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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   ، شبيه به گازوئيل نفتابرش سنگينتر از

 نامهاي  مترادف   نفتا  از برش سنگين، برش ته برج تقطير

  شماره انجمن شيمي آمريكا  9-48-64742
شماره اتحاديه اروپا  .در دسترس نيست

 شيمياييخانواده  ي سنگينتر از نفتاهيدروكربونها
 و بيشتر 9 داراي اتم كربن زيرا كه مجموعه اي از  ملكولهاي هيدروكربوري.  است نامشخص

 وزن مولكولي  .بشتر توسط نقطه جوش اوليه و نهائي طبقه بندي مي شود. است

 و اجزاء تركيب آنفرمول شيميايي  .است....  الكانها ، حلقوي  و نقتينيك و مخلوط هيدرو كربني

  )عالئم حفاظتي(طالعات عمومي  ا-2
  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

 

 

 

مواد اكسيد 
  كننده

مواد منفجر 
 شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

  

 
            

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 . آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيدمعرض
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 
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 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 

 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2خطرناك   كمي   -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
 

  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

 سبب  كه محصولي شبيه گازوئيل است ، به مانند محصوالت پااليشگاهي   نفتاازبرش سنگينتر 
  تماس با چشم  .گردد  سبب درد موقت ميبرسد زمانيكه به چشم . شود تحريكات چشمي مي

  سبب كند  با پوست تماس پيدا ميكه محصولي شبيه گازوئيل است  نفتابرش سنگينتر از زماني كه
ماند  با اين حال زمانيكه روي پوست به مدت زيادي باقي مي. شود ت مي تحريك مختصر پوسخشكي و

 .حل شدن چربي هاي پوست و خشكي ان مي شودسبب 
  تماس با پوست

كاهش كارآيي سيستم . ود مي  ش استفراغگلو و سينه و تحريكات شكمي، تهوع و دهان، سوزشسبب 
 .اعصاب مركزي از قبيل بيهوشي، نيز ممكن است مشاهده شود

  بلعيدن و خوردن

  تنفس  .شود مي سردرد، گيجي و عدم تعادل بدن ،بخارات اين ماده سبب كاهش كارآيي سيستم عصبي
  حريق  .اين محصول قابل اشتعال است

  انفجار .دهد بخارات اين ماده با هوا مخلوط قابل انفجاري تشكيل مي
يبي از ملكولهاي مختلف خطي و  ترككه محصولي شبيه گازوئيل است  نفتابرش سنگينتر ازن چو

 .هركدام از انها تاثير خاص خود را مي گذارد.  جمله بنزن مي باشد حلقوي از
 اثرات زيست محيطي

  كمكهاي اوليه-4

 دقيقه 15مدت  را به فوراً چشمهاي آلوده . در صورت داشتن لنز در چشم ، ان را در اوريد
كه آلودگي از چشم پاك نشده، پلكها را باز با آب ولرم و به آرامي شستشو دهيد تا زماني

 .نگهداريد ، سريعاً به پزشك مراجعه شود
  تماس با چشم

 دقيقه شستشو دهيد تا آلودگي برطرف  15وده را با آب و صابون به مدتسريعاً موضع آل
 .پزشك مراجعه شود به. اگر تحريكات پوستي ادامه داشت، شستشورا ادامه دهيد. شود

  ستتماس با پو

فرد را وادار . دهان مصدوم را با آب شسته .هرگز به فردي كه بيهوش است چيزي نخورانيد
اگر استفراغ بطور ارادي اتفاق .  آب بخورانيددو ليوان  در حدودبه فرد.به استفراغ نكنيد

در صورت بروز عالئم تنگي نفس . افتاد دهان مصدوم را شسته و مجدد به وي آب دهيد
  . به پزشك مراجعه شود"سريعا. م تنفس مصنوعي نماييداقدام به انجا

 بلعيدن و خوردن
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اگر تنفس فرد قطع شده بود .  يا به هواي آزاد ببريد دور كردهمنبع مولد آلودگيفرد را از 
. به وي اكسيژن مصنوعي دهيد و در صورت ايست قلبي احياء قلبي ريوي انجام دهيد

  .سريعاً مصدوم را به پزشك ببريد
 فستن

به پزشك يا نزديك ترين مركز كنترل . عالئم حياتي مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته
 .سموم مراجعه كنيد

 اطالعات پزشكي

  خاموش كردن آتش -5

 در حالت بخار بدليل سنگين تر بودن . روي آب شناور مي ماند . اً قابل اشتعال است
ي احتمال آتش گيري ساير مناطق نسبت به هوا وهمچنين توانايي نشر و پراكندگ

  . نيز وجود دارد
  خطر آتش گيري

 اتش نشاني مناسب ترين و كارامد ترين مواد خاموش كف و ، پودرگاز كربنيك
و  براي خنك كردن مخازن  آباز  .كردن اتش مواد هيدروكربوري و نفتي هستند

