
 

 تٝ ٘اْ خذا
 

 

 

 

 

   

 

 

 لًسی خطز ، خطزواک ویست!

 

 

 (Hazard Diamond ) لًسی خطزگزیشی تز 
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 مٍمقذ

تذٚیٗ وزد وٝ تزای   NFPA 704( اعتا٘ذاردی را تحت ػٙٛاٖ (NFPAا٘جٕٗ ّٔی حفاظت حزیك آٔزیىا 

 ؽٙاعایی خطزات ٔٛاد )ػّی اِخقٛؿ ٔٛاد ؽیٕیایی( تٝ وار ٔی رٚد.

 

ٔؾٟٛر ؽذٜ  (Hazard Diamond)  در تیٗ وارؽٙاعاٖ ایٕٙی ٚ تٟذاؽت حزفٝ ای ، ایٗ اعتا٘ذارد تٝ ِٛسی خطز

ٗ تار تٛعط چٝ وغی ؟ ٔا ٞٓ تی اطالع ٞغتیٓ! تٝ ٘ظز ٔی رعذ ِٛسی ٘جات، ؽایذ اعٓ ٔٙاعة تزی اعت .)اِٚی

 ٔی تٛد. ( لًسی خطزتزای 

ِٛسی دیٍز تؾىیُ ؽذٜ اعت وٝ ٞز وذاْ دارای رً٘ ٞای ٔتفاٚتی اعت ٚ ٞز وذاْ اس رً٘ ٞا  4ایٗ ِٛسی ، خٛد اس 

 دارای ٔفْٟٛ خافی اعت.

 
 

 خطز : ٔفْٟٛ رً٘ ٞا در ِٛسی

 (Health Hazardsخطزات عالٔتی را ٔؾخـ ٔی وٙذ. ) رً٘ آتی

 رً٘ لزٔش
 Flammabilityخطزات ٔؾتؼُ ؽٛ٘ذٌی ٔادٜ ی ؽیٕیایی را ٔؾخـ ٔی وٙذ. )

Hazards) 

 (Reactivity Hazardsخطزات ٚاوٙؼ پذیزی را ٔؾخـ ٔی وٙذ. ) رً٘ سرد

 (Specific Hazardsخطزات خاؿ را ٔؾخـ ٔی وٙذ. ) عفیذرً٘ 

 

رٍ٘ی، اػذادی لزار ٔی ٌیزد وٝ  داخُ ایٗ ِٛسی ٞای 

تاؽٙذ ٘ؾاٖ دٞٙذٜ ی درجٝ ی  ٞز چٝ ایٗ اػذاد تشرٌتز 

 خطز تاالتزی اعت .

 پظ تٝ یاد داؽتٝ تاؽیٓ:

 در لًسی خطز َز چٍ اعذاد تشگتز تاضىذ، سطح خطز ویش تاالتز است.
 

 درجٝ ی خطز ػذد

4 
              Extremeحذاوثز 
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 ٔی دٞذ.ٔی تٛا٘یٓ تٍٛییٓ: ِٛسی خطز، اطالػاتی وّی را در ٔٛرد خطزات ٔٛاد ؽیٕیایی تٝ ٔا  تٍ طًر خالصٍ

 :اما مفًُم اعذاد در تزکیة تا روگ َا 

 

 HEALTHعالٔت  
 

 حذاکثز  4 -

را دریافت ٔی  4را داؽتٝ تاؽذ ،در لغٕت آتی ِٛسی ، ػذد وٝ دارای یه یا چٙذ ٔٛرد اس ٔٛارد سیز  تغیار عٕیٔٛاد 

 وٙذ:

  تٝ درٔاٖ عزیغ در ٔٛاجٝ ٞای تغیار وٛتاٜ عثة ٔزي یا آعیة ٞای جذی ٔی ؽٛد تٝ طٛری وٝ ٘یاس

 پشؽىی داؽتٝ تاؽذ.

  یه ٔادٜ عزطاٖ سا ، جٟؼ سا ٚ یا تا لایّیت تاثیز رٚی جٙیٗ ا٘غاٖ وٝ لطؼیت آٖ ثاتت ؽذٜ تاؽذ یا

 تاؽذ . اوسانٔضٖٙٛ تٝ ایجاد ایٗ ٔٛارد در 

 ٞیذرٚصٖ عیا٘یذ ٚفغفیٗ  :ٔثاَ

 جذی  3 -

 را دریافت ٔی وٙذ: 3،در لغٕت آتی ِٛسی ، ػذد ؽذ وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را داؽتٝ تا عٕیٔٛاد 

  در اثز تٕاط وٛتاٜ ٔذت تا ا٘غاٖ تاػث فذٔات ٔٛلت یا فذٔات ٔا٘ذٌار ؽٛد تٝ طٛری وٝ تایذ ٔزالثت

 فٛری پشؽىی ا٘جاْ ؽٛد.

