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از  این مواد در صنعت یکی  به علت حضور دائمی  خطرات مواد شیمیایی 
ناپذیر در تمامی   باشندعناصر جدایی  از    .مجموعه ها می  قطعا هیچ یک 

رویدادهای خطرآفرین و  به رخ دادن  کارکنان صنایع عالقه مند  و  مدیران 
نیستند  ساز  که   .هزینه  است  این  بر  سعی  آموزشی  مقاله  این   در 

  با آگاهی از ماهیت و ایمنی مواد شیمیایی بتوانید در محیط کار خود از بروز 
همچنین در صورت مواجهه موثرترین    وخطرات احتمالی پیشگیری نمایید  

 .اقدامات را انجام دهید

 

 تعریف مواد شیمیایی  1#

هستند   اشغال فضامی باشند و قادر به    جرم مشخصیمواد شیمیایی دارای  
ترکیبات شیمیایی معینی دارند و به دو دسته مواد آلی و معدنی تقسیم    که

 .می شوند

 خطرات مواد شیمیایی 2#

مواد  شناخت  خواص   برای  و  فیزیکی  خواص  با  بایست  می  شیمیایی 
در هنگام مواجهه با این مواد بتوانیم   شیمیایی هر یک از آنها آشنا شویم تا

انجام دهی را  از  .  ماقدامات الزم  روی هر یک  بر  توانند  مواد شیمیایی می 
و بگذارند  منفی  تاثیرات  بدن  های  سرطان ارگان  از  بسیاری  و   سبب  ها 

خطرات مواد شیمیایی به دو دسته خطرات  . این  شغلی شوندبیماری های  
 :فیزیکی و خطرات بهداشتی تقسیم بندی می شوند
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 خطرات فیزیکی مواد شیمیایی  1-2#

 

 :شوند ی م ی دسته طبقه بند 8 ن یدر ا یی ایمیمواد ش ی ک یزیمخاطرات ف

 ( Flammableاشتعال )  تیبا قابل •
 ( Combustibleاحتراق ) قابل •
 ( Explosiveانفجار ) تیقبل  با •
 (Oxidizer) دکنندهیاکس •
 (Organic Peroxide) ی آل  یدهایپراکس •
 (Unstable) داریناپا •
 (Water reactionبا آب ) ری پذ واکنش •
 (Pyrophoric) ریآتشگ •

 خطرات بهداشتی برای اشخاص  2-2#

یا مزمن مواد شیمیایی بر افراد در معرض به صورت زیر طبقه اثرات حاد  
 :بندی می شوند
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 (Carcinogen) ا سرطان ز •
 (Irritant) ک محر  •
 (Corrosive) ه خورند •
 (Sensitizer) ا حساسیت ز •
 (Reproductive toxin) ل سموم تولید مث •
 (Target organ-specific) ص عامل های موثر بر ارگان های خا •

 

 ی اثر گذاری خطرات مواد شیمیاییراه ها 3#

کنند و باعث   ی م  دایبه بدن افراد ورود پ ریموارد ز قیاز طر  یی ایمیمواد ش
 شوند.  ی م ی شدن مشکالت گفته شده در بخش قبل جادیا
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 :این راه ها شامل این موارد هستند

 تنفس  –استنشاق  •
 پوست  •
 بلع  •
 تزریق  •
 تماس چشمی •

 

 عالئم و نشانه ها  4#

را در    ازیالزم است اطالعات مورد ن  ییایمیدر صورت تماس افراد با مواد ش
باش  اریاخت با   میبدان  که  م یداشته  اطالعات شامل    نی ا  .میعمل کن  دیچطور 

با آن ها    دیبا  یی ایمیشناخت خطرات مواد ش  یباشند که برا  ی م   ریموارد ز 
 آشنا بود.