  .محار اتش استفاده شود

ــاموش   ــب خ ــوه مناس نح
  كردن آتش

در صورت باال بودن حجم . نيستخاموش كردن اين نوع حريق مؤثر آب براي 
آتشگيري با استفاده از سيستم آتش نشاني مناسب اقدام به خاموش كردن حريق 
نماييد و در صورت ناكافي بودن اين عمليات فورا راههاي مهار و جلوگيري از انتشار 

  .گاه نماييد مسئولين ايمني را آ"بيشتر آتش را در پيش بگيريد و فورا

  ساير توضيحات

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

 براي عدم توليد -در صورت امكان پنبه اي(  كار مناسب  و لباسكفش ايمنياز دستكش، 
 . مواد استفاده شود )الكتريسيته ساكن

  حفاظت پوست

 حفاظت چشم .وداز عينك ايمني مخصوص مواد شيميايي و يا محافظ صورت استفاده ش
) در صورت امكان پنبه اي (  كفش ايمني و لباس كار مناسب از دستكش،بهتر است 
 .هاي كاري الزامي است وجود دوش ايمني و چشم شور در محيط .استفاده شود

 حفاظت بدن

در محيط كار بايد سيستم نهويه ضد انفجار برقرار باشد تا مواد نفتي به سيستم تنفسي 
مناسب براي پيشگيري از  )ذغال فعال (  كارتريج دار استفاده ازماسك .رد نشودكاركنان وا

  .توصيه مي شودعوارض تنفسي 
 حفاظت تنفسي
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   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
تا زمانيكه آلودگي بطوركامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و .  محل نشتي را سريعا ببنديد

بايست ازكلية تجهيزات  اين افراد مي.دن محيط آلوده را فقط توسط افراد آموزش ديده انجام دهيدتميزكر
 .  كنيدتهويه توسط تجهيزات ضد جرقه  محيط را.ايمني فردي موردنياز استفاده كنند

  حفاظت محيط كار

ستفاده از پمپهاي زياد باشد ، با ا كه محصولي شبيه گازوئيل است "  نفتا برش سنگينتر از"اگر مقدار
 موادي جاذبي اگر مقدار كم باشد ، با استفاده از . مناسب و ضد جرقه ، نسبت به جمع اوري ان اقدام كنيد

.  از مواد قابل احتراق مثل خاك اره استفاده نكنيد. نسبت به جمع اوري اقدام شودماسه و خاك از قبيل
 اين محصول نفتياز راه يافتن  .ن مناسبي بسوزانيداز محوطه كاري خارج و در مكا شده را جمع اوري مواد

 .به كانال ها و لوله هاي زير زميني شديدا ممانعت كنيد

  نظافت محيط آلوده

ضايعات دفع روش  -8  

، ضايعات ندارد و به عنوان سوخت يا   كه محصولي شبيه گازوئيل است  نفتابرش سنگينتر از
 .ماده اوليه قابل استفاده مي باشد

  دفغ  ضايعات اين ماده

توسط تانكر ها و يا خطوط لوله جا به جا  مي شود ، لذا نمي تواند ضايعات بسته اين محصول 
 .بندي ندارد

  بسته بندي  دفغ ضايعات

  جابجايي و انبارداري -9

به دليل داشتن  قابليت اشتعال دارد و  اكه محصولي شبيه گازوئيل است  نفتابرش سنگينتر از
،  توسط بشكه و يا تانكر نقل و قبل از حمل. است زايي  مشكوك به سرطانبنزن ،  در صدي

  وسايل مي بايست به كليهعمل كننده ، . انجام گيرد اقدامات كنترل ايمني براي محافظت
 .   اشنا باشدمواد نفتيكار با بي خطر طرز كار ايمن و  و با  مجهزايمني فردي موردنياز،

  احتياطات جابجايي

. در محيط خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از اشعه مستقيم آفتاب انبار شود
 مخازن .بايست عاري از كليه عوامل ناسازگار مثل عوامل اكسيدكننده قوي باشد محيط انبار مي
  . بايد مجهز به سيم زمين باشدي سنگين فلزي ثابت نفتا

شرايط انبارداري     

  سته بندي مناسبب تانكر و بشكه

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي  شبيه گازوئيلمايع
  شكل فيزيكي  شفافمايع

  رنگ رنگ مايع بي
  بو . دارد گازوئيلبوي مخصوصي
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  اسيديته   ندارد
  حالليت آب  .غير قابل حل است

  حالليت در حاللهاي آلي قابل حل
 وزن مخصوص   5/4 بيش از  بت به هوا  نسبت به اب و بخار نفتا نس76/0حدود 

 حد انفجار پايين و باال   درصد7 درصد تا 9/0
  دماي خود آتشگيري در دسترس نيست

 درحضور شعلهنقطه اشتعال  درجه سانتيگراد10
انجمادنقطه   .در دسترس نيست

 اوليهنقطه جوش  درجه سنگين151
  فشار بخار  ميليمترجيوه 10كمتر از 
  گران روي  . تركيب نفتا متفاوت استبسته به

  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه كنيد
  اطالعات زيست بوم شناختي-11 

