
 
  :ماهيت ماده - 1

  پودر روي :نام شيميايي

  )پودر(موبليت -پودر آبي: نامهاي مترادف

  CAS  :6-66-7440شماره 

 zn :فرمول شيميايي

   4/65 :وزن اتمي

  : عالئم حفاظتي  - 2

  

  

  

  

  :هشدارهاي حفاظتي -3

  .باعث خشكي پوست مي شود :تماس با پوست

زه فلزي كه ي از قبيل تب بخار فلزي و معالئم :تنفس

   .ممكن است تاخيري باشد

در تماس با آب ، اسيدها ، بازهـا و مـواد ناسـازگار    انفجار

  .احتمال خطر آتش سوزي و انفجار دارد

  :كمكهاي اوليه-4

ـ  . هواي تـازه، اسـتراحت،    :تنفس راي مراقبتهـاي  فـرد را ب

  .پزشكي ارجاع دهيد

. ابتدا به پوست مقـدار زيـادي آب بزنيـد    :تماس با پوست

  سپس با آب و صابون بشوئيد

مقـدار   شم ها را براي مدت چند دقيقه باچ :تماس با چشم

  ،فرد را بيرون بياوريدلنزهاي تماسي را . آب بشوئيد زيادي

  .براي مراقبتهاي پزشكي بفرستيد

 مراقبتهـاي ا براي فرد ر .دهان را با آب بشوئيد :گوارشي

  .پزشكي بفرستيد

  :اطفاء حريق -5

در واكـنش  .ال استعقابل اشت ٌا      شديد :يخطر آتش گير 

آتش سـوزي و يـا انفجـار    هاي زيادي ممكن است منجر به 

در آتش سوزي دود و دمه و گازهـاي سـمي آزاد مـي    . گردد

  .كند

در تمـاس بـا آب ، اسـيدها،بازها و مـواد     :  خطر انفجـار 

  .ناسازگار احتمال خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد

در صورت بروز اتـش از پـودر اتـش    : ءنحوه مناسب اطفا

امـا بـه هـيچ    .نشاني مخصوص و شن خشك اسـتفاده كنيـد  

در .عنوان از آب و خاموش كننده هاي ديگـر اسـتفاده نكنيـد   

سوزي ظروف اين ماده و غيره را با اسپري  صورت بروز آتش

  آب خنك نگهداريد

  

  :حفاظت هاي فردي -6

   استفاده از دستكشهاي حفاظتي: حفاظت پوست

عينـك هـاي   (اسـتفاده از حفاظهـاي چشـم     :حفاظت چشم

  ) ايمني 

  استفاده از تهويه موضعي   :حفاظت تنفسي

در هنگام كـار نخوريد،نياشـاميد، سـيگار     :حفاظت گوارشي

  .دستها را قبل از خوردن غذا بشوئيد نكشيد،

تمـام منـابع آتـش      :طريقه دفع ضايعات مـواد  -7

   هرگز اين ماده را. ل دهيدرا خاموش كرده و يا انتقا افروزي

  

  

ماده ريخته شده را به داخل ظـروف  . فاضالب نرانيد به داخل

سـپس بـه يـك مكـان ايمـن منتقـل        .خشك منتقـل كنيـد  

  .)باشد تي به تمام وسائل حفاظت فردي مجهزفرد بايس.(كنيد

  

  :جابجايي و انبار  -8

از جدا . در مكان مقاوم در برابر آتش سوزي نگهداري نمائيد 

مواد اكسـيد كننـده قـوي ،بازهـاي قـوي ،اسـيدهاي قـوي        

در جاي خشك .،اكسيدان ها ، اسيدها و بازها نگهداري نمائيد

  .نگهداري نمائيد

  : مشخصات فيزيكي و شيميايي -9

  درجه سانتي گراد 907  :نقطه جوش

  درجه سانتي گراد 419 :نقطه ذوب

  14/7: دانسيته

  .واكنش مي دهد:حالليت در آب 

  پاسكال كيلو  1/0:  درجه 478فشار بخار در 

درجـه سـانتي    460 :درجه حرارت آتشگري خودبخـودي 

  گراد

                            :اطالعات مهم  -10

  : خطرات شيميايي

به شدت بـا  . در اثر حرارت فيوم هاي سمي تشكيل مي دهد

به شـدت بـا    با آب و .ها واكنش نشان مي دهد اكسيد كننده

ن  ژده ،گاز بسيار قابل اشتعال هيدروا و بازها واكنش دااسيده

به شدت با گوگرد،هيدروكربورهاي هالوژنـه  . را آزاد مي نمايد

و بسياري مواد ديگر واكـنش داده و منجـر بـه خطـر آتـش      

  .سوزي و انفجار مي شود

  

 

 

1  
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  :خطرات فيزيكي 

اگر به شكل پودر يا دانه اي باشد،مخلوط گرد و غبار آن با هوا 

اگر خشك باشد،ممكن است در  .ايجاد انفجار نمايدممكن است 

حامل شارژ .... اثر تكان خوردن ، جابجايي توسط هوا ،ريختن و 

   .الكتريسيته ساكن شود

  

  : راههاي مواجهه - 11

جذب بدن  ي يا از راه گوارشاين ماده مي تواند از راه استنشاق

  .شود

  :خطرات استنشاقي

سـانتي گـراد قابـل اغمـاض     درجه  20تبخير اين ماده در دماي 

ولي به هر حال غلظت ذرات معلق در هواي آن به سرعت . است

  .در زمان پراكنده شدن به حد زيان آور خواهد رسيد

  

  :اثرات مواجهه كوتاه مدت

سبب ايجاد تـب فلـزي   استنشاق بخارات ممكن است  ⇒

  .گردد

  )طوالني مدت(كن است تاخيري باشندتاثيرات آن مم ⇒

  

  :الني مدت يا مكررمواجهه طو اثرات

تماس طوالني مدت و مكرر آن با پوسـت ممكـن اسـت ايجـاد     

 .درماتيت نمايد

  

  نكات قابل توجه

جزئـي   روي ممكن است حاوي مقـدار  �

  .نيك باشدآرس

در هنگام تشـكيل هيـدروژن همچنـين     �

ممكن است توليد گازهاي سمي آرسـين  

  .نمايد

به شدت با عوامل خاموش كننده آتش از  �

ــ ــالوقبي ــا،كف و دي ژل آب ، ه ن ه

  اكسيدكربن واكنش نشان مي دهد

عالئم تب فلزي معموال پس از چند ساعت  �

  .مشخص مي شود

خـاطر آتـش   ب(لباسهاي آلوده شده را  �

آبكشـي   آب با مقـدار زيـادي  ) سوزي 

 .نمائيد

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي

  انمركز بهداشت است

  شهرستان مشهد 3مركز بهداشت شماره 

  

  

 

  

  
 

MSDS4 

  پودرروي

Zinc powder 

 واحد بهداشت حرفه اي