  یا جٟؼ سا ٚ یا تا لاتّیت تاثیز رٚی جٙیٗ در  حیًاوات کًچکیه ٔادٜ ی ٔضٖٙٛ تٝ عزطاٖ سایی در

  کًچک حیًاوات

 ٔثاَ: ٌاس وّزیٗ 

3 

                         جذی
Serious 

2 

            Moderate ٔتٛعط

       

1 

                   Slight خفیف

       

0 

             Minimal وٕتزیٗ
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 متًسط  2-

 را دریافت ٔی وٙذ: 2، در لغٕت آتی ِٛسی ، ػذد وٝ یه یا ٞز دٚ خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽذ  ٘غثتا عٕیٔٛاد 

ٔٛاجٟٝ تا غّظت تاالی ٔٛاد ؽیٕیایی یا ٔٛاجٟٝ ی ٔذاْٚ تا آٖ تاػث ٘اتٛا٘ی ) آعیة ( ٚ یا فذٔات ٔا٘ذٌار ؽٛد 

 شؽىی عزیغ ا٘جاْ ٌزدد. ٍٔز ایٙىٝ درٔاٖ پ

 ٔثاَ: اتیُ اتز 

 خفیف  - 1

را دریافت ٔی  1، در لغٕت آتی ِٛسی ، ػذد وٝ یه یا چٙذ خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽذ  ٔٛاد تا عٕیت پاییٗ

 وٙذ:

 ٕٔىٗ اعت تاػث عٛسػ ٚ تحزیه یا آعیة ٞای ٔا٘ذٌار ضؼیف ؽٛ٘ذ وٝ ٘یاس تٝ درٔاٖ خافی ٘ذار٘ذ . 

 ٔثاَ: اعتٖٛ 

 کمتزیه  - 0

 را دریافت ٔی وٙذ: 0،در لغٕت آتی ِٛسی ، ػذد ٔٛاد تی ضزر ؽٙاختٝ ؽذٜ وٝ خطزی تزای عالٔتی ٘ذار٘ذ 

  الِ٘ٛیٗ  :ٔثاَ

 

 (Flammabilityمطتعل ضًوذگی )
 

 حذاکثز -4

 .(داؽتٝ تاؽذ  C ( 73 F) 23سیز  (Flash Point)تٝ ؽذت لاتُ اؽتؼاَ تاؽٙذ ) ٘مطٝ ؽؼّٝ س٘ی  مًادی کٍ

 پزٚپاٖ:ٔثاَ

 جذی  3 -

 ٔٛاد لاتُ اؽتؼاِی وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽذ : 

 تٝ عزػت تثخیز ؽذٜ ٚ تمزیثا در ؽزایط دٔایی ٔی تٛا٘ذ آتؼ تٍیزد )ٔؾتؼُ ؽٛد( -

 ٕٔىٗ اعت تا ٞٛا تزویة ٔٙفجز ؽٛ٘ذٜ ای تؾىیُ دٞذ ٚ یا در ٞٛا تغزػت تغٛس٘ذ . -

 May burn rapidly due toخٛد تخٛدی تغٛسد ٚ اوغیضٖ خٛد را تأیٗ وٙذ. ٕٔىٗ اعت تٝ فٛرت -

self-contained oxygen 

 داؽتٝ تاؽذ.   38C(100F)تا   23C(73F)٘مطٝ ؽؼّٝ س٘ی تیٗ  -

 ٔثاَ: تٙشیٗ )ٌاسِٚیٗ(
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 متًسط  2-

 ذ:( وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽCombustibleٙٔٛاد لاتُ احتزالی )

 تایذ در ٔؼزك دٔای تاالیی لزار ٌیز٘ذ تا ؽزٚع تٝ آتؼ ٌزفتٗ وٙٙذ.)حاد( -

 تایذ تا دٔای یىٙٛاختی ٌزْ ؽٛ٘ذ تا ؽزٚع تٝ آتؼ ٌزفتٗ وٙٙذ.)ٔشٔٗ( -

 ٔٛاد جأذی وٝ تٝ آعا٘ی تخارات لاتُ اؽتؼاَ تِٛیذ ٔی وٙٙذ. -

 تاؽذ .  C(200 F) 93تا   C (100 F) 38٘مطٝ ؽؼّٝ س٘ی آٟ٘ا تیٗ  -

 : عٛخت دیشَٔثاَ

 خفیف  - 1

( ٚ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز  slightly combustibleٔٛادی وٝ تا حذٚد وٕی لاتّیت احتزاق دار٘ذ )  

