


ديُكْم َو ِبما َكَسَبْت َأيْ َو ما َأصاَبُكْم ِمْن ُمصيَبٍة فَ 
ثيرٍ  َيْعُفوأ َعْن ك َ

أز بسياري در مي گذرد ( خدأ)هر مصيبتي به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و 



یمدیریت فوریت های شیمیای

Chemical Emergency 
Management

رضا مرادی
کارشناس مواد خطرناک

(EOC)مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه 



:اصطالحات
؟(Event)رویداد
؟(Incident)حادثه
؟(Accident)حادثه



:تعاریف
رویهازفراترواکنشبهنیازکهشرایطی؟(Emergency)اضطراریشرایط

.باشدسازمانیمعمولهای

:اضطراریهایطرح
عمومیاضطراریطرح
اختصاصیاضطراریطرح

اضطراریشرایطبا(Accident/Incident)حادثهتفاوت
(Emergency)؟



؟(Crisis)بحران

یات،عملتداوماعتبار،بربتواندشدتبهکهوقایعازایمجموعهیااتفاقواقعه،هرگونه

.بگذارداثرسازمانیکنفعانذیباارتباطیاسودآوری

تنیسصنعتیوطبیعیحوادثالزاماوگیردمیبردرراوقایعازایگستردهبحران.

داردتمرکزسازمانکالنواستراتژیکاهدافبربحرانمدیریتحقیقتدر.





انواع بحرانها 

بالياي طبيعي

زلزله 
سيل 

بهمن 
بحرانهاي ...طوفان و 

تكنولوژيك

بحرانهاي 
اكولوژيك بحرانهاي 

سياسي

بالياي غير
طبيعي



بحران های مهم تکنولوژیک
 نیونیونشت گاز سمی از کارخانه آمریکایی )بوپالحادثه

(کارباید
بوپال-هند : محل فاجعه
1984: سال وقوع
سياناتايزوآزاد شدن متيل : عامل حادثه
هزار بيمار300هزار كشته و بيش از 15: ميزان خسارت جاني
عدم تخريب فيزيكي: ميزان خسارت مالي



بحران های مهم تکنولوژیک
چرنوبیلحادثه 

چرنوبيل–اكراين: محل فاجعه

1986: سال وقوع

4واحد راكتورانفجار : علت حادثه

مورد سرطان تيروئيد در 1800. ماه بعدجندنفر تا 150نفر در انفجار اوليه و 2: ميزان خسارت جاني

سال هاي بعد

ر اثرات مخرب اين فاجعه آنقدر زياد بود كه حتي روي نسلل هلاي بعلد هلث تلاثي: ميزان خسارت مالي

.گذاشت و كودكاني با معلوليت جسمي متولد شدند



بحران های مهم تکنولوژیک
نیشابورقطارانفجار

هاشث آباد دهنوايستگاه خيام واقع در روستاي -نيشابور : محل حادثه
1382: سال وقوع
(پنبهونفتاآمونيوم، گوگرد، نيترات)خروج واگن حامل مواد قابل احتراق و انفجار از ريل : علت حادثه
زخمي460نفر كشته و حدود 320حدود : ميزان خسارت جاني

محل انفجاراطرفتخريب روستاهاي : ميزان خسارت مالي

شعاعيومتر25عمقبهگوداليانفجارمحلدر
بهانفجاريقارچ.استشدهايجادمتر100ازبيش

شدهتشكيلانفجارزماندرمترسيصدحدودارتفاع
.است
.شدگزارشتيانتيتن180معادلانفجاراين



اکولوژیکبحران های مهم 
فاجعه سوسو

سوسو–ايتاليا : محل فاجعه

1976: سال وقوع

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

مير و مير  باالي حيوانات: ميزان خسارت جاني

روز تخليه شهر4: ميزان خسارت مالي



بحرانمدیریتمراحل



فرآيند مديريت  
بحران

مرحله پس از بحرانمرحله حين بحرانمرحله قبل  از بحران

آمادگيپيش بيني
توسعه و 
بازسازي

كاهش اثرت
مخرب

بهبودامدادرسانيپاسخگويي







پول و اعتباراتتوده هاي مردماطالعات

فضاي فيزيكي

موجود

تجهيزات مورد

نياز

منابع اصلي كمك كننده در مراحل مختلف مديريت بحران



؟چیستشیمیاییهایفوریت
زیادیاربسحجمدرشیمیائیمادهنشدهکنترلوناگهانیوناخواستهشدنخارجیانشت

