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The Introduction of Chemicals Hazard
Diamond in the Laboratory

Davoud Naderi1*and Ali Maghsoudi2

Application of chemicals in daily life of the general public is of particular im-
portance, since the inappropriate application of these materials and the lack of

familiarity with the safety information poses a variety of problems, such as genetic
abnormalities for users and environmental problems. The purpose of this study is to
introduce one of the most important and widely used safety signs known as “Hazard
Diamond”. The “Hazard Diamond” label have been installed on chemical packages
and familiarity with the sign concepts assume major importance. Hazard diamond is
a combination of four colors and different numbers (from 0 to 4). Each of the colors
represents a specific concept in the field of safety and the type of hazard factor that
a chemical is associated with flammability, reactivity, impact on human health and a
number of special cases. Each numbers also expresses the risk of chemicals that quan-
titatively reveal the maximum and minimum risk of a chemical. In this study, it has
been shown that by using and observing some of the immune symptoms, it is easy to
prevent risk factors in laboratories. Hence, by presenting some of the most widely used
chemicals, this attempt was made to make this matter more clear, and the experts and
researchers working in the lab would be more secure.
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در نوین رویکردهای نشریه
ایران علمی آزمایشگاه های
١ شماره دوم، سال
١٣٩٧ ،٧۴ − ۶٧ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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چکیده

مقصودی علی نادری داود

کلیدی واژگان
آزمایشگاه،
زیستی، خطرات
سالمت،
خطر، لوزی
ایمنی، عالئم
شیمیایی مواد

در موجود شیمیایی مواد خطر لوزی معرفی
آزمایشگاه

مقصودی٢ علی و نادری١* داود

که طوری به است برخوردار ویژه ای اهمیت از مردم عموم روزمره زندگی در شیمیایی مواد کاربرد
قبیل از مختلفی مشکالت ایجاد موجب آن، از ایمنی اطالعات با آشنایی عدم و مواد این نامناسب کاربرد
یکی معرفی تحقیق این از هدف می گردد. محیطی زیست مشکالت و کاربران برای ژنتیکی ناهنجاری های
مواد از بسیاری معرفی برچسب روی بر می باشد. خطر لوزی نام به ایمنی پرکاربرد و مهم عالمت های از
است، مطالبی چه کننده بیان و چیست عالمت این اینکه از اطالع و است نصب عالمت این شیمیایی،
از یک هر است. عدد تعدادی و رنگ چهار از ترکیبی خطر لوزی است. برخوردار ویژه ای اهمیت از
قابلیت با ارتباط در شیمیایی ماده یک که خطری نوع و است ایمنی زمینه در خاص مفهومی بیانگر رنگ ها
یک هر می دهد. نشان را خاص موارد یکسری و انسان سالمت روی بر تأثیر واکنش پذیری، اشتعال پذیری،
ماده یک خطر حداقل و حداکثر کمی، صورت به که می کند بیان را شیمیایی مواد خطر میزان نیز اعداد از
عالئم از بخشی رعایت و بکارگیری طریق از که شد داده نشان مطالعه این در می سازد. آشکار را شیمیایی
مواد از نمونه چند ارائه با این رو از شود. جلوگیری آزمایشگاه ها در خطر بروز از راحتی به می توان ایمنی ،
آزمایشگاه در فعال پژوهشگران و کارشناسان و شود روشن تر موضوع این تا شد سعی پرکاربرد، شیمیایی

شوند. برخوردار باالتری امنیت از
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مقدمه ١

