
به معنی 

مواد خطرناک
که به آن 

قاتل خاموش 
.نیز می گویند

HAZARDOUS MATTERIAL 

مواد خطرناک : موضوع 
جناب آقای دکتر ملکی نیا: استاد 

دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند



عمولمبطورخطرناکشیمیاییموادحاویمحصوالتازبسیاری
صورتدر.گیرندمیقرارذخیرهواستفادهموردهاخانهدر

واهدخهمراهبهمرگحتیوزیادیآسیبآنهاترکیبیاریختن
.داشت

مواداینتشخیصنحوهبایدحادثهازجلوگیریبرای
شتنمورددروشوند،پیدااستممکنکهجاییشیمیایی،

ندهید،انجامیادهیدانجامبایدکاریچهخطرناکمواد
.باشیدداشته



راه هایی که مواد خطرناک می توانند وارد
:بدن شوند

1 .استنشاق؛ از طریق تنفس، سریعترین راه است.
2 . جذب؛ از طریق پوست یا چشم·

3 . بلعیدن
4 .تزریق



مقابله با نشت مواد خطرناک
(ایمنی، جداسازی، اطالع رسانی)

ایمنی :
1 .سیار همیشه فرض کنید که مواد شیمیایی ریخته شده ب

.سمی هستند
2.نزدیک نشوید.
3 .در فاصله ایمن بمانید.
4.دمخلوط مواد شیمیایی می تواند بسیار خطرناک باش.



:  جداسازی
1 .بستن اتاق و یا ساختمان.
2 .عالمت گذاری خارج از ساختمان.



:هشدار 
به مراکز امداد رسانی اطالع دهید



HAZMATنشت مواد 
حتی مرگ در افراد و حیوانات شده . 3جراحات . 2مشکالت سالمتی . 1باعث ایجاد 

آلودگی ساختمان ها و محیط زیست. 4



:دسته بندی کلی مواد خطرناک 
1 .شیمیایی
2 .میکروبی
3 .هسته ای



دسته بندی مواد خطرناک از دیدگاه 
:سازمان ملل متحد 

مواد منفجره
گاز ها
مایعات قابل اشتعال
فلزات
مواد اکسید کننده معدنی
مواد بیولوژیک
مواد پرتو زا
مواد خورنده
کلیه مواد مضر برای محیط زیست



:ارروش پیشگیری از خطر در خانه و محل ک

موجودی :
1 .فهرستی از مواد خطرناک تهیه کنید.
2 .یدبرچسب های روی همه محصوالتی را که خریداری می کنید بخوان  .
3 .جداسازی و نگهداری یا دور انداختن مناسب؛
4 .ام دهیدبدانید در صورت ریختن مواد شیمیایی چه اقداماتی باید انج
5 .همه ظروف را در محل کار، ایمن و جدا کنید.



مکان هایی که مواد خطرناک در خانه یافت
:می شوند

 ه، پاک کننده های اجاق، پاک کننده های تخلی: آشپزخانه
ه، لکه برها، آمونیاک، سفیدکننده های لباسشویی ،سفیدکنند

 ده بنزین ، آفت کش ها، رنگ ها، پاک کنن: گاراژ یا انبار
های رنگ، تینرها 



برچسب هشدار
می شوندحملجاده هادرکهخطرناکیموادجاده هادر

بستهرویDOTحمل ونقلوزارتهشداربرچسبباید
راناکخطرموادمقادیریکهاینقلیهوسایل.باشندداشته
درکهباشندDOTپالکاردهایدارایبایدکنندمیحمل
انبوه،هایمحموله.استشدهنصبنقلیهوسیلهطرفینهمه
میرقچهارعددیکدیکبنزین،تانکرهایکامیونمانند
این.داشتخواهندپالکاردمرکزدرخطرکالسجایبه

اضطراریواکنشراهنمایکتابدرتوانمیراشماره
میاییشیمادهبرایاضطراریرسیدگیوهویتتعیینبرای
.یافتدرگیر



برچسب هشدار
می شوندحملجاده هادرکهخطرناکیموادجاده هادر

بستهرویDOTحمل ونقلوزارتهشداربرچسبباید
راناکخطرموادمقادیریکهاینقلیهوسایل.باشندداشته
درکهباشندDOTپالکاردهایدارایبایدکنندمیحمل
انبوه،هایمحموله.استشدهنصبنقلیهوسیلهطرفینهمه
میرقچهارعددیکدیکبنزین،تانکرهایکامیونمانند
این.داشتخواهندپالکاردمرکزدرخطرکالسجایبه

