایع قابل اشتعال هر مایعی است که نقطه اشتعال آن بیش از  60.5درجه سانتی گراد )(141°F
نباشد .مثال های کالس  3شامل استون ،آمیل استات ،متیل الکل و تولوئن است.
مایع قابل سوختن )(Combustible Liquid
مایعی اس��ت ک��ه تعریف هی��چ کالس دیگری در مورد آن صادق نیس��ت و نقطه اش��تعالی باالی
 60درجه س��انتی گ��راد و زی��ر  93درج��ه دارد .مایع��ات قابل اش��تعال ب��ا نقطه اش��تعال باالی
 38درجه سانتی گراد ممکن است بصورت مایع قابل سوختن باز طبقه بندی شود
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 4-6-2کالس ( 4جامدات قابل سوختن ())Flammable Solids
زیرکالس  :1-4جامد قابل اشتعال
شامل هر کدام از سه نوع ماده زیر است:
.1مواد منفجره خیس ش��ده  -مواد منفجره خیس ش��ده با آب کافی ،الکل یا پالس��تیزایرها برای
فرونشانی خواص انفجاری
.2م��واد خ��ود واکنش دهنده -موادی که در دمای نرمال یا باال ،مس��تعد ب��ه تجزیه گرمازای قوی
هستند.
.3جامدات بسادگی قابل سوختن -جامداتی که ممکن است بدلیل اصطکاک سبب آتش شده و هر
فلز پودری که بتواند محترق شود.

مثال های زیرکالس  1-4شامل منیزیوم (گلوله ای ،ورقه ای و تراشه) و نیتروسلولز است.
زیرکالس  :2-4مواد خود بخود قابل سوختن
شامل هر کدام از مواد زیر:
 .1م��واد پیروفوریک – مایع یا جامدی ک��ه حتی در مقادیر کم و بدون یک منبع احتراقی خارجی
بتواند تا پس از  5دقیقه تماس با هوا محترق شوند.
 .2م��واد خ��ود گرم ش��ونده – ماده ای که در تم��اس با هوا و بدون یک منبع ان��رژی قادر به خود
گرم شوندگی است.
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مثال های زیر کالس  2-4شامل موادی مثل آلکیل های آلومینیوم ،خاکه زغال فعال ،آلکیل های
منیزیوم و فسفر.

زیرکالس  :3-4موادی که زمان خیس شدن خطرناک می شوند.
شامل موادی هستند که در تماس با آب قادرند خودبخود قابل مشتعل شده یا گازها سمی یا قابل
اش��تعال با نرخی بیش از  1 L/kgماده در س��اعت تولید نمایند .مثال های زیرکالس  4.3ش��امل
کربید کلسیم ،پودر منیزیوم ،آلیاژهای فلزی پتاسیم و هیدرید سدیم است.
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 5-6-2کالس ( 5اکسید کننده ها و پراکسیدهای آلی ())Oxidizers and Organic Peroxides

زیرکالس  :1-5زیرکالس اکس��ید کننده ها ش��امل موادی اس��ت که می توانند با دادن اکس��یژن
س��بب ایجاد یا تشدید سوختن سایر مواد ش��وند .مثال های زیرکالس  1-5شامل نیترات آمونیوم،
تری فلوئوراید بروم و هیپوکلریت کلسیم است.

زیرکالس  :2-5پراکسیدهای آلی شامل هر ترکیب آلی حاوی اکسیژن در یک ساختار  -o-o-است
ک��ه می تواند بعنوان مش��تقات پراکس��یدهای هیدروژن در نظر گرفته ش��ده که ی��ک یا چند اتم
هیدروژن آن با رادیکال های آلی جایگزین ش��ده اس��ت .زیرکالس  2-5می توانند ش��امل یکی از
هفت کالس زیر باشند:
 .1نوع  -Aپراکس��یدهای آلی که می توانند در حالت بسته بندی برای حمل و نقل ،بسرعت دچار
 deflagrationیا  detonationشوند .حمل و نقل پراکسیدهای آلی نوع  Aممنوع است.
 .2نوع  -Bپراکس��یدهای آلی که بس��رعت دچار  deflagrationیا  detonationنمی شوند اما
می توانند یک انفجار گرمایی را تحمل نمایند.
 .3نوع  -Cپراکس��یدهای آلی که بس��رعت دچار  deflagrationیا  detonationنمی ش��وند و
نمی توانند یک انفجار گرمایی را تحمل نمایند.
 .4نوع  -Dپراکس��یدهای آلی که تنها بصورت جزیی یا بصورت آرام دچار  deflagrationش��ده و
هنگامی که در محیط محصور حرارت داده می شوند اثرات آن متوسط تا قابل اغماض است.
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 .5نوع  -Eپراکس��یدهای آل��ی که نه  deflagrationو ن��ه  detonationدر آنها رخ می دهد و
هنگامی که تحت حصر گرم می شوند ،اثرات کمی داشته یا اثراتی نشان نمی دهند.
 .6نوع  -Fپراکس��یدهای آلی ک��ه نه  deflagrationو ن��ه  detonationدر آنها رخ می دهد و
هنگامی که تحت ش��رایط محصور گرم می ش��وند ،اثرات کمی داش��ته یا اثراتی نشان نمی دهند و
قدرت انفجاری نداشته یا این اثرات بسیار کم است.
 .7ن��وع  -Gپراکس��یدهای آلی که نه  deflagrationو ن��ه  detonationدر آنها رخ می دهد و
هنگامی که تحت ش��رایط محصور گرم می ش��وند ،اثراتی نشان نداده و قدرت انفجاری ندارند .این
نوع از پراکسیدهای آلی از لحاظ حرارتی بسیار پایدار هستند و غیر حساس می باشند.
مثال های زیرکالس  5.2ش��امل پراکسید دی بنزول ،متیل اتیل کتون پراکساید وپراکسی استیک
اسید است.

 7-6-2کالس ( 6مواد سمی ())Poisonous Materials
زیرکالس  :1-6مواد سمی
ش��امل موادی غیر از گازها هس��تند که بخاطر سمیت برای انس��ان یا بخاطر ایجاد اثرات سمی در
حیوانات و در غیاب اطالعات انسانی شناخته شده طبقه بندی می شوند .موادی که می توانند سبب
تحریک شوند هم در این گروه جای می گیرند.
مثال های زیرکالس  1-6ش��امل آنیلین ،ترکیبات آرسنیک ،تتراکلرید کربن ،هیدروسیانیک اسید
و گازهای اشک آور هستند.
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مناطق خطر مرتبط با مواد کالس  6بصورت زیر است:
منطقه خطرناک  LC 50 -Aکمتر یا مساوی 200 ppm
منطقه خطرناک  LC 50 -Bبزرگتر از  200 ppmو کمتر یا مساوی 1,000 ppm

زیرکالس  :2-6مواد عفونی
ش��امل میکروارگانیسم های مختلف یا سموم آنها می باشد که می توانند باعث ایجاد بیماری هایی
در انس��ان یا حیوانات ش��وند .مواد عفونی و عوامل بیماری زا هم نام اس��تفاده می شوند .مثال های
زیرکالس  2-6شامل عوامل ایجاد سیاه زخم ،بوتولیسم و کزاز است.
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 8-6-2کالس ( 7مواد رادیواکتیو ())Radioactive Materials
م��اده رادیواکتیو ماده ای اس��ت که دارای فعالیت ویژه بیش از  0.002میکروکوری بر گرم باش��د
) .(μCi/gمثال های کالس  7شامل کبالت ،هگزافلوئوراید اورانیوم (کیک زرد) ،منابع رادیوگرافی
و ایزوتوپ های پزش��کی مثل باریوم و تکنسیوم است .ایزوتوپ های پزشکی ویژگی های شیمیایی
و خطرات شکل غیر رادیواکتیو را هم حفظ می کنند.

 9-6-2کالس ( 8مواد خورنده (()Corrosive Materials
ماده خورنده ماده ای است جامد یا مایع که می تواند سبب تخریب قابل مشاهده یا غیر قابل بازگشت
در پوست انسان در محل تماس شده یا مایعی است که بتواند خوردگی شدید در فوالد یا آلومینیوم
ایجاد نماید .مثال های مواد خورنده ش��امل اسید نیتریک ،تری کلراید فسفر ،هیدروکسید سدیم و
اسید سولفوریک است.
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 10-6-2کالس ( 9مواد خطرناک متفرقه ())Miscellaneous
مواد خطرناک متفرقه موادی هس��تند که طی حمل و نقل خطراتی را از خودش��ان نشان می دهند
اما در سایر کالس ها حضور ندارند ،از جمله مواد زیر:
.1هر ماده بیهوش کننده ،آزار دهنده یا مواد با س��ایر ویژگی های مش��ابه که بتوانند سبب ناراحتی
شوند.
.2هر ماده ای که در سایر کالس های خطر نیامده باشد اما در معرض الزامات  DOTباشد.
مثال های مواد کالس  9ش��امل آدیپیک اسید ،بی فنیل های پلی کلره ) ،(PCBsو گوگرد مذاب
است.

م��واد  : ORMDماده ای اس��ت که خطرات محدودی را طی حمل و نقل بعلت ش��کل ،کمیت و
بسته بندی اش ایجاد می کند .مثال :کاالهای سفارشی مشتری.
مواد غدقن :ماده ای است که پذیرش آن برای حمل و نقل ممنوع است .چنین ماده ای اگر رقیق،
تثبیت یا در وسیله ای ادغام شود مشمول ممنوعیت حمل و نقل نمی شود.
 7-2برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي ()MSDS
 .1كليات
 .1.1تمام مواد ش��يميايي موجود در محيط كار بايد داراي  MSDSباش��ند .اين  MSDSها بايد
حاوي اطالعاتي باشند كه در بخش هاي زير به آنها اشاره شده است.
 .1.2تامين كنندگان مواد ش��يميايي بايد حصول اطمينان كنند كه برگه هاي  MSDSبراي تمام
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مواد شيميايي كه ارايه مي كنند به همراه محموله ها ارسال شده است.
 .1.3كارگران يا نماينده هاي آنان حق دارند به برگه هاي  MSDSمواد شيميايي كه به زبان ساده
و قابل فهم تهيه ش��ده باشند دسترسي داشته باشند .برخي از اطالعات موجود در  MSDSممكن
است فني و تخصصي بوده و فقط براي گروه خاصي از كارشناسان قابل استفاده باشند كه اين موارد
بايد مشخص شوند.
 .2تامين اطالعات
 .2.1تامين كننده مواد ش��يميايي موظف است اطالعات ضروري درباره مواد شيميايي خطرناك را
در اختيار كارفرما قرار دهد .اين اطالعات در قالب  MSDSقابل ارايه هستند .اطالعات مزبور بايد
به زبان رسمي كشور باشد.
 .2.2بر اس��اس اطالعات موجود در  MSDSكارفرما بايد بررس��ي نمايد هيچكدام از ويژگي هاي
ماده مورد استفاده برخالف قوانين و الزامات ملي و كشوري نباشد.
 .2.3كارفرما نبايد از هيچ ماده خطرناكي اس��تفاده نمايد مگر اينكه اطالعات مناس��ب و مرتبط آن
توس��ط تامين كننده فراهم ش��ده و اين اطالعات به زبان ساده و قابل فهم به كارگران منتقل شده
باش��د .اطالعات شفاهي منتقل شده به كارگران فقط براي امور سردستي و ساده قابل كاربرد است
و بايد آموزش هاي رسمي در اين زمينه به كارگران ارايه شده باشد.
 .2.4كارفرما بايد  MSDSمواد شيميايي را در اختيار كارگران يا نماينده هاي آنان قرار دهد.
 .3محتواي MSDS
 .3.1برخي اطالعات مش��خص بايد توس��ط  MSDSارايه ش��وند .اين اطالعات شامل ماهيت ماده
شيميايي ،تامين كننده آن ،طبقه بندي ،خطرات ،احتياطات ايمني و اقدامات اضطراري مي باشد.
 .3.2جزييات اطالعات درون  MSDSشامل موارد زير است:
 )aمحصول شيميايي و مشخصات شركت سازنده
نام ماده شيميايي قيد شده درون  MSDSبايد با برچسب ماده يكي باشد .اسامي اضافه اگر سبب
شناسايي بهتر و راحت تر شوند توصيه مي شوند .اسم كامل ،آدرس و شماره تلفن تامين كننده بايد
ذكر ش��ود .يك ش��ماره تلفن اضطراري بايد براي تماس هاي اضطراري ارايه شود .طبعا اين شماره
اضطراري بايد هميشه پاسخگو باشد.
 )bاطالعات تركيبات ماده
اطالعات مربوط به ريسك هاي اجزا و عناصر ماده شيميايي بايد در  MSDSارايه شده باشد .تمام
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عناصر و اجزاي درون ماده بايد با رعايت اصل محرمانه بودن ارايه شوند .چنين اطالعاتي مي تواند
شامل موارد زير باشد:
 شرح اجزاي اصلي و ماهيت شيميايي آنها شناسايي و غلظت اجزا و عناصر خطرناك براي ايمني و بهداشت ماهيت و حداكثر غلظت تركيباتي كه بعنوان خطرناك دسته بندي مي شوند. )cشناسايي خطرات
مهمترين خطرات ش��امل خطرات جدي بهداش��تي ،فيزيكي و محيطي بايد بصورت ساده و خالصه
بيان شوند .اين اطالعات براي شرايط اضطراري استفاده دارند و بايد خالصه و ساده باشند.
 )dكمك هاي اوليه
اقدامات كمك هاي اوليه خود كمك كننده بايد به دقت ذكر ش��ده باش��ند .ش��رايطي كه تحت آن
ش��رايط نياز به كمك هاي پزشكي هم هست آورده شوند .در صورت امكان نيازهاي درماني خاص
هم بيان شوند.
 )eاقدامات آتش نشاني
الزامات خاص آتش نشاني براي آتش گرفتن ماده شيميايي بايد شامل موارد زير باشد:
 .1ماده اطفايي مناسب
 .2مواد اطفا كننده اي كه بنا به داليل ايمني نبايد استفاده شوند.
 .3تجهيزات حفاظت فردي خاص براي اطفاي آتش
 .4محصوالت سوختن ماده شيميايي و خطرات آنها
 )fاقدامات الزم در رهايش اتفاقي
اقدامات الزم در زمان نشت و رهايش مواد شيميايي بايد ارايه شده باشند .اين اطالعات بايد شامل
موارد زير باشند:
 .1احتياطات ايمني و بهداش��تي :حذف منابع احتراق ،تهيه تهويه كافي ،تدارك تجهيزات حفاظت
فردي و...
 .2احتياطات زيس��ت محيطي :دور نگه داشتن ماده شيميايي از زهكشي ها و كانال هاي فاضالب،
نياز به خدمات اضطراري بيرون از سازمان و اطالع رساني به جامعه يا همسايگان
 .3روش هاي ايمن س��ازي و پاكسازي :استفاده از مواد جاذب مناسب ،ممانعت از توليد فيوم و گاز
يا غبارات از طريق كنترل با اسپري آب و عوامل خنثي كننده
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 )gجابجايي و انبارش
اطالعات الزم درباره شرايط انبارش و جابجايي ماده خطرناك بايد ارايه شده باشد:
 .1طراحي و محل انبارش يا مخازن نگهداري
 .2جداسازي از ساختمان ها و اماكن مسكوني
 .3مواد ناسازگار
 .4شرايط انبارش مثل دما و رطوبت ،ممانعت از تابش آفتاب
 .5ممانعت از منابع احتراق از جمله الكتريسته ساكن
 .6تامين تهويه عمومي يا موضعي
 .7شرايطي كه بايد از آن دور ي جست
 )hكنترل مواجهه و حفاظت فردي
اطالعات مورد نياز درباره تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز طي اس��تفاده از يك ماده ش��يميايي و
نوع تجهيزات بايد بيان ش��وند .در صورت امكان ،بايد اش��اره شود كه كنترل هاي اصلي روش هاي
فني و مهندسي هستند و لوازم حفاظت فردي ماهيت موقت دارند .پارامترهاي كنترلي خاص مثل
حدود مجاز مواجهه يا استانداردهاي بيولوژيكي هم بايد اشاره شوند.
 )iويژگي هاي فيزيكي و شيميايي ماده
شرح خالصه اي از رنگ ماده ،ماهيت ماده ،رنگ و بو ارايه شود .مشخصات خاص ديگري اگر وجود
دارند بايد ذكر شوند .ساير مشخصاتي كه مي توان در  MSDSارايه كرد عبارتند از:
 ویسكوزيته نقطه انجماد /دامنه انجماد نقطه ذوب /دامنه ذوب دماي اشتعال دماي خود احتراقي ويژگي هاي انفجاري ويژگي هاي اكسيدكنندگي فشار بخار وزن مولكولي -وزن مخصوص يا دانسيته
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 اسيديته PH قابليت انحالل ضريب تجزا (آب /ان-اكتان) پارامترهايي مثل دانسيته بخار ،قابليت امتزاج ،نرخ تبخير و هدايت. )jپايداري و واكنش دهندگي
احتمال بروز واكنشهاي خطرناك تحت شرايط خاص بايد بيان شود .شرايطي كه بايد از آنها دوري
شود هم بايد اشاره شوند .شرايطي مثل:
 .1شرايط فيزيكي مثل فشار ،دما ،نور ،شوك ،تماس با رطوبت و هوا
 .2مجاورت با س��اير مواد شيميايي مثل اسيدها ،بازها ،مواد اكسيد كننده يا هر ماده خاص ديگري
كه واكنش هاي خطرناك ايجاد نمايد.
هر جا كه محصوالت خطرناك رها مي شوند ،بايد احتياطات الزم اشاره شوند.
 )kاطالعات سم شناسي
در اين قس��مت اطالعات مربوط به اثرات ماده ش��يميايي بر بدن و راه هاي ورود آن به بدن اطالع
رساني مي شود .بايد به اثرات حاد ،مزمن ،فوري و تاخيري اشاره شود .عوامل تشديد كننده اثرات
ماده شيميايي در بدن هم بايد بيان شوند .مواردي مثل مصرف سيگار ،داروها و الكل.
 )lاطالعات اكولوژيك
مهمترين مشخصات اثرگذار بر محيط زيست بايد شرح داده شوند .اطالعات دقيق به قوانين ملي و
الزامات كش��وري وابسته هستند .اطالعات نوعي كه قابل ارايه هستند شامل راه هاي بالقوه رهايش
ماده به محيط زيست ،دوام ماده و تجزيه پذيري آن ،قابليت تجمع زيستي ماده و سميت آبي ماده
است.
 )mمالحظات دفع
روش هاي اين دفع ماده ش��يميايي و بس��ته هاي آلوده كه ممكن اس��ت هنوز حاوي بقاياي ماده
خطرناك باشند بايد ارايه شوند .كارفرما بايد بر اساس قوانين ملي در اين زمينه عمل نمايد.
 )nاطالعات حمل و نقل
اطالعات مخصوص اقدامات خاص كه كارفرما بايد در زمان نقل و انتقال ماده شيميايي به بيرون از
سايت آنها را لحاظ نمايد بايد شرح داده شوند .معموال اين اطالعات خاص در الزامات و استانداردهاي
ملي شرح داده شده اند.
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 )oاطالعات قانوني
اطالعات مربوط به عالمت گذاري و برچسب گذاري مواد شيميايي در اين قسمت ارايه مي شوند.
 )pساير اطالعات
ساير اطالعاتي كه ممكن است براي ايمني و بهداشت افراد در معرض مهم باشد بايد در اين قسمت
ارايه ش��وند .مواردي مثل توصيه هاي آموزشي ،اس��تفاده هاي توصيه شده و منع شده ،رفرنس ها
و منابع داده ها و س��اير اطالعات مشابه .در ادامه فرمت  MSDSمربوط به سازمان  OSHAارايه
مي شود.
جدول  :5-2فرمت  MSDSمواد شیمیایی بر اساس الگوی OSHA
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 8-2برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی بر اساس الگوی GHS
در سیس��تم یکس��ان س��ازی بین المللی  GHSس��ازمان ملل ،برگه اطالعات ایمنی ش��یمیایی را
) Safety Data Sheets (SDSمی نامند .عالوه بر فرمت س��ازمان  OSHAدر این قسمت به
الگوی  GHSبرای برگه اطالعات ایمنی شیمیایی مواد اشاره می شود.
فرمت برگه اطالعات شیمیایی SDS
 اطالعات درون برگه اطالعات شیمیایی باید دارای شانزده عنوان زیر باشد: .1شناسایی ماده
 .2شناسایی خطرات ماده
 .3ترکیب و اطالعات اجزا و عناصر درون ماده شیمیایی
 .4کمک های اولیه
 .5اقدامات الزم برای خاموش کردن آتش سوزی ماده
 .6اقدامات کنترل رهایش ماده
 .7جابجایی و انبارش ماده شیمیایی
 .8کنترل مواجهات /حفاظت فردی
 .9مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده شیمیایی
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 .10ثبات و واکنش دهی ماده شیمیایی
 .11اطالعات سم شناسی
 .12اطالعات زیست محیطی
 .13مالحظات دفع ماده شیمیایی
 .14اطالعات مربوط به حمل و نقل ماده شیمیایی
 .15اطالعات قانونی
 .16سایر اطالعات
 .1شناسایی ماده
شناس��ایی ماده یا مخلوط مواد درون آن به همراه نام تامین کننده ،اس��تفاده های توصیه ش��ده و
جزییات تماس با تامین کننده از جمله یک شماره تماس اضطراری فراهم شود.
 .2شناسایی خطرات
در این قس��مت از برگه اطالعات ش��یمیایی خطرات ماده یا ترکیب ش��یمیایی به همراه اطالعات
هشداری مناسب ارایه می شوند .در این بخش باید طبقه بندی ماده ،برچسب های مربوطه و سایر
اطالعات مرتبط با خطرات ماده درج شوند.
 .3ترکیب ماده /اطالعات اجزای ماده
در این بخش اطالعات مربوط به عناصر و ترکیبات مواد درون ماده اصلی آورده می ش��ود .مواردی
مثل ناخالصی ها و مواد افزودنی باید در این قس��مت اش��اره ش��وند .اگر ماده ای خالص است باید
اسامی معمول ماده ،شماره  CASو سایر مشخصات ماده نوشته می شود و اگر ماده ترکیبی است
و مخلوط است با لحاظ کردن اسرار تجاری درصد مواد بصورت جرمی یا حجمی باید بیان شود.
 .4اقدامات مربوط به کمک های اولیه
در این قسمت اقدامات ابتدایی در موارد مواجهه با ماده شیمیایی فهرست می شود .مواردی که باید
اش��اره شوند عبارتند از ش��رح اقداماتی که الزم که اجرا شوند ،مهمترین عالیم ،اثرات و نشانه های
حاد و تاخیری مواجهه و مشخص کردن اقدامات پزشکی یا درمان های اورژانسی در صورت لزوم.
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 .5اقدامات آتش نشانی
ای��ن بخ��ش الزامات مربوط به نحوه ایمن خاموش کردن آتش ناش��ی از ماده ش��یمیایی را ش��رح
می دهد .حداقل اطالعاتی که باید در این بخش وارد شوند عبارتند از :ماده اطفایی مناسب ،خطرات
خاص حین اطفای حریق و اقدامات و تجهیزات حفاظتی برای آتش نشانان.
 .6اقدامات الزم در موارد رهایش ماده شیمیایی
در این بخش اقدامات توصیه ش��ده برای مقابله با نش��ت ،پخش یا رهایش ماده ش��یمیایی آورده
می ش��ود تا در صورت بروز چنین حوادثی ،خطرات مرتبط به نحو مناس��ب کنترل شوند .البته باید
بین اقدامات الزم در نش��ت های بزرگ و کوچک که ممکن اس��ت متفاوت باش��ند تمایز قایل شد.
حداقل اطالعاتی که باید در این قس��مت فهرس��ت ش��وند عبارتند از :احتیاطات فردی ،تجهیزات
حفاظت فردی و روش های اجرایی اضطراری ،احتیاطات زیست محیطی و روش ها و مواد مناسب
برای محصور سازی و پاکسازی آلودگی های شیمیایی.
 .7جابجایی و انبارش
ای��ن بخ��ش اطالعات الزم برای انب��ارش و حمل و نقل ایم��ن ماده ش��یمیایی را فراهم می آورد.
احتیاط��ات الزم برای جابجایی ایمن ،ش��رایط مناس��ب برای انبارش ایمن از جمله فهرس��ت مواد
ناسازگار از جمله حداقل اطالعاتی هستند که باید در این بخش ارایه شوند.
.8کنترل مواجهات /حفاظت فردی
برای کنترل مواجهه افراد با ماده باید اطالعات ضروری جهت کنترل مواجهه ارایه شوند .پارامترهای
کنترلی ،اقدامات مناس��ب مهندس��ی برای کنترل مواجهات ،اقدامات حفاظت فردی مثل وس��ایل
حفاظت فردی در این قسمت شرح داده می شوند.
 .9ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
در این قسمت اطالعات مرتبط با خواص فیزیکی و شیمیایی ماده از قبیل اسیدیته ،رنگ ،بو ،آستانه
بویایی ،ش��کل ظاهری ،نقطه جوش و ذوب ،دمای اش��تعال ،نرخ تبخیر ،حدود اشتعال ،فشار بخار،
دانس��یته بخار ،دانسیته نسبی ،قابلیت انحالل ،ضریب تجزا ،دمای خود احتراقی ،محصوالت تجزیه
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و ویسکوزیته ماده ارایه می شوند.
 .10ثبات و واکنش دهی
در این بخش اطالعات واکنش دهی ماده ش��یمیایی ش��رح داده می شود .مشخصات واکنش دهی،
ثبات ماده ،احتمال واکنش های خطرناک ش��یمیایی ،ش��رایطی که باید از آن احتراز ش��ود ،مواد
ناسازگار و محصوالت خطرناک تجزیه حداقل اطالعات ضروری از این دست اند.
 .11اطالعات سم شناسی
بخش اطالعات س��م شناس��ی ماده حاوی اطالعاتی درباره سمیت ماده در بدن و اثرات سیستمیک
ماده در بدن است .اطالعاتی درباره مواد زیر باید در این بخش ارایه شوند :راه های احتمالی مواجهه
و ورود ماده به بدن ،عالیم مرتبط به مش��خصه های س��م شناسی ماده ،اثرات تاخیری و فوری ماده
ش��یمیایی و نیز اثرات مزمن مواجهه با ماده ،کمیت س��میت ماده ،اثرات تعاملی با س��ایر عوامل از
جمله این اطالعات هستند.
 .12اطالعات زیست محیطی
اطالعات س��میت ماده در محیط زیس��ت ،پایداری ماده در محیط زیست و قابلیت تجزیه ،پتانسیل
تجمع زیس��تی ،قابلیت حرکت ماده در خاک و س��ایر اثرات سوء زیست محیطی ماده در این بخش
فهرست می شوند.
 .13مالحظات دفع ماده
اطالعات مناس��ب در خصوص روش دفع ماده ،ظروف مناس��ب برای نگه��داری و دفع ماده در این
قسمت ارایه می شوند.
 .14اطالعات حمل و نقل
حداقل اطالعات الزم برای حمل و نقل ماده از طریق ریلی ،جاده ،دریا و هوایی در این قسمت ارایه
می ش��ود .عدد  UNماده ،نام ماده ش��یمیایی ،کالس خطرات حمل و نقل ماده ،گروه بسته بندی
مواد شیمیایی و خطرات محیطی در این بخش آورده می شوند.
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 .15اطالعات قانونی
اگر برای ماده ،قوانین و مقررات ملی و بین المللی خاصی وجود داش��ته باش��د در این قسمت شرح
داده می شود.
 .16سایر اطالعات
سایر اطالعات می تواند شامل تاریخ تهیه اطالعات برگه اطالعات شیمیایی ،شرح لغات و اختصارات،
رفرنس های علمی و  ...باشد.
 9-2کسب اطالعات از فضاي مجازي
امروزه با توجه به گسترش و دستیابی روزافزون به وب ،دریافت اطالعات از مراکز اطالعاتی و پایگاه
های داده ها یکی از معمولترین روش های دریافت اطالعات درباره مواد ش��یمیایی اس��ت .از بین
منابع اطالعاتی ،شاید بتوان گفت که سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ( ،)EPAیکی از بهترین
منابع اطالعات مواد ش��یمیایی باشد .این سازمان با تهیه نرم افزار  CAMEO Chemicalنقش
مهمی در انتش��ار اطالعات ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی مواد شیمیایی ایفا می کند .نمایی از
این صفحه در ش��کل  1-2نمایش داده ش��ده است .در مواردی که کارشناسان بهداشت حرفه ای به
یک  MSDSکامل و یا قابل اعتماد دسترس��ی نداشته باش��ند می توانند هم بصورت آنالین و هم
بصورت آفالین اطالعات الزم را از این پایگاه دریافت نمایند.