زیادی قشر روزمره زندگی در شیمیایی مواد کاربرد امروز، دنیای در

از مهمی بخش طوری که به است برخوردار ویژه ای اهمیت از مردم از

آشنایی عدم و نامناسب کاربرد می آید. حساب به بشری حیات چرخه

مسمومیت ها، و حوادث ایجاد موجب مواد، این ایمنی مالحظات با

خاص بیماری های بروز آب، آلودگی بویژه محیطی زیست منابع آلودگی

است. شده انسان ها و زیست محیط سالمت افتادن خطر کلی بطور به و

باید شیمیایی، ماده هر با کردن کار از قبل شیمیایی، مواد مدیریت در لذا

به مربوط ایمنی نکات و خطرات از ایمنی، عالئم با گاهی آ طریق از

بردن بکار و ایمنی عالئم ارائه .[١] شد آشنا شیمیایی مواد از یک هر

کنترل روش های ساده ترین و هزینه ترین کم جمله از آن ها دستورات

تولید جهت متعددی استانداردهای هستند. خطرات از پیشگیری و

مزایا استانداردها، این از کدام هر که دارد وجود دنیا در ایمنی عالئم

را افراد می توان که راه هایی از یکی دارند. را خود خاص معایب و

است. ایمنی عالئم و تابلوها از استفاده ساخت، گاه آ خطر وجود از

باید آن ها خصوص در همواره و باشند دید معرض در باید عالئم این

داشته گاهی آ خطرات از افراد شاید زیرا شود، ارائه افراد به آموزش هایی

تابلوهای نصب بنابراین شوند. فراموشی دچار لحظه یک در ولی باشند

ایمنی، عالئم است. دادن تذکر و یادآوری نوعی هشداردهنده و ایمنی

آتش نشانی، ایمنی عالئم به می توان جمله آن از که دارد متعددی انواع

بازدارنده، ایمنی عالئم دستوری، ایمنی عالئم اخطاری، ایمنی عالئم

چند ایمنی عالئم و ایمن شرایط ایمنی عالئم هشداردهنده، ایمنی عالئم

.[٢] کرد اشاره منظوره

اطالعات دارای ایمنی، هشداردهنده شده ذکر عالئم از یک هر

می کند. جلوگیری حادثه بروز از خطر، زمان های در که است باارزشی

خاصی شکل و رنگ با عالمت هر ایمنی، عالئم دسته بندی جهت

رنگ های با ترکیب در اشکال این که گونه ای به است؛ شده طراحی

رنگ ها، ترکیب با ایمنی عالئم می رسانند. را مختلفی معانی مختلف،

منتقل را خاص ایمنی پیام یک گرافیکی، نمادهای و هندسی اشکال

تابلوها که است تابلوهایی دارای ایمنی، عالئم انواع از یک هر می کنند.

به می شوند. متمایز همدیگر از مختلفی هندسی اشکال و رنگ ها از

تابلوهای در استانداردی تصاویر از بازدارنده ایمنی عالئم نمونه، عنوان

می شود. داده نمایش توخالی دایره قرمز رنگ و سفید زمینه با دایره ای

سمت به باال چپ گوشه از که رنگ قرمز خط یک با دایره هم چنین

نشان را خاص عمل یک از بازدارندگی عالمت می شود، کشیده پائین

عالمت زیر و تابلو داخل در مشکی رنگ به تابلو درون نماد می دهد.

توضیحات، این با ایمنی تابلوی یک می گیرد. قرار ممنوعیت ایمنی

یکی .[٢] می دهد نمایش را کاری انجام ممنوعیت که است عالمتی

است خطر١ لوزی آزمایشگاه ها، در ارزش با و مطرح ایمنی عالئم از

ایمنی عالئم از استفاده با خطرات معرفی راه های معمول ترین از که

می توان شیمیایی، مواد خطرات شناساندن طریق از هم چنین می باشد.

بسیاری از و داد انجام کنترلی و مراقبتی زمینه در را مناسب هشدارهای

نمود. جلوگیری پیش بینی غیرقابل و غیرمنتظره خطرات از

خطر لوزی ٢

انجمن توسط ٢٠٠۶ سال در NFPA 704 عنوان تحت استانداردی

شناسایی برای که است گردیده تهیه آمریکا٢ حریق حفاظت ملی

می رود. کار به خطر هنگام در سریع پاسخ و شیمیایی مواد خطرات

در که می دهد قرار اختیار در اطالعاتی دقیق طور به استاندارد این

شناخته خطر لوزی عنوان به حرفه ای بهداشت و ایمنی کارشناسان بین

یک هر که دارد وجود دیگر لوزی ۴ لوزی، این درون .[٣] می شود

بیانگر رنگ ها از یک هر و است متفاوتی رنگ های دارای لوزی ها از

می باشد. شیمیایی مواد خطر میزان و ایمنی زمینه در خاص مفهومی

رنگ ۴ از لوزی این است، شده داده نشان ١ شکل در که همانطور

نوع رنگ ها از یک هر که است شده تشکیل سفید و زرد آبی، قرمز،

می دهد. نشان را شیمیایی مواد از یک هر خطر

خطر لوزی در رنگ ها مفهوم ٣

برخوردار خاصی مفهوم و معنی از خطر لوزی در رنگ ها از یک هر

شیمیایی مواد بکارگیری در خطر از خاصی نوع گویای که هستند

موقعیت است، شده داده نشان ٢ شکل در که همانطور می باشد.

