


خطرات مواد شیمیایی بر اساس کد بین المللی

مهندسی جامع ایمنی

استاد گرامی جناب دکتر گلشنی منش

تهیه کننده نیما نظری



امروزه استفاده از مواد شیمیایی در زندگی انسان امری اجتناب ناپذیر است،بدون شک استفاده

از مواد شیمیایی در بسیاری از جنبه های زندگی و فعالیت های اقتصادی مزایای مهمی به 

.همراه داشته و کیفیت زندگی انسان را دگرگون نموده است

ولی شواهد و مطالعات اپیدمیولوژیک حاکی از آن است که استفاده نادرست از مواد شیمیایی 

.میتواند برای سالمت انسان و محیط مشکل ساز باشد

بطوری که استفاده بی رویه از مواد شیمیایی و دفع غیر بهداشتی مواد مضر ناشی از آنها 

موجب آسیب به سالمتی و حتی مرگ انسان گردیده و استفاده ناایمن موجب بروز حوادث 

.شیمیایی در محیط کار و فاجعه های زیست محیطی گردیده است

مقدمه



:  ایمنی درکار با مواد شیمیایی
عینی را در شیمیایی معموال درکلیه فعالیتهای شغلی بکار برده می شوند بنابراین در سراسر دنیا مخاطرات ممواد 

یستم همه ساله مواد شیمیایی جدید وارد بازار می شوند ، بنابراین تدبیر یک س. محیط های کار بوجود خواهند آورد
وثر اعمال روش کنترلی م. کارآمد برای رعایت نکات ایمنی در کار با مواد شیمیایی امر ضروری به نظر می رسد

دربرابر مخاطرات مواد شـیمیایی در محـیط کـار، مسـتلزم ارائـه اطالعـات مناسب درخصوص مخاطرات بالقوه
ه صورت واحتیاط های ایمنی مـواد شـیمیایی بـرای اسـتفاده کننـدگان می باشد این جریان اطالعات باید همه روز

.  گیـرد تـا از اقـدامات الزم درخصـوص حفاظـت کارگران و در نتیجه محیط و عموم مردم اطمینان حاصل شود
های سیستم طبقه بندی مواد، برچسب زدن و عالمـت گـذاری مـواد شـیمیایی ، برگـه هـای راهنمـا یـ ا بروشور
ردی ، مربوط به ایمنی مواد، طراحی و نصب تجهیزات ، اقدامات کنترلی مربوط به سیستمهای کار، حفاظت های ف

تند اطالعات و آموزش، معاینات پزشکی ، روشهای اضطراری ارزیابی سیسـتم و ارائه گزارش مجموعه اقداماتی هس
.  که در راستای ایمنی در کار با مواد شیمیایی باید مـد نظـر قرارگیرند



.هیچ ماده بی خطري وجود ندارد بلکه تنها راههاي استفاده بی خطر از آنها وجود دارد

: ماده 
خود وجود طبیعی حالـتکه در هنگام ساخت به شکل یا طرح خاصی در می آیـد و یـا شـیئی کـه بـه شیئی 

.داشته و کار با آن بطور کامل و یا تا حدودی بستگی به شکل و طرح آن دارد 

: مواد شیمیایی 
.و ترکیبات شـیمیایی و مخلـوط هـایی از آنهـا کـه بصـورت طبیعـی و یـا مصنوعی وجود دارند عناصر 

: مواد شیمیایی مخاطره آمیز 
هر مـا ده شـیمیایی اسـت کـه بعنـوان مـاده مخـاطره آمیـز طبقه بندی شده و یا اطالعات موجود بر شامل 

.مخاطره آمیز بودن آن ماده شیمیایی داللت می کند 

: ایمنی 
معنی دوری از خطر به 



:استفاده از مواد شیمیایی در حین کار 

: هر فعالیت شغلی که ممکن است کارگر را با یک ماده شیمیایی مواجه داشته باشد از جمله 
تولید ) ماده شیمیایی 1
کار ) با ماده شیمیایی 2
ذخیره ) مواد شیمیایی 3
انتقال ) شیمیایی مواد 4
از ) شیمیاییبین بردن یا دفن مواد زائد 5
تخلیه ) و بارگیری مواد شیمیایی حاصل از فعالیت شغلی 6
نگهداری ) ، تعمیر و تمیز کردن وسایل و ظروف حاوی مواد شیمیایی7



:معیار طبقه بندي مواد شیمیایی 
تی صورت معیار طبقه بندی مواد شیمیایی بایستی بر مبنای محدودیت آنها در زمینـه مخـاطرات فیزیکـی و بهداش

.گیرد 

:خواص سمی )الف

سمیت مواد شیمیایی می تواند به دوشکل بروز نماید 
.A– واجهه چنانچه فرد با مواد شـیمیایی در غلظتهـای کـم بـرای طـوالنی مدت م(: سمیت مزمن)تاثیرات مزمن