شکل  :1-2نمای صفحه اصلی نرم افزار CAMEO CHEMICAL
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همانطور که از ش��کل مشخص است این نرم افزار و پایگاه آنالین قادر است در سه بخش اطالعات
الزم را ارایه نماید .بخش اول ) ،(Searchامکان جس��تجو در بین مواد ش��یمیایی مختلف موجود
را فراه��م م��ی آورد .بخ��ش  My Chemicalبرای ذخیره کردن مواد م��ورد عالقه کاربر در یک
صفحه جداگانه اس��ت و در نهایت قس��مت سوم هم واکنش مواد ش��یمیایی با هم را برای کاربرها
سیموله می نماید .شکل  2-2تصویر صفحه جستجو برای ماده فسژن را نشان داده و شکل  3-2هم
اطالعات ارایه ش��ده را نمایش می دهد .این نرم افزار امکانات تقریبا کاملی را برای کاربران عادی و
کارشناسان ایمنی ،بهداشت و محیط زیست فراهم می آورد.

شکل  :2-2جستجو برای اطالعات فسژن
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شکل  :3-2اطالعات ارایه شده برای فسژن

الزم به ذکر است که در محیط این نرم افزار لینک های ارتباطی زیادی وجود دارد که کاربران
می توانند با کلیک بر روی این لینک ها به سایر منابع موجود مرتبط دسترسی داشته باشند.
برای مثال همانطور که در شکل  3مشخص است لینکی برای کد  CHRISفراهم شده است
) (Chemical Hazards Response Information Systemکه اطالعات موجود در این
پایگاه داده را برای فسژن به کاربر ارایه می دهد.

 -3اقدامات کنترلی کار با مواد شیمیایی

 1-3اصول کلی

 .1هر ش��رکتی که با مواد ش��یمیایی س��روکار دارد بای��د از ایمنی کار با مواد ش��یمیایی و تعیین
معیارهای عملیاتی برای کار با مواد شیمیایی حصول اطمینان نماید.
 .2پس از شناس��ایی مواد ش��یمیایی موجود در محیط کار ،کسب اطالعات الزم درباره خطرات
آنها و انجام ارزیابی های ریس��ک ،شرکت باید اقداماتی را جهت محدود سازی مواجهه کارگران
ب��ا مواد ش��یمیایی انج��ام دهد تا کارگ��ران را در برابر خط��رات مواد ش��یمیایی حفاظت کرد.
اقدامات انجام ش��ده باید ریسک مواجهه با مواد شیمیایی را حذف یا کم کند ،ترجیحا از طریق
اس��تفاده از مواد غیر خطرناک یا مواد با خطرات کمتر؛ اما هرگاه نتوان ریس��ک را از این طریق
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کاس��ت باید با استفاده از کنترل های مهندس��ی خطرات را کنترل کرد .سایر اقدامات از جمله
سیستم های کاری ایمن ،تجهیزات حفاظت فردی و آموزش هم می تواند باقی مانده ریسک ها
را کمت��ر نمای��د.
 .3برای فعالیت های جدیدی که دربردارنده کار با مواد ش��یمیایی هستند ،خطرات باید در مراحل
ابتدایی کار شناسایی و ریسک های آنها ارزیابی شود.
 .4ه��دف ارزیابی ها ایجاد ش��رایطی برای تصمیم گیری در خصوص اعتب��ار اقدامات حذف کننده
یا کاهش دهنده مواد ش��یمیایی اس��ت .کارفرما باید ثابت کند که همه جنبه های استفاده از مواد
ش��یمیایی در ارزیابی ها لحاظ ش��ده اند .هرگاه کارفرما ریس��ک هایی را شناسایی کرد که نیازمند
حذف یا کاهش هس��تند ،این اقدامات باید هر چه زودتر و بر اس��اس بهترین اقدامات موجود اجرا
ش��وند .کارفرما باید برنامه های اجرایی برای اقدامات کنترل ریس��ک تهی��ه کند .در این برنامه ها
زمانبندی اجرایی باید مشخص شده باشد.
 .5برای فعالیت های پیچیده مثل ساخت مواد شیمیایی ،خطرات فرایندها را باید با شکستن فرایند
به عناصر کوچکتر شناسایی و ارزیابی کرد.
 .6مواد شیمیایی ممکن است در کمیت هایی استفاده شوند که نه تنها سبب تهدید کارگران شده
بلکه جمعیت اطراف محیط کارخانه را هم تهدید نمایند .استفاده از این مواد باید تحت کنترل های
دقیق و قانونی قرار گیرد.
 2-3روشهای ارزیابی
 .1ارزیابی ریسک مواد شیمیایی باید توسط کارفرما یا توسط افرادی از طرف وی با داشتن اطالعات
کافی از مواد ش��یمیایی ،دس��تورالعمل ها و آموزش ها و صالحیت های الزم انجام ش��ود .این کار
شامل:
 )aارزیابی ریسک ها :این کار شامل لحاظ کردن نوع ماده شیمیایی مورد استفاده و ماهیت خطرات
آن است .یعنی آیا مواد شیمیایی دارای یک یا چند خطر زیر می باشند:
 .1ایجاد بیماری های مزمن یا حاد بهداش��تی از طریق ورود به بدن از طریق تنفس ،جذب پوستی
یا بلع
 .2آسیب یا بیماری ناشی از تماس پوستی یا چشمی
 .3آسیب از آتش ،انفجار یا سایر رویدادهای ناشی از ویزگی های فیزیکی یا واکنش دهی شیمیایی
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 )bارزیابی اقدامات کنترلی :یک برآورد ریس��ک و اینک��ه آیا می توان آنرا حذف کرد یا خیر باید با
لحاظ کردن کنترل های مهندسی موجود و سیستم های کار انجام شود .این برآوردها باید خطرات
و کنترل های طرح ش��ده را پوشش دهند .در ارزیابی خطرات بهداشتی ،باید حدود مواجهه و سایر
معیاره��ای مواجهه در نظر گرفته ش��وند .تجهیزات حفاظت فردی فق��ط باید زمانی در نظر گرفته
شوند که سایر کنترل ها جوابگو نباشند.
 )cبرنامه اجرایی :ریسک برآورد شده باید با معیارهای پذیرفته شده مقایسه شده و برای ریسک هایی
که باالتر از معیارهای پذیرفته شده هستند برنامه های اجرایی تعریف شود.
 .2ارزیابی ریسک مواد شیمیایی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
 )aکمیت مواد شیمیایی موجود در محیط کار
 )bشرایط عملیاتی و فرایندی موجود در محیط کار
 )cمحدوده اس��تفاده از مواد ش��یمیایی که مس��ئولیت آن با کارفرما است که ش��امل تولید ،کار و
استفاده ،انبار ،حمل و نقل و دفع مواد شیمیایی است.
 )dتنوع کارهایی که در مشاغل انجام می شوند ،بویژه آنهایی که کنترل های مهندسی برای آنها در
دسترس نیست مثال طی فعالیت های تعمیرات نگهداری ،توقف و فعالیت های نظافت و پاکسازی
 )eماهیت مواد ش��یمیایی و اینکه آیا خطرات مرتبط با مواد ش��یمیایی در اثر اس��تفاده و فراوری
افزایش می یابند یا خیر .مثال در فشار یا دمای باال
 )fپیامدها و احتمال خطای احتمالی یا توالی فیلرهای سیستم های کنترلی فراهم شده
 .aدرصورت لزوم باید نمونه برداری از هوا انجام شود .این کار ممکن است بعنوان پایش اثربخشی
سیس��تم های کنترلی موجود استفاده شود .انجام نمونه برداری ها بویژه برای فعالیت های پیچیده
و مواد شیمیایی که برای آنها حدود واجهه تعریف شده است مناسب است.

 3-3بازنگری ارزیابی ها
 .1هرگاه که بنظر برسد که ارزیابی ها دیگر معتبر نیستند یا اینکه تغییرات عمده در کار انجام شده
باشد باید این ارزیابی ها بازنگری شوند.
 .2ارزیابی ها ممکن است بدالیل زیر دیگر معتبر به نظر نرسند:
 )aنتایج بررسی های کامل و تست های مهندسی
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 )bحادثه ای که منجر به انفجار یا آتش سوزی شده باشد.
 )cنتایج پایش های مواجهات در محیط های کار ،نتایج معاینات پزشکی یا موارد بروز بیماری های
شغلی
 )dدریافت اطالعات جدید در مورد خطرات بهداشتی ،ریسک های آتش سوزی یا انفجار
 .3یک تغییر عمده در محیط کار ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 )aتغییر در مواد مورد استفاده یا منبع تامین کننده آنها
 )bتغییر در کارخانه از جمله تغییر در کنترل های مهندسی
 )cتغییر در متدهای فرایندی انجام کارها
 )dتغییر در حجم یا آهنگ تولید
 4-3حذف خطرات
 .1کارفرما باید طی ارزیابی ریس��ک مالحظات حذف ریس��ک مواد خطرناک از طرق زیر را در نظر
بگیرد:
 .aتوقف استفاده از ماده شیمیایی
 .bجایگزین کردن مواد ش��یمیایی خطرناک با مواد کم خطرتر یا مواد مش��ابه با شکل کم خطرتر.
تمام ریسک های احتمالی استفاده از ماده جایگزین جدید بطور کامل بررسی شوند.
 .cاستفاده از فرایندهای جایگزین
 .dهرگاه که اس��تفاده از ماده ش��یمیایی خطرناک اجتناب ناپذیر باش��د ،روش های کنترلی طرح
شده باید دنبال شوند.
 5-3روش های کنترل برای مواد خطرناک
 .1کارگران باید در برابر ریس��ک آس��یب های ناش��ی از مواد ش��یمیایی خطرناک حفاظت ش��وند.
کارگران نباید در معرض مواد ش��یمیایی قرار گیرن��د بویژه در مقادیری بیش از حدود مجاز تعیین
شده یا سایر معیارهای تعیین شده.
 .2اقدامات کنترلی باید برای حفاظت کارگران با ترکیب موارد زیر لحاظ شوند:
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 )aطراحی و تاسیسات مناسب
 فرایندها و سیستم های انتقال کامال محصور جداسازی فرایندهای خطرناک از اپراتورها یا سایر فرایندها فراینده��ای تولید یا سیس��تم ه��ای کاری که تولید م��واد خطرناک را به حداقل رس��انده ،موادخطرن��اک ،فی��وم ها ،غبارات و  ...را به حداقل رس��انده و منطقه رها س��ازی مواد خطرناک را کم و
محدود نگه می دارند.
 محصور سازی مجهز به سیستم های تهویه موضعی سیستم های تهویه موضعی سیستم های تهویه عمومی کافی )bاقدامات و سیستم های کاری
 .1کاهش تعداد کارگران در معرض و مسدود سازی دسترسی های غیر ضروری
 .2کاهش در مدت مواجهه کارگران
 .3پاکسازی متناوب و مکرر دیوارها ،سطوح و...
 .4استفاده و نگهداری مناسب کنترل های مهندسی
 .5تامین روش های ایمن انبارش و دفع مواد شیمیایی خطرناک
 )cحفاظت فردی
 .1هرجا که اقدامات فوق الذکر کافی نبود ،تجهیزات حفاظت فردی مناس��ب باید فراهم ش��وند تا
زمانی که ریسک حذف شده یا تا حد غیر قابل آسیب رسان کاهش پیدا نماید.
 .2رعایت ممنوعیت خوردن و آش��امیدن ،آدامس جویدن و س��یگار کش��یدن در محیط های آلوده
الزامی است.
 .3تامین تاسیسات کافی برای شستشو ،تعویض و نگهداری لباس ها باید توسط کارفرما انجام شود.
 .4باید در مکان های آلوده عالیم و تابلوهای راهنما و هشدار نصب شود.
 .5باید امکانات الزم برای مقابله با شرایط اضطراری احتمالی فراهم شده باشد.
 .6اقدامات کنترلی برای مواد شیمیایی قابل اشتعال ،به شکل خطرناک واکنش دهنده و منفجره

52

راهنمای مديريت حوادث شیمیایی در محيط كار و صنایع

 6-3اقدامات کنترلی برای انبارش مواد خطرناک
 .1مواد ش��یمیایی خطرناک باید تحت ش��رایط خاص متناس��ب با ویژگی های ذاتی خطرات آنهاو
مطابق با الزامات نگهداری ش��وند .مواد ش��یمیایی با خواص نوعی و مش��خصات زیر بیش��تر مطرح
هستند:
 )aمایعات قابل اشتعال
 )bگازهای قابل اشتعال
 )cمواد شیمیایی سمی
 )dمواد شیمیایی خورنده
 )eمواد شیمیایی رها کننده گازها و فیوم های سمی در آتش
 )fموادی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال آزاد می کنند.
 )gمواد شیمیایی اکسید کننده
 )hمواد منفجره
 )iمواد ناپایدار
 )jجامدات قابل اشتعال
 )kگازهای تحت فشار
 .2مواد شیمیایی با خطرات سرطانزایی ،جهش زایی یا تراتوژنیک باید تحت شرایط کنترلی سخت
و دقیق نگهداری شوند.
 .3استاندارد ،مقررات و راهنماهای زیادی برای انبارش مواد شیمیایی خاص در حجم های باال یا در
کانتینرهای کوچک وجود دارد .هنگامی که مخازن و ظروف کوچکتر (مثل بشکه ،سیلندر،کیسه و)...
استفاده می شوند ،ممکن است اختالط داخلی درون آنها رخ دهد .ریسک اصلی در این حالت آتش
سوزی و آزاد شدن محصوالت ناشی از سوختن یا خود مواد اصلی است .با در نظر داشتن این نکات،
اقدامات کنترلی برای تامین حفاظت باید ترکیبی از موارد زیر را شامل شود:
 )aس��ازگاری و جداس��ازی مواد ش��یمیایی ذخیره ش��ده .مواد ش��یمیایی که با هم واکنش داده و
محصوالت ناپایدار یا آزار دهنده تولیده کرده یا تولید گرما می کنند باید از هم جدا نگهداری شوند.
بعلت واکنش دهندگی آنها و قابلیت تولید گرما ،مواد اکسید کننده باید جدا از مایعات قابل اشتعال
یا سایر مواد قابل اشتعال نگهداری شوند.
 )bمحدودی��ت در مورد کمیت مواد ش��یمیایی ذخیره ش��ده .این مورد برای م��وادی بکار می رود
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که ویژگی های خاصی دارند .این اقدام برای کاس��تن از پیامدهای احتمالی طی ش��رایط اضطراری
استفاده دارد.
 )cامنیت کافی و دسترسی تحت کنترل به مناطق انبارش مواد شیمیایی .منابع احتراقی بالقوه باید
ممنوعیت ورود داشته و تحت کنترل اکید باشند.
 )dایجاد فاصله و س��ایتینگ مناس��ب برای مناطق انبارش مواد ش��یمیایی .به منظور کاهش اثرات
احتمال��ی ح��وادث ،مناطق انبارش مواد ش��یمیایی بای��د در مناطقی مج��زا از واحدهای فرایندی،
س��اختمان های مسکونی و مرزهای ش��رکت ایجاد شوند مگر اینکه کمیت های انبارش بقدری کم
باشند که عمال تهدیدی وجود نداشته باشد.
 )eساختمان مناسب ،ماهیت و یکپارچگی ظروف انبارش
 )fبارگیری و تخلیه ایمن ظروف و مخازن .معیارهای مرتبط به تجهیزات و سیستم های ایمن کاری
کار و از جمله آموزش ها در بند  f, gو hمورد اشاره قرار گرفته اند.
 )gاحتیاط های کافی در برابر رهایش اتفاقی ،آتش سوزی ،انفجار و واکنش دهی شیمیایی
 )hاحتیاط های کافی و روش های اجرایی برای نشت و رهایش مواد شیمیایی
 )iالزام��ات تهوی��ه ،رطوبت و دما .این پارامترها بطور خاص در جاهایی که رطوبت و دما باال اس��ت
مهم هستند .الزامات تهویه باید این اطمینان را فراهم نمایند که هیچ تجمعی از گازها و بخارات و
فیوم ها در مناطق بسته شکل نمی گیرد.
 )jالزامات برچسب زنی و برچسب زنی مجدد
 )kروش های اجرایی اضطراری
 )lالزامات مرتبط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی محتمل در مواد شیمیایی انبار شده (مثال حصول
اطمینان از منقضی نشدن تاریخ مصرف و)...
 )mاستفاده از سیستم های پایش و مانیتورینگ
 7-3اقدامات کنترلی برای حمل و نقل مواد شیمیایی
 .1مواد ش��یمیایی خطرناک باید مطابق با معیارهای مش��خص ش��ده توسط قانونگذار حمل و نقل
شوند تا از ایمنی الزم برای کارگران و جامعه حصول اطمینان شود.
 .2معیارهای تعیین ش��ده توس��ط قانونگذار باید با س��ایر الزامات ملی مثل الزام��ات وزارت راه و...
سازگاری داشته و حداقل موارد زیر را پوشش دهد .این معیارها باید شامل تعیین موارد زیر باشد:
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 )aویژگی ها و کمیت مواد شیمیایی که قرار است حمل و نقل شوند.
 )bماهیت ،یکپارچگی و حفاظت بس��ته ها و ظروف مورد اس��تفاده در حمل و نقل از جمله خطوط
لوله
 )cمشخصات وسیله حمل کننده مواد شیمیایی
 )dراهی که قرار است حمل مواد شیمیایی از آن مسیر انجام شود.
 )eآموزش ها و صالحیت های راننده و کارگران حمل و نقل مواد شیمیایی
 )fالزمات برچسب زنی
 )gبارگیری و تخلیه
 )hروش های اجرایی اضطراری در شرایط حوادثی مثل انفجار و آتش سوزی
 .3معیارهای تدوین ش��ده باید با الزامات بین المللی حمل و نقل همخوانی داش��ته باشد (مثل کد
کاالهای خطرناک دریایی بین المللی و)...
 .4در تعریف معیارهای حمل و نقل مواد ش��یمیایی باید نه تنها س�لامت کارگران را در نظر گرفت
بلک��ه باید حفاظت از کلیه افرادی را که ممکن اس��ت در اثر حمل و نق��ل این مواد اثر بپذیرند در
نظر داشت.
 8-3اقدامات کنترلی برای دفع مواد شیمیایی
 .1دفع مواد شیمیایی و ریسک های مرتبط با آن باید در فرایند ارزیابی ریسک لحاظ شده باشند.
مواد ش��یمیایی باید مطابق با الزامات زیس��ت محیطی به گونه ای دفع ش��وند که ریس��کی برای
کارگران ،جامعه و محیط زیس��ت نداشته باشند .ظروف مواد شیمیایی که خالی شده اند اما ممکن
است هنوز حاوی مقادیری مواد باقیمانده باشند باید مثل مواد خطرناک در نظر گرفته شوند.
 .2معیارها و الزاماتی که برای دفع مواد ش��یمیایی تدوین ش��ده اند باید مطابق و سازگار با الزامات
بین المللی بوده و موارد زیر را پوشش دهد:
 )aروش شناس��ایی محصوالت ضایعات .محصوالت ضایعاتی باید بصورت ضایعات شناس��ایی شده،
تولید کننده آنها و عناصر اصلی ضایعات ش��یمیایی مش��خص باش��ند .عناصر اصلی باید از طریق
تاریخچه محصوالت شناس��ایی شود .در مواردی که درباره درجه خطرات شک وجود دارد ،ضایعات
باید با باالترین درجه خطر در نظر گرفته شوند.
 )bمدیریت ظروف آلوده .مخازن و ظروف خالی که از مواد خطرناک پاک نشده اند باید بسته شده
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و برای دفع یا اس��تفاده مجدد در مکان ایمن نگهداری ش��ده و با آنها مثل ظروف پر رفتار ش��ده و
الزامات برچسب زنی و سایر الزمات برای آنها اجرا و رعایت شود.
 )cشناسایی ،س��اختمان ،ماهیت ،یکپارچگی و حفاظت مخازن ضایعات شیمیایی .مخازن ضایعات
شیمیایی باید طوری طراحی و انتخاب شوند که حفاظت کافی کارگران در برابر خطرات شناسایی
شده را فراهم آورند.
 )dاثرات بر محیط کار .تخلیه جریانات ،دفع ضایعات حمل و نقل و انتش��ار دود و مواد ش��یمیایی
به محیط اطراف و اتمسفر باید بگونه ای انجام شود که ریسک های این کارها را به حداقل رسانده
یا در صورت امکان حذف نماید .این فعالیت ها باید در انطباق با قوانین و الزامات زیس��ت محیطی
انجام شود.
 )eعالمت گذاری منطقه دفع .مناطق دفع و انبارش ضایعات باید مجزا از سایر مناطق باشد .فضای
کافی باید برای نگهداری مخازن و ظروف ضایعاتی در نظر گرفته شود.
 )fتامین ،نگهداری و استفاده از تجهیزات و لباس های حفاظت فردی .تجهیزات حفاظت فردی باید
برای مقابله با خطرات شیمیایی در دفع مواد شیمیایی فراهم شود.
 )gروش دفع یا تصفیه .هرجا که تاسیس��ات آنسایت برای دفع ضایعات بصورت ایمن وجود نداشته
باشد ،ضایعات خطرناک باید توسط پیمانکاران تخصصی مطابق با الزامات ملی دفع شوند .هنگامی
که کارفرمایی ضایعاتی را (مثال حالل های قابل اش��تعال) توس��ط س��وزاندن دفع می کند ،این کار
باید در محلی تحت کنترل و با داشتن یک سیستم کاری انجام شود.
 .3برنامه های اجرایی
 .aهرجا که نتایج ارزیابی های ریس��ک نشان دهد که کنترل ها کفایت الزم را برای کاهش ریسک
تا حدود قابل قبول ندارند ،آن ریس��ک ها باید حذف ش��وند یا برنامه ای باید برای حذف ریسک ها
تهیه شود .در تهیه برنامه های اجرایی ،اصول کلی ذکر شده باید در نظر گرفته شوند و توجه کافی
به اطالعات ،دستورالعمل ها و آموزش تامین شده توسط کارفرما و سیستم های پایشگر داشت.
 .bه��ر کارفرما ،پس از مش��ورت با کارگران و نماینده های آنها بای��د برنامه هایی را برای حذف یا
کنترل ریسک های شناسایی شده در کار با مواد شیمیایی تهیه نماید .برنامه ها باید این اطمینان
را فراهم نمایند که ریس��ک ها حذف ش��ده یا تا حد الزم کاهش داده شده اند .روش ارجح حذف یا
جایگزینی مواد با خطرات کمتر اس��ت یا اگر نتوان این کارها را انجام داد ،اس��تفاده از کنترل های
مهندس��ی گزینه مناس��بی است .ممکن است اجرای فوری این برنامه ها مشکل باشد .در این موارد
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بای��د اقدامات��ی که اجرای راحت تری دارند مثل تهیه وس��ایل حفاظت فردی انجام ش��ده کارهای
اساس��ی اجرا ش��وند .برنامه های اجرایی باید مس��ئولیت ها ،منابع الزم و زمان بندی فعالیت ها را
مشخص کرده باشند.