قرار اصلی لوزی باالی در قرمز رنگ که است صورت این به رنگ ها

پائین در و زرد و آبی رنگ های ترتیب به راست و چپ سمت در و دارد

می شود. دیده سفید رنگ اصلی، لوزی
١Hazard Diamond
٢NFPA: National Fire Protection Association

..........................................................................................................................................................................................................................................................۶٩
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بکار دستگاه یک روی بر شده نصب خطر لوزی از نمونه ای :١ شکل
[۴] صنعت در رفته

آن دهنده تشکیل رنگ های و خطر لوزی :٢ شکل

است. سالمتی١ خطرات نشان دهنده خطر لوزی در آبی رنگ

خطرات قرمز رنگ که شیمیایی مواد که است معنی بدین این

شیمیایی ماده اینکه و می دهد نشان را شیمیایی ماده اشتعال پذیری٢

خودی به خود صورت به می شود؛ مشتعل حاالتی چه در شده استفاده

یا گردد، مشتعل و کند تهیه را اشتعال برای نیاز مورد اکسیژن می تواند

زرد رنگ کند. کسب را اشتعال قابلیت تا دارد باالیی دمای به نیاز اینکه

واکنش پذیری میزان چه شیمیایی ماده که می دهد نشان خطر لوزی در

خطرات سفید رنگ نهایت، در دارد. را مواد سایر با ناپایداری٣ و

ماده یک مثال برای می کند. بیان می شود استفاده که را ماده ای ویژه۴

هر ،٣ شکل در می دهد. نشان خود از واکنشی چه آب با ترکیب در

است. شده داده نشان آن مفهوم و رنگ ها از یک

خطر لوزی در رنگ ها از یک هر نشان دهنده خطرات :٣ شکل

خطر لوزی در اعداد مفهوم ۴

نوع نشان دهنده رنگ هر شد، اشاره رنگ ها قسمت در که همانطور

یک خطر میزان دادن نشان برای رنگ تنها اما خطرهاست. از خاصی

درون شیمیایی مواد از یک هر برای لذا نیست. کافی شیمیایی ماده

میزان کننده بیان اعداد این می شود. استفاده متفاوتی اعداد خطر لوزی

بسته می دهد. نشان خود از خاص شیمیایی ماده یک که است خطری

دسته بندی اعداد می دهد نشان خود از ماده یک که خطری شدت به

اعداد ترتیب به که می شود برده بکار عدد ۵ خطر لوزی برای می شوند.

باشد، زیاد ماده یک خطر شدت چقدر هر باشند. می ٠ و ١ ،٢ ،٣ ،۴

درون که عددی چه هر کلی حالت در می گیرد. تعلق ۴ عدد ماده آن به

است باالتری خطر درجه نشان دهنده ی باشند، بزرگ تر دارد قرار لوزی

.(١ (جدول

خطر لوزی در مندرج اعداد مفهوم :١ جدول
خطر شدت انگلیسی معادل شیمیایی ماده خطر میزان و شدت عدد

Extreme بیش ترین ۴
Serious مالحظه قابل و جدی ٣
Moderate متوسط ٢
Slight خفیف ١
Minimal ناچیز ٠

١Health Hazards
٢Flammability
٣Instability/Reactivity
۴Special Hazards

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ٧٠
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رنگ ها با ترکیب در اعداد مفهوم ۵

شیمیایی ماده خطر میزان اعداد از یک هر که شد گفته قبل قسمت در

ذکر اعداد نیز رنگ ها از یک هر برای آن بر عالوه می کنند. بیان را

هیدروکسید سدیم خطر لوزی به می توان مثال برای می روند. بکار شده

در خاصی اطالعات گیرنده بر در رنگ ها از یک هر اعداد که کرد اشاره

(شکل می باشد خاص شرایط از یکسری در ماده این خطر میزان مورد

.(۴

شیمیایی فرمول با هیدروکسید سدیم پرکاربرد ماده خطر لوزی :۴ شکل
حک الکل اتیل و استون شیمیایی ماده دو خطر لوزی و (باال) NaOH

