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  اصطالحات

  :1مترادف

(كميته صنعتي اروپا) و  2EECباشد كه بر مبناييي ميهاي شناساقسمت مترادف براي بسياري از ركوردها شامل شماره
3RCRA تواند براي سيستم حمل و هاي مواد شيميايي مي(عمليات بازيافت و منابع حفاظتي) ليست گرديده است. اين شماره

 هاي محيط زيست و نيروهاي ايمني بسيار سودمند باشد.نقل، تكنسين

  

  شناسايي مواد:

  :4CASشماره ثبت 

)، يك شناسه واحد تعيين شده CASهاي شيميايي انجمن شيمي آمريكا (هر ماده ثبت شده، توسط سرويس چكيدهبراي 

-xxxتواند به شكل مي CASهاي رود. شمارهاست. اين شماره براي شناسايي مواد شيميايي بر مبناي ساختار مولكولي به كار مي

x-x  ي كه ثبت كامپيوتر شده است، استفاده گردد. براي جلوگيري از پيچيدگي در هاي شيميايسازي شناسايي نامبه منظور سادهو

ها همراه با نام ماده ذكر گردد. اين شماره CAS)، بهتر است شماره 6و بنزين 5هاي با تلفظ مشابه (به طور مثال بنزنمورد نام

  هاي اطالعات ايمني نوشته شوند.توانند بر روي ظروف محصوالت و برگهمي

  ل شيميايي:فرمو

  ترين فرمول مولكولي براي هر ماده شيميايي در اين قسمت ارائه مي گردد.متداول 

  : 7DOTشماره شناسايي 

) به DOTنقل اياالت متحده آمريكا ( باشد كه توسط دپارتمان حمل وها، شماره تعيين خطر براي مواد شيميايي مياين شماره

مخفف  UNشوند كه پيشوند نوشته مي Naxxxxو يا  Unxxxxهاي به فرم DOTي هر ماده اختصاص داده شده است. شماره ها

به طور اختصاصي  NAنقل در سطوح بين المللي كاربرد دارد؛ در حالي كه پيشوند  نام كشور اياالت متحده بوده و براي حمل و

ها به عنوان راهنماي اقدامات اوليه در ارهگيرد. در واقع اين شمكانادا مورد استفاده قرار مي براي حمل و نقل بين آمريكا و

                                                      
1 Synonym 
2European Economic Community  
3 Resource Conservation and Recovery Act 
4 Chemical Abstract Service 
5 Benzene 
6 Benzine 
7 Department of transportation 
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هاي ذكر شده رجوع كنيد به كتاب آيد (براي دسترسي به دستور العملهاي اضطراري براي محافظت عمومي به شمار ميموقعيت

  عكس العمل براي مواقع اضطراري چاپ شده توسط همين دپارتمان). 200

  نام مربوط به ترابري: 

  گردد.يمدار بر روي مواد نصب هاي نشانچسب و يا روكشه صورت برنقل مواد شيميايي كه بنام مناسب براي حمل و 

  

   توصيف ماده:

  گردد.اين قسمت خود از سه بخش تشكيل مي

ري امتزاج پذي و يات گاز) رنگ، بو، حاللي-جامد-ايي از خصوصيات قابل مشاهده كه شامل حالت فيزيكي ماده (مايعالف) خالصه

  كند.ها در آب تغير ميها رنگ مواد با حالليت آن. در برخي از حالتباشددر آب مي

ها داراي اهميت به هنگام واكنش اوليه براي ناجيان و آتش نشانو اي در مورد خواص خطرناك كه در مواجه شدن ب) خالصه

  باشد.باشد. همچنين اين خالصه شامل نام محصوالت سمي حاصل از احتراق نيز ميمي

تم ندي سيسگردد. اين اطالعات بر اساس دسته ببندي اطالعات مواد مخاطره آميز اشاره ميدر اين قسمت به دستهج) 

NFPA-704  ارائه شده است. سيستمNFPA دهد. اين ارائه مي اطالعات مقدماتي در رابطه با مهار آتش و ساير اقدامات اوليه را

كند كه شامل: خطرات مخاطرات مواد را بر اساس سه كالس اصلي شناسايي مي رنگ بوده و 4سامانه عموماً به شكل يك لوزي 

باشد. دسته بندي يزرد م پذيري مواد با رنگ قرمز و ميزان واكنش پذيري مواد با رنگمربوط به سالمت با رنگ آبي، قابليت اشتعال

