سیستم  WHMISبه منظور طبقه بندی مواد شیمیایی ،بر اساس خواص و

عالمت هشدار دهنده برای این رده از مواد به صورت تصویر یوک سویلندر یوا

گاهی اوقات برای بروز آتش سوزی ،تنها وجود یک ماده اکسید کننوده کفایوت

خطرات مشابه ایجاد شده است .در این سیستم 6 ،رده مختلف از مواد ،تعریف

ظرف حاوی گازهای پرفشار است که توس دایره ای احاطه شده اسوت .گازهوای

نموده و نیازی به وجود جرقه یا شعله ( به عنوان منبع احتراق ) نمی باشد .موواد

شده که برخی از آنها نیز دارای زیرگروه های فرعی می باشند .بر طبق ضوواب

پرفشار همچنین ممکن است وی گی های خطرناک دیگری نیوز داشوته باشوند .بوه

اکسید کننده می توانند به صورت گواز ( اکسوی ن و ازن ) موایع ( اسوید نیتریوک،

و مقررات حاکم بر مواد کنترل شده ،معیارهای خاصی برای دسته بندی هر یک

عنوان مثال ،سیلندر گاز پروپان عالوه بر فشار زیاد ،به سادگی مشتعل موی شوود و

محلول های پرکلریک اسید ) و یا جامود ( پرمنگنوات پتاسویم ،کلریوت سودیم )

از مواد شیمیایی در یکی از این گروه ها وجود دارد .هر یک از این رده هوا بوه

به همین دلیل باید دارای دو عالمت خطر باشود :یکوی بوه عنووان گواز پرفشوار و

باشند .عالمت هشدار دهنده برای موواد اکسویدکننده بوه صوورت حورف  Oبوا

کمک عالئم و نشانه های خاصی شناسایی می شوند .این رده ها عبارتند از:

دیگری به عنوان یک ماده قابل اشتعال.

شعله ای بر روی آن است که درون دایره ای محصور شده است.

رده  : Aگازهای پرفشار
رده  : Bمواد قابل اشتعال و سوختنی

برخی از مواد اکسیدکننده نظیر پراکسیدها ،ترکیبات آلی بسیار

رده  : Bمواد قابل اشتعال و سوختنی

رده  : Cمواد اکسیدکننده
رده  : Dمواد سمی و عفونت زا

خطرناکی هستند ،زیرا که عالوه بر قابل اشتعال بودن ،قابلیت تامین

قابل اشتعال بودن یوک مواده بوه معنوای آن

اکسی ن مورد نیاز برای آتش سوزی را نیز دارند .به دلیل ایجاد

است که این ماده می تواند به سوادگی در دموای

واکنش های قوی این گونه مواد می توانند سبب انفجار گردند.

گروه  : 1موادی که اثرات سمی حاد و سریع ایجاد می نمایند.

عادی ( پایین تر از  33/8درجه سانتیگراد یا 111

گروه  : 2موادی که اثرات سمی دیگری دارند.

درجه فارنهایت ) مشوتعل گوردد .ایون در حوالی

گروه  : 3مواد عفونی دارای خطرات زیستی ()Biohazardous

است که برای اشتعال مواد سوختنی ،اغلب باید

رده  : Dمواد سمی و عفونت زا

رده  : Eمواد خورنده ()Corrosive

آنها را حرارت داد و دمای آنها را به بویش از دموای طبیعوی ( بوین  33/8توا 33/3

این رده از مواد ،شامل ترکیباتی است که قابلیت آسیب رسانی به بودن را داشوته

رده  : Fمواد دارای واکنش پذیری خطرناک

درجه سانتیگراد یا  111تا  211درجه فارنهایت ) رساند .مواد واکونش پوذیر قابول

و شامل  3گروه عمده اند.

