
101

فصل  پنجم: بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک

فصل  پنجم

بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک



102

واحد یادگیری : بارگیری و تخلیه بار های خطرناک

جدول ارزشیابی شایستگی  های غیرفنی هنرجو 

 
مالک  ها

بارم ارزشیابی

فعالیت  های 
کارگاهی

فعالیت  های 
غیر کارگاهی

به 
اد 

تم
 اع

تن
داش

 و 
ت

دق
س

نف

دقت در نگهداری تجهیزات1

0/50/5
دقت کردن در انجام عملیات تخلیه و بارگیری2

اعتماد به نفس3

دقت در تکمیل فرم ها و مدارک مواد خطرناک  و 4
کنترل آنها

نی
ایم

رعایت موارد ایمني هنگام تخلیه و بارگیري مواد 1
خطرناک

0/5-
استفاده از ظروف ایمن2

نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی3

جلوگیري از نشت یا ریزش مواد خطرناک هنگام 4
بارگیري و تخلیه  

وجدان 
انجام مناسب کار ها با حداقل نظارت همراه با وجدان 1کاری 

-0/5کاري 

انجام 
صحیح 

کار ها

برنامه ریزی، زمان بندی صحیح و  تهیه جدول زمان بندي 1
0/50/5مراحل کار

درست انجام دادن کار ها2

21جمع

باید توجه داشت، که 2 نمره از 20 نمره هر فعالیت، مربوط به شایستگی  های غیر فنی 
است که در طول انجام هر فعالیت باید توسط هنرآموز ارزشیابی و بر اساس جدول 

فوق محاسبه گردد.
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 انواع مواد خطرناک
هر ماده اي که برای محیط زیست مضر است، ماده خطرناک مي باشد. انواع گروه  های 

9 گانه مواد خطرناک عبارت است از:
1 مواد منفجره 

2 گاز ها 
3 مایعات قابل اشتعال 

4 جامدات قابل اشتعال 
5 مواد اکسیدکننده 

6 مواد سمی و مواد عفونی 
7 مواد رادیو اکتیویته 

8 مواد خورنده 
9 محصوالت خطرناکی که در ۸ دسته فوق قرار ندارند ـ متفرقه

هر یک از این مواد به زیر گروه  هایی تقسیم می شوند و هریک از آنها دارای خاصیت 
و ویژگی خاصی می باشند. زیر گروه  ها در جدول1 نشان داده شده است.

جدول1ـ زیر گروه  های مواد خطرناک
شماره 

123456789گروه

گاز هامواد منفجرهنام گروه
مایعات 

قابل 
اشتعال

جامدات 
قابل اشتعال

 مواد
 اکسیدکننده

مواد سمی و 
مواد عفونی

مواد 
رادیو 

اکتیویته

مواد 
مواد خورنده 

متفرقه

زیرگروه  ها

زیر گروه1ـ1: 
مواد منفجره با 
قابلیت انفجار 

آني
زیر گروه1ـ2: 
مواد منفجره با 
قابلیت انفجار 

گروهي
زیرگروه1ـ3: 
مواد منفجره 
با خطر ایجاد 

آتش سوزي
زیر گروه1ـ4: 
مواد با قابلیت 

انفجار کم
زیر گروه1ـ5: 
مواد با قابلیت 
انفجار خیلي 

کم
زیر گروه1ـ6: 

مواد با 
قابلیت انفجار 
بي نهایت کم

زیرگروه 
2ـ1: 

گاز هاي 
قابل اشتعال

زیرگروه2ـ2: 
گاز هاي 
غیرقابل 
اشتعال و 
غیر سمي
زیرگروه
2ـ3: 

گاز هاي 
سمي

زیرگروه4ـ1: -
جامدات قابل 

اشتعال
زیرگروه4ـ2: 
مواد احتراقي 

با قابلیت 
اشتعال خود 

به خود
زیرگروه4ـ3:

 مواد 
تولید کننده 
گاز هاي قابل 
اشتعال در 
مجاورت آب

زیرگروه 5  ـ1:
مواد 

اکسیدکننده
 زیرگروه 5  ـ2:
پراکسید هاي 

آلي 

زیرگروه6  ـ1: 
 مواد سمي

زیرگروه6  ـ2: 
مواد میکروبي 

 زیرگروه
 I، II و 

III
زیرگروه 

مواد 
شکافتنی
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هر یک از هنرجویان بر روی یک برگه کاغذ A4 یک نمودار سلسله مراتبی 
در خصوص گروه  ها و زیرگروه  های مواد خطرناک آماده کند و کلیه گروه  های 
از تکمیل  آنها را در شکل زیر مشخص نماید. پس  9 گانه و زیرگروه  های 

نمودار ها در خصوص آنها بحث و تبادل نظر گردد.
پاسخ: گروه  های 9 گانه فوق و زیر گروه  های آنها  در نمودار سلسله مراتبی 

نشان داده می شود مانند شکل1

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 1ـ بخشی از نمودار سلسله مراتبی گروه  ها و زیرگروه  های مواد خطرناک

سایر گروه  ها و زیرگروه  ها نیز به همین صورت اضافه می شود.

مواد خطرناک

گروه 2: گاز هاگروه 1: مواد منفجره

زیرگروه  2ـ1: گاز های 
قابل اشتعال

زیرگروه 2ـ2: گاز های 
غیرقابل اشتعال و غیرسمی

زیر گروه 2ـ3: گاز های 
سمی
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عالئم و ویژگی  های مواد خطرناک
گروه  ها و زیرگروه  هاي مواد خطرناک داراي ویژگي  هاي خاص به خود مي باشند و 
هر یک داراي یک عالمت مشخصه است که معموالً روي جعبه ها و وسایل نقلیه 
حمل آنها نشان داده مي شود تا سریع تر قابل تشخیص باشد. در جداول 2تا 10 
داده شده  نشان  است  لوزی شکل  به صورت  که  مواد خطرناک  عالمت مشخصه 

است.

جدول2ـ عالمت مشخصه مواد منفجره

گروه1:
مواد منفجره

زیرگروه 1ـ1 تا1ـ3

جدول3ـ عالمت مشخصه گاز ها

گروه2:
گاز ها

زیرگروه2ـ1: گاز های قابل اشتعال

زیرگروه2ـ2: گاز های غیرقابل اشتعال

زیرگروه2ـ3: گاز های سمی

زیرگروه1ـ5  زیرگروه1ـ6 زیرگروه1ـ4 
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جدول4ـ عالمت مشخصه مایعات قابل اشتعال

گروه3:
مایعات قابل اشتعال

جدول 5  ـ عالمت مشخصه جامدات قابل اشتعال

گروه4:
جامدات قابل اشتعال

زیر گروه4ـ1: مواد خودفعال و جامدات منفجرشوندة غیرحساس

زیرگروه4ـ2: مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود

زیرگروه4ـ3: مواد تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت 
آب

جدول6ـ عالمت مشخصه مواد اکسید کننده

گروه5:
مواد اکسیدکننده

زیرگروه5  ـ1ـ اکسید کننده ها

زیرگروه5  ـ2ـ پراکسید های آلی
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جدول7ـ عالمت مشخصه مواد سمی

گروه6:
مواد سمی

زیرگروه6  ـ1ـ مواد سمی

زیرگروه6  ـ2ـ مواد میکروبی

جدول8  ـ عالمت مشخصه مواد رادیواکتیو

گروه7:
مواد رادیو اکتیو

جدول9ـ عالمت مشخصه مواد خورنده

گروه8:
مواد خورنده

جدول10ـ عالمت مشخصه مواد خورنده

گروه9:
مواد خطرناک متفرقه
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با استفاده از جست و جوی اینترنتی و یا تماس با شرکت های حمل ونقل در 
خصوص شعاع تأثیر و خطر انواع مواد منفجره جست وجو نمایید.

اثرات  آنجا  بر  تأثیر محدود ه ای است که یک ماده خطرناک  پاسخ: شعاع 
نامناسب می گذارد و در هنگام حادثه حتماً باید آن محدوده تخلیه گردد. در 
اثر انفجار این مواد ترکش هایي ایجاد مي شود که ممکن است باعث زخمي 
شدن افراد  گردد. این ترکش ها قابلیت پرتاب تا مسافت 500 الي 1600 

متر و یا حتي بیشتر را دارا ست.

هنرجویان گرامی در خصوص وضعیت مواد خود فعال در تماس با هوا و در 
غیاب اکسیژن در کالس بحث و تبادل نظر کنید.

اشتعال  قابل  جامدات  یعنی  مواد خطرناک   4 گروه  جزو  مواد  این  پاسخ: 
می باشد. مواد خودفعال در تماس با هوا و در غیاب اکسیژن شدیداً تجزیه 
می شوند. این مواد به لحاظ حرارتی ناپایدار بوده و تجزیه این مواد حرارت زا 

می باشد.

در خصوص آغشته کردن مواد جامد انفجاری و غیر حساس در ترکیب با آب 
و الکل در کالس بحث و تبادل نظر کنید.

پاسخ: مواد جامد غیرحساس به انفجار، مواد انفجاري هستند که با آب یا 
الکل یا رقیق شدن با دیگر مواد باعث شکل گیري یک مخلوط جامد همسان 
گردیده که خواص انفجاري آن را تشدید می کنند. مثالی از این ماده می تواند 

اسید پیکریک مرطوب باشد. 

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کالسی

جامدات  مثال های  انواع  به  مربوط  بسته های  کارگاه  در  گرامی  هنرجویان 
ماکت.( سپس در کیسه هایی که  )به صورت  نمایید  آماده  را  اشتعال  قابل 
به  است  شده  مشخص  آن  روی  گروه  زیر  هر  به  مربوط  مشخصه  عالمت 
تفکیک قرار دهید. این کار توسط گروه های دو نفره هنرجویان انجام پذیرد. 
)سعی شود از ظروف و بسته های مخصوص اشاره شده در برگه های ایمنی 

استفاده شود(. مواد خطرناک 
پاسخ: باید نکات زیر در انجام این فعالیت رعایت شود:

 حتماً بسته ها به صورت ماکت باشد.
 فعالیت توسط گروه های 2 نفره انجام شود.

 از ظروف و بسته های مشخص شده در برگه اطالعات ایمنی مواد استفاده شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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در خصوص اصول حمل پراکسید های آلی )با استفاده از ماکت انواع پراکسید های 
آلی( در کارگاه تمرین کنید.

پاسخ: پراکسید هاي آلي از نظر شدت خطرناکي به هفت سطح تقسیم بندي 
مي شوند که با حروف A تا G نمایش داده مي شود. مادة نوع A داراي خطر 

باال و قابل حمل نمي باشد و نوع G حداقل خطر را دارد.
تجزیة برخي از پراکسید هاي آلي به خصوص در محیط بسته ممکن است با 
انفجار همراه باشد. بسیاري از پراکسید هاي آلي به شدت مشتعل مي شوند، 
بعضي از این مواد نیز در صورت تماس هرچند کوتاه، موجب آسیب رساندن 
نابینایي موقت)چند  جدي به قرنیة چشم مي گردند و ممکن است موجب 
تولید  انفجار،  پوست مي شوند.  باعث خوردگي  اینکه  یا  گردند  فرد  دقیقه( 
گاز هاي سمي و خورنده از دیگر خطرات این مواد به شمار مي آیند. پراکسید 

استون استیل، پراکسید بنزیل استیل و ... نمونه  هایي از این مواد هستند.
نکاتی که در خصوص فعالیت کارگاهی باید رعایت گردد:

 حتماً بسته ها به صورت ماکت باشد.
 با سطوح مختلف A تا G تو میزان خطر آنها شوند.

 با عالئم مشخصه پراکسید های آلی و گروه اصلی و زیر گروه آشنا شوند.

در ابتدا هنرجویان به گروه های دو نفره تقسیم شوند. هنرآموز مثال هایی از 
مواد خطرناک را به گروه های هنرجویان اعالم نماید.

را  ماده خطرناک  از آن  ناشی  زیرگروه و خطرات  هنرجویان گرامی! گروه، 
مشخص کنید. سپس ظرف های مخصوص هر یک از مواد خطرناک را تهیه 
و اسم ماده خطرناک را روی آن ظرف بنویسید. در نهایت عالمت مشخصه 
زیرگروه و گروه های مواد خطرناک را با استفاده از کاغذ رنگی درست کنید 
و روی جعبه های 9 گانه مشخص کنید و ظرف های مربوط به هر گروه را 

داخل آن قرار دهید.
نکاتی که در خصوص فعالیت کارگاهی سوم باید رعایت شود:

 آشنایی با گروه ها و زیر گروه ها مد نظر قرار گیرد.
 همه مواد خطرناک به صورت ماکت باشد.

 در صورت امکان از ظروف مخصوص هر یک از مواد خطرناک استفاده شود 
و هنرجویان با ظروف و بسته های آنها آشنا شوند.

 همه هنرجویان در ساخت عالئم مشخصه گروه ها و زیر گروه ها مشارکت 
کنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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کلیه عالئم مشخصه گروه ها و زیرگروه های مواد خطرناک را در یک صفحه 
A3 تهیه کنید به صورتی که نام گروه یا زیرگروه و شماره آنها زیر هر یک 

از عالئم مشخص شده باشد )همانند شکل16(
پاسخ: همه هنرجویان این کاغذ A3 را در کارگاه تهیه کنند مانند مثال زیر 
عالئم کنار هم قرار گیرند و گروه ها و زیرگروه ها در زیر آن مشخص شوند. 
چیدمان عالئم طوری باشد که همه گروه ها و زیرگروه ها در کاغذ A3 قرار گیرند.

با مراجعه به یک مرکز HSE در یک کارخانه یا پاالیشگاه یا مرکز موجود 
در شهر خود انواع مواد خطرناک موجود در آن مجموعه را شناسایی کرده و 

گروه و زیرگروه آن را مشخص نمایید.
پاسخ:

 در بازدید علمی اصول ایمنی رعایت شود.
 همه هنرجویان در بازدید شرکت کنند.

زیر  و  گروه ها  بازدید،  مورد  مجموعه  در  موجود  خطرناک  مواد  انواع  با   
شوند. آشنا  آنها  گروه های 

 گروه و زیر گروه مواد توسط خود هنرجویان تعیین شود و تمرین شود.

پاسخ فعالیت 
کالسی

بازدید علمی

ـ  مواد سمی و میکروبی گروه6
گروه 6  ـ1ـ مواد سمی

گروه6  ـ مواد سمی و میکروبی
گروه6  ـ2ـ مواد میکروبی

هنرآموزان گرامی! روش های به کارگیری تجهیزات اطفای حریق برای انواع 
مناسب  سایت  در  هنرجویان  و  آتش نشان  یک  کمک  با  را  خطرناک  مواد 

دهید. انجام 
و یک  به همراه هنرآموز  کار  انجام  کارگاهی حتماً  فعالیت  این  در  پاسخ: 
انجام شود. در  تولید آتش توسط آتش نشان و هنرآموز  باشد و  آتش نشان 
عملیات اطفا و به کارگیری کپسول آتش نشانی و نحوه نصب آن هنرجو ها 

کنند.  مشارکت  هم 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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شناسایی مواد خطرناک از روی کد آنها

با جست و جوی اینترنتی سایر عالئم مشخص کننده مواد خورنده را پیدا 
کنید و با استفاده از صفحات فلزی )در صورت نبود مقوایی( در کارگاه تهیه 

نمایید.
پاسخ: نکات این فعالیت کارگاهی:

در صورت وجود صفحات فلزی این کار توسط گروه های دو نفره هنرجویان 
انجام شود و همه در کار گروهی شرکت کنند.

در صورت نبود صفحات فلزی می توان به صورت مقوایی این کار را انجام 
دهند.

به ابعاد و کد ها و مفاهیم آنها توجه شود.
در صورت کافی نبودن مواد برای ساخت تابلو ها می توان ابعاد آن را به طوري 
که طول آن معادل 30 سانتي متر، عرض 12 سانتي متر و حاشیة مشکي 
10 میلي متر باشد، کاهش داد. ارقام شمارة بین المللی و شمارة شناسایي 
نیز دارای ارتفاعی معادل 10 سانتي متر و ضخامت 15 میلي متر می باشند. 
دو شمارة بین المللی و شمارة شناسایي با یک خط مشکي افقي ممتد به 

ضخامت 15 میلي متر واقع در وسط پالک از یکدیگر جدا می شوند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

کد طبقه بندي مواد خطرناک 
آنها کدبندی  ویژگی های مختلف  اساس  بر  مواد خطرناک  برای شناسایی سریع، 
است.  به صورت حروفی  و هم  به صورت عددی  هم  این کد ها معموالً  می شوند. 
ضمن اینکه اطالعات مهمی در خصوص ماده ارائه می شود که برخی از آنها عبارت 

است از:
 نام و تعریف مادة خطرناک

 شمارة بین المللي مواد خطرناک
 شمارة گروه

 کد طبقه بندی مادة خطرناک
کد های عددی و حروفی مواد خطرناک مختلف در ادامه ارائه می شود.

گروه1ـ مواد منفجره 
کد طبقه بندی مواد منفجره دارای دو بخش است که بخش اول آن شامل اعداد 
1-1 تا 1-6 بوده و بخش دوم آن را حروف A تا N ،L ،K ،j ،H و S در بر می گیرد. 

در قالب جداول 11 توضیحاتي در مورد این زیر گروه ها داده شده است.
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جدول  11ـ طبقه بندي عددی گروه 1 مواد خطرناک

مثالتوضیحاتکد عددی

آمونیوممواد منفجره با قابلیت انفجار آني1ـ1

فشنگ هاي اسلحه که در جعبه ها به شکل مواد منفجره با قابلیت انفجار گروهي 1ـ2
گروهي حمل مي گردد.

فشنگ هاي مواد منفجره با خطر ایجاد آتش سوزی1ـ3 یا  اسلحه  خالي  فشنگ هاي 
خفیف

منور هامواد با قابلیت انفجار کم1ـ4

-مواد با قابلیت انفجار خیلی کم1ـ5

-مواد با قابلیت انفجار بي نهایت کم1ـ6

جدول  12ـ جدول اسامي حروفي که در جداول ADR براي شناسایي خواص مواد خطرناک 
گروه 1 به کار مي رود

توضیحاتکد عددی

Aمواد اولیه منفجره

B مواد منفجره اولیه اي که فاقد دو یا چندین عامل حفاظتي مؤثر باشند. مانند
چاشني ها

C موادي حاوي چنین  که  مشابه  منفجره  مواد  سایر  یا  محرک  منفجره  مواد 
باشند.

D.مواد منفجره ثانویه یا باروت یا موادي که شامل مواد منفجره ثانویه باشند

E موادي که شامل عوامل انفجاري ثانویه همراه با خرج کافي باشد ولي مجهز به
ماشه یا آغازگر نباشد.

F موادي که شامل عوامل انفجاري ثانویه همراه با ماشه یا آغازگر مربوط به خود
و به همراه خرج کافي یا بدون آن باشد.

