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بحران های مهم تکنولوژیک
 نیون نشت گاز سمی از کارخانه آمریکایی یو)حادثه بوپال

(کارباید
بوپال-هند : محل فاجعه
1984: سال وقوع
سیاناتایزوآزاد شدن متیل : عامل حادثه
هزار بیمار300هزار کشته و بیش از 15: میزان خسارت جانی
عدم تخریب فیزیکی: میزان خسارت مالی



بحران های مهم تکنولوژیک
چرنوبیلحادثه 

چرنوبیل–اکراین: محل فاجعه

1986: سال وقوع

4واحد راکتورانفجار : علت حادثه

مورد سرطان تیروئید در 1800. ماه بعدجندنفر تا 150نفر در انفجار اولیه و 2: میزان خسارت جانی

سال های بعد

ر اثرات مخرب این فاجعه آنقدر زیاد بود که حتیی روی نسیل هیای بعید هیی تیاثی: میزان خسارت مالی

.گذاشت و کودکانی با معلولیت جسمی متولد شدند



بحران های مهم تکنولوژیک
نیشابورقطارانفجار

هاشی آباد دهنوایستگاه خیام واقع در روستای -نیشابور : محل حادثه
1382: سال وقوع
(پنبهونفتاآمونیوم، گوگرد، نیترات)خروج واگن حامل مواد قابل احتراق و انفجار از ریل : علت حادثه
زخمی460نفر کشته و حدود 320حدود : میزان خسارت جانی

محل انفجاراطرفتخریب روستاهای : میزان خسارت مالی

شعاعیومتر25عمقبهگودالیانفجارمحلدر
بهانفجاریقارچ.استشدهایجادمتر100ازبیش

شدهتشکیلانفجارزماندرمترسیصدحدودارتفاع
.است
.شدگزارشتیانتیتن180معادلانفجاراین



اکولوژیکبحران های مهم 
فاجعه سوسو

سوسو–ایتالیا : محل فاجعه

1976: سال وقوع

نشت گاز سمی: علت حادثهTCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) 

میر و میر  باالی حیوانات: میزان خسارت جانی

روز تخلیه شهر4: میزان خسارت مالی



حوادث آزمایشگاهی
انفجار در آزمایشگاه

آزمایشگاه مدرسه ای در مصر: محل فاجعه

سال وقوع :-

محاسبات نادرست معلی شیمی: علت حادثه

مصدومیت معلی و چندین دانش آموزش: میزان خسارت جانی

میزان خسارت مالی :-



حوادث آزمایشگاهی
انفجار در آزمایشگاه

آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس: محل فاجعه

1385: سال وقوع

کپسول یک کیلوگرمی گاز هیدروژن: علت حادثه

نفر مصدوم1نفر فوت و 1: میزان خسارت جانی

تخریب آزمایشگاه: میزان خسارت مالی



حوادث آزمایشگاهی
انفجار در آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقات شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینای همدان: محل فاجعه

1391: سال وقوع

افزایش دمای شیشه حاوی ضایعات شیمیایی: علت حادثه

نفر مصدوم6: میزان خسارت جانی

میزان خسارت مالی :-



حوادث آزمایشگاهی
نشت مواد سمی در آزمایشگاه

آزمایشگاه شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل: محل فاجعه

1395: سال وقوع

نشت گار کلر: علت حادثه

نفر مصدوم4: میزان خسارت جانی

میزان خسارت مالی :-



حوادث آزمایشگاهی
ترکیدن ظرف مواد شیمیایی در آزمایشگاه

آزمایشگاه شیمی دبیرستان دخترانه مبارکه: محل فاجعه

1396: سال وقوع

ترکیدن ظرف حاوی اسید: علت حادثه

نفر مصدوم20: میزان خسارت جانی

میزان خسارت مالی :-



حوادث آزمایشگاهی
انفجار در آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت فوالد هرمزگان: محل فاجعه

1397: سال وقوع

نشت گاز: علت حادثه

نفر مصدوم4: میزان خسارت جانی

تخریب آزمایشگاه: میزان خسارت مالی



حوادث آزمایشگاهی
انفجار در آزمایشگاه

آزمایشگاه علوم پایه داشنگاه علوم پزشکی قزوین: محل فاجعه

1398: سال وقوع

نشت گاز: علت حادثه

نفر مصدوم1: میزان خسارت جانی

تخریب آزمایشگاه: میزان خسارت مالی



نددانشمندان شیمی که در اثر حوادث مواد خطرناک فوت کرده ا

 سالگی در اثر انفجار در آزمایشگاه شیمی منزلش فوت 37جک پارسوتر، شیمیدان امریکایی در سن

شدند

 سالگی در اثر تماس کوتاه مدت با متیل جیوه 48کارن وترهاهن، شیمیدان امریکایی که در سن

مسموم و فوت شدند

 خاطر کی خونی سالگی به 33فرانسه که در سن کوری، فیزیکدان و شیمیدان لهستانی ساکن ماری

.اشعه ایکس بود، درگذشتناشی از پرتوزایی آپالستیک که 



پول و اعتباراتتوده هاي مردماطالعات

فضاي فيزيكي

موجود

تجهيزات مورد

نياز

منابع اصلي كمك كننده در مراحل مختلف مديريت بحران



؟چیستشیمیاییهایفوریت
یانشتار،انفجآتش،طریقازکهشیمیائیمادهنشدهکنترلوناگهانیشدنخارجیانشت

:سببتواندمیسمیموادخروج

بیماری-

جراحتوصدمه-

افتادگیکاراز-

مرگ-

خساراتبااغلبکهدهدمیرخجهاندرشیمیاییحادثهتوجهیقابلتعدادسالههر

.هستندهمراهجانیومالیهنگفت



شیمیایی؟ایمنیچرا
جدیدشیمیاییموادتولید

WHOاستموجودبازاردرحاضرحالدرشیمیاییماده100000حدودکهاستمدعی.

شوندمیاضافهلیستبهشیمیاییماده2000-1000حدودسالهر.