ان دهنده نش 4كه عدد  طوريه باشد بمي صورت گرفته است كه نشان دهنده ميزان شدت آسيب 4تا  0هاي بر مبناي شماره

است، يز گرديده نشان دهنده كمترين مقدار شدت آسيب است. رأس چهارم لوزي كه با رنگ سفيد متما 0بيشترين مقدار و عدد 

به  4جدول  دهد) باشد.(براي موادي كه با آب واكنش مي Wهاي قوي) و يا (براي اكسيدكننده OXYتواند شامل عالمت مي

 پردازد.هاي مختلف لوزي آتش ميوصيف شدت آسيب در كالست

  

  :اضطراري هاي دستورالعمل براي واكنش

ه يين فاصلي چون نحوه جداسازي، تعاهاي اوليهني، شامل دستورالعملهاي اطالعات ايمدر برگه اضطراري بخش واكنش 

باشد. بخش اجيان ميان و نوه مقابله كننده با حادثه، امدادگرسوزي و ... براي اولين گرمحافظت شده و ايمن، موارد مربوط به آتش

  باشد.سمي ميقسمت: ايمني عمومي، نشت مواد و آتش سوزي براي مواد سمي و غير 3تخليه افراد از ناحيه خطر خود شامل 
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  توصيف شدت خطرات لوزي آتش .1-الفجدول 
  يزان واكنش پذيري موادم  پذيري موادقابليت اشتعال  خطرات مربوط به سالمت كد

4  
در هنگام تماس بسيار كوتاه 

توانند منجر به مرگ يا مي
  صدمات شديد گردند

موادي كه به سرعت و يا به طور كامل 
در شرايط فشار اتمسفريك و دماي 
محيط تبخير شده و يا به سهولت در 
هوا منتشر شده و به آساني مشتعل 

  گردندمي

ل قابليت موادي كه در دما و فشار معمو
انفجاري، تجزيه انفجاري و يا 

  باشندهاي قابل انفجار را دارا ميواكنش

3  
در هنگام تماس بسيار كوتاه 

هاي توانند منجر به آسيبمي
جدي، موقت يا طوالني مدت 

  گردد

جامدات و مايعاتي كه تقريبا به 
راحتي در تمامي شرايط و دماهاي 

  كنندمعمول شروع به سوختن مي

ه قابليت انفجار را دارا موادي ك
باشند اما براي شروع نياز به يك مي

منبع قوي داشته، يا بايد تا آستانه 
 شروع به انفجار گرم گردند و يا به شكل

  انفجاري با آب واكنش دهند

2  
در هنگام تماس طوالني يا 

توانند سبب ناتواني پيوسته مي
موقت يا در بدترين حالت 

  دمنجر به آسيب دائمي گردن

موادي كه براي شروع به سوختن نياز 
به گرماي الزم داشته و يا در معرض 

  گردنددماي باالي محيط مشتعل مي

موادي كه در دماها و فشارهاي باال 
دستخوش تغييرات شيميايي شديد 

گردند و يا به شكل انفجاري با آب مي
دهند و يك مخلوط منفجره واكنش مي

  دهندرا با آب تشكيل مي

1  
دي كه به سبب تماس موا

باعث تحريك و سوزش گردند 
هاي ناچيز به و تنها آسيب

  همراه دارند

موادي كه قبل از سوختن نياز به 
  گرم شدن دارندپيش

موادي كه به طور معمول و ذاتي پايدار 
 بوده ولي در دما و فشارهاي باال رفتار

  دهندناپايدار از خودشان نشان مي

 موادي كه به سبب تماس،  0
  باشندموادي كه قابل سوختن نمي  خطر جدي را به دنبال ندارند

موادي كه به طور معمول و ذاتي پايدار 
بوده و حتي تحت شرايط آتش پايداري 

كنند و با آب نيز خود را حفظ مي
  دهندواكنش نمي

  

  

  خطرات مواجهه با مواد:

وضيحات وست و تقرار گرفتن ماده مورد نظر بر روي  پبه دليل  اثرات كوتاه مدت: اين قسمت شامل هشدارهايي چون آسيب

مايع  ماس مستقيمتو يا  مختصري از اثرات مشاهده شده بر روي انسان در هنگام استنشاق گاز، بلعيدن ماده در حالت جامد يا مايع