Gمواد مربوط به آتش بازي

H.موادي که شامل هر دو عامل فسفر سفید و مواد منفجره مي باشند
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J.موادي که شامل هر دو عامل مایعات قابل اشتعال و مواد منفجره مي باشند

K.موادي که شامل هر دو عامل مواد سمي و مواد منفجره مي باشند

L .موادي که شامل مواد منفجره مي باشند و تحت شرایط خاص خطر ایجاد نماید
)به طور مثال در اثر تماس با آب(

N.موادي که شامل عوامل بي نهایت غیر حساس انفجاري مي باشند

S

یا  حادثه  هرگونه  که  شد ه اند  طراحي  یا  بسته بندي  نحوي  به  که  موادي 
تصادف نیز موجب ایجاد حادثه از سوي آنها تا زماني که بسته بندي با آتش 
تماس مستقیم پیدا کند نمي گردد. چنین موادي حتي در شرایط تماس با 
بروز مشکالت در عملیات  نمي شوند که موجب  نیز موجب حادثه اي  آتش 

شود. آتش سوزي 

گروه2ـ گاز ها
در مورد گاز ها، بخش عددی کد طبقه بندی شامل اعداد 1 تا 7 و بخش حرفي آن 
نیز حروف TOC ،TFC ،TO ،TC ،TF ،T ،F ،O ،A را در بر می گیرد که این 
حروف بیانگر نوع خطرات گاز موردنظر می باشد.  در جداول 13و14توضیحاتي در 

مورد هر یک داده شده است.

جدول13ـ طبقه بندي گروه 2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

گاز متراکم1

گاز مایع2

گاز مایع خنک کننده3

گاز محلول4

گاز های معلق در هوا5

گاز های تحت فشار6

گاز های غیرفشرده برای استفاده های خاص )نمونه گیری(7
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جدول 14ـ اسامي حروفي که در جداول ADR براي شناسایي خواص مواد خطرناک گروه 
2 به کار مي رود

توضیحاتکد عددی

Aگاز های خفه کننده

Oگاز های اکسیدکننده

Fگاز های قابل اشتعال

Tگاز های سمی

Cگاز های خورنده

COگاز های خورنده و اکسیدکننده

FCگاز های قابل اشتعال و خورنده

TFگاز های سمی و قابل اشتعال

TCگاز های سمی و خورنده

TOگاز های سمی و اکسیدکننده

TFCگاز های سمی، قابل اشتعال و خورنده

TOCگاز های سمی، اکسیدکننده و خورنده

گروه3ـ مایعات قابل اشتعال 
زیرگروه های مایعات قابل اشتعال عبارت است از: FTC ،FC ،FT ،F و D.. این 

شد ه اند. جدول15تعریف  در  زیرگروه ها 
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جدول15ـ طبقه بندي گروه 3 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

FF1 یا اشتعال کمتر  با درجه  اشتعال بدون خطرات جانبي   قابل  مایعات 
سانتي گراد درجة   61 مساوی 

F2 مایعات قابل اشتعال بدون خطرات جانبي  با درجه اشتعال باالتر از
61 درجة سانتي گراد

FTFT1مایعات قابل اشتعال و سمی

FT2آفت کش ها

FCمایعات قابل اشتعال و خورنده

FTCمایعات قابل اشتعال، سمی و خورنده

Dمواد انفجاری غیرحساس مایع

گروه4ـ 1ـ جامدات قابل اشتعال، مواد خودفعال و جامدات منفجرشوندة 
غیرحساس 

 SR و DT ،D ،FC ،FT ،FO ،F زیرگروه های مواد خطرناک گروه 4ـ1 شامل
شد ه اند. جدول16درج  در  که  می باشند 

جدول 16ـ طبقه بندي گروه 4ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

F

F1جامدات قابل اشتعال آلی بدون خطر جانبی

F2جامدات قابل اشتعال آلی مذاب بدون خطر جانبی

F3جامدات قابل اشتعال غیر آلی بدون خطر جانبی

FOجامدات قابل اشتعال و اکسیدکننده

FT
FT1مایعات قابل اشتعال، سمی و آلی

FT2مایعات قابل اشتعال، سمی و غیر آلی
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FC
FC1جامدات قابل اشتعال، خورنده و آلی

FC2جامدات قابل اشتعال، خورنده و غیر آلی

Dمواد انفجاری غیرحساس بدون خطرات جانبی

DTمواد انفجاری غیرحساس جامد و سمي

SR
SR1مواد خود فعال بدون نیاز به کنترل دما

SR2مواد خود فعال نیازمند کنترل دما

گروه4ـ2ـ مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود 
 ،S :مواد خطرناک گروه 4ـ2 به 5 دستة کلی تقسیم می شود که عبارت است از
SC ،SO ،SW و ST. توضیحات مربوط به این زیرگروه ها نیز در جدول17آمده 

است.

جدول17ـ طبقه بندي گروه 4ـ2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

S

S1 بدون خطرات خود  به  خود  اشتعال  قابلیت  با  احتراقي  آلی  مایعات 
نبي جا

S2 با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات جامدات آلی احتراقي 
جانبي

S3 مایعات غیر آلی احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات
جانبي

S4 جامدات غیر آلی احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود بدون خطرات
جانبي

SW مواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود که در تماس با آب تولید گاز های قابل
اشتعال می کنند.

SOمواد احتراقي با قابلیت اشتعال خود به خود و اکسیدکننده
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ST

ST1مایعات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST2جامدات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST3مایعات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

ST4جامدات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و سمی

SC

SC1مایعات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC2جامدات آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC3مایعات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

SC4جامدات غیر آلی با قابلیت اشتعال خود به خود و خورنده

گروه4ـ3ـ  مواد تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب 
 WFC ،WC ،WT ،WO ،WS ،WF2 ،WF1 ،W این مواد به هفت زیرگروه

تقسیم می شود. توضیحات مربوطه در جدول 1۸ آمده است.

جدول18ـ طبقه بندي گروه 4ـ3 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

W

W1 مایعات تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

W2 جامدات تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

W3 محموالت تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب بدون
خطرات جانبي

WF1 مایعات قابل اشتعال و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WF2 جامدات قابل اشتعال و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WS جامدات خود گرم کننده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب
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WOجامدات اکسیدکننده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WT
WT1مایعات سمی و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WT2جامدات سمی و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

WC

WC1 مایعات خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت
آب

WC2 جامدات خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت
آب

WFCمواد قابل اشتعال، خورنده و تولیدکنندة گاز هاي قابل اشتعال در مجاورت آب

گروه5  ـ1ـ مواد اکسیدکننده 
 ،OT ،OW ،OS ،OF ،O :زیرگروه های مواد خطرناک گروه 5  ـ1 عبارت است از

OTC ،OC. این زیرگروه ها در جدول 19 آورده شد ه اند.

جدول 19ـ طبقه بندي گروه 5  ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

O

O1مایعات اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

O2جامدات اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

O3محموالت اکسیدکننده بدون خطرات جانبي

OFمواد اکسیدکننده جامد و قابل اشتعال

OSمواد اکسیدکننده جامد و خود گرمازا

OWمواد اکسیدکننده جامد و تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

OT
OT1مایعات اکسیدکننده سمي

OT2جامدات اکسیدکننده سمي
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OC
OC1مایعات اکسیدکننده و خورنده

OC2جامدات اکسیدکننده و خورنده

OTCمواد اکسیدکننده، سمی و خورنده

گروه 5  ـ2ـ پراکسید هاي آلي 
به طور کلي، مواد خطرناک گروه 5ـ2 به دو زیر گروه P1 و P2 طبقه بندی می شوند. 
زیرگروه P1 شامل پراکسید های آلی بدون نیاز به کنترل دما و زیرگروه P2 شامل 

پراکسید های آلي نیازمند کنترل دما می باشد.

گروه6  ـ1ـ مواد سمي 
مواد سمي نیز دارای هفت زیرگروه TC ،TO ،TW ،TS ،TF ،T و TFC به شرح 

جدول20 می باشد.

جدول20ـ طبقه بندي گروه 6  ـ1 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

T

T1مایعات آلی سمی بدون خطر جانبی

T2جامدات آلی سمی بدون خطر جانبی

T3مواد آلی فلزی سمی بدون خطر جانبی

T4مایعات غیر آلی سمی بدون خطر جانبی

T5جامدات غیر آلی سمی بدون خطر جانبی

T6مایعات سمی بدون خطر جانبی برای کشتن آفات

T7جامدات سمی بدون خطر جانبی برای کشتن آفات

T۸مواد سمی بدون خطر جانبی برای نمونه گیری

T9مواد سمی دیگر بدون خطر جانبی
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TF

TF1مایعات سمی قابل اشتعال

TF2مایعات سمی قابل اشتعال برای کشتن آفات

TF3جامدات سمی قابل اشتعال

TSمواد جامد سمی خود گرمازا

TW
TW1مایعات سمی تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

TW2جامدات سمی تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

TO
TO1مایعات سمی و اکسیدکننده

TO2جامدات سمی و اکسیدکننده

TC

TC1مایعات آلی سمی و خورنده

TC2جامدات آلی سمی و خورنده

TC3مایعات غیر آلی سمی و خورنده

TC4جامدات غیر آلی سمی و خورنده

TFCمواد سمی قابل اشتعال و خورنده

گروه6  ـ2ـ مواد میکروبي 
به طور کلی مواد خطرناک گروه 6  ـ2 به چهار زیر گروه I3 ،I2 ،I1 و I4 طبقه بندی 

می شوند که در جدول 21 نشان داده شده است.

جدول 21ـ طبقه بندي گروه 6  ـ2 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

I1مواد میکروبی مؤثر بر انسان

I2مواد میکروبی مؤثر فقط بر حیوانات

I3مواد زائد بیمارستاني

I4نمونه هاي آزمایشي
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طبقه بندی گروه 7 بسیار پیچیده است و با توجه به احتمال بسیار کم کاربرد، از 
ذکر آن خودداری می شود.

گروه8  ـ مواد خورنده
 ،CFT ،CT ،CO ،CW ،CS ،CF ،C :زیرگروه های مواد خورنده عبارت است از

COT. این زیرگروه ها در جدول22 آورده شده است.

جدول22ـ طبقه بندي گروه 8 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

C

C1مایعات اسیدی غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C2جامدات اسیدی غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C3مایعات اسیدی آلی خورنده بدون خطر جانبی

C4جامدات اسیدی آلی خورنده بدون خطر جانبی

C5مایعات اصلي غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C6جامدات اصلي غیر آلی خورنده بدون خطر جانبی

C7مایعات اصلي آلی خورنده بدون خطر جانبی

C۸جامدات اصلي آلی خورنده بدون خطر جانبی

C9مایعات خورنده بدون خطر جانبی

C10جامدات خورنده بدون خطر جانبی

C11محموالت خورنده بدون خطر جانبی

CF
CF1مایعات خورندة قابل اشتعال

CF2جامدات خورندة قابل اشتعال

CS
CS1مایعات خورندة خود گرمازا

CS2جامدات خورندة خود گرمازا

CW
CW1مایعات خورندة تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب

CW2جامدات خورندة تولیدکنندة گاز های قابل اشتعال در مجاورت آب
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CO
CO1مایعات خورندة اکسیدکننده

CO2جامدات خورندة اکسیدکننده

CT
CT1مایعات خورندة سمی

CT2جامدات خورندة سمی

CFTمایعات خورندة قابل اشتعال و سمی

COTمواد خورندة اکسیدکننده و سمی

گروه9ـ مواد خطرناک متفرقه 
مواد گروه 9 به زیرگروه های M1 تا M11 طبقه بندی می شوند که در جدول 23 

آمده است.

جدول 23ـ طبقه بندي گروه 9 مواد خطرناک

توضیحاتکد عددی

M1.موادی که استنشاق آنها برای سالمتی مضر است

M2.موادی که در هنگام آتش سوزی تشکیل دی اکسین می دهند

M3مواد دارای بخارات قابل اشتعال

M4باتري های لیتیم

M5دارو ها

M6مایعات آلوده کنندة محیط زیست

M7جامدات آلوده کنندة محیط زیست

M۸ارگانیزم ها و میکروارگانیزم های ژنتیکی اصالح شده

M9مایعات با درجه حرارت زیاد

M10جامدات با درجه حرارت زیاد

M11.مواد خطرناکي که نمی توان آنها را در گروه های دیگر جای داد
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هنرجویان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوند و برای گروه های مختلف 
مواد خطرناک یک مکعب اطالعات و دفترچه کد های طبقه بندی را با توجه 
به آیین نامه ADR بسازند. در هر یک از ضلع های مکعب یکی از اطالعات 
مربوط به جدول ADR را آورده و روی مکعب نام ماده را بنویسید و عالمت 
مشخصه آن را ترسیم نمایید. )برای این منظور فرمت یکسان توسط هنرآموز 
به هنرجویان اعالم می گردد و جداول فصل ADR 3  در اختیار هنرجویان 

گذاشته می شود(.
پاسخ: باید در این فعالیت کارگاهی عالوه بر تهیه دفترچه اطالعات، یک 
مکعب برای هر یک از مواد خطرناکی که هنرآموز تعیین می کند تهیه شود. 
نمونه این مکعب در شکل زیر نشان داده شده است. برای این فعالیت حتماً 

باید جداول فصل ADR 3 در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

هنرجویان با توجه به نام ماده خطرناکی که توسط هنرآموز اعالم می شود 
و شماره  بین المللی  ADR شماره  نظیر  و جداولی  مراجع  از  استفاده  با  و 
شناسایی خطر را شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از ابزار الزم، عالوه بر 
تعیین گروه و شناسایی شماره خطر ماده، لوزی خطر )عالمت گروه( و پالک 

نارنجی رنگ نشان دهنده مواد خطرناک را بسازند.
پاسخ: در این فعالیت کارگاهی باید به نکات زیر توجه شود:

به صورت  رنگ  نارنجی  و همچنین پالک   عالمت مشخصه خطر)لوزی( 
باشد. فلزی 

 هنرجویان در گروه های 3 یا 4 نفره تقسیم شوند.
 جداول ADR یا راهنما در اختیار هنرجویان قرار گیرد. 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل2ـ مکعب اطالعات ماده خطرناک 
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راهنماي انجام ارزشیابي مرحله اول 
هنگام ارزشیابي مرحله اول باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

کاماًل  آنها  عالئم  و  ویژگی ها  گروه ها،  زیر  گروه ها،  خطرناک،  مواد  مشخصات   
شود.  داده  تشخیص 

 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود و تن ها در مواردی که فعالیت آن بیش از 
یک نفر است می تواند جمعی نیز در نظر گرفته شود.

 اصول ایمنی حتماً مدنظر قرار گیرد و در خصوص انواع مواد خطرناک از ماکت 
استفاده شود.

 دقت در انجام کار ها مورد توجه باشد.
 اعتماد به نفس هنرجویان در هنگام انجام فعالیت ها دارای اهمیت می باشد البته 

نباید به صورت کاذب و بدون رعایت ایمنی باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیار های آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

 وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک 
عمده ترین وسایل حمل ونقل مواد خطرناک در جاده ها عبارت است از:

 تانکر جدا از کشنده )قابل حمل(
 وسایل نقلیه تانکردار)کشنده و تانکر متصل به هم(

 کانتینر هاي حمل فله اي مواد خطرناک
 نفت کش ها

 نکات اضافی مربوط به وسایل حمل مواد خطرناک
در این بخش نکات اضافی مربوط به حمل مواد خطرناک عالوه بر کتاب درسی 

می شود: ارائه 

هنرجویان گرامی با استفاده از جست وجوی اینترنتی و یا مراجعه به شرکت های 
حمل ونقل مواد خطرناک، مشخصات فنی تانکر های قابل حمل را تهیه نمایید.

پاسخ: مشخصات فنی تانکر ها 
این تانکر ها دارای یک پوسته بوده که به کمک ابزار مناسبی تجهیز گردید ه اند. 
این تانکر ها قابل حمل بوده و می توان آنها را بر روی هر نوع وسیلة نقلیه از قبیل 

تریلر ها، واگن  قطار و کشتی  ها سوار کرد.
نگهداری  آن  در  مواد خطرناک  که  است  تانکر  از  قسمت  آن  تانکر  پوستة 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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می شوند. پوسته دارای دریچه هایي جهت بارگیري و تخلیه مواد خطرناک 
می باشد. ابزارآالت دیگری که تانکر به آنها مجهز می شود به دو دستة زیر 

می شوند: تقسیم 
دسته اول ـ تجهیزات جانبی شامل نشان دهنده درجه حرارت، فشار، مقدار 
مواد داخل پوسته و ابزار کمکی برای بارگیری و تخلیة تانکر، هواکش  ها و 

ابزار تنظیم دما، عایق کاری می شوند.
بدنة  تقویت کننده  های  شامل  ساز ه ای  و  نگهدارنده  تجهیزات  ـ  دوم  دسته 
وسایل  و  خطرناک  مواد  حامل  وسیلة نقلیة  به  تانکر  اتصال  اجزای  تانکر، 
می باشد. دارند،  قرار  تانکر  پوستة  بیرون  در  که  هنگام حمل ونقل  در  حفاظتی 
محافظت  و  به صورتي طراحی  مواد  بارگیری  و  تخلیه  با  مرتبط  تجهیزات 
شد ه اند که تحت تأثیر نیرو های داخلی و خارجی وارد بر آنها از کار نیفتند. 
درپوش  های قرار داده شده برای بازشو ها جهت تخلیه، بارگیری و بازرسی  های 
داخل تانکر باید در مقابل باز شدن های ناخواسته ایمن گردند. بهتر است تا 
بازشو های تخلیه، بارگیری، هواکش و تنظیم فشار به کمک ابزار های کنترلی 

با دست که نزدیک به پوسته تانکر واقع شد ه اند، کنترل گردند.
شیری مخصوص نیز بر روی تانکر های قابل حمل جهت تنظیم فشار تانکر 
تعبیه می گردد. وظیفة این شیر کاهش فشار داخل تانکر در هنگامی است 
از  بیش  ظرفیت  با  تانکر هاي  برای  می شود.  بیشتر  مجاز  حد  از  فشار  که 

لیتر، چند شیر تنظیم فشار نصب می گردد.   1900
باید دقت شود که از ورود هرگونه مادة خارجی به تانکر جلوگیری شود. از 
باید جداً خودداری کرد. شیر های  مسدودکردن و پوشاندن شیر های فشار 
سازه  های  از  استفاده  می شوند.  تعبیه  تانکر  باالی  در  معموالً  فشار  کاهندة 
اتصال دائمی جهت اتصال تانکر قابل حمل به وسایل نقلیة سنگین یدک کش 
شدن  خارج  از  جلوگیری  برای  زیر  تمهیدات  و  تجهیزات  است.  الزامی 

محتویات تانکر ها در هنگام ضربه و یا واژگونی بهتر است لحاظ گردد:
 حفاظت تانکر در مقابل ضربات جانبی که به کمک محور های طولی که در 

طرفین قسمت میانی پوسته واقع می شوند.
 حفاظت تانکر در مقابل واژگونی که به کمک نصب حلقه  های تقویتی در 

اطراف تانکر صورت می گیرد.
 حفاظت تانکر در مقابل ضربات وارده به قسمت عقب وسایل نقلیه که با 

نصب یک ضربه    گیر در عقب وسیلة نقلیه صورت می پذیرد.
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در خصوص مشخصات فنی تانکر های قابل حمل گاز مایع، اطالعات جمع آوری 
توسط هنرآموز  فرمت  نمایید.  ارائه  پاورپوینت  به صورت  و در کالس  کنید 

تعیین می گردد.
پاسخ: مطالب زیر باید توسط هنرجویان به صورت پاورپوینت ارائه گردد:

مشخصات تانکر های قابل حمل گاز های مایع )حالت( خاص
در تانکر هایي که برای جابه جایي و حمل گاز های مایع عادی استفاده می شوند، 

عالوه بر موارد مطرح شده در قبل، موارد زیر نیز بهتر است رعایت گردد:
)به جز  از 1/5 متر دارند  تانکر ها که قطری بیش  این  بازشو ها در  تمام   
بازشو هایي که برای کاهش فشار استفاده می شوند( با سه ابزار قطع جریان 
که به صورت مستقل و سری قرار می گیرند، تجهیز می شوند. اولی یک شیر 
قطع که در بیرون تانکر قرار می گیرد و دومی یک شیر قطع که در داخل 

تانکر واقع می شود و سومی یک درب فلزی می باشد.
 برای بازشو های تخلیه و بارگیری مواد خطرناک، اولین وسیلة قطع جریان، 
یک شیر داخلی و دومی یک شیر قطع در بیرون از تانکر می باشد. ترجیحاً 
شیر بیرون از تانکر بر روی لولة تخلیه و یا بارگیری واقع شده و در دسترس 

باشد.
 برای تخلیه و بارگیری گاز های مایع و یا قابل اشتعال  از بازشو های پایین، 
بهتر است شیر قطع داخل تانکر به صورت خودکار بوده تا در هنگام حرکات 
ناخواسته تانکر در زمان تخلیه و بارگیری یا در هنگام آتش سوزی، جریان 
مایع یا گاز را قطع کند. ترجیحاً بهتر است از بازشو های پایین تانکر جهت 

تخلیه و بارگیری استفاده نشود.
مواد  مقدار  و  فشار  حرارت ،  اندازه گیری  برای  پوسته  در  که  بازشو هایي   
با استفاده از جوش به پوسته متصل  خطرناک تعبیه می گردند بهتر است 

نشود. استفاده  پیچی  اتصاالت  از  و هرگز  شده 
 در تانکر هایي که از آنها برای جابه جایي و حمل گاز های مایع سرد شده 
استفاده می شود، عالوه بر موارد مطرح شده در قبل  موارد زیر نیز بهتر است، 

رعایت گردد:
 بازشو های تخلیه و یا بارگیری در تانکر هایي که برای حمل گاز های مایع 
سردشده قابل اشتعال به کار می روند، با سه وسیله به صورت مستقل و سری 
برای قطع جریان تجهیز می گردند. اولی شیر قطع جریان است که تا حد 
امکان نزدیک به پوستة تانکر ها نصب می گردد و دومی نیز یک شیر قطع 
اولی  تانکر ها شیر  این  جریان عادی و سومی یک درب فلزی می باشد. در 
بهتر است طوری طراحی گردد که به صورت خودکار، عملیات قطع و وصل 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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را هنگام حرکات ناخواستة تانکر در زمان تخلیه و بارگیری و یا آتش سوزی 
انجام  دهد.

