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آشنایی با لوزی شناسایی خطر

خطر بهداشتی مواد:

خغزات ٔٛاد ضیٕیایی ٕٞزا ٜتا اسدیاد ٔػزفطاٖ در غٙایغ

ٔٙظٛر اس خغزات تٟذاضتی ٕٞاٖ خغزات ٔ ٚضزات ٔٛاد
ضیٕیایی تز رٚی سالٔتی ا٘ساٖ ٔی تاضذ ٔ ٚف ْٟٛدرخات

ٔختّف افشایص یافت ٚ ٝاس عزفی چ ٖٛت ٝخاعز سپزدٖ خغزات

پٙدٍا٘ ٝآٖ ،ت ٝضزح سیز ٔی تاضذ:

ٔٛاد ضیٕیایی ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛچٍٍ٘ٛی ٔماتّ ٝتا آٟ٘ا تزای ٞز
ضخع أىاٖ پذیز ٘یست تٙاتزایٗ خٟت سِٟٛت در ٔٛرد
آٌاٞی اس خغز ٞز ٔاد ٜضیٕیایی اس یه ِٛسی چٟارخا٘ٝ
استفادٔ ٜی ضٛد .تا ٞز ضخػی تا تٛخ ٝت ٝآضٙایی لثّی تا
ٔطخػات ایٗ ِٛسی اس چٍٍ٘ٛی خغزات آٖ ٔاد ٜضیٕیایی
آٌاٌ ٜزدد.

لوزی خطر دارای چه اطالعاتی است؟
ِٛسی خغز دارای چٟار خا٘ ٝاست.
 خا٘ ٝتاالیی ت ٝرً٘ لزٔش تٛدٔ ٚ ٜزتٛط ت ٝلاتّیت اضتؼاَ
خسٓ ٔی تاضذ.
 خا٘ ٝسٕت راست ت ٝرً٘ سرد تٛدٔ ٚ ٜزتٛط ت ٝلاتّیت فؼُ
 ٚا٘فؼاَ ضیٕیایی ( ٔیشاٖ پایذاری  ٚتزویة تا آب) ٔی تاضذ.
 خا٘ ٝسٕت چپ ِٛسی ت ٝرً٘ آتی ٔی تاضذ  ٚخغزات
رتينولد ٜضیٕیایی تز رٚی سالٔتی) را ٘طاٖ ٔی
تٟذاضتی (خغز ٔا
دٞذ.
 خا٘ ٝپاییٙی ت ٝرً٘ سفیذ٘ ،طاٖ دٙٞذ ٜخغزات خاظ ٔی
تاضذ.
ٞز وذاْ اس ٔٛارد یاد ضذ ٜتاال ( لاتّیت فؼُ  ٚا٘فؼاَ ضیٕیایی،
لاتّیت اضتؼاَ ،خغزات ضیٕیایی) ت ٝپٙح درخ ٝتمسیٓ ٔی
ض٘ٛذ(اس درخ ٝغفز تا درخ )4 ٝتغٛریى ٝدرخ ٝغفز ٘طاٖ
دٙٞذ ٜتی خغزی  ٚدرخ ٚ ٝدرخ٘ 4 ٝطاٖ دٙٞذ ٜخغز تسیار
ضذیذ ٔی تاضذ .ایٗ درخ ٝتٙذی در ٔٛرد خغزات خاظ ٚخٛد
٘ذارد.

درخٛٔ : 4 ٝادی ؤ ٝمذار وٕی اس تخارات آٟ٘ا ٔی تٛا٘ذ سثة

قابلیت اشتعال مواد شیمیایی:

ٔزي ضٛد ٔا٘ٙذ ٞیذرٚصٖ سیا٘یذ ( )HCN

درخٌ :4 ٝاسٞای ضذیذاً لاتُ اضتؼاَ ٔ ٚایؼات تسیار فزار ٚ

درخٛٔ : 3 ٝادی و ٝخغزات فٛق اِؼاد ٜتزای سالٔتی دار٘ذ

ٔٛادی و ٝدر حاِت ٌزدٚغثار در ٛٞا ،تطىیُ ٔخّٛط ا٘فداری

ٔا٘ٙذ سِٛفیذ ٞیذرٚصٖٞ ،یذرٚوسیذ سذیٓ  ٚفسفز سفیذ

ٔی دٙٞذ ٔا٘ٙذ :سِٛفیذ ٞیذرٚصٖ ،استاِذئیذ  ٚاسیذ پیىزیه.

درخٛٔ :2 ٝادی و ٝتزای سالٔتی خغز٘ان ٞستٙذ ٔا٘ٙذ

درخٔ :3 ٝایؼاتی و ٝتمزیثاً در حزارت ٘زٔاَ ٔطتؼُ ٔی ض٘ٛذ.