:سببتواندمیسمیموادخروجیانشتانفجار،آتش،طریقازکهاست

بیماری-

جراحتوصدمه-

افتادگیکاراز-

مرگ-

خساراتبااغلبکهدهدمیرخجهاندرشیمیاییحادثهتوجهیقابلتعدادسالههر

.هستندهمراهجانیومالیهنگفت



چیست؟شیمیاییهایفوریت



شیمیایی؟ایمنیچرا
جدیدشیمیاییموادتولید

WHOاستموجودبازاردرحاضرحالدرشیمیاییماده100000حدودکهاستمدعی.

شوندمیاضافهلیستبهشیمیاییماده2000-1000حدودسالهر.

شیمیاییموادمورددراطالعاتفقدان



کلیرویکرد
 گزارش توانست دقیقا مشخص شود زیرا یک سیستمنمیدر گذشته حوادث مواد خطرناک

آژانس ثبت بیماری های 1990در تالش برای رفع این مشکل، در سال . ملی وجود نداشت
را توسعه ( HSEES)خطرناکناشی از مواد سمی، سیستم نظارت بر موارد اضطراری مواد 

الت، در این ح. پانزده بخش بهداشت دولتی در سیستم گزارشگری شرکت می کنند. داد
:سیستم یافته های زیر را نشان داده است

 در حمل ٪25حوادث صنعتی و در ٪75انتشار مواد خطرناک رخ می دهد، 9000حدود ساالنه
.و نقل رخ می دهد

 در مناطق مسکونی ٪26و ( ٪85)حوادث مربوط به حمل و نقل در حمل و نقل زمینی بیشترین
.رخ داده است

 انسانی و خرابی تجهیزات برای اکثر انتشارات  بوده استخطای
 است( ٪20)و سپس ترکیبات آلی فرار ( ٪24)ترین مواد درگیر، مواد معدنی شایع.

ایعصندانستندارد،وجودثابتهایسایتدرحوادثاغلبکهآنجااز
ایندرکهشیمیاییموادودارندفعالیتپوششتحتدرمحدودهکه

.استضروریشود،میذخیرهیاشودمیاستفادههاسایت



حوادث مهم گاز کلر در ایران
تعداد مصدومين و تلفاتنوع حادثهمکانتاريخ

نفر200حدودشدممصدومونفر40مرگسیلندرنقلوحملهنگامدرتنی50سیلندرازکلرگازنشتآستارا1374

مصدومنفر54کشته،نفر2فرمانیهآبتصفیهایستگاههایدرکیلویی50کپسولترکیدنتهران1380

دگانپرنمرگوزیستمحیطبهآسیبمصدوم،نفر2آهنضایعاتبازاردرمستعملکپسولازکلرنشت-تهران1383

-آبادیافتآهنبازاردرتنییکسیلندرازکلرگازنشت-تهران1386

مصدومنفر14استخریکدرکلرگازنشتتهران1390

دخترآموزدانش30مسمومیتاستخریکدرکلرگازنشتمشهد1390

آنانازنفر190کهشدندگرفتگیگازدچارنفر300الهیههتلدرکلرگازنشتقزوین1391
شدندبیمارستانروانه