شیمیاییموادمورددراطالعاتفقدان



شیمیاییهایفوریتمدیریتزنجیره
1-شیمیاییموادتشخیص

2-منطقهجویوضعیتوحادثهمکانمشخصات

3-حادثهمکانکنترل

4-آلودگیرفع

5اندداشتهمواجههشیمیاییموادباکهافرایدرمان



؟دارداهمیتشیمیاییموادشناسیرفتارچرا
کیلو وات بر مترمربع باشد؛ کشنده است37در آتش سوزی بیشتر از : شعاع تشعات.

بیشتر از : موج انفجارPSI60باشد؛ کشنده است.

 غلظتIDLH : غلظت مواد شیمیایی باالتر ازIDLHباشد؛ کشنده است.

دانسیته بخار  :

موادی که دارای نقطه اشتعال و نقطه جوش پایین تر هستند؛ در داخل مخزن تحت حرارت

به علت اختالف دمای ماده داخل مخزن با بیرون، در موقع .)شوندBLEVEمی توانند دچار 

سوراخ شدن با فشار باال به بیرون ریخته شده و دچار انفجار می شوند



؟دارداهمیتشیمیاییموادشناسیرفتارچرا
 نقطه انجماد  :

حاللیت در آب :

دمای اشتعال خودبخودی:

 ،ضلعی حریق داریم 5در انفجار گرد و غبارهای قابل اشتعال و انفجار به جای مثلث حریق (

(یهدر محیطهای محصور انفجار ثانویه گرد و غبارهای بلند شده از روی زمین در اثر انفجار اول

LEL وUEL(حد باال و پایین انفجار)



Hazardous)خطرناکمواد Material)
امریکاشغلیایمنیوبهداشتسازمانتعریف(OSHA):

 در صورت مواجهه در محیط کار، کارگران را در ماده خطرناک به ماده ای اطالق می شود که

:و حداقل یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد و دهندمعرض ریسک قرار 

قابلیت اشتعال

قابلیت انفجار

سمیت

خورندگی

واکنش دهندگی



Hazardous)خطرناکمواد Material)

امریکانقلوحملسازمانتعریف(DOT):

 ی و که یک ریسک غیر قابل قبول و منطقی از لحاظ ایمنکمیتیهر ماده ای به هر شکل یا

بهداشت و دارایی ها در حین حمل و نقل ایجاد نماید

امریکازیستمحیطحفاظتسازمانتعریف(EPA):

 اگر ماده ای در محیط زیست رها شود و بتواند بطور بالقوه برای سالمت و رفاه جامعه

در نظر گرفته می شودناکخطرناک باشد، ماده خطر 



Hazardous)خطرناکمواد Material)

استانداردNFPA خطرناکمواد(حریقبرابردرحفاظتملیانجمن)471

:کندمیبندیدستهزیرصورتبهرا

ادهمفیزیکیوشیمیاییهایویژگیعلتبهآنهاخطرکهخطرناکیمواد:شیمیاییمواد-ا

.شودمیظاهر

محیطدرتوانندمیوداشتهزاییبیماریاثراتکههستندهاییارگانیسم:بیولوژیکیمواد-2

.باشندداشتهوجود

.کنندمیساطعیونیزانپرتوخودشانازکهموادی:اکتیورایومواد-3



Hazardous)خطرناکمواد Material)

 مواد خطرناک(Hazardous Substance   )OSHA-EPA-DOT

 ضایعات خطرناک(Hazardous Waste    )DOT

 کاالی خطرناک(Dangerous Goods      )DOT

 مواد شیمیایی خطرناک(Hazardous Chemicals     )OSHA

 مواد بی نهایت خطرناک(Extremely Hazardous Substances )EPA- SARA 3

 سمی شیمیایمواد(Toxic Chemicals   )EPA – SARA 3



شیمیاییموادفیزیکیخطرات

نقطه اشتعال پایین دارند: قابل اشتعال

نقطع اشتعال باال دارند: قابل احتراق

قابل انفجار  :

اکسید کننده:

ناپایدار  :

واکنش پذیر با آب:

خودآتش گیر:



شیمیاییموادبهداشتیخطرات

سرطان زا

محرک

حساسیت زا

سموم تولید مثلی

تاثیر بر ارگانهای خاص

موتوژن



......راههای ورود

.اشدبخارات و ذرات به بدن می ببیشترین راه ورود گازها و: تنفس-استنشاق
می توانند از طریق پوست جذب برخی ازگازها، مایعات  وجامدات:  پوست

شوند
درصورت عدم شستشوی دستها و خوردن مواد . غیرعمدی*عمدی : *بلع

غذایی در محیط آلوده
تواند هم از راه فیزیکی و جذب باشدمی: تماس چشمی



(شیمیاییاطالعات مورد نیاز در صورت تماس با مواد )

تمقدار ماده جذب شده که به قدرت ماده شیمیایی ،طول مدت تماس وتکرارتماس وابسته اس

*بطور کلی دز باالتر دارای اثرات شدیدتری است*
(اسید)تماس حاد بدنبال تماس کوتاه مدت اتفاق می افتد -
(سرطان مثانه-بنزیدن)درزمان طوالنی وتماس باغلظت کم-

(مخصوصا برای اثرات مزمن).همه افرادبه یک شکل اثرات ماده رانشان نمی دهند-



 OSHA                                              اداره ایمنی و بهداشت شغلی

www.OSHA.gov

 NIOSH                              مرکز تحقیقات ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا
www.cdc.gov/niosh

 ACGIH                         انجمن دولتی بهداشت صنعتی آمریکا
www.acgih.org

 EPA                                          آژانس حفاظت محیط زیست

 www.epa.gov



سازمان های استاندارد

- ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

- NATIONAL INSTITUTE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

-OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH   ADMINSTRATION          

-AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS

http://www.osha.gov/


OSHAآزمايشگاه استاندارد 

آالیندههای موجود در محل کار پرسنل زیر حد مجاز باشدباید( .(OEL

دستورالعمل بهداشت کار با مواد شیمیایی موجود باشد.

فردی بعنوان مدیر ایمنی شیمیایی معین شود.

به پرسنل اطالعات وآموزش الزم داده شود.