ست كه در اذكر  (قابل هاي اوليه نيز تاحدودي ارائه گرديده استباشد. همچنين در اين قسمت كمكو جامد با پوست و چشم مي

ها به توصيه ودهيد  بايست به نيروهاي امداد پزشكي اطالعتمامي حاالت مواجهه فرد با مواد شيميايي در اولين فرصت ممكن مي

با  گام مواجههبايست در هني است كه فرد مييباشد كه شامل يادآورهاهايي مياكتفا ننماييد). همچنين اين قسمت داراي يادداشت

 د شيميايي انجام دهد.موا
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  مخاطرات سالمت افراد

سوزي در هنگام تخليه ): اين گزينه شامل پيشنهادهاي توصيه شده براي حوادث آتش1PPEتجهيزات حفاظت فردي ( . 1

باشد. اين ) مي5NSCو يا انجمن بين المللي ايمني ( 2NIOSH ،3OSHA ،4CMAهاي مواد شيميايي توسط انجمن

ها به ها و دوشها و پوست ارائه گرديده است. الزم به ذكر است چشم شويها، چشمفظت از ششها به منظور محاتوصيه

عنوان يك ابزار حفاظتي بسيار قوي به دليل عموميت و كاربرد براي تمامي مواد شيميايي، به طور مجزا براي هر ماده، 

 ليست نشده است.

)، محدوده تماس 6PELSتماس مجاز و قانوني هوابرد ( محدوده تماس با مواد شيميايي: اين قسمت شامل محدوده . 2

ايي براي سالمتي افراد به همراه دارند، با ) و هشدارهاي الزم براي مواد شيميايي كه خطرات ويژه7REMپيشنهاد شده (

 باشد.مي 8ACGIHو  OHSA ،NIOSHهاي استناد بر دستورالعمل

ها گونه اثر سوء بر روي سالمت انسانكه هيچ طوريه ب است واميزان متوسط غلظت ماده شيميايي در ه :9TLVمعيار . 3

 صورتبهپنج روز متوالي در هفته نداشته باشد. كه معموالً  يك روز و بمدت براي هشت ساعت تماس پيوسته در طول

براي گازها و  ppmواحد 
3m

mg صي براي خطر سميت يك شاخ شود. مقدار عددي اين معياربراي ذرات جامد مطرح مي

رود، بلكه تنها راهنمايي براي  كاربهخطرناك و ايمن گاه نبايد براي تشخيص بين غلظت ماده شيميايي نيست و هيچ

 كنترل ميزان تماس كارگران با مواد سمي است.

ه تماس با دقيق 15): مقدار غلظتي از مواد شيميايي است كه بيشتر از 10TWAدقيقه  15محدوده تماس كوتاه مدت ( . 4

گرم در متر مكعب از ماده شيميايي كه باشد. عموما اين مقدار در قالب ميليآن در يك روز كاري به هيچ عنوان مجاز نمي

 گردد.مي تواند به صورت ذرات بسيار ريز و يا گرد و غبار باشد بيان مي

سمي است كه در صورت خوردن آن در دهنده مقدار دز ماده نشان 50LD): اصطالح 50LD( مسموميت از طريق بلعيدن . 5

باشد مي mg/Kg 50مواد شيميايي اين مقدار زير  4گردد. به طور مثال براي درجه مواقع منجر به مرگ فرد مي 50%

                                                      
1 Personal Protective Equipment  
2 National Institute of Occupational Safety and Health 
3 Occupational Safety and Health Administration 
4 Chemical Manufacturers Association 
5 National Safety Council 
6 Permissible Exposure Limits 
7 Recommended Exposure Limits 
8 American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
9 Threshold Limit Value  
10 Time weighted average  
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خوري منجر به گرم از اين ماده و يا به عبارتي حدود يك قاشق چاي 5/3مقدار  Kg 70يعني در نيمي از موارد با وزن 

 ).g 5/3=mg/Kg50×Kg70(گردد مرگ فرد مي

مچون هثراتي ادهد كه بعضي از مواد شيميايي مي توانند اثرات بلند مدت برروي سالمتي: برخي از شواهد نشان مي . 6

ه همراه ه را بهاي حياتي چون كبد و كلياي به اندامهاي ثانويههاي ژنتيكي، اثرات تراتوژنيك و آسيبسرطان، جهش