تانکر هایي که گاز مایع سردشدة غیرقابل اشتعال  را حمل می کنند،   در 
بارگیری،  بازشوی تخلیه و  اولین شیر قطع جریان و درب فلزی در  وجود 

نظر می رسد. به  کافی 
 برای مقاطعی از لوله که از طرفین مسدود است و گاز مایع در این قسمت 
باقی می ماند، تعبیة شیری برای آزادسازی فشار، جهت جلوگیری از افزایش 

فشار در لوله توصیه می گردد.
ایجاد  تانکر هایي که به کمک محیط بدون هوا )خأل( عایق شد ه اند،   در 

نمی گردد. توصیه  تانکر  بازدید داخل  و  بازرسی  برای  بازشو 

مشخصاتی در خصوص  تانكر ها
منظور  به  رو،  این  از  دارند.  وجود  مختلفي  سایز هاي  انواع  در  معموالً  تانکر ها 
بهره گیري بهینه از این نوع وسایل نقلیه، نیاز است تا راننده آشنایي کاملي با نحوة 
بهره گیري از آنها را داشته باشد. تقریباً در تمـامي کانتینر ها، مهم ترین موردي که 
باید همواره بررسي شود، نشت مواد خطرناک مي باشد. بنابراین، همواره باید اطراف 
و زیر تانکر ها را به منظور اطمینان از عدم نشت احتمالي مواد خطرناک بازرسي 
کرد. هرگز مایعات یا گاز ها را با تانکر هایي که نشت مي کنند، حمل نکنید و در 

حالت کلي به بررسي موارد زیر بپردازید:
 بدنه یا پوسته تانکر را به دنبال 
هرگونه تورفتگي یا درزي بازرسي 

کنید.
 مجراي ورودي، تخلیه و شیر ها را 
بازرسي کنید. اطمینان حاصل کنید 
صحیحي  موقعیت  در  شیر ها  که 
حرکت  یا  تخلیه  بارگیري،  از  قبل 

دارند.  قرار  وسیله نقلیه 
شکل3ـ اطمینان از شرایط صحیح شیر ها

از نظر وجود درز، به ویژه در اطراف اتصاالت،   لوله ها، اتصاالت و شیلنگ ها را 
کنید. بازرسي 

 در ها، آدم رو ها و مجرا هاي خروجي را بازرسي کنید. اطمینان حاصل کنید که 
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در ها داراي واشر بوده و به خوبي بسته شد ه اند. مجراي خروجي را همواره تمیز نگه 
دارید تا به درستي عمل کنند.

تجهیزات با عملکرد خاص را بررسي کنید. اگر خودروي شما داراي هر کدام از این 
تجهیزات است، از عملکرد صحیح آنها مطمئن شوید. برخي از مهم ترین تجهیزات 

مذکور مي تواند شامل موارد زیر باشد: 
جعبه بازیافت بخار، 

کابل هاي زمین و اتصال منفي، 
سیستم هاي خاموش کننده آتش، 

سیستم هاي خاموشي اضطراري،
 عالوه بر موارد ذکر شده، اطمینان حاصل کنید که از نحوه عملکرد این تجهیزات 

خاص به طور کامل آگاهي دارید. 
 تجهیزات اضطراري که براي خودروي شما مورد نیاز است را بازرسي کنید. 

 در ذهن خود همواره مرور کنید که به چه تجهیزاتي نیاز دارید و مطمئن شوید 
که آنها را با خود به همراه دارید. 

مشخصات وسایل نقلیة تانکردار در حالت  های خاص
نقلیة  با وسایل  باید برای حمل مواد خطرناک گروه 2 )گاز ها(،  تمهیداتی خاص 
تانکردار باید اندیشید. جنس پوسته  هایی که برای حمل گاز مایع فشرده یا گاز های 
لوله  های  مسدود کنندة  ابزار های  می باشد.  فوالد  از  می شود،  گرفته  به کار  محلول 
تخلیة تانکر های حمل گاز های مایع سرد شده با بازشو هایي برای آزادسازی فشار 

تجهیز می شوند.
حمل  جهت  که  پوسته  هایي  برای 
گاز های مایع استفاده می شوند، عالوه 
بازشو هایي  مذکور،  بازشو های  بر 
اندازه گیری  برای نصب نشانگر هاي 
و دماسنج  ها تعبیه می گردند. بهتر 
مستقیم  به طور  دما سنج  ها  است 
تماس  در  خطرناک  مایع  یا  گاز  با 
در  گیج ها  این  از  نمونه ای  نباشند. 

است. آمده  شکل 4 
شکل4ـ تجهیزات اندازه گیری دما و فشار

بهتر است بازشو های تخلیه و بارگیری در تانکر های حمل گاز های سمی و یا قابل 
اشتعال به یک ابزار قطع جریان که در داخل تانکر بوده و در هنگام حرکات ناگهانی 
وسیلة نقلیه و یا در هنگام بارگیری و تخلیه و در آتش سوزی  ها به طور خودکار بسته 

می شود، تجهیز گردند.
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توصیه می شود در تانکر هایي که برای جابه جایي گاز های مایع فشرده و یا گاز های 
تانکر هایي که  از شیر های فنردار استفاده شود و در  محلول به کار برده می شود 
برای جابه جایي گاز های مایع سردشده استفاده می شوند، با دو شیر مستقل ایمن، 
بازشو ها را تجهیز کرد. این شیر ها باید به گونه ای طراحی شوند که به بخار های 
ناشی از تبخیر گاز های مایع اجازة خروج از تانکر را داده تا فشار از حد مجاز تجاوز 

نکند.

تمهیدات خاص در هنگام استفاده از تانك کانتینر ها، تانکر هاي ثابت و ... 
ثابت  تانکر هاي  )تانک کانتینر ها،  تانکردار  از وسایل نقلیه   در هنگام بهره گیري 

و ....( باید به موارد زیر توجه ویژ ه اي مبذول داشت:
 در زمان بارگیري، دماي مواد نباید بیش از  C°60 تجاوز نماید. حداکثر دماي 
با  باید  تانکر ها  بارگیري،  از  بعد  باشد.  شده  گرفته  نظر  در   ۸0°C باید  بارگیري 
استفاده از هواي فشرده به منظور بررسي مقاومت، تحت فشار قرار گیرد. همچنین 
روي  عملیات حمل  در حین  فشاري  کاهش  هیچ  که  اطمینان حاصل شود  باید 
نمي دهد. قبل از تخلیه، باید بررسي شود تا فشار در تانک ها باالي فشار اتمسفر 
باشند. اگر این حالت روي ندهد، باید قبل از تخلیه نسبت به اعمال یک گاز خنثي 

به تانکر اقدام شود. 
 در زمان تغییر کاربري، پوسته ها و تجهیزات باید به طور کامل از هرگونه باقي 

مانده مواد قبلي پاک شود. 
 تانکر ها باید از هرگونه آلودگي در زمان بارگیري پاک شوند. تجهیزات خدماتي 

مانند شیرآالت و لوله هاي خارجي باید بعد از بارگیري یا تخلیه خالي شود. 
مورد  حیوانات  غذاي  یا  مصرفي  مواد  غذایي،  مواد  حمل  براي  نباید  تانکر ها   

گیرند.  قرار  استفاده 
 تانک هاي خالي که به طور کامل تمیز نشد ه اند، زماني که براي حمل تحویل داده 
مي شوند، باید اوالً با نیتروژن پر شده یا با آب )تا حد 96 درصد و نه بیشتر از %9۸ 
از ظرفیت آنها( پر شود. در فصل هاي سرما، باید به اندازه کافي از مواد ضدیخ براي 

جلوگیري از یخ زدن آب استفاده کرد. 
 تانکر ها نباید بیشتر از 90%  ظرفیت خود پر شوند. همواره فضایي برابر با 5 
بارگیري   50 0C متوسط  دماي  با  مایع  که  زماني  در  باید  مخزن  ظرفیت  درصد 

باشد.  خالي  مي شود 
 کانتینر های فلزی

از این کانتینر ها معموالً برای حمل جامدات و مایعات استفاده می کنند. بدنة این 
کانتینر ها از جنس فلز انعطاف پذیری بوده و جوش های موجود در بدنة کانتینر ها 
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باید از ایمنی کافی برخوردار باشند. البته کانتینر هاي فلزی که برای حمل مایعات 
استفاده می شوند، بهتر است به شیر های تنظیم فشار مجهز باشند. 

 کانتینر های انعطاف پذیر
این کانتینر ها عمدتاً برای حمل مواد خطرناک جامد به کار برده می شوند. تمام درز ها 
باید به طرق مناسبی از جمله استفاده از چسب های مخصوص درزگیری، آب بندی 
شده و از نفوذ هرگونه مادة خارجی و تماس با محموالت خطرناک جلوگیری کند. 
این کانتینر ها باید در مقابل خرابي ها و آسیب های ناشی از اشعه های مضر مواد 

خطرناک و یا تغییرات ناگهانی آب و هوا مقاومت کنند.
کانتینر های فیبری، چوبی، پالستیکی صلب و کانتینر های حاوی ظروف پالستیکی 
مشخصات  و  کشور  در  آنها  کم  کاربرد  علت  به  که  بوده  کانتینر ها  انواع  دیگر  از 
فنی که عمدتاً برای راننده چندان مفید نمی باشد از بیان آنها در اینجا صرف نظر 

می شود.

با استفاده از تجهیزات کارگاهی شیر ها و مدخل تخلیه یک کانتینر حمل 
مواد خطرناک را بسازید. این فعالیت را با گروه های 3 نفره انجام دهید.

پاسخ: شیر هایي که دارای بازکننده  های اهرمی هستند، بهتر است در مقابل 
بازشدن  های ناگهانی حفاظت شوند و موقعیت باز و بسته بودن شیر های اهرمی به خوبی 
نمایش داده شود. بهتر است برای کانتینر های حاوی مایعات خطرناک، ابزار ثانویه  

الستیک های  و  )چسب ها 
درزگیری  جهت  آب بندی( 
مدخل  های  آب بندی  و 
خروجی کانتینر فراهم شود. 
شکل مقابل مدخل خروجی 
مواد  حامل  تانکر  یک 
می دهد. نشان  را  خطرناک 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 5ـ مدخل خروجی یك کانتینر حامل مواد خطرناک  

را  نفت کش  دیگِر  نفتی، مشخصات  فراورده های  به شرکت پخش  مراجعه  با 
شناسایی و در آن خصوص تبادل نظر کنید. بازدید از نفت کش و مشخصات 

مختلف آن مد نظر قرار گیرد.
برخی از ویژگی های دیگر نفت کش که در بازدید می توان به هنرجویان نشان 

داد موارد صفحة بعد می باشد:

بازدید علمی
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مشخصات فني  نفت کش های حمل فراورده هاي نفتي
 تانکر هایي که براي حمل ونقل فراورده هاي نفتي به کار مي رود، باید حائز 

شرایط زیر باشد:
 تانک تریلر باید بر اساس نوع کامیون ساخته شده و مورد استفاده قرارگیرد.

 ضخامت و جنس ورق هاي مورد استفاده در طراحي، جهت ساخت کلیه 
)با  موج گیر  و  جداکننده  صفحات  مخزن،  بدنة  شامل  مخزن  قسمت هاي 
مجرایي به قطر 60 سانتي متر در وسط و دو هاللي با ارتفاع 30 سانتي متر 
در باال و پایین( و همچنین بالشتک هاي نگهدارندة مخزن تیغه هاي کمکي،  
برابر  در  موجود  استاندارد هاي  اساس  بر  که  گردد  انتخاب  گونه اي  به  باید 
کلیة تنش هاي ناشي از بار هاي افقي، عمودي و تالطم مایع داخل مخزن، 
ضربات وارد از جاده به مخزن و نیرو هاي عکس العمل، مقاومت الزم و کافي 

را داشته باشد.
 طراحي مخزن باید به گونه اي باشد که تحمل بار هاي زنده و مرده خارجي 

از جمله انسان، برف و باد را داشته باشد. 
 طراحي مخزن باید به گونه اي انجام پذیرد تا ضمن رعایت کلیه استاندارد ها 
و استفاده از حداقل میزان طول، عرض و ارتفاع، امکان حمل بیشترین حجم 

فراورده هاي نفتي در هر سرویس میسر باشد.
 تانکر هاي حمل فراورده باید داراي گلگیر براي چراغ ها، جعبه ابزار، دنده 
چرخ، آتش خاموش کن، سیم ارت، نردبان )در قسمت جلوي مخزن بین اطاق 
راننده و مخزن(، جعبه شیرآالت )متمایل به سمت راست و عقب و داراي منفذ 
در پایین و طرفین براي خروج گاز(، زاپاس بند )2 عدد(، قالپاق، درب منهول 

و راهروی طولي با ورق آلومینیومي آجدار و درپوش شیر ها باشد.
 سیستم الکتریکي مورد استفاده در تانکر هاي حمل فراورده و کشنده ها 

باید 24 ولت و با رعایت استاندارد هاي ADR بر روي آن مي باشد.
 سند بالست و رنگ آمیزي تانکر هاي حمل فراورده باید مطابق استاندارد 
IPS-E-TP-100 و مطابق با سیستم 7G صورت گیرد و رنگ مصرفي باید 

مورد تأیید آزمایشگاه هاي معتبر قرار گیرد. 
 طرح رنگ آمیزي مي بایست با هماهنگي شرکت ملي پخش انجام گیرد. 

مناسب  ارتفاع  با  باید  تانکر  باالي  در  آدم رو  در هاي  دور محوطه  تا  دور   
محفوظ گردد و لوله جهت هدایت و سرازیر فراورده و آب به پایین تعبیه 

موجود(. تانکر هاي  )مشابه  شود 
 روي هر در منهول، چهارسوراخ به قطر 12 میلي متر جهت نصب پلمپ 

تعبیه گردد. تسمه اي 
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 جهت تقویت محل دیپ زني )نوعي روش اندازه گیري مربوط به تانکر ها 
و مخازن(، صفحه اي از جنس ورق تانکر به ابعاد )30 × 30( سانتي متر و به 
ضخامت 3 میلي متر در راستاي لوله محافظ دیپ در کف مخزن تعبیه گردد. 
 در نفت کش هاي داراي تریلر، فاصله بین اطاق راننده و مخزن نباید کمتر 

از 1 متر باشد.
 مخزن نفت کش هاي 4 و 5 محوره داراي سه محفظه بوده و حجم محفظه 

وسط، یک پنجم حجم کل و حجم دو محفظه جلو و عقب باید برابر باشد.
 محل اتصال گیره ارت بر روي بدنه تانکر نصب گردد.

 الستیک هاي تانکر ها و کشنده ها از نوع استاندارد مرغوب باشند. 
 سیستم اگزوز کامیون ضد جرقه مطابق استاندارد ADR باشد. 

 نصب و تجهیز تانکر به شیرفشار و خأل شکن مناسب. 
 30 تا  بایستي  مخزن  داخل  بارگیري  لوله  بست  بارگیري،  سیستم  در   

باشد. داشته  ادامه  مخزن  کف  سانتي متري 
 داخل محفظه هاي نفت کش از نظر تغییرات احتمالي بازرسي گردند. 

 دریچه هاي منهول داراي واشربندي مناسب و آب بندي باشند.
 مخازن نو که براي اولین بار اندازه گیري و مورد استفاده قرار مي گیرند، 
باشند.  ازکارخانه سازنده  تأییدیه گواهي تست هیدوراستاتیک  داراي  بایستي 
 در محل اتصال لوله هاي خروجي و مخزن از فلنج و پیچ و مهره استفاده 

شود.
 گل پخش کن گلگیر هاي جلو و عقب نصب باشند.

 هرگونه تغییر و تبدیل در وضع مخزن نفت کش و میله اندازه گیري آن 
است. ممنوع 

 تمامي کریپ هاي مخزن به شاسي متصل باشد. 
انجام  به طورکامل  مفتول مسي  یا  نوار  به وسیله  به شاسي  اتصال مخزن   

باشد. یا زنگ زدگي  رنگ  فاقد هرگونه  اتصال  و محل  گردیده 
 حداکثر ارتفاع باربند و یا هرگونه نقطه فوقاني نفت کش باید به انداز ه اي 
نماید  عبور  اندازه گیري  محل  و  راهرو  زیر  از  بتواند  سهولت  به  باشدکه 

متر(  4 ارتفاع  )حداکثر 
وضعیت شیرآالت مخزن نفت کش 

 دنده هاي اتصالي دو سر لوله هاي خرطومي متعلق به نفت کش ها و اتصال 
برقي دو سر آن باید سالم باشد.

نمي باشد، دسته سوپاپ  بادي  آنها  تخلیه  که سوپاپ  نفت کش هایي  در   
تخلیه و رابط آن با سوپاپ باید از جنس مرغوب و ترجیحاً اهرمي ساخته و 
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کاماًل آب بندي شده باشد.
داراي قطر  اندازه گیري  و  لوله هاي حفاظ  و  آلومینیومي   در هاي منهول، 
1 اینچ و طول حداقل 50 سانتي متر باشد. همچنین در دو طرف آن 16 
سوراخ تعبیه شود و در انواع دیگر در ها، این لوله داراي قطر 2/5 یا 2 اینچ 
باشد و تا 1 مترِي کف ادامه داشته و 30 عدد سوراخ در دو طرف لوله وجود 

داشته باشد.
 جعبة شیر هاي تخلیه بایستي سمت راست نفت کش بوده و حتي االمکان 
از وسط مخزن متمایل به سمت عقب آن باشد و داراي سوراخ هایي جهت 

خروج گاز باشد.
 کلیه شیر هاي تخلیه، سوپاپ ته مخزن، لوله ها، زانو ها و سرتاسر مخزن 

عاري از هرگونه نشتي باشد.
 سوپاپ تنفس )خأل و فشار( مخزن کاماًل سالم باشد. 