 :را دارا ٔی تاؽٙذ

 (  must be preheated for ignition to occur تزای آتؼ ٌزفتٗ اس لثُ ٌزْ ؽٛ٘ذ ) -

 لزار ٌیز٘ذ در ٞٛا ٔی عٛس٘ذ.  C (1500 F) 815.5دلیمٝ در ٔؼزك دٔای  5ٚلتی  -

 تاؽذ.    C (200 F) 93.4٘مطٝ ؽؼّٝ س٘ی آٟ٘ا تاالتز اس  -

  Soybeanٔثاَ  : رٚغٗ عٛتیٗ 

 

 کمتزیه  - 0

 :یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را دارا تاؽذ 

 ٕ٘ی عٛسد  -

 تٝ ٘مطٝ ؽؼّٝ س٘ی ٕ٘ی رعذ  -

 لزار ٔی ٌیزد ، ٕ٘ی عٛسد .  c (1500f) 815.5دلیمٝ در ٔؼزك دٔای  5ٚلتی تٝ ٔذت  -

 

 (Instability/Reactivity)ياکىص پذیزی/ واپایذاری  

 حذاکثز -4

 ٔادٜ ای وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس ٚیضٌی ٞای سیز رادارد:

 در دٔا ٚ فؾار ٔؼَٕٛ ٔی تٛا٘ذ تؾذت ٔٙفجز یا اس ٞٓ پاؽیذٜ ؽٛد . -

 – Violent self  ت سایی خٛد تغزیؼی ؽذیذ)ٔی تٛا٘ذ تا ٔٛاد ٔؼِٕٛی یا تٝ طٛر خٛد تخٛد ٚاوٙؼ حزار -

accelerating exothermic reaction.ایجاد ٕ٘ایذ ) 

 در دٔا ٚ فؾار ٔؼَٕٛ ٕٔىٗ اعت تٝ ؽٛن ٞای ٌزٔایی ٔىا٘یىی یا ٔٛضؼی حغاط تاؽذ. -
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 ٔثاَ: ٘یتزٌّٚیغزیٗ

 جذی  3 -

 ٔٛادی وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽٙذ:

 لثُ اس ؽزٚع ٜتٝ راٜ ا٘ذاسی یا ٌزٔایؼ ٔحذٚد ؽذ لٛیِ ِٚی ٘یاس تٝ ٘یزٚیِ .تزوذ یا ٔٙفجز ؽٛدٔی تٛا٘ذ ت -

 دارد . ا٘فجار

آتؼ ایجاد ؽؼّٝ ی  ٚ ٕٔىٗ اعت تاػث را تغزیغ ٔی تخؾذتا ٔٛاد لاتُ احتزاق تٝ راحتی ػُٕ اوغایؼ  -

 ؽٛد.

 در دٔای تاال تٝ ؽٛن ٞای ٌزٔایی ٚ ٔىا٘یىی حغاط اعت . -

 یاس تٝ ٌزٔا ٕٔىٗ اعت تا آب تٝ طٛر ٔٙفجز ؽٛ٘ذٜ ای ٚاوٙؼ دٞذ .تذٖٚ ٘ -

 ٔثاَ : آٔٛ٘یْٛ ٘یتزات

 متًسط  2-

 ٔٛادی وٝ یه یا چٙذ ٔٛرد اس خقٛفیات سیز را داؽتٝ تاؽٙذ:

 ( یا تٝ راحتی دچار تغییزات ؽذیذ ؽٛد ِٚی ٔٙجز تٝ ا٘فجار ٘ؾٛد. Unstable تٝ طٛر ٔؼَٕٛ غیز پایذار ) -

  .آساد ؽذٖ ا٘زصی ؽٛد ٝار ٔؼَٕٛ ، دچار تغییزات ؽیٕیایی ؽٛد وٝ ٔٙجز تدر دٔا ٚ فؾ -

 .تٝ ؽذت تا آب ٚاوٙؼ ٔی دٞذ  -

 .داردپتا٘غیُ ا٘فجار ایجاد ٔی وٙذ وٝ ب ٚاوٙؼ ٔی دٞذ ،ٔخّٛطی آٔادٜ ای وٝ ٚلتی تا  -