شرکتدرکلرگازشدنآزادوکلریدریکاسیدوژاولآباختاللقزوین1391
پاکشومجتمع

تنفسیحادمشکالتدچارنفر7

تنفسیحادمشکالتدچارنفر6اقبالیهشهردرکپسولیکازکلرگازنشتقزوین1392

لکپسوسارقتوسطکیلویی100سیلندریکازکلرگازعمدیانتشارخوزستان1394
چنعانقلعهروستایدر

مسمومنفر100

آباداسالم1395
غرب

زاگازنشتوکلرگازتنییکعددکپسول14حاملتریلیواژگونی
هاکپسولازیکی

وامدادیپرسنلوراننده)نفر6شدیدمسمومیت
(انتظامی

مصدومنفر 500حدوددر تنييكقديميسيلندرازگازنشتدزفول1396



حوادث مهم شیمیایی
شرح حادثهمکانتاريخ

کشاورحريق در انبار سموم کشاورزی شرکت شيمی شهر صنعتی البرز1374

پارافينحريق مواد شيمايی در سالن توليد و انبار شرکت ارژنگ زهرابوئينجاده 1389

بنيان کاال شيمیدر شرکتتولوئننشت و انفجار گاز شهر صنعتی البرز1390

الهیهنشت گاز کلر در هتل قزوين1391

پاکشوانتشار گاز کلر در شرکت مجتمع شهر صنعتی البرز1392

آتش سوزی انبار روغنقزوين1393

پالتاستات در شرکت پل فيلم و اتيلانفجار مخزن خالی محمديه1394

پسندنشت گاز آمونياک از شرکت چاشتکاسپينشهرک صنعتی 1395

رشت-حمل سوخت در جاده قزوين تانکرانفجار قزوين1395

سنگين در شرکت زرين روغنهيدروکربنحاویتانکرانفجار قزوين1395

ليااز يک شرکت غير فعال در اويلسولفيدتن دی 3نشت لياشهرک صنعتی 1396

درصد از يک کارگاه53نيتريکتن اسيد 9نشت حدود شهر صنعتی البرز1397

رزيتانانفجار و آتش سوزی در انبار شرکت تاکستان1397

مواد مهندسی مکررآتش سوزی در شرکتلياشهرک صنعتی 1397



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

اده مواد خطرناکی که خطر آنها به علت ویژگی های شیمیایی و فیزیکی م: مواد شیمیایی-ا

.ظاهر می شود

در محیط ارگانیسم هایی هستند که اثرات بیماری زایی داشته و می توانند: مواد بیولوژیکی-2

.وجود داشته باشند

.موادی که از خودشان پرتو یونیزان ساطع می کنند: مواد رایو اکتیو-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



EPAسازماننظرازخطرناکموادآمار



DOTسازماننظرازخطرناکموادآمار



دادقراربررسیموردسطحدودرمیتوانراشیمیاییموادخطرات:

خردخطرات:

کالنخطرات:

گیرندمیجایکلیدستهدودرشیمیاییموادکالنخطرات:

خطرناکشیمیاییابرتودهتشکیلوشیمیاییموادنشت

وسیعهایسوزیآتشوانفجارات



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



استانداردها و قوانین مواد خطرناک
(HAZMAT Standards & Regulation)

Global)جهانیمقررات Regulations):

هوایینقلوحملالمللیبینانجمن(International Air Transport Association–IATA):

دریانوردیالمللیبینسازمان(International Maritime Organization-IMO):

آهنراهطریقازالمللیبینحملسازمان(RID)

شیمیایموادبندیطبقهوگذاریبرچسبجهانیهماهنگسیستم

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



استانداردها و قوانین مواد خطرناک
(HAZMAT Standards & Regulation)

National)ملیمقررات Regulations):

(2008)هفتمویرایشاسترالیاخطرناککاالیکد:استرالیا

کانادانقلوحمل:کانادا

دهندههشداربرگهسیستمازاستفاده:انگلیسHazchem(نیوزیلندواسترالیا،مالزی)

شیمیاییاضطراریملیمرکز(National Chemical Emergency Centre-NCEC-)



امریکاخطرناک ایاالت متحده استانداردها و قوانین مواد 
(United States HAZMAT Standards & Regulation)

نقلوحملسازمان(DOT):

خطرناکموادنقلوحملمقرراتتنظیم

ایحرفهبهداشتوایمنیسازمان(OSHA):

موادبهمربوطحوادثبهپاسخهمچنینوکارمحلدرخطرناکموادمقرراتتنظیم

(HAZWOPER)اضطراریپاسخوخطرناکهایزبالهعملیاتطریقازخطرناک

(Hazardous Waste Operations and Emergency Response-HAZWOPER)

زیستمحیطحفاظتسازمان(EPA):

بگذاردتاثیرزیستمحیطوبرجامعهاستممکنکهخطرناکموادمقرراتتنظیم



(Emergency Planning)اضطراری برنامه ریزی 

قانونSARA((Superfund Amendments and Reauthorization Act:

شرایطدرپاسختیمحفاظتتامینبرای1984سالدربوپالحادثهازپسو1986سالدر

.شدتصویبجامعهواضطراری

دهندگزارشراخودشیمیاییموادکمیتبایدصنایعتمام.