با همکاری آتش نشان نحوه بازکردن کپسول آتش نشانی از پشت نفت کش و 
نحوه استفاده از آن را تمرین کنید.

پاسخ: نکات انجام این فعالیت کارگاهی در ادامه ارائه شده است:
 حتماً هنرآموز با حضور و کمک آتش نشان این فعالیت را انجام دهد.

ایمنی  تمهیدات  هنرجویان  از  یک  هر  توسط  فعالیت  انجام  صورت  در   
قرارگیرد. مدنظر 

 محل نصب صحیح کپسول آتش نشانی در پشت نفت کش در شکل 6 نشان 
داده شده است.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 6ـ محل نصب کپسول آتش نشانی پشت نفت کش



134

ماکت انواع وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک و همچنین انواع مواد خطرناک 
به  نامشان روی کارت های مختلف نوشته شده است( توسط هنرآموز  )که 
هنرجویان که در گروه های با تعداد مساوی تقسیم شد ه اند تحویل داده شود. 
هنرجو باید بار خطرناک قابل حمل را در کنار ماکت وسیله نقلیه مخصوص 

آن قرار دهد.
پاسخ: با توجه به نوع مواد خطرناک 9 گانه  و ماکت های انواع وسایل نقلیه، 
یکی از وسایل حمل مواد خطرناک باید در خصوص هر یک از مواد انتخاب 
شود. نکته مهم در این فعالیت تشخیص صحیح وسیله نقلیه با توجه به نوع 

ماده خطرناک می باشد. حتماً همه هنرجویان این فعالیت را تمرین کنند.

و  مواد خطرناک عالئم صحیح  نقلیه حمل  تصاویر پشت وسایل  بررسی  با 
نمایید. آنها مشخص  بر روی  را  اضافی 

پاسخ: این فعالیت کارگاهی می تواند بر روی دیوار کارگاه و با قرار دادن عالئم 
روی  بر  اضافی  و  اصلی 
آن نیز انجام شود. نمونه 
عالئم اضافی پشت وسایل 
در  خطرناک  مواد  حمل 
شده  داده  نشان  شکل7 

است.

عالمت خطر مربوط به انواع مواد به هنرجو ها تحویل گردد. در گام ابتدایی 
ماکت  کنار  در  آن  از  پس  و  دهند  تشخیص  را  آن  گروه  و  ماده  نوع  آنها 
تشکیل  نفره  دو  گروه های  منظور  بدین  است  بهتر  قرار دهند.  وسیله نقلیه 

شود.
پاسخ: در این فعالیت کارگاهی هدف تمرین گروه و زیرگروه مواد خطرناک 
به همراه وسیله نقلیه حمل ماده خطرناک می باشد. حتماً همه هنرجویان این 

فعالیت را تمرین کنند.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ عالمت 
کارگاهی

 نحوه عالمت گذاری وسایل نقلیه مواد خطرناک

شکل7ـ عالئم اضافی در پشت وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک
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هنرجویان به گروه های سه نفره تقسیم شوند. عالئم اصلی مربوط به انواع 
مواد خطرناک برای نصب روی وسایل نقلیه و همچنین ماکت های وسایل 
نقلیه را تحویل بگیرند. باید ابتدا نوع وسیلةنقلیه را تشخیص داده و سپس 

عالئم را در محل مناسب روی ماکت های وسایل نقلیه نصب کنند.
پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید دقت شود: 

 گروه هنرجویان سه نفره باشد.
 تشخیص صحیح وسیله حمل مواد خطرناک

 تشخیص صحیح عالئم مواد خطرناک
 نحوه نصب عالئم بر روی وسیله نقلیه حمل ماده خطرناک

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 8ـ محل نصب عالئم مواد خطرناک بر روی ماکت وسیله نقلیه حمل مواد خطرناک

Oil
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مواد  به  مربوط  برچسب های  مقوا(  نبود  صورت  )در  استیل  از  استفاده  با 
خطرناک با ابعاد صحیح را تهیه کنید و بر روی یک صفحه روی دیوار که 

کنید. نصب  می باشد  نفت کش  پشت  نماد 
خطرناک  مواد  برچسب  و  مشخصه  عالئم  به  مربوط  صحیح  ابعاد  پاسخ: 
در شکل 9 نشان داده شده است. این برچسب ها باید توسط هنرجویان با 
استفاده از استیل یا مقوا تهیه شود و در پشت صفحه فرضی تانکر نصب شود.

روش های مختلف نصب عالئم و برچسب های مواد خطرناک بر روی وسیله 
مناسب  منظور  این  برای  نفره  گروه های سه  تمرین شود.  کارگاه  در  نقلیه 

می باشد تا هر هنرجو به یک روش، نصب را انجام دهد.
پاسخ: براي نصب پالکارد ها بر روي بدنه بارگیر معموالً از 3 روش استفاده 

مي شود که در قالب موارد زیر مختصراً به هر یک پرداخته مي شود.
1ـ در روش اول، پالکارد ها درون غالف هایي که بر روی بدنة بارگیر نصب 
که  می باشند  برگشته ای  لبه های  دارای  غالف ها  مي گیرند.  قرار  شد ه اند، 
بر  و  بوده  استیل  غالف ها  این  می کنند. جنس  جلوگیری  عالئم  افتادن  از 
روی آنها سوراخ هایي جهت اتصال غالف ها به بدنه توسط پیچ، تعبیه شده 
 است. دلیل استفاده از صفحات استیل این است که در مقابل خوردگی و 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 9ـ شکل ابعاد و اندازه های برچسب نصب شده بر روی وسیلةنقلیه

با استفاده از جست وجوی اینترنتی حداقل ابعاد بخش های مختلف برچسب 
عالئم مواد خطرناک نصب شده روی وسیله نقلیه و همچنین روی جعبه ها را 

استخراج نمایید و در کالس در این خصوص تبادل نظرکنید.
با  و  درجه   54 زاویه  تحت  و  بوده  مربع  بـه شکل  باید  برچسب ها  پاسخ: 

باشند. میلي متر   100 در   100 ابعاد  حداقل 

پاسخ فعالیت 
کالسی
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  نصب تابلو های نارنجی رنگ بر روی وسایل نقلیه
انواع تابلو هاي نارنجي رنگ مواد خطرناک را در کارگاه بسازید و نکات و نحوه نصب 
آنها بر روي وسیله نقلیه را در کارگاه تمرین کنید )در خصوص تابلو های کشویی قاب 
فلزی در کارگاه: هنرجویان صفحات فلزی اعداد را در آن جابه جا کرده و شماره انواع 

مواد خطرناک را بسازند(
انواع تابلو های نارنجی رنگ بر روي وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک

به طور کلی، سه نوع تابلو مخصوص درج 
شمارة شناسایي و شمارة بین المللی حمل 

مواد خطرناک وجود دارد:
ثابت  تابلو های  ثابت:  تابلو های  1ـ 
خطرناک  مادة  نوع  یک  مشخص کنندة 
هستند و اعداد درج شده بر روی آنها قابل 
در  تابلو ها  این  از  نمونه ای  نیست.  تغییر 

است: شده  داده  نشان   11 شکل 

آتش سوزی، مقاومت بیشتری نسبت به آهن معمولی دارا می باشد. مزیت این 
شیوة اتصال این است که به راحتی می توان عالئم را از محلشان درآورده و یا 
جاي گذاری کرد. معموالً این روش برای وسایل نقلیه ای که چندین نوع مادة 
خطرناک را حمل می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. غالف ها همانطور که 
در شکل 10نشان داده شده است، هم به صورت تکی و هم به صورت دوبل 

موجود می باشند.

2ـ در روش دوم با استفاده از آهن  ربا های قوی که در پشت پالکارد ها تعبیه 
شد ه اند، آنها را بر روی بدنة بارگیر نصب می کنند. 

این  می باشد.  بارگیر  بدنة  بر  برچسب هایي  چسباندن  نیز  سوم  روش  3ـ 
روش بیشتر در مواقعی استفاده می شود که بارگیر یک نوع مادة خطرناک 
حمل می کند. البته معموالً در تانکر های با ظرفیت کمتر از 3 مترمکعب نیز 

می توان به جای پالکارد از برچسب استفاده کرد.

شکل 10ـ  غالف های تکی و دوبل برای جاي گذاری پالکارد ها

شکل 11ـ تابلوی ثابت مخصوص نمایش شمارة 
شناسایي و شمارة بین المللی
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2ـ تابلو های لوالیي: این نوع تابلو ها نیز برای نمایش شمارة شناسایي و شمارة 
بین المللی حمل مواد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند، اما مزیت آنها نسبت به 
تابلو های ثابت این است که در صورت عدم حمل مادة خطرناک توسط وسیلةنقلیه 
بین المللی  تا شمارة شناسایي و شمارة  داده  لوال دوران  از محل  را  تابلو  می توان 
نمایش داده شده بر روی آن در معرض دید نباشد. نمونه  هایي از این تابلو ها نیز 

در شکل 12 آمده است.

مواد خطرناک  و عمومی  نشان دهندة حمل جزئي  که  دارند  نیز وجود  تابلو هایي 
هستند، بدین معنی که در شرایطی ممکن است مقداری مواد خطرناک به همراه 
مواد بی خطر حمل شوند. در این صورت از تابلو های اشکال.13، 14 و 15 استفاده 
می شود که هم به شکل ثابت و هم به صورت لوالیي موجود می باشد. در شکل   15 

این تابلو به همراه اتصاالت آن نشان داده شده است.

شکل 12ـ تابلوی لوالیي مخصوص نمایش شمارة شناسایي و شمارة بین المللی

شکل13ـ تابلو های ثابت

شکل 14ـ تابلو های لوالیي
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شکل 15ـ تابلوی لوالیی و اتصاالت آن

شکل 16ـ تابلوهای کشویي با یك قطعة جایگزین

3ـ تابلوهای کشویي
در صورت حمل چند نوع مادة خطرناک توسط وسیلةنقلیة حامل مواد خطرناک 
می توان از تابلوهای کشویي استفاده کرد. مزیت این تابلوها نسبت به انواع دیگر 
این است که اعداد به صورت قطعات مجزایي وجود دارند که در این صورت می توان 
استفاده  آنها  از  بین المللی مختلفی  برای درج شماره های شناسایي و شماره های 

کرد. این تابلوها در قالب سری های مختلف در بازار موجود می باشند.
تابلوهای کشویي خود به دو نوع تقسیم می شوند. یک نوع از آنها که در شکل16 
برای  یکی  عدد،  دو  از  مرکب  جایگزین،  قطعه ای  دارای  است  شده  داده  نشان 
بین المللی  شمارة  در  جایگزینی  برای  دیگری  و  شناسایي  شمارة  در  جایگزینی 
از قرار گرفتن  باال و پایین دارای پیچ می باشند که پس  تابلوها در  این  می باشد. 
قطعه در داخل تابلو می توان آن را بست. همچنین حالت اهرمی آن نیز وجود دارد.

نوع دیگر تابلوهای کشویي، تابلوهای غالفدار می باشد که تک تک اعداد در قطعات 
از  که  می باشند  برگشتی  لبه های  دارای  غالف ها  است.  شده  داده  نمایش  مجزا 
افتادن قطعات جلوگیری می کنند. این نوع تابلوها به سه شکل در بازار وجود دارند. 
در حالت اول، غالف ها به جز در محل قرارگیری قطعات دارای پس زمینة نارنجی 
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مواد  حمل  بین المللی  شمارة  و  شناسایي  شمارة  به  توجه  با  قطعات  و  هستند 
خطرناک یکی یکی در غالف جاي گذاری می شوند. این قطعات شامل اعداد 0 تا 
9 و عالمت X و قطعة خالی می باشند که در قالب بسته هاي مختلف )10تایي، 
این خصوص، جدول24  در  مي شود.  داده  تحویل  راننده  به  33تایي(،  و  12تایي 
جعبه هاي مختلف حاوي این شماره ها را بر اساس تعداد قطعاتي که در هر یک 

نشان مي دهد. دارد  قرار 
جدول 24ـ انواع بسته بندي هاي استاندارد حامل شماره هاي مواد خطرناک

تعداد انواع قطعات در بسته هاتعداد قطعات

عدد0 )2تا(ـ عدد 1 )یکي(ـ عدد2 )2تا( ـ عدد3 )3تا( ـ جاي خالي )2تا(10

عدد0 )3 تا(ـ عدد 1 )3 تا(ـ عدد2 )3 تا( ـ عدد3 )4 تا( ـ عدد4 )2 تا( ـ عدد5 33
)3 تا( ـ عدد 6 )5 تا( ـ عدد7 )2 تا( ـ عدد ۸ )3 تا( ـ X )2 تا( ـ جاي خالي 

)3 تا(

عدد1 )1تا(ـ عدد 2 )1تا(ـ عدد3 )2تا( ـ عدد5 )1تا( ـ عدد6 )3تا( ـ عدد7 12
)2تا( خالي  )1تا(ـ جاي  )1تا(ـ عدد۸ 

این نوع تابلو به همراه قطعات آن در 
اشکال 17 و 1۸ نشان داده شده است.

شکل 17ـ تابلوی کشویي غالف دار حالت 1

شکل 18ـ نمایي از قطعات به کار رفته در تابلوها
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حالت دوم نیز بدین گونه است که قطعات مجزای اعداد در دو غالف جداگانه )یکی 
برای شمارة شناسایي و دیگری برای شمارة بین المللی( قرار می گیرند و پس از آن 
غالف ها به ترتیب )اول غالف مربوط به شمارة بین المللی و بعد از آن غالف مربوط 
به شمارة شناسایي( در داخل غالف بزرگ تری قرار می گیرند که نحوة انجام کار در 

شکل 19نشان داده شده است.

شکل 19ـ تابلوهای کشویي غالف دار حالت 2

در حالت سوم، قطعات در محفظه ای مرکب از دو غالف قرار می گیرند. این قطعات 
به شمارة شناسایي  با توجه  ترتیب  به 
و بین المللی موردنظر در غالف ها جای 
قطعات  قرارگیری  از  پس  می گیرند. 
توسط یک  در داخل غالف ها می توان 
افتادن  از  و  کرده  محکم  را  آنها  اهرم 
آنها جلوگیری کرد. نمونه ای از این نوع 
شده  داده  نشان  در شکل20  غالف ها 

است.

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله دوم
هنگام ارزشیابي مرحله دوم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

توسط  خطرناک  مواد  حمل  نقلیه  وسایل  خطرناک،  محموله  نوع  به  توجه  با   
شود.  داده  تشخیص  درستی  به  هنرجویان 

 نحوه عالمت گذاری و نصب عالئم روی وسایل نقلیه به صورت صحیح انجام پذیرد.
 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.

از ماکت  نقلیه  انواع وسایل  قرار گیرد و درخصوص  مدنظر  ایمنی حتماً   اصول 
شود. استفاده 

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

شکل20ـ نمونه ای از تابلوهای کشویي غالف دار حالت3
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انواع روش های بارگیری و تخلیه مواد خطرناک

یک چک لیست کنترلی درخصوص نکات ایمنی تخلیه و بارگیری مواد خطرناک 
آماده کنید و در کارگاه و در کنار ماکت وسیله حمل ماده خطرناک، تمرین کنید.

پاسخ: چک لیست کنترلي درخصوص نکات ایمني تخلیه و بارگیري مواد 
خطرناک

جدول 25ـ چك لیست کنترلي

غیرقابل 
قبول

قابل قبول موضوع

بارگیری

مشخصات مربوط به بار خطرناک و سالم بودن آن

توقف خودرو

سالم بودن تانک، وسیلة نقلیه و تجهیزات ایمنی 

دور بودن از منابع گرما 

نشت کردن از بسته ها 

تجهیزات ایمنی خودرو

اتصال زنجیر ارت وسیله نقلیه به زمین

منابع احتراق در محدوده بارگیری

در دسترس بودن تجهیزات اطفای حریق 

آماده بودن تانک و شیرآالت برای بارگیری 

بارگیری طبق دستورالعمل 

کنترل کلیه مراحل بارگیری

نصب تجهیزات ایمني یا ضد آتش برخالف جهت باد 

اتصال صحیح لوله هاي به کار رفته در مخزن و تناسب اتصاالت 
و واشرها با وضعیت بار

تجهیزات مناسب براي خشک نمودن لوله ها و شیرآالت

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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بسته بودن شیر بارگیری در انتهای بارگیری

برداشتن لوله بارگیری و قراردادن در جای ایمن

بسته بودن دریچه ها در انتهای بارگیری

محافظت لوله های الستیکی

عدم نشتی لوله ها

آزادکردن سیم ارت در انتهای بارگیری 

کنترل وزن و جزئیات محموله 

تخلیه

محل ایمن و توقف وسیله نقلیه

جزئیات مواد خطرناک 

 اتصال زنجیر ارت به زمین

نبود منبع احتراقی در محدوده

عملکرد تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق و محل آنها

محل های شست وشو و منبع آب در صورت خورنده بودن مواد

آماده بودن وسیله و تجهیزات بر طبق دستور ناظر

کنترل کلیه مراحل تخلیه

در  وجهي(  سه  تابلوهای  )مانند  خطر  هشداردهندة  تابلوهای 
تخلیه  عملیات  مدت  طول  تمام 

تخلیه کامل و ایمن ماده خطرناک

بسته بودن تمام دریچه ها و شیرهای تخلیه 

آزاد بودن سیم ارت

استقرار لوله الستیکی در جای ایمن
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هنرآموز، مراحل مختلف روش بارگیری از طریق دریچه آدم رو را در کارگاه با 
کمک هنرجویان انجام دهد. )در صورتی که در کارگاه ماکت نفت کش وجود 

نداشت این کار در بازدید علمی انجام پذیرد.(
پاسخ: روند بارگیري از طریق دریچة آدم رو شامل مراحل زیر است که در 

کارگاه یا بازدید علمی باید تمرین شود:
عملکرد صحیح  )از  است  متوقف شده  کاماًل  که خودرو  1 مطمئن شوید 
استفاده  چرخ ها  جلوي  در  گوه  از  لزوم  در صورت  شوید(.  مطمئن  ترمزها 

کنید.
2 با سرپرست مربوطه تماس گرفته و از صحت، جزئیات و میزان بار مطمئن 

شوید.
3 در جایي که تجهیزات ایمني یا ضد آتش مورد نیاز است، آنها را برخالف 

جهت باد نصب نمایید.
4 زنجیر ارت را به زمین متصل کنید.

5 از اتصال صحیح لوله هاي به کار رفته در مخزن، اطمینان حاصل کنید. 
برده  به کار  بار،  وضعیت  با  مناسب  واشرهاي  و  اتصاالت  که  مطمئن شوید 

است. شده 
6 از وجود تجهیزات مناسب 
براي خشک نمودن لوله ها و 

شیرآالت مطمئن شوید.
دریچه   21 شکل  مانند   7
آدم رو را باز کنید و شیرهاي 
مخزن و مجراهاي خروجي را 
از نظر تمیزي بررسي کنید.

8 بررسي کنید که تمام شیرهاي پائین مخزن بسته باشد.
9 دریچه آدم رو را باز کنید و شیلنگ را داخل آن کنید.