 -4نگهداری اقدامات کنترلی مهندسی
 1-4اصول کلی

 .1اقدامات کنترلی مهندس��ی باید بطور کلی در دوره های زمانی مش��خص تست و بررسی شوند تا
حصول اطمینان ش��ود که عملکرد حفاظتی آنها در برابر مواد ش��یمیایی خطرناک به قوت خودش
باقی اس��ت .بازه زمانی و محتوای چنین بررسی هایی باید بر اساس راهنماهای ملی باشد و بعنوان
بخش��ی از اقدامات کنترلی بکار گرفته ش��وند .در این بررس��ی ها ریس��ک از کار افتادن یا خطای
تجهیزات کنترلی باید لحاظ شود.
 .2نتایج بررس��ی های اقدامات کنترلی مهندس��ی باید با ارزیابی های ریس��ک و اقدامات کنترلی
مهندسی مقایسه شوند .هرگونه خطا و خرابی پیدا شده در بررسی ها و تست ها باید در اسرع وقت
برطرف شود.
 .3سوابق بررسی ها و تست های اقدامات کنترلی مهندسی باید نگهداری شوند.
 2-4سیستم های تهویه موضعی
 .1بعنوان مثالی از بررس��ی ها و تس��ت های سیستم های کنترلی ،سیستم های تهویه موضعی هم
باید با تعیین اطالعات زیر مورد بررسی های جامع قرار گیرند:
 )aنام و آدرس کارفرمای مسئول واحد
 )bشناسایی و محل سیستم تهویه موضعی و فرایندی شیمیایی خطرناکی که کنترل می کند.
 )cتاریخ و زمان دقیق تست ،تولید عادی یا شرایط خاص (مثل حداکثر استفاده)
 )dاطالعات سیستم تهویه موضعی که نشان می دهد:
 .1سیستم تهویه موضعی برای کنترل مواد شیمیایی خطرناک استفاده می شود.
 .2دستگاه عملکردش را حفظ کرده است.
 .3تعمیرات الزم برای بهبود عملکرد سیستم تهویه موضعی
 )eروش مورد استفاده برای قضاوت درباره جریان هوا ،فشار ،المپ غبار ،تست فیلتر و...
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 -5سیستم ها و اقدامات کاری در کار با مواد شیمیایی

 1-5اصول کلی

 .1برای کار با مواد شیمیایی موجود در محیط کار دستورالعمل ها و روش های اجرایی الزم تهیه
شده و اجرا شوند تا کارگران در برابر ریسک های شناسایی شده حفاظت شوند.
 .2دس��تورالعمل های کار باید برای کار با مواد ش��یمیایی بعد از اقدامات مهندس��ی برای حذف و
کاهش ریسک استفاده شوند .این دستورالعمل ها جایگزین کنترل های مهندسی نیستند.
 .3دستورالعمل های کاری باید بر اساس بهترین و مناسب ترین گزینه های در دسترس تهیه شوند.
 .4دستورالعمل های کاری باید ساده و شفاف باشند ،وظیفه خاصی را شرح دهند و اطالعات الزم
و مفید و در عین حال خالصه را به کارگر منتقل نمایند.
 .5دستورالعمل های کاری باید مطابق با الزامات قانونی کشور تهیه شوند.
 .6دستورالعمل های کاری باید مکتوب باشند.
 .7دس��تورالعمل های کاری مکتوب بیشتر برای مشاغلی مطرح می شوند که روش درست اجرای
کار دارای اهمیت باالیی هس��تند مثل تعمیرات نگهداری ،تس��ت و آزمودن تجهیزات ،انتقال مواد
شیمیایی (بارگیری و تخلیه) ،شناسایی محتویات ظروف شیمیایی و...
 .8گاهی اوقات ریس��ک های محتمل یک ماده ش��یمیایی خطرناک بس��یار باال هس��تند مثل طی
عملیات تعمیراتی که نیازمند ورود به محیط محصور حاوی مواد ش��یمیایی یا باقیمانده آن باش��د.
در چنین مواردی ،به روش اهای اجرایی رسمی بصورت پرمیت ورود و پرمیت انجام کار نیاز است.
 .9باید روش اجرایی باید شات داون تجهیزات فرایندی حاوی مواد شیمیایی وجود داشته باشد.
 2-5بازنگری سیستم ها و اقدامات کاری
 .1بررس��ی های مکرر دس��تورالعمل های کاری و نیز اقدامات کنترلی برای کنترل مواد ش��یمیایی
خطرناک باید اجرا شوند.
 .2بررسی ها باید موارد زیر را پوشش دهد:
 )aتغییرات در نفرات ،مواد ،تجهیزات ،محل و روش های عملیاتی
 )bروش های اجرایی که باید در شرایط غیرعادی دنبال شوند.
 )cکفایت سیستم های نظارت
 )dصحت اجرای دستورالعمل های کاری
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 -6تعیین مشخصات سایت حادثه شیمیایی
()Accident site characterization

 1-6مقدمه

تعیین مش��خصات سایت یا ارزیابی س��ایت ) ،(Site Assessmentبرای فراهم آوری اطالعات از
س��ایت حادثه در خصوص خطرات احتمالی ،ش��دت حادثه و نیز انتخ��اب درجه حفاظت کارکنان
اس��تفاده می شود .معموال چنین ارزیابی هایی توسط فرمانده تیم شرایط اضطراری انجام می شود.
همچنین می توان از س��ایر متخصصان بیرونی مثل متخصص جغرافیا ،محیط زیس��ت ،بهداش��ت
صنعتی ،سم شناس ،فیزیک بهداشت و ...استفاده کرد.
ارزیابی سایت معموال در سه فاز انجام می شود:
 -1تعیین مش��خصات از بیرون سایت ( – )Offsite characterizationپیش ار ورود به سایت
حادثه انجام می ش��ود (کس��ب اطالعات از بیرون سایت انجام شده و بررسی ها در محیط پیرامون
سایت حادثه انجام می شوند).
 -2بررس��ی های درون س��ایت ( – )On site surveysطی این مرحله ،دسترسی باید به بازرسی
افراد محدود شود.
 -3پای��ش م��داوم ( – )Ongoing monitoringهنگام��ی که س��ایت برای آغاز پاس��خ ایمن
تش��خیص داده شد ،این مرحله شروع می شود و اطالعات دایم را در خصوص شرایط سایت حادثه
فراهم می آورد.
باید توجه شود که ارزیابی سایت یک فرایند مداوم است .در هر مرحله ای ،اطالعات باید جمع آوری
و بررسی شده و خطرات احتمالی مشخص شوند .از نتایج این بررسی ها می توان در تعیین پالن ها
و برنامه های پاس��خ در فازهای بعدی اس��تفاده کرد .هرگونه اطالعاتی که از این ارزیابی ها بدست
می آید باید در دسترس کارکنان و اعضای تیم پاسخ قرار گیرند.
 2-6تعیین مشخصات سایت حادثه در بیرون از سایت
هدف اصلی ارزیابی های اولیه بیرون از سایت ،جمع آوری و ارزیابی اطالعات ،پیش از ورود پرسنل
به س��ایت اس��ت بطوریکه کنترل های اولیه جهت حفاظت افراد در برابر خطرات احتمالی س��ایت
حادثه فراهم ش��ود .این ارزیابی های اولیه باید بر شناس��ایی ش��رایط ش��ناخته شده یا مشکوک به
شرایط تهدید کننده فوری سالمت و حیات ) (IDLHیا سایر شرایط تهدید کننده متمرکز باشند.
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اطالعات آفسایت را می توان از دو طریق جمع آوری کرد:
مصاحبه/جستجوی سوابقتحقیات محیطی 1-2-6مصاحبه ،جستجوی سوابق
قبل از شروع اقدامات پاسخ باید بیشترین اطالعات را راجع به حادثه جمع آوری کرد .تا حد امکان،
اطالعات زیر را باید بدست آورد:
 محل دقیق بروز حادثه و شرح مشخصات سایت مشخص کردن نوع و شرح فعالیت هایی که در سایت حادثه انجام می شود. شرایط جوی حاکم و پیش بینی شرایط بعدی (جهت باد ،دما ،سرعت باد و)... راه های دسترسی به سایت مشخصات جغرافیایی سایت (توپوگرافی سایت ،زبری محیطی و)... مشخصات ژئولوژیک سایت اطالعات مربوط به جمعیت سایت (تراکم جمعیت ،گروه های آسیب پذیر ،مراکز جمعیتی و)... مواد خطرناک ایجاد کننده حادثه و تعیین مشخصات آنمنابع اطالعاتی که می توان برای جمع آوری این داده ها از آن ها استفاده کرد عبارتند از:
 اطالعات موجود در خود شرکت ،سوابق و مدارک فهرست ثبت ورود و خروج کاال به شرکت نقشه های سایتاطالعات دریافتی از مراکز محلی (پلیس ،آتش نشانی ،بیمارستان ها ،مراکز بهداشتی و)...مشورت با کارکنان ،کارمندان و کارفرما اطالعات دریافتی از همسایه ها اطالعات دریافتی از اینترنت (آب و هوا ،مشخصات جغرافیایی و)... سوابق حوادث قبلی و... 2-2-6تحقیقات محیطی
در سایت هایی که خطرات ،عمدتا ناشناخته بوده یا نیازی به ورود فوری به سایت نیست ،مشاهدات
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بص��ری باید صورت پذیرد و غلظت های اتمس��فریک هوای محل اط��راف حادثه باید نمونه برداری
و آنالیز ش��وند .در صورت لزوم می توان از آب های س��طحی ،زیر زمینی یا خاک هم نمونه برداری
کرد .این اطالعات نشاندهنده وضعیت کلی سایت حادثه نیستند و فقط برای کمک به ارزیابی های
اولیه استفاده می شوند.
بررسی های محیطی باید شامل اقدامات زیر باشند:
 تهیه یک نقشه اولیه از سایت حادثه (می تواند با دست کشیده شود) با تعیین محل ساختمان ها،تانک ها و مخازن ،کانال ها ،دایک ها و...
 عکس برداری از سایت و در صورت امکان مقایسه با عکس های قبلی توجه به برچسب ها ،عالیم یا پالکاردهای روی وسایل نقلیه ،مخازن و تانک ها توجه به شرایط یا آسیب وارده با مخازن و تانک ها و وسایل نقلیه توجه به شاخص های بیولوژیک مثل گیاهان خشک شده ،حیوانات مرده یا علف های سایت توج��ه به هرگونه ش��رایط نامعمول مثل ابره��ای بخاری ،ابرهای بی رنگ ،اس��تخرهای مایعات،کف های تشکیل شده ،یا سایر مواد مشکوک
 توجه به بوهای مشکوک پایش هوای محیط س��ایت برای یافتن مواد و ترکیبات س��می ،اتمس��فرهای با کمبود اکسیژن،پرتوهای یونیزان ،گازهای قابل اشتعال و هرگونه خطر خاص دیگر شیمیایی
افرادی تیم ارزیابی باید نمونه هایی را از موارد زیر تهیه کنند:
 خاک آب های زیر زمینیآب آشامیدنی سایتمواد پخش شده در سطح سایتآب های سطحی 3-6حفاظت افراد وارد شونده به سایت حادثه
اطالعات جمع آوری ش��ده طی جس��تجوی س��وابق ،مصاحبه و بررس��ی های محیطی برای تامین
حفاظت مورد نیاز افراد وارد ش��ونده به س��ایت اس��تفاده دارد .فرمانده تیم و گروه متخصص او باید
کارهای تعیین ش��ده ای که باید انجام ش��وند را مش��خص نماید .برای مثال ،اگر هدف بررس��ی ها
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بازرس��ی شرایط سایت ،محتویات مخازن ،پایش هوا برای شناس��ایی مناطق با بیشترین آلودگی و
آش��نایی بیش��تر با لی اوت سایت است ،سطح حفاظت ممکن است پایین تر از سطح حفاظت برای
باز کردن درب بش��که های ش��یمیایی باش��د .سطح حفاظت  ،Bحداقل س��طح حفاظت مورد نیاز
توصیه ش��ده برای ورود به سایت های حادثه اس��ت تا بررسی های بعدی سطوح حفاظت بعدی را
الزام نمایند.
 4-6بررسی های درون سایت
هدف از بررس��ی های درون س��ایت ،تایید و تکمیل اطالعات گردآوری شده در مرحله بررسی های
آفس��ایت است .پیش از ورود به سایت ،ارزیابی های آفس��ایت باید برای تهیه برنامه ها یا پلن های
ایمنی مورد اس��تفاده قرار گیرند تا ایمنی افراد تیم پاس��خ به حادثه ش��یمیایی تضمین شود .برای
ارزیابی خطرات باید اولویت ها مش��خص ش��ده و اقدامات درون سایت هم بخوبی تعریف و بررسی
شوند .به دلیل اینکه اعضای تیم ممکن است وارد یک محیط کامال ناشناخته شوند ،باید احتیاطات
و مراقبت های کامل برای آنها در نظر گرفته شوند.
تشکیل تیم پاسخ وارد شونده به سایت حادثه به نتایج ارزیابی سایت بررسی دارد ،اما باید همیشه
حداقل چهار نفر به سایت وارد شوند؛ دو نفر کارگر که وارد سایت می شوند و دو نفر حمایت کننده
که بیرون می ایس��تند و به تجهیزات حفاظتی مجهز بوده و در ش��رایط اضطراری وارد می ش��وند.
(توجه شود که سیستم های مراقبتی مورد استفاده قرار گرفته و پرسنل نباید هرگز تنها کار کنند).
به محض ورود تیم پاس��خ ،اعضای آن باید پایش هوا را برای یافتن  IDLHو س��ایر شرایط تهدید
کننده انجام دهند .جدول  1-6برخی مشخصات محیط های IDLHرا نشان می دهد.

جدول  :1-6برخی شاخص های بصری تشخیص محیط های بالقوه IDLH
•

ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎ� ﺑﺰ�� ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ� ﺑﺰ�� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ���� ﺑﻪ �ﻧﻬﺎ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.

•

ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� ﻣﺤﺼﻮ�� ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ���� ﺑﻪ �ﻧﻬﺎ �ﻧﺠﺎ� ﺷﻮ�.

•

ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮ� ﻣﻨﻔﺠﺮ� )ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ� ﺑﺎ� ﻛﺮ��� ﻛﻒ� ﺗﻮﻟﻴﺪ � �ﻫﺎﻳﺶ ﮔﺎ� ﻳﺎ �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ��(

•

ﻣﻮ�� ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎ� )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻫﺎ� ﻓﺴﮋ� � ﻣﻨﺎﺑﻊ ���ﻳﻮ�ﻛﺘﻴﻮ(

•

�ﺑﺮﻫﺎ� ﺑﺨﺎ�� ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ�

•

ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ �� �� ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ� ﺑﻴﻮﻟﻮ�ﻳﻚ �ﺟﻮ� ���ﻧﺪ )ﺣﻴﻮ�ﻧﺎ� ﻣﺮ��� ﮔﻴﺎﻫﺎ� ﺧﺸﻚ ﺷﺪ� � ﻋﻠﻒ ﻫﺎ� ��� ﺷﺪ�(
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مش��اهده هرگونه معرف ش��رایط  IDLHباید بس��یار خطرناک فرض ش��ده و حداکثر مالحظات
احتیاطی برای آن رعایت ش��ود .حتی اگر ش��رایط  IDLHهم محرز نش��د ،باید احتیاطات مداوم
لحاظ شود چون در اثر تغییرات ممکن است هر لحظه چنین شرایطی ایجاد شوند.
 5-6تداوم بررسی ها
برای حصول اطمینان از تداوم ایمنی سایت ،الزم است که پایش هوا بصورت مداوم انجام شود.
• توجه به نوع مخازن یا سایر سیستم های انبارش:
 پکینگ های کاغذی یا چوبی تانک های ذخیره روزمینی تانک های زیرزمینی بشکه های پالستیکی یا فلزی چاله ها و حفرات ،دایک ها ،استخرها و...• توجه به شرایط مخازن و سیستم های نگهداری پسماندها:
 سالمت ظروف (بدون آسیب بودن) خوردگی و زنگ زدگی قابل قابل مشاهده نشت باد کردگی انواع کمیت های مواد موج در ظروف برچسب های ظروف و مخازن که نشاندهنده ماهیت خطر درون مخزن هستند.• توجه به شرایط فیزیکی مواد:
 گاز ،مایع و بخار رنگ و کدورت آن رفتار آن (خورندگی ،تشکیل کف ،یا بخار شدن و)... شرایط منتج به پاشش یا تماس با مادهباید شناسایی موانع طبیعی باد فراموش نشود:
 ساختمان ها -تپه ها
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 تانک هاباید تالش شود که راه های احتمالی انتشار مواد سمی تعیین شده و شناسایی شوند:
 هوا راه های بیولوژیک مثل حیوانات و زنجیره غذایی آب های زیرزمینی آب های سطحی خاک و...اگر الزم اس��ت باید از متدهای بررس��ی کننده حس کننده از راه دور زیر س��طحی برای تعیین محل
ضایعات دفن شده یا ابزارهای آلوده استفاده کرد:
 رادارهای نفوذ کننده در زمین مگنتومتر فلزیابباید به معرف ها و مشخصه های مواجهه با مواد خطرناک توجه شود مثل:
 ماهی ها ،حیوانات و گیاهان مرده غبارات یا اسپری های معلق در هوا مایعات جمع شده در سطح زمین کف ها یا روغن های ریخته شده در سطح زمین تولید گاز مخازن و ظروف پاره شدهخطرات ایمنی س��ایت باید بخوبی شناس��ایی ش��وند .موارد زیر را باید در شناسایی خطرات ایمنی
سایت های حادثه شیمیایی در نظر داشت:
شرایط ساختاری سایتموانع ورود و خروج به سایتموانع طبیعیثبات جغرافیایی سایتثبات مواد انبار شده روی همباید تالش شود که هرگونه ماده خورنده ،ناسازگار ،قابل اشتعال یا واکنش دهنده در سایت شناسایی
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شوند .باید به مشخصات زمین سایت هم توجه داشت .همچنین باید به وجود محرک های پوستی
در سایت توجه داشت مثال گیاهان محرک.
بای��د نمون��ه برداری ه��ای الزم از ه��وا ،خروجی های درین ها ،خاک (س��طحی و زیر س��طحی)،
حوضچه ه��ای مایع��ات ،مخازن ،جریان��ات ،آب های زیر زمین��ی و  ...جمع آوری و آنالیز ش��وند.
جدول  2-6راهنمایی است برای نمونه برداری هوا و استفاده از نتایج نمونه برداری ها.

جدول  :2-6راهنمای خطرات اتمسفریک
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 6-6مستند سازی اطالعات ()Information Documentation
مستندسازی مناسب و کنترل مستندات برای حصول اطمینان از ارتباطات و نیز کیفیت داده های
جمع آوری ش��ده بس��یار حایز اهمیت است .چنین مس��تنداتی در تصمیم گیری های ایمنی و نیز
اقدامات قانونی دارای اهمیت اند .مستندس��ازی می تواند ب��ا ثبت اطالعات مربوط به فعالیت های
سایت ،آنالیز نمونه برداری ها و شرایط سایت به چندین راه انجام شود:
 کتابچه های ثبت سوابق و نوشته های داده های فیلد گراف ها عکس ها جداول نمونه برداری تجزیه تحلیل نتایج و...وظیفه کنترل مستندات باید به یک فرد خاص در تیم سپرده شود .وظایف این فرد:
 -1لیست کردن مستندات مورد استفاده
 -2عدد گذاری هر مدرک (از جمله برچسب های نمونه برداری) با اعداد انحصاری
 -3جمع آوری مستندات مورد نیاز در انتهای هر شیفت
 -4حصول اطمینان از اینکه هر مدرکی سرجای خودش قرار دارد.
 -5پر کردن مدارک در یک فایل مرکزی
 -6مستند سازی فعالیت های انجام شده در سایت
 -7حصول اطمینان ازسالم و خوانا ماندن مدارک
همه افراد تیم پاسخ در صحنه حادثه باید تمام فعالیت هایشان را جهت مستند سازی گزارش دهند.
عکسبرداری می تواند بعنوان یک گزینه اصلی در مستندسازی استفاده شود .برای هر عکس انداخته
شده ،اطالعات زیر باید در کتابچه مرتبط با عکس ها ثبت شود:
 اسم سایت ،تاریخ و زمان گرفتن عکس اسم عکس محل موضوع عکس نشان دادن جهت گرفته شدن عکس -اعداد نشان دهنده توالی عکس ها

66

راهنمای مديريت حوادث شیمیایی در محيط كار و صنایع

 دوربین ،لنز و نوع فیلم استفاده شدهبرچس��ب های نمونه های عدد دهی ش��ده سریالی یا تگ های آنها باید برعهده فردی باشد که نمونه
برداری را انجام داده اس��ت .هر برچس��بی که گم ،خالی شده یا آسیب می بیند هم باید در دفتر ثبت
شود .برچسب ها باید خیلی محکم به ظرف نمونه ها چسبانده شده و تگ داشته باشند .اطالعات باید
در تگ های ضد آب با جوهر ضد آب نوشته شوند .اطالعات مربوط به نمونه ها باید شامل موارد زیر
باشد:
 عدد انحصاری الگ نمونه تاریخ و زمان نمونه برداری نام فرد یا افراد نمونه گیر منبع نمونه (محل و نوع نمونه) اقدامات نگهدارنده نمونه آنالیز مورد استفاده هر اطالعات مهم دیگری 7-6ارزیابی خطرات
هنگامی که وجود و غلظت مواد شیمیایی خاص مشخص شد ،خطرات مرتبط با آن ماده شیمیایی
باید تعیین ش��وند .این کار با ارجاع به منابع رفرنس اس��تاندارد صورت می پذیرد .مثال حدود مجاز
مواجهه یا حدود قابلیت اشتعال.
انواع حدود مجاز مواجهه ای که استفاده می شوند شامل:
a) TLV- TWA
b) TLV- C
c) TLV- STEL
d) IDLH
e) ERPG
f) AEGL
 ...و )g
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 8-6پایش
به دلیل اینکه فعالیت های سایت و نیز شرایط جوی بصورت مکرر تغییر می کند ،باید پس از انجام
ارزیابی های سایت ،یک ارزیابی و پایش مداوم هم انجام شود .پایش مداوم خطرات استنشاقی باید
بصورت ترکیبی از تجهیزات نمونه برداری ثابت ،تجهیزات پایش فردی و ارزیابی دوره ای با وسایل
قرائت مستقیم انجام شود .داده های جمع آوری شده حین بررسی های آفسایت و آنسایت می تواند
برای پایش شرایط محیطی طی پاکسازی محیط مورد استفاده قرار گیرند .در صورت لزوم ،راه های
مواجهه غیر از استنشاق هم باید بررسی شوند .برای مثال نمونه برداری از سطح پوست یا تجهیزات
حفاظتی بسته به ویژگی های فیزیکی و سمیت ماده شیمیایی ممکن است نیاز شود که مواجهات
محیطی جامعه هم بررسی شود.
پایش ها ممکن است ارزیابی مداوم تغییرات را هم بصورت زیر شامل شود:
 -1تغییرات فصلی
 -2تغییرات در کارهایی که در سطح سایت انجام می شوند.
 -3شروع یک فاز جدید مثل شروع نمونه برداری از بشکه ها
 -4تغییرات در شرایط محیطی آالینده

 -7کنترل سایت حادثه شیمیایی
 1-7مقدمه ای بر پاسخ به حوادث شیمیایی

پس از ارزيابي هاي اوليه س��ايت ،بايد حادثه تحت كنترل در آيد .هدف كنترل س��ايت به حداقل
رس��اندن پتانس��يل آلودگي كارگران ،حفاظ��ت جامعه در برابر مواد ش��يميايي و خطرات فيزيكي،
تسهيل اجراي اقدامات و پيشگيري از هرج و مرج است .شكل  1-7اقدامات كنترل سايت را نشان
مي دهد.
چندين روش براي كاهش ميزان مواجهه كارگران و جامعه در برابر خطرات فيزيكي و ش��يميايي
وجود دارد:
 جمع كردن نقشه هاي سايت آماده سازي سايت تعيين مناطق كاري -اجراي سيستم مراقبتي دوستانه
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 راه اندازي و اجراي فرايند آلودگي زدايي انجام اقدامات امنيتي سايت تعيين شبكه ارتباطي -اجرا و الزام اقدامات ايمن كاري

شكل  :1-7اقدامات كنترل سايت
محدوده و ميزان كنترل س��ايت ضروري بس��تگي دارد به نتايج ارزيابي هاي اوليه ،اندازه س��ايت،
مش��خصات سايت و محيط اطراف سايت .مديريت مناسب س��ايت ،برنامه هاي كنترل سايت را در
فاز طراحي لحاظ مي كند.
 2-7نقشه سايت
بعنوان يك ضرورت در مديريت ش��رايط اضطراري ،باید يك نقشه سايت در شرايط اضطراري تهيه
ش��ود .حتما نيازي به داش��تن نقشه هاي زيبا نيست و يك نقشه دستي هم كفايت دارد .يك نقشه
س��ايت نش��ان دهنده ويژگي هاي توپوگرافيك ،جهت بادهاي غالب ،درين هاي سايت (زهكشي و
كان��ال ها) و محل س��اختمان ها ،مخازن ،آبگيرها ،پيت ها و اس��تخرها و تان��ك ها مي تواند براي
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موارد زير مفيد باشد:
 فعاليت هاي طرح ريزي براي عمليات جاري و آتي تعيين پرسنل براي كارهاي مختلف تعيين راه هاي دسترسي و خروجي ،مسيرهاي تخليه اضطراري و مناطق مشكل ساز شناسايي مناطقي از سايت كه ممكن است به تجهيزات حفاظتي خاصي نياز داشته باشند. تامين محل الزم براي تعيين جلسات ايمنيبطور معمول ،كارش��ناس يا مهندس ايمني بايد نقش��ه را پيش از ورود اعضاي تيم پاسخ به سايت
تهيه كرده و در طي دوره پاسخ با بروز شرايط زير نقشه را به روز نمايد:
 بروز حوادث تغيير در فعاليت ها مشخص شدن خطراتي كه قبال شناسايي نشده بودند. مواد جديد وارد شده به سايت خرابكاري تغيير شرايط جوياستفاده از روي هم قرار دادن نقشه ها مي تواند در اين حالت مفيد بوده و نياز نباشد كه نقشه هاي
قبلي تغيير نمايند .گهگاه در نقش��ه ها ،گذاش��تن عاليم و مش��خص كردن مسيرها مي تواند گيج
كننده باشد .بايد همواره به نظم در نقشه ها توجه داشت.
 3-7آماده سازي سايت
يكي از مهمترين فعاليت هاي زمان بر در آمادگي سايت ،پاكسازي و حذف خطرات فيزيكي جهت
حصول اطمينان از ايمني افراد تيم پاسخ است .آماده سازي سايت ،بايد بر اساس نيازهاي پلن هاي
كاري انجام ش��ود .گاهي اوقات آماده س��ازي سايت خطرناك تر از خود فعاليت هاي كنترلي است.
اين موضوع بخاطر پتانسيل باالي مواجهه با انواع خطرات در سايت هاي حادثه است.
 -1-3-7اقدامات آماده سازي سايت
از جمله كارهايي كه طي آماده سازي سايت انجام مي شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 -ساخت جاده براي فراهم آوردن دسترسي و بستر سازي براي حمل و نقل تجهيزات سنگين
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 مديريت جريان ترافيك جهت تسهيل فعاليت ها حذف خطرات فيزيكي از مناطق كاري (جدول )2-7 نصب نوارهاي ضد سر خوردن در سطوح ليز ساخت عرشه هاي بارگيري. نصب سيستم هاي روشنايي  12ولت ارت كردن تجهيزات برقي بدون حفاظت الزم و...جدول  :2-7روش هاي حذف خطرات فيزيكي
•
•
•

ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ� �ﻳﺮ �ﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ� �� ﻣﻌﺮ�� ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ � ﺳﻴﻢ ﻫﺎ� �� ��ﺗﻔﺎ� ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻛﺎ�� ﮔﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺗﻴﺰ � ﺑﺮﻧﺪ� ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ� ﺑﻴﺮ�� ��� ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ� ﻓﻠﺰ�� ﺗﻴﺰ � ...ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎ�ﮔﻲ ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻳﺎ ﭘﻨﭽﺮ�
ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ� ﺣﻔﺮ��� ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻒ ﻫﺎ� ﺷﻞ ﺷﺪ�� ﺳﻄﻮ� ﻟﻐﺰﻧﺪ�� ﻧﺮ�� ﻫﺎ� ﻧﺎ �ﻳﻤﻦ� � �ﺟﺴﺎ� ﺑﻴﺮ�� ��� ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�ﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮ� ﻳﺎ �ﻣﻴﻦ
ﺧﺮ��� �ﻓﺮ�� ﺷﻮﻧﺪ.

•

ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ�ﻗﻲ �� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎ�

•

�ﺟﺴﺎ� ﻧﺎﻣﺤﻜﻢ � ﻟﻖ ﻣﺜﻞ �ﺟﺮﻫﺎ � ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ �ﻓﺮ�� ﺳﻘﻮ� ﻛﻨﻨﺪ.