نمایدداشته باشد و عوارض ناشی از مواحهه در بلند مدت بروز 
.B–در اثر مواجهه بـا مـواد شـیمیایی در غلظتهـای بـاالدر کوتـاه مـدت عوارض (: سمیت حاد)تاثیرات حاد

.در فرد بروز نمایدمواجهه ناشی از 



:خواص فیزیکی و شیمیایی )ب
یت اشتعال ، طبقه بندی مواد شـیمیایی مـی توانـد بـر اسـاس خصوصـیات فیریکی و شیمیایی از قبیل ، قابل

.قابلیت انفجار ، اکسیداسیون و خواص واکـنش زایـی خطرناك صورت گیرد

:خواص تحریکی و خورندگی )ج
میایی برخی از مواد شیمیایی پس از تماس موجب تحریک و سوزش ناحیه تماس می گردد لذا می توان مواد شی

.را بر این اساس نیز طبقه بندی نمود
:  اثرات حساسیتی و آلرژیک )د

.برخی از مواد شیمیایی به شـکل حساسـیت و آلـرژی در فرد بروز می نمایداثرات 
:اثرات سرطان زا)ه

تاثیرات جنینی و کروموزومی و. تماس با برخی از مواد شیمیایی باعث بروز سرطان در افراد شاغل می گردد
اعث در بروز می نماید و ب( نسل آینده)عوارض ناشی از تماس بابرخی از مـواد شـیمیایی در نـوزادان افراد شاغل 

.تغییر در کروموزمها می گردد



:اهداف طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی 
:طبقه بندی مواد شیمیایی با اهداف زیر صورت می گیرد

استفاده بی خطر از مواد شیمیایی -1
زیستشناخت خصوصیات و خطرات آنها برای سالمتی انسان و محیط -2

شناخت راههای کنترل مخاطرات مواد شیمیایی -3

:  درجه خطر در طبقه بندي مواد شیمیایی
غلظت ماده میزان تماس خصوصیات خطرناك ماده 

: نفجار ا وطبقه بندي مواد از نظر قابلیت احتراق 
یرآتش گشدیداً آتش گیر اکسید کننده منفجره 

: طبقه بندي مواد از نظر خطرات زیست محیطی 
قابل تجمع زیستی پایدار در محیط زیست سمی برای موجودات زنده 



.نها برسددرك باشد به اطالع آکارگران قابل اطالعات مربوط به ایمنی کار با مواد شیمیایی باید به زبان ساده اي که براي 

آورد؟اطالعات مربوط به مواد شیمیایی خطرناك را چگونه می توان بدست 
 کنندگان ، تولید کنندگان، وارد کنندگان تامین
 بهداشتیهای اطالعات ایمنی و برگه
 قوانین و مقررات ملی سایر کشورها(MSDS)
آزمایش ، متون علمی ، تجارب علمی ، اطالع رسانی



Labelingبرچسب گذاري

کـه بـا کلیه ظروف مواد شیمیایی اعم از کوچک ، متوسط ، بزرگ باید دارای برچسب باشند تا بـه عمـوم افـرادی
برچسـب مناسـب بایـد در آگاهی . سروکار دارند آگاهی دهدکه محتوی ظرف چیست و چه خطراتـی دارد آن 

.دهدرسانی به غیر از افرادی که با مواد شیمیایی به طور مستقیم سروکار دارند به افراد معمـولی نیز آگاهی



:هدف از برچسب زدن دادن اطالعات اساسی در موارد زیر می باشد 
شیمیاییطبقه بندی مواد ( الف
شیمیاییمخاطرات ماده ( ب
احتیاط هایی که بایستی رعایت شود ( ج
استکه بیانگر مخاطرات مربوط به مواجهه مزمن و یا حاد با مواد اطالعاتی (د

:مقررات برچسب گذاري

:اطالعات محتوایی برچسب -الف 
عالئم مخاطره آمیز -4نام ، آدرس و شماره تلفن عرضه کننده کاال -3تعیین ماده شیمیایی -2نام تجاری -1

تعیین گروه -7احتیاط های ایمنی -6ماهیت مخاطرات ویژه توأم کار با ماده شیمیایی -5بودن آن ماده 
شیمیایی

خوانایی ، دوام و اندازه برچسب -ب
هم شکلی برچسب ها و عالئم که شامل رنگ آنها نیز می شود-ج

برچسب مواد شیمیایی باید خوانا و با دوام باشد



:نمادهاي حروفی مورد استفاده در برچسب مواد شیمیایی

EمنفجرهExplosive 

.  تاثیر شعله ، ضربه یا اصطکاك منفجر می شوند تحت 

O کنندهاکسیدOxidizing

.ایجاد واکنش با سایر مواد بویژه مواد آتشگیر مقادیر زیـادی حرارت آزاد می کنندهنگام 