تمام ظروف مواد شیمیایی دارای برچسب باشد.

 همه مواد شیمیایی دارایMSDSباشد.



بوده و لیست برخی از مواد شیمیایی صنعتی که از نظر مخاطرات دارای طبقه بندی باالیی
:قابلیت استفاده به عنوان سالح های کشتار جمعی را دارند

کلر

آمونیاک

برمید هیدروژن

آرسین

کلرید هیدروژن

تری کلرید بورون

تری فلوئورید بورون

سبانید هیدروژن

فلوئورید هیدروژن

دی سولفید کربن

سولفید هیدروژن

اسید نیتریک

دی بوران

فسژن

اتیلن اکساید

تری کلرید فسفر

اسید سولفوریک

فلوئور

فرم آلدهید

دی اکسید گوگرد

هگزافلوئورید تنگستن



اثرات بهداشتی مواد خطرناک
بهبتنسبدنپاسخچگونگیها،نشانهوعالئمتقویتبااستممکنشیمیاییمواد

ونندکنمیایجادفوریعالئمشیمیاییموادازبسیاری.دهندتغییرراواردهضربات
ندیباولویتجهتصحیحتصمیماتاتخاذبرایعالئمشروعدرتاخیراحتمالباید

.گیردقرارنظرمددرمان،
 هایی از مواد شیمیایی با شروع فوری عالئممثال:
 (کلر و آمونیاک)گازها و بخارات سوزاننده بیسیار محلول
 (اسید هیدرو کلریدریک و اسید سولفوریک)مایعات سوزاننده
 (متان و نیتروژن)خفه کننده های ساده
 (سیانیدها و سولفید هیدروژن)خفه کننده های شیمیایی و عامل های خونی
(دیازینون، ماالتیون و پاراتیون)ارگانو فسفات ها
 عامل های عصبی( عامل هایG   وVX)
 (نیتراتها و نیتریت ها)ایجاد کننه های متهموگلوبین
هگزافلوئورید تنگستن



خطرناکاثرات بهداشتی مواد 

 هایی از مواد شیمیایی با تاخیر در شروع عالئممثال:
عامل های رادیولوژیکی
عامل های خردلی
 (اسید نیتریک و فسژن)گازها و بخارات سوزاننده با حاللیت کم
حالل های هیدرو کربنی
 فلوئوریکاسید هیدرو



خطرناکاثرات بهداشتی مواد 

 هایی از مواد شیمیایی با اثرات طوالنی مدتمثال:
 (بنزن و ایزوسیانات ها)سرطان زاها
سموم تولید مثلی، عوامل ایجاد جهش و نقص جنین
آژبست و سیلیس
 (فتاالت ها و گلوتارآلدهید)آلرژن ها و حساسیت زا ها
 (سرب، جیوه و آرسنیک)فلزات سنگین



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
UN; DOT; ADRالگوی شیمیایی براساس کالس های خطر مواد 

1-منفجرهمواد(Explosives)دینامیت

2-فشردهگازهای(Compressed Gases)بوتان

3-اشتعالقابلمایعات(Flammable Liquids)بنزین

4-اشتعالقابلجامدات(Flammable Solids)کاربید

5-هاکنندهاکسید(Oxidizers)کلر-اکسیژن

6-سموم(Poisons)جیوه

7-اکتیورادیو(Radioactive)سریماکسید–اورانیوم

8-خورنده(Corrosives)اسیدها

9-متفرقهخطرناکمواد



کاهش خطر

مواد منفجره:  گروه اول 





اشتعالقابلگازهای

سمیغیرواشتعالغیرقابلگازهای

سمیگازهای

گازها:  گروه دوم 

سیمتقگروهسهبهوشوندمییافتطبیعتدرمختلفهایبصورتکههستندموادیگازها
:شوندمی



قابل اشتعال مایعات:  گروه سوم 

قابل اشتعالمایعات



قابل اشتعال مایعات:  گروه سوم 

1- کاالی خیلی خطرناکPacking Group 1 (PG І)

2- کاالی دارای خطر متوسطPacking Group 2 (PG ІІ) 

3- کاالی با خطر کمPacking Group 3 (PG ІІІ)



جامدات قابل اشتعال:  گروه چهارم 

اشتعالقابلجامدات:1-4گروه

:شوندمیبندیتقسیمزیرفرعیکالسسهبهجامدمواد

فعالخودمواد:2-4گروه

:دهنده با آبواکنشمواد : 3-4گروه 



:کنندهاکسیدمواد:1-5گروه
باریم،نیتراتکلسیم،کلراتآلومینیوم،نیترات،اکسیژنهآب)

(غیرآلیپراکسیدهای

:آلیپراکسیدهایمواد:2-5گروه
متیلسیدپراک،استیلبنزیلپراکسیداستیل،استونپراکسید)

(...وسیداپراستیکوبنزولدی،پراکسیدنابنزوئیل،کتناتیل

کنندهاکسیدمواد :  گروه پنجم 



:سمیمواد:1-6گروه
(...وسیانورنیکوتین،،جیوهترکیباتآرسنیک،)

سمیمواد :  گروه ششم 

:میکروبیمواد:2-6گروه
(...وواکسنها،بیمارستانهافاضالب)



:مواد رادیواکتیو


اکتیورادیومواد :  گروه هفتم 



خورندهمواد :  گروه هشتم 

داسی،فسفریکاسید،سولفوریکاسید،کلریدریکاسید)

یم،پتاسهیدروکسیدسدیم،هیدروکسیدآمونیاک،،نیتریک

(...وآمونیومهیدروکسید



مواد خطرناک متفرقه:  گروه نهم 

اطرافمحیطوانسانبهرساندنآسیبموجبنیزمواداین

دادقرارقبلیگروههایدرراآنهانمی توانومی گردند

آبییاایقهوهآزبست،کلرهپلیفنیلدی،لیتیمباطریهای)