•

�ﺷﻐﺎ� ﻫﺎ � ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ � ﻣﻮ�ﻧﻌﻲ ﻛﻪ �� �ﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ �ﻓﺮ�� ﺗﻴﻢ �ﻳﺠﺎ� ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

 4-7مناطق سايت كاري
جهت كاهش گس��ترش اتفاقي مواد خطرناك توس��ط كارگران از منبع آلودگ��ي به مناطق تمييز،
مناطق مشخص شده اي بايد در سايت حادثه ايجاد شوند كه در آنها فعاليت هاي متفاوتي صورت
مي پذيرد و نيز كنترل جريان پرس��نل و تجهيزات در آنها انجام مي ش��ود .ايجاد مناطق كاري به
حصول اطمينان از ايمني و حفاظت افراد در برابر خطرات موجود در هر منطقه كاري كمك كرده،
محي��ط كار را محصور و محدود نموده و كمك مي كند كه در ش��رايط اضط��راري عمليات تخليه
اضطراري بهتر انجام ش��ود .الزام نظم و انضباط و هاوزكيپينگ در هر منطقه كاري به ايمن تر نگه
داشتن آن منطقه كمك مي كند .هاوزكيپينگ اگرچه كاري ساده به نظر مي رسد اما داراي اهميت
فوق العاده اي است .فرماندهان و سرپرستان بايد استرس و تاكيد ويژه اي بر اين امر داشته باشند.
سايت هاي حادثه مواد خطرناك معموال به سه ناحيه كاري تقسيم بندي مي شوند.
 -1منطقه ممنوعه يا منطقه داغ ( – )Exclusion or Hot Zoneمنطقه آلوده
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 -2منطقه كاهش آلودگي يا منطقه گرم – منطقه اي كه عمليات آلودگي زدايي و فراهم س��ازي
تجهيزات در آن انجام مي شود.
 -3منطقه حمايت يا منطقه سرد -منطقه غير آلوده اي كه كارگران در آنجا نبايد با مواد خطرناك
مواجهه داشته باشند.
تعيين و مرز بندي اين س��ه منطقه بايد بر اس��اس نتايج نمونه برداري و پايش هوا و نيز بررس��ي
راه هاي بالقوه فرار و ميزان انتش��ار آلودگي در موارد رهايش آلودگي انجام ش��ود .حركت و انتقال
پرس��نل و تجهي��زات بايد محدود به اين مناطق ش��ده و اين انتقاالت ه��م بايد فقط از طريق نقاط
كنترل دسترس��ي انجام شود تا انتشار آلودگي به مناطق غير آلوده صورت نپذيرد (مناطق بايد بايد
بقدر كافي بزرگ در نظر گرفته شوند تا كارهايي كه قرار است انجام شوند به سهولت انجام شده و از
طرفي بقدري بزرگ نباشند كه سبب انتشار آلودگي توسط كارگران به ساير نقاط آن سايت شوند).
 1-4-7منطقه داغ ()Hot Zone
منطقه داغ يا منطقه ممنوعه منطقه اي اس��ت كه حادثه ش��يميايي در آنجا رخ داده اس��ت .بيشتر
فعالي��ت ه��اي كاري در اين منطقه انجام مي ش��وند .فعاليت هاي اصلي ك��ه در منطقه داغ انجام
مي شوند عبارتند از:
 )1تعيين مشخصات سايت مثل تهيه نقشه ،عكسبرداري و نمونه برداري از هوا و...
 )2حفر چاه با هدف پايش آلودگي آب هاي زيرزميني
 )3فعاليت هاي پاكسازي مثل جابجايي بشكه ها ،مرتب سازي آنها و ساير مواد خطرناك
 )4انجام اقدامات اجرايي براي پاكسازي سايت
 )5فعاليت هاي اجراي تصفيه خاك يا سوزاندن در سايت
فرمانده يا سرپرست تيم بايد مرزهاي بيروني ناحيه داغ را كه هات الين ناميده مي شود را بر اساس
معيارهاي جدول  3-7مش��خص نمايد .مرزهاي بيروني بايد بخوبي توسط خطوط ،مخروط ها ،نوار
خطر يا  ...عالمت گذاري ش��ده و يا با موانع فيزيكي مثل زنجير ،فنس ،راه بند و ...محصور ش��ود.
در محيط منطقه داغ بايد نقاط دسترس��ي تحت كنترلي ايجاد ش��وند تا جريان افراد و تجهيزات به
درون و بيرون منطقه تحت كنترل بوده و به تاييد اجراي درس��ت روش هاي اجرايي تعيين ش��ده
كمك نمايد.
بهتر اس��ت در صورت امكان چهار نقطه دسترس��ي به منطقه داغ ايجاد شود .راه هاي ورود افراد و
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تجهيزات به اين منطقه بايد جداي از هم باش��ند .داخل خود منطقه داغ هم بايد بر اس��اس ميزان
آلودگي به مناطق داخلي ديگري تقس��يم ش��ود .اين كار به قابليت انعطاف در عمليات ،پاكسازي و
تخصيص منابع كمك مي كند.
الزامات پرس��نلي در منطقه ممنوعه ممكن است ش��امل فرمانده تيم ،گروه هاي اجرايي ،و پرسنل
تخصصي مثل اپراتورهاي ماش��ين آالت س��نگين ،تكنس��ين هاي نمونه ب��رداري ،راننده كاميون،
متخصص حفاري و ...باش��د .تمام پرس��نل حاضر در منطقه ممنوعه بايد از سطوح حفاظت تعيين
شده در پلن هاي ايمني استفاده نمايند و هيچ استثنايي در اين زمينه وجود ندارد .سطح حفاظت
الزم در منطقه ممنوعه بر اس��اس وظيفه تعيين ش��ده براي افراد ممكن اس��ت متفاوت باشد .براي
مثال ،كارگري كه نمونه برداري از مخازن س��ر باز انجام مي دهد ممكن اس��ت به سطح حفاظت B
نياز داش��ته باش��د در حاليكه فردي كه از هواي محيط نمونه برداري مي كند ممكن است به سطح
حفاظت  Cنياز داش��ته باشد .در صورت امكان سطوح حفاظت تعيين شده در منطقه ممنوعه بايد
قابل انعطاف باشد.
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ﺻﻮ��
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻲ ��
�ﺻﻼ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
�ﺻﻼ�� ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ � ﺗﻐﻴﻴﺮ
-
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 2-4-7منطقه كاهش آلودگي يا ناحيه گرم

()Contamination Reduction or Warm Zone

منطقه كاهش آلودگي يا  1CRZيا منطقه گرم يك منطقه انتقالي بين منطقه آلودگي و مناطق پاك
است .اين منطق براي كاهش احتمال آلودگي منطقه پاك يا ساير مناطق تحت تاثير ايجاد مي شود.
ايج��اد فاصله بين منطقه ممنوعه و مناطق حمايت ،بصورت تركيبي با فرايند آلودگي زدايي ،انتقال
فيزيك��ي آالينده ها و آلودگي ها را به مناطق پاك ك��م مي كند .فرايند آلودگي زدايي در مرزهاي
بين منطقه ممنوعه و منطقه كاهش آلودگي كه هات الين ناميده مي شود شروع مي شود .حداقل
بايد دو خط ايستگاه آلودگي زدايي ايجاد شود -يكي براي پرسنل و ديگري براي تجهيزات سنگين.
فعاليت هاي بزرگ و گسترده ممكن است به بيش از دو ايستگاه آلودگي زدايي نياز داشته باشد اما
معموال دو ايس��تگاه كافي اس��ت .ورود و خروج به منطقه هات و منطقه كاهش آلودگي فقط بايد از
طريق نقاط دسترس��ي انجام ش��ود .ميزان آلودگي در منطقه كاهش آلودگي از سمت هات الين به
منطقه پاك كاهش مي يابد .مرز بين منطقه حمايت و منطقه كاهش آلودگي خط كنترل آلودگي
ناميده مي ش��ود .دسترس��ي به منطقه كاهش آلودگي از منطقه ساپورت هم بايد از طريق دو نقطه
كنترلي انجام مي پذيرد.
پرس��نلي ك��ه در منطق��ه كاهش آلودگي مس��تقر مي ش��وند عمدتا افس��ران ايمن��ي ،اپراتورهاي
آلودگي زدايي و پرس��نل اضطراري كه ممكن اس��ت نياز باشند هستند .منطقه كاهش آلودگي بايد
بخوبي طراحي شود تا فعاليت هاي زير بخوبي انجام شوند:
آلودگي زدايي تجهيزات ،ش��امل ماشين آالت سنگين و وسايل نقليه ،اپراتورهاي آلودگي زدايي،افراد و نمونه ها
پاس��خ اضطراري :انتقال مصدومان ،تجهيزات حفاظت فردي (مثل بانداژ ،پتو ،چشم شوي ،آتل ،وآب) ،تجهيزات آلوده (مواد جاذب ،تجهيزات اطفاي حريق ،و)...
تامين مجدد تجهيزات :تغييرات تانك هاي هواي تامين شده ،تجهيزات حفاظت فردي ،تجهيزاتنمونه برداري و ابزار كاري
مناطق اس��تراحت موقت كاري :تاسيسات توالت ،نيمكت ،صندلي ،مايعات و ...آب و ساير سياالتنوش��يدني بايد بخوبي عالمت گذاري ش��ده و ايمن نگهداري و حمل و نقل شوند .تاسيسات مربوط
به شستشوي دست بايد نزديك آبخوري ها ايجاد شوند تا فرد پيش از نوشيدن آب دست هايش را
)Contamination Reduction Zone (CRZ

1
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بشويد .محل اين تاسيسات بايد دور از مناطق آلوده باشد تا افراد بتوانند لباس هاي حفاظتيشان را
در آورند .اين تاسيسات بايد بطور منظم بازرسي شوند.
از درين آب هاي آشاميدني مي توان براي فرايند آلودگي زدايي استفاده كرد. 3-4-7منطقه حمايت يا منطقه سرد ()Support Zone or Cold Zone
منطقه س��اپورت ،محل مدیریت و س��ایر عملیات حمایتی مورد نیاز در منطقه داغ و منطقه کاهش
آلودگی اس��ت .پرس��نلی که باید در منطقه حمایت حضور داشته باش��ند بسته به وظایف ،متفاوت
هس��تند .حداقل باید یک سرپرست پست فرماندهی در منطقه حمایت حضور داشته باشد .در این
منطقه افراد ممکن اس��ت ممکن اس��ت از لباس کار معمولی اس��تفاده کنند .اما استثناهایی هم در
این حالت وجود دارد.
لباس ها ،تجهیزات و نمونه های با پتانسیل آلودگی باید در منطقه کاهش آلودگی نگهداری شوند
تا اینکه عملیات آلودگی زدایی روی آنها انجام شده یا به نحو ایمن دفع شوند .یکی از وظایف افراد
حاضر در منطقه حمایت ،آگاه سازی سازمان ها و ارگان های مرتبط در موارد بروز حوادث شیمیایی
اس��ت .همه شماره تلفن های اضطراری ،نقشه های مسیرهای تخلیه و سویچ های وسایل نقلیه در
منطقه حمایت نگهداری می ش��وند .س��ایر اطالعات ضروری مورد نیاز در شرایط اضطراری باید در
منطقه حمایت نگهداری شوند.
تاسیس��ات و تجهی��زات منطقه حمایت در جدول  4-7فهرس��ت ش��ده اند .در تعیین س��ایت این
تاسیسات و تجهیزات باید فاکتورهای زیر را مد نظر داشت:
 قابلیت دسترس��ی :توپوگرافی منطقه ،فضاهای باز در دس��ترس ،محل اتوبان ها یا سایر جاده ها،ریل راه آهن ،سهولت دسترسی به وسایل نقلیه اضطراری.
 منابع :جاده های کافی ،خطوط برق ،تلفن ،سرپناه و آب. قابلیت دید :داشتن خط دید تا منطقه ممنوعه. -جهت باد :در صورت امکان نسبت به منطقه ممنوعه پشت به باد باشد.
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جدول  :4-7فعالیت های منطقه ساپورت
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت

ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

�ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰ��

�����

��ﻣﺎﻳﺸﮕﺎ� ﻓﻴﻠﺪ

وﻇﻴﻔﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺴﺘﻢ ��ﺗﺒﺎﻃﻲ� �� ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮ� ��ﺗﺒﺎﻃﻲ �ﺿﻄﺮ��� ﺛﺒﺖ ﺳﻮ�ﺑﻖ �� ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰ��� ﻫﺎ� ﺣﺎ�ﺛﻪ� ﺳﻮ�ﺑﻖ �ﺳﺎﻳﻞ �ﻣﺎﻧﻲ� ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ����ﻧﻪ� ﭘﻴﮕﻴﺮ� �ﻫﺪ�ﻳﺖ ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﺎ�� ﺳﻮ�ﺑﻖ ﭘﺰﺷﻜﻲ� ﺳﻮ�ﺑﻖ �ﻣﻮ�ﺷﻲ �ﻓﺮ��� ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ﺳﺎﻳﺖ� ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ� �ﻳﻤﻨﻲ
ﺳﺎﻳﺖ� ��� ﻫﺎ � �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ����ﻧﻪ �ﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ� ﭘﻠﻦ ﻫﺎ� ﺑﻪ ��� ﺳﺎﻳﺖ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻣﺮ�ﻛﺰ ��ﻟﺘﻲ� ﻣﺴﺌﻮﻻ� ﻣﺤﻠﻲ� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ� �ﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ � ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮ� ﻫﺎ� �ﻳﻨﻔﻊﭘﺎﻳﺶ �ﺟﺮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻛﺎ��� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺟﻮ� � ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ��ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺣﻔﻆ �ﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖﺗﺎﺳﻴﺴﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ�ﺟﺮ�� ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ� �����ﻧﺴﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ� ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﺎﺳﻴﺴﺎ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲﺗﺎﻣﻴﻦ� ﻧﮕﻬﺪ��� � ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ��ﺗﺒﺎﻃﻲ� ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ����ﺗﻌﻤﻴﺮ � ﻧﮕﻬﺪ��� �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ� �ﺑﺰ�� ﻛﺎ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞﺗﻌﻮﻳﺾ � ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ��ﻧﺒﺎ�� � ﻧﮕﻬﺪ��� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ����.ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���� ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮ� ﻫﺎﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ﺿﺮ���� ﻧﻘﺸﻪ ��� ﻫﺎ� ﺗﺨﻠﻴﻪ � ﺳﻮﻳﭻ �ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ� ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ� ﭘﺬﻳﺮ� ﺿﺎﻳﻌﺎ� ﺧﻄﺮﻧﺎ� � ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ � ﻓﺮ���� ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ� ﺧﻄﺮﻧﺎ�ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� ﻣﻮ�� ﺑﺮ�� �ﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺲ �� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ���ﻳﻲﻧﮕﻬﺪ��� ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� � ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ����ﺣﻔﻆ ﻛﭙﻲ ﭘﻠﻦ ﻫﺎ� ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ���� � ��� ﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ�-ﺣﻔﻆ �ﻃﻼﻋﺎ� ��ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ �� ﻣﺤﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺿﺮ��� ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

 5-7استفاده از کتاب راهنمای پاسخ اضطراری در کنترل سایت
یک��ی از معمولتری��ن اقدامات��ی ک��ه متخصص��ان و کارشناس��ان ایمن��ی و بهداش��ت در زم��ان
ب��روز حوادث ش��یمیایی م��ورد انجام م��ی دهند ،اس��تفاده از کت��اب راهنمای پاس��خ اضطراری
) (Emergency Response Guidebookاست .این کتاب راهنما توسط سازمان حمل و نقل
کانادا ،دپارتمان حمل و نقل آمریکا ،وزارت حمل و نقل و ارتباطات مکزیک و چند س��ازمان دیگر
تهیه شده است .این کتاب راهنما به شرح اقدامات اضطراری و فوری در زمان بروز حوادث شیمیایی
پرداخته و اقدامات اضطراری کلی برای هر گروه از مواد شیمیایی را بصورت کلی شرح می دهد.
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برای استفاده از این راهنما باید مراحل زیر را دنبال کرد:
مرحله  :1شناس��ایی ماده با اس��تفاده از روش های مختلف مثل عدد چهار رقمی پالکارد یا از روی
 MSDSماده یا هر روش دیگری
مرحله  :2تعیین عدد سه رقمی راهنمای مربوط به آن ماده
مرحله  :3رفتن به راهنمای مربوطه و اجرای اقدامات شرح داده شده در شماره راهنمای مربوطه
البته در اینجا مجال کافی برای ش��رح کتاب وجود نداش��ته و توصیه می شود که این کتاب توسط
عالقمندان مطالعه و اس��تفاده گردد .برای درک بهتر نحوه اس��تفاده از این راهنما یک مثال س��اده
ارایه می شود.
فرض می کنیم در یک حادثه جاده ای یک کامیون حاوی اس��ید س��ولفوریک واژگون شده و اسید
به بیرون نش��ت کرده است (فرض بر این اس��ت که عدد شناسایی اسید سولفوریک وجود داشته یا
ما متوجه ش��ده ایم که ماده مرتبط اس��ید سولفوریک می باشد -عدد چهار رقمی سازمان ملل این
م��اده  1830اس��ت) .از روی ترتیب کدهای چهار رقمی یا نام ماده ،ع��دد راهنمای مربوطه را پیدا
می کنیم (شکل)1-7

شکل  :1-7اسید سولفوریک در کتاب راهنمای پاسخ اضطراری

حال متوجه ش��دیم که عدد س��ه رقمی راهنمای اسید س��ولفوریک  137است .در مرحله بعد باید
به راهنمای ش��ماره  137برویم .تصویر این راهنما در زیر (ش��کل  )2-7ارایه ش��ده است .به همین
ترتیب می توان اقدامات اضطراری مختلف مرتبط به مواد ش��یمیایی را در بخش های مختلف مثل
آتشسوزی ،رهایش ،شعاع تخلیه ،کمک های اولیه و اقدامات اضطراری و ...پیدا کرد.
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 6-7سیستم دوستانه ()Buddy System
سیستم دوستانه یکی از ضروریات پاسخ به حوادث شیمیایی برای کنترل سایت است .الزام و اجرای
سیس��تم های دوس��تانه وظیفه اصلی تک تک پرسنل تیم پاسخ است .هدف اصلی این سیستم این
اس��ت که کسی به تنهایی وارد منطقه خطرناک نشود .عالوه بر این ،سیستم دوستانه مزایای زیر را
بدنبال دارد:
 تامین کمک و حمایت برای هر کسی کمک به رعایت و توجه عالیم مواجهات گرمایی یا شیمیایی اجازه دادن به پایش تداوم سالمت تجهیزات حفاظت فردی امکان اطالع رسانی به سرپرست سایت در موارد اضطراریسیس��تم دوستانه (ش��کل )3-7به این معنا نیست که افراد دس��ت همدیگر را بگیرند و وارد سایت
حادثه شوند! سیستم دوستانه یعنی اینکه هر کاری که انجام می شود حصول اطمینان شود که فرد
یا افرادی در همان نزدیکی بر انجام کار آگاهی و یا نظارت داشته و در صورت بروز شرایط اضطراری
به کمک افراد نیازمند می شتابند.

شکل  :3-7سیستم دوستانه در کار
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 7-7اقدامات امنیتی
همانط��ور که اصطالح "کنترل س��ایت" نش��ان می دهد ،بای��د مراقب امنیت س��ایت حادثه هم از
جنبه های متعدد بود .باید ورود افراد متفرقه بداخل س��ایت حادثه اکیدا ممنوع شود چرا که عالوه
بر به خطر افتادن ایمنی خود آنها امکان گسترش آلودگی هم از طریق آنها وجود دارد .تامین امنیت
سایت حادثه با روش های متعددی انجام می شود .برخی از روش های معمول شامل موارد زیرند:
 نوارهای احتیاط فنس کشی عالمت گذاری گاردهای امنیتی ،افسران پلیس ،افراد مراقببر اس��اس نوع فعالیت هایی که در س��ایت حادثه انجام می ش��وند ،نوعا تجهیزات و وس��ایل گران
قیمتی در س��ایت حادثه وجود دارد .این تجهیزات از تجهیزات نمونه برداری را ش��امل می شوند تا
تجهیزات س��نگین .در بس��یاری از موارد ممکن است این وسایل مورد دس��تبرد قرار گیرند .غیر از
مسایل ایمنی سایت ،باید به این موضوعات امنیتی هم توجه شود .برای حصول اطمینان از امنیت
مناسب محیطی می توان از گزینه های زیر استفاده کرد:
 استفاده از قفل های امنیتی بر روی گیت ها و دروازه ای مهم نصب عالیم هشدار در خصوص ممنوعیت ورود استفاده از موانع که مانع حرکت یا راه اندازی وسایل می شوند تامین روشنایی محیطی مناسب ایجاد پست های نگهبانی در صورت لزوم تامین کلیدهای محدود برای ورود به محیط فنس کم کردن تعداد ورودی ها تا حداقل تعداد رها نکردن تجهیزات گرانقیمت بدون مراقب ثبت و نگهداری شماره سریال تجهیزات بی حرکت کردن یا قفل کردن تجهیزات قابل حرکت و...برای تمامی ساختمان هایی که در آنها وسایل نگهداری می شوند باید سیستم های امنیتی و قفل
لحاظ شوند.
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 8-7شبکه های ارتباطی
هنگامی که از سیس��تم های ارتباطی صحبت می ش��ود الزاما منظور ،سیستم های پیچیده نیست.
اگرچه تکنولوژی های برتر ارجحیت دارند اما می توان از گزینه های ساده تر هم استفاده کرد.
 1-8-7ارتباطات درونی
ارتباطات درونی شامل استفاده از تلفن و بی سیم برای برقراری ارتباطات است .همچنین می تواند
ش��امل ارتباطات عالیم دستی ،وسایل هشداردهی ،زنگ ها ،بوق و ...باشد .برخی موضوعات را باید
در سیستم های ارتباطی درونی در نظر داشت:
حصول اطمینان از پوشش کافی تلفن و بی سیمدر صورت استفاده از تلفن های شارژی ،حصول اطمینان از وجود شارژتست دوره ای وسایل هشدارلحاظ کردن ممنوعیت استفاده از موبایل با دوربین بنا به دالیل امنیتیاحتیاط در زمان اس��تفاده از مود ارتعاش��ی موبایل ها و پیجرها که ارتعاش ناگهانی ممکن اس��تباعث اختالل یا شوک به فرد شود.
 2-8-7جلسات ایمنی
یکی از موضوعات مهم در انتقال اطالعات ،برگزاری جلس��ات ایمنی اس��ت .نیازی نیس��ت که این
جلس��ات خیلی رس��می بوده و یا با ارایه های متداول جلس��ات ایمنی همراه باش��د .بهتر است که
این جلس��ات بیشتر حالت  Tool Box Meetingبرگزار شود .این نوع جلسات ،جلسات کوتاهی
هس��تند که برای طرح موضوعات کم و محدود طی چند دقیقه برگزار ش��ده و موضوعات اصلی یا
اولویت های اجرایی را طرح می کند .در بیش��تر موارد ،چنین جلس��اتی کمتر از  5دقیقه قابل اجرا
هستند.
 3-8-7ارتباطات بیرونی
برای مدیریت حوادث شیمیایی داشتن ارتباطات بیرونی مناسب حیاتی است .ارتباطات با مشتریان،
پیمانکاران ،تامین کنندگان و نهادهای دولتی بخش��ی از سیس��تم های ارتباطی بیرونی هستند .این
ارتباطات می توانند بصورت چهره به چهره ،تماس تلفنی ،ایمیل ،مکتوب یا سایر اشکال ارتباطی باشد.
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 -8پايش هوا در حوادث شیمیایی

آالينده هاي هوابرد يكي از مهمترين خطرات تهديد كننده در شرايط اضطراري و حوادث شيميايي

هس��تند .از اينرو شناسايي و كمي س��ازي اين نوع از آالينده ها در حوادث شيميايي داراي اهميت
بس��يار زيادي اس��ت .اندازه گيري قابل اطمينان آالينده هاي هوابرد براي موارد زير قابل اس��تفاده
است:
انتخاب تجهيزات حفاظت فردي و سطوح حفاظت مورد نيازمرزبندي مناطق عملياتي و مناطق كاريارزيابي اثرات بهداشتي مواجهاتتعيين نياز به پايش هاي پزشكي خاصدر اين قس��مت س��عي ش��ده اس��ت كه عوامل مرتبط به پايش آالينده ها در هواي صحنه حوادث
شيميايي بحث شوند.
 1-8تجهيزات پايش
هدف اصلي پايش هواي صحنه حوادث ش��يميايي ،شناس��ايي و كمي سازي آالينده هاي هوابرد به
منظور تعيين س��طوح حفاظت و مناطق عملياتي است .معموال يك غربالگري اوليه براي شناسايي
كيفي آالينده ها نياز اس��ت .در مرحله بعدي اندازه گيري غلظت بر اس��اس اندازه گيري ها انجام
مي ش��ود .براي تعيين كمي ميزان آالينده هاي ش��يميايي در صحنه حوادث شيميايي معموال دو
رويكرد وجود دارد:
 -1استفاده از ابزار قرائت مستقيم در سايت حادثه
 -2آناليز آزمايشگاهي نمونه هاي گرفته شده توسط نمونه برداري از هوا ،فيلترهاي جاذب و...
1-1-8تجهيزات قرائت مستقيم
ابزار قرائت مس��تقيم داراي اس��تفاده اوليه بعنوان وسايل هش��دار دهنده فردي در حوادث صنعتي
هستند .امروزه تجهيزات قرائت مستقيمي وجود دارند كه مي توانند براحتي غلظت هاي تا 1 ppm
را تش��خيص دهند .نتايج اندازه گيري هاي ابزار قرائت مس��تقيم مهمترين اس��تفاده را براي تعيين
درجه دقت يا پيچيدگي نمونه برداري ها يا آناليزهاي بعدي را دارند .این تجهیزات دارای مشخصات
متنوعی هستند (جدول.)1-8

�ﺳﺘﮕﺎ�

ﺧﻄﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ

�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�

ﻛﺎ�ﺑﺮ�

جدول  :1-8تجهيزات عملياتي برای پایش هوا
��� ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ

ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���

�ﻣﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺑﺮ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ �ﻛﺴﻴﮋ�
�ﻣﺎ�
ﺧﻄﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﺎ�ﺑﺮ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
�� ﻣﺤﻴﻂ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ
��� ﺗﺸﺨﻴﺺ
�ﺳﺘﮕﺎ�
�ﻣﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺧﻄﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ
ﻛﺎ�ﺑﺮ� ﻗﺮ�ﺋﺖ ﻏﻠﻈﺖ �ﻛﺴﻴﮋ� ��� ﺗﺸﺨﻴﺺ
�ﺳﺘﮕﺎ�
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�
ﻏﻠﻈﺖ��ﺻﺪ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ100
ﺑﺮ����  0ﺗﺎ
ﺷﻮ�.
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﻲ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻏﻠﻈﺖﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺮ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ ��
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﻛﻤﺘﺮ ��
ﻏﻠﻈﺖ
��
ﻗﺮ�ﺋﺖﺷﻮ�.
ﻣﻲ
�� ﻣﺤﻴﻂ �ﺳﺘﻔﺎ��
�ﻛﺴﻴﮋ�ﻫﻮ�
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
��ﺻﺪ ﺑﻪ
19,5
�ﺳﺖ��.ﺻﺪ.
ﻧﻴﺎ�100
�ﻛﺴﻴﮋ�ﺗﺎ
ﻗﺮ�ﺋﺖ ﻏﻠﻈﺖ �� 0
ﺑﺎ ﻛﺎ�� ﻳﻜﺒﺎ� ﻣﺼﺮ� ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ� ﺷﻮ�.
ﺑﺎﻻ���
�ﻛﺴﻴﮋ�ﻛﻤﺘﺮ
ﻏﻠﻈﺖ�ﻛﺴﻴﮋ�
ﻏﻠﻈﺖ
��  0ﺗﺎ ������100ﺻﺪ.
ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﺳﺘﻮ� ﺳﺎ�ﻧﺪ�� ﻣﺤﻠﻮ�
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�� �ﺻﻼ� ��ﺗﻔﺎ� � ﻓﺸﺎ�
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�
��ﺻﺪ
ﻛﻤﺘﺮ ��
�� ﻏﻠﻈﺖ �ﻛﺴﻴﮋ�
�ﺗﻜﺘﻮ� ﻋﻮ� ﺷﻮ�.
�ﺟﻮ�
ﺧﻄﺮ ﺑﻪ�ﻧﻔﺠﺎ�
%19,5
23,5
ﺑﺎ��ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ� ﭘﻴﺶ ��
�� ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ��
ﺷﻮ�.
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ�
ﺑﺎ ﻛﺎ��
�ﺳﺖ.
�� 19,5ﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮ�
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻣﺼﺮ��ﻧﻘﻀﺎ
ﻳﻜﺒﺎ�ﭘﻴﺶ ��
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ
ﻧﻴﺎ�����.
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﺷﻮ�.
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻓﺸﺎ� ﺟﺰﻳﻲ �ﻛﺴﻴﮋ� ��
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﺘﺮ
ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﺳﺘﻮ� ﺳﺎ�ﻧﺪ�� ﻣﺤﻠﻮ�
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�� �ﺻﻼ� ��ﺗﻔﺎ� � ﻓﺸﺎ�
�� ﻏﻠﻈﺖ �ﻛﺴﻴﮋ� ﺑﺎﻻ�
ﺷﻮ�.
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ�
ﻣﺼﺮ�
ﻳﻜﺒﺎ�
ﻛﺎ��
ﺑﺎ
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻧﻴﺎ� �ﺳﺖ.
ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﺣﺘﻴﺎ�:
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ
 8ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ
Oxygen meter
ﻫﻮ� � ﺗﺒﺪﻳﻞ �� ﺑﻪ ��ﺻﺪ �ﻛﺴﻴﮋ�
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﭘﻴﺶ ��
ﺑﺎ��ﻣﺘﺮﻳﻚ
ﺗﺎﺛﻴﺮ�ﺟﻮ�
�ﻧﻔﺠﺎ�
ﻣﻤﻜﻦ %
23,5
ﻣﺤﻠﻮ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ��
�ﺳﺎ� �ﺳﺘﻮ�
ﻣﺤﻴﻂ��ﺛﺮ ﺑﺮ
ﻓﺸﺎ�
ﺑﺎﻻ�
�� ﻏﻠﻈﺖ �ﻛﺴﻴﮋ�
ﻋﻮ�CO22
ﻣﻴﺰ��
ﻣﺤﻴﻂ
�ﮔﺮ ��
�ﻣﺎ
ﺧﻄﺮﺗﺤﺖ
�ﺳﺖ
ﮔﺬ��ﻧﺪ.
ﻗﺮ�ﺋﺖ
��ﺗﻔﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�� �ﺻﻼ�ﻛﻨﻨﺪ�
ﺷﻮ� .ﺑﻴﺶ ��
ﺑﺮ��
�ﻟﻜﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳﻨﺴﻮ��ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�� ﻳﻚﻣﻮﺟﻮ�
ﺳﻠﻮ�ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻣﺮﺗﺐ �ﻧﻘﻀﺎ
�ﺳﺖ�ﭘﻴﺶ ��
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ
ﺳﻠﻮ�ﺷﻮ�.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ����
ﭘﻴﺶ
ﻣﺤﻴﻂ�
�ﺟﻮ�
�ﻧﻔﺠﺎ�
ﺳﻄﺢ
ﻓﺸﺎ��
 % 23,5ﺧﻄﺮ �
�ﺗﻜﺘﻮ� ��
ﻛﺮﺑﻦ
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﺎ��ﻣﺘﺮﻳﻚ ��
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﻋﻮ�%
�ﺗﻜﺘﻮ� 0,5
���� CO .ﻗﺮ��
ﺟﺰﻳﻲ �ﻛﺴﻴﮋ� ��
 �� 2ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮ� �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﺘﺮ
ﻓﺸﺎ�ﺑﺮ��
�ﻟﻜﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﺮﺧﻲ
ﮔﻴﺮ�
ﻧﺘﺎﻳﺞ
 8ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
ﺑﻮﻳﮋ�ﻛﻨﺪ.
ﮔﺎ�ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻣﺴﻤﻮ�
ﺷﻮ�.
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ ﭘﻴﺶ �� �ﻧﻘﻀﺎ ﺗﻌﻮ�
�ﻧﺪ���ﭘﺲ ��
ﭘﻴﺶ �
�ﺣﺘﻴﺎ�:ﺑﺎﻳﺪ
�ﻛﺴﻴﮋ� ����.ﮔﻴﺮ�.
�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﺘﺮOxygen meter
�ﻛﺴﻴﮋ�ﺑﻪ����ﺻﺪ �ﻛﺴﻴﮋ�
ﺗﺒﺪﻳﻞ ��
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻓﺸﺎ�ﻫﻮ� �
ﺟﺰﻳﻲ
�ﮔﺮ
�ﻛﺴﻴﺪ ﻗﺮ�ﺋﺖ �ﺛﺮ ﮔﺬ��ﻧﺪ.
ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ ﺑﺮ
ﺷﻮ��.ﻣﺎ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﺗﺎﺛﻴﺮ
�ﺳﺖ ﺗﺤﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
 COﺗﺎﺑﻴﺶ
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺎ�ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﻴﺮ�
�ﺣﺘﻴﺎ� :ﻧﺘﺎﻳﺞ �ﻧﺪ���
�� 12ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ��.ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺰ�� 8 2
�ﻛﺴﻴﮋ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
Oxygen meter
ﻣﻮﺟﻮ��ﻛﺴﻴﮋ�
ﻫﻮ� � ﺗﺒﺪﻳﻞ �� ﺑﻪ ��ﺻﺪ
�ﺗﻜﺘﻮ� ��
ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ ﺑﺮ ��
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻠﻮ� �ﺗﻜﺘﻮ�
ﻣﺤﻴﻂ 0,5
ﺳﻄﺢ  CO2ﻗﺮ��
ﻣﻴﺰ�� CO%
ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻠﻮ� �ﮔﺮ ��
�ﻛﺴﻴﺪﮔﺬ��ﻧﺪ.
ﻗﺮ�ﺋﺖ �ﺛﺮ
ﻓﺸﺎ�� �ﻣﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
�ﺳﺖ�ﺑﻴﺶ ��
2
ﻣﻮﺟﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�� �ﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻠﻮ�ﻣﺴﻤﻮ�
�ﺗﻜﺘﻮ�ﺷﻮ�.
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�ﻣﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
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ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮ��
ﺑﻴﻦ �ﻣﺎ� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ� � ﻧﻤﻮﻧﻪ
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�
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�ﻣﺎ�
ﺑﻴﻦ
ﺳﻮ��ﻧﺪ�
ﺑﺎ
ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ
�ﺳﺖ.
LEL
��
ﺑﺮ����
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺳﻴﻮ� ﭘﻴﺶ �� ﻫﺮ ﺑﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��.
ﺑﺮ����.
ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ��� ﻣﻲ ﺷﻮ� �
�� ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ� ﺑﺎﻻ�
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎ���
Combustible gas
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ﺗﺸﺨﻴﺺ
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���
ﻛﺎ�ﺑﺮ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
�ﻣﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ
��� ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﺎ�ﺑﺮ�
ﺗﻔﺎ��
�ﺳﺖ ﺑﻪﺑﻪ
��ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﻗﺖ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﭘﻼﺗﻴﻨﻴﻮ�
ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ
ﻳﻚ
��ﺻﺪ �� ����
ﺑﺮﺣﺴﺐ
��
ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ��
ﺗﻔﺎ��
�ﺳﺖ
��ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﻗﺖ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﭘﻼﺗﻴﻨﻴﻮ�
ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ
ﻳﻚ
��ﺻﺪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ
��
ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮ��
ﺗﻔﺎ��
ﺑﻪ
�ﺳﺖ
��ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﻗﺖ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﭘﻼﺗﻴﻨﻴﻮ�
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ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ �ﻣﻮ�� �ﻳﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ� .ﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻂ �ﻓﺮ�� ﻣﺎﻫﺮ �� ﺳﺎﻳﺖ
ﺣﺎ�ﺛﻪ ﭘﻴﺶ � ﭘﺲ ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻌﻮﻳﺾ
�ﻧﻘﻀﺎ
ﭘﻴﺶ ��
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ
ﺷﻮ�.ﺷﻮ�.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺗﻌﻮﻳﺾ
�ﻧﻘﻀﺎ
ﭘﻴﺶ ��
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
��
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﺟﺰﻳﻲ
ﻓﺸﺎ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﺑﺮ��
�ﻟﻜﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
����.ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮ�
������.
�ﺳﺘﻔﺎ����
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﺟﺰﻳﻲ
ﻓﺸﺎ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
��
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﺟﺰﻳﻲ
ﻓﺸﺎ�
ﮔﻴﺮ�
ﮔﻴﺮ� �ﻧﺪ���
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ
�ﻧﺪ���
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﺣﺘﻴﺎ�:
ﻫﺎ
ﺑﺎﺗﺮ�
ﺷﻮ�.
ﺷﻮﻧﺪ.
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﺣﺘﻴﺎ�:
�ﻛﺴﻴﮋ�
�ﻛﺴﻴﺪ ﭘﻴﺶ �� �ﻧﻘﻀﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾﺷﻮﻧﺪ.
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﻴﮋ�ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�ﺑﺮﺧﻲ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
�ﻛﺴﻴﮋ������ .ﺣﺘﻴﺎ�:
�ﻛﺴﻴﮋ�
�ﻛﺴ
��ﺻﺪ
�� ﺑﻪﺑﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻫﻮ� ��
��
�ﻛﺴﻴﮋ�
ﺟﺰﻳﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻓﺸﺎ�
ﻴﮋ�ﻴﮋ�
�ﻛﺴ
��ﺻﺪ
��
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻫﻮ�
�ﻛﺴ
��ﺻﺪ
ﺑﻪ
��
ﺗﺒﺪﻳﻞ
�
ﻫﻮ�
CO
ﻣﻴﺰ��
ﻣﺤﻴﻂ
��
�ﮔﺮ
ﮔﺬ��ﻧﺪ.
�ﺛﺮ
ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﺑﺮ
ﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪ�
�ﻣﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺖ
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﺳﺎﻋﺖ��
ﺑﻴﺶ
ﺷﻮﻧﺪ.
�ﻛﺴﻴﺪ
ﺑﻮﻳﮋ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻲ
ﮔﻴﺮ�
�ﺣﺘﻴﺎ� :ﻧﺘﺎﻳﺞ �ﻧﺪ���
12
ﺗﺎ
8
ﻣﻴﺰ�� 2
COCO
ﻣﺤﻴﻂ
�� ��
ﮔﺬ��ﻧﺪ� .ﮔﺮ�ﮔﺮ
�ﺛﺮ �ﺛﺮ
ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﻛﻨﻨﺪ� ﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮ
�ﻣﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺖ
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻴﺶ ��
ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﺬ��ﻧﺪ.
ﻗﺮ�ﺋﺖ
ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ
�ﻣﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺖ
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻴﺶ ��
ﻣﻴﺰ�� 2 2
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﻮﺟﻮ�
ﻴﮋ�
�ﻛﺴ
ﻫﻮ� � ﺗﺒﺪﻳﻞ �� ﺑﻪ ��ﺻﺪ
ﻛﻨﺪ.ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲﻣﻲ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﻮﺟﻮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﻮﺟﻮ�
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﻛﺮﺑﻦ
�ﻛﺴﻴﺪ
��
CO
ﻓﺸﺎ��
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺗﺤﺖ � ��
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻣﺮﺗﺐ
%%CO
0,5
ﻗﺮ��ﻗﺮ��
ﻣﺤﻴﻂ����ﻣﻴﺰ��
ﺳﻠﻮ���
ﺳﻠﻮ��ﮔﺮ
ﮔﺬ��ﻧﺪ.
�ﺛﺮ
ﻓﺸﺎ���ﻣﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
�ﺳﺖ���
ﺑﻴﺶ
ﺳﻄﺢ 2
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻛﺮﺑﻦ
�ﻛﺴﻴﺪ
ﻗﺮ�ﺋﺖ��
COCO
ﻓﺸﺎ��
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻣﺮﺗﺐ
�ﺳﺖ�
0,5
�ﺗﻜﺘﻮ� ��
ﻛﺮﺑﻦ
�ﻛﺴﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎ ﺑﺮ ��
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻣﺮﺗﺐ
�ﺳﺖ�
% 20,5
ﺳﻄﺢ 2
ﺳﻄﺢ 2
ﻗﺮ���ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮ�
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﺴﻤﻮ�
ﺷﻮ�.
ﺗﻌﻮ�
��
ﭘﺲ
�
ﭘﻴﺶ
ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻴﺮ�.
��
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻛﺮﺑﻦ
�ﻛﺴﻴﺪ
��
� ﻓﺸﺎ�� ﺳﻄﺢ CO2
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺳﻠﻮ�
ﻣﺮﺗﺐ
�ﺳﺖ�
%
0,5
ﻗﺮ��
ﻛﻨﺪ.ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﻤﻮ�ﻣﻲﻣﻲ
ﺷﻮ�.ﺷﻮ�.
ﺗﻌﻮ�
ﭘﺲ ��
ﭘﻴﺶ �
ﺑﺎﻳﺪﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻴﺮ�.
ﻣﺴﻤﻮ�
ﺗﻌﻮ�
ﭘﺲ ��
ﭘﻴﺶ �
ﮔﻴﺮ�.
ﺷﻮ�.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﺴﻤﻮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺗﻌﻮ� ﺷﻮ�.
��
ﭘﺲ
ﺷﻮ�.ﺷﻮ�.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
ﮔﻴﺮ� .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ � �ﺳﺘﻔﺎ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﺷﻮ�.

�ﻣﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�

ﺳﺎﻋﺖ
12
 8ﺗﺎ 88ﺗﺎﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ
1212
ﺳﺎﻋﺖ
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�ﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ�.ﻳﺪ�
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ �ﻣﻮ��
ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
�ﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
�ﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺖ
��
ﻣﺎﻫﺮ
�ﻓﺮ��
ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﺳﺎﻳﺖ
�� ��
ﻣﺎﻫﺮ
�ﻓﺮ��
ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻳﺖ
ﻣﺎﻫﺮ
�ﻓﺮ��
ﺑﺎﺷﺪ� .ﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻳﺖﭘﻴﺶ � ﭘﺲ ��
ﺣﺎ�ﺛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ �ﻓﺮ�� ﻣﺎﻫﺮ ��
��
ﭘﺲ
�
ﭘﻴﺶ
ﺣﺎ�ﺛﻪ
��
ﭘﺲ
�
ﭘﻴﺶ
ﺣﺎ�ﺛﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
�ﺳﺘﻔﺎ����
ﺣﺎ�ﺛﻪ ﭘﻴﺶ � ﭘﺲ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﻛﺎﻟﻴﺒﺮ� ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﻴﺎ�� ��
ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ���
�ﻟﻲ

�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�

ﺧﻄﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ

ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ��� �� ﻳﻚ ﺷﻌﻠﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰ�
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮﻳﺎ� ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
�ﺳﺖ ﺑﺎ �ﺗﻢ ﻫﺎ� ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮ�.

ﻛﺎ�ﺑﺮ�

�� ﻣﻮ��  Surveyﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻞ ﺑﺴﻴﺎ�� �� ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﺑﺨﺎ��� �ﻟﻲ �� ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ.
�� ﻣﻮ� ﮔﺎ� ﻛﺮ�ﻣﺎﺗﻮﮔﺮ�ﻓﻲ�
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺧﺎ� �� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
� �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

��� ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ� ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ���
�� ﺑﺮ �ﺳﺎ� ��� ﻫﺎ�
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ�
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ

ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ��� ﻏﻴﺮ �ﻟﻲ �� �ﺗﻜﺖ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ �� ��ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
�ﺳﺖ.
�� �ﻣﺎﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ �� �� 40ﺟﻪ
ﻓﺎ�ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� �� �ﻧﺠﺎ�
ﻧﻤﻲ �ﻫﺪ.
�� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ�
ﺑﺎﻻ� �ﻻﻳﻨﺪ� ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮ� �ﻛﺴﻴﮋ�
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ �ﺻﻼ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
�� �ﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﻋﺘﻤﺎ� ��
ﻛﻢ �ﺳﺖ.
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���

 8ﺳﺎﻋﺖ.
 3ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ
�ﻛﻮ��� ﭼﺎ��

�ﻣﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺷﺎ�� � ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ.
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﭘﻨﺠﺮ� ﻻﻣﭗ.
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ �ﺑﺰ�� ﻛﻤﻜﻲ.

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﺷﺎ�� ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ.
ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺖ.
ﻧﮕﻬﺪ��� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻃﺒﻖ �ﺳﺘﻮ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�.

ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮ��
ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮ��
ﻗﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮ��
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ ��
ﻫﺎ
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
���
ﻛﺎ�ﺑﺮ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ
ﻫﺎ ﻫﺎ
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
���
ﻛﺎ�ﺑﺮ�
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
�ﻣﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ �
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
���
ﻛﺎ�ﺑﺮ�
�ﺳﺘﮕﺎ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
�ﻧﺪ���
ﮔﻴﺮ�
ﺧﻄﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ�ﻧﺪ���
�ﺳﺘﮕﺎ�
�ﻣﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺮ�ﻗﺒﺖ � ﻧﮕﻬﺪ���
ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ ﻫﺎ
��� ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﮔﻴﺮ�ﻛﺎ�ﺑﺮ�
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�
ﺑﺮ��
��
����
ﺑﺼﻮ��
ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺎ
ﭘﻤﭗ
ﺷﺪ� ﺑﺎﺑﺎ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﻏﻠﻈﺖ
����
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻌﺮ�
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺮ��
����
����
ﺑﺼﻮ��
ﺑﺎﻳﺪﺑﺎﻳﺪ
ﻫﺎ ﻫﺎ
ﭘﻤﭗ
ﺷﺪ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﻏﻠﻈﺖ
����
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻌﺮ�
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ�
ﺑﺮ��
����
ﺑﺼﻮ��
ﭘﻤﭗ
ﺷﺪ� ﺑﺎ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﻏﻠﻈﺖ
����
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻌﺮ�
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺑﺎ
ﺑﺨﺎ���
�
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻴﻮ� ﻫﺎ� �ﻧﮓ
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﻏﻠﻈﺖ
�ﻧﮓ
ﻫﺎ�
ﺗﻴﻮ�
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﺑﺮ��ﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺸﺖ��ﻳﺎﺑﻲ
ﮔﻴﺮ�ﻫﺎ�
�ﻧﮕﻲ �ﻧﺪ��� ﻟﻮﻟﻪ
��ﻛﻨﺶ ����
�ﻧﮓ
ﻫﺎ�
ﺗﻴﻮ�
�ﺗﻜﺘﻮ�
ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮ�� ����
ﺳﺎ�ﻧﺪ� ﻫﺎ�ﭘﻤﭗ ﻫﺎ
ﺷﺪ� ﺑﺎ
����� ﺗﻐﻴﻴﺮ��ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﺑﺎ ﻣﻌﺮ�ﻟﻮﻟﻪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻚ
ﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺸﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﻫﺎ�
ﻟﻮﻟﻪ
�ﻧﮕﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ��
�
����
��ﻛﻨﺶ
ﻟﻮﻟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻚ
ﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺸﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﻫﺎ�
ﻟﻮﻟﻪ
�ﻧﮕﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ��
�
����
��ﻛﻨﺶ
ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﺧﺎ� ����
ﺑﺨﺎ���
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ ��ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﺧﺎ�
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺳﻨﺠﻲ
�ﺗﻜﺘﻮ� ﺗﻴﻮ� ﻫﺎ� �ﻧﮓ
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ �ﺧﺎ� ��
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﺳﻨﺠﻲ
ﻓﻮ��
�ﻟﺰ�ﻣﺎ
ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻗﺒﻼ
ﻛﻪ
�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎﻳﻲ
ﻳﺎﺑﻲ ����
ﻓﺮ�
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻃﻮ�
ﻛﻪ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲ
�ﻳﺠﺎ�
��
��
ﺳﻨﺠﻲ
ﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ
�ﻧﮓﺳﺎ�ﻧﺪ� ﻫﺎ�
ﻫﺎ�
ﻃﻮ�ﻟﻮﻟﻪ
�ﻧﮕﻲ
����
ﻓﻮ��
�ﻟﺰ�ﻣﺎ
ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻗﺒﻼﻗﺒﻼ
ﻛﻪﻛﻪ
�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻓﺮ�ﻓﺮ�
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
�ﻧﮓ
ﻃﻮ�
ﻛﻪﻛﻪ
ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ��ﻣﻲ
�ﻳﺠﺎ�
�� ���
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻟﻮﻟﻪ ��ﻛﻨﺶ�� ��
ﻓﻮ��
�ﻟﺰ�ﻣﺎ
ﺷﻜﺴﺘﻪ
�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺖ ��
ﻛﻨﻨﺪ.
�ﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
�ﻧﮓ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲ
�ﻳﺠﺎ�
ﺧﺎ�
ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺪ���
��
ﺧﺎ�
ﺑﺨﺎ���
�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
Colorimetric
ﻣﻲ
ﺧﺎ�
ﻣﻲ
ﺧﺎ�
Colorimetric
ﺳﻨﺠﻲ Colorimetric
ﻗﺒﻼ �ﻧﺪ
�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﺷﺪ�
ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ�� ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﺴﻴﺎ�� ��
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﺮ� .ﻓﻮ��
ﻧﺒﺎﻳﺪ �ﺳﺘﻔﺎ�� �ﻟﺰ�ﻣﺎ
ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﻓﺮ�
ﺷﺪ�ﻃﻮ� �ﻧﮓ
�ﻳﺠﺎ� ﻛﻪ
ﻛﻨﺪ� �� .ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﺪ��.
ﻛﺮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻧﺒﺎﻳﺪ
�ﻧﺪ
ﺷﺪ�
ﻫﻢ
ﺑﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮ��
��
ﺑﺴﻴﺎ��
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎ
�ﺳﺖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺪ�
�ﻳﺠﺎ�
ﻛﺮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻧﺒﺎﻳﺪ
�ﻧﺪ
ﺷﺪ�
ﻫﻢ
ﺑﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮ��
��
ﺑﺴﻴﺎ��
ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺎ
�ﺳﺖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺷﺪ�
�ﻳﺠﺎ�
Detector
Tubes
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺧﺎ�
Detector
Tubes
Colorimetric
Detector
Tubes
ﻳﺨﭽﺎ�
��
ﺑﺎﻳﺪ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻗﺒﻞ ����
ﻣﻲ
ﺗﺪ�ﺧﻞ
��
�ﻻﻳﻨﺪ�
ﻛﺮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺪ� �ﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺗﺪ�ﺧﻞﺑﺎ
ﻣﺤﻴﻂ.ﺑﺴﻴﺎ�� �� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻏﻠﻈﺖ
�ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺖ ﺑﺎ
ﻳﺨﭽﺎ�
�� ��
ﺑﺎﻳﺪﺑﺎﻳﺪ
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻗﺒﻞ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻢﻣﻲ
ﺗﺪ�ﺧﻞ
ﻣﺤﻴﻂ.
�� ��
�ﻻﻳﻨﺪ�
ﻳﺨﭽﺎ�
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﻗﺒﻞ ��
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ.
�ﻻﻳﻨﺪ�
Detector Tubes
�ﻃﻮﺑﺖ �� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎﻳﺪ ��
ﻛﻨﻨﺪ� .ﻣﺎ� ﻓﺸﺎ� � ﻗﺒﻞ
ﺗﺪ�ﺧﻞ ﻣﻲ
�ﻻﻳﻨﺪ� �� ﻣﺤﻴﻂ.
ﻳﺨﭽﺎ�ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮕﻬﺪ���
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
����� ﻃﻮ� ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪ�� ﺑﻮ�� �
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ� �ﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ��
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺮ�ﺳﻲ ﺷﻮ�.

�ﺗﻜﺘﻮ�ﻫﺎ� ﻳﻮﻧﻴﺰ�ﺳﻴﻮ�
ﺷﻌﻠﻪ
Flame ionization
)detector (FID

�ﺳﺘﮕﺎ�

�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎ���
ﻗﺮﻣﺰ
)Infrared (IR
spectrophotometer

ﺑﺴﻴﺎ�� ��
ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ���

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ  �� �� IRﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺒﻮ� ﻣﻲ �ﻫﺪ .ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎ� ﺟﺬ�
ﺷﺪ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺮ�� ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ ﺑﺮ� � 115ﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
�ﺳﺖ.
ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� �ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ�
ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
 10ﺗﺎ 15
ﺳﺎﻋﺖ
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�ﺗﻜﺘﻮ� ﻓﺘﻮﻳﻮﻧﻴﺰ�ﺳﻴﻮ�
ﻣﺎ���� ﺑﻨﻔﺶ
)Ultraviolet (UV
Photo ionization
)detector (PID
ﺑﺴﻴﺎ�� ��
ﮔﺎ�ﻫﺎ � ﺑﺨﺎ���
�ﻟﻲ � ﺗﻌﺪ���
ﻏﻴﺮ �ﻟﻲ

ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮ�� �� ﻧﺸﺎ�
ﻣﻲ �ﻫﺪ.
�ﮔﺮ ﭘﺮ�� ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﺪ�
ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ�� ﻣﻮ��
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺰﻣﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻣﻲ ﺷﻮ�.

ﻣﻮﻟﻜﻮ� ﻫﺎ� �ﻻﻳﻨﺪ� ﺗﻮﺳﻂ UV
ﻳﻮﻧﻴﺰ� ﺷﺪ� � ﻣﻴﺰ�� ﺟﺮﻳﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪ� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
�ﻻﻳﻨﺪ�.

ﻣﺘﺎ� �� ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ �ﻫﺪ.
�ﮔﺮ ﭘﺮ�� �� �ﻧﺮ�� ﻛﻤﺘﺮ� ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ �ﻧﺮ�� ﻳﻮﻧﻴﺰ�ﺳﻴﻮ� ﻣﺎ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻛﻨﺪ �ﻧﺮ� ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ �ﻫﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﻟﺘﺎ� ﺑﺎ �ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ�
ﺗﺪ�ﺧﻞ �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻮ�� ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ �� ﺑﺮ�ﺣﺘﻲ ﻳﻮﻧﻴﺰ�
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
�ﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ � ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
�ﺛﺮﮔﺬ�� �ﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺒﺎ��� �� ﻣﺤﻴﻂ
ﻗﺮ�� ﻣﻲ ﮔﻴﺮ�.

ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻜﺮ��
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
�ﻟﺖ�ﻟﺖ
115115
ﺑﺮ�ﺑﺮ�
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
�ﻟﺖ
115
ﺑﺮ�
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
IR
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎ�ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﻫﺎ�ﻫﺎ�
ﻏﻠﻈﺖ
�ﺳﺖ.
���� ������IR
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﮔﺎ�ﻫﺎ ��
ﻫﺎ�
ﻏﻠﻈﺖ
�ﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ
�� IR
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺨﺎ���ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ �
ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮ� � 115ﻟﺖ �ﺳﺖ.
ﻣﺎ���
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺎ���
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺎ���
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ.
ﺑﺎﺗﺮ�
ﻣﻮﻗﻊﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺷﺎ��
ﻫﺎ.
ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪﺑﻪ
ﺷﺎ�� ��
ﺑﺎﺗﺮ� ﻫﺎ.
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻪ
ﺷﺎ�� �
ﻧﻤﻮﻧﻪ
�ﻫﺪ��.
�ﻫﺪ�� .
IR
ﻫﺎ� ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﺑﺨﺎ���
ﻏﻠﻈﺖ����ﻫﺎ�
�ﺳﺖ.
ﺟﺬ�
ﻫﺎ�ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
�ﻫﺪ.
ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻲ
ﻋﺒﻮ�ﻋﺒﻮ�
15ﺗﺎ 15
 10ﺗﺎ
10
ﻫﺎ�ﻫﺎ�
������
�ﺳﺎ�
�ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ��
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﺮ��
ﺑﺴﻴﺎ��
ﺟﺬ�
ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﻣﻲ
ﻋﺒﻮ�
15
���
�ﺳﺎ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ�����ﺑﺮﺑﺮ
�ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ�
��
ﺑﺮ��
ﺑﺴﻴﺎ��
ﺟﺬ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﻣﻲ
�ﺳﺎ�
ﺑﺮ
��
�ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ�
��
�ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﺮ��
 10ﺗﺎ
��
ﺑﺴﻴﺎ��
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎ���
ﻗﺮﻣﺰﻗﺮﻣﺰ
ﻗﺮﻣﺰ
ﻫﺎ.
ﺑﺎﺗﺮ�
ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ
�
ﺷﺎ��
ﻻﻣﭗ.
ﭘﻨﺠﺮ�
ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻻﻣﭗ.
ﭘﻨﺠﺮ�
ﻣﺮﺗﺐ
ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﭘﻨﺠﺮ� ﻻﻣﭗ.
ﺟﺬ�
ﻫﺎ�
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ� ﻣﻲ �ﻫﺪ.
ﻋﺒﻮ�
�ﺳﺎ� ��� ﻫﺎ�
ﺑﺨﺎ���ﺑﺮ
ﮔﺎ�ﻫﺎ ����
�ﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎ�
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ�ﺳﺘﻔﺎ�� ��
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺑﺮ��
ﺑﺴﻴﺎ�� ��
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺮ
ﺑﺮ��
ﺷﺪ�ﺷﺪ�
ﺳﺎﻋﺖ
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ�
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺨﺎ���
ﮔﺎ�ﻫﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺮ
ﺑﺮ��
ﺷﺪ�
ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺨﺎ���
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺮ
ﺑﺮ��
�ﺳﭙﻜﺘﺮ�ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ�
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻄﺮﻧﺎ�
 10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻋﺖ
�
ﮔﺎ�ﻫﺎ
Infrared
)(IR
Infrared
)(IR
ﻗﺮﻣﺰ)Infrared (IR
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اس��تفاده از دتكتور تيوب ها مي تواند امكان تمايز بين كالس هاي مختلف مواد ش��يميايي را براي
ما فراهم آورد:
 مواد واكنش دهنده با اسيدها الكل ها آمين ها يا مواد واكنش دهنده با نيتروژن هيدروكربن هاي آروماتيك هيدروكربن هاي هالوژنه كتون هادر هر جايي كه به پاس��خ هاي فوري و اضطراري نياز باش��د ،اس��تفاده از اين نوع تجهيزات بس��يار
ارزشمند است.
تمام تجهيزات قرائت مستقيم داراي محدوديت هاي ذاتي در تشخيص خطرات هستند:
 اي��ن تجهي��زات معموال فق��ط كالس هاي خاصي از مواد ش��يميايي را شناس��ايي و اندازه گيريمي كنند.
 اين تجهيزات اغلب نمي توانند غلظت هاي زير  1ppmرا تشخيص دهند. بسياري از وسايل قرائت مستقيم براي اندازه گيري يك ماده خاص طراحي شده اند و استفاده ازآنها در اندازه گيري ساير تركيبات با خطا همراه خواهد بود.
حتما بايد تاكيد ش��ود كه اس��تفاده و اندازه گيري با اين دس��تگاه ها و همچنين تفسير نتايج آنها
بايد توس��ط افراد ماهر و آموزش ديده انجام ش��ود .راهنماي كلي زير را مي توان در استفاده از اين
دستگاه ها مورد نظر داشت:
 -1دستگاه را بر اساس دستورالعمل سازنده پيش و پس از استفاده كاليبره كنيد( .شكل )1-8
 -2اگر منحني پاسخ مواد شيميايي براي دستگاه توسط سازنده ارايه نشده است آن را تهيه كنيد.
 -3يادآور مي ش��ود در مواردي كه آالينده ها نامعلوم هستند ،قرائت دستگاه ارزش محدودي دارد.
هنگامي كه دستگاه مقاديري از يك آالينده ناشناخته را شناسايي مي كند بايد اين مقادير بعنوان
“پاسخ مثبت دستگاه” ثبت شوند و نه مقدار مشخص يك آالينده .در هر جايي كه پاسخ هاي مثبت
يافت شد بايد پايش هاي تكميلي انجام شوند.
 -4قرائت صفر بايد بعنوان عدم پاس��خ دستگاه ثبت شود و نه اتمسفر پاك ،چرا كه كميت هايي از
مواد غير قابل تشخيص توسط دستگاه ممكن است وجود داشته باشند.
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 -5اندازه گيري ها بايد با چندين ارزيابي و شناسايي ديگر تاييد شوند.
در جدول باال چند نمونه ابزار قرائت مس��تقيم معرفي ش��د .دتكتورهاي يونيزاسيون شعله ()FID
و دتكتورهاي فوتويونيزاس��يون ( ،)PIDاز معمول ترين ابزارهاي قرائت مستقيم در صحنه حوادث
ش��يميايي هستند .با اينحال ،اين ابزار نمي توانند گازهاي سمي مثل  H2Sيا ساير گازهاي سمي
را تشخيص دهند.