 عذیٓ ٚپتاعیٓ  ،ٔثاَ : فغفز 

 خفیف  - 1

 ر دٔای ٞای تاال ٚ فؾار تاال ٔی تٛا٘ذ تٝ حاِت ٘اپایذار درآیذ.ٔادٜ ای وٝ تٝ طٛر ٔؼَٕٛ پایذار تاؽذ ِٚی د -

 Propeneٔثاَ : پزٚپٗ 
 

 کمتزیه  - 0

 ٔادٜ ای وٝ تٝ طٛر ٔؼَٕٛ پایذار ٔی تاؽذ ٚ تا آب ٚاوٙؼ ٕ٘ی دٞذ  -

 ٔثاَ ّٞیٓ

  .در ٍٞٙاْ حزیك ٔذ٘ظز اعت ياکىص تا آب٘ىتٝ: در ایٗ ٚیضٌی، تیؾتز 
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   - Special Hazardsخطزات يیژٌ 

 در ِٛسی وٛچه عفیذ رً٘ ، ٕٔىٗ اعت یىی اس ػالٔت ٞای سیز را ٔؾاٞذٜ وٙیذ:

W یؼٙی تز رٚی ایٗ ٔادٜ اٌز آب  دٞذ. ٔادٜ ای وٝ تا آب ٚ تٝ طزس خطز٘ان ٚ غیز ٔؼَٕٛ ٚاوٙؼ ٔی(

 تزیشیٓ ٚ یا آٖ را تز رٚی آب تزیشیٓ،ٕٔىٗ اعت عثة ایجاد حادثٝ ؽٛیٓ.(

OXY ٜٔادٜ ی اوغٙذ 

تٛجٝ : در لغٕت عفیذ رً٘ ِٛسی خطز ٕٔىٗ اعت یىی اس ٘ٛؽتٝ ٞای سیز لزار ٌیزد وٝ جشء ٔتٗ افّی اعتا٘ذارد 

NFPA 704 : ٘یغت ِٚی وارتزد آٟ٘ا تغیار ٔؼَٕٛ ٚ ٔتذاَٚ اعت 

ACID یه اعیذ (ACIDرا ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ) 

ALK ( یه لّیاAlkali را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ) 

COR ( ٜیه ٔادٜ خٛر٘ذCorrosive .را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ ) 

SA  .یه ٌاس خفٝ وٙٙذٜ ی عادٜ را ٘ؾاٖ ٔی دٞذ  (Simple Asphyxiate gas) / اِثتٝ ایٗ ٔٛرد ٔؼٕٛال

 ٘ٛؽتٝ ٕ٘ی ؽٛد.
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 ی خطزکارتزدَای لًس
 

 وٝ ت حزفٝ ای ایٗ اعت وٝ وّیٝ ٔٛادی یىی اس ٚظایف افّی وارؽٙاعاٖ ایٕٙی ٚ تٟذاؽ

  ٔٛاد ٚرٚدی((ٚارد ٔحُ وار آٟ٘ا ٔی ؽٛد 

  وّیٝ ی ٔٛاد تیٙاتیٙی 

  ٔٛاد خزٚجی اس ٔحیط وار وّیٝ ی 

 .ذٙوٙ معزفی وٙٙذ ٚ خطزات آٟ٘ا را تا تزچغة ٌذاری تٝ دیٍزاٖ ضىاساییرا 

استفادٌ اس عالیم ایمىی ي َطذارَای مىاسة )ماوىذ لًسی معزفی خطزات تزیه راَُای یکی اس معمًل

 خطز( می تاضذ.

،ِٛسی  MSDS ((Material Safety Data Sheet تزگٍ ی اطالعات ایمىی مًاد یىی اس لغٕت ٞای 

ا ٘یش ٚارد ٔی ِٛسی خطز ر ،ٔٛاد ؽیٕیایی خٛد  MSDSخطز ٔی تاؽذ وٝ اوثز عاسٔاٟ٘ای ٔؼتثز د٘یا در تٟیٝ 

 خطزات ٔٛاد ؽیٕایی اعتفادٜ ٕ٘اییذ. ضىاساییٔی تٛا٘یذ تزای   MSDSاس ٕ٘ایٙذ.
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  . اس تخص آمًسش يب سایت ما تاسدیذ کىیذ 

 

 

1. http://www.nfpa.org/faq.asp?categoryID=928 

2. http://chemlabs.uoregon.edu/Safety/NFPA.html 

3. http://chemresponsetool.noaa.gov/placards_field_guide/nfpa_anat

omy.htm 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/NFPA_704 
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