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امر  نیا واست  شیروزمره رو به افزا ی در زندگ  یی ایمیکاربرد مواد ش
به منظور کاهش  NFPA ستانداردچون ا یی موجب استفاده از راهکارها

 یخطرناک برا یی ایمیکه مواد ش ی سکیر لیدل به .شود ی مخاطرات م 
شناخته  یاز استانداردها استفاده آورند، ی م  دیپد ستیز طی انسان و مح

کار   شگاهی در آزما اگر .کند ی م دای پ تیاهم شتریب NFPA چون یشده ا
مقاله با  یتا انتها  دیسر و کار دار یی ایمیبا مواد ش یبه گونه ا ای و  دیکن ی م

 .دیما همراه باش

 

 ست؟یچ NFPA استاندارد ای خطر  یلوز  1#

آن ها را در   رامونیپ طیخطرناک، افراد و مح یی ایمیاز مواد ش استفاده
مخاطرات    نیمقابله با ا یاز راه ها ی ک ی .دهد ی معرض خطر قرار م

 National Fire مخفف)  NFPA اندارداست ایخطر  یاستفاده از لوز 
Protection Association )کایآمر قیحفاظت در برابر حر انجمن .است  

  یر یاز جمله واکنش پذ یی ایمیکاربران با ابعاد مختلف مواد ش یی آشنا یبرا
  یلوز  4خطر از  یلوز  .کرده است هیخطر را ته یآن ها لوز  یر یو اشتعال پذ

  یها ی ژگیرنگ و هر شده است که لیمختلف تشک یکوچک تر با رنگ ها
 .دهد ی را نشان م یی ایمیماده ش
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  گردد و ی درج م یی ایمیظروف مواد ش یها رو شگاهی خطر در آزما یلوز 
 :دهند ی نشان م لیسطح خطر را مطابق ذ یدرج شده در هر لوز  اعداد

 حداکثر خطر :4 •
 ی خطر جد :3 •
 خطر متوسط  :2 •
 فیخف خطر :1 •
 خطر ی ب ایخطر  نیکمتر  :0 •

 .کرد میآشنا خواه یادامه مقاله شما را با مفهوم هر کدام از لوز  در
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 NFPA قرمز استاندارد یلوز  2#

 ی ر یاشتعال پذ تیقابل NFPA استاندارد یقرمز در لوز  رنگ
(Flammability) دهد ی نشان م 4تا  0را توسط اعداد  یی ایمیماده ش. 

 

ماده    ی عنی باال است؛ یر یاشتعال پذ تی: نشان دهنده قابل4 عدد •
 .شود ی مشتعل م  تیدرجه فارنها 73کمتر از  یدر دما یی ایمیش

 یر یاشتعال پذ تیبا قابل یی ایمیاز جمله مواد ش (Propane) پروپان
 .باال است

  ی عنی  متوسط است؛ یر یاشتعال پذ تی: نشان دهنده قابل3 عدد •
 ی مشتعل م  تیدرجه فارنها 100تا  73 نیب یی در دما یی ایمیماده ش

اشتعال  تیبا قابل یی ایمیاز جمله مواد ش (Acetone) استون .شود
 .باال است یر یپذ
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ماده   ی عن ی کم است؛ یر یاشتعال پذ تی: نشان دهنده قابل2 عدد •
 .شود ی مشتعل م  تیدرجه فارنها 200تا   100 نیب یدر دما یی ایمیش

 .ردیگ یم  یدسته جا نیدر ا (Sulfur)  گوگرد
  ی عنی کم است؛ اریبس یر یاشتعال پذ تی: نشان دهنده قابل1 عدد •

 ی مشتعل م تیدرجه فارنها 200باالتر از  یی در دما یی ایمیماده ش
 .ردیگ ی دسته قرار م  نیدر ا (Ammonia) اکیآمون .شود

  ی عنی  است؛ یی ایمیماده ش یر یدهنده اشتعال ناپذ : نشان0 عدد •
 Carbon) کربن دیکلر  تترا  .شود ی مشتعل نم ییدما چیماده در ه

Tetrachloride )دسته است نیاز ا. 

 

 NFPA زرد در یلوز  3#

 یر یواکنش پذ زانی و م یدار یسطح ناپا NFPA استاندارد یزرد لوز  رنگ
(Instability & Reactivity) واقع  در .دهد ی را نشان م  یی ایمیماده ش

هر دو را مشخص   ای نور و  ط،یمح یواکنش ماده با هوا زانی م یلوز  نیا
که نشان   رندیگ  ی قرار م 4تا  0 نیب یزرد رنگ هم اعداد یلوز  در .کند ی م

 .هستند یی ایمیماده ش یر یدهنده سطح واکنش پذ
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 مواد  باال است و یر یواکنش پذ تی: نشان دهنده قابل4 عدد •
  ی م هی تجز ی در دما و فشار معمول  ی دسته به راحت نی ا یی ایمیش

 نیاز ا ینوع TNT ای (Trinitrotoluene) تولوئن  تروین یتر  .شوند
 .است  یی ایمیماده ش

کمتر از   یر یواکنش پذ تیبا قابل یی ایمی: نشان دهنده مواد ش3 عدد •
به   یر یواکنش پذ یگروه برا نی ا یی ایمیش مواد .است ی گروه قبل

 Hydrogen) دروژنیه دیپراکس .دارند از ین یمنبع آغازگر قو
Peroxide) ردیگ ی دسته قرار م   نیدر ا. 