دانستنحققانون:

(Emergency Planning and Community Right to Know Act-EPCRA)

ارائهوتهیهرااضطراریشرایطدرپاسخبرنامهبایدشیمیاییبرنامهمشولصنایعتمام

.نمایند

نمایندارائهبایدراشیمیاییموادانبارشاطالعات



(Emergency Planning)اضطراری برنامه ریزی 

قانونSARA((Superfund Amendments and Reauthorization Act:

دانستنحققانون:

(Emergency Planning and Community Right to Know Act-EPCRA)



(Emergency Planning)برنامه ریزی اضطراری 



(Reporting Requirements)نیاز گزارش مورد 

مادهنام

انبارشمحلومقدار

اضطراریدرشرایطپاسختیمومدیرانمسئولین،اضطراریتلفن

MSDSمواد

اضطراریپاسخریزیبرنامه



ایرانقانونیمستنداتوتعهدات
وپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتوظایفوتشکیالتقانون1ماده2بندباستناد

وکنترل1378/06/16مورخ32001ت19378شمارهبهوزیرانمحترمهیأتتصویبنامه

.استشدهمحولبهداشتوزارتبهشیمیاییموادوسمومبربهداشتینظارت

فوظایموظفندذیربطدستگاههای،کشوربحرانمدیریتسازمانقانون4مادهاساسبر

موضوعیعالشورایمصوباتطبقرابازسازیومقابلهآمادگی،پیشگیری،مراحلبهمربوط

سلهسلامرتحتراشدهمحولاموربحران،بامقابلهعملیاتهنگامدرودادهانجام(3)ماده

.دهندانجامکشوربحرانمدیریتفرماندهیمراتب



ایرانقانونیمستنداتوتعهدات
انیاستسازمان،بحرانمدیریتسازمانتشکیلقانوناجرایینامهآئین6مادهاستنادهب

یستگاههادنکنارکاازیکهرخدمتبهزنیارتصودرانبحربامقابلهمرحلهدرنندامیتو

نکنارکاازیرزترتیببهطمربونمازساطریقازانبحرخاتمهتاورتضربرحسبیربطذ

:نماینددهستفاانناآ

بابالفاصلههستندموظفمربوطههایارگانونهادهاسازمانها،روسای:یکتبصره

موردفرادایافرداعزامبهنسبتاستانبحرانمدیریتکلادارهشفاهییاکتبیدرخواست

.نماینداقدامنظر



ایرانقانونیمستنداتوتعهدات

ازیکهربحران،مدیریتسازمانتشکیلقانوناجرایینامهآئین7مادهتبصرهاستنادبه
کموانگاریسهلبحرانمراحلازیکهردرکهذیربطهایدستگاهکارکنانومدیران

ذیراجعمبهمافوقمقاماتسایروفرماندارواستانداربحران،کلمدیرتوسطنمایند،کاری
.شدخواهندمعرفیقانونیبرخوردبرایصالح

زمانطولدربحران،مدیریتسازمانتشکیلقانوناجرایینامهآئین10مادهاستنادبه
امرتحتوحادثهابعادبهتوجهباموظفندذیربطتخصصیهایدستگاهبحران،بامقابله

یتمسئولودهندانجامراشدهمحولوظایفمقابله،عملیاتبرایشدهتعیینفرمانده
باناسبمتاجراییدستگاهمقامباالترینعهدهبهدستگاههردربحرانمدیریتتخصصی

.باشدمیحادثهبعد



ایرانقانونیمستنداتوتعهدات
حفاظتسازمان-ترابریوراهوزارت)خطرناکموادجاده اینقلوحملاجراییآیین نامه