10 مراقب حرکات ناگهاني شیلنگ باشید.
11 مخزن را تا جایي که الزم است پرکرده و شیلنگ و اتصاالت آن را از نظر 

هرگونه نشت بررسي کنید.
12 شیلنگ را خالی کرده و آن را از مخزن بیرون آورید.

13 دریچه را ببندید و آن را محکم کنید.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل 21ـ  بازرسي دریچه آدم رو قبل از انجام عملیات بارگیري
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یک نمونه شیرآالت تخلیه مخزن 1000 لیتری نفت کش در کارگاه بسازید.
اختیار  در  الزم  ابزار  و  دهند  انجام  را  فعالیت  این  هنرجویان  همه  پاسخ: 

آنها قرار گیرد. در صورت نبود 
گروه های  به  کافی  تجهیزات 
دو نفره تقسیم شوند و فعالیت 

انجام دهند. را 

انجام  با کمک هنرجویان  را  کارگاه  ثقلی در  تخلیه  هنرآموزان عزیز روش 
دهید.

پاسخ: بهتر است به گروه های 4 نفره تقسیم شوند و ابزار الزم برای انجام 
این فعالیت فراهم شود. مراحل زیر باید تمرین شود و بهتر است از دو مخزن 

و یک شیلنگ به عنوان ابزار اصلی جایگزین خودرو استفاده شود.
1 از پایداری مخازن اطمینان حاصل کنید )در واقعیت از توقف خودروها 

اطمینان حاصل نمایید(.
2 با مسئول محلي تماس برقرار کرده و از فضاي کافي در مخزن دریافتي 

اطمینان حاصل کنید. 
3 در جاهایي که نیاز به تجهیزات ایمني و یا ضد آتش مي باشد، آنها را 

دهید. قرار  مخزن  باد  برخالف 
4 اتصال مناسب را از زمین به محل مخصوص اتصال به زمین وصل کنید.

5 از سازگاري اتصاالت شیلنگ با اتصاالت مخزن اطمینان حاصل کنید.
6 وجود تسهیالت مناسب براي خشک کردن شیلنگ ها و شیرآالت را بررسي 

کنید.
7 تنظیمات اتصال شیرآالت به مخازن دریافتي را بررسي کنید.

8 مطمئن شوید خطر انفجار در هنگام بازکردن دریچه آدم رو وجود ندارد. 
9 براي تخلیه با فشار باال از کارایي نشانگر فشار مطمئن شوید.

10 دِر مجراي پاییني را برداشته و از اتصال صحیح شیلنگ اطمینان حاصل 
کنید.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

شکل22ـ یك نمونه شیرآالت تخلیه مخزن
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11 دریچه آدم رو یا مجراي هوا را جهت انتقال به مخزن یا بازگشت به مخزن 
ذخیره سازي باز کنید.

12 شیرهاي مجراي خروجي را باز کرده و تخلیه را آغاز نمایید. شیرآالت و 
شیلنگ ها را از نظر نشت بررسي کنید.

13 مخزن را خشک کنید.
14 براي مخازن مجهز به یک شیر خروجي اقدامات زیر را انجام دهید:

 شیر را بسته و سپس شیلنگ را خشک کنید.
 شیلنگ را آزاد کرده و دِر مجراي خروجي را ببندید.

15 براي مخازن مجهز به شیر پاییني و شیرهاي خارجي:
 شیرهاي پاییني را ببندید.

 شیلنگ را خشک کنید.
 شیر خارجي را ببندید.

 شیلنگ را قطع کرده و در مجراي خروجي را ببندید.
16 دِر مجراي آدم رو را محکم ببندید یا اتصال مجراي هوا را بسته و دِر آن 

را به جاي خود برگردانید.

به گروه های4 نفره تقسیم شوید و روش های پاک سازی مخزن را با استفاده 
از یک مخزن تهیه شده در کارگاه انجام دهید.

اتصال  همچنین  و  زمین  به  نقلیه  وسیله  ارت  زنجیر  اتصال  هنرآموز  ابتدا 
شیرهای تخلیه مربوط به هر یک از مخازن تانکرها را با رعایت نکات ایمنی 
در کارگاه انجام دهد. پس از آن توسط هنرجویان انجام شود. )در صورت 

نبود ماکت وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک، بازدید علمی انجام شود.(
پاسخ: در صورت نبود مخزن و ماکت در کارگاه بهتر است در بازدید علمی 
و توسط کارکنان مجموعه و هنرآموز انجام شود و بعد در صورت آماده بودن 

و ایمن بودن فضا توسط هنرجویان انجام پذیرد.
در پاک سازی و شست وشوی مخزن موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

 شست وشو با آب سرد
 در این روش با استفاده از یک لولة الستیکی و آب به صورت دستی و یا با 
دستگاه، عملیات پاک سازی انجام می شود. در این روش آب را با فشار وارد 

تانکر کرده و آن را تمیز می کنند.
 شست وشو با آب گرم

 این روش مشابه روش شست وشو با آب سرد است، اما در این حالت از بخار 
نیز استفاده می شود. بخار با آب سرد با هم مخلوط می شوند و توسط اسپینر، 

آب، گرم می شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 شست وشو با آب صابون
 در این روش با استفاده از گرد صابون و آب گرم، آب صابون می سازند و 

می دهند. انجام  را  عملیات شست وشو 
 استفاده از بخار

در این روش، بخار را با فشار باال وارد تانکر می کنند. این روش موقعی که 
خروجی تانکر در قسمت پایین قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد. البته این 
روش معموالً هنگام استفاده از حالل ها به منظور حل کردن مواد ته نشین شده 

و به جا ماندة حاصل از روغن های سنگین یا رزین ها به کار مي رود.

حمل ترکیبی مواد خطرناک را با استفاده از ظروفی که برچسب گروه ها و 
زیرگروه های مواد خطرناک را دارند در کارگاه تمرین کنید. در این فعالیت 

ظروفی که امکان حمل با یکدیگر دارند را کنار هم قرار دهید.
پاسخ: این فعالیت بر اساس جدول زیر انجام شود:

جدول 26ـ شرایط بارگیري مختلط مواد خطرناک گروه

گروه 
سازگار

ABCDEFGHJLNS

AX

BXaX

CXXXXX

DaXXXXX

EXXXXX

FXX

GXXXXX

HXX

JX

L

NX

SXXXXXXXXXX

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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X بارگیري مختلط مجاز است.
a بسته هایي که حاوي مواد سازگار گروه B مي باشند و موادي که شامل 
یکدیگر  از  کاماًل  که  حالتي  در  مي توانند  مي باشند   D گروه  سازگار  مواد 
جداسازي شده اند، با یکدیگر در یک وسیله نقلیه بارگیري شوند. جداسازي 

با استفاده از محفظه هاي کاماًل مجزا از یکدیگر صورت گیرد. باید 

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله سوم
هنگام ارزشیابي مرحله سوم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

 هنرجویان باید در این ارزشیابی حتماً به جداول ترکیبات حمل و محدودیت های 
آن توجه نمایند.

 ظروف مناسب حمل و بارگیری و تخلیه به صورت درست انجام شود و هنرجو به 
چک لیست های ایمنی مسلط باشد.

مواد  مختلف  ظروف  گذاشتن  اختیار  در  با  کارگاه  در  گرامی  هنرآموزان 
خطرناک از هنرجو بخواهید نسبت به بارگیری و تخلیه مواد همراه با اصول 

کند. اقدام  ایمنی 
مواد  حمل  ظروف  بودن  فراهم  صورت  در  کارگاهی  فعالیت  این  پاسخ: 
برای  بازدید علمی  در  این صورت  غیر  انجام شود. در  کارگاه  خطرناک در 

شود. انجام  بار  یک  هنرجویان 

فراهم  کارگاه  در  را  خطرناک  مواد  نشت  فرضی  شرایط  گرامی  هنرآموزان 
نمایید و اقداماتی که در این شرایط باید انجام شود با استفاده از برگه ایمنی 
مواد خطرناک آن ماده برای هنرجویان انجام دهید و بعد از آنها بخواهید این 
کار را انجام دهند )اقدامات ایمنی و احتیاطی به صورت کامل انجام شود و از 
مواد بدون خطر نظیر آب استفاده شود و تنها روی ظرف یا بسته ها برچسب 

مواد خطرناک باشد(.
پاسخ: نکاتی که در انجام این فعالیت باید مدنظر قرا گیرد:

 مواد به صورت ماکت باشد.
 از مواد بی خطری مثل آب استفاده شود.

 برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک برای هنرجویان تشریح گردد.
 اقدامات احتیاطی در هنگام نشت از روی برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک 

تمرین شود.

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.
 درخصوص انواع مواد خطرناک از ماکت استفاده شود.

 شرایط نشت و نحوه استفاده از برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک مدنظر قرار 
گیرد.

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
پایان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  مساوی  به صورت  هنرجویان  همه  برای  زمان   

شود. توجه  مقرر  زمان  در  فعالیت ها 

مدارک الزم براي حمل مواد خطرناک
مهم ترین مدارک برای حمل مواد خطرناک عبارت اند از:

 حواله مربوط به بار خطرناک
 بارنامه مربوط به ماده خطرناک

 بیمه نامه مواد خطرناک
 اظهارنامه حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک 

 مجوز حمل کاالی خطرناک از اداره کل یا سازمان
 برگه ایمنی مواد خطرناک

به صورت کامل آشنا شده  این مدارک  با کلیه  پودمان  انتهای  باید در  هنرجویان 
باشند.

 برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک

بخش های مختلف اطالعات ایمنی مورد نیاز برای مواد خطرناک را به وسیله 
که  نمایید  مشخص  و  کنید  آماده  کالس  در  هنرجویان  نفره   4 گروه های 
از  براساس نظر هنرآموز هر یک  وارد می شود.  در هر بخش چه اطالعاتی 

نماید. را آماده  از بخش ها  هنرجویان تعدادی 
ایمنی16  اطالعات  برگه  با  آشنایی  کالسی  فعالیت  این  از  منظور  پاسخ: 
بخشی است و هر یک از هنرجویان در گروه های 4 نفره باید بتواند 4 بخش 
آن را آماده نماید. 16 بخشی که هنرآموز باید بین هنرجویان تقسیم کند 

از: عبارت اند 
1 نام علمي ماده 
2 کد بین المللي

پاسخ فعالیت 
کالسی
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3  توصیف ماده
4  شناسه و فرمول ماده

5  مخاطرات
6  کمک هاي اولیه در شرایط حوادث و مسمومیت ها

7  روش هاي اطفاء 
8  روش هاي کاهش حوادث

9  انبارداري و نگهداري
10 کنترل هاي مواجهه و وسایل حفاظت فردي

11  خصوصیات فیزیکی و شیمیایي
12  پایداري و واکنش پذیري

13 مشخصات سم شناسي ماده
14  مشخصات اکولوژي و زیست محیطي ماده و توصیه هاي الزم جهت امحاء 

مواد زائد
15  اطالعات مرتبط با حمل ونقل

16 اطالعات مربوط به قوانین و مقررات مربوطه و سایر اطالعات مرتبط 

برای مواد زیر برگه ایمنی مواد خطرناک تهیه کنید.
 فنل

 فورآلدهید
 گلیسیدول

 دی اتیل اتر
 گازوئیل

 اکتان
پاسخ: 

برگه اطالعات ایمنی فنل

1ـ خصوصیات کلي ماده 

فنلنام ماده

سایر نام هاي 
ماده

اکسي  بنزن،  مونوهیدروکسي  بنزن،  هیدروکسي  اسیدکاربونیک، 
بنزن،  الکل، اسیدکاربونیک، هیدروکسي  اسید فنیک، فنیل  بنزن، 
مونوهیدروکسي بنزن، اکسي بنزن، اسید فنیک، فنیل الکل، اسید

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 2ـ95ـ10۸شماره

پاسخ فعالیت 
کالسی
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2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

فنول در اثر خوردن بسیار سمي است و مي تواند سریعاً سبب مرگ خوردن
کیلوگرم  در  میلي گرم   140 ماده  این  کشنده  حد  کمترین  شود. 
است. در یک مورد، مرگ به علت خوردن 15 میلي لیتر از این ماده 
شدید،  تحریکات  سبب  و  است  خورنده  فنول  است.  شده  گزارش 
تورم، سوختگي و صدمه به دهان، گلو و شکم مي شود. خونریزي 
داخلي، استفراغ، اسهال، کاهش فشار خون، شوک، غش کردن، کما 

و مرگ ممکن است پیش آید.

فنول در هواي اتاق سریعاً به فرم بخار در نمي آید. بنابراین، خطر تنفس
حالت استنشاقي این ماده بعید به نظر مي رسد مگر اینکه این ماده 
حرارت ببیند و به فرم میست درآید. اطالعاتي در مورد نحوه اثر این 
ماده بر روي انسان ها در اختیار نمي باشد اما در مطالعات حیواني 

مشخص شده این ماده براي بیني، گلو و ریه ها محرک است.

فنول در اثر تماس با پوست، خورنده و سمي است. تماس پوستي تماس با پوست
و جذب پوستي در مواجهه هاي شغلي بسیار متداول است. تماس 
مکرر با محلول هاي رقیق این ماده یا حتی تماس کوتاه با محلول 
غلیظ این ماده مي تواند براي سالمتي و زندگي خطرناک باشد. در 
یا سوزش  کرختي  فنول سبب  شود  جلوگیري  تماس  از  اگر  ابتدا 
کوتاه مي تواند سبب سوختگي،  تماس  این حال حتي  با  مي شود. 
همة  در  فنول  شود.  قانقاریا  و  پوست  در  ماندگار  صدمات  تاول، 
و  بدن شود  جذب  مي تواند سریعاً  بخار(  و  محلول  )جامد،  اشکال 
اثرات خطرناکي ایجاد کند. عالئم و نشانه هاي سمیت با فنول شامل 
ضعف عضالت، لرزه، کاهش هماهنگي و تعادل، شوک، غش کردن 

ارگان ها و مرگ مي باشد. ناگهاني، کما، بیهوشي، آسیب 

فنول خورنده چشم است. گرد و غبار و محلول این ماده مي تواند تماس با چشم
باعث تحریکات شدید و ماندگار در چشم، از قبیل نابینایي شود.

بهداشت                     4

آتش گیری                  2 

واکنش پذیری              0 

تجهیزات 
حفاظت فردی    

2
04
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4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

جامد یا مایعحالت فیزیکي

جامدهاي کریستالي شکل، یا مایع غلیظشکل ظاهري

بي رنگ، سفید یا صورتيرنگ

بوي مشخص، شیرین، تند و سوزاننده شبیه بوي قیر دارد.بو

PH6

mmHg 0/357 در C° 20فشار بخار

قابلیت انحالل 
در آب

دارد.

قابلیت انحالل در 
حالل هاي آلي

سریعاً در هیدروکربن هاي آروماتیک، الکل ها )مثل اتانول، گلیسیرول(، 
کتن ها )مثل استن(، اترها )مثل دي اتیل اتر(، هیدروکربن هاي هالوژنه 
)مثل کلروفورم(، اسیدها و هیدروکسیدهاي قلیایي آبدار قابل حل 

است.

C6H5OHفرمول شیمیایي

1/07 در C° 20 )نسبت به آب(چگالي

C °1۸1/۸نقطه جوش

C °41نقطه ذوب

C °79نقطه اشتعال

دماي خود 
آتش گیري

715° C

g/mol 94/11وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

دهان مصدوم را با آب بشویید. فرد را وادار به استفراغ نکنید. به فرد خوردن
مصدوم در صورت هوشیاري 240 تا 300 میلي لیتر آب دهید تا 
مواد داخل معده وي رقیق شود. اگر استفراغ به طور طبیعي رخ داد، 
مجدد به وي آب دهید. اگر تنفس فرد قطع شده بود توسط افراد 
آموزش دیده به وي تنفس مصنوعي دهید. در صورت ایست قلبي، 
عملیات احیاء قلبي ریوي انجام دهید. سریعاً فرد را به پزشک ببرید.
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تنفس

منبع مولد آلودگي یا فرد را به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس فرد به 
اکسیژن  وي  به  اکسیژن  دستگاه  توسط  مي گیرد،  صورت  سختي 
ریوي  ادم  عالئم  ندهید.  غیرضروري  حرکات  اجازه  فرد  به  دهید. 
به  را  فرد  سریعاً  مي شود.  نمایان  اولیه  تماس  از  پس  ساعت   4۸

ببرید. بیمارستان 

تماس با پوست

از تماس مستقیم با این ماده بپرهیزید. براي برداشتن فنول از مناطق 
داشته  تماس  ماده  این  با  بدن  از  یا کمتر  بدن)%10  و کم  کوچک 
مثل انگشت ها، دست یا بازو( لباس هاي آلوده را از تن خارج نمائید 
 PEG-300و آلودگي را سریعاً و به طور مکرر توسط پنبه اي که در
را  آلودگي  و  کرده  تمیز  خورده،  خیس   )300 )پلی اتیل الیکول 
بردارید. در صورت امکان PEG-300 را به طور مستقیم در ناحیه 
آلوده قرار دهید. اگر نواحي بیشتري از بدن با این ماده آلوده شده 
بود، سریعاً لباس ها، کفش ها و لباس هاي چرمي که فنول را به خود 
جذب کرده اند را زیر دوش آب ولرم از تن خارج نمایید. بعد از چند 
دقیقه شست وشو، موضع آلوده را توسط قرار دادن پنبه خیس خورده 
در PEG-300 یا اسپري کردن این ماده، آلودگي را پاک کنید. در 
صورتي که PEG-300 در اختیار نبود، براي در آوردن لباس هاي 
آلوده تأخیر نکنید و هرچه سریع تر موضع آلوده را به مدت 60 دقیقه 
با آب ولرم شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. شست وشو را 

قطع نکنید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

تماس با چشم

سریعاً چشم هاي آلوده را با آب ولرم به مدت 60 دقیقه به صورتي که 
پلک ها باز است شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. درصورتي 
براي  )نرمال سالین( وجود داشت سریعاً  که محلول نمک طبیعي 
شست وشو از آن استفاده شود. شست وشو را قطع نکنید. سریعاً به 

پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

قابلیت 
داردآتش گیری

حساسیت به 
تأثیر مکانیکي و 

بار الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در 
کنار سایر مواد

مخلوط این ماده با هوا یا در دماهاي باالتر از 79 درجه سانتي گراد 
قابلیت انفجار دارد.

روش هاي اطفاي 
حریق

دي اکسید کربن، پودرخشک مواد شیمیایي، فوم الکل، فوم پلیمر، 
اسپري آب یا مه.
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7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات 
اضطراري در 
محل حادثه

را  آلوده  محیط  سریعاً  باشید.  نداشته  تماس  شده  ریخته  مواد  با 
محدوده،  آن  کامل  نشدن  پاک  تا  را  آلوده  محیط  نمایید.  تخلیه 
تخلیه نمایید. محیط را فقط توسط افراد آموزش دیده پاک نمایید. 
افراد مي بایست کلیه لوازم ایمني فردي مورد نیاز را استفاده نمایند. 
محیط را تهویه نمایید. کلیه منابع مشتعل و محترق را خاموش یا 

از محیط دور نمایید.

شعاع خطر و 
E1دامنة تخلیه

روش هاي 
کاهش اثرات و 
پاک سازي محل 

حادثه

ماده  این  با  که  جاذبي  مواد  توسط  را  شده  ریخته  مواد  محلول ها: 
خشک،  تمیز،  ظروف  درون  را  آنها  کنید.  جمع  نمي دهند  واکنش 
داراي برچسب مخصوص و سرپوشیده قرار دهید. مواد جاذب مورد 
استفاده، خطراتي مشابه خود مواد را دارند. محیط را با آب بشویید.