[۴] (پایین) آن ها نگهداری ظرف روی بر شده

۴ عدد و آبی رنگ ١ . ۵

۴ عدد و دارد ارتباط انسان سالمتی با مرتبط خطرات برای آبی رنگ

راستا این در می رود. بکار شیمیایی ماده یک خطر میزان باالترین برای

کوتاه بسیار تماس زمان های در که می روند بکار سمی مواد برای ۴ عدد

سبب و هستند سمی فوق العاده و می گذارند جای بر خود از کشنده اثر

پزشکی مراقبت به فوری نیاز و می شوند جدی بسیار آسیب های یا مرگ

سیانید هیدروژن و فسفین همچون موادی برای هم چنین داشت. خواهد

هستند سرطان زا شدت به ماده دو این که می رود بکار عدد این از نیز

.(٢ (جدول می نمایند ایجاد بدن در را جهش هایی و

٣ عدد و آبی رنگ ٢ . ۵

بدن با مدت کوتاه تماس اثر در که می روند بکار سمی مواد برای ٣ عدد

است نیاز و می شوند ماندگار و موقت آسیب های ایجاد باعث انسان،

برای این بر عالوه شود. انجام پزشکی مراقبت های وقت اسرع در تا

در سرطان زایی احتمال و زاست جهش که کلرین گاز همچون ماده ای

انسان در اثر همین آن متعاقب و می کند محتمل را کوچک حیوانات

کند. پیدا بروز

٢ عدد و آبی رنگ ٣ . ۵

نسبتاً ماده این که است آبی رنگ و ٢ عدد دارای اتر اتیل مانند ماده ای

با مداوم مواجهه یا باال غلظت با مواجهه در شخص که زمانی سمی،

البته می شود. ماندگار صدمات یا و ناتوانی ایجاد سبب گیرد، قرار آن

کاهش اثرات این بروز پزشک به مراجعه و سریع رسیدگی هنگام در

می یابد.

١ عدد و آبی رنگ ۴ . ۵

آسیب های و می شوند تحریک یا سوزش باعث که پایین سمیت با مواد

برخوردار آبی رنگ با ١ عدد از می دهند بروز خود از ضعیفی ماندگار

اشاره استون به می توان مورد این برای ملموس مثال های از هستند.

ندارد. خاصی درمان به نیاز فرد مواجهه صورت در که نمود

(کمترین) ٠ عدد و آبی رنگ ۵ . ۵

در و ندارند خطری انسان سالمتی برای که شده شناخته بی ضرر مواد

النولین شیمیایی ماده می کنند. دریافت را ٠ عدد لوزی، آبی قسمت

دارد. قرار گروه این در که است ترکیبی

خطر لوزی در پنج گانه اعداد و آبی رنگ ترکیب مفهوم :٢ جدول
سالمت و بهداشت

حفاظت نحوه خطر میزان عدد
دارد وجود مرگ احتمال کوتاه تماس صورت در کشنده ۴
تنفسی دستگاه های از استفاده و کامل حفاظت خطرناک خیلی ٣
صورت ماسک و تنفسی دستگاه از استفاده خطرناک ٢

تنفسی دستگاه از استفاده خطر کم ١
خاص دستگاه از استفاده به نیاز بدون خطر بی ٠
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شوندگی) مشتعل (حداکثر ۴ عدد و قرمز رنگ ۶ . ۵

برای باالیی قابلیت از که می رود بکار موادی برای مشخصات این

نقطه دیگر عبارت به می شوند. مشتعل شدت به و برخوردارند اشتعال

درجه ٢٣) فارنهایت درجه ٧٣ از کمتر در و دارند پائینی شعله زنی١

پروپان شیمیایی مواد این نمونه .(٣ (جدول می گیرند آتش سانتی گراد)

است.