F آتش گیر بسیارflammable highly

درجه حرارت هوای آزاد گرم شده آتش می گیرد و یا ماده جامدی است که می تواند بسـهولت پس از تماس در 

.دهدکوتاه با منشاء حریق آتش گرفته و پس از بین رفتن منشاء حریق بـه سـوختن خـود ادامه 

.  تحت فشار عادی می تواند در هوا مشتعل شود : مورد گازها در 

.باشدبا گرم شدن مختصر و تماس با شعله قادر به اشتعال می : مورد مایعات در 



TسمیTOXIC

. به مواد بسیار خطرناك دارداشاره 

T بسیار سمیtoxic Very 

لندمدت و صورت استنشاق ، بلع یا نفوذ از راه پوست می تواننـد موجـب خطرات بهداشتی بسیار جدی سریع یا بدر 

.حتی مرگ شوند

C خورندهCorrosive 

ب تماس با بافتهاي زنده می توانند باعث تخریب آن شده و یا در صورت تماس با تراوش این ماده سبدر 

سوختگی شوند



Xn آور زیانharmful

.داشته باشد( حساسیت زا)آلرژیک بهداشتی آن کمتر از مواد سمی بوده و واکنش های خطرات 

Xiالتهاب آورIrritant

مواد خورنده ولی اثرات آنها خفیف تر استمانند 



نمادهاي تصویري مورد استفاده در برچسب مواد شیمیایی

.د نمادهای تصویری نشان دهنده خطرات به رنگ سیاه ترسیم می شود و زمینه آنها به رنگ نـارنجی خواهد بو

ازحداقل اندازه نماد خطر نبایستی * . از سطح برچسب را در برمی گیرد 10/1نماد می بایستی حداقل هر *
میلی متر مربع کمتر باشد100

(Sهشدارهاي )عبارات ایمنی 
نده کـه بیان کننده نحوه کار ایمن با ماده براي استفاده کنباشـد Sایمنـی هر برچسب باید حاوي هشداري هاي 

باشدمی 

)Rهشدارهاي)عبارات خطر 
کـه خطـرات کار با آن ماده را نشان می دهد باشد Rهر برچسب باید باید حاوی هشدارهای از نوع 





NFPAبرچسب خطرات شیمیایی

(نکات ویژه )قسمت سفید 

در بیان مخاطرات ویژه ماده شیمیایی
این قسمت درج می گردد

W  واکنش پذیر با
. آب است

OX  عامل اکسید
استکننده 

مواد رادیواکتیو 





MSDSشیمیاییبرگه هاي حاوي اطالعات ایمنی و بهداشتی مواد 

:  شناسایی کمپانی و تولید کننده ماده شیمیایی 

ادث کامـل، آدرس و شـماره تلفـن فروشـنده بایستی ثبت گردد همچنین بایستی جهت تماس در مورد حونام 

.تلفـن اضطراری داده شودشـماره اضطراری یـک 

:اطالعات مربوط به اجزاء تشکیل دهنده محصـول 

توضـیحی از اجـزا اصـلی ، شـامل ماهیـت شیمیایی آنها و نوع غلضت اجزائی که از جهت ایمنی و بهداشت 

باشندمخاطره آمیز می 



:تشخیص مخـاطرات 

الصه به مهمتـرین مخـاطرات شـیمیایی شـامل مخـاطرات محیطـی ، فیزیکـی و بهداشتی باید به صورت خوانا و خ

شودصورت یک روش اورژانسی بیان 

:اقدامات کمکهاي اولیه 

.ددموقعیتهایی که توجهات فوری پزشکی را نیاز دارد بایستی توضیح داده شود و ضرورت اقدامات بیان گر

:اقدامات مربوط به اطفاء حریق 

فاء شامل مواد مختلفی است برای مثـال عوامـل خـاموش کننـده مناسب ، وسایل حفاظتی اختصاصی ماموران اط

.حریق باید مشخص گردد



:  اقدامات الزم براي انتشار اتفاقی مواد شیمیایی 
عات شـامل اقداماتی که منجر به انتشار اتفـاقی مواد شیمیایی می شوند اطالعات الزم تهیه گردد این اطالدرخصوص 

.و بهداشتی ،احتیاط های محیطی ، روشهای ایمنی و نظافت وآگهی ها می باشدایمنـی احتیـاط هـای :

:کاربرد مواد و ذخیره آنها 

:شرایطی که توسط عرضه کننده مواد بـه منظـور ذخیـره و کـاربرد ایمن توصیه شده است از قبیل

 ذخیرهطراحی و تعیین مکانها یا تونل های
 جداسازی از محل های کار
 مواد ناسازگار
شرایط ذخیره به طور مثال درجـه حـرارت و رطوبـت و دور بـودن از تـابش مسـتقیم خورشید.