:(زیستمحیط

مورخ10688/11شمارهپیشنهادبهبنا22/12/1380مورخجلسهدروزیران هیأت

تخلفاتبهرسیدگیقانوناصالحی( 14)مادهاستنادبهوترابریوراهوزارت1378/07/26

خطرناکموادجاده اینقلوحملاجراییآیین نامه-1376مصوب-رانندگیجرایماخذو

.نمود تصویبرا



ایرانقانونیمستنداتوتعهدات
یترابروراهوزارت-کشوروزارت)ایجادهسوانحونقلوحملایمنیمدیریتآیین نامه–

وارتباطاتوزارت–معادنوصنایعوزارت-پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت

:(احمرهاللجمعیت–داراییواقتصادیاموروزارت–اطالعاتفناوری

وکصدیاصلاستنادبهسوختمصرفمدیریتونقلوحملتوسعهگروهکارعضو وزیران

مورخهه41048ت/131401شمارهنامهتصویبرعایتباواساسیقانونهشتموسی

.نمود تصویبراایجادهسوانحونقلوحملایمنیمدیریتنامهآئین1378/07/30



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

:  (Known or Unknown)دانستن یا نداستن 

کنیددنبالرامراحلشناسیدمیراخطرناکمادهاگر

کنیدشناساییراآنابتداشناسید،نمیراخطرناکمادهاگر.



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

:  (Occupancy and/or Location)موقعیت و یا فضاها 

وادمکهباشیدآشناخودسازمانیاجامعهدرمختلفهایموقعیتوفضاهاباباید

.شوندمیمصرفیاوحملذخیره،کجاهاخطرناک

ازرسیبفعالیتهایواضطراریپاسخاولیهپالنبایدآشناسازیایندادنانجامبرای

.کنیدتکمیلرا



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
: (Container Shapes)شکل محفظه 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
:  (Container Shapes)شکل محفظه 2



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
: (Container Shapes)شکل محفظه 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
: (Container Shapes)شکل محفظه 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک
: (Container Shapes)شکل محفظه 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

(:  (Placards and Labelو برچسب ها پالکارد
خودرومحمولهیامخزنطرفچهاردر.

مترسانتی25*25ابعاد



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

(:  (Placards and Labelو برچسب ها پالکارد
بستهیامخزنطرفدودر.

شودچسباندهکنندهحملنامنزدیک

کوچکسایزهایدرمترسانتی10*10ابعاد

استالزامیخطرناکبسیارموادهایبندیبستهبرای



(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



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



ل این کنوانسیون ضوابطی جهت حمل و نق
کندرا تبیین میایمن مواد خطرناک در کشورها

از تردد وسایل نقلیه غیرمجاز حامل محموالت
خطرناک در کشورهای عضوجلوگیری می شود

European Agreement on Carriage of Dangerous Goods by 

Road

ADRکنوانسیون  



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

UNشماره شناسایی خطر در پالکارد 

استخطرتشدیددهندهنشاناعدادتکرار.

بادبایشوند،دادهنشانرقمیتکصورتبهمیتواندبامرتبطخطرکهجاییدر

.باشدهمراهصفرعدد

پیشوندباخطرشناساییشمارهاگرxبامادهکهدهدمینشانباشد،همراهکوچک

.دادخواهدشدیدواکنشآب
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رقم نوع ماده

2 انتشار گاز به علت فشار یا واکنش شیمیایی 

3 قابلیت اشتعال جامدات یا مایعات خود گرمازا

4 قابلیت اشتعال جامدات یا مواد جامد گرمازا

5 کنندگیاکسید

6 خطر عفونت یا مسمومیت

7 اکتیورادیوماده 

8 قابلیت خورندگی

9 خطر بروز واکنش شدید

 باشدمیرقم اول از سمت چپ نشان دهنده خطر اولیه ماده خطرناک.