شكل  :1-8کاليبراسيون يك دستگاه قرائت مستقيم نوعي

 2-1-8آناليزهاي آزمايشگاهي
دس��تگاه هاي قرائت مس��تقيم فردي فقط براي مواد محدودي موجود هستند و بندرت مي توانند
اثرات بهداشتي ظريف بسياري از مواد سمي را تشخيص داده يا كمي نمايند .بنابراين براي تشخيص
مقادير كم غلظت هاي آالينده ها و يا بررس��ي هاي درازمدت طي ش��يفت كاري بايد از آناليزهاي
آزمايشگاهي استفاده كرد .در چنين آناليزهايي معموال نمونه هاي آالينده هوا با روش هاي مختلف
گرفته شده و بعدا در آزمايشگاه آناليز مي شوند.
انتخاب مدياي مناسب نمونه برداري عمدتا با حالت فيزيكي آالينده بستگي دارد .براي مثال ،مواد
شيميايي مثل  (polychlorinated biphenyls) PCBsيا
) PNAs (polynuclear aromatic hydrocarbonsهم مي توانند بصورت بخار و هم بصورت
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ذرات ظاهر ش��وند .در چنين مواردي به يك سيس��تم مدياي دوتايي )(dual-media system
ب��راي اندازه گيري هر دو حالت نياز اس��ت .تركيبات فرار عمدتا ب��ر روي جاذب هاي جامد جذب
ش��ده و تركيبات غير فرار توسط فيلترا جذب مي ش��وند .شايد بيش از ده ها مدياي نمونه برداري
وجود داش��ته و ارايه شده باشد .براي انتخاب مدياي مناسب نمونه برداري يا ساير اطالعات مرتبط
به اطالعات ارايه ش��ده توس��ط روش هاي نمونه برداري  NIOSHارجاع مي شود .در مواردي كه
وس��عت حادثه شيميايي زياد اس��ت ،بايد از آزمايشگاهاي متحرك مخصوص آناليز نمونه هاي مواد
خطرناك استفاده كرد (شكل .)2-8

شكل  :2-8يك نمونه از آزمايشگاه هاي سيار مورد استفاده توسط EPA

مهمترين ايراد آناليزهاي آزمايش��گاهي زمان بر بودن آن اس��ت و در شرايط اضطراري كه به نتايج
فوري اندازه گيري نياز اس��ت خيلي قابل استفاده نيستند .معموال تعداد نمونه هاي كمي در سايت
حادثه آناليز آزمايشگاهي شده و عمدتا بايد نمونه ها را به آزمايشگاه هاي دورتر فرستاد .نمونه هايي
كه در س��ايت آناليز مي ش��وند عمدتا با اهداف ارزيابي اوليه يا كمك به تصميم گيري ها اس��تفاده
مي شوند .در جدول  2.8برخي متدهاي نمونه برداري و آناليز مواد خطرناك شايع فهرست شده اند.
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جدول  :2-8نمونه برداري و متدهاي آناليتيك برخی مواد خطرناک
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 2-8پايش سايت
اولويت هاي پايش هوا بايد بر اس��اس اطالعات جمع آوري شده طي مرحله تعيين مشخصات اوليه
سايت حادثه تعیین شوند .اين اطالعات اساس بعدي براي تعيين سطوح حفاظت مورد نياز و ساير
موارد ديگر هستند .بسته به اهداف كنترل صحنه حادثه ،چهار گروه پايش سايت بايد انجام شود:
 -1پايش براي شرايط فورا كشنده و تهديد كننده حيات ()IDLH
 -2پايش عمومي سايت حادثه
 -3پايش هاي پيرامون محيط حادثه
 -4پايش هاي دوره اي
 1-2-8پايش براي شرايط فورا كشنده و تهديد كننده حيات
در اولين مرحله ،پايش هوا بايد براي شناس��ايي  IDLHانجام ش��ود ،مثل وجود اتمسفرهاي قابل
انفجار يا س��مي ،كمبود اكس��يژن و ....تجهيزات قرائت مس��تقيم اغلب بطور نرمال شامل انديكاتور
گازهاي قابل اش��تعال ،اكس��يژن متر ،دتكتور تيوب ها و مانيتورهاي بخارات آلي هس��تند .بسته به
نتايج اوليه تعيين مشخصات سايت حادثه ممكن است به ساير تجهيزات اندازه گيري هم نياز شود
(مثال دستگاه هاي اندازه گيري پرتوها) .در هر موردي كه وجود هر نوع آالينده يا خطري شناسايي
يا تاييد شد بي نهايت مهم است كه اندازه گيري ها و پايش ها بصورت مداوم انجام شوند .بايد توجه
شود كه افرادي كه اندازه گيري ها را انجام مي دهند ،خود در معرض ريسك هاي بااليي بوده و به
حفاظت هاي مناسبي نياز دارند.
غلظت هاي حاد و كش��نده مواد خطرناك ممكن اس��ت تا مدت ه��ا در فضاهاي محصور و طبقات
پاين تداوم داش��ته باش��ند .كارگران بايد هم��واره مراقب و متوجه انواع موان��ع طبيعي و مصنوعي
مثل تپه ها ،گودال ها ،تانك ها  ...كه ممكن اس��ت س��بب حبس هوا شوند باشند .در صورت وجود
چنين محيط هايي بايد تك تك آنها مورد بررس��ي و اندازه گيري  IDLHقرار گيرند .در فضاهاي
باز ،مواد س��مي تمايل دارند كه پخش ش��ده و منتشر ش��وند .بنابراين جز در حوادث بسيار بزرگ،
انتظار نمي رود كه غلظت هاي كش��نده در فضاهاي باز تداوم داش��ته باشند .بعبارتي ،پايش هوا در
محيط هاي باز نسبت به محيط هاي بسته داراي اولويت پايين تري است.
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 2-2-8پايش عمومي سايت
نمون��ه برداري هوا بايد با اس��تفاده از انواع مدياها براي شناس��ايي كالس ه��اي عمده آالينده هاي
هوابرد و غلظت آنها انجام شود .الگوي نمونه برداري زير را مي توان در قسمت پايش عمومي سايت
بعنوان يك راهنما در نظر داشت.
ابتدا؛ پس از شناس��ايي چش��مي منابع ممكن و محتمل توليد آالينده ها ،در مسير رو به باد به سمت
منبع آالينده و در راستاي جهت وزش باد عمود بر آن نمونه برداري كنيد .در نمونه برداري هاي پشت
به باد و رو به منبع آالينده تا حد امكان به جلو و به س��مت منبع برويد .طي نمونه برداري هاي اوليه
بايد از س��طح حفاظت  Bاستفاده شود .س��طح حفاظت براي نمونه برداري هاي بعدي بايد بر اساس
نتايج نمونه برداري هاي اوليه مش��خص ش��ود .پس از رسيدن به منبع يا پيدا كردن باالترين غلظت،
نمونه برداري را بصورت عمود بر مسير وزش باد انجام دهيد (جهت تعيين عرض پهنه آلودگي) .براي
حصول اطمينان از اينكه هيچ تداخل زمينه اي وجود ندارد يا مواد شناس��ايي ش��ده مربوط به همان
منبع مورد نظر ما هستند ،نمونه هاي هواي خالف جهت منبع هم بايد گرفته شوند.
 3-2-8پايش پيراموني
پايش هاي محل هاي ثابت در خطوط فنس محل حادثه ) (Fence Lineيا پيرامون س��ايت ،كه
در آنجا به تجهيزات حفاظت فردي نيازي نيس��ت بايد انجام ش��ود .اين پايش ها مهاجرت و خروج
آالينده ها از س��ايت حادثه را بررس��ي كرده و براي ارزيابي ايمني محيطي پيرامون سايت استفاده
دارد .در انجام اين پايش ها بايد به سرعت و جهت بادهاي غالب توجه داشت.
 4-2-8پايش دوره اي
ش��رايط س��ايت و به تبع آن ش��رايط اتمسفر ش��يميايي آن ممكن است نسبت به ش��رايط اوليه و
ارزيابي هاي ابتدايي تغيير نمايد .به همين دليل ،پايش بايد بصورت دوره اي تكرار ش��ود بويژه در
شرايط زير:
 كار در قسمت ديگري از سايت انجام شود. آالينده هاي ديگري بوجود آيند. فعاليت ها و عمليات متفاوتي شروع شود. -تغيير عمده اي در شكل رهايش مواد خطرناك رخ دهد.
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 5-2-8پايش فردي
پايش انتخابي افرادي كه فعاليت هاي با ريسك هاي باالتري را انجام مي دهند (يعني افرادي كه به
منبع آلودگي و رهايش نزديك ترند) بسيار توصيه مي شود .اين رويكرد با اين منطق انجام مي شود
كه احتمال مواجهه و نيز ش��دت آن در فواصل نزديكتر بيش��تر است .اگر افرادي كه در نزديكترين
فاصله به منبع قرار دارند مواجهه عمده اي نداش��ته باش��ند ،ساير افراد در فواصل دورتر هم قاعدتا
ايمن تر خواهند بود و نيازي به پايش آنها نخواهد بود.
نمونه هاي پرس��نلي بايد از ناحيه تنفسي افراد گرفته شود و اگر افراد از تجهيزات حفاظت تنفسي
استفاده مي كنند ،نمونه بردار بايد در قسمت دهاني رسپيراتور نصب شود .حالت ايده آل اين است
كه از پمپ هاي نمونه برداري با دبي ثابت اس��تفاده شود چرا كه چك كردن پمپ براي افرادي كه
مشغول پاسخ بوده و يا از تجهيزات حفاظت فردي سنگين استفاده مي كنند سخت است.
نمونه گير فردي ممكن اس��ت دربردارنده طيف وس��يعي از مدياهاي نمونه برداري باشد .متاسفانه
نم��ي توان براي نمونه برداري از مدياهاي متفاوت با يك پمپ اس��تفاده ك��رد .به همین دليل اگر
كارگران بصورت تيمي كار مي كنند ،مي توان براي هر كارگر از يك نوع نمونه بردار يا مديا استفاده
كرد .راه ديگر گذاشتن چندين وسيله نمونه برداري بر روي تجهيزات سنگين در سايت حادثه است.
البته چون اين نمونه ها ،نمونه فردي محسوب نمي شوند بايد سعي كرد تا حد امكان ،نمونه برداري
از ناحيه تنفسي افراد انجام شود.
 3-8متغيرهاي مواجهات با مواد خطرناك در سايت هاي حادثه شيميايي
عوامل زيادي مي توانند بر ميزان و كيفيت مواجهه كارگران در صحنه حوادث شيميايي اثرگذار باشند
كه عمده ترين پارامترها شامل دما و شرايط جوي است .اين فاكتورها بايد در زمان نمونه برداري ها
و آناليز داده ها مد نظر باشند .ساير متغير هاي اثر گذار مي توانند شامل موارد زير باشند:
 دما :يك افزايش  10درجه اي دما مي تواند فشار بخارات  PCBsرا دو برابر كند. رطوبت بارش باران انتشار بخارات با سرعت هاي متفاوت س��رعت باد :افزايش س��رعت باد از  3.7متر در ثانيه به  6.9در دماي  20درجه مي تواند غلظتبخارات  PCBsرا در نزديك سطح مايع دو برابر كند.
 -نوع فعاليت هايي كه انجام مي شوند.
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 4-8محدوديت ها و مزاياي تجهيزات پايش هوا
تمامي تجهيزات قرائت مستقيم داراي محدوديت هاي ذاتي در تشخيص آالينده هاي هوابرد
هستند .برخي از اين محدوديت ها عبارتند از:
 تشخيص و يا شناسايي كالس هاي خاصي از مواد شيميايي يك دستگاه نمي تواند همه پارامترها را اندازه گيري نمايد. مي توانند دچار تداخل شده و نتايج خطا ارايه دهند. معموال زير  1 ppmرا اندازه گيري نمي كنند.اما برخي محاسن آنها:
 اطالعات به سرعت و بصورت آنسايت بدست مي آيد. براي طيف هاي وسيعي از خطرات بالقوه در دسترس هستند. مي توانند مواد شيميايي را كه داراي اثرات  IDLHباشند را اندازه گيري كنند. -تعيين ايمني يا ناايمن بودن فضا

 -9کمک های اولیه برای حوادث شیمیایی

 1-9کمک های اولیه

 )1باید منابع الزم برای کمک های اولیه در محیط کار در ش��رایط اضطراری و حوادث ش��یمیایی
فراهم شود .این اقدامات باید خطرات شیمیایی در محیط کار ،سهولت ارتباطات و خدمات اضطراری
در دسترس مثل اورژانس را در نظر بگیرد.
 )2تا حد ممکن باید افراد آموزش دیده برای اجرای کمک های اولیه در حوادث ش��یمیایی در هر
زمان در س��ایت حضور داش��ته باش��ند .منظور از افراد آموزش دیده افرادی هستند که در خصوص
کمک های اولیه آموزش های رسمی دیده ،پرستاران یا بهیارهای رسمی است.
 )3هرجایی که از مواد ش��یمیایی استفاده می شود ،افراد اجرا کننده کمک های اولیه باید با لحاظ
کردن موارد زیر آموزش ببینند:
 )aخطرات مربوط به هر ماده شیمیایی و نحوه حفاظت فرد کمک کننده در برابر خطرات
 )bنحوه اجرای موثر اقدامات کمک کننده
 )cهرگونه اقدام الزم جهت اعزام افراد مصدوم به مراکز درمانی
 )4کارفرم��ا بای��د یک ارزیابی برای تعیین نیاز به کمک های اولیه انجام دهد .تعداد نفراتی که باید
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در هر شیفت با کمک های اولیه مربوط به حوادث شیمیایی آشنا باشند به موارد زیر بستگی دارد:
 )aتعداد کارکنان
 )bماهیت فعالیت هایی که در کارخانه انجام می شوند.
 )cاندازه کارخانه و توزیع نیروی کار در هر سایت کاری
 )dنزدیک بودن مراکز درمانی بیرون از کارخانه
 )5تجهیزات و تاسیس��ات کمک های اولیه باید متناس��ب با خطراتی باشد که در محیط کار وجود
دارند .تاسیسات و تسهیالت الزم باید برای خود کارگران شاغل در محیط های شیمیایی هم فراهم
شود .چشم شوی اضطراری و دوش های اضطراری از این جمله اند .این تجهیزات باید در فواصل و
مناطق مناسب در دسترس کارگران باشند.
 )6در هر زمانی باید دسترسی راحت به تمام تجهیزات و تاسیسات کمک های اولیه فراهم باشد.
 )7اتاق های کمک های اولیه برای سایت های دارای مواد شیمیایی باید مطابق با الزامات کشوری
ایجاد شوند.

 -10آلودگی زدایی پس از حوادث شیمیایی
 1-10برنامه آلودگی زدایی ()Decontamination Plan

در هر حادثه شیمیایی احتمال دارد افراد ،تجهیزات آنها و حتی اعضای جامعه در اثر مواد شیمیایی
رها ش��ده آلوده ش��وند .آلودگی نه تنها باعث تهدید افراد آلوده ش��ده می شود بلکه همه افرادی را
هم که ممکن اس��ت با این تجهیزات و افراد آلوده ش��ده تماس داش��ته باشند تهدید می کند .کل
فرایند آلودگی زدایی باید با هدف محصور سازی آلودگی به هات زون و رفع آلودگی در راهروهای
آلودگی زدایی جهت حفظ ایمنی و سالمت افراد تیم واکنش ،جامعه و محیط زیست دنبال شود.
اگرچه آلودگی زدایی نوعا به دنبال ورود به سایت آلوده انجام می شود ،تعیین روش آلودگی زداییو روند آن باید بعنوان بخش��ی از فرایند از پیش طرح ریزی ش��ده دیده شده و برنامه الزم برای آن
انجام ش��ده باش��د .تا زمانی که نوع و روش آلودگی زدایی مش��خص نشده باشد ،ورود به هات زون
مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری مثل عملیات امداد و نجات.
 پرسنل تیم پاسخ اضطراری باید با مفاهیم زیر آشنا باشند: )aآلودگی
 )bآلوده شدن
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 )cآلودگی زدایی (کاهش آلودگی)
 )dراهروی آلودگی زدایی
 )eآلودگی زدایی اضطراری
 )fمواجهه
 )gآلودگی زدایی کلی
 )hآلوده شدن ثانویه
 1-1-10آلودگی زدایی ()Decontamination
آلودگی زدایی ش��امل کاهش و پیش��گیری از گسترش آلودگی از افراد و تجهیزات استفاده شده در
حوادث شیمیایی به کمک فرایندهای فیزیکی و شیمیایی است .پرسنل تیم شرایط اضطراری باید
یک پروش��ه کامل آلودگی زدایی را بر اس��اس یک روش مناسب انجام دهند تا مادامیکه ثابت شود
ادامه فرایند آلودگی زدایی نیاز نیست.
 )1اعضای تیم پاس��خ اضطراری باید روش��ی برای کاهش آلودگی یا تماس با مواد خطرناک داشته
باش��ند با از آن طریق مهاجرت آلودگی را کمتر کرده و روش��ی هم باید برای دفع مواد آلوده ش��ده
داش��ته باش��ند .هدف اصلی آلودگی زدایی پیش��گیری از آلوده ش��دن یا آلوده کردن سایر افراد و
تجهیزات بیرون از هات زون است .اگر به آلوده شدن شکی وجود داشته باشد ،آلودگی زدایی افراد،
تجهیزات و ابزار باید انجام شود.
 )2روش هایی برای همه فازهای آلودگی زدایی باید تهیه و اجرایی ش��وند تا احتمال آلوده ش��دن
افراد و تجهیزات کم شود.
 )3تصمیم گیری برای اجرای همه یا بخشی از فرایند آلودگی زدایی باید بر اساس آنالیز خطرات و
ریسک های موجود باشد .این آنالیز عموما شامل ارجاع به رفرنس های فنی برای تشخیص خطرات
عمومی می باش��د مثل حدود قابلیت اش��تعال یا س��میت .روش های آلودگی زدایی باید به محض
رس��یدن به صحنه حادثه اجرا شوند ،ایس��تگاه های کافی آلودگی زدایی باید تاسیس شده ،نفرات
کافی برای این کار فراهم ش��ده و عملیات آلودگی زدایی تا جایی که فرمانده احساس کند آلودگی
دیگر وجود ندارد باید ادامه یابد.
 )4گاهی پیش می آید که آالرم حادثه شیمیایی فعال می شود .معموال بیشتر اعضا قبال در محل
حادثه بوده اند و با تهدید آلودگی مواجهه داشته اند.
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 )aالزم اس��ت به همه افرادی که خودش��ان از محل آلودگی خارج ش��ده اند اعالم ش��ود که برای
آلودگی زدایی به ایستگاه های مشخص شده مراجعه نمایند .تا زمانی که از این افراد آلودگی زدایی
کامل نشده است نباید با دیگران مواجهه داشته باشند.
 )bآتش نشانانی هم مواجهه یافته اند باید بصورت کلی و محض احتیاط آلودگی زدایی شوند .افراد
متخصص و فرمانده تیم تشخیص می دهند که آیا به آلودگی زدایی بیشتری نیاز است یا خیر.
 )cهدف اصلی از آلودگی زدایی ممانعت از خارج ش��دن آلودگی از هات زون به بیرون است .هرگاه
درباره خروج آلودگی تردیدی وجود داشت باید همه تجهیزات ،افراد و ابزار آلودگی زدایی شوند.
 2-10روش های آلودگی زدایی
 1-2-10روش های فیزیکی

روش ه��ای فیزیکی عموما ش��امل برداش��تن یا حذف فیزیک��ی آلودگی از افراد و اجس��ام آلوده و
محدود س��ازی آلودگ��ی ها برای دفع اس��ت .از آنجایی که این متدها می توانن��د غلظت آالینده را
کاهش دهند ،عموما محدود س��ازی بدون تغییر شیمیایی باقی خواهد ماند .مثال هایی از متدهای
آلودگی زدایی شامل موارد زیر است:
 .aجذب سطحی
 .bبرس و فرچه کشیدن و تراشیدن
 .cایزوله کدن و دفع
 .dمکیدن آلودگی ها
 .eشستن
 2-2-10روش های شیمیایی
متدهای ش��یمیایی آلودگی زدایی برای تجهیزات اس��تفاده می ش��وند و نه برای انسان ها و عموما
دربردارنده آلودگی زدایی از طریق تغییر آلودگی بوس��یله برخی واکنش های شیمیایی به ترکیبات
کم ضررتر می باش��د .در موارد آلودگی های بیولوژیک ،متدهای ش��یمیایی باید اثرات کشندگی بر
روی ارگانیسم ها داشته باشند .مثال های روش های شیمیایی شامل موارد زیر است:
جذب عمقی
تجزیه شیمیایی
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 .aضد عفونی سازی یا استرلیزه کردن
 .bخنثی سازی
 .cجامد سازی
 3-10روش های پشیگیری
اگر بتوان تماس با یک آالینده را کنترل کرد ،ریسک مواجهه کاهش پیدا کرده و نیاز به آلودگی زدایی
هم کمتر می شود .نکات زیر را می توان برای پیشگیری از آلودگی در نظر داشت:
 .aتاکید بر روش های کار کم کننده تماس با مواد خطرناک
 .bاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی و وسایل یکبار مصرف در صورت امکان
 4-10آلودگی زدایی از تجهیزات حفاظت فردی
 ط��ی در آوردن تجهیزات حفاظ��ت فردی ( ،)doffingلباس ها باید طوری در آورده ش��وند کهسطح بیرونی آنها با بدن فرد استفاده کننده تماس نداشته باشد .یک برگه ثبت استفاده از تجهیزات
حفاظت فردی باید طی حادثه نگهداری شود .پرسنلی که از تجهیزات حفاظت فردی یکبار مصرف
استفاده می کنند باید وارد فرایند آلودگی زدایی شده و لباس های یکبار مصرف را در آورده و درون
ظروف مخصوص قرار داده و مطابق روش ضایعات خطرناک دفع شوند.
 الزم اس��ت پی��ش از اس��تفاده ،س��ازگاری فیزیکی و ش��یمیایی محلول های مورد اس��تفاده درآلودگی زدایی مشخص شوند چرا که ممکن است پاک کننده ها با آالینده ها واکنش های شیمیایی
بدهند و مواد خطرناکی تولید کنند .هرگونه متد آلودگی زدایی که باعث تخریب ،سایش ،آسیب یا
هرگونه آس��یب دیگری به تجهیزات حفاظتی می ش��ود نباید استفاده شود مگر اینکه قرار باشد که
آن تجهیزات دور انداخته شده و دفع شوند.
 آب یا س��ایر محلول ها برای شستن یا آبکشی باید جمع آوری شده ،محدود شده و درون ظروفمخصوص جمع ش��ده و مثل پس��اب های خطرناک تصفیه شود .برای تعیین نیاز به تصفیه یا روش
تصفیه باید با متخصصان زیست محیطی مشورت شود.
 متده��ای آلودگی زدایی برای ح��ذف آالینده های مختلف دارای درجات مختلفی از اثربخش��یهس��تند .اثربخشی هر روشی باید طی فرایند آلودگی زدایی بخوبی بررسی شود .اگر آلودگی زدایی
اثربخش نیس��ت روش دیگری باید اجرا ش��ود .پیش از آغاز آلودگی زدایی ،مالحظات زیر را باید در
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نظر داشت:
 )aآیا آلودگی زدایی را می توان بصورت ایمن انجام داد؟
 )bآیا منابع موجود برای انجام آلودگی زدایی کافی و در دس��ترس هس��تند؟ اگر خیر ،از کجا باید
آنها را فراهم کرد و چقدر طول می کشد که به آنها دسترسی صورت پذیرد؟
 معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی اثربخشی آلودگی زدایی طی عملیات شامل موارد زیر است: .aسطوح آلودگی با عبور پرسنل از راهروی آلودگی زدایی کاهش می یابد.
 .bآلودگی به هات زون و راهروی آلودگی زدایی محدود می شود.
 .cآلودگی تا سطوح قابل قبول کاهش پیدا می کند.
 روش های مورد استفاده مفید در ارزیابی اثربخشی آلودگی زدایی شامل موارد زیر است: .aمشاهده بصری (لکه ،تغییر رنگ ،اثرات خوردگی و)...
 .bوس��ایل پایش [مثل دتکتورهای فتویونیزاس��یون ( ،)PIDدتکتور تیوب ها ،دستگاه های پایش
پرتوها ،کاغذهای  PHسنج و]...
 .cنمونه برداری خش��ک (چنین نمونه برداری هایی پس از پاکس��ازی می تواند نش��انه اثربخش��ی
آلودگی زدایی باش��د .هنگامی که یک نمونه خش��ک برداشته ش��د ،باید با روش های شیمیایی در
آزمایشگاه آنالیز شود .نمونه برداری خشک را می توان همه از تجهیزات حفاظتی پاکسازی شده و
هم روی پوست برداشت)
 اجسام بزرگ تجهیزات ،مثل وسایل نقلیه و کامیون ها باید از طریق شستشو ،شستن با فشار باال،بخار یا محلول های خاص پاکس��ازی ش��وند .آب یا س��ایر محلول های مورد استفاده برای شستشو
یا آبکش��ی باید جمع آوری ش��ده ،آنالیز ش��ده و مثل پس��اب های صنعتی تصفیه شوند .در چنین
مواردی باید با کارشناس��ان محیط زیست مشورت شود .اگر الزم باشد تعداد زیادی از وسایل نقلیه
آلودگی زدایی شوند ،توصیه های زیر را باید در نظر داشت:
 .aیک پد آلودگی زدایی بصورت ایس��تگاه اولیه شستشو ایجاد نمایید .پد می تواند پد سنگریزه ای،
اس��لب های بتونی ،یا آس��ترهای اس��تخری باش��د .ممکن است الزم شود س��یاالت آلودگی زدایی
جمع آوری شده و پد آلودگی زدایی باید لبه دار بوده یا دارای دایک (خاکریز) باشد و در ضمن باید
دارای یک سیستم زهکشی برای جمع آوری آب باشد.
 .bوسایل نقلیه را چندین بار با آب و دترجنت ها شستشو بدهید .توجه ویژه ای با چرخ ها ،رادیاتور،
موتور و شاسی ماشین ها داشته باشید .بسته به ماهیت آالینده ،ممکن است الزم شود همه آب های
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آلوده جمع آوری شوند بویژه گل و الی حاصل از شستشوی شاسی ماشین ها.
 .cوس��ایل نقلیه باید بطور کامل توس��ط افراد ماهر برای یافتن آس��یب های مکانیکی یا الکتریکی
بازرس��ی ش��وند .مناطقی که باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرند ش��امل ورودی های هوا ،فیلترها،
سیستم خنک کننده ،و سیستم هایی است که با هوا کار می کنند.
 .dبطور کامل تمام وس��ایل و الحاقات خارجی ماشین ها را خارج کرده و شستشو دهید .تجهیزات
باید پیش از اینکه مجددا سوار شوند باید کامال شسته شوند.
 .eتمام تجهیزاتی که به آنها اس��ید پاشیده شده است باید هرچه سریعتر با یک ماده خنثی کننده
مثل جوش شیرین شسته شده و آبکشی شوند.
 .fاگر وس��ایل نقلی��ه با آلودگی های کمتری مواجه ش��ده اند ،مثال دود و بخارات ،باید در س��ایت
آلودگی زدایی ش��ده و سپس به کارواش فرستاده شوند .اگر خروجی کارواش ها بخوبی جمع آوری
و تصفیه می شوند ،انجام کارواش کفایت دارد.
 .gتایید کفایت آلودگی زدایی باید شامل نمونه برداری از سطوح خارجی و آنالیز آنها در آزمایشگاه
باشد.
 اف��رادی ک��ه عملیات آلودگی زدایی را انجام می دهند باید از تجهیزات حفاظت فردی مناس��باس��تفاده کنند و ممکن اس��ت الزم شود که خودش��ان هم آلودگی زدایی شوند .در صورت دریافت
اطالعات تکمیلی از خطرات مواد شیمیایی ،الزم است که ارتقای الزم در تجهیزات حفاظتی صورت
پذیرد.
 اگر افراد هرگونه عالیم خستگی گرمایی یا عالیم مواجهه احتمالی را از خود نشان دهند ،اقداماتفوری باید برای خارج س��ازی تجهیزات در ش��رایطی انجام شود که حصول اطمینان شود که هیچ
مواجهه ای با آالینده های بیرونی وجود نخواهد داش��ت .این افراد باید به مراکز خدمات پزش��کی
اورژانس اعزام شده و بررسی های الزم روی آنها انجام شود.
 باید یک جلس��ه توجیهی برای همه افرادی که در فرایند آلودگی زدایی ش��رکت می کنند برگزارشود .افراد در معرض باید در خصوص عالیم و اثرات مواجهات با مواد خطرناک آموزش دیده باشند.
در صورت لزوم ،آزمایش های پزشکی الزم برای این افراد انجام شود.
 -سوابق مواجهه افراد با مواد خطرناک باید در پرونده پزشکی افراد نگهداری شود.
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 5-10معاینات پزشکی و سالمت کارگران در معرض مواد شیمیایی
 1-5-10اصول کلی