راتنیتکودهایها،آئروسل،شدیدمغناطیسیموادسفید،یا

طمحیکنندهآلودهمایعات،استرپلیهایگرانول،آمونیوم

(...وهاارگانیسم،زیست



خطرناکشیمیاییموادانبارش

 اخل آن که محتویات داستاندار باشد هایبرچسبمواد شیمیایی باید دارای نگهداری ظروف

.به راحتی شناسانده شود

دا شده و که برای مواد دیگری در حال استفاده است باید جظروفیو عالئم قبلی هایبرچسب

.شودو عالئم مربوط  استفاده هایبرچسباز 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

GHSطبقه بندی مواد بر اساس رویکرد 

Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of  Chemicals (GHS)

بقهطکلیگروهسهدرخطرناکموادوشدهایجادمللسازمانتوسطبندیطبقهاین
:شوندمیبندی

فیزیکیخطراتاساسبر
بهداشتیخطراتاساسبر
محیطیزیستخطراتاساسبر



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

 درچه چیزGHS هماهنگ می شود؟

Labels

Safety Data Sheets (SDS)



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
16 برگه اطالعات ایمنی و بهداشت عنوان(SDS ) درGHS بر اساسMSDS(ILO)

خصوصیات فیزیکی شیمیایی9.
پایداری و واکنش پذیری10.
اطالعات مربوط به سم شناسی11.
اطالعات مربوط به اکولوژی12.
نحوه دفع 13.
اطالعات مربوط به حمل ونقل مواد14.
اطالعات آیین نامه و قوانین15.
اطالعات دیگر16.

شناسایی 1.
شناخت خطرها 2.
اطالعات مواد/ ترکیب3.
کمک های اولیه4.
حریق 5.
پیشگیری از حادثه6.
نگهداری و حمل7.
کنترل تماس وحفاظتهای فردی8.



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

مثالی از ترتیب عناصر لیبل ها



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

 در برچسب هاGHS ؟

اجزای برچسب ها:

 نماد ، عالئم و رنگ(Symbols, Pictograms and colour)

  کلمات هشدار دهنده(Signal words)

 عبارات خطر(Hazard statements)

 عبارات و عالئم پیشگیرانه(Precautionary statements and pictograms)

اعالمیه مواد /محصولشناسه(Product identifiers /declaration of ingredients)

 شناسایی تامین کننده(Supplier identification)



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



«ابعاد برچسب »

mmحداقل ابعاد برچسب بر چسب ظرفیت بسته بندی

52×74 لیتر3کمتر از 
74×105 لیتر50لیتر و کمتر از 3بیش از 
105×148 لیتر500لیتر و کمتر از 500بیش از 

148×210 لیتر500بیش از 



در مورد لیبل گذاریOSHAالزامات 

 سازمانOSHAمیواد کلیه تولید کنندگان،وارد کننگیان و توزییع کننیدگان
میوده و شیمیایی را مکلف به ارزیابی و شناسایی میواد شییمیایی میورد ننیر ن

نصیب بر روی ظروف این مواد... بایستی اطالعات حاصله در قالب لیبل ،تگ و 
محتوای ظروف و میزان ماده ذخیره شده در داخل آن نیز بایید بیر روی . گردد

ه شیده و معموال در لیبل از تصویر،سمبل و یا حیروف اسیتفاد.لیبل نوشته شود
:شامل نکات زیر است

نام شیمیایی ماده
نام و آدرس تولید کننده ،وارد کننده یا سایر نهادهای مسئول

خطرات مربوط به ماده

74



در مورد لیبل گذاریOSHAالزامات 

لیبل می تواند به زبانهای مختلفی نوشته
شود ولی الزامی که اطالعات ضروری آن به
زبان انگلیسی باشد.

OSHAمقرراتی برای لیبل به شرح زیر دارد:
خوانا و قابل فهی باشد◦
اطالعات و یا نشانه های دیگر را مخفی نکند.
رنگ متفاوتی نسبت به زمینه داشته باشد◦

و به عالوه لیبلهای این سیازمان بایسیتی شیامل نمادهیا و عالئیی متحید الشیکل
و کلییه یکدستی برای نشان دادن خطرات فیزیکی و بهداشتی بیرای کارکنیان

افرادی که در معرض مواد شیمیایی هستند باشد
75



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

مثالی از ترتیب عناصر لیبل ها



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

(NFPA704)لوزی خطر 

عدددرجه خطر

4بی نهایت

3شدید

2متوسط

1کی

0حداقل



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

HMISمستطیل 



(HAZMAT Detection: )تشخیص مواد خطرناک
:حروفینماد 

E منفجره(Explosive)

O اکسید کننده(Oxidizing)

F بسیار آتش گیر(highly flammable:)

T سمی(TOXIC :)اشاره به مواد بسیار خطرناک دارد.



F+شدیدا آتش گیر(Extremely Flammable)

T+ بسیار سمی(Very toxic)

C خورنده(Corrosive)

Xn زیان آور(harmful)

Xiالتهاب آور(Irritant)

(HAZMAT Detection: )تشخیص مواد خطرناک
:حروفینماد 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



(PPE)تجهيزات حفاظت فردي 

 بایدهمه تجهیزات حفاظت فردی بر اساس کد مشخص درمحیط کار
.این لوازم شامل . استفاده شوند

محافظ های چشی-
کفشهای ایمن دارای روکش-
محافظ های تنفسی-
حالل هاپیشبندهای الستیکی یا پالستیکی برای مواد خورنده ،بازی و-
دستکش باتوجه به نوع ماده-
انبرك جهت جلوگیری از تماس با مواد-



حفاظتسطوحOSHA(OSHA Protection Level):

سطحA:لباسلداخدرومستقلحفاظتیکپسول-کپسولهسطح-حفاظتیسطحباالترین

.داردقرارIDLHازباالترآالیندهغلطت-داردقرار

سطحB:مانندتنفسیحفاظتسطح-استمستقلوبیرونکپسولولیلباسدرداخلفرد

Aازباالترگازهاغلظت-استکمترپوستیحفاظتسطحولی،استIDLHغلظتو

.داردقرارIDLHازکمترمایعات

سطحC:یندهآالغلطت-شودمیاستفادههواکنندهتصفیهسیستمازولباسدرداخلفرد

.داردقرارIDLHازکمتر

سطحD:ونداردوجودیاخطرناکعوامل-معمولیحفاظتیوسایل-حفاظتیسطححداقل

.نیسترسانآسیبوبودهآزارحددریا



حفاظتسطوحOSHA(OSHA Protection Level):