:کنترل مواجهه با مواد شیمیایی و حفاظت فردي 
ات الزم درخصوص وسـایل حفاظـت فـردی کـه درحین کار با مواد شیمیایی مورد استفاده واقع می شوند اطالعباید 

نمایدرا فراهم 
:خواص فیزیکی و شیمیایی 

یل بایستی نسبت به خواص ظاهري ماده شیمیایی شـرح مختصـري داده شود و داده هاي مفید دیگر از قب

ویسکوزیته، نقطه انجماد، نقطه جوش ، نقطـه ذوب ، درجه خود اشتعالی ، خواص انفجاري ، خواص 

ارائه شود...قابلیات انحالل و، PHاکسیداسـیون، فشـاربخار ، وزن ملکـولی ، 

:پایداري و قابلیت اشتعال 

.رددبایستی احتمال واکنش مخاطره آمیز در شرایط معین بیـان شـودو شرایط قابل اجتناب باید ذکر گ

: اطالعات سم شناسی مربوط به مواد شیمیایی 

شوداین بخش اطالعـات الزم درخصـوص تـاثیر ماده روي بدن و راههاي ممکن ورود آن به بدن فراهم در 

: اطالعات در خصوص اثرات زیستی 

.ویژگیهاي ماده که احتماالٌ برمحیط اثر می گذارد بایستی تشریح شودمهمترین 



:  مالحظات مربوط به دفع مواد شیمیایی
گرددروشهای ایمنی دفع مواد شیمیایی اعمال بایستی 

: اطالعات مربوط به حمل و نقل 

زم را زمینه احتیاط هاي ویژه اي که در حین حمل و نقل مـواد شیمیایی باید رعایت شود باید اطالعات الدر 
.ارئه نماید

:اطالعات مربوط به مقررات 

رج مقررات ملی مخصوص یا دستورالعمل هاي اعمال شده براي کار با مواد شیمیایی باید در این قسمت د

گردد

:  اطالعات دیگر

ست دیگري که براي بهداشت و ایمنی کارگران ممکن است اهمیـت داشـته باشد شامل موارد زیر ااطالعات 

ط آموزش ، توصیه به افراد، مرجع ها و منابع کلیـدي داده هـا جهـت گرد آوري و تنظیم بروشورهاي مربو:

.به ایمنی مواد شیمیایی ، دقت در ارتباط فنی و تکنیکی آن ماده و تاریخ انتشار می باشد 



اقدامات در عملیات کنترلی 

یر آیا مخاطرات مربوط به مواد شیمیایی مخاطره آمیز را می توان با یکـی از روشـهای زیـر حذف کرد یا خ:حذف .1
کاربردمنع .2

خطرترجانشینی آنها با مواد کم .3
جایگزینی فرآیندی جدید برای کار .4

:اقدامات کنترلی براي مواد شیمایی مخاطره آمیز
:طراحی و نصب خوب کنترلها 

 فرآیند و سیستم های کاری کامالً بسته
جداسازی فرآیندهای مخاطره آمیـز از اپراتورهـا یـا از فرآیندهای دیگر  .
 بستن یا محصور کردن بخشی از سیستم توأم با تهویه مکشی موضعی
تهویه عمومی مناسب



ها و عملکردهاي شغلی سیستم 

 کاهش تعداد کارگران در معرض و حذف افراد کمکی غیر الزم

 کاهش دوره تماس

 غیرهتمیز کردن منظم جداره ها و سطوح آلوده و

 استفاده و حفاظت صحیح از اقدامات کنترلی مهندسی

حفاظت فردي
 تهیه وسایل حفاظت فردی
 اجتناب از خوردن ، جویدن ،نوشیدن و سیگار کشیدن در محل های آلوده
 تدارك تسهیالت الزم جهت شستشو ، تعویض و نگهداری لباسها
 از عالئم و نشانه های راهنما یا هشدار دهنده استفاده
 مناسب برای وقایع اضطراریتمهیدات



:فجاراقدامات کنترلی براي مواد شیمیایی قابل اشتعال ،مخاطره آمیز واکنش زا یا قابل ان

طراحی و نصب خوب کنترلها 

اشتعالحذف و یا کنترل منابع •
در آنها فرآیندهایی که مواد شیمیایی قابل اشتعالتفکیک •

.  بکار برده می شود 
.  وسایل پیشگیری کننده آتش و اعالم حریق تدارك •
نصب وسایلی جهت تشخیص افزایش فشار و عملیات •

.خودکار پیشگیری از انفجار گازها 



استفاده از سیستم ها و روشهاي کار ایمن

اهم استفاده و حفظ و نگهداری صحیح از اقدامات کنترلی فر•
. شده 

به حداقل رساندن مقدار مواد شیمیایی که در محیط کار •
.  نگهداری می شوند

جداسازی مواد شیمیایی ناسازگار •
تعداد کارگران در معرض کاهش •
ه الزم اندیشیدن تدابیری در مورد نشست مـواد شـیمیایی ک•

