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MSDS CODE: ADC10 

  (MSDS) برگه ي اطالعات ايمني مواد
 

  Chemical Product and Company Identification - ماده شيميايياين شناسايي  :1قسمت 
Argon, Gas Product Name (In English) 

  :نام شيميايي اين ماده به زبان پارسي  آرگون
Chemical Name (In Persian) 

7440-37-1 CAS# 
  RTECS: 
  TSCA: 

 CI#: 
 نام هاي مترادف 

Synonym: 
Ar فرمول شيميايي :   

Chemical Formula
  :آدرس شركت توليد كننده ي اين ماده  

  Composition and Information on Ingredients نسبت اجزاي سازنده و اطالعات عناصر تشكيل دهنده ي اين ماده  :2قسمت 
 

 جزء CAS % درصد

   
   
   
   
   
   
   

 

  :Composition:تركيب
 

  Hazards Identification -  شناسايي خطرات اين ماده  :3قسمت
  .باشد نمي محرك آرگن گاز

  .است گاز آرگن. افتد نمي اتفاقي خوردن و بلعيدن
  .باشد نمي محرك آرگن گاز
 زماني.  است ساده كنندة خفه گاز اين ولي نيست سمي عادي ار فش و دما در آرگن گاز
 و گرفته را هوا اكسيژن جاي گاز اين است، هوا اكسيژن غلظت از بيشتر خيلي غلظت كه
  .بيفتد اتفاق خفگي و شود اكسيژن فقدان باعث تواند مي

  :تاثيرات حاد اين ماده بر سالمت
Potential Acute Health Effects 

  سرطان زايي اين ماده  
Carcinogenicity

 

  First Aid Measures - اقدامات كمك اوليه  در مواجهه با اين ماده  :4قسمت 
 آزاد محيط به را فرد يا آلوده منبع افتاد، اتفاق چشمي تحريكات اگر ندارد، تأثيري
  .شود مراجعه پزشك به ماند باقي تحريكات اگر. ببريد

  :در صورت تماس اين ماده با چشم
Eye Contact 

0
0 

0  
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  :در صورت تماس اين ماده با پوست .آيد نمي پيش مشكلي گاز اين با پوستي تماس در
Skin Contact 

 
 دستگاه وي به تنفسي مشكل درصورت برده آزاد هواي به را فرد يا آلودگي مولد منبع

 ايست درصورت و داده مصنوعي اكسيژن تنفس، قطع درصورت و كرده متصل اكسيژن
 مرتب را فرد حياتي عالئم.شود مراجعه پزشك به دهيد، انجام ريوي قلبي احياء قلبي،
 .شود مراجعه پزشكي اطالعات سموم كنترل مركز ترين نزديك يا پزشك به.  كرده چك

  :در صورت استنشاق اين ماده
Inhalation 

  :در صورت بلعيدن و خوردن اين ماده .آيد نمي پيش مشكلي و نيست متداول گاز اين خوردن خوردن و بلعيدن
Ingestion 

  Fire and Explosion Data -  و انفجار اين مادهاطالعات آتش   :5قسمت 
 منفجر يا تركيده است ممكن گاز اين محتوي سيلندرهاي ولي سوزد، نمي آرگن گاز
 .شود

  :اين مادهآتش زاييقابليت
 Flammability 

  :ين مادهاافروزشنقطه ي .گيرد نمي اتش گاز اين
Flash point

  : اين مادهآتش زاييحدود  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Flammable Limits

  :خطر انفجار  .باشد نمي حساس و است پايداري گاز
Explosion Hazards  

 اسپري از زياد مقدار به. شود استفاده آتش احاطه جهت مناسب حريق اطفاء وسايل از
  .شود استفاده گاز اين محتوي ظروف كردن خنك براي آب

مواد مناسب براي خاموش كردن آتشِ ناشي از اين ماده و دستورالعمل
  :آن

Fire Fighting Media and Instructions 

  Accidental Release Measures  -زمان نشت و پخش تصادفي اين مادهاقدامات الزم در  :6قسمت 
 و كنيد محدود را محيط نشده، برطرف بطوركامل آلودگي زمانيكه تا: محيط حفاظت

 مي افراد اين. دهيد انجام ديده آموزش افراد توسط فقط را آلوده محيط تميزكردن
 مي را آرگن گاز نشت. كنيد تهويه را محيط. باشند فردي ايمني وسايل به مجهز بايست
 بسته ازسيلندرها،درفضاي گاز اين كم نشت ميزان.  كرد مشخص صابون آب توسط توان

 گاز اين باشد زياد نشت ميزان درصورتيكه.  باشد نمي تهويه به نيازي و ندارد خطري
 جلوي توان نمي كه زماني در.  باشد ساز مشكل ميتواند و گرفته را هوا اكسيژن جاي
 هودهاي زير در يا آزاد هواي به را گاز اين محتوي سيلندر بايست مي راگرفت، گاز نشت
 .شود استفاده تنفسي ايمني تجهيزات از بايست مي بسته فضاي در.  برده مكنده

 .شود پراكنده اتمسفر در ايمن صورت به آرگن گاز دهيد اجازه: دفع

  :محيط در در صورت پخش اين ماده
 

  Handling and Storage - جابجايي و انبارش اين ماده  :7قسمت
 ايجاد بسته فضاهاي در تواند مي و است فشرده گاز يك و ساده كننده خفه ماده اين

.  است ضروري و مهم بسيار مهندسي كنترل اقدامات نقل و حمل از قبل.  كند خطر
 با كه افرادي و كند استفاده موردنياز فردي ايمني تجهيزات كليه از بايست مي اپراتور