 گردد.ت برخي از اين اثرات ذكر ميداشته باشند؛ كه در اين قسم

يي ستانه بوياآصطالح اتواند از طريق بويايي تشخيص دهدرا در آستانه بويايي: كمترين غلظتي از ماده كه فرد در هوا مي . 7

ويايي فرد ت حس بهاي سمي بويي ندارند و برخي ديگر نيز به سرعگويند. الزم به ذكر است كه برخي از مواد در غلظت

 اندازند.ر ميرا از كا

بيشترين غلظت ماده شيميايي در هوا ست از ا گذاري شده است و عبارتپايه NIOSH: اين معيار توسط 1IDLHمعيار  . 8

 ساعت در معرض آن قرار بگيرند، بدون اينكه زندگي آنها تهديد شود.توانند به مدت نيم كه افراد مي

  

  اطالعات آتش:

 ت كه در آنمايي اسنقطه اشتعال حداقل د گويند.را در اصطالح اشتعال مي و نورنقطه اشتعال: احتراق همراه با شعله  . 1

ماي نقطه داست.  پذيري آن برابرحدي است كه غلظت ماده در فاز بخار با حد پايين اشتعال دما، فشار بخار مايع در

 يي مشتعل شدن در دمايل اشتعال تواناباشد. بنابراين اكثر مواد قابمي Cº38تر از پذير پاييناشتعال اكثر مواد اشتعال

مشتعل  گويند. براياق مياتاق را دارند. موادي كه دماي نقطه اشتعال آنها بيشتر از اين مقدار باشد. را مواد قابل احتر

يك عال ه دماي اشتن هر چبنابرايشدن اين دسته از مواد بايد آنها را به دماي باالتر از دماي نقطه اشتعالشان گرم نمود. 

 گيري آن بيشتر است.مايع كمتر باشد، احتمال آتش

اي كه افزايش گونههباشد، بو فشار مي دما پذيري تحت تاثير عوامل مهمي مانند: حدود اشتعال2حد اشتعال پذيري در هوا . 2

شود. اكثر بخارات پذيري ميپذيري و كاهش آن سبب كاهش محدوده اشتعالدما باعث گستردگي محدوده اشتعال

 2باشند.  محدوده اشتعال پذيري به حجمي مي 1-10پذيري بين %متصاعد شده از مواد نفتي داراي محدوده اشتعال

  شود:شكل حد پايين اشتعال پذيري و حد باالي اشتعال پذيري در هوا بيان مي

                                                      
1. Immediately Dangerous to Life and Health 
2 Flammability Limit 
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 1حد پايين اشتعال پذيري)LFL :( قابل اشتعال در كمترين غلظت ماده قابل اشتعال در هوا، براي آنكه يك مخلوط

كه غلظت ماده سوختني از اين حد كمتر باشد، اشتعال پذيري ممكن حضور عامل جرقه بتواند مشتعل شود. در صورتي

 باشد.نمي

 2حد باالي اشتعال پذيري)UFL:(  بيشترين غلظت ماده قابل اشتعال در هوا، براي آنكه يك مخلوط قابل اشتعال در

كه غلظت ماده سوختني از اين حد بيشتر باشد، اشتعال پذيري ممكن ود. در صورتيحضور عامل جرقه بتواند مشتعل ش

 باشد.نمي

در هنگام  گردد نبايدعوامل خاموش كننده آتش كه نبايد مورد استفاده قرار بگيرد: عواملي كه در اين قسمت ذكر مي . 3

نش داده و ظر واكنا ماده شيميايي مورد اطفاء حريق ماده موردنظر، مورد استفاده قرار گيرد زيرا اين عوامل خود ب

 پتانسيل توليد خطرات بيشتر را به همراه دارند.

وصيف تقسمت  مخاطرات مربوط به مهار آتش: هر گونه خواصي كه باعث افزايش خطر در هنگام آتش سوزي شود در اين . 4

 گردد.مي

هاي واسطه انرژي دروني مولكولهنبع جرقه و ب): دمايي كه ماده قابل اشتعال بدون نياز به مAIT( 3دماي خود اشتعالي . 5

 گويند.شود را دماي خود اشتعالي ميمشتعل ميخود 

گردد نرخ بيان مي mm/min شود و بر حسب: مقداري كه از عمق استخر مايع به ازاي سوختن كاسته مي4نرخ سوختن . 6

 سوختن نام دارد.