. است بالفاصله تمیز شوند 
بکار بردن عالئم و نشانه های مناسب•



حفاظت فردي
خاطره در هر کجا اقدامات فوق کافی نباشد باید وسایل حفاظت فردی مناسب تهیـه گردد تا در اینگونه مواقع م

فرد مورد نظر حذف یا به حداقل خود رسیده و یا به سطحی برسد که منجر به حالت تهدید کننده برای سالمت
نشود

کارتهیه وسایل حفاظت فردی و لباسهای مناسب •
.  از خوردن ، نوشیدن و سیگار کشیدن در محل های آلودهاجتناب •
احتیاطهای الزم برای مواقع اضطراری تدبیر •
نظافـت و نگهـداری از وسـایل و پوششـهای حفـاظتی فردی •



تسهیالت رفاهی و بهداشـت فـردي

دامات تسـهیالت مناسب جهت شستشو و استحمام کارگران فراهم گردد تـا کارگران بتوانند به موازات اقبایـد 
.کنترلی مناسب در برابر تماس با مواد مخاطره آمیز به استانداردهای بهداشت فردی نائل شوند

آموزش
حیح و کارگران باید از مواد شیمیایی مخاطره آمیز موجود در محـیط کارشـان آگـاهی یابنـد و طریقه استفاده ص

موثر از اقدامات کنترلی را بیاموزند و از اهمیت آنها آگاهی داشته باشند

مراقبت بهداشتی و پزشکی

ج مراقبت پزشکی درصـورت لـزوم در معاینـات قبـل از اسـتخدام و معاینات پزشکی دوره ای انجام می شود و نتای
معاینات پزشکی و نظارتها ی بیولوژیکی بایستی به وضوح برای کارگران مورد آزمایش توضیح داده شود



انواع کدهای مواد

Un Number

NA Number

NumberCAS

IUPAC Number

NumberRTECS کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

کدهای بین )کدبندی های بین المللی هستند که برای شناسایی مواد از این کد ها تحت عنوان دارای مواد شیمیایی 

.استفاده می شود( المللی مواد شیمیایی

میشوند و این کد های مواد شیمیایی برای شناسایی خطرات در حمل و نقل و یا استفاده ی مواد شیمیایی استفاده

.اشندتنها بیان کننده ی ماده ی شیمیایی داخل طرف هستند و تعیین کننده ی شرکت تولید کننده نمی ب



Un number

یک سیستم کدگذاری عددی چهار رقمی است که بصورت بین المللی برای UN NumberیاUNعدد
بوده و از سوی کمیته UN3500تاUN0001این اعداد از. شناسایی کاالهای خطرناك وضع شده است

در این سیستم ممکن است یک . تخصصی حمل و نقل کاالهای خطرناك ملل متحد مشخص شده اند
گاهی نیز یک عدد ممکن است متعلق به (UN1671مانند فنل با)اختصاصاً مربوط به یک ماده باشد UNعدد

در مواردی چنانچه ماده ای در حالت های جامد و مایع خصوصیات متفاوتی.گروهی از مواد با خطرات مشابه باشد
.داشته باشد ممکن است اعداد مختلفی را به خود اختصاص دهد



NA Number

مان مربوط به آمریکای شمالی بوده و با توجه به اینکه توسط دپارت NA Numberیا  NAعدد 
آمریکا وضع شده است به نام عدد  (Department of Transportation)حمل و نقل 

DOT این سیستم کدگذاری مشابه سیستم . نیز شناخته می شودUN  بوده با این تفاوت که برخی
این اعداد اضافه تر شامل . باشند NAهستند ممکن عددی است دارای عدد  UNمواد که فاقد عدد 

NA9999  تاNA8000 می باشند.



CASعدد ثبت

است xxx-xx-xیک سیستم کدگذاری عددی با فرمتCAS Registry NumberیاCASعدد ثبت
-CAS No. 71-43مانند بنزن با)که برای شناسایی عناصر و ترکیبات شیمیایی مختلف وضع شده است 

که در واقع شاخه (Chemical Abstracts Service)این سیستم توسط سرویس خالصه شیمیایی (2
از آنجا که یک ماده ممکن است دارای اسامی مترادف و. ای از انجمن شیمی امریکا می باشد فراهم شده است

که اکثر متفاوتی باشد هدف از این سیستم آسان نمودن شناسایی و جستجوی اطالعاتی مواد می باشد بطوری
.سیستم های اطالعاتی امکان جستجو از طریق این سیستم ثبت را فراهم می آورند





