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  یی کننده چه پارامترها نی تع MSDS ست؟یمواد چ یمن یبرگه اطالعات ا
 به همراه دارد؟  یی ایمیکاربران مواد ش یبرا یی ای مزا چه است و

 میمطلب همراه با شما به آن پاسخ خواه نیاست که در ا ی سؤاالت نیا
شود   ی استفاده م  یی ایمیکه از مواد ش یی برگه در جا ها نیآن جا ا از .داد
کسب اطالعات درباره   یبرا میکن یم  شنهادیشما پ به دارد، یادیز تیاهم
 .دیمقاله را از دست نده نیآن ا

 

 material) ست؟یچ یمنی برگه اطالعات ا 1#
safety data sheets) 

  ی هر کدام م  گر،یکد یبا  یی ایمیمواد ش بیترک ایو  اد یباال، فشار ز یدما
که  ی واکنش .باشد یی ایمیواکنش ش کی صورت گرفتن   یبرا ی لیدل توانند،

 لذا .به شمار رود یندیبروز حوادث ناخوشا یبرا ی تواند مقدمه ا  ی م
مواد، مستلزم  لیقب نیاز واکنش ا ی ناش ی از خطرات احتمال  یر یجلوگ
 .است یی ایمینسبت به اطالعات هر ماده ش ی کاف  ی آگاه

امکان بروز   یبرا یتواند هشدار  ی م  ،یطیدر هر مح یی ایمیمواد ش وجود
فاکتور   2مخاطرات،   نیا یی شناسا یبرا .مواد باشد ن یاز ا ی خطرات ناش

 :کاربران وجود دارد یبرا ی اصل

 ییا یمیمواد ش یدرج شده بر رو یها بلیل .1
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 مواد  یمن یاطالعات ا برگه .2

درباره  ی اطالعات یحاو یی ایمیمواد ش یدرج شده بر رو یها بلیل اگرچه
کار با  یاست که برا ی ع یاز اطالعات وس ی تنها بخش نیا اما مواد است؛ نیا
 میدار ازیچه که ن آن .داشت میخواه ازیبه آن ن یی ایمیماده ش کی

توان از  ی را م MSDS نیبنابرا .و کامل است قیدق ی به اطالعات ی دسترس 
کار  طی مح ی منیمهم در حوزه نظارت بر ا اریو بس ی اساس یجمله پارامترها 
 .ما باشد ازیاطالعات مورد ن ی تواند ارائه دهنده تمام  یم به شمار آورد که

پرسنل و کاربران در  یامن برا ی ط یمح  جادی اطالعات، ا نی از ا هدف 
 به .استفاده از آن ها است ح ی و نحوه صح یی ایمیمواجهه با مواد ش

 ی و اطالعات ات یدر بردارنده جزئ یمواد، سند  ی من یبرگه اطالعات ا ،یعبارت 
خطرات   نیا  .است یی ایمیاز مواد ش ی ناش  ی کامل درباره خطرات احتمال

مواد، مشکالت   یر یانفجار، واکنش پذ رینظ ی حوادثتواند شامل   ی م
 .باشد ی و بهداشت ی ط یمح  ستیز

به منزله   ان،یکارفرما  یبرا Material Safety Data Sheets قتیحق در
ها با   آن .شود ی کار محسوب م  طی مح سکیر ی ابیارز یبرا یدیکل یسند

بدون وجود   من،یا یکار  طی مح کی  وجود توانند از  ی سند م نیاستفاده از ا
حاصل  نانیاطم ستی ز طیمح ایرسان به افراد و  ب یهرگونه عامل آس

 .کنند
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 مواد  یمنی استفاده از برگه اطالعات ا تیاهم 2#

آشنا  دکنندهیهمان سف ایو   تکسیمانند وا  یا ندهیبا مواد شو ی همگ  نا  یقی
تواند آن   ی م گریبا مواد د ندهیشو نی ا بیترک میدان ی م  ی خوب به .میهست
عنوان مثال افزودن سرکه   به .زا کند بیخطرناک و آس ی به ماده ا لیرا تبد
 جادیرا ا ی سم یابر  اک،یآمون هیهر نوع پاک کننده بر پا ایو  تکسیبه وا

خاموش کردن اشتعال   ای .زا خواهد بود بیشدت آس به خواهد کرد که
به امحاء آن کمک آب نه تنها  لهیبه وس یی ایمیاز مواد ش ی از برخ ی ناش

 .خواهد نمود زیآن را شعله ور ن بلکه نخواهد کرد،

 م؟ یاطالعات را از کجا به دست آورد نی ا خوب

 یدرج شده بر رو یحاصل اطالعات و هشدارها ی آگاه نیشک ا بدون
وجود برگه  دیاست بدان الزم .است MSDS محصول و برگه یبسته بند
که قرار   یدر هر نوع بسته بند ،ییا یمیمواد ش یمواد بر رو  ی منیاطالعات ا 

 .است یالزام داشته باشند،

 یخطرناک نبوده و تنها حاو ییایمیمواد در رده مواد ش نی اگر ا ی حت
  ی منی عات ااطال برگه .خطرناک باشند یی ایمیماده ش کی از  یز ی ناچ ریمقاد