شماره شناسایی مواد خطرناک-

33
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فهرست شماره شناسایی خطر برخی از مواد خطرناک

توضيحاتشماره شناسايي خطررديف

120

222

3223

423

5236

6265

7266

830

933

10333

11368

12338X

يخنثگاز 

گاز سرد شده
گاز سرد شده ، قابل اشتعال

الگاز قابل اشتع
سميگاز قابل اشتعال 

اکسيد کننده سميگاز 
سميبسيارگاز 

عالقابل اشتمايع
باالياربساشتعال قابليتبا مايع

امايع آتش ز

خورندهقابل اشتعال ، سمي و مايع

طرناک داردکه با آب واکنش خخورندهمايعات با قابليت اشتعال بسيار باال و 



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

(NFPA704)لوزی خطر 

عدددرجه خطر

4بي نهايت

3شديد

2متوسط

1كث

0حداقل



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

HIMSمستطیل 



(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



(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

در فیزیکیخطرات برایهماهنگ معیارهایGHS ؟
مواد جامد آتش زا
 مواد و مخلوط های گرمازا
 مواد و مخلوط  هایی که در تماس با

آب ،گازهای قابل اشتعال تولید می
.کنند

مایعات اکسید کننده
جامدات اکسید کننده
پراکسیدهای آلی
خورنده فلزات

مواد منفجره
گازهای قابل اشتعال
ذرات قابل اشتعال معلق در هوا
گازهای اکسید کننده
گازهای تحت فشار
مایعات قابل اشتعال
مواد جامد قابل اشتعال
 مواد و مخلوط های خود واکنش

پذیر
مایعات آتش زا



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک

 درچه چیزGHS هماهنگ می شود؟

Labels

Safety Data Sheets (SDS)



(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



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



(HAZMAT Detection): تشخیص مواد خطرناک



(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

(:  (Sensesحواس 
غیرصداهایوبوشاملحادثهنزیکدرفیزیولوژیکیواکنشگونههرشامل

...وسرگیجهمنتطره،

وصیهتاست؛تشخیصبرایموادباتماسبهنیازمندکهحواساینازعمدیاستفاده

.شودنمی



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 اساسیمفهوم

ت هدف از کنترل سایت به حداقل رساندن آلودگی احتمالی کارگران، حفاط

.  عمومی خطرات سایت و جلوگیری از هرج و مرج است

 استکنترل سایت مخصوصا در شرایط اضطراری مهم:

 (انپاسخ دهندگ. )تبدیل شوندندهید دیگران به بخشی از این واقعه اجازه

 (گروه نجات. )حادثه هستندمحافظت از کسانی که در حال حاضر درگیر

 ر قرار تحت تاثیاست که اگر حادثه گسترش کند؛ ممکن حمایت از کسانی

(مواجهه. )گیرند



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

مدیریت حادثه

o مدیریت حادثه سیستم(Incident Management System-IMS) : ایجاد

شبکه های ارتباطی، برنامه واکنش در شرایط )زیرساختهرگونه چهارچوب و 

ارمند برای واکنش ساخت( اضطراری، بانک های اطالعاتی و سیستم فرماندهی حادثه

به شرایط اضطراری

o حادثه فرماندهی سیستم(Incident Command System-ICS :) یه رویه

هنده استاندارد برای فرماندهی، کنترل و ارتباطات بین گروه های مختلف پاسخ د

.در حین مقابله با شرایط اضطراری می باشد



(HAZMAT Site Control): کنترل سایت حادثه 



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 عملیات(Operations)

هدایت افرادی که در کنترل حاثه نقش دارند.

 تاکتیکیپیاده سازی اهداف

اختصاص روش های تاکتیکی برای کاهش اثرات حادثه



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 زیر شاخه های عملیات(Branch Positions)

نفر2حداقل : تیم ورود

نفر2حداقل : تیم پشتیبانی

تیم پاک سازی و ضدعفونی

 تحقیقاتاطالعات و

شناسایی



HAZMAT(HAZMAT Responders Level)پاسخ دهندگان سطح 

متخصصانوظایفHAZMAT

شیمیاییایمنیطرحیکسازیپیاده.

پایشتجهیزاتازاستفادهباموادوجودعدمیاوجودتشخیص.