طول   ،ییایمی(: مقدار ماده جذب شده که به قدرت ماده شDoseدز ) •
 دارد.  ی مدت تماس و تکرار تماس بستگ 

(: تماس حاد به دنبال تماس کوتاه مدت  Acute effectحاد )  اثرات •
 ( د یافتد )اس ی اتفاق م

و تماس به غلظت   ی (: در زمان طوالنChronic effectمزمن )  اثرات  •
 سرطان مثانه(  -دنیکم )بنز

شکل   کی(: همه افراد به  Individual variability)  یفرد  یها  تفاوت  •
 اثرات مزمن(  یدهند )مخصوصُا برا ی اثرات ماده را نشان نم
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 دستورالعمل های بهداشت مواد شیمیایی 5#

امحاء،   ،یجهت استفاده، نگهدار   ی ساز و کار مشخص  ستیبا  ی هر سازمان م
 .دینما نییتع یی ایمیحمل و نقل و ... مواد ش

  ست یبا  ی باشد که م  ی م  یکار   یدستورالعمل ها  نی سازوکار در قالب تدو  نیا
 آن عنوان گردند:  نیدر تدو ری موارد ز

 روش کار استاندارد  •
 اندازه گیری کنترل تماس  •
 تجهیزات حفاظتی و تهویه مناسب  •
 اطالعات آموزشی •
 توجه به کار با مواد ویژه خطرناک •
 مصوب کردن برنامه ریزی برای مواد شیمیایی •
 مایشات پزشکی و مشاوره آز •
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 یتجهیزات حفاظت فرد 6#
  (PPE-Personal Protective Equipment) 

 

در خصوص هر یک از مواد شیمیایی، تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز باید 
 :این تجهیزات شامل مواد زیر می باشند .تعیین و کددهی شوند

 محافظ های چشم  •
 کفش های ایمنی دارای روکش •
 های تنفسیمحافظ  •
 پیشبندهای الستیکی یا پالستیکی برای مواد خورنده، بازی و حالل ها •
 دستکش با توجه به نوع ماده  •
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 انبرک جهت جلوگیری از تماس با مواد  •

هر   ،ییایمیکار با مواد ش  یباال  تیالزم به ذکر است که با توجه به حساس 
با مدون   دیسازمان  تعم  ی برنامه  نگهدار   رات ی جهت  حفاظت   زات یتجه  یو 

الزم در مورد نحوه استفاده   یآموزش ها  هیکل  نیهمچن  .داشته باشد  یفرد
  ییا یمیمواد ش  ی ها  برچسب  .به پرسنل داده شود  زات ی تجه  نی از ا  حیصح
  نکه یو ا  یی ایمیاساس نوع ماده ش  بر  شود و  ی از مواد نصب م  کیهر    یبر رو

عالمت    Xتا    Aحروف    یاست بر رو  ازیرد نمو  یفرد  ی حفاظت   زات ی چه تجه
 شود.  ی زده م 

 

 د برگه اطالعات ایمنی موا 7#
 (MSDS-Material safety data sheet) 

 ای  یمحل نگهدار   در  باشد که  ی م   ی مواد شامل اطالعات  یمن یبرگه اطالعات ا
از بروز خطرات مواد   یر یجلوگ  باعث  شود و  ی نصب م   یی ایمیمصرف مواد ش

 MSDS به  یی ا یمیت در هنگام تماس با مواد شاس  الزم  .گردد  ی م   یی ایمیش
ضرور  اقدامات  آن،  دستورات  طبق  و  مراجعه  گردد  یها    ی محتوا  .انجام 

MSDS باشند ی م  ریها شامل موارد ز: 

 ییشناسا •
 خطرها شناخت •
 اطالعات مواد /بیترک •
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 ه یاول یها کمک •
 قیحر •
 از حادثه  یر یشگیپ •
 و حمل ینگهدار  •
 ی فرد  یتماس و حفاظت ها کنترل •
 ییایمیو ش ی ک یز یف ات یخصوص •
 ی ر یو واکنش پذ یدار یپا •
 یمربوط به سم شناس  اطالعات  •
 ی مربوط به اکولوژ   یها داده •
 دفع نحوه •
 مربوط به حمل و نقل مواد   اطالعات  •
 ن ینامه و قوان نییآ •

 ییایمی از خطرات مواد ش یینمونه ها 8#

مهم و قابل   اریبس  یامروزه امر   یی ایم یش  ع یدر صنا   ی منیا  می که گفت  همانطور
جان   تواندیم  یی ایمیش  ع یدر صنا  یاشتباه و سهل انگار   هرگونه   .توجه است

  عیفاجعه بزرگ که در صنا  5ادامه با هم    در  .ندازدیرا به خطر ب  یاد یافراد ز
ما همراه   با  .میکن  ی م  ی رخ داده را به همراه علل وقوع آن ها بررس  یی ایمیش