حفاظتسطوحOSHA(OSHA Protection Level):



اروپاحفاظتسطوح(هایاستانداردEN):



اروپاحفاظتسطوح(هایاستانداردEN):



امریکاحفاظتسطوح:



هودهاي شيميايي

لها هود محفنه  بسته ای است که فرد را از معرض فیومهای شیمیایی ،گازها و آیروس
در امان نگه می دارد

هودها معموال هوای اتاق را به داخل کشیده واز طریق دودکش خارج می نماید
هودها باید همیشه درهنگام حضور روشن باشند
صفحه جلو هود باید در محل مشخص قرار گیرد

عوامل موثر بر توربوالنت

حرکات سریع دست در داخل و خارج هود -
انسداد مسیر جریان-
رفت و آمد و حرکت افراد-

سطح پنجره جلوی هود
بهبود عملکرد به سطح پنجره هود بستگی دارد-
محل این پنجره همیشه باید مشخص باشد-



خطرناکشیمیاییموادانبارش

متناسباردچرخودستیکنندهخاموشچندینبایداشتعالقابلشیمیاییموادانبارهایدر

کنندهخاموشازاستفادهامکانکهصورتیدر.باشدداشتهوجودشیمیاییموادنوعبابا

انباریهادربدردهندههشدارعالئمبوسیلهموضوعاینباشد؛نمیمجازدلیلهربهخاصی

.گرددمشخصباید



خطرناکشیمیاییموادانبارشدردهندههشدارعالئم



(HAZMAT Storage): انبارش مواد خطرناک



لیست مواد ناسازگار با یکدیگر

98



لیست مواد ناسازگار با یکدیگر

99



نكات قابل توجه در نگهداري مواد شيميايي

مواد شیمیایی خشک
ا می تواند با همدیگر نگهداری شود ولی بهتر است مواد معدنی از آلی جد•

باشد

 مواد شیمیایی مایع
....(باز–اسید )تعیین گروههای اصلی •
تعیین محلی جدا برای موادشدیدا سمی•
فقط در قفسه های پایین نگهداری شود•



نگهداري مايعات قابل اشتعال

ایمنیکابینت هایدربایدلیتر2ازبیشحجمبااشتعالقابلمایعات
آتش سوزیمقابلدرمحافظتملیانجمناستانداردهایبامطابقمخصوص

(NFPA)شوندنگهداری.

لیتر7/5ازبیشتربهآزمایشگاهاطاقیکدراشتعالقابلمایعاتمجموعاگر
.ندشومنتقلآزمایشگاهخارجدرمخصوصکابینتبهبایدمحلول هارسید،

باشدشدهتاییدواستانداردمایعاتاینظروفباید.
تعبارآنرویبرکهباشندمشخصبرچسبدارایبایدمواداینهایقفسه

تهنوشقرمزرنگبه“کنیداجتنابشعلهکردننزدیکاز-زااشتعالمواد”
.باشدشده



نگهداري موادشيميايي خورنده   

.باید مواد شیمیایی در قفسه ذخیره شود•
.اسیدها وبازها نباید با هم ذخیره شود•
.ظروف سنگین مواد در طبقات پایین نگهداری شود•
باال مواد در قفسه هایی مقاوم در مقابل خورندگی که دارای لبه جلو به سمت•

.می باشند نگهداری شوند
.نباید مایعات را در باالتر از سطح چشم ذخیره کرد•
ف بطور مثال سینی یا ظرفی در زیرظر)ظروف این مواد باید دو جداره باشد •

(.ماده قرار داده شود تا در صورت نشتی وارد آن شود
.اسید استیک گالسیال نیازمند شرایط نگهداری جداگانه می باشد•
اسید نیتریک نباید در مجاورت سایر اسیدها باشد و محل خاصی برای •

.نگهداری آن در نظر گرفته شود
و باید . داسید پیکریک بهتر است برای پیشگیری از شوک انفجار مرطوب باش•

.جدا از مواد آلی یا سایر اسیدها نگهداری شود

هیدروکسید پتاسیم, هیدروکسید سدیم , فنل : جامدات
اکسید کننده ها,قلیاها , اسیدها:مایعات

کلرید هیدروژن, دی اکسید گوگرد , آمونیاک : گازها و بخارات



.......   مواد واكنش زا

اکسید کننده:
کنند به موادی گفته می شود که سبب آتش سوزی می شوند،یا به گسترش اشتعال مواد کمک می•

.ودر نتیجه آتش می گیرند و یا موجب آزاد شدن اکسیژن یا گازهای دیگر می شوند

واکنش زا با آب:
موادی که باآب ،بخار آب ویا رطوبت هوا واکنش می دهند•

که در این صورت گاز سمی یا قابل اشتعال بوجود می آید

خود به خود مشتعل شونده:
موادی که در صورت تماس با هوا مشتعل می شوند•

و این شعله ممکن است مشخص نباشد



یله این ترکیبات باید بوس
ر نوارهای  مخصوص یا تغیی

یم رنگ بوسیله یدید پتاس
درصد از نظر تشکیل 10

پراکسیدها به طور منظم 
تست شوند

تشكيل پراكسيد



نگهداري مواد واكنش زا   

جداسازی وتفکیک
.باید از هی جدا باشدقابل احتراق ،اکسید کننده واحیا کننده مواد •
(Pyrophoric-Flammable)ترکیبات خود سوز از مواد قابل اشتعال •
آب از مواد شیمیایی واکنش پذیر با آب•
سدیی و فسفر از مواد آبدار که سبب حریق می شوند.
اسید با ترکیبات سیانور که گاز سمی تولید می کند.
کلرین با آمونیاك که تولید گاز کلرامین می کند.
خاص موادشیمیایی که به واسطه گرمای درونی خود ناپایدار هستند باید در یخچالهای

