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) :يا محصوالت (نام محصول 
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:محصوالت توليدي 
 ، سيمان پرتلند پوزوالني ، سيمان 1–425 ، سيمان پرتلند 2سيمان پرتلند مركب ، سيمان پرتلند تيپ 

دپرتلند پوزوالني ويژه ، سيمان پرتلند بلين زيا
:كارخانه 

02133130459- 60: تلفن153/33315 قزوين صندوق پستي – اتوبان تهران 80ايران، تهران،كيلومتر 
02133130603: فاكس  

02822822396) :16 تا 8ساعت (تلفن دفتر فروش كارخانه 

:تلفن اضطراري و اورژانس 
) امداد و نجات–آتش نشاني (125، ) اورژانس پزشكي (115:  كشوري و  شهري

2249 ، 2271 ، 125 ، 115: كارخانه 
:كاربرد كلي محصول 

. بكار مي رود... عموماً سيمان به عنوان يك ماده هيدروليكي اتصال دهنده  براي توليد بتن، مالتها، دوغاب و
. به كار مي رود ، قابليت كاربرد دارد) 1-325(سيمان مذكور در اكثر مواردي كه سيمان پرتلند نوع يك 

از استاندارد  )  CEM II / A-M(وع تركيبات و ويژگيهاي اين نوع سيمان مشابه تركيبات و ويژگي هاي ن
EN 197-1مي باشد .

:تذكر 
كاربرد ) با دارا بودن اجزاء خطرناك مشابه  (  آميختهاين برگه مي تواند براي بسياري از انواع سيمان پرتلند

نوع و درصد اجزاء خطرناك بين انواع سيمان پرتلند تفاوت مي كند كه مي بايست متناسب با . داشته باشد
. ات ايمني مربوطه رعايت گردندآن نك
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   ) اطالعات در مورد مواد تشكيل دهنده( اتتركيب : 2بخش 
  . ذكر شده استآنز ابه منظور خالصه نويسي ، اجزاء تشكيل دهنده سيمان پرتلند مركب به همراه حدود تماس شغلي مج

 11571-1دارد با توجه به اينكه در سيمان پرتلند مركب آبيك از پوزوالن و سنگ آهك ويژه و ساير اجزاء مجاز مطابق استان
 موجود در پوزوالن مصرفي را در خود جاي داده  خطرناكاستفاده مي شود ، لذا جدول زير به گونه اي تنظيم گرديده كه اجزاء

  .است

           
  

  Cas No   (AOE)  درصد وزني  اجزاء
(mg/m3)  

  10  12168-85-3  40 - 60  آليت
  10  10034-77-2  10 - 40  بليت

  10  12042-78-3  1 -8  آلومينات
  10  12068-35-8  5 - 12  ريتف

  10  13397-24-5  2 - 6  سولفات كلسيم
  10  1317-65-3  0 - 18  كربنات كلسيم
  2  1305-78-8  0 - 3  اكسيد كلسيم
  10:3  1309-48-4  0 -5  اكسيد منيزيم

  )بلوري(سيليس متبلور  1/0 :05/0  7-60-14808  1-0
   ---    گرد وغبار آزار دهنده
  كروم شش ظرفيتي

  01/0 :05/0  18540-29-9   >1/0  تعيين شده بصورت اسيد كروميك يا كروماتها

 ذكر )سنگ آهك (و كربنات كلسيم ) سنگ گچ ( كلينكر ، سولفات كلسيم در برخي از مراجع براي :ياد آوري 
 .گرديده كه اجزاء مذكور بايد فاقد آزبست بوده و مقدار سيليس متبلور در آنها كمتر از يك درصد باشد

از آنجاييكه سيمان از پخت مواد اوليه با استفاده از انواع سوخت حاصل مي گردد و در هر قسمت مواد جزئي   :تذكر 
نظير اكسيدهاي قليايي ، اكسيد منيزيم آزاد ، تركيبات سولفات سديم و پتاسيم ، تركيبات كروم ، تركيبات 