جامدات: مواد را توسط بیل درون ظروف تمیز، خشک، داراي برچسب 
مخصوص و سرپوشیده قراردهید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

این ماده خورنده، با سمیت بسیار باال و قابل اشتعال است. قبل از حمل ایمن
حمل ونقل، کنترل هاي مهندسي براي اپراتورها و مهیا کردن کلیه 
است.  مهم  بسیار  آنها  از  استفاده  و  نیاز  مورد  فردي  ایمني  لوازم 
افرادي که با این مواد کار مي کنند مي بایست نوع کار با این مواد و 

خطرات آن را آموزش ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 

شوند.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي 
و مهندسي

مهندسی  کنترلی  سیستم های  سایر  یا  و  گازها  تهویة  سیستم  از 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
اطمینان  گردد.  استفاده  موضعی  تهویة  از  می گیرد  صورت  بسته 
حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در نزدیکی محل کار 

دارد.  قرار 

تجهیزات حفاظت 
چشم

از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.
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تجهیزات حفاظت 
پوست

از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.

تجهیزات حفاظت 
بدن

از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.

تجهیزات حفاظت 
تنفس

CFR 1910/13 در OSHA از سیستم های تنفسی پیشنهادی
وANSI Z ۸۸/2  یا استاندارد اروپایی EN 149 استفاده نمایید.

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

حرارت بیشتراز 79 درجه سانتي گراد، شعله هاي باز، جرقه و منابع 
مشتعل و محترق.

کلسیم، مواد ناسازگار هیدروکلریت  )مثل  اکسیدکننده  عوامل 
عوامل  سولفوریک(،  دي  اسیدپراکسو  اسیدپراکسومنوسولفوریک، 
بوروهیدرید  لیتیم،  آلومینیوم  هیدرید  هیدروژن،  )یدید  کاهنده 
هیدروکسید  )مثل  فلزي  هیدروکسیدهاي  و  قلیاها  سدیم(، 
آلومینیوم(،  آهن،  )قلع،  بي آب  فلزي  کلریدهاي  یا  آلومینیوم(، 
اسید(،  هیدروکلریک  و  نیتریت  سولفوریک،  قوي)مثل  اسیدهاي 
آمین هاي  یا  هیدروکسید  پتاسیم  یا  سدیم  )مثل  قوي  بازهای  یا 
فلورواستیک  )باتري  سدیم  نیترات  یا  سدیم  نیتریت  آلیفاتیک(، 

نیتروبنزن. و  کلریدآلومینیوم  فورمالدئید،  اسید(، 

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

منوکسید کربن، دي اکسید کربن.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
انسان

پوست، چشم، استنشاق و بلع

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي: )محلول %20(                                    
 rat LD50:340mg/kg

مسمومیت پوستي:                                              
rabbit LD50:۸50ml/kg

مسمومیت تنفسی:                                              
rat LC50:360mg/m3

از فنول 5% بر روی  مسمومیت چشمی: قرار دادن 0/1 میلی لیتر 
چشم خرگوش ها سبب تحریکات شدید و تیرگي قرنیه 4 تا از 9 تا 

خرگوش شده است.

29
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نوع 
مسمومیت هاي 

انسان
A4 سرطان زایی گروه

اعصاب سایر مشکالت اثر می گذارد: کلیه ها، کبد، سیستم  اندام های زیر  بر روی 
مرکزی

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

فنول در اکوسیستم های آبی تجمع بیولوژیکی ندارد. اگر فنول وارد 
خاک شود، سریعاً از خاک تصفیه شده و تنزل پیدا میکند. تنزل 
بیولوژیکی این ماده در خاک وقتی این ماده زیر سطوح خاکی قرار 

گرفته معادل 5 روز است.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
اصلی  ماده  به  نسبت  تجزیه  از  مواد حاصل  است رخ دهد.  ممکن 

سمیت کمتري دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1671عدد

شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1برچسب

شماره شناسایي 
60خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

وسایل نقلیه 
مجاز

SGAH :کد مخزن

AT :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل و نقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود
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آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

ماده  این  مواد خطرناک،  جاده ای  اجرایی حمل ونقل  آیین نامه  در 
است. شده  شناسایی  مواد خطرناک  جزء 

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
است. نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :OSHA

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
دیگر

ـ

91/6/11تاریخ تهیه

تاریخ به 
روزرساني

ـ

برگه اطالعات ایمنی فورآلدهید

1ـ خصوصیات کلي ماده 

فورآلدهیدنام ماده

فورفورال، 2ـ فوریل ـ متانول، آلدهید فورفوریلیک، مادة مصنوعي سایر نام هاي ماده
ضد روغن، فورال، 2ـ فوریل ـ متانول، آلدهید فورفوریلیک، مادة 

مصنوعي ضد روغن، فورال.

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولید کننده

CAS 1ـ01ـ9۸شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر 

بهداشت                     2

آتش گیری                  2 

واکنش پذیری              0 

تجهیزات 
حفاظت فردی    

2
02



15۸

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

است خوردن ممکن  باشد.  خطرناک  مي تواند  شود  بلعیده  ماده  این  اگر 
سبب تحریک دستگاه گوارشي شود که همراه با تهوع، استفراغ و 
اسهال است. همچنین ممکن است سبب کاهش کارآیي دستگاه 
اعصاب مرکزي شود که عالئم آن عبارت است از تهییج در رفتار 
فرد، سردرد، گیجي، خواب آلودگي، و تهوع. در مراحل پیشرفته تر 
دستگاه  کار  در  صدمه  دلیل  به  را  مرگ  و  کما  بیهوشي،  غش، 
تماس  از  پس  ساعت   4 تا   2 عالئم  این  دارد.  همراه  به  تنفسي 

مي شوند. نمایان 

این ماده در اثر استنشاق خطرناک است. ممکن است واکنش هاي تنفس
این  استنشاق  باشد.  داشته  همراه  به  را  تنفسي  دستگاه  آلرژیک 
اثر اسپاسم، سوزش، تورم حنجره و برونش ها، پنوموني  ماده در 
شیمیایي و تورم ریوي منجر به مرگ شود. بخارات این ماده سبب 
گیجي و خفگي در فرد مي شود. این ماده سبب تحریک دستگاه 

تنفسي فوقاني مي شود.

مایع و بخارات این ماده محرک پوست با عالئم مشخصه قرمزي و تماس با پوست
درد است. مواجهه هاي شدید سبب سوختگي هاي جدي در پوست 
و  مي شود  بدن  جذب  سالم  پوست  طریق  از  ماده  این  مي شود. 
که  عالئمي  اولین  کند.  ایجاد  بدن  در  شدیدي  سمیت  مي تواند 
تعداد  کاهش  قلب،  ضربان  افزایش  شامل  مي گذارد  ماده  این 
سلول هاي خوني، تب، سرفه، کرمپ هاي بطني، اسهال و استفراغ 

مي باشد. تیره 

ممکن است سبب صدمات برگشت ناپذیر به چشم شود. این ماده تماس با چشم
سبب تحریک و احتماالً سوختگي در چشم می شود.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

روغنیشکل ظاهري

بی رنگ تا زرد کم رنگ، قرمز مایل به قهوه ایرنگ

بویی شبیه به بادام تلخبو

PHـ
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mmHg 1 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
در اتانول، دي اتیل اتر و بنزن قابل حل است.حالل هاي آلي

C5-H4-O2فرمول شیمیایي

1/159۸ در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °162نقطه جوش

C °36/5ـنقطه ذوب

C °60نقطه اشتعال

دماي خود 
C °316آتش گیري

g/mol 96/09وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

فرد را وادار به استفراغ نکنید. اگر فرد مصدوم هوشیار بود به وي خوردن
2 تا 4 لیوان آب یا شیر بخورانید. هرگز به فردي که بیهوش است 

چیزي از راه دهان نخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً فرد را از در معرض قرارگرفتن تنفس
به  فرد  تنفس  اگر  ببرید.  آزاد  هواي  به  و  کنید  دور  ماده  این  با 
سختي صورت مي گرفت، به وي اکسیژن دهید. از طریق دهان به 

دهان به فرد تنفس مصنوعي ندهید.

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً موضع آلوده را به مدت 15 تماس با پوست
لباس ها  شود.  برطرف  آلودگي  تا  دهید  آب شست وشو  با  دقیقه 
و کفش هاي آلوده را زیر آب از تن خارج کنید. قبل از استفاده 

را بشویید. آنها  مجدد 

نگه تماس با چشم را  پائین  و  باال  پلک  به صورتي که  را  آلوده  سریعاً چشم هاي 
به  سریعاً  دهید.  آب شست وشو  با  دقیقه  مدت 15  به  داشته اید 

شود. مراجعه  پزشک 
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6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
در حضور مواد اکسیدکننده تقریباً اشتعال پذیر می باشد.کنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

دماهاي  در  یا  و  هوا مخلوط مي شوند  با  وقتي  ماده  این  بخارات 
است. انفجار  قابل  سانتي گراد  درجه   60 از  باالتر 

روش هاي اطفاي 
حریق

یا  پایدار،  الکل هاي  فوم  مواد شیمیایي خشک،  فوم  آب،  اسپري 
اکسیدکربن. دي 

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
کنید. پاک سازی محیط فقط توسط افراد آموزش دیده انجام شود. 
به افراد تجهیزات ایمنی فردی مناسب داده شود. منابع محترقه و 

مشتعل را از محیط حذف کنید.

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

واکنش  ماده  این  با  که  جاذبي  مواد  توسط  را  شده  ریخته  مواد 
نمي دهند)همچون خاک، شن، ماسه( جمع کنید. این مواد را درون 
دهید.  قرار  مخصوص  برچسب  داراي  و  پوشیده  مناسب،  ظروف 
استفاده  تجهیزات ضدجرقه  و  از وسایل  بشویید.  با آب  را  محیط 

نمایید. فراهم  کافي  تهویه  نمایید. 

8ـ جابه جایي و انبارداري

پس از حمل ونقل و کار با این ماده دست ها را بشویید. از وسایل حمل ایمن
و تجهیزات ضدجرقه و عایق انفجار استفاده کنید. از تماس این 
ماده با چشم ها، پوست و البسه جلوگیري کنید. گردوغبار، میست، 
بخارات یا گاز این ماده را استنشاق نکنید. ظروف خالي این ماده 
ممکن است مقدار کمي مایع و یا بخار داشته باشد که این مسئله 
خطرناک است. این ماده را از شعله، جرقه و حرارت دور نگه دارید.
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انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 
شوند. اتصال به زمین رعایت شده باشد. محیط انبار مي بایست در 
برابر نور و هوا محافظت شود. محیط آن بار باید تحت اتمسفر ثابت 
باشد. در ظروفي که هوا وارد آن نمي شود این مواد نگهداري شوند.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی  و  تهویة گازها  از سیستم 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
اطمینان  استفاده گردد.  تهویة موضعی  از  بسته صورت می گیرد 
محل  نزدیکی  در  شوی  و چشم  ایمنی  دوش  که  نمایید  حاصل 

کار قرار دارد. 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
پوست

تفلون،  جنس  با  گردد.  استفاده  ایمنی  بلند  ساق  دستکش  از 
ویتون، پلي وینیل الکل، بوتیل رابر، الستیک طبیعي، پلي اتیلن، 

رابر. نیتریل  نئوپرن،  کلراید،  ونیل  پلي 

تجهیزات حفاظت 
بدن

از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد. جنس لباس 
پلی ونیل الکل و ویترون پیشنهاد می شود.

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

مواد ناسازگار، نور، منابع مشتعل و محترق، مواجهه با هوا، حرارت 
زیاد.

قلیاها، مواد ناسازگار قوي،  بازهای  قوي،  اسیدهاي  قوي،  اکسیدکننده  عوامل 
هوا. و  معدنی  اسیدهاي  هیدروژن،  سدیم  کربنات 

رخ می دهد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

اکسیدهاي نیتروژن، منوکسیدکربن، دي اکسید کربن، آمونیاک 
و یا مشتق آن.
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11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، پوست، استنشاق و بلعانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي:                                                
rat LD 50: 65mg/kg

مسمومیت پوستي:                                     
rabbit LD50: 20ml/24H Moderate

مسمومیت تنفسی:                            
rat LC50: 175ppm)6 hour exposure(

مسمومیت چشمی:                                  
rabbit: 100 mg/24H Moderate

نوع مسمومیت هاي 
سرطان زایی گروه A3انسان

بر روی اندام های زیر اثر می گذارد: کلیه ها، کبد، سیستم عصبی، سایر مشکالت
پوست، چشم و سیستم تنفسی فوقانی

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

و  شود  سطحي  جذب  رسوبات  توسط  ماده  این  نمي رود  انتظار 
این  نمي رود  انتظار  همچنین  بماند.  معلق  آلي  اجسام  توسط  یا 
ماده در ماهي ها و اکوسیستم هاي آبي و آبزیان تجمع بیولوژیکي 
در  مهمي  و  توجه  قابل  پروسه  ماده  این  هیدرولیز  باشد.  داشته 

نیست. محیط زیست 

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به ماده اصلی 

سمیت کمتری دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1199عدد
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شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1 3+برچسب

شماره شناسایي 
63خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: L4BHوسایل نقلیه مجاز

FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل و نقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
است. نموده  را جزء مواد خطرناک شناسایی  ماده  این   :OSHA

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/7تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني
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برگه اطالعات ایمنی گلیسیدول

1ـ خصوصیات کلي ماده 

گلیسیدولنام ماده

2ـ سایر نام هاي ماده 1و  ـ  هیدروکسیل  3ـ  پروپونال،  1ـ  ـ  اپوکسي  3ـ  2و 
3ـ  الکل،  ـ  گلیسیدول  الکل،  هیدرین  اپي  پروپان،  اپوکسي 
هیدروکسي پروپیلن اکسید، اکسي رانیل اتانول، 1و 2ـ اپوکسي 
ـ 3ـ هیدروکسي پروپان، 1 هیدروکسي ـ 2و 3ـ اپوکسي پروپان، 

اکسیران. متیل(  )هیدروکسي  2ـ 

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولید کننده

CAS 5ـ52ـ556شماره

2ـ عالیم حفاظتي 
ماده

ارائه لوزي خطر 

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

بروز تحریکات در دستگاه گوارشیخوردن

اینکه فشار بخار این ماده پائین است، خطر و مشکل تنفس به دلیل 
مهمي از راه استنشاق وجود ندارد مگر اینکه این ماده حرارت 
بر  ماده  این  که  تأثیراتي  بیاید.  در  به صورت میست  یا  و  ببیند 
روي سالمتي مي گذارد عبارت است از تحریک دستگاه تنفسي 
حیوانات  در  ماده  این  از  باالیي  غلظت هاي  استنشاق  فوقانی. 
سبب کاهش کارآیي دستگاه اعصاب مرکزي مي شود که عالئم 
آن شامل بیهوشي است، و مي توان انتظار داشت این مشکل در 

نیز رخ دهد. انسان ها 

بهداشت                 2
آتش گیری              2 

واکنش پذیری          0 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

2
02
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پوستی تماس با پوست تحریکات  بروز  سبب  مدت  طوالنی  تماس های  در 
می گردد.

تحریکات شدید چشمي اتفاق مي افتد، ولي تأثیرات ماندگار مثل تماس با چشم
نابینایي گزارش نشده است.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

به مقدار کمی چسبناک و گران رو )لزج(شکل ظاهري

بی رنگ تا زرد کم رنگ، قرمز مایل به قهوه ایرنگ

ـبو

PHـ

mmHg 0/9 درºC 20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
در اتانول، دي اتیل اتر قابل حل است.حالل هاي آلي

C3ـH6ـO2فرمول شیمیایي

1/1143 در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °160نقطه جوش

C °45ـنقطه ذوب

C °۸1نقطه اشتعال

دماي خود 
C °415آتش گیري

g/mol 74/0۸وزن مولکولي
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5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز به فردی که بیهوش است یا سطح هوشیاری پایینی دارد، خوردن
چیزی از راه دهان نخورانید.سریعاً با مرکز کنترل سموم تماس 
بگیرید و از آنها کمک بخواهید. در صورت هوشیاری فرد، به وی 

1 تا 2 لیوان آب بخورانید تا حالت استفراغ به فرد دست دهد.

معرض تنفس در  از  را  فرد  سریعاً  شود.  مراجعه  پزشک  به  سریعاً 
قرارگرفتن با این ماده دور کنید و به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس 

دهید. اکسیژن  وي  به  مي گرفت،  صورت  سختي  به  فرد 

سریعاً به پزشک مراجعه شود. سریعاً موضع آلوده را به مدت 15 تماس با پوست
دقیقه با آب شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. لباس ها 
و کفش هاي آلوده را زیر آب از تن خارج کنید. قبل از استفاده 

مجدد آنها را بشویید.

سریعاً چشم هاي آلوده را به صورتي که پلک باال و پایین را نگه تماس با چشم
داشته اید به مدت 15 دقیقه با آب شست وشو دهید. سریعاً به 

پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

بخارات این ماده وقتي با هوا مخلوط مي شوند و یا در دماهاي 
انفجار است. باالتراز ۸1 درجه سانتي گراد قابل 

روش هاي اطفاي 
حریق

فوم  و  الکل  فوم  شیمیایی،  مواد  پودرخشک  اکسیدکربن،  دی 
. پلیمر
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7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  داده شود.  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

محترقه و مشتعل را از محیط حذف کنید.

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

این ماده واکنش  با  مواد ریخته شده را توسط مواد جاذبي که 
را  مواد  این  کنید.  ماسه( جمع  نمي دهند)همچون خاک، شن، 
قرار  درون ظروف مناسب، پوشیده و داراي برچسب مخصوص 

دهید. 

8ـ جابه جایي و انبارداري

پس از حمل و نقل و کار با این ماده دست ها را بشویید. از وسایل حمل ایمن
و تجهیزات ضدجرقه و عایق انفجار استفاده کنید. از تماس این 
گردوغبار،  کنید.  جلوگیري  البسه  و  پوست  چشم ها،  با  ماده 
میست، بخارات یا گاز این ماده را استنشاق نکنید. ظروف خالي 
این ماده ممکن است مقدار کمي مایع و یا بخار داشته باشد که 
این مسئله خطرناک است. این ماده را از شعله، جرقه و حرارت 

دور نگه دارید.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 

شوند. اتصال به زمین رعایت شده باشد. 

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 
که  فرایندهایی  در  دارد.  نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 
در محیط های بسته صورت می گیرد از تهویة موضعی استفاده 
گردد. اطمینان حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در 

دارد.  قرار  کار  نزدیکی محل 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم
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تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد. بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
مواد ناسازگار، نور، منابع مشتعل و محترق.ماده

و مواد ناسازگار )مثل مس  فلزات  قوی،  اسیدهای  در حضور  وقتی  ماده  این 
روی( و یا نمک های فلزی )مثل آلومینیوم کلراید، کلرید آهن 
III، کلرید قلع IV( حرارت می بیند، منفجر می شود. همچنین با 

عوامل اکسیدکننده قوی مثل نیترات ها ناسازگار است.