نگهداری شوند



 مطالعه دقیقMSDS 

 (مواد زاید و,چکه کردن ها , باقیمانده ها )بازرسی انبار مواد شیمیایی...
ثبت تاریخ دریافت مواد و تاریخ اولین باری که درب مخزن باز شده است و تاریخ انقضا
نگهداری در مکان خنک و دور از نور
استفاده از ظروفی که در کوتاه مدت به مصرف برسند.
 از لحاظ وجود پراکسید بررسی شوند, ظروفی که مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند.
جلوگیری بسیار جدی و دقیق از ریخت و پاش مواد پراکسیدزا

از حفاظ صورت و چشم در هنگام کاراستفاده
 (منجر به تغلیظ آنها می شود)عدم استفاده از مواد پراکسیدزا در حالل های فرار.
برای همزدن مواد پراکسیدزا هرگز از وسایل فلزی و یا همزن های مغناطیسی که امکان ورود آهن را

.(سرامیک و چوب مناسب هستند.)به این مواد افزایش می دهد استفاده نشود



مواد شيميايي مبرد    

افت بخارات موادی مثل آرگون، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن می تواند سریعا باعث انجماد ب
شود

ایجاد حجم زیادی از گاز کرده و جایگزین اکسیژن هوا می شوند.
سبب تردی و شکنندگی می شوند.
،هنگام شارژ و پرکردن در صورتی که ظرف محتوی آن گرم باشد

سبب جوشش یا پاشیدن می شود
 درصد ظرفیت سیلندرها و مخازن  پرشود زیرا مایعات در80نباید بیش از

.اثر افزایش حرارت تبخیر شده و فشار درون سیلندر افزایش می یابد

 برای جابجایی وکاربا این موادباید
بست ها و اتصاالت ظرف محکم باشد
ازحفاظهای تمام صورت استفاده شود
دستکشها از چرم خشک ویا مخصوص

ولباسها بلند و یکسره باشد



سيلندرهاي گاز

ازهرگزوباشدفشارتحتهایسیلندراستانداردهایبامطابقبایدسیلندراتصاالت
.نشوداستفادهروغنیشیرهای

یداکسعواملیاکلراکسیژن،حاویسیلندرهایباکارهنگامگریسوروغنازاستفاده
.شودمیانفجارسببزیراباشدمیممنوعکننده

کرداستفادهآنبهمخصوصرگالتورازبایدگازهربرای.
صفحهرویمشاهدهقابلمقدارحداکثردرصد75باالیدرفشارفشارسنجیکازهرگز

موردسنجفشار،psi75کاریفشاربرایمثالعنوانبه.ننماییداستفادهآننمایشگر
.باشدداشتهراpsi100نمایشقابلیتحداقلبایداستفاده

شودبرداشتهبکارگیریمحلدرفقطمحافظشیرپوشدرباید.
باشدبازنبایدسیلندرشیرباشدمیخاموشتجهیزاتکهحالتیدر.
خطرناکمواددستهدربایدیسازذخیرههنگامدرهاسیلندر

.باشندبدورکنندهاکسیدموادازوشوندبندیطبقه
ازهرگزاینبربنااستآنمحتویدهندهنشانکپسولرنگ

گازبهمخصوصرنگبهتوجهبدونکپسولدرگازکردنپر
.شوداستفادهگازنوعیکبرایکپسولهروکردهپرهیز

خودقاعدهرویبرایستادهبصورتبایدهمیشهسیلندرها
.شوندحمل



سيلندرهاي گاز

بهایدباستنداشتنبعلتباشدعمودیغیردرحالتاستیلنسیلندرکهصـــــورتیدر
.شوداستفادهسپسگیردقرارعمودیبصورتدقیقهسیمدت

ستفادهاوجیوهنقرهمس،نظیرازفلزاتیاستیلنسیلندرهایاتصـــــــاالتبرایشوددقت
.نشود

قابلموادسیلندرهایاز(متر6)فوتیبیستفاصــــــلهدرحداقلبایداکسیژنسیلندر
.باشداشتــــــــعال

باشدمناسبتهویهدارایبایدسمیمــــــــــوادحاویسیلندرهایکارمحیط.



سيلندرهاي گاز
Inert: Bright green

Oxidising: Light blue

Flammable: Red

Toxic: Yellow

BSEN 1089:2004



سيلندرهاي گاز

کد -5لوزی خطر     -4خطر ماده   -3نشانی شرکت      -2نام شرکت سازنده     -1
کد اروپایی محصول      -7شماره سریال یا کد محصول شرکت سازنده       -6استاندارد اروپا    

اطالعات اضافی شرکت -10شماره شناسایی بین المللی ماده     -9نام و فرمول شیمیایی   -8
تلفن تماس اضطراری-11....(        فشار داخلی یا تاریخ تست و)

1

2

3

4
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10

8
11



سيلندرهاي گاز

گاز،نشتننرازراسیلندرهابهاتصالیقطعات
.کنیدتستصابونوآبمحلولباحتما

گردیشیمیاییموادیاوشعلیهبردنبکاراز
نمائیدخودداریجدا



ايمني برق

تحریق های آزمایشگاهها اغلب بواسطه بی دقتی در استفاده از تجهیزات الکتریکی اس.
چک کنید تمام تجهیزاتی را که دارای پوشش ایزوله باشند
سیم ارت باید از فلزات تمیز وضد زنگ  باشد
سیمها باید از آب ،سطوح داغ وبخارات مواد شیمیایی محافظت شوند
بجز در مواقع ضروری از سیم سیار استفاده نشود
 از سیمهای غیر استاندارد و سیم کشی های غیر اصولی نباید

(تغییر فاز و نول)استفاده کرد
هرگز سویچ های برق با دست خیس لمس نشود



پيشگيري از آلودگي

ظروف مواد شیمیایی فرار باید بصورت در بسته باشد
ی مواد شیمیایی در داخل هود انبار و نگهداری نشود بلکه در کابینت ها

دارای تهویه نگهداری شود
 مواد زاید حالل را در زمان عدم استفـــاده در ظروف دارای در مخصوص

نگهداری کرد
جایگزینی مواد خطرناک با کم خطر
استفاده از ترمومترهای ایمن به جای جیوه ای



...دفع مواد شيميايي باقيمانده 

ه همه ظروف حاوی مواد زاید شیمیایی باید دارای بر چسب ایمنی ک
.محتویات ظروف را مشخص کرده ،باشند

ظرف مناسب مواد زائد باشد باشند.
ظروف دارای نشتی  و بطریهای بدون در استفاده نشوند.