اوسیذ اتیّٗ ٘ ٚفتاِیٗ

ٔا٘ٙذٞ :یذرٚوسیُ آٔیٗ ،فسفز سفیذ ،استایزٖ.

درخٛٔ : 1 ٝادی و ٝخغزات وٕی تزای سالٔتی دار٘ذ ٔا٘ٙذ

درخٔ : 2 ٝایؼاتی و ٝخٟت ٔطتؼُ ضذٖ تایذ ٔمذاری حزارت

وّسیٓ

تثیٙٙذ  ٚیا خأذاتی و ٝتخارات لاتُ اضتؼاَ تِٛیذ ٔی وٙٙذ

درخٛٔ : 0 ٝادی و ٝتحت ضزایظ حزیك ٘یش خغزی تزای

ٔا٘ٙذ :اسیذ استیه ٘ ،فتاِیٗ  ،فزْ آِذئیذ.

سالٔتی تِٛیذ ٕ٘ی وٙٙذ ٔا٘ٙذ تز٘ش  ٚفسفز لزٔش

درخٛٔ : 1 ٝادی و ٝلثُ اس اضتؼاَ حتٕاً تایذ حزارت تثیٙٙذ

قابلیت فعل و انفعال شیمیایی:

ٔا٘ٙذٌّ :یسیزیٗ ،سِٛفٛر  ،رٚی .
درخٛٔ : 0 ٝادی ؤ ٝطتؼُ ٕ٘ی ض٘ٛذ ٔا٘ٙذ :اسیذ ٘یتزیه ،
پزاوسیذ سذیٓ  ٚاسیذ سِٛفٛریه.

ٔیشاٖ پایذاری  ٚتزویة ٔاد ٜضیٕیایی تا آب را ٘طاٖ دادٚ ٜ
تمسیٓ تٙذی آٖ تػٛرت سیز است:
درخٛٔ : 4 ٝادی و ٝدر حزارت  ٚفطار ٔؼِٕٛی لادر ت ٝتدشیٝ
 ٚیا ٚاوٙص ا٘فداری استٔ .ا٘ٙذ اسیذ پیزیه  ٚتزی
٘یتزٚتِٛٛئٗ.
درخٛٔ :3 ٝادی و ٝلادر ت ٝتدشی ٚ ٝیا ٚاوٙص ا٘فداری تٛدٜ
ِٚی خٟت ایٗ ػُٕ ت ٝچاضٙی یا حزارت وافی ٘یاس دار٘ذ
ٔا٘ٙذ فّٛئٛر.
درخٛٔ : 2 ٝادی و ٝدر حاِت ػادی ٘اپایذار تٛد ٚ ٜدر اثز
تزویة تا آب تغییزات ضیٕیایی ٔی یاتذ ِٚی ٔٙفدز ٕ٘ی ضٛد.
درخٛٔ : 1 ٝادی و ٝدر حاِت ػادی پایذار تٛدِٚ ٜی در حزارت
 ٚفطار تاال ٕٔىٗ است ٘اپایذار ض٘ٛذ  ٚتا آب ٚاوٙص ٕ٘ٛدٚ ٜ
ا٘زصی آساد ٕ٘ایٙذ ٔا٘ٙذ رٚی .
درخٛٔ : 0 ٝادی و ٝدر حاِت ػادی حتی در ضؼّ٘ ٝیش پایذار
ٞستٙذ  ٚتا آب ٚاوٙص ٘طاٖ ٕ٘ی دٙٞذ ٔا٘ٙذ سغاَ چٛب
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خطرات خاص :

اعالػات ٔٙذرج در ٞ MSDSز ٔاد ٜای تیاٍ٘ز ایٗ است و٘ ٝحٜٛ

ِٛسی سفیذ ٔزتٛط ت ٝخغزات خاظ تٛد ٜو ٝضأُ خغز

غحیح استفاد ٜاس آٖ تایذ چٍ ٝ٘ٛتاضذ ،در چ ٝدرخ ٝحزارت ٚ

ٚاوٙص تا آب یا پّی ٔزیش ٜضذٖ  ٚیا خغز ٔٛاد رادیٛاوتیٛ

چٛ٘ ٝع ٔحیغی تایذ ٍٟ٘ذاری ضٛد  ،در ا٘ثارش  ٚخاتدایی آٖ

ٔی تاضذ .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ :

چ٘ ٝىات ایٕٙی تایذ رػایت ضٛد  ٚدر غٛرت تزٚس خغز ٘حٜٛ

تٙٔ ٝظٛر ٘طاٖ دادٖ خغز استفاد ٜاس آب خٟت اعفاء حزیك
(ٔثُ خغز خأٛش وزدٖ حزیك سذیٓ تا آب ) ،در ِٛسی
سفیذ رً٘ ،یه  Wو ٝیه خظ اس ٔزوش آٖ ٌذضت W ٝلزار

ٔماتّ ٝتا ػٛارؼ آٖ ٔاد ٜچٍ ٝ٘ٛخٛاٞذ تٛد.
ت ٝعٛر وّی یه  MSDSحاٚی اعالػات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ٔی تاضذ وٝ

دادٔ ٜی ضٛد.