عدم استفاده از محصول را   ندیناخوشا جینتا یالزم برا یمواد هشدارها
 .مورد نظر به مصرف کننده داده است یی ایمیاز ماده ش منیاستفاده ا یبرا
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قرار  ی حت  ایو  یی ایمیماده ش کیکه بو کردن  یی توان گفت در جا ی م  پس
برگه   نیا زا باشد، بیتواند خطرناک و آس ی م  گریکدیدادن آن ها کنار 

 .مواد است که به کمک ما خواهد آمد یمن یاطالعات ا یها

 :به ما خواهد گفت MSDS می ریگ ی م  جهینت

قرار  ی طی و در چه مح میو انبار کن یرا نگهدار  یی ایمیمواد ش چگونه •
 .میده

 .به چه صورت است یی ایمیدرست مصرف هر نوع ماده ش قهی طر •
 .میمواجه شو  یی ایمیاز ماده ش ی ناش ی با خطرات احتمال  چگونه •

 

 MSDS کی اطالعات  3#

مواد، شناساندن خطرات  ی منی برگه اطالعات ا هیهدف از ته تینها در
اطالعات درج شده بر محصوالت   با .به مصرف کننده است ی احتمال 

تواند از    ی آسوده م ی الیبا خ چگونه داند که ی مواد م  نیکاربر ا ،ییایمیش
او در   یبرا ی نکند چه عواقب ی اگر به اطالعات توجه ای  و دیآن استفاده نما 

 .خواهد داشت ی پ

رخ داد )مثال تماس آن با  یحادثه ا یی ایمیهنگام استفاده از ماده ش اگر
 ی طور کل به .کند یر یجلوگ بیآس از  نشان دهد تا ی چشم( چه عکس العمل

ما  یرا برا ریمثل موارد ز یی ایمیماده ش کیپنهان  یای زوا ی برگه تمام  نیا
 :سازد ی آشکار م
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 ییایمیش خواص •
 یکیزیف •
 مخرب  آثار •
 استفاده  روش •

 ...و

 MSDS یاطالعات درج شده بر رو 1-3#

 یتوان طبقه بند ی را در چند دسته م  MSDS ارائه شده توسط اطالعات 
 :نمود

  یی ایمیو فرمول ش محصول اعم از نام، شناسه  هیاطالعات اول ارائه •
 یتماس اضطرار  یو شماره ها ی محصول، نام سازنده آن، نشان 

  ی دهنده خطرناک محصول که م لینسبت به مواد تشک هشدار •
تواند    ی خطرات م نیا .مصرف کننده به شمار رود  یبرا یدیتواند تهد

 ا یبا گاز منتشر شده از ماده، اشتعال آن و  تی شامل مسموم
 .ماده باشد  ی خورندگ

و هرگونه   یی ایمیماده ش  کی ی ثبات ی الزم در ارتباط با ب اطالعات  •
  ی آگاه .با آن واکنش نشان دهد بیکه امکان دارد در ترک یمواد

صورت   در  ،یفور  هیاول یو کمک ها رانهیگ شینسبت به اقدامات پ 
تماس آن با پوست، چشم و    رینظ یی ایمیاز مواد ش ی ناش بیبروز آس

 .ی نفس دستگاه ت  ای
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 قتیماده که در حق  ی کیزیو ف یی ایمیالزم درباره خواص ش اطالعات  •
 .شود ی محسوب م   زین MSDS یبخش ها نیاز مهم تر 

هر ماده شامل نقطه جوش،   یی ایمیمربوط به خواص ش  اطالعات  •
  ی موارد م گریو د  تهیاحتراق، دانس ینقطه ذوب، فشار بخار، دما

ماده و   یبه شکل ظاهر  زین ی کیزیمربوط به خواص ف اطالعات  .باشد
 .کند ی آن اشاره م یرنگ و بو

و امکان  یکامل جهت اشاره به خطرات آتش سوز  ی اطالعات درج •
اطفاء  حیبروز انفجار در محل انبار نمودن محصول و نحوه صح

 از آن ی ناش قیحر
  و استفاده از یمحافظت فرد یدرباره روش ها  ی اطالعات کاف  ارائه •

 ی طیمح   ستی و ز ی بهداشت یکنترل ها نیالزم و هم چن زات یتجه
در صورت   یی ایمیکننده ماده ش ی الزم راجع به مواد خنث اطالعات  •

 ط ینشت و انتشار ماده در مح
فاصله   ی حت ای یی ایمیحمل و انبار نمودن محصوالت ش حی صح روش •

از بروز هرگونه خطر و  یر یمواد جهت جلوگ یبسته بند انیمناسب م
 آن ها  انیواکنش م  جادیا
  ی ماده و چگونگ ی ط یمح  ستی ز ی نسبت به اثرات احتمال ی آگاه •

 آن یامدها یمواجهه با پ
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 مواد  یمنی برگه اطالعات ا هیمسئول ته 4#

  ی تمام فیاز جمله وظا (MSDS) مواد ی منیبرگه اطالعات ا  ارائه
  هر .رود ی به شمار م یی ایمیت شو البته واردکنندگان محصوال دکنندگانیتول

به   MSDS با داشتن دی وارد شده به کشور، الزاما  با  یی ایمینوع ماده ش
بخش   نیاز مهم تر ی کی نیچن هم .مصرف کنندگان محصول عرضه گردد

 یسر  از است که ی آن به لحاظ فن  دییبرگه اطالعات، تأ  نیا هیته یها
 شود.  ی و بهداشت هر سازمان محسوب م  ی منی کارشناس ا فی وظا