IUPACعدد 

ی یک سیستم کدگذاری بین المللی برای شناسایIUPAC NumberیاIUPACعدد

ی مواد شیمیایی بوده و به منظور ارائه یک روش استاندارد و قابل درک برای شناسای

سیستم. جستجوی این اطالعات وضع شده استاطالعات مولکولی مواد و آسان نمودن

.تدوین شده استایوپاک توسط اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی

.این سیستم جهت شناسایی ساختار شیمیایی مواد بکار میرود





RTECSدد ع

عبارت است از یک سیستم ثبت اثرات سمی مواد RTECS NumberیاRTECSعدد

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)شیمیایی با  (

این سیستم ثبت و اطالعاتی  .(RTECS #: CY1400000مانند بنزن با)می باشدABxxxxxxxفرمت

ه و با استفاده از مطالعات سم شناسی موجود تدوین شده است برای دست یابی بNIOSHمواد که توسط

.اطالعات سم شناسی در مورد یک ماده شیمیایی مورد نظر کمک می نماید



کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

ایی نیز تحت عالوه بر کدهای بین المللی مواد شیمیایی که به منظور شناسایی مواد شیمیایی بوجود آمده است، کده
ارتقاء یافته اند که اطالعات الزم را برای (Emergency action codes)کدهای اقدامات اضطراریعنوان

و NFPAلوزی،Hazchemاز این قبیل کدها می توان کدهایی نظیر کد. موارد اضطراری فراهم می آورند
.را نام بردKemlerکد



یا شامل کلیه مواد و عواملی هستند با منشاء شیمیایی، فیزیکی و( materials Hazardous)مواد خطرناك 
یمیایی تعداد مواد خطرناك و عوامل ش. و ایمنی انسان و محیط را به مخاطره اندازندسالمت بیولوژیکی که قادرند 

قه بندی ها باید توجه داشت که ممکن است این طب. بسیار زیاد بوده و طبقه بندی آنها نیز متنوع و وسیع است
طبقه بندی ها برخی از. مطلق نبوده و بسته به هدف طبقه بندی و دامنه کاربرد در بر گیرنده مواد گوناگونی باشد

های ممکن است محدود به گروه های معینی از مواد شیمیایی بوده، اما درك آنها می تواند در تکمیل سیستم
د که شامل بطور کلی دو سیستم بین المللی در تقسیم بندی خطرات مواد وجود دار. فراگیرتر مفید واقع گردد

های کاالسیستم ملل متحد در . باشدمی  System  ECاروپاییسیستم و  UN Systemسیستم ملل متحد 
که در ، در حالیخطرناك از دیدگاه ایمنی و بر حسب خطرات حاد تقسیم بندی شده و برچسب گذاری می شوند

واد می سیستم اروپایی تقسیم بندی عوامل شیمیایی عمدتاً از جنبه بهداشتی و براساس اثرات حاد و مزمن م
یایی زیان با توجه به اثرات بهداشتی و خطرات فیزیکی ناشی از مواد می توان آنها را به دو صورت مواد شیم. باشد

.تقسیم کردخطرناك و کاالهای آور

آشنایی با سیستم هاي موجود در طبقه بندي مواد خطرناك



Hazardous substances آور مواد شیمیایي زیان 

به مرور موجب اثرات زیان آور روی محیطی است که تماس با آنها معموال های آالینده کلیه مواد شیمیایی و 

، دانشمندان و حتی مردم عادی نسبت به اهمیت سال های اخیردر . زنده می شودانسان و موجودات سالمتی 

بی سروصدا ایجاد شده و پس از مدت زمان معموال این اثرات اثرات مزمن مواد بیشتر حساس شده اند زیرا 

ترین اثرات مزمن بوده که ممکن است در اثر وخیم از یکی به عنوان مثال سرطان زایی . ظاهر می شوندطوالنی 

از طرفی توجه به اثرات . شیمیایی زیان آور ایجاد گرددطوالنی مدت با غلظت های کم عوامل و مکرر تماس های 

مواد سمی و همچنین خطر انفجار یا اشتعال مواد غافل حاد مزمن مواد نباید موجب شود که کارکنان از اثرات 

تواند احتمال وقوع اثرات مزمن را نیز کاهش دهدمقابل خطرات حاد می بر این، احتیاط در عالوه . شوند



Dangerous goods  خطرناککاالهای

و ایمنی افراد، تجهیزات و سالمت آنی و فوری که قادرند موجب تهدید شامل مواد شیمیایی و عواملی هستند 
بر مواد شیمیایی مواد رادیواکتیو و مواد عفونی نیز عالوه خطرناك کاالهای در تقسیم بندی . محیط گردند

و عمدتاً سالمتی بر اساس اثرات معموال آور حالیکه عوامل شیمیایی زیان در . گیرندمورد توجه قرار مای 
خطرناك بر اساس اثرات آنی و موارد مطالعه قرار می گیرند، کاالهای مدت مواد تقسیم بندی شده و طوالنی 