 .دیباش
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 (Bhopal Disaster) فاجعه بوپال 8#- 1

است که جان هزاران   ی مقصودمان وقوع اتفاق   میزنیحرف از فاجعه م  ی وقت
را گرفته است تار  در  .انسان  زم  یار یبس  یفاجعه ها  خیطول  نقض   نهیدر 

 نیهم از ا  بوپال  .است  وستهیبه وقوع پ  یی ایمیش  ع یدر صنا  ی من یا  لیمسا
 ود.ش ی فاجعه بزرگ محسوب م کیلحاظ 

 

 کی آن بر اثر نشت    در  اتفاق افتاده و  1984دسامبر    3  خ یفاجعه در تار  نیا
هزار    8بالغ بر (Methyl Isocyanate) انات یزوسیا  لیبه نام مت  ی گاز سم

سال بعد از واقعه  10تعداد تا    نیا  البته  .نفر جان خود را از دست داده اند
 . ردیگ ی م  ی فاجعه قربان نیسال، هنوز ا 35گزارش شده، اما بعد از گذشت 
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 شرح فاجعه بوپال 

دسامبر تعمیرات معمول تجهیزات انجام   2یک روز قبل از واقعه یعنی در روز  
تن متیل   40مقدار زیادی آب وارد تانک حاوی    22:45حدود ساعت    و  شد

 ایزوسیانات شد، در اثر انجام واکنش دما به مقدار قابل توجهی باال رفت و 
 .مخزن به حد انفجار نزدیک شدبعد از مدت کوتاهی دما آنقدر باال رفت که  

را  ایزوسیانات  متیل  سازی  ذخیره  های  تانک  این  از  یکی  زیر  تصویر  در 
 :میبینید
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و تانک در آستانه    دیاز حد نرمال تانک رس  اتفاقات فشار مخزن باالتر  نی ا  ی ط
کرد اما در عوض   یر یاتفاق جلوگ  نیاز ا  نانیاطم  ریش  وجود   انفجار بود که

صبح روز بعد باعث   تا  و کشنده را در اتمسفر آزاد کرد که  ی تن گاز سم   40
 .شهر شد نیکشته شدن هزاران نفر از مردم ا

از سو  طبق منتشر شده  ذخ  دیکربا   ونیونیکارخانه    یمدارک  تانک   رهیهر 
خنک    ات یمبرد عمل  ال یس  کی  با  بوده که  ی پمپ گردش  کیبه    زیمجه  یساز 
در زمان کارخانه    اما  .شود  یر یدما جلوگ  شیتا از افزا  دادهیرا انجام م  یساز 

و   بردهیفشار مخزن را باال م تروژنیو در عوض با ن  کردهی از پمپ استفاده نم
 شد.  ی منتقل م ی عیماده مورد نظر بطور طب
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در شب حادثه بعد از باال رفتن دمای تانک بدلیل قطع بودن آالرم دمای غیر 
مجاز، پرسنل کارخانه دیر متوجه وقوع فاجعه شدند هم چنین فشار تانک 

ی خروجی تانک فشار سنج اما به دلیل نشتی شیر ها  .نیز افزایش یافته بود
در نتیجه زمانی پرسنل به عمق    .اتاق کنترل یک فشار عادی را نشان میداد

 .فاجعه پی بردند که دیگر دیر شده بود

این فاجعه اگرچه درس بزرگی برای مهندسین صنایع شیمیایی داشت اما 
یونیون کرباید که در آن زمان یکی    .تاوان بسیار سنگینی هم برای آن گرفت

از بزرگان در حوزه تولید مواد شیمیایی بود بعد از وقوع این فاجعه محو شد  
به   1999ل  هیچگاه جایگاه پیشین خود را نیافت و بقایای آن نیز در سا  و

 .فروش رفت

 نوشته تامل بر انگیز روی تابلوی اتاق کنترل کارخانه یونیون کرباید 
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(SAFETY is everybody's business) 