 معاینات پزشکی شامل معاینات پیش از کار و معاینات دوره ای است .همچنین معاینات بازگشتمج��دد به کار پ��س از دوری دراز مدت یا غیبت به دالیل بهداش��تی و معاینات پایان کار هم جزء
معاینات پزشکی کار با مواد شیمیایی هستند.
 معاینات پزش��کی کار با مواد ش��یمیایی باید جزیی از برنامه کلی پایش س�لامت کارکنان باشد.پایش های پزشکی باید شامل تکنیک های ساده برای تشخیص اثرات بهداشتی باشد .این روش ها
می توانند شامل آزمایشات و پرسش درباره شکایات بهداشتی باشند.
 هرجا که الزم باشد ،کارفرما باید ترتیبی برای انجام معاینات پزشکی کارگران فراهم نماید: )aبرای ارزیابی سالمت کارگران در ارتباط با ریسک های ایجاد شده توسط مواجهات شیمیایی
 )bبرای تشخیص زودرس بیماری ها و آسیب های شغلی ایجاد شده در اثر مواجهات شیمیایی
 )cبرای ارزیابی توانایی کارگران جهت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 در موارد مواجهه با خطرات خاص ،معاینات سالمت و پزشکی باید شامل تعیین سطح مواجهه واثرات بیولوژیک عوامل زیان آور باشد.
 زمانی که یک سیس��تم معتبر و پذیرفته شده برای پایش بیولوژیک سالمت کارکنان وجود دارد،می توان از این سیستم برای شناسایی کارگران نیازمند معاینات بیشتر و دقیق تر استفاده کرد.
 انجام معاینات پزشکی در شرایط زیر الزم است: )aاجرای معاینات توسط قانونگذار برای افراد در معرض مواد شیمیایی الزام شده باشد.
 )bبه کارفرما توسط سرویس های بهداشت حرفه ای توصیه شده باشد که معاینات را برای حفاظت
از کارکنان آسیب پذیر مثل زنان باردار و یا شیرده انجام دهد.
 )cپایش های اتمس��فریک یا بیولوژیک نش��ان دهند که ممکن اس��ت اثراتی بعلت مواجهه با مواد
شیمیایی در کارگران ایجاد شده باشند.
 مواجهه با انواع مواد شیمیایی زیرممکن است فعال کننده اجرای برنامه های پزشکی باشند: )aمواد شیمیایی که سمیت سیستمیک آنها محرز شده باشد یعنی اثرات نامحسوس داشته باشند.
 )bمواد شیمیایی دارای اثرات مزمن مثل مواد ایجاد کننده آسم شغلی
 )cمواد شیمیایی ایجاد کننده درماتیت شدید
 )dمواد شیمیایی سرطانزا یا مشکوک به سرطانزایی
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 )eمواد شیمیایی که موتاژن و تراتوژن بوده یا مشکوک به آن باشند.
 )fمواد ش��یمیایی دیگر که احتمال ایجاد بیماری یا س��ایر ش��رایط سوء در شرایط کار با آنها وجود
داشته باشد.
 6-10استفاده از نتایج معاینات پزشکی
 هنگامی که نتایج معاینات پزش��کی اثرات کلینیکی یا پی��ش کلینیکی را اثبات کردند ،معالجاتپزش��کی باید انجام ش��ده و اقدامات مناسب برای بهبود ش��رایط کار با رویکرد پیشگیری یا کاهش
مواجهات اجرا ش��وند .به منظور پیش��گیری یا کاهش اثرات بعدی ،این اقدامات باید شامل ارزیابی
مجدد ریسک های مرتبط به اقدامات کنترلی باشد.
 باید از نتایج معاینات پزشکی برای تعیین وضعیت بهداشتی کارگران استفاده شده و نباید از آنهابرای تبعیض بین کارگران استفاده شود.
 نتایج معاینات پزشکی و پایش های بیولوژیک باید به زبان قابل فهم به کارگر مربوط اطالع رسانیشود.
 7-10نگهداری سوابق پزشکی
 ش��رایط انج��ام معاینات ،زم��ان اجرای آن و نتایج دقی��ق و کامل معاینات باید ب��ا رعایت اصولحفظ اسرار ش��خصی نگهداری شوند .مدت زمان نگهداری این سوابق توسط الزامات ملی مشخص
می شوند اما اگر الزامی در این زمینه وجود نداشت ،یک دوره زمانی  30ساله برای نگهداری سوابق
پزشکی توصیه می شود.
 کارگران باید به س��وابق ش��خصی پزشکی خودشان دسترسی داشته باشند چه بصورت شخصی وچه از طریق پزشک.
 کارگران و نماینده های آنها باید حق دسترس��ی به نتایج مطالعات اجرا ش��ده از سوابق پزشکی راداشته باشند.
 نتایج سوابق پزشکی باید برای تهیه گزارش ها و تجزیه تحلیل های اپیدمیولوژیک بصورت بی نامدر دسترس باشند.
 -قانونگذار باید از صحت اجرا و نگهداری سوابق پزشکی حصول اطمینان نماید.
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 8-10بازرسی های قانونی پس از بروز حوادث شیمیایی
پس از بروز و گزارش هر نوع حادثه ش��یمیایی قابل گزارش در صنایع ،الزم اس��ت که کارشناس��ان
مراکز دولتی (از جمله کارشناس��ان مراکز بهداشتی) نسبت به بررسی حادثه رخ داده اقدام کرده و
بررس��ی های الزم را به منظور حصول اطمینان از عدم آس��یب رسانی های بعدی حادثه شیمیایی
رخ داده انجام دهند .در ادامه یک چک لیست راهنما برای بررسی حوادث شیمیایی ارایه می شود.

چک لیست بررسی حوادث شیمیایی پس از بروز حوادث شیمیایی
ردﻳﻒ

ﭘﺮﺳﺶ

1
2
3
4
5
6
7
8

ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ���� ﻃﻲ ﻣﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ�� ﮔﺰ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ�� ﻫﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ���� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻛﻤﻴﺖ � ﺧﻄﺮ�� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ���� ﻣﺸﺨﺺ �ﺳﺖ.
��� ﺑﻨﺪ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ��ﻫﻨﻤﺎ �� �ﻃﺮ�� ﻣﺤﻞ ﺣﺎ�ﺛﻪ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻫﺎ� ﻻ�� �� ﻓﻮ�ﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ �� ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎ� ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ� �� ﺻﻮ�� ﻟﺰ�� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ �ﻃﺮ�� ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ��ﻫﻨﻤﺎﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ.
�ﻃﻼ� �ﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎ � �ﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﺎ�� ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �� ���� ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
�ﺳﺖ.
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮ�� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﻫﺎ ﺷﺪ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺳﻂ �ﻓﺮ�� ��
ﻣﻌﺮ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﻧﺪ.
ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ��ﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺪ�ﻣﺎ� ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮ� ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �ﺟﺮ� ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎ� ﭘﺰﺷﻜﻲ �� �ﻓﺮ��� ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺣﺎ�ﺛﻪ �� ﻣﻌﺮ� ﻣﻮ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﻧﺪ
�ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ���ﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ��ﻫﻨﻤﺎ ﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ.
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻫﺎ� ﭘﺲ �� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ���ﻳﻲ �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
�ﻧﺪ��� ﮔﻴﺮ� ﻫﺎ� ﭘﺲ �� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ���ﻳﻲ �ﻳﻤﻦ ﺑﻮ�� ﺷﺮ�ﻳﻂ �� ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺴﺎ� ﻫﺎ � ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻊ ���� ﺷﺪ� ﻣﻄﺎﺑﻖ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ���� �
�ﻓﻊ ﺷﺪ� �ﻧﺪ.
�� ﺻﻮ�� �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻟﻮ�ﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ �ﻃﺮ��� ﮔﺰ��� ﻫﺎ� ﻻ�� ﺑﻪ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ ���ﻳﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻋﻠﻞ �ﻳﺸﻪ �� ﺑﺮ�� ﺣﺎ�ﺛﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ� � �ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� ��
ﺑﺮ�� ﻣﺠﺪ� ﺣﻮ��� ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺤﺎ� ﺷﺪ� �ﻧﺪ.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
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پیوست ها
 عالیم و نشانه های خطر مواد شیمیایی:1 پیوست
E

O

Explosive

Oxidizing

F

F+

Highly
flammable

Extremely
flammable

T

T+

Toxic

Very toxic

Xn

Xi

Harmful

Irritant
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پیوست  :2عبارات ریسک (درج شده درون برچسب ها)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36

ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ� ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺸﻚ �ﺳﺖ.
�ﻳﺴﻚ �ﻧﻔﺠﺎ� �� �ﺛﺮ ﺷﻮ�� �ﺻﻄﻜﺎ� ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ��.
�ﻳﺴﻚ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ �ﻳﺎ� �ﻧﻔﺠﺎ� �� �ﺛﺮ ﺷﻮ�� �ﺻﻄﻜﺎ� ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ��
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ� ﻓﻠﺰ� ﻣﻨﻔﺠﺮ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺣﺴﺎ� ﺷﻜﻞ ﻣﻲ �ﻫﺪ.
ﮔﺮ� ﻛﺮ�� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﻧﻔﺠﺎ� �� ﺷﻮ�.
ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ� �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻫﻮ� ﻳﺎ ﻋﺪ� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻫﻮ�
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺗﺶ ﺳﻮ�� ﺷﻮ�.
ﺗﻤﺎ� �� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺗﺶ ﺳﻮ�� ﺷﻮ�.
ﻫﻨﮕﺎ� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�
ﺑﺴﻴﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�
ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�
ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� – ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ
ﺑﺎ �� ﺑﺸﺪ� ��ﻛﻨﺶ ﻣﻲ �ﻫﺪ.
�� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �� ﺑﺨﺎ��� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮ�� �ﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ� ﻣﻲ ﺷﻮ�.
ﺧﻮ�ﺑﺨﻮ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� �� ﻫﻮ�
ﻃﻲ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺑﺨﺎ��� � ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﻧﻔﺠﺎ� ﺑﺼﻮ�� ﻣﺨﻠﻮ� ﺑﺎ ﻫﻮ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﭘﺮ�ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ� �ﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ �ﻫﺪ.
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ ﺧﻮ���
ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
ﺳﻤﻲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﺳﻤﻲ �� ﺻﻮ�� ﺑﻠﻊ
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� ﺻﻮ�� ﺑﻠﻊ
�� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �� ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺳﻤﻲ ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ﺷﻮ�.
�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �ﺳﻴﺪﻫﺎ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺳﻤﻲ ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ �ﺳﻴﺪﻫﺎ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺳﻤﻲ ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﺗﺠﻤﻌﻲ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ �ﻳﺠﺎ� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺤﺮ� ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
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R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
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ﻣﺤﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺤﺮ� ﭘﻮﺳﺖ
ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﺟﺪ� ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ
�ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ
�ﻳﺴﻚ �ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻮ�.
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻮ�.
�ﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮ� ﮔﺮ� ﺷﻮ� ﺧﻄﺮ �ﻧﻔﺠﺎ� ����.
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻃﺎ� ﺷﻮ�.
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� �ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮ��ﺛﻲ ﺷﻮ�.
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺎﻳﺺ �� ﻧﻮ��� ﺷﻮ�.
ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� ﺟﺪ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻲ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ�
ﺳﺮﻃﺎﻧﺰ� �� ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
ﺑﺴﻴﺎ� ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� ﺑﻪ ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺛﺮ�� ���� ﻣﺪ� �ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� ﺑﻪ �ﺑﺰﻳﺎ� ﺷﻮ�.
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ﮔﻴﺎﻫﺎ�
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ﺣﻴﻮ�ﻧﺎ�
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� �� ﺧﺎ�
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� �ﻧﺒﻮ�ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺛﺮ�� ﺳﻮ� ���� ﻣﺪ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮ�.
ﺧﻄﺮﻧﺎ� ﺑﺮ�� ﻻﻳﻪ ���
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� ﺑﻪ ﺑﺎ����
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ
�ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﻗﺺ �ﻟﺨﻠﻘﻪ
�ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ
ﻣﻲ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺳﺒﺐ �ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻮ����� ﺷﻴﺮﺧﻮ�� ﺷﻮ�.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

عبارات ترکیبی ریسک
ﺑﺎ �� ﺑﺸﺪ� ��ﻛﻨﺶ ���� � ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
R14/15
ﺑﺎ �� ﺑﺸﺪ� ��ﻛﻨﺶ ���� � ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺑﺴﻴﺎ� ﺳﻤﻲ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ� ���� ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
R15/29
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R20/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ���
R20/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R20/21/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R21/22
ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R23/24
ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﻳﺎ ﺧﻮ���
R23/25
ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﻳﺎ ﺧﻮ���
R23/24/25
ﺳﻤﻲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R24/25
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R26/27
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ���
R26/28
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R26/27/28
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R27/28
ﻣﺤﺮ� ﭼﺸﻢ ﻫﺎ � ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ
R36/37
ﻣﺤﺮ� ﭼﺸﻢ ﻫﺎ � ﭘﻮﺳﺖ
R36/38
ﻣﺤﺮ� ﭼﺸﻢ ﻫﺎ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﭘﻮﺳﺖ
R36/37/38
ﻣﺤﺮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﭘﻮﺳﺖ
R37/38
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
R39/23
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R39/24
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺧﻮ���
R39/25
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R39/23/24
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ���
R39/23/25
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R39/24/25
 R39/23/24/25ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
R39/26
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R39/27
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺧﻮ���
R39/28
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R39/26/27
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ���
R39/26/28
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
R39/27/28
 R39/26/27/28ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
R40/20
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺖ
R40/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮ��ﻛﻲ
R40/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R40/20/21
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ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ ﺧﻮ���
R39/28
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R39/26/27
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ���
R39/26/28
صنایع
محيط�ﺛﺮكار و
ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ در
ﻗﺎﺑﻞشیمیایی
حوادث
مديريت
راهنمای
ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ
ﺷﺪﻳﺪ ��
�ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ
ﺧﻴﻠﻲ
R39/27/28 108
 R39/26/27/28ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪ �� �ﺛﺮ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ���
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�
R40/20
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺖ
R40/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮ��ﻛﻲ
R40/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ
R40/20/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ� � ﺧﻮ��ﻛﻲ
R40/20/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﺧﻮ��ﻛﻲ
R40/21/22
� R40/20/21/22ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ�� :ﻳﺴﻚ �ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ �ﺛﺮ�� ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎ�� ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ � ﺧﻮ��ﻛﻲ
ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ �ﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ � ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﻮ�.
R42/43
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ
R48/20
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺘﻲ
R48/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮ��ﻛﻲ
R48/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ
R48/20/21
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﺧﻮ��ﻛﻲ
R48/20/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺘﻲ � ﺧﻮ��ﻛﻲ
R48/21/22
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ���� ﻣﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺴﻲ� ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ �
R48/20/21/22
ﺧﻮ��ﻛﻲ
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ�
R48/23
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ�
R48/24
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺧﻮ��ﻛﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ�
R48/25
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ � ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ�
R48/23/24
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﺎ� ���� ﻣﺪ� �ﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﺧﻮ���
R48/23/25
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﺎ� ���� ﻣﺪ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻮ���
R48/24/25
ﺳﻤﻲ :ﺧﻄﺮ �ﺳﻴﺐ ﻫﺎ� ﺟﺪ� ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ �� �ﺛﺮ ﻣﻮ�ﺟﻬﺎ� ���� ﻣﺪ� �ﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ
R48/23/24/25
ﺧﻮ���
ﺑﺴﻴﺎ� ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �ﺛﺮ�� ﻣﻨﻔﻲ �� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� �ﺑﻲ �ﻳﺠﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
R50/53
ﺳﻤﻲ ﺑﺮ�� ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �ﺛﺮ�� ﻣﻨﻔﻲ ���� ﻣﺪ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� �ﺑﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
R51/53
�ﺳﻴﺐ �ﺳﺎ� ﺑﻪ ��ﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ� �ﺑﺰ�� ﻣﻤﻜﻦ �ﺳﺖ �ﺛﺮ�� ﻣﻨﻔﻲ ���� ﻣﺪ� ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ� �ﺑﻲ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
R52/53
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پیوست  :3عبارات ایمنی درون برچسب های شیمیایی (سیستم برچسب گذاری اتحادیه اروپا)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41

�� ﻇﺮ� ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
��� �� �ﺳﺘﺮ� ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
��� �� ﻣﻮﺟﻮ��� �ﻧﺪ� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�� �ﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ� )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ�ﻧﺪ�(.
�� �ﻳﺮ ﻳﻚ ﮔﺎ� ﺑﻲ �ﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ� )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ�ﻧﺪ�(.
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ�.
ﻇﺮ� ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ ��ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�.
ﻇﺮ� �� ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻇﺮ� �� ﻣﻬﺮ � ﻣﻮ� ﺷﺪ� ﻧﮕﻪ ﻧﺪ��ﻳﺪ.
��� �� ﻣﻮ�� ﻏﺬ�ﻳﻲ � �ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ � ﻏﺬ�� ﺣﻴﻮ�ﻧﺎ� ﻗﺮ�� �ﻫﻴﺪ.
��� �� ﻣﻮ�� ﻧﺎﺳﺎ�ﮔﺎ� ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ )ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎ�ﻧﺪ�(.
��� �� ﺣﺮ��� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
��� �� ﻣﻨﺎﺑﻊ �ﺣﺘﺮ�� � ﺳﻴﮕﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
��� �� ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻇﺮ� ﺑﺎ �ﺣﺘﻴﺎ� ﺟﺎﺑﺠﺎ � ﺑﺎ� ﺷﻮ�.
ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻣﺎ�� ﺧﻮ��� � �ﺷﺎﻣﻴﺪ� ﻣﻤﻨﻮ� �ﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎ� ﻛﺎ� ﺳﻴﮕﺎ� ﻧﻜﺸﻴﺪ.
ﻏﺒﺎ��� �� �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻓﻴﻮ� ﻫﺎ� ﮔﺎ�ﻫﺎ � �ﺳﭙﺮ� �� �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﻧﻜﻨﻴﺪ.
�� ﺗﻤﺎ� ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮ�.
�� ﺗﻤﺎ� ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮ�.
�� ﺻﻮ�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ �� ﻓﺮ���� ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ� � ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ��ﺟﺎ� ﺷﻮ�.
ﻓﻮ�� ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� �ﻟﻮ�� ﺷﺪ� �� �����ﻳﺪ.
ﭘﺲ �� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪ�� �ﻳﺎ�  ....ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮ�.
���� ��ﻳﻦ ﻧﺸﻮ�.
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ� �� �ﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮ�.
�ﺣﺘﻴﺎﻃﺎ� ﻻ�� �� ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ �ﻋﻤﺎ� ﺷﻮ�.
�� ﺷﻮ� � �ﺻﻄﻜﺎ� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.
ﻣﺎ�� � ﻇﺮ� �� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮ�� �ﻳﻤﻦ �ﻓﻊ ﺷﻮ�.
�� ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� �ﺳﺘﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� �ﺟﻮ� ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ �� ﻣﺎﺳﻚ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻮ�� � ﭼﺸﻢ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﺑﺮ�� ﭘﺎﻛﺴﺎ�� ﻛﻒ � �ﺟﺴﺎ� �ﻟﻮ�� �� � ....ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� ﻣﻮ��� �ﺗﺶ ﺳﻮ�� � �ﻧﻔﺠﺎ� ��� � ﻓﻴﻮ� �ﺳﺘﻨﺸﺎ� ﻧﺸﻮ�.
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S42
S42
S43
S43
S44
S44
S45
S45
S46
S46
S47
S47
S48
S48
S49
S49
S50
S50
S51
S51
S52
S52
S53
S53
S54
S54
S55
S55
S56
S56
S57
S57
S58
S58
S59
S59
S60
S60
S61
S61
S62
S62

�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�
ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
�ﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻛﺮ�� ���� �ﺳﺎﻳﻞ
�ﺳﭙﺮ� ﻛﺮ��
ﺗﺪﺧﻴﻦ� /ﺳﭙﺮ�
ﻫﻨﮕﺎ� ﺗﺪﺧﻴﻦ/
ﻫﻨﮕﺎ�
ﺷﻮ�..
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�
�ﻃﻔﺎ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﺮ�� �ﻃﻔﺎ
ﺣﺮﻳﻖ ����  ......ﺑﺮ��
ﻣﻮ��� ﺣﺮﻳﻖ
�� ﻣﻮ���
��
ﺷﻮ�..
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﻛﺮ�ﻳﺪ ﺑﻪﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻛﺮ�ﻳﺪ
�ﺣﺴﺎ� ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ
�ﮔﺮ �ﺣﺴﺎ�
�ﮔﺮ
ﻛﻨﻴﺪ..
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﻓﻮ�� ﺑﻪﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﻓﻮ��
ﺣﺎ�ﺛﻪ ﻳﺎﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ
ﺑﺮ�� ﺣﺎ�ﺛﻪ
ﻣﻮ��� ﺑﺮ��
�� ﻣﻮ���
��
ﺷﻮ�..
ﻧﺸﺎ� �ﻫﻴﺪ
ﻣﺎ�� ���� ﻧﺸﺎ�
ﻇﺮ� ﻣﺎ��
ﻛﺮ�� �� ﻇﺮ�
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻛﺮ��
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﻓﻮ�� ﺑﻪﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ﺷﺪ� ﻓﻮ��
ﺧﻮ��� ﺷﺪ�
�ﮔﺮ ﺧﻮ���
�ﮔﺮ
�ﻫﻴﺪ..
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�
ﮔﺮ�� ﻧﮕﻬﺪ���
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ��
��ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
�� ....ﺟﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ���� ....
�ﻣﺎ� ﻛﻤﺘﺮ
�� �ﻣﺎ�
��
ﺷﻮ�..
ﺘﻪ ﺷﻮ�
��ﺷﺘﻪ
ﻧﮕﻪ ��ﺷ
ﺧﻴﺲ ﻧﮕﻪ
ﺑﺎﺑﺎ  ......ﺧﻴﺲ
ﺷﻮ�..
��ﺷﺘﻪ ﺷﻮ�
ﻧﮕﻪ ��ﺷﺘﻪ
�ﺻﻠﻲ ﻧﮕﻪ
ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ
�� ﻇﺮ�
ﻓﻘﻂ ��
ﻓﻘﻂ
ﺷﻮ�..
ﻣﺨﻠﻮ� ﻧﺸﻮ�
 ....ﻣﺨﻠﻮ�
ﺑﺎﺑﺎ ....
ﻧﺸﻮ�..
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�
ﻛﺎﻓﻲ ﻧﮕﻬﺪ���
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ
�� ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻘﻂ ��
ﻓﻘﻂ
ﺷﻮ�..
ﺷﻮ�..
ﻧﻤﻲ ﺷﻮ�
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ
�ﺳﻴﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺳﻄﻮ� �ﺳﻴﻊ
��ﺧﻠﻲ ﺑﺮﺑﺮ ﺳﻄﻮ�
�ﺳﺘﻔﺎ�� ��ﺧﻠﻲ
ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺑﺮ��
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮ�
�ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﻪﺑﻪ �ﺳﺘﻮ��ﻟﻌﻤﻞ
ﭘﻴﺶ ���� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﺷﻮ� --ﭘﻴﺶ
ﺧﻮ����� ﺷﻮ�
ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ ﺧﻮ�����
���� ﻣﻮ�ﺟﻬﻪ
ﺷﻮ�..
ﻣﺸﻮ�� ﺷﻮ�
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﻮ��
ﻣﺮ�ﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
�ﻳﺴﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮ�ﻛﺰ
ﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪﺑﻪ ﻣﺤ
ﭘﻴﺶ ���� ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﭘﻴﺶ
ﺷﻮ�..
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮ�
ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ
��� ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ���
�ﺑﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎ� �ﺑﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ�
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻗﺒﻞ ���� ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ
ﺷﻮ�..
�ﻓﻊ ﺷﻮ�
ﺧﻄﺮﻧﺎ� �ﻓﻊ
ﻣﺎ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺼﻮ�� ﻣﺎ��
�� ﺑﺼﻮ��
�ﻇﺮ� ��
ﻣﺎ�� �ﻇﺮ�
ﻣﺎ��
ﺷﻮ�..
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�
ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻃﺮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ���� ﻃﺮ�
�ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
�ﻟﻮ�ﮔﻲ �ﻳﺴﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ���� �ﻟﻮ�ﮔﻲ
ﺑﺮ�� ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ�
ﺑﺮ��
ﺷﻮ�..
�ﻓﻊ ﺷﻮ�
ﺧﻄﺮﻧﺎ� �ﻓﻊ
ﻣﺎ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺼﻮ�� ﻣﺎ��
ﺑﺼﻮ��
ﺷﻮ�..
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�
�ﻓﻊ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ �� �ﻓﻊ
ﺑﺎ�ﻳﺎﻓﺖ� ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺧﺼﻮ� ﺑﺎ�ﻳﺎﻓﺖ�
�� ﺧﺼﻮ�
ﺳﺎ�ﻧﺪ� ��
�ﻃﻼﻋﺎ� ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﺑﻪﺑﻪ �ﻃﻼﻋﺎ�
ﺷﻮ�..
�ﻓﻊ ﺷﻮ�
ﺧﻄﺮﻧﺎ� �ﻓﻊ
ﻣﺎ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ�
ﺑﺼﻮ�� ﻣﺎ��
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮ��
�� ﺑﺎﻳﺪ
ﻇﺮ� ��
ﻣﺎ�� �� ﻇﺮ�
�ﻳﻦ ﻣﺎ��
�ﻳﻦ
ﺷﻮ�..
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺷﻮ�
�ﻳﺘﺎﺷﻴﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ
ﺷﻮ� .ﺑﻪﺑﻪ �ﻳﺘﺎﺷﻴﺖ
ﺧﻮ����� ﺷﻮ�.
�ﻳﺴﺖ ﺧﻮ�����
ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ
ﺷﺪ� ﺑﻪﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
�ﻫﺎ ﺷﺪ�
���� �ﻫﺎ
ﺷﻮ�..
ﭘﺰﺷﻚ ﺷﻮ�.
��ﺟﺎ� ﺑﻪﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ﻓﻮ�� ��ﺟﺎ�
ﻧﺸﻮ� .ﻓﻮ��
�ﻟﻘﺎ ﻧﺸﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺮ�� �ﻟﻘﺎ
ﺧﻮ��� �ﺳﺘﻔﺮ��
ﺻﻮ�� ﺧﻮ���
�� ﺻﻮ��
��
ﺷﻮ�.