رویدادفرماندهیسیستمدردادهاختصاصنقشدروظیفهانجام(ICS)

فردیحفاظتتخصصیومناسبتجهیزاتازاستفادهوانتخابتوانایی

ریسکوخطرعمقارزیابیهایتکنیک

خطرناکموادپیشرفتههایکنترلانجام

عفونیضدهایروشتعیین

نتایجوسوابقنگهداریسازیپیاده

رادیواکتیووبیولوژیکشیمیایی،موادرفتارشناسیواصطالحاتازآگاهی



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 پاسخ بر پایه خطر(Risk-Based Response)

تمرکز بر روی طبقات دارای خطر

•Fire

•Corrosive

•Toxic

•Radioactive

بر اساس مزایا و سود

بر اساس نجات قربانیان و یا حفاظت افراد در معرض خطر



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 تخلیه و پناه دادن(Evacuation and Sheltering)

مناطق در مسیر باد و در سراشیبی ها در معرض خطر هستند

دو عملکرد پاسخ داریم:

o تخلیه(Evacuation)

o پناه دادن(Sheltering)

انتخاب این عملکرد های پاسخ با توجه به نوع خطر و انتشار باید انجام شود

در آتش سوزی های بزرگ و ریسک انفجار باید تخلیه انجام شود.

در مسمومیت های حاد کشنده باید از عملکرد پناه استفاده شود.



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 تخلیه(Evacuation)

زمان بر می باشد.

در ابعاد وسیع سخت است.

اجباری نبوده و وابسته به شرایط است.

ممکن است ایجاد ازدحام زیاد افراد شود.

o ترافیک جاده ای

o هجوم و اضطراب افراد

oمسئله پناهگاه



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 پناه دادن(Sheltering)

معموال گزینه ترجیحی می باشد.

اطالع رسانی به افراد سخت است.

امکان از کار افتادن سیستم های تهویه و یا درب و پنجره ها وجود دارد.

بهترین روش در انتشارهای کوتاه مدت است.



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 
شرایطی که نباید پناه گرفتن انجام شود.

آتش سوزی های بزرگ با حرکت سریع

پتانسیل های انفجار وجود داشته باشد.

 (افزایش مواجهه)نشت های طوالنی مدت

oتخلیه باعث کاهش مواجهه می گردد.



Incident)حادثهسطوح Levels)

یمیاییـشیدهاـینآفریمنیامرکزموسسه(CCPS)4درراارضطراحطوـس

.استکردهتعریفسطح

1ارطرـضاسطح

2ارطرـضاسطح

3ارطرـضاسطح

4ارطرـضاسطح



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):



اروپاحفاظتسطوح(هایاستانداردEN):



محیطمقدماتیبازدید(Perimeter reconnaissance):

امنیست،انجفوریورودبهنیازییاوناشناختهخطراتکههاییسایتدر

.گیردمی

شودانجامبایدبصریمشاهدات

گیردقرارپایشموردبایداتمسفرغلظت

گردندآوریجمعمحلنزدیکیدربایدهانمونه

سطححفاظتتجهیزاتولباسازبایدافرادازگروهاینBنماینداستفاده



(HAZMAT Site Characterization)خصوصیات برون سایت 

وسیلپتاندارایشرایطتمامشناساییرویبربایداولیهاطالعاتآوریجمع

وزندگیبرایکهاستنشاقخطراستممکنکهیابدتمرکزمشکوکیا

استممکنکهشرایطیسایریاو(IDLH)هستندخطرناکخیلیسالمت

.آوردبوجودراشودجدیآسیبیامرگبهمنجر

Immediately Dangerous to Life or Health :IDLH

بهداشتیاثراتساعتنیمعرضدرتواندمیکهخطرناکعاملغلظت•

.نمایدسلبرافردفرارتوانایییاوکردهواردبرگشتغیرقابل



:IDLHشاخص قابل مشاهده شرایط بالقوه 

(Visible Indicators of Potential IDLH)

شدهاآنواردبایدکهمخازنییابزرگظروف.

شدهاآنواردبایدهاییگودالیاهاساختمانمثلمحصورهایمحیط.

سوزیآتشیاوانفجاربالقوهشرایطباهایموقعیتیااماکن.