  

  واكنش پذيري مواد شيميايي: 

  واكنش پذيري با آب:  . 1

 5جزئي 2هاي دهندهواكنش : 

ن، چوب، بيل آهقهاي مواد شيميايي و يا واكنش هر ماده با مواد ساختماني از اين قسمت مخاطرات مهم ناسازگاري

  كند.پالستيك، سيمان و شيشه را توصيف مي

  ها: كعوامل خنثي كننده براي اسيدها و كاستي . 2

                                                      
1Lower Flammability Limit (LFL) 
2Upper Flammability Limit (UFL) 
3 Auto Ignition Temperature (AIT) 
4 Burning Rate  
5. Binary Reactant 
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 كي چسبنا خوش پوليمرازسيون شده و تبديل به مواد صمغي وپوليمريزه شدن: برخي از مواد شيميايي سريعا دست

گردد (در اين يمكنند. اين عمل سبب منفجر شدن ظرف نگهدارنده اين مواد گردند كه از خود حرارت زيادي آزاد ميمي

  شده است).دهند آورده ميواكنش قسمت شرايطي كه اين مواد 

 ده است.ست گرديت مواد بازدارنده از پوليمريزه شدن لينام و غلظمريزه شدن: در اين قسمت عوامل بازدارنده پولي  

 در اين  اره آندسته بندي واكنش پذيري: در صورتي كه ماده موردنظر شامل يكي از گروه هاي واكنش پذيري باشد شم

  گردد.قسمت ارائه مي

  

 اطالعات محيط زيستي:

 وجوداتي ازبزي و مها، گياهان دريايي، مرغان آتوسط ماهيپتانسيل تراكم (هرم غذايي): در صورت مصرف مواد شيميايي  . 1

ايت توسط در نه وها انباشته گرديده هاي ديگر مصرف شده، مواد شيميايي در بدن آنها توسط گونهاين دست، اين گونه

به محيط زيست واد ) پتانسيل آسيب مlog Powگيرد. با استفاده از ضريب اكتانول/ آب (ها مورد استفاده قرار ميانسان

 د.براي اين ضريب پتانسيل بيشتري براي آسيب را به دنبال دارن 3گردد. مقادير باالتر از تعيين مي

ر هخير) براي ريق تبآاودگي آب: در اين قسمت آلودگي آب و آبزيان از نقطه نظرهاي سميت، اشتعال و آلودگي هوا (از ط . 2

 گيرد.ماده مورد بررسي قرار مي

  

  

  و نقل (ترابري):اطالعات حمل 

سمت ارائه ) در اين قUPSدرجه بندي يا خلوص: درجه يا خلوص مواد شيميايي بر مبناي دارونامه اياالت متحده ( د1

 گردد.مي

 گردد.سازي: رنج دمايي براي حمل و نقل دريايي ماده شيميايي مورد نظر در اين قسمت ذكر ميدماي ذخيره . 2

 يه طبيعي و اجباري در اين قسمت آورده شده است.اثر: شرايط و ظوابط براي تهودماي بي . 3

ميز در آخاطره مميزان ثبات ماده در هنگام حمل و نقل: شرايط پايداري و ثبات به معناي عدم تجزيه شدن و رفتار  . 4

 آيد.هاي مكانيكي است كه در شرايط معمول و به هنگام حمل و نقل بوجود ميشرايط فشار، دما و شوك
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  ):NASمخاطرات در حمل و نقل (درجه بندي ميزان 

ه شده پذيري مواد آوردبندي مخاطرات مربوط به سالمت، آلودگي آب و ميزان واكنشبه ترتيب توصيف درجه 5تا  2در جداول 

نشان  4اند، بطوريكه عدد دسته بندي شده 4تا  0دسته بين اعداد  5مواد به  ،بندي نيز مشابه حالت لوزي آتشاست. در اين دسته

  نشان دهنده كمترين مقدار شدت آسيب است. 0هنده بيشترين مقدار و عدد د

  
  )NASبندي مخاطرات (توصيف درجه  .2- جدول

  مخاطرات مربوط به سالمت
  ميزان سميت  تحريك كنندگي در حالت جامد يا مايع  تحريك كنندگي بخارات  آتش  رجه بنديد  

  بي اثر  بي اثر  بي اثر  بدون خطر  0
  ناچيز  شودسبب سوزش پوست مي  ناچيز Cº60يا Fº140شتعال نقطه ا  1