(جدی) ٣ عدد و قرمز رنگ ٧ . ۵

سرعت به اینکه جمله از هستند ویژه خصوصیت چند دارای مواد این

بگیرد. آتش است ممکن نیز معمولی دمایی شرایط در و می شوند تبخیر

تشکیل شونده ای منفجر ترکیبات هوا با ترکیب در دارد امکان هم چنین

است ممکن دیگر حالتی در بسوزند. سرعت به هوا در یا و دهند

به خود صورت به و کند تأمین را خود اکسیژن شیمیایی ماده خود

می توان ترکیبات از نوع این برای مثال ها بارزترین از بسوزد. خودی

دارای که کرد اشاره فنول و نیتروسلولز زیرکونیوم، تیتانیوم، بنزین، به

می باشد. سانتی گراد درجه ٣٨ تا ٢٣ بین شعله زنی نقطه

(متوسط) ٢ عدد و قرمز رنگ ٨ . ۵

شرایط در آن ها اشتعال قابلیت که هستند شیمیایی مواد دسته، این مواد

هستند مزمن و حاد حالت دو دارای مواد این می گیرد. صورت خاصی

به شروع تا گیرند قرار باالیی دمای معرض در باید حاد حالت در که

با باید گرفتن، آتش شروع برای مزمن حالت در و کنند گرفتن آتش

سوخت همچون گروه این ترکیبات از برخی شوند. گرم یکنواختی دمای

می کنند. تولید اشتعال قابل بخارات آسانی به که هستند موادی دیزل

(خفیف) ١ عدد و قرمز رنگ ٩ . ۵

از باید گرفتن آتش برای و برخوردارند احتراق قابلیت از تا مواد این

دمای معرض در دقیقه ۵ که می سوزند هوا در هنگامی و شوند گرم قبل

می سوزند. هوا در گیرند قرار فارنهایت) ۶٠) سانتی گراد درجه ١۵٫۵

باالتر آن شعله زنی نقطه که است خصوصیات این دارای سویا١ روغن

می باشد. سانتی گراد درجه ٩٣ از

(کمترین) ٠ عدد و قرمز رنگ ١٠ . ۵

مشتعل تا نمی رسد شعله زنی نقطه به و نمی سوزند مواد از نوع این

شوند.

خطر لوزی در پنج گانه اعداد و قرمز رنگ ترکیب مفهوم :٣ جدول
اشتعال پذیری

اشتعال نقطه خطر میزان عدد
سانتی گراد درجه ٢٣ زیر باال اشتعال قابلیت ۴
سانتی گراد درجه ٣٨ زیر می گیرد. آتش معمولی شرایط در ٣
سانتی گراد درجه ٩٣ زیر می گردد. مشتعل مالیم حرارت با ٢

سانتی گراد درجه ٩٣ باالی می شود. مشتعل حرارت تأثیر تحت ١
اشتعال قابل غیر نمی شود مشتعل ٠

۴ عدد و زرد رنگ ١١ . ۵

عدد بکارگیری است. ناپایداری و واکنش پذیری نشان دهنده ی زرد رنگ

فشار و دما در ترکیبات این که است مطلب این موید گروه این برای ۴

دیگر خواص از بپاشند. هم از یا شده منفجر شدت به می تواند معمول

معمولی مواد با می توانند که کرد اشاره حرارت زایی٢ واکنش به مواد این

معمول فشار و دما در و شود انجام واکنش این خودی به خود طور به

مکانیکی یا موضعی گرمایی شوک های به که دارد وجود امکان این

به می گیرند قرار گروه این در که موادی مهم ترین از باشند. حساس

.(۴ (جدول کرد اشاره می توان تولوئن نیترو تری و نیتروگلیسرین

٣ عدد و زرد رنگ ١٢ . ۵

اینکه شرط به شوند منفجر قادرند که هستند ترکیباتی دسته، این مواد

احتراق قابل مواد با ترکیب در باشد. شده تأمین گرمایش قوی نیروی

آتش شعله دارد امکان و می بخشد تسریع را اکسایش عمل راحتی به

نیاز اینکه بدون دهد واکنش آب با شونده ای منفجر طور به و کند ایجاد

می گیرند. قرار دسته این در فلوئور و آمونیوم نیترات ماده باشد. گرما به

٢ عدد و زرد رنگ ١٣ . ۵

انرژی اینکه جمله از هستند خصوصیت چند دارای گروه این مواد

تغییرات دچار معمول، فشار و دما در که صورت این به می کنند آزاد

ترکیبات می شود. انرژی شدن آزاد به منجر امر این که می شوند شیمیایی
١Flash Point
١Soybeen Oil
٢Heat-generating reaction
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که هنگامی و می دهند واکنش آب با شدت به دسته این در موجود

انفجار قابلیت که می شود ایجاد مخلوطی می دهد واکنش آب با ماده ای

خاصیت این دارای که هستند ترکیباتی سدیم و پتاسیم فسفر، دارد.

هستند.