 شغل همه است!( یمن ی)ا

 Flixborough فاجعه 8#- 2

از    همچنان  رسد اما  ی ها به بوپال نم  ی اتفاق اگرچه از نظر تعداد قربان  نیا
 شود. یم  ادی یی ایمیش ع یدر صنا  ی منیا  ع یاز فجا ی کیآن به عنوان 
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 18آن    ی در کشور انگلستان اتفاق افتاد و ط  1974جوئن سال    1فاجعه در    نیا
 ون یلیم  100بالغ بر    زی بر آن ن  عالوه  .ه شدندنفر از پرسنل  اتاق کنترل کشت 

 به بار آمد. زی ن ی دالر خسارت مال 
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 شرح فاجعه 

در یک واحد اکسیداسیون سیکلو هگزان که بخشی از واحد تولید نایلون 
راکتور موازی وجود داشت که یکی از آنها مدتی برای تعمیر از سیکل    6  بود،

اینچی استفاده   20ری از توقف فرایند، از یک لوله  خارج شد و برای جلوگی
 بار بود،   10درجه سانتیگراد و فشار    150شرایط عملیاتی این فرایند دمای    .شد

راکتور شماره   جایگزین  لوله  جاگذاری  در  ایمنی   5همچنین  نیز مالحظات 
 .صورت نگرفته بوده است

اینچی که   20عصر با تولید سیکلو هگزان داغ در محل لوله    17حوالی ساعت  
  در مدت زمان کوتاهی در اثر احتراق ابر ناشی از   بجای راکتور قرار داشت،
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عمال این مکان را تخریب کرد و تا    بخار قابل اشتعال انجار مهیبی رخ داد که
 .روز نیز کسی توانایی خاموش کردن آن را نداشت 10

به دلیل عدم توجه به   Seveso فاجعه رخ داده در  3-8#
 خطرات مواد شیمیایی

این اتفاق هم مثل فاجعه بوپال از جمله اتفاقات آزاد سازی مواد شیمیایی  
با عنوان  سمی است، هم یاد می   Toxic Release  به این دست فجایع 

 .شود

 

 شرح فاجعه 

بود که در  Icmesa Chemical Company اتفاق مربوط به شرکت  نیا
  17000شهر    نیا  ت یجمع  .قرار داشت Seveso شهر  کی نزد Meda منطقه

  ی جوال  9روز شنبه    در  .فاصله داشت  النیبا شهر م  لیما  15نفر بوده و فقط  
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فن  12:37در ساعت    1976سال   اثر مشکالت  برا  جادیا  ی در  از   ی کی  یشده 
آزاد شد که  یی ایمیتن ماده ش  2راکتور ها، حدود   را  2500  در اتمسفر  نفر 

آزاد شده    یی ایمیمواد ش  انیم  در  .اثرات مخرب خودش قرار داد  ری تحت تاث
 .است یی ایمیمواد ش نی تر  ی از سم  ی کیبود که   ای TCDD ماده

 تگزاس شگاه یفاجعه پاال 4-8#

 ی هکتار م   1200بود که وسعت آن به    کایمتحده امر  التی ا   شگاهی پاال  نی سوم
مترمکعب(    63000بشکه )  437000حدود    2000آن در سال    تیو ظرف  دیرس

  ا ی British Petroleumمتعلق به شرکت   شگاهی پاال نی ا  .در روز بوده است
BP  .بود 

 

 شرح فاجعه 
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 ندیفرا ISOM در واحد  ی دروکربنیبر اثر انفجار ابر بخار ه  2005مارس    23در  
 .نفر مجروع شدند 170از  شیکارگر فوت و ب 15 ون،ی زاسیزومر یا

به   San Juanico فاجعه  5-8# توجه  عدم  اثر  در 
 ییایم یخطرات مواد ش

 شرکتمتعلق به   LPG یبرا  ع ی و توز  یساز   رهیمرکز ذخ  کیحادثه در    نیا
Petroleos Mexicanos  ای PEMEX شرکت شامل   نیا   سات یتاس  .رخ داد

 مخازن منفجر شدند. نیانفجار ها همه ا نیبوده که در ا LPGتانک  54

 

 شرح فاجعه 

 می عظ  یاتفاق افتاد که بر اثر انفجار ها  1984نوامبر سال    19فاجعه در    نیا
از ا  11مقدار   LPG مخازن ا  بر  .ماده منفجر شد  نیهزار متر مکعب   نیاثر 

 .نفر کشته شدند زین 500پشت سر هم  یانفجار ها

 