:به مثال زیر توجه کنید. فوری مواد تقسیم بندی می شوند
زیان عامل شیمیایی گزیلن موجود در یک آزمایشگاه در درجه اول به عنوان یک حالل میلی لیتر 1000

در حالیکه، . آور محسوب شده که خطر استنشاق بخارات گزیلن را به همراه دارد
یک کاالی لیتر گزیلن موجود در یک انبار شیمیایی یا در هنگام حمل و نقل در درجه اول به عنوان 1000

.خطرناك تقسیم بندی می شود که دارای قابلیت اشتعال است



GHSسیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی 

وجود سیستم های متعدد در طبقه بندی خطرات مواد شیمیایی مشکل ساز بوده و نه تنها در ایمنی

به . گرددبلکه در فعالیت های صنعتی و تجاری نیز موجب سردرگمی میسالمت شیمیایی و بررسی اثرات 

نمودن معیارهای مربوط به طبقه هماهنگ ملل متحد مکانیسمی را برای 2002همین دلیل در اواخر سال 

ایی یا خطر ارائه نمود که سیستم جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیاطالعات بندی و تبادل 

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

واد این سیستم برای رویارویی صحیح با خطرات و با توجه به تجارت گسترده جهانی م. نامیده می شود

دفع شیمیایی و به منظور اطمینان از کاربرد ایمن مواد در تمامی مراحل از تولید تا استفاده، حمل ونقل و

.مواد زائد ارتقاء یافته است



خطر شامل اطالعات تبادل هماهنگ طبقه بندی مواد بر حسب نوع خطرات و راه های  GHSدر سیستم 

در این سیستم طبقه بندی. فرمت یکسان می باشدبا SDS))ایمنی مواد اطالعات برچسب ها و برگه های 

از مواد بر مبنای خطرات فیزیکی، خطرات سمی و خطرات محیطی بوده، در طبقه بندی خطرات فیزیکی

خطرات . شده استاستفاده  ECتا حدودی از سیستم اروپایی سالمتی و در طبقه بندی اثرات  UNسیستم 

ترس هدف این سیستم اطمینان از در دس. محیطی نیز شامل خطرات مواد برای موجودات محیط آبی می باشد

مت سالدر زمینه خطرات فیزیکی و اثرات سمی و زیست محیطی مواد به منظور ارتقاء اطالعات الزم بودن 

تکمیل شده و آماده است که توسط کشورهای  GHSهم اکنون تدوین سیستم . انسان و محیط می باشد

سالمت نه تنها موجب ارتقاء  GHSپیش بینی شده است که به کارگیری سیستم . مختلف به کار گرفته شود

یایی را نیز انسان و محیط تحت لوای یک سیستم جهانی خواهد شد بلکه این سیستم تجارت جهانی مواد شیم

.  تسهیل خواهد نمود



طبقه بندي عوامل شیمیایی زیان آور

دی باید یادآوری نمود این طبقه بن. تعداد مواد شیمیایی بسیار زیاد بوده و طبقه بندی آنها نیز متنوع و وسیع است

به عنوان مثال در یک طبقه بندی . ها مطلق نبوده و ممکن است بسته به هدف در بر گیرنده مواد گوناگونی باشد

کلی و براساس کاربرد می توان مواد شیمیایی را در گروه های مختلف نظیر داروها و مواد آرایشی، افزودنی غذاها، 

با وجودیکه برخی از طبقه بندی ها ممکن است محدود به گروه های . مواد کشاورزی و مواد صنعتی قرار داد

ا آشنایی ب. معینی از مواد شیمیایی بوده، اما درك آنها می تواند در تکمیل سیستم های فراگیرتر مفید واقع گردد

طبقه بندی های مختلف می تواند در شناسایی عوامل شیمیایی از جنبه های مختلف و نیز کاربرد صحیح و ایمن 

مواد موثر باشد



طبقه بندي براساس ترکیب شیمیایی

.  یکی از راه های مهم طبقه بندی مواد شیمیایی در نظر گرفتن خصوصیات و ترکیب شیمیایی آنها می باشد

در این طبقه بندی می توان مواد را در دو گروه کلی مواد معدنی و مواد آلی قرار داده و سپس هر یک را در 

به عنوان مثال توجه به گروههای مواد شیمیایی و بررسی . گروه های شیمیایی مختلف مورد مطالعه قرار داد

درمواد  آلی و آفت کش ها از اهمیت خاصی برخوردار حاللهای گروه هایی نظیر فلزات و ترکیبات فلزی، 

بوده و در اینجا برای کمک به شناسایی بهتر و آشنایی با خصوصیات آنها بطور خالصه مورد بررسی قرار می