اشتعال به موادی گفته می شود که در صورت تمواس بوا هووا یوا آ

بوه صوورت

گروه  : )D-1( 1موادی که اثرات سمی حاد و سریع ایجاد می نمایند

رده  : Aگازهای پرفشار

ناگهانی می سوزند و یوا در تمواس بوا هووا و آ  ،گازهوای قابول اشوتعال ایجواد

ایوون گووروه از مووواد ،بسوویار سوومی بوووده و

هر ماده ای که به صورت طبیعی ،گازی شکل بوده و

می کنند .این مواد ممکن است به صورت جامد ،موایع و یوا گواز باشوند و شوامل

خطرات آنی وحادی برای سالمت انسوان ایجواد

تحت فشار یا برودت درون ظروف خاص قرار داده

گروه های مختلفی می شوند که درون این رده از مواد قرار موی گیرنود .از جملوه

می نمایند .چند دقیقوه یوا چنود سواعت پو

از

شده باشد ،گاز پرفشار به شمار می رود .خطر ایون

نمونه های متداول این رده از مواد می تووان بوه پروپوان ،بوتوان ،اسوتیلن ،اتوانول،

قرارگوورفتن در معوورن ایوون گووروه از مووواد،

گروه از مواد عمدتاً به دلیول فشوار زیواد گواز درون

استن ،تربانتین ،تولوئن ،نفت سفید ،حالل های الکلوی ،رنوه هوای افشوانه ای و

مخاطرات ایجاد شده ممکون اسوت بوه صوورت

آنها است .در صورتی که سیلندر حاوی این گازها بشکند ،همانند یک اژدر یوا

روغن جال اشاره نمود .عالمت این رده به صورت یک شعله با خ زیر آن اسوت

سوختگی ،کاهش سطح هوشیاری و ایجاد حالت

راکت جنگی و با سرعت زیاد به حرکت درآمده و خطراتی را برای افرادی کوه

که درون دایره ای محصور شده است.

کما بروز نموده و یا حتی منجر به مرگ فرد گردد .عوالوه بور ایون ،بسویاری از

در مجاورت آنها قرار دارند ،ایجاد می نماید .در صورتی که سیلندر گاز در اثور

رده  : Cمواد اکسیدکننده

موادی که در این گروه قرار می گیرند اثرات بلند مدتی هم ایجاد می نمایند کوه

بروز آتش یا افزایش حرارت گرم شود ،گاز منبس شده و ممکن است منفجور
گردد .عالوه بر این ،نشت گاز نیز خطرناک است ،چرا که گاز خروجوی بسویار
سرد بوده و ممکن است در صورت تماس با پوست سبب یخ زدگی و انجمواد
سریع شود ( مانند گاز دی اکسید کربن و پروپان) .از جمله نمونه های متوداول
گازهای پرفشار می توان به هوای فشرده ،دی اکسوید کوربن ،پروپوان ،اکسوی ن،
اکسید اتیلن و گازهای مورد استفاده در جوشکاری اشاره نمود.
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ممکن است تا ماه ها یا حتی سالها پ

اگرچه مواد اکسیدکننده اغلب نمی سوزند ولی

از آن ،بروز ننماید .از جملوه ایون موواد

می توان به مونوکسید کربن ،سیانید سدیم ،اسوید سوولفوریک ،تولووئن2 -و-4

می توانند از طریق فراهم نمودن اکسی ن بیشتر ،به

دی ایزوسیانات ( )TDIو آکریلونیتریل اشاره نمود .عالموت هشوداردهنده ایون

سوختن مواد کمک نموده و یا موجوب گردنود توا
موادی که به طور طبیعی نمی سوزند ،بوه صوورت

گروه از مواد عبارت است از تصویر جمجمه ای بوا دو اسوتخوان روی آن ،کوه

ناگهانی و خوود بوه خوود ،آتوش بگیرنود .وجوود

درون یک دایره قرار گرفته اند.

اکسی ن برای بروز آتش سوزی ضروری است .برخی از مواد شیمیایی در ترکیوب
با اکسی ن مواد دیگری ایجاد می نمایند که قابلیت سوختن دارند.
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گروه  :)D-2( 2موادی که اثرات سمی دیگری دارند

از جمله مواد عفونی با خطورات زیسوتی موی تووان بوه ویوروس ایودز (،)HIV

اثر این گونه مواد سمی ،بوه سورعت بوروز

هپاتیت  Bو باکتری سالمونال اشاره نمود .عالمت هشداردهنده برای این گوروه از

نمی کند و در صوورتی کوه اثورات فووری هوم

مواد ،شبیه سه حرف  Cدر هم فرو رفته با یوک دایوره کوچوک میوانی اسوت کوه

داشووته باشووند ،موووقتی و زودگووذر اسووت .قوورار

همگی درون یک دایره بزرگ قرار گرفته اند.