يا Fº140-100نقطه اشتعال   2
Cº60-38 

  متوسط  سوختگي درجه يك در تماس كوتاه  متوسط با اثرات موقت

3  
يا Fº100نقطه اشتعال زير 

Cº38  نقطه جوش باالي
Fº100 ياCº38 

سوختگي درجه دو در تماس چند   غير قابل تحمل
  ايدقيقه

  سط به باالمتو

4  
يا Fº100نقطه اشتعال زير 

Cº38 نقطه جوش ،Fº100 يا
Cº38 

اثرات شديد احتمال 
  آسيب دائم

به شدت   سوختگي درجه دو
  سمي

  

  
 )NASبندي مخاطرات (توصيف درجه  .3- جدول

  مخاطرات مربوط به آلودگي آب
  ستيكياثرات ا  ميزان سميت براي آبزيان  ميزان سميت براي انسان  درجه بندي

بدون آلودگي؛ گازها و مايعات    ppm10،000حد آستانه خطر باالي      mg/Kg 15>50LDغير سمي،   0
  بوبي

 تقريباً غير سمي،  1

 mg/Kg 15-5 50LD  
هاي سبك با بوي مشابه روغن  1000تا  ppm10،000 حد آستانه خطر 

  كپك و مواد شيميايي قابل حل

 سميت ناچيز،  2

 mg/Kg 5-0.5 50LD   حد آستانه خطر ppm1000  100تا  
هاي بوي خفيف، بي رنگ، روغن

غير قابل حل در آب؛ نقطه جوش: 
Fº450-150 ياCº232-66  

3  
 سميت متوسط،

 mg/Kg 500 50LD  
بو، تركيبات قابل حل با تقريباً بي  1تا  ppm100 آستانه مرز خطرناك 

  نقطه جوش باال

4  
 كامال سمي،

 mg/Kg 50< 50LD  
هاي سنگين، رنگين يا به روغن  ppm1 ز خطرناك زير آستانه مر

  همراه بوي بد
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 )NASبندي مخاطرات (توصيف درجه  .4 جدول

  مخاطرات مربوط به ميزان واكنش پذيري  
  واكنش پذيري  آب  مواد شيميايي  درجه بندي

 غير فعال، اما امكان واكنش با مواد با  0
  باشندرا دارا مي 4گروه 

  بدون واكنش  بدون واكنش

واكنش جزئي از لحاظ امكان توليد   دهندواكنش مي 4تنها با مواد گروه   1
  مخاطرات: غير محتمل

در تحت برخي از شرايط داراي 
  واكنش خود به خودي جزئي

واكنش  4و  3هاي با مواد گروه  2
  دهدمي

  واكنش پذيري متوسط
واكنش خود به خودي، در صورت 

ده آلودگي نياز به تثبيت كنن
  ندارند 

3  
واكنش  4و  3، 2هايبا مواد گروه

 دهدمي
واكنش شديد به همراه پتانسيل بروز 

  مخاطرات
واكنش خود به خودي شديد، به 

  تثبيت كننده نياز دارد

4  
 وارد 3تا  1هاي با يكديگر و مواد گروه
 گرددواكنش مي

واكنش شديد، توليد مخاطرات كامال 
  محتمل است

خودي،  اكسيداسيون خود به
  مستعد براي توليد انفجار

 

  

  ): atm 1، و فشار Cº15يا  Fº59حالت فيزيكي (در دماي 

باشد. در مال ميشار نرفحالت فيزيكي يك ماده نشان دهنده جامد، مايع و گاز بودن آن ماده بعد از رسيدن به تعادل در دما و 

  ديناميكي مواد ليست گرديده است.هاي ترمومقادير نقاط ذوب و جوش براي هر يك از حالت 5جدول 

 

 گويند.يمرا وزن مولكولي آن ماده  12وزن مولكولي: نسبت وزن مولكولي ماده شيميايي به وزن يك اتم كربن  ن1

  هاي ترموديناميكي موادحالت .5- جدول
  گاز  Cº15يا Fº59نقطه جوش زير

  گاز يا مايع   Cº30يا Fº86و  Cº15يا Fº59نقطه جوش مابين 

  مايع   Cº15يا Fº59ه ذوب زيرنقط

  مايع يا جامد   Cº30يا Fº86و  Cº15يا Fº59نقطه ذوب مابين 

 
ده راني آن ماماي بحدتواند در آن دما وجود داشته باشد را دماي بحراني: بيشترين دمايي كه يك ماده در حالت مايع مي . 2