خطرناکنهایتبیمواد(EHS)،اکتیورایوموادویافسژنسیانیدها

مشاهدهقابلبخاراتتوده

مردهحیواناتیاودرختانبرگشدنزردمثلمشخصزیستیشرایط



سایتداخلدربررسی(Onsite Survey):

املشبایدهمیشهاما.داردبستگیسایتهایویژگیبهورودتیمترکیب

.باشدنفرچهارحداقل

شوندسایتواردنفر2•

هبمجهزوسایتازخارجدرکنندهحمایتوپشتیبانعنوانبههمنفر2•

اضطراریمواقعدرسایتبهورودبرایآمادهوفردیحفاظتوسایل



سایتداخلدربررسی(Onsite Survey):

خطرناکمحیطدرفعالیتهایمعیار:

10ازکمترهواپایشنتایج:ایمنمحیط%IDLHباشد.

درصد25-10هواپایشنتایج:احتیاطمحیطIDLHباشد.

25ازبیشترهواپایشنتایج:خطرناکمحیط%IDLHباشد.

IDLH= 0/1 LC50

IDLH= 0/01 LD50



(Emergency Exposure Limits): حدود مواجهه اضطراری 

LOC:30ازبعدافرادغلظت،آنازباالتردرکههوادرمادهازغلظتی

(دهدمیپوششراجمعیتکل).شوندمیناپذیربرگشتعوارضدچاردقیقه

LOC= 0/1 IDLH

EEGL:کارغلظتآندرساعت24تایکسالمافراداگرکهمادهازغلظتی

.بینندنمیآسیبکنند،

SPEGL:اضطراریمدتکوتاهمواجههراهنمایسطوح.

SPEGL= 0/1-0/5 EEGL



(Emergency Exposure Limits): حدود مواجهه اضطراری 

AEGL:سازمانتوسطEPAتعریفمواجههزمانتوجهباوسطحسهدرو

.استشده

ERPG:هکباشدمیاضطراریشرایطدرمواجههمجازحدودپرکاربردترین

سازمانتوسطوبودهکارینیروهایبرایاضظراریپاسخریزیطرحراهنمای

AIHAاستشدهتعریفمواجههزمانتوجهباوسطحسهدرو.



(Emergency Exposure Limits): حدود مواجهه اضطراری 



(Emergency Exposure Limits): نظارت مداوم 

هوامداومپایش

بندیبستههایسیستمسایریاومخازننوعبهتوجه:

زیرزمینیذخیرهتانک

چوبوکاغذهایانبار

پالستیکییافلزیهایبشکه

پسماندنگهداریهایسیستمومخازنشرایطبهتوجه:

بادکردگی

آسیب

نشت



(Emergency Exposure Limits): نظارت مداوم 

موادفیزیکیشرایطبهتوجه

،بخارمایع،گاز

کدورتورنگ

خطرناکموادبامواجهههایمشخصهبهتوجه:

مردهگیاهانوحیوانات

زمیندرشدهجمعمایعات

هوادرمعلقمواد



(Information Documentation): پایش

ثابتبردارینمونهتجهیزات

فردیپایشهایدستگاه

(ایدوره)مستقیمقرائتابزار



(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 

 طراحی نواحی خطر(Hazard Area Designations)



(HAZMAT Site Control): حادثه سایت کنترل 

 آلودگی زدایی(Decontamination)

 ده جمع شتجهیزات و که در پرسنل هاییسازی آلودگی بین بردن و یا خنثی از

.استبسیار مهم ؛ برای سالمتی و ایمنی در سایت مواد خطرناک اند

تیم پاسخ همیشه باید برای آلودگی زدایی اضطراری آماده باشند.

 باشد و نباید در آن تاخیر کردمهم می آب های روان  کنترل.

 آلودگی زدایی روش های:

فیزیکی

شیمیایی



(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 آلودگي زداييبرای افرادبرای تجهيزاتبرای محيط

جذب عمقیبلهبلهبله

جذب سطحیبلهبلهبله

پوششخیربلهبله

کاهش غلظتبلهبلهبله

ضدعفونیبلهبلهبله

دفعخیربلهبله

امولسیونبلهبلهبله

سازیخنثیتحت شرایط خاصبلهبله

بسته بندیخیربلهبله

حذفبلهبلهبله

انجمادبلهبله

مکشبلهبلهبله

پراکندگی بخاربلهبلهبله