ي فرايند پخت بوجود مي آيند ، لذا الزم است نيكل ، آهك آزاد و ساير تركيبات حضور خواهند داشت يا ط
 .حدود تماس شغلي براي آنها رعايت گردد



)برچسب گذاري (خطرات و اثرات مربوطه  : 3بخش 

هشدار

 ممكن است باعث چندين –سيمان خورنده است•
.سوختگي گردد

. براي سيستم تنفسي مضر است–سيمان سمي است •
)حاوي سيليس متبلور مي باشد (

كنترل هاي مهندسي مناسب را در حين كار بكار گرفته و از 
وسايل حفاظت فردي مناسب  به منظور جلوگيري از تماس 

ل خشك يا خيس استفاده بيش از حد مجاز شغلي با محصو
. نماييد

.جهت كسب اطالعات بيشتر اين برگه را مطالعه نماييد

        Xi       
   Irritant  

C 
Corrosive

اهم اطالعات 
 در معرض پودر خشك، يريقرار گ. پودري با رنگ خاكستري روشن بوده داراي خطرات آني اندكي است،سيمان پرتلند

رار گيري در معرض سيمان پرتلند خيس براي مدت زمان اين حال، قبا.در مدت كوتاه ، خطرات جدي را به همراه ندارد
مواد (يا صدمات شيميايي ) بويژه پوست يا چشم(طوالني، مي تواند باعث اثرات جدي و غير قابل برگشت بافت ها 

توليد تركيبات قليايي مي نمايد كه ) يا رطوبت پوست(  سيمان پرتلند مركب در تركيب با آب .سوختگي شود) سوزاننده
اگر . گردد ) 3سوختگي درجه (عث تخريب يا سوختن چشم يا پوست است و ميتواند با) <12PH(ار سوزاننده بسي

همان ، گيردبراي مدت زمان كافي در تماس با سيمان پرتلند خشك قرار بوده و  خيس يا مرطوب كهبخشهايي از بدن 
 سوزانندگي،واملعت سيمان خيس ناشي از وجود  خطرا. مي تواند رخ دهدخطرات ذكر شده براي بافت هاي بدننوع از 

 يا وقتي  )ساخت بتن يا مالتدرهنگام (وقتي سيمان با آب واكنش نشان مي دهد . سايندگي وخشك كنندگي مي باشد
تماس دائم پوست با بتن تازه يا مالت باعث . توليد مي شودOH(Ca(2سيمان مرطوب مي شود ، محلول قليايي قوي 

) يا بتن تازه(به عنوان مثال زماني كه دوغاب سيمان.آن را بسوزانندت قليايي در پوست نفوذ كنند ومي شود كه تركيبا
از طريق لباس كار جذب مي شود ، منجر به سوختگي درجه يك، دو، دستكش كارگر نفوذ مي كند وبه داخل كفش يا

طول مي انجامد وحتي ممكن است مستلزم بستري سه يا ايجاد زخم در پوست مي شود، كه بهبود اين صدمات ماه ها به 
.پيوند پوست باشديمارستان وشدن در ب

C ؛ Xi:  خطر طبقه بندي

اثرات مضربهداشتي وسالمتي
 اثرات مضر بهداشتي و سالمتي سيمان ، بسته به مدت زمان تماس و شدت قرار گيري ممكن است، متفاوت  :تذكر
به منظور كاهش يا حذف خطرات در ارتباط با اين محصول ، روشهاي كنترلي و مراقبتي را بكار گرفته يا وسايل . باشد

.گيرد مورد استفاده قرار 8بخش حفاظت فردي ذكر شده در 



 اوليه  ورودهايمسير
بله :  استنشاق 
بله : چشم  و پوست 
. نه ، مگر در موارد اتفاقي : )بلعيدن يا وارد معده شدن  ( خوردن

در صورت تماس سيمان با چشم
 ممكن است، باعث سوزش فوري يا سوزش با )موجود در هوا( در معرض گرد و غبار سيمان يريقرار گ : مزمن/ حاد 
ممكن است، ذراتي از سيمان پرتلند خيس تماس چشم با مقادير زياد از پودر خشك و يا.خير يا التهاب قرنيه شودتا