اضطراریواکنشراهنمایکتابدرتوانمیراشماره
میاییشیمادهبرایاضطراریرسیدگیوهویتتعیینبرای
.یافتدرگیر



:  کدگذاری رنگ برچسب ها و پالکاردها



ر نمونه برچسب های نصب شده روی تانک
حاوی نیتروژن



:  مفهوم رنگ برچسب ها و پالکاردها
انفجاری، گاز قابل اشتعال و مایع : قرمز / نارنجی
سمی : سفید
خورنده: سفید/سیاه
اکسیدکننده : زرد
گاز غیر قابل اشتعال: سبز
رادیواکتیو فعال : سفید/زرد



مواد خطرناک بر اساس شماره کالس
.  اردشماره کالس عددی است که در گوشه پایین برچسب یا پالکارد قرار د

 مواد منفجره : 1کالس
 (  فشرده، مایع یا حل شده تحت فشار)گازها : 2کالس
 مایعات قابل اشتعال : 3کالس
 مواد جامد یا مواد قابل اشتعال: 4کالس
 اکسید کننده ها : 5کالس
 مواد رادیواکتیو سمی یا عفونی: 6کالس
 مواد خورنده : 8کالس
 مواد خطرناک متفرقه : 9کالس



:  اطالعات ویژه 
: W آب ممکن است باعث واکنش شود
COR : خورنده
OXY  : اسید : اکسید کننده اسید



704الماس 
قسمتهر.شودمیتقسیمقسمتچهاربه704الماس

.استرنگیکددارایوداردخاصیمعنایالماس
قرمز،کدباسوزیآتشخطربرایباالییربع
زرد،کدباپذیریواکنشبرایراستسمتربع
سالمتی،خطراتبرایآبیکدباچپسمتربع
راتخطمورددراطالعاتیحاویواستسفیدپایینیربع

رایبنیزرنگیربعهر.استخاصشیمیاییمادهیکخاص
چهارکهشودمیگذاریشمارهچهارتاصفرازخطردرجه

.استخطربزرگترین



خطر آتش سوزی... قرمز 
1.یممشتعلتوجهقابلگرمایشپیشازپسکهموادی

.سوزندنمیوشوند
2.شوندمیمشتعلمتوسطحرارتصورتدرکهموادی.
3.شوندمشتعلاتاقدمایدرتوانندمیکهموادی.
4.سوزندمیراحتیبهکهموادی.



واکنش پذیری... زرد 
0.پایدار.
1.شدنگرمصورتدرناپایدار.
2.آمیزخشونتشیمیاییتغییر.
3.شودمنفجراستممکنگرماوشوک.
4.شودمنفجراستممکن.



اطالعات بهداشتی... آبی 
0.عادیمواد
1.خطرناککمی
2.خطرناک
3.شدیدخطر
4.کشنده



:مکان های متداول مواد خطرناک
1 .کارخانه های صنعتی یا تولیدی
2 .مراکز خرید
3 . سوپرمارکت ها
4 .خشکشویی
5 .فروشگاه های سخت افزار
6 . تعمیرگاه های خودرو



:عالئم نشت مواد خطرناک
درخصوصبههشداربرچسبباشدهواژگونهایمخزن

هاجاده
هرگزمضریاتندبوی
راآنبویکهشویدنزدیکآنبهآنقدرعمدا  نباید*

.کنیداستشمام
مینشانواکنشکندمیخارجبخارکهچیزیهر:بخار

.شوداجتنابآنازبایدودهد



موادریختننشانه هایاینازموردچندیایکاگر
د،کردیمشاهدهثابتمرکزیکیاجادهدرراخطرناک
:دهیدانجامرازیراقدامات

1.نشتمحلازایمنفاصلهوباد،بهرووسرباالیی،سمتبه
.شویددور

2.راخوداما.کنیدتخلیهرااطرافمناطقامکانصورتدر
.ندهیدقرارنشتخطرمعرضدر

3.دهیداطالعفوریتمراکزبهوقتاسرعدر.



تشخیص عالئم هشدار دهنده
پالکاردهایDOTبرچسب هاینقلیه،وسایلرویDOTروی

مکان هاییاساختمان هارویبر704الماسوبسته ها،
توانایی.می گیرندقرارخطرناکموادحاویذخیره سازی

کیوجودتشخیصتواناییودهندههشدارعالئمتشخیص
.ددهنجاترادیگرانوشماجاناستممکنخطرناکوضعیت



از توجهتان 
ممنونم 

HAZARDOUS MATTERIAL 