١ عدد و زرد رنگ ١۴ . ۵

اما است پایدار معمول طور به که است این عدد این مشخصات از

شود. تبدیل ناپایدار حالت به می تواند فشار و دما بودن باال شرایط در

هستند. دسته این مثال های جمله از ٢ روی و پروپن١

٠ عدد و زرد رنگ ١۵ . ۵

واکنش آب با و هستند پایدار معمول طور به هلیم همچون ترکیبات این

نمی دهند.

خطر لوزی در پنج گانه اعداد و زرد رنگ ترکیب مفهوم :۴ جدول
پایداری و واکنش پذیری

خطر میزان عدد
شدن منفجر احتمال ۴

حرارت و ضربه اثر بر انفجار احتمال ٣
شدید شیمیایی تغییرات ٢
حرارت برابر در ناپایدار ١

پایدار ٠

ویژه عالمت های و سفید رنگ ١۶ . ۵

بکار ویژه خطرات از برخی برای سفید رنگ گردید اشاره که همان طور

عالمت های یکسری و نمی شود استفاده اعداد از رنگ این برای می رود.

که می گیرند قرار عالئمی سفید لوزی درون می رود. بکار ویژه و خاص

عالمت ها برخی ولی باشند NFPA 704 استاندارد جزء است ممکن

است. متداول و معمول آن ها کاربرد که نباشند استاندارد این به متعلق

استاندارد جزء و برخوردارند خاصی اهمیت از که عالمت هایی مهم ترین

مورد در W عالمت هستند. OXY و W مورد دو می باشند، شده ذکر

غیرمعمول طور به باشد، داشته تماس آب با وقتی که می رود بکار موادی

روی بر را ماده این چنانچه دیگر عبارت به می دهد. واکنش خطرناکی و

می شود. حادثه ایجد سبب بریزیم، ماده این روی بر را آب یا بریزیم آب

دیگر مواد قادرند که می رود بکار اکسیدکننده مواد برای OXY عالمت

اکسیدکننده عوامل مهم ترین از شوند. احیا خودبخود و کرده اکسید را
هیپوکلریت٣ سدیم و (F٢) فلوئور ،(O٢) اگسیژن به می توان رایج

به و می کنند دریافت را اکسیدشده ماده الکترون های که کرد اشاره

در که نمادی ۵ جدول در می شوند. محسوب الکترون گیرنده عنوان

شده داده نشان آن ها مفهوم و هستند استفاده مورد سفید لوزی داخل

عالمت های می رود، بکار سفید لوزی در که عالمت هایی دیگر از است.

اسید۴، یک برای ترتیب به که کرد اشاره SA و COR ،ALK ،ACID

نشان را ٧ ساده خفه کننده گاز یک و خورنده۶ ماده یک ،۵ قلیا یک

می دهد.

خطر لوزی در ویژه عالمت های و سفید رنگ ترکیب مفهوم :۵ جدول
خاص خطرات

خطر میزان عدد
آب از استفاده عدم w

کننده اکسید OXY
اسید ACID
قلیایی ALK

کننده خفه گاز SA
خورنده ماده COR

پرکاربرد ماده چند خطر لوزی از مثال هایی ۶

یک به مربوط خطرات شناسایی برای بین المللی روشی لوزی، عالمت

آن، در موجود اطالعات بکارگیری با تا است خاص شیمیایی ماده

دچار مواد، آن از کننده استفاده پژوهشگران و آزمایشگاه ها پرسنل

این رو از شود. جلوگیری احتمالی خطرات از و نشوند آسیب و صدمه

تا می کنیم اشاره مصرف پر شیمیایی مواد از برخی به مثال چند ارائه با

ایمنی تا بگیریم بکار را بیش تری دقت مواد این از استفاده هنگام در

مربوط اطالعات ادامه در شود. رعایت مواد این از استفاده در بیش تری

ارائه جدول قالب در آن ها از یک هر خطر لوزی و پرکاربرد ماده چند به
١Propene
٢Zinc
٣NaOCl
۴Acid
۵Alkali
۶Corrosive
٧Simple Asphyxia gas
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اطالعات مواد، آن از یک هر بکارگیری هنگام در است نیاز که می شود

(جدول شود استفاده مواد آن از صحیح طور به و شود مطالعه ایمنی

.(۶

تحقیقاتی آزمایشگاه های در پرکاربرد شیمیایی مواد برخی :۶ جدول
آن ها از یک هر خطر لوزی نمایش و

خطر لوزی شیمیایی ماده

اکسیژنه آب

الکل

متانول

بتادین

سولفوریک اسید

کلریدریک اسید
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