آزمايشگاهپاكسازي انبار و 

استمایمنیواحـــدباباقیماندهموادپاکسازیجهتباید
.شودگرفته

اریهمکایمنیمسئولفردباآزمایشگاهازواحدنفربایدیک
.نماید

ایمنیواحدازاعزامیفردوظیفه:
موادسـازیخنثیوفاضالبراههاینمودنمشخص

.شیمیایی
هایفرمدرباقیمـــاندهواضافیشیمیاییموادکردنثبت

.مخصوص
دفـــــعجهتباقیماندهشیمیاییموادگرفتنتحویل.



خنثي سازي 

برای شروع کار از وسایل حفاظت فردی و هود استفاده شود.
.اسیدها با آب سرد به نسبت یک به ده رقیق می شود-1
به آهستگی به محلول کربنات سدیم یا کربنات کلسیم اضافه-2

.شود10تا5بین  PHمی شود تا 
.اجازه داده شود تا مواد جامد ته نشین شود–3
محلول به داخل محلی که برای این امر مشخص شده است ریخته وبه آن–4

.برابر آب اضافه می شود50به نسبت 
اجازه داده می شود تا محلول خشک شود و مواد جامد باقیمانده بسته –5

.بندی و دفع می شود



پاكسازينحوهمواد شيميايي پاشيده شده 

.كنيدجذبارمادهابريااسفنجيكوبوسيلهكنيداستفادهسديمكربناتبيازاسيدها ، مواد آلي 

سديمكربناتبيياكلسيماكسيدازهمچنين،كنيداستفادهسديمكربناتبيازاسيدها ، مواد غير آلي 
كنيدآوريجمعرامادهابريااسفنجيكوبوسيلهكنيداستفادهتوانيدمي

(استمستثنيمادهيكهيدروفلوئوريكاسيد)

كنيدآوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهآلدئيدها 

اوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهكنيداستفادهسديمسولفيتبيازآمين هاي  آليفاتيك
كنيد

ستنشاقاياپوستيتماساز.كنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهآمين هاي آروماتيك 
كنيداجتناب

ستنشاقاياپوستيتماساز.كنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهآمين هاي آروماتيك هالوژن دار 
كنيداجتناب

درصد10محلولازاستفادهباكنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهداراي قابليت انفجار )N3تركيبات 
كنيدزداييآلودگيآمونيومنيترات

اسفنجياابريكوسيلهبهوكنيدسازيخنثيشيمياييهايكنندهخنثييااسيدبا( قلياها ) بازها 
كنيدآوريجمعوجذب

كنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيله(قابل اشتعال و سمي )كربن دي سولفايد 

تنشاقاسياپوستيتماسازكنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلهكلروهيدرين ها 
كنيداجتناب

هپايفيلترهابابرقيجاروازياوكنيدمرطوبراحتماً آنهاكردنجاروازقبلسيانيدها 
آوريمعجوجذباسفنجياابريكبوسيلهرامرطوبمواد.كنيداستفاده

كنيد

كنيداستفادهسديمكربناتبياز( آلي يا غير آلي ) هاليدها 

راهنماي سريع براي پاكسازي مواد شيميايي 



از سودا استفاده كنيد محلولهاي نمكهاي غير آلي 

سديمكربناتبيبهنسبتكلسيماكسيدياكلسيمكربناتبوسيلهجذباسيد هيدروفلوريك 
هبمنجرسديمكربناتبيازاستفادهشودميدادهترجيح
ازايمالحظهقابلطوربهكهشودميفلورايدسديمتشكيل
استفادهردمواسفنجباشيدمراقب.استترسميفلورايدكلسيم

هكخاصياسفنجهاي.كنيدانتخابدرسترامادهجذببراي
ناسازگاروريكهيدروفلوئاسيدباهستندسيليكاتتركيباتشامل

باشندمي

يك ابريا اسفنج بوسيله. با محلول هيپوكلريت كلسيم خنثي سازي كنيد ( سولفيد هاي آلي ) مركاپتان ها 
.جذب و جمع آوري كنيد 

كنيداوريجمعوجذباسفنجياابريكبوسيلههيدروكربنهاي هالوژن دار 

آليموادازكنيدآوريجمعوجذباسفنجياوابريكبوسيلههيدرازين ها 
كنيداجتناب

به وسيله يك ابر يا اسففنج جفذب و جمفع. مواد جامد را جاروكنيد نيتريل ها 
آوري كنيد 

وستي و از تماس پ. به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع آوري كنيد تركيبات نيترو 
استنشاق اجتناب كنيد 

از بي سولفيت سديم استفاده كنيد عوامل اكسيد كننده 

.به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع آوري كنيدپراكسيدها 

.به وسيله يك ابر و اسفنج جذب و جمع آوري كنيدفسفاتها 

.از سودا و بي كربنات سديم استفاده كنيدمواد احيا كننده 

ادامه راهنماي سريع براي پاكسازي مواد شيميايي 



شيميايياوليه در فوريت هاي كمك هاي 

طبقه بندی:
 آلودگی ساده((Simple spill  که خود فرد ،

.  دمی تواند اقدام به از بین بردن آلودگی نمایی

آلودگی با خطر باال(high hazard spill) باید ،
.با سازمانهای دیگر هماهنگی شود



سادهمواد شيمياييكمك هاي اوليه در آلودگي 

چشمیوپوستیسادهآلودگیکردنبرطرف
آلودگیتجهیزاتوهالباسکردنجدا.
تاارآلودهذراتوجامدموادکامالبایدآلودگیاحتمالکاهشبرایآب،باشستشوازقبل

.نمودپاکبدنازامکانحد
کنیدپاکبدنازجاذبمادهیکبارامایعآلودهموادآب،باشستشوازقبلهمچنین.