.باعث ايجاد عوارضي نظير سوزش چشم در حد متوسط تا سوختگي شيميايي و كوري شود
در صورت تماس سيمان با پوست

 باعث خشك شدن پوست با تحريك خفيف يا ،ن است در معرض سيمان پرتلند خشك ممكيريقرار گ :اثرات حاد
احساس ناراحتي يا درد كه توسط شخص ابراز مي گردد را .يا منجر به تشديد شرايط ديگر گردد گرديده آنوخيم 

. به اثرات خطرناك تماس سيمان با پوست مرتبط دانست صرفا ًنميتوان با اطمينان و اتكا به هشدار او 
سيمان پرتلند خيس، ممكن  در معرضيريك در تماس با پوست خيس و يا قرار گسيمان پرتلند خش:اثرات مزمن
قرار گرفتن در .شكاف در پوست گرددخوردگي يا عوارض شديد پوستي از جمله ضمختي ، ترك ايجاداست باعث

.شود) همواد سوزانند(معرض طوالني مدت مي تواند منجر به ايجاد صدمه شديد به پوست به صورت سوختگي شيميايي 
حساسيت ممكن . ايجاد شود) آلرژيك ( در صورت تماس بعضي از افراد با سيمان ممكن است، حساسيت :مزمن/ حاد 

.است، در شكل هاي مختلف اعم از جوش و خارش خفيف تا زخمهاي پوستي شديد ظاهر شود

در صورت استنشاق سيمان
، ست باعث تحريك و سوزش غشاء مخاطي مرطوب اعم از بيني در معرض سيمان پرتلند ممكن ايريقرار گ : اثرات حاد

بيماري موجود از قبل در دستگاه تنفسي فوقاني و ريه ممكن است از طريق استنشاق . گلو و دستگاه تنفسي فوقاني شود
.سيمان پرتلند وخيم تر شود

مكن است باعث آسيبهاي تاخيري  استنشاق سيليس آزاد متبلور در اثر قرارگرفتن در معرض سيمان ، م:اثرات مزمن 
ريه از جمله بيماري سيليكوز ، ضعيف نمودن عملكرد ريه و بيماري بالقوه كشنده ريه ، و يا باعث ايجاد يا تشديد بيماري 

.هاي ريوي يا ديگر شرايط گردد

درصورت خوردن سيمان
.اخلي يا اثرات زيانبار وجود دارد احتمال ايجاد ناراحتي هاي د، در صورت خوردن مقادير زياد:مزمن/ حاد 

احتمال سرطان زايي سيمان
با اين حال، .سرطان زا شناخته نشده استماده  به عنوان IARC ياNTP  ،OSHAسيمان پرتلند  توسط سازمان هاي

عالوه .ممكن است سيمان حاوي مقادير كمي از فلزات سنگيني كه توسط سازمانهاي مذكور سرطانزا شناخته شده، باشد
توسط  ). گروه اول. (، سيليس بلوري در مقادير كم را به عنوان يك ماده سرطانزا معرفي نموده استIARCبر اين 
NTP با داليل منطقي سرطان زا مي باشد“ بصورت بارز مطرح شده است كه سيليس قابل استنشاق."



فوريتهاي پزشكي و كمك هاي اوليه : 4بخش 

كليات
. اين برگه را در اختيار او قرار دهيد پزشك ،تماس باهنگام 

در صورت استنشاق سيمان
اگر . اگر تنفس نمودن شخص با مشكل مواجه است، از اكسيژن كمكي استفاده شود. يابدفرد به هواي تازه انتقال

اگر .فوراً پاك شود گلو و بيني بايد مجاري در موجود گرد و غبار. مصنوعي بدهيدشخص تنفس نمي كند به او تنفس
. بگيريدبا پزشك تماسيابدادامه عاليم  ناراحتي ، سرفه و يا ساير و يا اگر  شود ايجاداًيا بعدسوزش ادامه يابد