دار براي ثال اين مقطور م اي وجود ندارد. بههيچ ماده گويند. به عبارت ديگر در فشاري باالتر از فشار متناسب با اين دما

 است. Cº372آب  



 

  
تا و تان و ب گاه  ش   ندا

 شوراي بهداشت، ايمني و محيط زيست

 

 

 يرو بهنكشش سطحي مايع: اين خاصيت نشان دهنده مقدار نيروي كششي در سطح يك مايع بوده و به صورت واحد  . 3

اشد ي ب). هر چه مقدار كشش سطحي براي يك ماده مقدار بيشترDyne/cmيا  N/mگردد (ازاي واحد طول بيان مي

 است. Dynes/cm73 تمايل آن ماده براي منتشر شدن كمتر خواهد بود. مقدار كشش سطحي براي آب 

 باشد.ب ميآآب): اين مقدار بيان كننده اندازه نيروي كششي بين سطح مايع مورد نظر با -كشش بين سطحي (مايع . 4

نسبت  كه در واقع شود(گاز) نيز شناخته مي): اين خاصيت كه با نام جرم ويژه بخار 1دانسيته نسبي بخار (براي هوا = . 5

سان و فشار يك ر دماد و نسبت وزن هوا، در يك حجم برابر از هوا و گاز با وزن بخار يا گاز بدون حضور هوا در مقايسه

ايين ه پمايل گاز بهنده ت. مقادير كمتر از يك نشان دهنده تمايل گاز به باال رفتن و مقادير باالتر از يك نشان دباشدمي

 باشد.آمدن مي

ير زسط معادله كه تو نسبت گرماهاي ويژه بخار (گاز): نسبت گرماي ويژه در فشار ثابت، به گرماي ويژه در در حجم ثابت . 6

 گردد.محاسبه مي

 

 )1( 

 

كند و ات چنداني نميباشد. اين نسبت با تغييرات دمايي تغيرمي 43/8×10-9ثابت گازها بوده و برابر با  R، 1در معادله 

  گردد.بيان مي Cº20عموما در دماي 

گردد. د ميآزا Cº25گرماي احتراق: مقدار گرمايي كه به ازاي جرم مشخصي از يك ماده به هنگام سوختن دردماي  ن7

 گرماي احتراق گويند.

رماي گه شود را دخار داببايست به واحد جرم يك ماده براي تغيير از فاز مايع به گرماي نهان تبخير: مقدار گرمايي كه مي . 8

مايي دييرات گردد. اين خاصيت تابع تغنهان تبخير گويند. اين مقدار در دماي جوشش و فشار اتمسفريك ارائه مي

 باشد.مي

ارتر آزاد ر پايدگرماي تجزيه: مقدار گرمايي كه به ازاي جرم مشخصي از يك ماده به هنگام تجزيه آن ماده به عناص و9

در  واد شيمياييگردد زيرا بيشتر مقدار براي تعداد كمي از مواد شيميايي ارائه ميمد. اين گوينگردد گرماي تجزيه ميمي

كه  ين امر استهنده اگردند. عالمت منفي در قبل از مقدار گرماي تجزيه نشان ددماهاي معمول پايدار بوده و تجزيه نمي

 گرما از سيستم خارج شده است.
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 ي از آب درا زيادزاي جرم مشخصي از يك ماده به هنگام حل شدن در مقدار نسبتگرماي انحالل: مقدار گرمايي كه به ا . 10

هنده اين دل نشان آزاد مي گردد را دماي انحالل گويند. مجددا عالمت منفي در قبل از مقدار گرماي انحال Cº25دماي 

 امر است كه گرما از سيستم خارج شده است.

ديل ه هنگام تبارد) بده ازاي جرم مشخصي از يك ماده (كه عموما منومر نام گرماي پليمرازاسيون: به مقدار گرمايي كه ب . 11

 گردد، گرماي پليمرازاسيون گويند.به پليمر آزاد مي

 د. ن ذوب گويناي نهاگرماي نهان ذوب: مقدار انرژي الزم براي تبديل يك گرم از يك ماده جامد بدون تغيير دما را گرم . 12