.باشیدپوستیآسیبهرگونهمواظب

گرمآبازامکانصورتدروبشوییدآبفراوانوکافیمقدارباراآلودهمنطقه(C°35-
رمیهیپوتامکانسردآبازاستفادهصورتدر.شوداستفادهوسیعشستشویبرای(32

ازرهیزپبرایمالیماسپریوپایینفشارباآباز.نکنیداستفادهداغآبازهرگز.باالست
.یدکنخودداریآبپاشیدناز.کنیداستفادهنرمبافتآسیبهرگونهتشدیدیاایجاد



سادهمواد شيمياييكمك هاي اوليه در آلودگي 

یخوراکوتنفسیسادهدرآلودگیاولیههایکمک
تمیزمنطقهبهآلودهمنطقهازمصدومکردنخارج.
کنیداستفادهطبیاکسیژنکپسولازنیازصورتدر.

فعر(گرمآبمثل)گرمهاینوشیدنیآشامیدنوغرغرهشستن،باراحلقوگلوتحریک
.کنید

نکنیداستفراغبهواداررامصدوم.



سادهمواد شيمياييكمك هاي اوليه در آلودگي 

اهکنارهبهصورتوسطخطازآبدهیداجازهها،چشمآلودگیرفعبرایشستشوزماندر
.کنیدخارجرامصدومچشمتماسیلنزهایامکانصورتدر.شودجاری

یشنهادپمنابعبرخی.دهیدشستشومالیمصابونیکیاوبچهشامپویباراآلودهمنطقه
جنگعاملبامواجههدر(%0.5)رقیقهیپوکلریتمحلولازتوانمیکهدهندمی

صورتبهاستانداردمحلول.نموداستفادههاکشحشرهوبیولوژیکعواملشیمیایی،
آبباقسمت10به1نسبتباآلودگیرفعمحلولتهیهبرایکهباشدمی%5هیپوکلریت

لولمحاینازاستفادهصورتدر.کرداستفادهشدهآمادهتازهمحلولازباید.شودمیرقیق
صدماتتشدیدبردالشواهدی.باشیدهاچشموبازهایزخمباآنتماسازپرهیزمراقب

حتی)هیپوکلریتمحلولازاستفادهزماندر(خردل)خاصشیمیاییعواملازناشیپوستی
یآلودگرفعهایتیمازبسیاریمحدودیت،اینخاطربهکهداردوجود(شدهرقیقمحلول

.کنندمیاستفادهبچهشامپویومالیمصابوناز
،فنجاسونرمهایبرسازتوانیدمی.کنیدبررسیدقتباراپوستیهایچینوناخنموها

صوصخبه)باشیدپوستیهایخراشمواظب.نماییداستفادهنواحساینکردنتمیزبرای
میسموادجذبمیزانپوستی،دیدهآسیبنواحی.(پوستزخمییاوشدهکبودنواحیدر
.دهدمیافزایشرا



واكنش اضطراري به آلودگي  شيميايي باخطر باال

 تماس با سازمان آتش نشانی وEOCدانشگاه

حریق
  انفجارات
صدمات
بخارات ، دود یا فیوم ناشناخته
آلودگیهایی که روی سالمت افراد یا محیط موثر باشد
را حوادثی که فرد یا آزمایشگاه  نتواند اقدامات کامل ایمنی

.فراهم آورد



اطالعات مورد نياز جهت كمك هاي اضطراري

اطالعاتی که برای کمک های اضطراری الزم می باشد:

نام سازمان و آدرس دقیق
شماره اتاق یا ساختمان
نوع حادثه مثال حریق، نشتی مواد، انفجار
نام و حجم ماده شیمیایی عامل حادثه
نام و موجودی سایر مواد شیمیایی موجود در سایت
هر نوع صدمه وآسیب



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 



Incident)حادثهسطوح Levels)

یمیاییـشیدهاـینآفریمنیامرکزموسسه(CCPS)4درراارضطراحطوـس

.استکردهتعریفسطح

1ارطرـضاسطح

2ارطرـضاسطح

3ارطرـضاسطح

4ارطرـضاسطح



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 طراحی نواحی خطر(Hazard Area Designations)

 ه کاهش گسترش مواد خطرناک بوسیله افراد و تجهیـزات از منطقـه آلـوده بـبرای

د در منطقه تمیز، ناحیه ها باید بر اساس نوع مختلف عملیات مشخص شـوند و تـرد

.تحت کنترل قرار گیردمحدود و از طریق مسیرهای خاص و بین ناحیه ها باید 

ی توصیف این سه ناحیه باید بر اساس نتایج نمونـه بـرداری و پـایش هـوا و ارزیـاب

.پتانسیل مسیر و مقدار  انتشار آلودگی تعیین می گردد

 منطقه آلوده= منطقه جدا شده = ناحبه محصور = ناحیه داغ

 منطقه شروع عملیات= کاهش آلودگی = ناحیه گرم

 منطقه استقرار فرماندهی= ناحیه پشتیبانی = ناحیه سرد



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 طراحی نواحی خطر(Hazard Area Designations)



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 طراحی نواحی خطر(Hazard Area Designations)



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 
 انواع آلودگی زدایی:

آلودگی زدایی بزرگ

 رسمیآلودگی زدایی

 کوچکآلودگی زدایی

 (  آلودگی زدایی جمعی)اضطراری آلودگی زدایی



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 
 آلودگی زدایی:



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 
 فرایند کامل آلودگی زدایی:



 روش های آلودگی زدایی:

روش آلودگی زداییبرای افرادبرای تجهیزاتبرای محیط

جذب عمقیبلهبلهبله

جذب سطحیبلهبلهبله

پوششخیربلهبله

کاهش غلظتبلهبلهبله

ضدعفونیبلهبلهبله

دفعخیربلهبله

امولسیونبلهبلهبله

سازیخنثیتحت شرایط خاصبلهبله

بسته بندیخیربلهبله

حذفبلهبلهبله

انجمادبلهبله

مکشبلهبلهبله

پراکندگی بخاربلهبلهبله