ﻗﻔﻞ ﺷﺪ� � ��� �� �ﺳﺘﺮ� ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
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��� ﻇﺮ� �� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﮓ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.
�� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ��� ��  ...ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ� .عبارات ترکیبی ایمنی
ﻛﻮ�ﻛﺎ� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﺷﺪ� � ��� �� �...ﺳﺘﺮ�
ﺧﻨﻚ� ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪﻗﻔﻞ
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ �� ﻳﻚ ﻣﻜﺎ�S1/2
��� ﻇﺮ� �� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﮓ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.
ﺷﻮ�.
�� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ� ��� ��  ...ﻧﮕﻬﺪ���S3/7
ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ �� .ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.
��� ﻇﺮ� �� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � ﺧﺸﻚ
S3/9
ﺑﺴﺘﻪ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻣﺤﻜﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺐﻇﺮ�
S3/7/9ﺗﻬﻮﻳﻪ ���
ﺷﻮ�.
ﻧﮕﻬﺪ���
��� ﻇﺮ� �� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� ﻣﻜﺎ� ﺑﺎ
�ﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ��� ��  ...ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
ﻣﻤﻨﻮ�ﺧﻨﻚ
ﻛﺸﻴﺪ� ﻣﻜﺎ�
��
ﺳﻴﮕﺎ�
ﻫﻨﮕﺎ� �ﺳﺘﻔﺎ��� ﺧﻮ���� �ﺷﺎﻣﻴﺪ� �
S3/9/14
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ � �� ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ � ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
.S3/9/49
�� ﺗﻤﺎ� ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ �� ﻳﻚ ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ� ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ��� ��  ...ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� ﻟﺒﺎ� � �ﺳﺘﻜﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
S3/9/14/49
ﻣﻜﺎ� ﺧﻨﻚ� ��� ��  ...ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�� ﺷﻮ�.
ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﻟﺒﺎ� � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ��S3/14
ﺷﻮ� .ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ ���ﻳﺪ.
ﻇﺮ� ��
ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ���
�ﺳﺘﻔﺎ��
�� �ﺳﺘﻜﺶ � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻤﻲ � S7/8
ﺷﻮ�.ﻣﻜﺎ� ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻔﺎ��� ��
ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﻇﺮ�� ��ﺻﻮ��
���ﭼﺸﻢ
�ﺳﺘﻜﺶ � ﺣﻔﺎﻇﺖ
�� ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ� S7/9
ﺧﻮ���� �ﺷﺎﻣﻴﺪ� � ﺳﻴﮕﺎ� ﻛﺸﻴﺪ� ﻣﻤﻨﻮ� �ﺳﺖ.
ﮔﺮ���ﺳﺘﻔﺎ���
ﻫﻨﮕﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
 ... S20/21ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ �� �� �ﻣﺎ� ﻛﻤﺘﺮ ��
ﭘﻮﺳﺖ � ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� ﺷﻮ�.
 S24/25ﺧﻨﻚ �� ﺗﻤﺎ�
ﻧﮕﻬﺪ��� ﺑﺎﺷﻮ�.
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ� � �� ﻣﺤﻴﻂ
�ﺳﺘﻜﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
�� ... �� S36/37
ﻟﺒﺎ� �ﺷﻮ�.
ﻧﮕﻬﺪ���
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� �ﻣﺎ� ﻛﻤﺘﺮ
ﻟﺒﺎ� � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ�� ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﺧﻄﺮﻧﺎ� �ﻓﻊ ��ﺷﻮ�.
ﻣﺎ�� �� ��ﻳﻦ ﻧﻜﺮ��� ﺑﺼﻮ�� ﻣﺎ��S36/39
�� �ﺳﺘﻜﺶ � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻤﻲ � ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
S37/39
 �� S36/37/39ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ� �ﺳﺘﻜﺶ � ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ � ﺻﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺷﻮ�.
ﻓﻘﻂ �� ﻇﺮ� �ﺻﻠﻲ �� �� �ﻣﺎ� ﻛﻤﺘﺮ ��  ...ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ�� ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
S47/49
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ� � �� ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
S3/7
��� ﻇﺮ� ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ � �� �ﻣﺎ� ﻛﻤﺘﺮ ��  ...ﻧﮕﻬﺪ��� ﺷﻮ�.
S7/47
ﻣﺎ�� �� ��ﻳﻦ ﻧﻜﺮ��� ﺑﺼﻮ�� ﻣﺎ�� ﺧﻄﺮﻧﺎ� �ﻓﻊ ﺷﻮ�.
S29/56
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حوادث
های
کمیت
حداقل
شیمیایی و
پیوست  :4مواد
ایجادﺣﻮ���
پتانسیل �ﻳﺠﺎ�
با ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻫﺎ�
ﻛﻤﻴﺖ
ﺣﺪ�ﻗﻞ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ �
ﭘﻴﻮﺳﺖ  :4ﻣﻮ��
ﻧﺎ� ﻣﺎ�� ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺷﻤﺎ�� CAS

ﻛﻤﻴﺖ

� 4ﻣﻴﻨﻮ ﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ

92-67-1

1kg

ﺑﻨﺰﻳﺪﻳﻦ

92-87-5

1kg
1kg

ﺑﻨﺰﻳﺪﻳﻦ � ﻧﻤﻚ ﻫﺎ
�� ﻣﺘﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮ���ﻣﻴﻦ

62-75-9

1kg

 -2ﻧﻔﺘﻴﻞ �ﻣﻴﻦ

91-59-8

1kg

ﺑﺮﻳﻠﻴﻮ� )ﭘﻮ��� ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ�(

7440-41-7

10kg

ﺑﻴﺲ )ﻛﻠﺮ�ﻣﺘﻴﻞ( �ﺗﺮ

542-88-1

1kg

ﻣﺤﻠﻮ�  3� 1ﭘﺮ�ﭘﺎﻧﻮ�

1120-71-4

1kg

 8 �7 � 3 � 2ﺗﺘﺮ�ﻛﻠﺮ��ﻳﺒﻨﺰ�ﭘﻲ��-
�ﻛﺴﻴﻦ

1746-01-6

1kg

ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻴﺪ ��ﺳﻨﻴﻚ� �ﺳﻴﺪ � ﻧﻤﻚ ﻫﺎ�
��ﺳﻨﻴﻚ 5

1303-28-2

500kg

ﺗﺮ� �ﻛﺴﻴﺪ ��ﺳﻨﻴﻚ

1327-53-3

100kg

ﻫﻴﺪ�ﻳﺪ ��ﺳﻨﻴﻚ

7784-42-1

10kg

�� ﻣﺘﻴﻞ ﻛﺮﺑﺎﻣﻮﻳﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ

79-44-7

1kg

) -4ﻛﻠﺮ�ﻓﻮ�ﻣﻴﻞ( ﻣﻮ�ﻓﻮﻟﻴﻦ

15159-40-7

1kg

ﻛﻠﺮﻳﺪﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ )ﻓﺴﮋ�(

75-44-5

750kg

ﻛﻠﺮ

7782-50-5

25t

ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪ����

7783-06-4

50t

�ﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ

107-13-1

200t

ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪ����

74-90-8

20t

�� ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

75-15-0

200t

ﺑﺮ�

7726-95-6

500t

�ﻣﻮﻧﻴﺎ�

7664-41-7

500t

�ﺳﺘﻴﻠﻦ )�ﺗﻴﻦ(

74-86-2

50t

ﻫﻴﺪ����

1333-74-0

50t

�ﻛﺴﻴﺪ �ﺗﻴﻠﻦ

75-21-8

50t
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�ﻛﺴﻴﺪ ﭘﺮ�ﭘﻴﻠﻦ

75-56-9

50t

 -2ﺳﻴﺎﻧﻮﭘﺮ�ﭘﺎ��) ��� -2 -ﺳﺘﻮ� ﺳﻴﺎﻧﻮ
ﻫﻴﺪ�ﻳﻦ(

75-56-9

200t

 -2ﭘﺮ�ﭘﺎﻧﻮ�

107-02-8

200t

 -2ﭘﺮ�ﭘﻦ�) ���-1-ﻟﻴﻞ �ﻟﻜﻞ(

107-18-6

200t

�ﻟﻴﻞ �ﻣﻴﻦ

107-11-9

200t

ﻫﻴﺪ�ﻳﺪ �ﻧﺘﻲ ﻣﻮ��

7803-52-3

100kg

�ﺗﻴﻠﻦ �ﻣﻴﻦ

151-56-4

50t

ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ )ﻏﻠﻈﺖ �� 90ﺻﺪ(

50-00-0

50t

ﻓﺴﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪ���� )ﻓﺴﻔﻴﻦ(

7803-51-2

100kg

ﺑﺮ�ﻣﻮﻣﺘﺎ� )ﻣﺘﻴﻞ ﺑﺮ�ﻣﺎﻳﺪ(

74-83-9

200t

ﻣﺘﻴﻞ �ﻳﺰ�ﺳﻴﺎﻧﺎ�

624-83-9

150kg

�ﻛﺴﺪ ﻧﻴﺘﺮ���

11104-93-1

50t

ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ

10102-18-8

100kg

ﺑﻴﺲ )-2ﻛﻠﺮ��ﺗﻴﻞ( ﻓﺴﻔﻴﺪ

505-60-2

1kg

ﻓﺴﺎﺳﺘﻴﻢ

4104-14-7

100kg

ﺗﺘﺮ��ﺗﻴﻞ ﺳﺮ�

78-00-2

50t

ﺗﺘﺮ�ﻣﺘﻴﻞ ﺳﺮ�

75-74-1

50t

ﭘﺮ�ﻣﻮ�ﻳﺖ  -3ﺗﺮﻳﺎ�ﻧﻴﺘﺮ�ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﺎﻣﻴﺪ

5836-73-7

100kg

ﻛﻠﺮ�ﻓﻨﻮﻳﻨﻔﻮ�

470-90-6

100kg

ﻛﺮﻳﻤﻴﺪ�

535-89-7

100kg

ﻛﻠﺮ�ﻣﺘﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ �ﺗﺮ

107-30-2

1kg

�� ﻣﺘﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ�ﻣﻴﺪ�ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻚ �ﺳﻴﺪ

63917-41-9

1t

ﻛﺮﺑﻨﻔﻨﻮﻧﺘﻴﻮ�

786-19-6

100kg

�ﻳﺎﻟﻴﻔﻮ�

10311-84-9

100kg

ﺳﻴﺎﻧﺘﻮ��

3734-95-0

100kg

�ﻣﻴﺘﻮ�

78-53-5

1kg

�ﻛﺴﻲ �� ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﻮ�

2497-07-6

100kg

����� ��-ﺗﻴﻞ ��� -ﺗﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ
ﻓﺴﻔﺮ�ﺗﻴﻮ��

2588-05-8

100kg

2588-06-9

100kg

�� ��� �� -ﺗﻴﻞ ��� -ﺗﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮ ﻣﺘﻴﻞ
ﻓﺴﻔﺮ� ﺗﻴﻮ��

�� ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﻮ�

298-04-4

100kg

�ﻣﺘﻮ�

8065-48-3

100kg

ﻓﻮ���

298-02-2

100kg

�� ��� �� -ﺗﻴﻞ ��� -ﺗﻴﻞ ﺗﻴﻮ ﻣﺘﻴﻞ
ﻓﺴﻔﻮ�� ﺗﻴﻮ��

2600-69-3

100kg
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ﻓﺴﻔﺮ� ﺗﻴﻮ��
�� ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﻮ�

298-04-4

100kg

�ﻣﺘﻮ�

8065-48-3

100kg

ﻓﻮ���

298-02-2

100kg

�� ��� �� -ﺗﻴﻞ ��� -ﺗﻴﻞ ﺗﻴﻮ ﻣﺘﻴﻞ
ﻓﺴﻔﻮ�� ﺗﻴﻮ��

2600-69-3

100kg

�� ��� �� -ﺗﻴﻞ ��� -ﻳﺰ� ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ
ﺗﻴﻮﻣﺘﻴﻞ ﻓﺴﻔﻮﻓﺮ�ﺗﻴﻮ��

78-52-4

100kg

ﭘﻴﺮ���ﻛﺴﻮ�

108-34-9

100kg

ﭘﻨﺴﻮﻟﻔﻮﺗﻴﻮ�

115-90-2

100kg

ﭘﺎ���ﻛﺴﻮ� )�� �ﺗﻴﻞ  -4ﻧﻴﺘﺮ�ﻓﻨﻴﻞ
ﻓﺴﻔﺎ�(

311-45-5

100kg

ﭘﺎ��ﺗﻴﻮ�

56-38-2

100kg

��ﻳﻨﻔﺲ �ﺗﻴﻞ

2642-71-9

100kg

�� ��� �� -ﺗﻴﻞ �� -ﭘﺮ�ﭘﻴﻠﺘﻴﻮ ﻣﺘﻴﻞ
ﻓﺴﻔﻮ���� ﺗﻴﺎ���

3309-68-0

100kg

ﺗﻴﻮﻧﺎ�ﻳﻦ

297-97-2

100kg

ﻛﺮﺑﻮﻓﻮ���

1563-66-2

100kg

ﻓﺴﻔﺎﻣﻴﺪ��

13171-21-6

100kg

ﺗﺮﻳﭙﺎ� ) �� -4�2ﻣﺘﻴﻞ �� -3-1
ﺗﻴﻮﻻ� -2ﻛﺮﺑﻮﻣﺴﻴﻞ ﻛﺮﺑﺎﻣﻮﻟﻴﻮﻛﺴﻴﻤﻴﻦ(

26419-73-8

100kg

ﻣﻨﻮﻳﻔﻮ�

7786-34-7

100kg

ﭘﺎ��ﺗﻴﻮ� -ﻣﺘﻴﻞ

298-00-0

100kg

��ﻳﻨﻔﻮ� -ﻣﺘﻴﻞ

86-50-0

100kg

ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰ�ﻣﻴﺪ

66-81-9

100kg

�� ﻓﺎﺳﻴﻨﻮ�

82-66-6

100kg

ﺗﺘﺮ�ﻣﺘﻴﻞ �ﺗﻴﻞ �� ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﺘﺮ�ﻣﻴﻦ

80-12-6

1kg

�� ﭘﻲ ��

2104-64-5

100kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ��ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ �ﺳﻴﺪ

462-23-7

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ�� ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ �ﺳﻴﺪ -ﻧﻤﻚ ﻫﺎ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﺑﻮﺗﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺘﺮﻫﺎ

1kg
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1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﺑﻮﺗﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﻣﻴﺪﻫﺎ
 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﻛﺮ�ﺗﻮﻧﻴﻚ �ﺳﻴﺪ

37759-72-1

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﻛﺮ�ﺗﻮﻧﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� ﻧﻤﻚ ﻫﺎ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﻛﺮ�ﺗﻮﻧﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺘﺮﻫﺎ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﺮ�ﻛﺮ�ﺗﻮﻧﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﻣﻴﺪﻫﺎ

1kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ���ﺳﺘﻴﻚ �ﺳﻴﺪ

144-49-0

1kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ���ﺳﺘﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� ﻧﻤﻚ ﻫﺎ

1kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ���ﺳﺘﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺘﺮﻫﺎ

1kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ���ﺳﺘﻴﻚ �ﺳﻴﺪ� �ﻣﻴﺪﻫﺎ

1kg

ﻓﻠﻮﻧﺘﻴﻞ

4301-50-2

100kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ�� -2 -ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ
�ﺳﻴﺪ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ�� -2 -ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ
�ﺳﻴﺪ� ﻧﻤﻚ ﻫﺎ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ�� -2 -ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ
�ﺳﻴﺪ� �ﺳﺘﺮﻫﺎ

1kg

 -4ﻓﻠﻮﺋﻮ�� -2 -ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻚ
�ﺳﻴﺪ� �ﻣﻴﺪﻫﺎ

1kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ�ﻳﺪ ﻫﻴﺪ����

7664-39-3

50t

ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ �ﺳﺘﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ )ﮔﻠﻴﻜﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ(

107-16-4

100kg

 -�9�8�7�3�2�1ﻫﮕﺰ�ﻛﻠﺮ��ﻳﺒﻨﺰ�-
ﭘﻴﭙﺪ� �ﻛﺴﻴﻦ

19408-74-3

100kg

�ﻳﺰ���ﻳﻦ

465-73-6

100kg

ﻫﮕﺰ�ﻣﺘﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ��ﻣﻴﺪ

680-31-9

1kg

ﺟﺎﮔﻠﻮ� )-5ﻫﻴﺪ��ﻛﺴﻲ ﻧﻔﺘﺎﻟﻦ-4�1 -
�ﻳﻮ�(

481-39-0

100kg

���ﻓﺎ�ﻳﻦ

81-81-2

100kg

 -4�4ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻴﺲ )-2ﻛﻠﺮ��ﻧﻴﻠﻴﻦ(

101-14-4

10kg

�ﺗﻴﻮ�

563-12-2

100kg

�ﻟﺪﻳﻜﺎ��

116-06-3

100kg

ﺗﺘﺮ�ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﻞ ﻧﻴﻜﻞ

13463-39-3

10kg
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�ﻳﺰ�ﺑﻨﺰ��
�ﻳﺰ�ﺑﻨﺰ��

297-78-9
297-78-9

100kg
100kg

ﭘﻨﺘﺎﺑﻮ���
ﭘﻨﺘﺎﺑﻮ���

19624-22-7
19624-22-7

100kg
100kg

�ﻳﻮ���--
ﻛﻠﺮ�� --33��11ﻳﻮ�
ﭘﺮ�ﭘﻦ --22--ﻛﻠﺮ�
--11ﭘﺮ�ﭘﻦ
��
�ﺳﺘﺎ�
�ﺳﺘﺎ�

10118-77-6
10118-77-6

10kg
10kg

ﭘﺮ�ﭘﻴﻠﻦ �ﻣﻴﻦ
ﭘﺮ�ﭘﻴﻠﻦ
�ﻣﻴﻦ

75-55-8
75-55-8

50t
50t

ﻓﻠﻮﺋﻮ��ﻳﺪ �ﻛﺴﻴﮋ�
�� ﻓﻠﻮﺋﻮ��ﻳﺪ
��
�ﻛﺴﻴﮋ�

7783-41-7
7783-41-7

10kg
10kg

ﻛﻠﺮﻳﺪ ﮔﻮﮔﺮ�
�� ﻛﻠﺮﻳﺪ
��
ﮔﻮﮔﺮ�

10545-99-0
10545-99-0

1t
1t

ﻮ��ﻳﺪ ﺳﻠﻨﻴﻮ�
ﻫﮕﺰ�ﻓﻠﻮﺋﻮ��ﻳﺪ
ﻫﮕﺰ�ﻓﻠﻮﺋ
ﺳﻠﻨﻴﻮ�

7783-79-1
7783-79-1

10kg
10kg

ﺳﻠﻨﻴﺪ ﻫﻴﺪ����
ﺳﻠﻨﻴﺪ
ﻫﻴﺪ����

7783-07-5
7783-07-5

10kg
10kg

TEPP
TEPP
ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﭗ
ﺳﻮﻟﻔﻮﺗﭗ

107-49-3
107-49-3

100kg
100kg

3689-24-5
3689-24-5

100kg
100kg

�� ﻣﻔﻮﻛﺲ
��
ﻣﻔﻮﻛﺲ

115-26-4
115-26-4

100kg
100kg

�ﺗﻴﻠﻦ ﻣﻼﻣﻴﻦ
ﺗﺮ� �ﺗﻴﻠﻦ
ﺗﺮ�
ﻣﻼﻣﻴﻦ

51-18-3
51-18-3

10kg
10kg

ﻛﺮﺑﻨﺎ� ﻫﺎ�
�ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ� ﻛﺮﺑﻨﺎ�
ﻛﺒﺎﻟﺖ� �ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ�
ﻓﻠﺰ ﻛﺒﺎﻟﺖ�
ﻓﻠﺰ
ﻫﺎ�
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ �� ﭘﻮ��
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ
ﭘﻮ��

7440-48-4
7440-48-4

1t
1t

ﻛﺮﺑﻨﺎ� ﻫﺎ�
�ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ� ﻛﺮﺑﻨﺎ�
ﻧﻴﻜﻞ� �ﻛﺴﻴﺪﻫﺎ�
ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ�
ﻓﻠﺰ
ﻫﺎ�
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎﻫﺎ �� ﭘﻮ��
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
ﭘﻮ��

7440-02-0
7440-02-0

1t
1t

�ﻧﺎﺑﺎ�ﻳﻦ
�ﻧﺎﺑﺎ�ﻳﻦ

494-52-0
494-52-0

100kg
100kg

ﻓﻠﻮﺋﻮ�ﻳﺪ ﺗﻠﻮ�
ﻫﮕﺰ� ﻓﻠﻮﺋﻮ�ﻳﺪ
ﻫﮕﺰ�
ﺗﻠﻮ�

7783-80-4
7783-80-4

100kg
100kg

ﻗﺎﺑﻞ �ﺷﺘﻌﺎ�
ﻣﻮ�� ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻮ��
�ﺷﺘﻌﺎ�
�� ﻧﻴﺘﺮ��
ﮔﻠﻴﻜﻮ� ��
�ﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮ�
�� �ﺗﻴﻠﻦ
��
ﻧﻴﺘﺮ��

50t
50t
693-21-0
693-21-0

10t
10t
50t
50t

�� ﻧﻴﺘﺮ�ﻓﻨﻞ
��
ﻧﻴﺘﺮ�ﻓﻨﻞ
ﺑﻴﺲ )) --66��44��22ﺗﺮﻳﺘﺮ�ﻓﻨﻴﻞ(�ﻣﻴﻦ
ﺑﻴﺲ
ﺗﺮﻳﺘﺮ�ﻓﻨﻴﻞ(�ﻣﻴﻦ

131-73-7
131-73-7

50t
50t

ﻧﻴﺘﺮ�� ﻫﻴﺪ���ﻳﻦ
ﻧﻴﺘﺮ��
ﻫﻴﺪ���ﻳﻦ

13464-97-6
13464-97-6

50t
50t

ﻧﻴﺘﺮ�ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ
ﻧﻴﺘﺮ�ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ

55-63-0
55-63-0

10t
10t

ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺮ�ﻣﻴﻦ
ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮ� ﻣﺘﻴﻠﻦ
ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮ�
ﺗﺮﻳﻨﻴﺘﺮ�ﻣﻴﻦ

121-82-4
121-82-4

50t
50t

ﻧﻴﺘﺮ� �ﻧﻴﻠﻴﻦ
ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ�
ﺗﺮ�
�ﻧﻴﻠﻴﻦ

29652-12-1
29652-12-1

50t
50t

ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ��ﻧﻴﺰ��
 --66��44��22ﺗﺮ�
ﻧﻴﺘﺮ��ﻧﻴﺰ��

606-35-9
606-35-9

50t
50t

ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�
ﺗﺮ�
ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�

99-35-4
99-35-4

50t
50t

ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�ﻳﻚ �ﺳﻴﺪ
ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�ﻳﻚ
ﺗﺮ�
�ﺳﻴﺪ

35860-50-5; 129-66-8
129-66-8
;35860-50-5

50t
50t

ﻛﻠﺮ�ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�
ﻛﻠﺮ�ﺗﺮ�
ﻧﻴﺘﺮ�ﺑﻨﺰ�

28260-61-9
28260-61-9

50t
50t
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�� -ﻣﺘﻴﻞ -6�4�2 �� -ﺗﺘﺮ� ﻧﻴﺘﺮ��ﻧﻴﻠﻴﻦ

479-45-8

50t

�ﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ

88-89-1

50t

ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ� ﻛﺮ���

28905-71-7

50t

 -6�4�2ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ� ﻓﻨﻮﺗﻮ�

4732-14-3

50t

�ﺳﻴﺪ �ﺳﺘﻴﻔﻨﻴﻚ

82-71-3

50t

 -6�4�2ﺗﺮ� ﻧﻴﺘﺮ�ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ

118-96-7

50t

ﻧﻴﺘﺮ�� �ﻣﻮﻧﻴﻮ�

6484-52-2

2 500t
10 000t

ﻧﻴﺘﺮ�ﺳﻠﻮﻟﺰ

9004-70-0

100t

�� �ﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮ�

7446-09-5

250t

ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻫﻴﺪ���� )ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ(

7647-01-0

250t

ﻛﻠﺮ�� ﺳﺪﻳﻢ

7775-09-9

250t

ﺗﺮ� -ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ �ﺳﺘﺎ�

107-71-7

50t

ﺗﺮ� -ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮ��

109-13-7

50t

ﺗﺮ� -ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ ﻣﺎﻟﺌﺎ�

1931-62-0

50t

ﺗﺮ� -ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ �ﻳﺰ�ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎ�

2372-21-6

50t

�� ﺑﻨﺰﻳﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ �� ﻛﺮﺑﻨﺎ�

2144-45-8

50t

 -2�2ﺑﻴﺲ ﺑﻮﺗﺎ�

2167-23-9

50t

 -1�1ﺑﻴﺲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰ��

3006-86-8

50t

 �� -2�2ﻫﻴﺪ��ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ ﭘﺮ�ﭘﺎ�

2614-76-8

50t

��-��-ﭘﺮ�ﭘﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ �� ﻛﺮﺑﻨﺎ�

16066-38-9

50t

ﻣﺘﻴﻞ �ﺗﻴﻞ ﻛﺘﻮ� ﭘﺮ�ﻛﺴﻴﺪ

1338-23-4

50t

�ﺳﻴﺪ ﭘﺮ�ﺳﺘﻴﻚ

79-21-0

50t

��ﻳﺪ ﺳﺮ�

13424-46-9

50t

ﻓﻮﻟﻤﻴﻨﺎ� ﺟﻴﻮ�

20820-45-5; 628-86-4

10t

�ﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮ� �� ﻧﻴﺘﺮ��

628-96-6

10t

�ﺗﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮ��

625-58-1

50t

ﭘﻴﻜﺮ�ﻣﺎ� ﺳﺪﻳﻢ

831-52-7

50t

��ﻳﺪ ﺑﺎ�ﻳﻢ

18810-58-7

50t

�� –�ﻳﺰ�ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﺎﻳﺪ

3437-84-1

50t

�� �ﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎ�

14666-78-5

50t
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ﺗﺮ� -ﺑﻮﺗﻴﻞ ﭘﺮ�ﻛﺴﻲ ﭘﻴﻮ�ﻻ�

927-07-2

50t

�ﻛﺴﻴﮋ� ﻣﺎﻳﻊ

7782-44-7

2 000t

ﺗﺮ� �ﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮ�

7446-11-9

100t
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