 ماده اين با كار خطرات و ايمن صورت به كار انجام نحوه با بايد كنند مي كار گاز اين
 .شوند آشنا

  :روش صحيح انبارش اين ماده
Storage 

  Exposure Controls/Personal Protection - كنترل هاي تماسي و حفاظت فردي در برابر اين ماده  :8قسمت
  كنترل هاي مهندسي  

Engineering Controls 
 نياز مورد مخصوصي پوشش و لباس گاز، اين از معمول هاي استفاده در: پوست حفاظت
 .نيست

 از:  چشم حفاظت شود استفاده ايمني عينك از فشرده گازهاي با كار درهنگام هميشه
 الزامي صورت حفاظ مواقع دربعضي. شود استفاده شيميايي مواد مخصوص ايمني گوگل
  .است

  مورد نياز وسايل حفاظت هاي فردي
Personal Protection 
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 نياز مورد مخصوصي پوشش و لباس گاز، اين از معمول هاي استفاده در: بدن حفاظت
  .نيست

 معمولي، تنفسي محافظ ميشود، كار گازآرگن از مقداركمي با كه زماني:تنفسي حفاظت
 و شود مي محيط اكسيژن از بيشتر گاز اين غلظت كه زمانهايي در باشد، نمي نياز رد مو
 از بايد سريعاً شود مي هوا در آرگن غلظت افزايش باعث كه تجهيزات نقص زمان در يا

 .شود استفادهتنفسيمحافظهاي

است ساده كننده خفه گاز اين  :حدود مواجهه .
Exposure Limits 

  Physical and Chemical Properties - ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي اين ماده  :9قسمت 
  :حالت فيزيكي و شكل ظاهري  گاز

Physical state and appearance 
  :بو  بو بي

Odor
 :طعم  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي.باشد نمي دسترس در اطالعاتي

Taste
 :وزن مولكولي 39.948

Molecular Weight
 :رنگ  رنگ بي

Color: 
 pH (1% soln/water) .باشد نمي دسترس در اطالعاتي

 :نقطه ي جوش  ساتيگراد 185.9-
Boiling Point

 :نقطه ي ذوب  سانتيگراد 189.3-
Melting Point

 :نقطه ي بحراني  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Critical Temperature 

  : وزن مخصوص  سانتيگراد 185.9- در 1.394
Specific Gravity

 :فشار بخار  .است گاز فرم به اتاق دماي در
Vapor Pressure

 :چگالي بخار  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Vapor Density

 فراريت  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Volatility

  آستانه بو  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Odor Threshold

  روغن/آبضريب پخش ماده در   .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Water/Oil Dist. Coeff. 

  :(در آب(يونيزه شده  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Ionicity (in Water)

  :ويژگي پراكندگي  .باشد نمي دسترس در اطالعاتي
Dispersion Properties 

 قابل آلي درمايعات: آلي حاللهاي در حالليت. است حل قابل آب در كم مقدار به آب
  .شود مي حل نيز زيتون روغن در. است حل

 :حالليت
Solubility 

 
  Stability and Reactivity Data - پايداري و واكنش پذيري اين ماده  :10قسمت 

 :پايداري  .دارد معمولي پايداري
Stability 
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  :شرايط ناپايداري .ندارد وجود
Conditions of Instability 

  :ناسازگار با اين مادهمواد شيميايي  .ندارد وجود
Incompatibility with various substances

  Toxicological Information - اطالعات سم شناسي اين ماده  :11قسمت
  :راههاي ورود اين ماده به بدن  .نيست دسترس در اطالعاتي

Routes of Entry
 خرگوش چشم به اي صدمه ولي شد تزريق خرگوش چشم قدامي حفره به آرگن گاز
 .نزد

  :سميت در حيوانات
Toxicity to Animals 

  Ecological Information - اطالعات بوم شناختي اين ماده  :12قسمت
 نشده مشاهده مشكلي گاز، اين با تماس اثر در حيوانات برروي شناسي سم مطالعات در

 .است

  :سميت زيست محيطي
Ecotoxicity 

  Disposal Considerations - توجهات در مورد روش صحيح دفع اين ماده  :13قسمت 
  :دفع مواد زائد .شود پراكنده اتمسفر در ايمن صورت به آرگن گاز دهيد اجازه

Waste Disposal 

  Transport Information - اطالعات مربوط به حمل و نقل اين ماده  :14قسمت 
  : DOT دسته بندي  .نيست دسترس در اطالعاتي

DOT Classification

  Regulatory Information - آيين نامه هاي مهم در مورد اين ماده  :15قسمت 
  آيين نامه هاي مهم  UN1006 : شناسايي شماره

  Other Information - اطالعات ديگر  :16سمتق
  :زمان تهيه ي اين سند  12:26:  ساعت 1393/04/29
  :زمان آخرين بازبيني و ويرايش اين سند  12:26:  ساعت 1393/04/29
  شركت فرا ايمن

www.faraimen.com 
 

 :كننده تهيه

ايران پتروشيمي ملي صنايع  :منبع 
اطالعات مندرج در اين سند بر اساس آخرين و بهترين اطالعات علمي اي كه 

ما . در دسترس اين شركت بوده، با نهايت دقت، تهيه و تنظيم گرديده است
سالمت شما در برابر اين اطالعات نمي توانيم هيچ گونه گارانتي در ازاي تضمين 

   .ارائه دهيم

 :نكته ي مهم

 