فلزيفلزات و ترکیبات :گیرد

حاللهاي آلی

آفت کش ها



طبقه بندي براساس خصوصیات فیزیکی
مواد با منشاء از زیرا بسیاری . میباشددیگر از راه های طبقه بندی توجه به خصوصیات فیزیکی مواد یکی 

کار محیط شیمیایی و گاهی بیولوژیکی قادرند که از نظر فیزیکی بصورت هوابرد درآمده و موجب آلودگی هوای 
ها و مواد االینده سیستم تنفسی یکی از راه های بسیار مهم برای ورود و جذب . و یا محیط های آزاد شوند

می و بوده های هوابرد در محیط کار از اهمیت خاصی برخوردار آالینده لذا شناخت . هوابرد در بدن می باشد
های ذره ای یا آئروسال ها آالینده و ) گازها و بخارات(های گازی آالینده توان آنها را در دو گروه بزرگ شامل 

بررسی قرار دادماورد ) گردوغبار، الیاف، فیوم، دود، میست و مه(

طبقه بندی براساس اثرات بیولوژیکی

اثرات شناسای و نظر گرفتن خصوصیات سم در مهم مواد شیمیایی با نهایتاً یکی دیگر از طبقه بندی های 
و اثرات موضعی و در آن شناختی مواد بکار رفته این طبقه بندی در مطالعات سم . بیولوژیکی آنها می باشد

این شناخت کامل . سیستمیک مواد که ممکن است به صورت حاد و یا مزمن باشند مورد بررسی قرار می گیرد
باشد که در وسیع در زمینه مواد شیمیایی، سموم و اثرات بیولوژیکی آنها می اطالعات طبقه بندی مستلزم دانش و 

.محدوده این راهنما نمی گنجد اما آشنایی با کلیات آن می تواند در استفاده صحیح مواد بسیار مؤثر باشد



خطرناكکاالهاي بندي طبقه 

خطرناك به موادی گفته می شود که می تواند موجب آسیب آنی و فوری به کاالهای همانطور که بیان گردید 

(خطرناك در بسیاری از کشورها بر اساس سیستم ملل متحد کاالهای . افراد، تجهیزات و محیط گردند UN) 

این سیستم کمک می کند که خصوصیات و خطرات اینگونه مواد . طبقه بندی شده و بر چسب گذاری می شوند

کالس 6خطرناك بر اساس خصوصیات خطرناك خود در کاالهای در این سیستم . سریعاً قابل تشخیص باشد

خطرات مربوط . مواد متفرقه می باشدکالس مشخص و یک کالس 9شامل کالسها این . طبقه بندی می شوند

بر عالوه گاهی اوقات چنانچه ماده ای . با برچسب های لوزی شکل مخصوص مشخص می شودکالس به هر 

به عنوان . خطر اصلی دارای خطر دیگری نیز باشد می توان از لوزی کوچکتری در کنار لوزی اصلی استفاده نمود

.استمثال اسید هیدروفلوریک ماده ای خورنده و در عین حال سمی 



هستند که کالسهایی خود دارای تقسیمات بعدی یا ساب 9و2،1،4،8هایکالس خطرناك شامل کاالهای برخی از 

گازهای قابل اشتعال می 112ساب کالس دوم گازها و کالس نشانگر جنبه مشخصی از خطرات ماده می باشد مثالً 

 Groups(ها تقسیم بندی های بعدی شامل گروههای بسته بندی کالس عالوه بر این، در برخی از . باشد

Packaging ) خطر کم (نیز وجود دارد که نشان دهنده خطر نسبی ماده در داخل یک کالس می باشدPGIII ،

ینرها و ، کانت)البته به جز بسته های بسیار کوچک(بنابراین تمام بسته ها  (. PGIو خطر زیاد  PGIIخطر متوسط 

این . ندمربوطه باشکالس خطرناك هستند باید دارای برچسب مناسب با ذکر کاالهای تانکرهای حمل مواد که حاوی 

ماره خاص و نیز شعالمتهای نشان دهنده ماهیت خطر با استفاده از یک سیستم رنگی و ) یا لوزی خطر(بر چسب 

داشته باشند که باید اطمینانکاالها بنابراین تولیدکنندگان و وارد کنندگان اینگونه . خطرناك می باشدکالس کاالی 

.  این مواد بطور صحیح تقسیم بندی و برچسب گذاری شوند























اضطراري مخصوص حمل مواد شیمیاییپالکارد اطالعات 

مورد نیاز جهت اطالعات نیز گفته می شود نشان دهنده پالکارد به آن معموال اضطراری که پنل اطالعات یک 
زیر باشداطالعات مناسب باید دارای پالکارد یک . حمل و نقل مواد شیمیایی می باشد

شیمیاینام صحیح ماده 

UN Number

Hazchemکد

اضطراریتلفن شماره 

زومخطرناك در صورت لس کاالی کالمربوط به برچسب 













مثالی دیگر برای مواد







با تشکر از توجه شما عزیزان