گرفتن طوالنی مدت در معرن این گونه موواد،

رده  : Eمواد خورنده ()Corrosive

می توانند عواقب موزمن و بسویار شودیدی نظیور سورطان ،آلورژی ،مشوکالت
تولیدمثلی ،آسیب رسانی به جنین ،تغییرات ژنی یا سوزش ،التها

و حساسیت

ایجاد نمایند .گروه  2شامل دو زیرگروه است که ( D2Aمواد بسیار سمی ) و
 (D2Bمواد سمی ) نامیده می شود .در زیرگروه  D2Aموادی قرار موی گیرنود
که از نظر شیمیایی سرطان زا و یا دارای قابلیت آسیب رسانی به جنوین بووده،
توانایی جهش زایی در سلول های تولیدمثلی را داشته و یا جزء سموم یوا موواد
حساسیت زا ( برای سیستم تنفسی ) باشند .عالوه بر این ،موادی که مقدار کموی
از آنها در بلندمدت ایجاد مسمومیت مزمن می نماید در این گروه قورار دارنود.
زیرگروه D2Bشامل موادی است که موجب جهوش ژنتیکوی در سولول هوای
غیرتولیدمثلی می گردند و یا حساسیت پوسوتی ،تحریوک چشوم و مسومومیت
های مزمن ایجاد می نمایند .از مواد این گروه می توان به الیاف آزبست ،جیووه،
استن ،بنزن ،سیلیکا کوارتز (کریستالین) ،سر

و کادمیم اشواره نموود .عالموت

هشداردهنده برای این گوروه از موواد ،عبوارت اسوت از حورف  Tبوا عالموت
تعجب در زیر آن ،که درون دایره ای محصور شده است.

این رده از مواد ،شامل ترکیباتی است کوه
در صورت تماس با پوست و سایر بافت هوای
انسانی نظیر چشم و ریه ،سوختگی حاد ایجواد

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نموده و بوه مووادی نظیور فلوزات و البسوه نیوز
آسیب موی رسواند .ترکیبوات ایون گوروه دارای
اثرات دائمی و پایدار هستند ( مواد سووزآور و
محرک اگرچه دارای اثرات مشابهی هستند ولی به دلیل عدم پایوداری آثوار ایجواد

توصیه نامه آموزشی شماره 3

شده ،در رده  D-2قرار می گیرند) .متداول ترین مواد خورنده عبارتند از :اسویدها
(اسید سوولفوریک و اسوید نیتریوک ) ،بازهوا (ماننود هیدروکسوید آمونیووم ،سوود
سوزآور و مواد دیگری مانند گاز آمونیوم ،کلرین و دی اکسید نیتوروژن ) .عالموت
هشداردهنده برای مواد خورنده عبوارت اسوت از دو لولوه آزموایش کوه محتووای

آشنایی با عالیم هشداردهنده در سیستم

WHMIS

()Workplace Hazardous Materials Information System

درون یک ی از آنها در حال ریختن روی یک میله فلزی و دیگری در حال ریخوتن
روی دست می باشد و خطوطی از محل برخورد خارج شوده کوه داللوت بور اثور
خورندگی ماده دارد و کل این تصویر درون یک دایره قرار گرفته است.

گروه  :)D-3( 3مواد عفونی دارای خطرات زیستی ()Biohazardous

رده  : Fمواد که به طور خطرناکی واکنش پذیر می باشند

این مواد شامل موجودات زنده یا سومومی

یک مواده ناپایودار موی توانود بوه میوزان زیوادی

است که توس آنها ساخته می شوود و موی توانود

واکنش پذیر و فعال باشد .این گونه مواد در صوورتی

موجب بیماری در انسان و حیوان گردد .از جمله

که به درستی موورد اسوتفاده قورار نگیرنود ،بوه دلیول

موارد طبقه بندی شده در این گروه ،می تووان بوه

سهولت و شدت واکونش ،خطورات عموده ای ایجواد

باکتری ها ،ویروس هوا ،قوار هوا و موجوودات
انگلی اشاره نمود .از آنجا که این موجودات زنده می توانند در بافت ها یا درون
مایعات بدن (خون و ادرار) زندگی کنند ،بافت ها یوا مایعوات دربردارنوده ایون
عوامل نیز سمی به شمار می روند .افرادی که با این گونه مواد سرو کار دارنود،
اغلب به درستی نمی دانند که کدام بافت یوا موایع ،حواوی عوامول خطرآفورین
است .بنابراین باید کلیه نمونه ها را خطرناک در نظور گرفوت و احتیوا هوای

می نمایند .از جمله این مواد می توان به اتیل اکریالت ،وینیل کلرید ،اکسید اتویلن،
اسید پیکریک و کلرید آلومینیوم فاقد آ

اشواره نموود .عالموت موواد بوه شودت

واکنش پذیر ،یک لوله آزمایش است که خطو یا جرقه هایی از آن خارج شده و
این لوله درون حرف  Rقرار گرفته و مجموعاً توس دایره ای احاطه شده است.
هرگونه نظر ،پیشنهاد یا انتقاد خود را درباره این توصیه نامه آموزشی
با پست الکترونیک به آدرس  Safety-office@um.ac.irارسال نمایید.

الزم را مد نظر قرار داد.
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دفتر امور ایمنی ،سالمت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاهها
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