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

اکسیدهاي نیتروژن، منوکسیدکربن، دي اکسید کربن، آمونیاک 
و یا مشتق آن.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، پوست، استنشاق و بلعانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات
          

مسمومیت غذایي:                                              
 rat LD50: 1۸0mg/kg

مسمومیت پوستي:                                                
 rabbit 55۸mg/3 days

مسمومیت تنفسی:  ـ    

مسمومیت چشمی:                                               
rabbit: 2 mg/24H
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نوع مسمومیت هاي 
سرطان زایی گروه A3انسان

بر روی اندام های زیر اثر می گذارد: سیستم تولید مثل، سیستم سایر مشکالت
تفسی فوقانی، متابولیسم بدن، سیستم دفع ادرار، چشم، معده 

و روده

12 مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
ـاطراف

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در  اما  نمی باشد  محتمل  محیط  در  تجزیه  مدت  کوتاه  در 
بلند مدت ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به 

دارند. کمتری  سمیت  اصلی  ماده 

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل ونقلي

UN 2۸10عدد

شماره کالس و 
6/1گروه کاال

6/1 برچسب

شماره شناسایي 
60خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: L4BHوسایل نقلیه مجاز

AT :کد کشنده مخزن
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مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي

است.  نموده  مواد خطرناک شناسایی  را جزء  ماده  این   :ADR
OSHA: این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/12تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني

برگه اطالعات ایمنی دی اتیل اتر

1ـ خصوصیات کلي ماده 

 دی اتیل اترنام ماده

اتر بیهوشي، دي اتیل اکساید، اتر، اتردي اتیلیک، اتیل اتر، اتیل سایر نام هاي ماده
اکساید، اکسي بیس – 1و 1ـ اتان، اکسید دي تیل.

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 7ـ29ـ60شماره
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2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

خوردن

خوردن این ماده سبب تحریک دهان و گلو مي شود. مقدار کمي 
از این ماده )20 تا 50 میلي لیتر( در صورت بلعیده شدن ممکن 
است کشنده باشد. عالئم بلعیده شدن این ماده شبیه به سمیت 
اتیل الکل است به استثناي اینکه عالئم زودتر نمایان مي شوند 
و مدت آنها کوتاه تر است. شکم در اثر دي اتیل اتر باد مي کند 

و متورم مي شود.

تنفس

بخارات این ماده سبب تحریک بیني و گلو مي شوند. تحریکات 
غلظت هاي  است.  شده  گزارش   200 ppm درغلظت هاي  بیني 
پریدگي،  رنگ  استفراغ،  آلودگي،  خواب  سبب  ماده  این  باالي 
کاهش ضربان، نامرتب و غیرعادي شدن تنفس، کاهش نیروي 
عضالني، گیجي و سردرد مي شود. در غلظت هاي بسیار باال توقف 
دستگاه تنفسي و مرگ اتفاق مي افتد. صدمات کبدي و کلیوي 

نیز گزارش شده است.

تماس با پوست

تأثیري  اتر مایع،  اتیل  با دي  به طور طبیعي تماس کوتاه مدت 
بر روي سالمتي ندارد. ممکن است دي اتیل اتر مانده به سبب 
بیشتري  تحریکات  سبب  پرکسیدها،  از  بیشتري  حجم  داشتن 
از دي اتیل اتر تازه شود. دي اتیل اتر از راه پوست جذب قابل 

ندارد. توجهي 

تماس با چشم

غلظت هاي باالي بخار این ماده یا پاشش فرم مایع این ماده به 
طبیعي  طور  به  مي شود.  در چشم  موقتي  چشم سبب سوزش 
مواجهه هاي کوتاه مدت با این ماده، آسیبي به چشم نمي رساند. 
این ماده سبب صدمات  با بخارات غلیظ  مواجهه طوالني مدت 

برگشت پذیر مختصري در چشم مي شود.

بهداشت                   2

آتش گیری                4 

واکنش پذیری            1 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

4
12
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4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

شفافشکل ظاهري

بی رنگرنگ

بوی مشخص و تند و زننده ای دارد.بو

PHنرمال

mmHg 442 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
دارد.آب

قابلیت انحالل در 
حالل هاي آلي

به  مي شود.  حل  اسیدهیدروکلریک  از  مختلفي  غلظت هاي  در 
زایلن،  بنزن،  بوتانل(  ساده)مثل  الکل هاي  در  مساوي  مقدار 
آلي مخلوط مي شود. اکثر حالل هاي  و  کلروفورم  اتر،  پترولیوم 

CH4H10Oفرمول شیمیایي

0/7134)نسبت به آب(چگالي

C °35 نقطه جوش

C °116ـنقطه ذوب

C °45ـنقطه اشتعال

دماي خود 
C °170آتش گیري

g/mol 74/14وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه در خصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز از راه دهان به فردي که بیهوش است یا سطح هوشیاري خوردن
پاییني دارد چیزي نخورانید. دهان فرد را با آب شست وشو دهید. 
فرد را وادار به استفراغ نکنید. اگر فرد هوشیار بود به وي 240 
تا 300 میلي  لیتر آب بخورانید تا مواد داخل شکم رقیق شود. 
اگر  به فرد شیر بخورانید.  از آب  بعد  بود  اگر شیر در دسترس 
استفراغ به طور طبیعي رخ داد، به فرد مجدداً آب بخورانید. در 
صورت ایست قلبي عملیات احیاء قلبي ریوي انجام دهید. سریعاً 

فرد را به پزشک ببرید.
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تنفس تنفس اگر  ببرید.  آزاد  هواي  به  را  فرد  یا  آلودگي  مولد  منبع 
فرد به سختي صورت مي گیرد، توسط دستگاه اکسیژن به وي 
به  از هرگونه تماس دهان  احیاء  اکسیژن دهید هنگام عملیات 
از محافظ و گارد دهاني استفاده  دهان خودداري کنید و فقط 
نمائید. به فرد اجازه حرکات غیرضروري ندهید. در صورت ایست 
به  را  فرد  سریعاً  دهید.  انجام  ریوي  قلبي  احیاء  عملیات  قلبي 

ببرید. پزشک 

دقیقه تماس با پوست  5 مدت  به  ولرم  آب  زیادي  مقدار  با  را  آلوده  موضع 
شست وشو دهید تا آلودگي برطرف شود. اگر تحریکات پوستي 

شود. مراجعه  پزشک  به  داشت  ادامه 

با مقدار زیادي آب ولرم درحالی که تماس با چشم را  آلوده  سریعاً چشم هاي 
الي 30 دقیقه شست وشو دهید.  باز است به مدت 20  پلک ها 
شست وشو را قطع نکنید. در صورت وجود محلول نمک طبیعي، 
تحریکات  اگر  نمایید.  استفاده  آن  از  چشم  شست وشوي  براي 
را  مصدوم  کنید. سریعاً  تکرار  را  ماند، شست وشو  باقي  چشمي 

ببرید. بیمارستان  به 

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
کنار سایر مواد

شعله ور  اتاق  دماي  در  سریعاً  مواد  است.  اشتعال  قابل  شدیداً 
مي تواند  و  است  سنگین تر  هوا  از  ماده  این  بخارات  مي شوند. 
مسافت زیادي را طي کند و به منابع مشتعل و محترق برسد. در 

کند. پیدا  تجمع  بسته مي تواند  فضاهاي  و  اماکن 

خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

در حضور شعله های باز به شدت قابل انفجار است. در حضور مواد 
اکسید کننده نسبتاً قابل انفجار می باشد.

روش هاي اطفاي 
حریق

دي  یا  الکل  فوم  شیمیایي،  مواد  پودرخشک  از  مي توان 
می شود. پیشنهاد  الکل  فوم  کرد.  استفاده  اکسیدکربن 

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طور کامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  داده شود.  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

محترقه و مشتعل را از محیط حذف کنید.
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شعاع خطر و دامنة 
E3تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

این ماده واکنش  با  مواد ریخته شده را توسط مواد جاذبي که 
نمي دهند جمع کنید. مواد را داخل ظروف مناسب، سرپوشیده 
و داراي برچسب مخصوص قرار دهید. محیط را با آب بشویید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

این ماده خورنده، با سمیت بسیار باال و قابل اشتعال است. قبل حمل ایمن
از حمل ونقل کنترل هاي مهندسي براي اپراتورها و مهیا کردن 
کلیه لوازم ایمني فردي مورد نیاز و استفاده از آنها بسیار مهم 
است. افرادي که با این مواد کار مي کنند مي بایست نوع کار با 

این مواد و خطرات آن را آموزش ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

در جاي خنک، خشک، با تهویه محیطي مناسب، به دور از اشعه 
مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار 
شوند. محیط انبار مي بایست از کلیه مواد قابل اشتعال پاک شود. 

و دمای آن باالتر از 30 درجه سانتی گراد نباشد.

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 
که  فرایندهایی  در  دارد.  نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 
از تهویة موضعی استفاده  در محیط های بسته صورت می گیرد 
گردد. اطمینان حاصل نمایید که دوش ایمنی و چشم شوی در 

دارد.  قرار  کار  نزدیکی محل 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس
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10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
تخلیه الکتریسیته ساکن، جرقه ها، شعله هاي باز، هوا، نور.ماده

ترکیبات سولفور )براي مثال سولفونیل کلراید(،  هالوژن ها )براي مواد ناسازگار
برم،  فلئورید  برم(،  هالوژن هاي داخلي همچون تری  مثال کلر، 
اسید  مثال  )براي  قوي  اکسیدکننده  عوامل  ید،  هپتافلورید 

نیتریک(

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
تجزیه

در مواقعي که به مدت طوالني در معرض نور و هوا قرار مي گیرد 
به فرم پرکسید در مي آید.

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
پوست، چشم و استنشاقانسان

نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

                                

مسمومیت غذایي:                                              
rat LD50: 1200mg/kg

مسمومیت پوستي: )بیشتر از(                                        
rabbit LD50: 14/2g/kg

مسمومیت تنفسی:                   
mouse LC50:42042ppm )3hour continuous exposure(
rat LC50: 32000ppm)4 hour exposure( 

شده  مشخص  آزمایشگاهي  تست هاي  در  چشمی:  مسمومیت 
چشم  روي  بر  ماده  این  از  میلي گرم   100 دادن  قرار  با  است 

مي آید. به وجود  مختصري  تحریکات  خرگوش ها 

نوع مسمومیت هاي 
ـانسان

ممکن است بر اندام های زیر تأثیر بگذارد: پوست، سیستم اعصاب سایر مشکالت
مرکزی
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12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

وقتی این ماده وارد خاک میشود، انتظار میرود به سرعت تبخیر 
شود و همچنین وارد آب های زیرزمینی شود. وقتی این ماده وارد 

خاک میشود انتظار نمیرود تنزل بیولوژیکی داشته باشد.
تنزل  نمیرود  انتظار  میشود  آب  وارد  ماده  این  که  زماني 
عمری  نیمه  میرود  انتظار  همچنین  باشد.  داشته  بیولوژیکی 

شود. تبخیر  سریعاً  و  باشد  داشته  روز   1 از  کمتر 
زماني که این ماده وارد هوا میشود انتظار میرود نیمه عمری 

بین 1 تا 10 روز داشته باشد.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در  اما  نمی باشد  محتمل  محیط  در  تجزیه  مدت  کوتاه  در 
بلند مدت ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به 

دارند. کمتري  سمیت  اصلی  ماده 
ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1155عدد
شماره کالس و 

3گروه کاال

3برچسب
شماره شناسایي 

33خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

l

کد مخزن: L4BNوسایل نقلیه مجاز
FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  مواد خطرناک  را جزء  ماده  این   :ADR
OSHA: این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.
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16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/۸تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني

برگه اطالعات ایمنی گازوئیل

1ـ خصوصیات کلي ماده

نفت گازنام ماده

سوخت دیزلسایر نام هاي ماده

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایرانتولیدکننده

CAS 5ـ30ـ6۸334شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر 

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده

خوردن

ایجاد حساسیت در دهان، گلو و شکم. احساس درد، حالت تهوع، 
به علت گرانروی  استفراغ. در صورت خوردن می تواند  و  اسهال 
بسیار  آن  نمودن  خارج  که  شود  شش ها  وارد  مستقیماً  پایین، 
دشوار بوده و عوارض بسیار وخیمی در پی خواهد داشت، حتی 

می تواند منجر به مرگ شود.

بهداشت                   0
آتش گیری                2 

واکنش پذیری            0 
تجهیزات 

   H           حفاظت فردی

2
00



17۸

ممکن است باعث بروز عالئم سرگیجه و بی حسی شود. چشم ها تنفس
کمی قرمز رنگ خواهند شد.

ایجاد خارش، در تماس طوالنی مدت ایجاد تومورهای پوستیتماس با پوست

ایجاد حساسیت و خارش. چشم ها کمی قرمز رنگ خواهند شد.تماس با چشم

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي

مایعحالت فیزیکي

مایع شفافشکل ظاهري

زرد کهرباییرنگ

بوی بنزین می دهد.بو

PHـ

قابل چشم پوشیفشار بخار

قابلیت انحالل در 
ـآب

قابلیت انحالل در 
ـحالل هاي آلي

مخلوطی از چند مادهفرمول شیمیایي

 kg/m3 ۸20ـ560 )در دمایC ° 15/6(چگالي

C °150ـ390 15/6نقطه جوش

ـنقطه ذوب

C °56 نقطه اشتعال

دماي خود 
C °257 آتش گیري

ـوزن مولکولي



179

فصل  پنجم: بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

مصدوم را وادار به استفراغ نکنید، مایعات به او ندهید و سریعاً به خوردن
پزشک مراجعه کنید.

فرد را به محیطی که هوای تازه دارد انتقال دهید و در صورتی که تنفس
ماسک اکسیژن در دسترس باشد به مصدوم اکسیژن بدهید. اگر 

تنفس وی قطع شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.

لباس های آلوده را سریعاً از تن مصدوم جدا نموده و محل آلوده تماس با پوست
التهاب به پزشک  با آب و صابون بشویید و در صورت وجود  را 

شود. مراجعه 

چشم ها را به مدت 15 دقیقه در مقادیر بسیار زیادی آب ولرم تماس با چشم
و یا دوش چشم شوی بشویید. در صورت ایجاد سوزش، قرمزی، 

التهاب و تداوم آن به پزشک مراجعه شود.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

دارد.قابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
ـکنار سایر مواد

خطر انفجار در کنار 
ـسایر مواد

روش هاي اطفاي 
فوم، پودر خشک شیمیایی، دی اکسید کربن، اسپری آبحریق

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

مواد قابل اشتعال از محوطه خارج یا معدوم گردند. مردم را دور 
از  ندارد، جلوی نشت  به دنبال  اگر خطری  دارید.  نگاه  از محل 

منبع اصلی را بگیرید.
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شعاع خطر و دامنه 
E1تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

برای پاک سازی محیط از مواد آالینده می توان از ماسه بادی و یا 
هر جمع کنندة مناسب دیگر استفاده نمود. در محیط های بسته 

سیستم تهویه را فعال نموده تا از تجمع گازها جلوگیری شود.

8ـ جابه جایي و انبارداري

از منابع تولید گرما و جرقه به دور باشد، اتصال به زمین رعایت حمل ایمن
گردد. از تماس مستقیم با ماده اجتناب گردد.

انبارداري و 
بسته بندي

ظروف حاوی ماده کاماًل بسته نگاه داشته شود. در صورت نیاز 
دلیل  دهید)به  انجام  آرامی  به  را  کار  این  ظرف،  کردن  باز  به 
اختالفات فشار( در محیطی خنک، با تهویة مناسب و به دور از 
اتصال به زمین رعایت گردد. ایجاد گرما نگهداری گردد.  منابع 

9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
را  می شود  جابه جا  هوا  در  که  گازی  غلظت  تا  شود  استفاده 

دارد. نگاه  آن  آستانه  حد  مقدار  از  پایین تر 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی مناسب و حفاظ صورت استفاده نمایید.چشم

تجهیزات حفاظت 
پوست

نمایید. جنس دستکش ها  استفاده  ناپذیر  نفوذ  از دستکش های 
بهتر است از نیتریل، نئوپرن و یا بوتیل رابر باشد.

تجهیزات حفاظت 
از پوشش حفاظتی مناسب استفاده گردد. بدن

تجهیزات حفاظت 
تنفس

از سیستم های تنفسی مناسب استفاده گردد. اگر غلظت ماده در 
هوای اطراف زیاد می باشد از تجهیزات تنفسی که در فشار مثبت 

کار می کنند، استفاده نمایید.

10ـ پایداري و واکنش پذیري

پایدارپایداري شیمیایي
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شرایط ناپایداري 
گرما، شعله و اکسیدکننده های قویماده

اسیدهای قوی، اکسید کننده های قوی همچون کلرات، نیترات، مواد ناسازگار
پراکسید و موارد مشابه 

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
سولفید هیدروژنتجزیه

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
پوست، تنفسانسان

نتیجه آزمایش بر 
ـحیوانات

نوع مسمومیت هاي 
در تماس طوالنی مدت، امکان ایجاد سرطان پوست می باشد.انسان

ـسایر مشکالت

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

در محیط جمع خواهد شد و به همین خاطر تأثیرات مضری بر 
محیط های خاکی و آبی خواهد داشت.

اثرات ناشي از 
در برابر تجزیه در محیط، مقاومت می نماید.تجزیه بر محیط

از ورود نفت کوره به فاضالب، آبراه، رودخانه یا محوطه های پایین سایر اطالعات
دستی جلوگیری نمایید )ایجاد سد خاکی در این گونه موارد مؤثر 

می باشد(.

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع
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14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1202عدد

شماره کالس و 
3گروه کاال

3برچسب

شماره شناسایي 
30خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

III

کد مخزن: LGBFوسایل نقلیه مجاز

FL  :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
به عنوان ماده خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
ADR: این ماده را جزء مواد خطرناک طبقه بندی نموده است.قوانین بین المللي 

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

90/5/10تاریخ تهیه

تاریخ به روزرساني
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برگه اطالعات ایمنی اکتان

1ـ خصوصیات کلي ماده 

اکتاننام ماده

سایر نام هاي ماده

شرکت ملي صنایع پتروشیميتولیدکننده

CAS 9ـ65ـ111شماره

2ـ عالئم حفاظتي ماده

ارائه لوزي خطر

3ـ خطرات و عوارض ناشي از ماده 

خوردن

شکم،  تورم  استفراغ،  تهوع،  سبب  است  ممکن  اکتان  خوردن 
پائین  ماده  این  کارآیي شود. سمیت خوراکي  کاهش  و  سردرد، 
حالت  این  به  که  شود  ریه ها  وارد  مایع  اکتان  اینکه  مگر  است 
آسپیره مي گویند. آسپیره شدن یعني تنفس مواد داخل ریه که 
در اثر خوردن این مواد یا استفراغ وارد ریه ها مي شوند. که عوارض 
آن شامل تحریکات شدید ریوي )پنوموني شیمیایي( یا صدمات 

بافت ریه )ادم ریوي( یا مرگ.

تنفس

اکتان به عنوان ماده تخدیرکننده متوسط )مخدر( در غلظت هاي 
سبب  ماده  این  غلیظ  بخارات  است.  شده  مطرح  بخاري  باالي 
پریشاني،  گیجي،  آلودگي،  خواب  سردرد،  گلو،  و  بیني  تحریک 
تهوع و سختي تنفس مي شود. غلظت هاي بسیار باالي این ماده 

و مرگ مي شود. بیهوشي  سبب 

بهداشت                   2
آتش گیری                3 

واکنش پذیری            0 
تجهیزات 

حفاظت فردی    

3
02
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تماس با پوست

تماس مستقیم با فرم مایع این ماده سبب تحریک مي شود. در 
داد  نشان  بود،  شده  استفاده  داوطلب  افراد  از  که  مطالعه  یک 
بر  به مدت 1 ساعت  ماده  این  از  لیتر  میلي  دادن 1/5  قرار  که 
روي ساعد و 5 ساعت روي ران سبب قرمزي و سوزش مي شود. 
5 ساعت تماس با این ماده ظاهراً سبب تاول در پوست شده است. 
این مطالعات در سال 1936 انجام شده است. اطالعات و مطالعات 

دیگري در ارتباط با تحریک این ماده در اختیار نمي باشد.