 مالحظات عمومي .شود  تبخير مي به مرور بخشي از ان  شود زمانيكه اين ماده وارد خاك 
طوب و عمل تبخير هم در خاك مرشود و  اين ماده در هوا به بخار تبديل ميبخشي از 

 . افتد هم خاك خشك اتفاق مي
 رفتار در محيط زيست

  قابليت تجزيه .باشد  بيولوژيكي اين ماده در آب ناچيز است و قابل چشم پوشي ميتجزيه
  اثر روي محيط آبزيان .باشد اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آنها مضر مي

 به منابع زير زميني اب يل استكه محصولي شبيه گازوئ  نفتابرش سنگينتر ازاز ورود 
  ساير اطالعات  .جلوگيري شود

  سم شناسي-12

در مواجهه . (  باشد ميگازوئيلبه نظر مي رسد تاثيرات فيزيولوژيك  اين ماده مشايه 
اين .  واحد در ميليون ، صدمات كليوي ديده شده است30موشهاي نر با غلظتهاي كمتر از 
   ).مونها، سگها و مو شهاي ماده مشاهده نگرديده استتاثير در گونه هاي مربوط به مي

 مسموميت تنفسي

گرم بازاي هر  136(  .  باشد گازوئيلبه نظر مي رسد تاثيرات فيزيولوژيك  اين ماده مشايه 
 مسموميت غذايي   ). مورد مي شود100 مورد از هر 50كيلوگرم  وزن موش صحرايي سبب مرگ 
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 5 تزريق زير جلدي.  باشد گازوئيليولوژيك  اين ماده مشايهبه نظر مي رسد تاثيرات فيز
 ساعت سبب تحريكات پوستي 24 ، بعد از اين ماده از  هر كيلوگرم وزن خرگوشءگرم بازا
 روز سبب 10 گرم بازار هر كيلوگرم وزن خرگوش بمدت 5,76اگرچه تزريق . مي شود

  .ي ديده شده استكاهش وزن، تحريكات  شديد پوستي و تاثيرات كليوي و كبد

  مسموميت ا ز پوست

  مسموميت چشمي .ها تحريكات چشمي مشاهده نشده است در مطالعات آزمايشگاهي برروي خرگوش
در مطالعات انجام شده بر روي بخار اين ماده آثار سرطان زايي در برخي گونه ها نظير 

  اثرات حاد  .موشهاي صحرايي نر ديده شده است

  ساير اطالعات  .جعه شودبه منابع ديگر مرا
  پايداري و بر هم كنش ها-13

  پايداري .پايداري معمولي دارد
  مورد اجتنابمحيطهاي   تخليه الكتريسيته ساكن،  ساير منابع محترق و مشتعل و اصطكاك، گرما هاي باز،   شعله

  گارمواد نا ساز )مثل پيروكسيدها، اسيدنيتريك و پركلراتها(عوامل اكسيدكننده قوي 
  خطرات ناشي از تجزيه .شود كسيدكربن در اثر احتراق ناقص اين ماده توليد ميو دي ا   كربناكسيدمنو

 يكي از خوراك كه محصولي شبيه گازوئيل است ، مي تواند سوخت مناسب ويا  نفتابرش سنگينتر از
گراد به  درجه سانتي1000كه بعد از شكست حرارتي در حدود باشدهاي مجتمع هاي پتروشيمي 

 . تبديل مي شود ها ي مختلفاولفين
  ساير اطالعات

براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت : مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  حمل و نقل هوايي  عمل شود گازوئيل اتش زا مثلمطابق مواد
  حمل و نقل دريايي  عمل شود گازوئيلمطابق مواد اتش زا مثل
  حمل و نقل راه آهن و جاده   عمل شود گازوئيلمطابق مواد اتش زا مثل

   ماده قابل اشتعال-3: بندي  طبقه
  ساير اطالعات  
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  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي   ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م/  ي ف-حم /  01/ شماره ويرايش 
1384 مستانز  

/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
نفتا سنگينتر از  –خوراك :مجموعه  نفتا تر از سنگينبرش  :نام

 

٧

   شده در مورد  مقررات تدوين اطالعات-

[Carc.Cat.2;Xn] نمادهاي خطرات 
R-45 : احتماال موجب سرطان گردد  
R-65 : خطر آسيب ريوي در آلودگي هاي ششي  

 شماره خطروريسك
 

S- 53 : اجتناب از محيطهاي آلوده و استفاده از دستورالعمل قبل از استفاده  
S-45 : مراجعه به پزشك در آلودگي ها  

 شماره ايمني وسالمت
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـودر   شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود 
تهيه ي       .. مي دانند    ا  اسـتفاده سـالم و ايمـن           " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف   و" روش

اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه     موفقيت در اجراي
  .ظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است محصوالت براي حف

از       م
   .  

ر

ا
  ب  

"

ا در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                           . صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات 
 .دهيد

ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين            ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب              
ز ايـن              مـسئوليت  ،اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهـد                   و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده 

نخواهد بود                ه عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات
ودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند 

ب

خ .
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