.1

در سایز ٔٛارد عثك لزار سیز ػُٕ ٔی ٌزدد:

.2

تزویة یا اعالػات ٔزتٛط ت ٝاخشاء ساس٘ذ ٠آٖ

 : ACID یه اسیذ را ٘طاٖ ٔی دٞذ.

 .3آضٙایی تا خغزات احتٕاِی

 : ALK یه تاس را ٘طاٖ ٔی دٞذ.

 .4الذأات اِٚی ٝاٚرصا٘سی

 : COR یه ٔاد ٜخٛر٘ذ ٜرا ٘طاٖ ٔی دٞذ.

 .5الذأات اِٚی ٝدر ٔٛاخ ٟٝتا حزیك

 :SA یه ٌاس خف ٝوٙٙذ ٜساد ٜرا ٘طاٖ ٔی دٞذ.

 .6الذأات اِٚی ٝدر غٛرت ریختٗ اتفالی ٔاد ٜضٕیایی

: MSDS
اس حزٚف ا َٚوّٕات ٛٔMaterial ) ،اد ( Safety ) ،ایٕٙی )

.7

ضی ٜٛغحیح حُٕ ٘ ٚمُ ٍٟ٘ ٚذاری

.8

رٚضٟای ٟٔاروزدٖ ،سزایت آٖٔ ،حافظت افزاد در تزاتز
ٔاد ٜضیٕیایی

.9

خٛاظ فیشیىی  ٚضیٕیایی

Data ) ،اعالػات )  Sheet ) ٚتزٌ )ٝتطىیُ یافت ٚ ٝت ٝتزٌٝ

 .10پایذاری ٚ ٚاوٙص پذیزی

ای اعالق ٔی ضٛد و ٝاعالػات ایٕٙی ٔاد ٜرٚی آٖ درج

 .11اعالػات سٕیت ٔاد ٜضیٕیایی

ضذ ٜتاضذ.

شرکت زغالسنگ پروده طبس

تؼذادی اس آٟ٘ا ػثارتٙذ اس :
ٛٞیت ٔاد ٜضیٕیایی

 :Rad یه ٔاد ٜرادی ٛاوتی ٛرا ٘طاٖ ٔی دٞذ.

٘طزی ٝضٕار105 ٜ

 .12اعالػات اوِٛٛصیىی

(( MSDS (( Material Safety Data Sheetیا تزٌٝ

 .13اغ َٛغحیح ٔؼذ ْٚوزدٖ پسٕا٘ذٞای آٖ

ضٙاسایی ایٕٙی ٔٛاد ضیٕیایی  ،تزٌٞ ٝای اعالػات فٙی ٔی

 .14اعالػات السْ در ٔٛرد خاتدا وزدٖ آٖ

تاضٙذ و ٝاعالػات ٔزتٛط تٔ ٝخاعزات ٚیض ، ٜواروزدٖ ایٕٗ

 .15سایز اعالػات

 ٚدستٛراِؼّٕٟای اضغزاری  ٚاعالػات اساسی تٟذاضتی ٚ
ایٕٙی ٔٛاد ضیٕیایی را تزای ٔػزف  ٚوارتزد آٟ٘ا در ٔحیظ
وار تٛسظ وارتزاٖ فزأ ٚ ٓٞطخع ٔی ٕ٘ایٙذ ٚ .خٛد تزٌٝ
اعالػات ایٕٙی در وٙار ٔادٛٔ ٜرد ٘ظز  ،اعالػاتی در اختیار
ٔػزف وٙٙذ ٜلزار ٔی دٞذ ؤ ٝػزف وٙٙذ ٜتا آٌاٞی اس
ٔاٞیت آتی ٔادٔ ٜشتٛر ،لادر خٛاٞذ تٛد اس خغزات  ٚضایؼات
٘اضی اس استفاد ، ٜخاتدایی  ٚا٘ثارش ٘ادرست آٖ در أاٖ
تاضذ.

معنای عالئم هشدار دهنده
روی ظروف مواد شیمیایی
را یادبگیریم  ،عمل کنیم
و به همکارانمان یاد بدهیم
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آذر ماه 4931