تماس با چشم
تماس  مي شوند.  چشم  تحریک  سبب  ماده  این  غلیظ  بخارهاي 
و درد چشم  قرمزي  ماده مي تواند سبب  این  مایع  فرم  با  چشم 

شود.

4ـ مشخصات فیزیکي و شیمیایي 

مایعحالت فیزیکي

شفافشکل ظاهري

بی رنگرنگ

بوی شبیه به بنزینبو

PHـ

mmHg 10/45 در C °20فشار بخار

قابلیت انحالل در 
ندارد.آب

قابلیت انحالل در 
به طور کامل با بیشتر حالل هاي آلي مخلوط مي شود.حالل هاي آلي

C۸H1۸فرمول شیمیایي

0/7 در C °20 )نسبت به آب(چگالي

C °126نقطه جوش

C °56/7-نقطه ذوب

C °13نقطه اشتعال

دماي خود 
C °206آتش گیري
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g/mol 114/23وزن مولکولي

5ـ کمك هاي اولیه درخصوص خطرات و عوارض ناشي از مواد 

هرگز از راه دهان به فردي که بیهوش است یا سطح هوشیاري خوردن
پائیني دارد چیزي نخورانید. فرد را وادار به استفراغ نکنید. به فرد 
مصدوم در صورت هوشیاري 240 تا 300 میلي لیتر آب دهید 
تا مواد داخل شکم وي رقیق شوند. اگر استفراغ به طور طبیعي 

رخ داد، مجدد به وي آب دهید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

منبع مولد آلودگي یا فرد را به هواي آزاد ببرید. اگر تنفس فرد به تنفس
سختي صورت مي گیرد، توسط دستگاه اکسیژن به وي اکسیژن 
دهید. در صورت ایست قلبي، احیاء قلبي ریوي انجام دهید. )از 
تماس دهان به دهان با فرد مصدوم خودداري کنید(. سریعاً فرد 

را به بیمارستان ببرید.

با تماس با پوست را  آلوده  موضع  نمایید.  خارج  را  آلوده  کفش های  و  لباس ها   
تا  دهید  شست وشو  دقیقه   5 مدت  به  ولرم  آب  زیادي  مقدار 
آلودگي برطرف شود. سریعاً فرد مصدوم را به بیمارستان ببرید.

که تماس با چشم درحالی  ولرم  آب  زیادي  مقدار  با  را  آلوده  چشم هاي  سریعاً 
پلک ها باز است به مدت 5 دقیقه شست وشو دهید. سریعاً مصدوم 

را به بیمارستان ببرید.

6ـ خطر انفجار و اشتعال و تدابیر اطفاء حریق

داردقابلیت آتش گیری

حساسیت به تأثیر 
مکانیکي و بار 

الکتریکي
ـ

خطر اشتعال در 
کنار سایر مواد

مواد در دماي اتاق سریعاً مشتعل مي شوند و مي سوزند. بخارات 
این ماده از هوا سنگین تر است و مي توانند به راحتي خود را به 
منابع مشتعل برسانند. در هنگام حریق گازهاي سمي و محرک 
ممکن است تولید شوند. این ماده در فضاهاي بسته ممکن است 
تجمع پیدا کند و خطر سمیت و احتراق داشته باشد. ظروف در 
شدیداً  حرارت  مجاورت  در  است  ممکن  ماده  این  حاوي  بسته 

بترکد.
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خطر انفجار در کنار 
سایر مواد

بخارات این ماده در دماهاي باالتر از 13 درجه سانتي گراد با هواي 
محیط مخلوط قابل انفجاري را تشکیل مي دهند. بخارات این ماده 
از هوا سنگین تر هستند و مي توانند مسافت طوالني را طي کنند 
و خود را به منابع مشتعل و محترق برسانند. این مایع بر روي 
آب شناور است و مي تواند بر روي آب حرکت داشته باشد و باعث 
گسترش حریق شود. بخارات این ماده در فضاهاي بسته تجمع 

پیدا مي کنند و در این مکان خطر سمیت و حریق باال مي رود.

روش هاي اطفاي 
فوم، پودرخشک مواد شیمیایي، دي اکسیدکربن، اسپري آب.حریق

7ـ اقدامات ضروري در هنگام انتشار ناگهاني مواد 

اقدامات اضطراري 
در محل حادثه

تا زمانی که آلودگی به طورکامل برطرف نشده، محیط را محدود 
انجام  دیده  آموزش  افراد  توسط  فقط  محیط  پاک سازی  کنید. 
منابع  شود.  داده  مناسب  فردی  ایمنی  تجهیزات  افراد  به  شود. 

از محیط حذف کنید. را  محترقه و مشتعل 

شعاع خطر و دامنة 
E2تخلیه

روش هاي کاهش 
اثرات و پاک سازي 

محل حادثه

نداشته  مواد  این  با  تماسي  و  نزنید  دست  شده  ریخته  مواد  به 
اماکن بسته  این مواد به راه هاي آبي، فاضالب و  از ورود  باشید. 
جلوگیري کنید. جلوي نشت این ماده را به طور ایمن بگیرید. مواد 
ریخته شده را توسط شن، ماسه و سایر مواد جانبي که با این ماده 
واکنش نمي دهند، جمع کنید. مایعات ریخته شده را توسط پمپ 
یا تجهیزات وکیوم کننده به طور ایمن جمع نمائید. مواد را داخل 
دهید.  قرار  مخصوص  برچسب  داراي  و  دربسته  مناسب،  ظروف 

محیط را با آب بشویید.

8ـ جابه جایي و انبارداري

از حمل ایمن قبل  مي باشد.  سمي  شدیداً  مایع  و  اشتعال  قابل  ماده  این 
جابه جایي، اقدامات کنترل مهندسي براي حفاظت اپراتور بسیار 
مهم است. افراد باید مجهز به کلیه لوازم حفاظت فردي مورد نیاز 
باشند. افرادي که با این مواد سر وکار دارند باید آموزش الزم را 
در ارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کار با این ماده را ببینند.

انبارداري و 
بسته بندي

محیطي  تهویه  با  خنک، خشک،  جاي  در  و  دربسته  ظروف  در 
مناسب، به دور از اشعه مستقیم آفتاب و به دور از حرارت و منابع 
مشتعل و محترق انبار شوند. این مواد مي بایست به دور از مواد 

ناسازگار از قبیل اکسیدکننده هاي قوي انبار شوند.
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9ـ حفاظت فردي 

اقدامات محیطي و 
مهندسي

از سیستم تهویة گازها و یا سایر سیستم های کنترلی مهندسی 
استفاده شود تا غلظت گازی که در هوا جابه جا می شود را پایین تر 
از مقدار حد آستانه آن نگاه دارد. در فرایندهایی که در محیط های 
از تهویة موضعی استفاده گردد. اطمینان  بسته صورت می گیرد 
نزدیکی محل  در  و چشم شوی  ایمنی  که دوش  نمایید  حاصل 

کار قرار دارد. 

تجهیزات حفاظت 
از گوگل های ایمنی و محافظ صورت استفاده گردد.چشم

تجهیزات حفاظت 
از دستکش ساق بلند ایمنی استفاده گردد.پوست

تجهیزات حفاظت 
از لباس سرتاسری مناسب و چکمه استفاده گردد.بدن

تجهیزات حفاظت 
از سیستم های تنفسی مورد تأیید NIOSH استفاده گردد.تنفس

10ـ پایداري و واکنش پذیري

دارد.پایداري شیمیایي

شرایط ناپایداري 
ماده

منابع  سایر  و  حرارت  الکترواستاتیکي،  تخلیه  جرقه ها،  شعله ها، 
محترق. و  مشتعل 

عوامل اکسیدکننده قوي )مثل پیرکسیدها، نیترات ها، و پرکلرات ها(مواد ناسازگار

رخ نخواهد داد.پلي مریزاسیون

خطرات ناشي از 
منوکسیدکربن، دي اکسید کربنتجزیه

11ـ اطالعات سم شناسي

راه هاي تأثیر بر 
 چشم، استنشاق و بلعانسان
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نتیجه آزمایش بر 
حیوانات

مسمومیت غذایي: آسپیره شدن 0/2 میلي لیتر اکتان سبب تشنج 
و مرگ موش ها در ظرف چند ثانیه مي شود.

مسمومیت پوستي: ـ

مسمومیت تنفسی:                             
rat LC50: 2۸43۸ppm)4 hour exposure(

مسمومیت چشمی: ـ

نوع مسمومیت هاي 
ـانسان

ـسایر مشکالت

12ـ مالحظات زیست محیطي

تأثیر بر محیط 
اطراف

بیولوژیکي  تنزل  مقدار  مي شود  خاک  وارد  ماده  این  وقتي 
متوسطي دارد. همچنین انتظار نمي رود وارد خاک هاي زیرزمیني 
شود. زماني که این ماده وارد آب مي شود مقدار تنزل بیولوژیکي 
متوسطي دارد و انتظار مي رود سریعاً در آب تبخیر شود. زماني که 
این ماده وارد هوا مي شود انتظار مي رود سریعاً توسط واکنش هاي 
زماني  کنند.  پیدا  تنزل  هیدروکسیل  رادیکال هاي  فتوشیمیایي 
که این ماده وارد هوا مي شود نیمه عمري بین 1 تا 10 روز دارد.

اثرات ناشي از 
تجزیه بر محیط

در کوتاه مدت تجزیه در محیط محتمل نمی باشد اما در بلند مدت 
ممکن است رخ دهد. مواد حاصل از تجزیه نسبت به مادة اصلی 

سمیت بیشتری دارند.

ـسایر اطالعات

13ـ مالحظات دفع 

طبق قوانین محلی و کشوری عمل شود.روش دفع

14ـ اطالعات حمل و نقلي

UN 1262عدد

شماره کالس و 
3گروه کاال

3برچسب
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شماره شناسایي 
33خطر کاال

گروه 
)PG(بسته بندی

ll

کد مخزن: LGBFوسایل نقلیه مجاز

FL :کد کشنده مخزن

مالحظات ویژه 
ـحمل ونقلي

15ـ قوانین و مقررات موجود

آیین نامه ها و 
قوانین موجود 

داخلي

در آیین نامه اجرایی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک، این ماده 
جزء مواد خطرناک شناسایی شده است.

آیین نامه ها و 
قوانین بین المللي 

است.  نموده  شناسایی  خطرناک  مواد  جزء  را  ماده  این   :ADR
OSHA : این ماده را جزء مواد خطرناک شناسایی نموده است.

16ـ اطالعات دیگر 

مالحظات ویژه 
ـدیگر

91/6/12تاریخ تهیه

ـتاریخ به روزرساني
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تجهیزات مخصوص راننده

نحوه به کارگیری تجهیزات ایمنی در کارگاه را تمرین کنید. در این فعالیت 
هنرآموزان گرامی شرایط فرضی نظیر حوادث مواد خطرناک را به هنرجویان 
اعالم نمایند تا آنها در کمترین زمان ممکن از تجهیزات ایمنی استفاده کنند.

تجهیزات  کلیه  به کارگیری  نحوه  فعالیت  این  در  عزیز  هنرآموزان  پاسخ: 
نمایند. شرکت  تمرین  این  در  هنرجویان  کلیه  کنند.  تمرین  ایمنی 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

مدارک وسیلة نقلیه حمل مواد خطرناک

در  یکی  تقسیم شوند،  نفره  به گروه های 2  در سایت  با حضور  هنرجویان 
نقش کنترل کننده مدارک و نفر دیگر در نقش راننده باشد. با توجه به نوع 
مواد خطرناکی که توسط هنرآموز مشخص می شود شخص کنترل کننده 
مدارک، راننده و وسیله نقلیه و بار را کنترل و احراز هویت نمایید و راننده 

نیز مدارک را ارائه نماید.
پاسخ: در این فعالیت نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

 کلیه مدارک راننده کنترل شود.
 کلیه مدارک مخصوص حمل مواد خطرناک کنترل شود )از جمله اظهارنامه 

و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک و سایر موارد(
 با توجه به جنبه نمایشی بودن فعالیت به صورت جدی اجرا گردد.

 نقاط ضعف و مشکالت را به هنرجویان گوشزد نمایید.

هنرآموز گرامی! به هر یک از هنرجویان یک ماده خطرناک اعالم کنید و 
کنند. تکمیل  کامل  به صورت  را  مواد خطرناک  اظهارنامه مخصوص حمل  آنها 

پاسخ: کلیه بخش های اظهار نامه حائز اهمیت می باشد و باید تکمیل شود 
کالسی  فعالیت  این  است.  شده  داده  نشان   94 شکل  در  اظهارنامه  نمونه 

تکمیل گردد. انفرادی  به صورت  توسط همه هنرجویان 

نحوه استفاده از برگه اطالعات ایمنی را در کارگاه تمرین کنید )قسمت های 
کمک های اولیه، اقدامات الزم در هنگام نشت و پخش تصادفی و جابه جایي 

و انبارش و اقدامات کنترلی و حفاظتی برگه اطالعات ایمنی تمرین شود.(
پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید رعایت شود:

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

پاسخ فعالیت 
کالسی

پاسخ فعالیت 
کارگاهی
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هنرآموز برای هر گروه 4 نفره هنرجویان مشخصات یک مبدأ و یک مقصد 
باید  نیز مشخص گردد. هنرجویان  نوع ماده خطرناک  و  نماید  را مشخص 
گام به گام مراحل را از ابتدای صدور مجوزها و مدارک تا رسیدن به مقصد 
انجام دهند. درخصوص مراحل پس از تکمیل فرایندها در کارگاه بحث شود.

پاسخ: نکاتی که در این فعالیت باید رعایت شود:
 مرور اصول نقشه خوانی

 نحوه درخواست مسیر از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 کنترل مدارک

 تشریح مسیرهای عبور وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک با توجه به محدودیت ها

 تسلط هنرآموزان به بخش های مختلف برگه اطالعات ایمنی
 نحوه خواندن برگه اطالعات ایمنی توسط هنرجویان کنترل شود.

 ماکت بودن مواد خطرناک و عدم استفاده از نمونه های واقعی
 سناریو حوادث مختلف اعالم گردد.

بخش های کمک های اولیه، اقدامات الزم در هنگام نشت و پخش تصادفی 
ایمنی  اطالعات  برگه  اقدامت کنترلی و حفاظتی  و  انبارش  و  و جابه جایي 

شود. تمرین 

پاسخ فعالیت 
کارگاهی

راهنماي انجام ارزشیابي مرحله چهارم
هنگام ارزشیابي مرحله چهارم باید موارد زیر مورد توجه قرارگیرد:

 تکمیل مدارک حمل بار بسیار حایز اهمیت می باشد به خصوص اظهارنامه و برگه 
اطالعات ایمنی مواد خطرناک

 کنترل مدارک باید مدنظر قرار گیرد.
 ارزشیابي به صورت انفرادي انجام شود.

 دقت و اعتماد به نفس و وجدان کاری در انجام فعالیت ها مورد توجه باشد.
 زمان بندی در این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد و توجه شود که زمان برای 
همه هنرجویان به صورت مساوی در نظر گرفته شود و به پایان فعالیت ها در زمان 

مقرر توجه شود.
 به نمرات شایستگی های غیرفنی و زیرمعیارهای آن توجه شود و در ارزشیابی 

مدنظر قرار گیرد. 
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راهنمای ارزشیابی کلی هنرجو در شایستگي 
بارگیری مواد خطرناک

 
1

هنرجو  که  فنی  موضوعات 
باید در آنها تبحر کسب کند.

ـ ویژگي ها و عالئم، گروه و زیر گروه مواد خطرناک 9 گانه
ـ نحوه شناسایي مواد خطرناک 9 گانه و تعیین عالئم آنها

ـ انواع وسایل حمل مواد خطرناک 
ـ نحوه عالمت گذاري وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک

ـ انواع روش هاي بارگیري و تخلیه مواد خطرناک و تجهیزات 
متناسب با آن

ـ اقدامات مناسب در زمان حوادث و نشت مواد خطرناک
ـ محدودیت های ترکیب حمل مواد خطرناک

ـ اسناد حمل مواد خطرناک و نحوه تکمیل اسناد 

2

که  فنی  غیر  موضوعات 
تصدی گری  در  باید  هنرجو 
حمل ونقل بارهاي خطرناک 

کند. رعایت 

ـ ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمن
ـ دقت

ـ اعتماد به نفس
ـ وجدان کاری

ـ زمان بندی و انجام صحیح کارها

آزمون 3 در  باید  که  نکاتی 
شود. گرفته  نظر  در  نهایی 

ـ رعایت زمان هم در آزمون عملی و هم در آزمون کتبی
ـ امتیازدهی 3 برای فعالیت هایی باشد که بیش از انتظار باشد و 

امتیازدهی 2 برای فعالیت های کامل باشد.
ـ نمره هر فعالیت برای همان فعالیت مورد نظر منظور گردد 
و نمرات بهتر بودن در یک فعالیت برای فعالیت دیگر منظور 

نشود.
ـ هنرجویان به صورت انفرادی ارزیابی شوند.

توجه  آن  زیرمعیارهای  و  غیرفنی  شایستگی های  نمرات  به  ـ 
قرار گیرد.  ارزشیابی مدنظر  و در  شود 

شاخص ها4

ـ آشنایی با گروه ها و زیرگروه های مواد خطرناک
ـ آشنایی با اسناد حمل بار خطرناک به خصوص اظهارنامه و برگه 

اطالعات ایمنی
ـ شناخت شرایط بارگیری و حمل و تخلیه مواد خطرناک

ـ آشنایی با انواع وسایل حمل مواد خطرناک 
ـ مقررات حمل مواد خطرناک
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شرایط برگزاری آزمون5

ـ محل آزمون: در محل کارگاه و سایت کالسی 
ازای هر دانش آموز 75 دقیقه )50 دقیقه  به  آزمون:  ـ مدت 

دقیقه کتبی(  ـ 25  عملی 
ـ اخذ آزمون به صورت انفرادی یا دو نفره )در بخش های عملی 

می توان دو نفره برگزار کرد(

تجهیزات الزم6

ابزار و تجهیزات: 
ـ جداول مربوط به کدهای مواد خطرناک 

ـ جداول حمل ترکیبی مواد خطرناک
ـ عالئم مشخصه، برچسب ها و پالکاردهای مواد خطرناک

ـ آیین نامه حمل مواد خطرناک 
ـ ماکت انواع وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک

ـ ظروف حمل مواد خطرناک
ـ اظهارنامه و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک

ـ سخت افزار )رایانه و چاپگر(

مثال از آزمون عملی7

مشخص نمودن وسیله حمل و عالمت گذاری آن
ـ تعیین نوع بار خطرناک
ـ تعیین گروه و زیر گروه

ـ تشخیص نوع وسیله نقلیه حمل )ماکت(
ـ تعیین عالئم مشخصه و برچسب ها

ـ نصب عالئم و برچسب ها در محل صحیح
ـ حذف عالئم اضافی در صورت وجود

ـ نصب پالک نارنجی رنگ در محل مناسب

۸

مثال از آزمون کتبی

تکمیل اظهارنامه و برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک
ـ تعیین نوع ماده

ـ تعیین مشخصات ماده
ـ مشخص نمودن کدها و میزان خطر ماده
ـ تعیین سایر مشخصات )مبدأ، مقصد و....(

ـ تکمیل اظهارنامه
ـ کنترل آن

ـ پیدا کردن برگه اطالعات ایمنی ماده خطرناک
ـ کنترل و تطبیق آن و در صورت نیاز تکمیل آن
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