گروه   نیا  مواد .کم است یر یواکنش پذ تی: نشان دهنده قابل2 عدد •
از  (Potassium) میپتاس .دارند ازیواکنش به دما و فشار باال ن یبرا

 .جمله است نیا
  ی عنی کم است؛ اریبس یر یواکنش پذ تی: نشان دهنده قابل1 عدد •

 پروپن .دارند ازین یی باال اریواکنش به دما و فشار بس  یمواد برا
(Propene) ردی گ ی م یدسته جا ن یدر ا. 
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 یی ایمیماده ش یر یو واکنش ناپذ یدار ی: نشان دهنده پا0 عدد •
باال هم واکنش   اریدسته در دما و فشار بس نیا یی ایمیش مواد .است

 .ردیگ  ی م یدسته جا نیدر ا (Helium) ومیهل .دهند ی نشان نم

 

 NFPA در ی آب یلوز  4#

است که ماده   یخطر  زانینشان دهنده م NFPA استاندارد ی آب یلوز 
به  یی ایمیمواد ش اکثر .بدن انسان دارد (Health) سالمت یبرا یی ایمیش

به  یجد یها بیشدن آس دهیواسطه استنشاق، تماس با پوست و بلع
 یها بیسطح آس یلوز  نیدرج شده در ا 4تا  0 اعداد .کنند ی بدن وارد م

 .دهند ی م شیبر بدن انسان را نما یی ایمیمواد ش
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در  ییایمی: نشان دهنده کشنده و خطرناک بودن ماده ش4 عدد •
در   (Hydrogen Cyanide) دیانیس دروژنیه  .است یعاد طیشرا

 .ردیگ  ی دسته قرار م نیا
بر   یجد ب یتواند آس ی م  یی ا یمیدهد که ماده ش  ی : هشدار م 3 عدد •

  ی م یدسته جا نیدر ا (Chlorine gas) کلر گاز .وارد کند ی سالمت 
 .ردیگ

 ی رسان بیدسته به نسبت آس نیموجود در ا یی ایمی: مواد ش2 عدد •
 (Ammonia gas) اکیآمون گاز .سالمت انسان دارند یبرا یکمتر 
 .دسته قرار دارد نیدر ا

 بیدسته آس نیموجود در ا یی ایمیدهد که مواد ش ی : نشان م 1 عدد •
کننده   کیبدن انسان دارند و اغلب تحر  یبرا ی کمتر  اریبس ی رسان

 ی دسته م  نیدر ا (Potassium Chloride) دی کلر  میپتاس .هستند
 .باشد

 یبرا ی بیخطر و آس چیه یی ا یمیاست که ماده ش نیا انگری: ب0 عدد •
به انجام اقدام   ازیمواجهه با آن ها ن یبرا سالمت انسان ندارد و

مواد   نیاز جمله ا (Lanolin) نیالنول .ستی ن ی خاص ی اط یاحت
 .هستند
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 NFPA  استاندارد دیسف  یلوز  5#

 نشان دهنده خطرات خاص NFPA استاندارد  یلوز  در دیسف رنگ
(Special Hazards) یدسته برخالف لوز  نیا در .است یی ایمیمواد ش  

  ی خاص  ی که معان رندیگ ی قرار م یدر لوز  ی اعداد عالئم یقبل، به جا یها
 .دارند

 

 :باشند ی م  ریعالئم به شرح ز نیاز ا ی برخ

OX (Oxidizer) :یی ایمیاده شم  ی دکنندگ یاکس تینشان دهنده خاص  
مواد  نی از جمله ا (Ammonium Nitrate) ومی آمون ترات ین .است

 .است یی ایمیش
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W (Use No Water) :ی با آب به صورت ادیز یر ینشان دهنده واکنش پذ  
 نیدر ا (Sulfuric Acid) کیسولفور  دیاس .و خطرناک است یرعادیغ

 .دسته جا دارد

SA (Simple Asphyxiate Gas) : نشان دهنده گاز خفه کننده و اختناق
 .رد یگ ی م  یدسته جا  نیدر ا (Nitrogen) تروژنین .آور است

COR (Corrosive) :یی ایمیماده ش  ادیز ی عالمت نشان از خورندگ نیا  
  یی ایمیاز مواد ش (Potassium Hydroxide) میپتاس دیدروکسیه .دارد

 .ردیگ ی دسته قرار م نیاست که در ا

ACID (Acid) :دیاس .است یی ایمیبودن ماده ش یدینشان دهنده اس 
 .جمله است نیاز ا (Sulfuric Acid) کی سولفور

ALK (Alkali) :میسد .است یی ایمیبودن ماده ش یی اینشان دهنده قل  
 .باشد ی دسته م  نیدر ا (Sodium Hydroxide) دیدروکسیه

BIO (Biohazard) :است یی ایمی بودن ماده ش ی کیولوژینشان دهنده ب. 
 روسیو .زا دارند یمار یهستند که اثرات ب یی ها سمیارگان  ی ک یولوژیب مواد

 .جمله است  نیاز ا (AIDS) دزیا

POI (poisonous) :وهیج .است ی سم  یی ایمینشان دهنده مواد ش 
(Mercury) دسته قرار دارد ن یدر ا. 