تماس با پوستدر صورت 
 شده ، كفش، ساعت لباس هاي آلوده. بشوييد خنثي يا مواد شوينده ماليمPH و صابون با  فراوان سردپوست را با آب

 اتمام حالتهاي  تا را درمان هاي پزشكي.ماييدن تمييز كامالآنها را قبل از استفاده مجدد و را از بدن خارج و غيره مچي
.شسته شده و با باند پوشانده شوند زخم هاي باز يا بريدگي بايد با آب فراوان .سوزش و زخم پيگيري نماييد

تماس با چشمدر صورت 
زيرا ممكن است وجود وسايل كمك ديد نظير قرنيه يا لنز بواسطه لرزش مكانيكي ، را نماليدهيچ عنوان چشم ها به 
 بالفاصله  بطور كامل باز نماييد و راهرگونه لنز را برداريد و پلكها. باعث صدمه به چشمان گردند) وجود اصكاك (

.  گردد كليه ذرات حذفتا دهيد كامال شستشو دقيقه15به مدت حداقل  و سرد با مقدار زيادي آب تميز چشمها را 
 با متخصص طب كار و يا متخصص چشم . نماييداستفاده)  نمك طعامدرصد9/0 (ايزوتونيكدر صورت امكان ، از آب 

. بگيريدتماس
در صورت خوردن سيمان

فوراً تحت .شوييد و به او آب فراوان بدهيد ب با آبش را ، دهانهوشيار است اگر فرد . نكنيدفرد را وادار به استفراغ
.تماس بگيريد) بخش دفع سموم (فوريتهاي پزشكيمراقبت پزشكي قرار گرفته يا با مركز 



اطفاء حريق : 5بخش 

آتش خاموش كن هاي مناسب محيط
. مناسب هستندآتش خاموش كن هاانواع كليه 

خطرات آتش سوزي و انفجار

.و باعث تسهيل يا مشاركت در احتراق مواد ديگر نمي گرددنمي باشد انفجارمان قابل احتراق ويس

لوازم حفاظت فردي
.لوازم ويژه و اختصاصي براي مهار آتش ندارد نياز به . در خطرات مربوط به آتش نقشي ايفا نمي كندسيمان 

ساير
، حد انفجار، محدوده ي، درجه حرارت خود اشتعال)UEL,LEL(مواردي نظير نقطه اشتعال، حدپايين و باالي انفجار 

.هاي اشتعال، محصوالت احتراق در مورد سيمان مفهوم ندارد



هشدارهاي حفاظتي و روشهاي پيشگيرانه هنگام نشر يا نشتي ماده در محيط : 6بخش 

 شخصياتاحتياط
.  ارئه شده ، پيگيري نماييد7د براي حصول ايمني ، مواردي را كه در بن.  اشاره شده استفاده كنيد8از لوازم حفاظت فردي كه در بند 

.دستورالعمل هاي اورژانسي نياز نيست

كاهش خطرات سيمان با احيا نمودن كروم شش ظرفيتي
به سيمان، در حالتيكه مراحل مخلوط شدن در ) بصورت مايع(يكي از ساده ترين راهها اضافه نمودن مقدار كمي از محلول آبي سولفات آهن 

 عنوان  اضافه نمودن پودري از تركيبات آهن به همراه سيمان كه بتواند كروم شش ظرفيتي محلول در آب را احيا نمايد، ياحال انتها مي باشد
مواد احيا كننده نظير سولفات آهن مي تواند كروم . قرار نمي دهد منفيت تاثيرگرديده كه اضافه نمودن محلول مذكور خواص بتن را تح

كروم سه ظرفيتي تبديل نمايد كه در نتيجه عوارض پوستي و ايجاد حساسيت بطور قابل توجهي كاهش يا شش ظرفيتي محلول در آب را به 
.از بين مي رود

اقدامات زيست محيطي
.سيمان را در فاضالب و سيستم هاي زهكشي يا رود يا نهر نريزيد

)پاك كردن (روش ها براي تميز كردن
. باز يافت كنيد خشك بصورتسيمان ريخته شده را در صورت امكان 

 : است سيمان خشكوقتي
:  به عنوان مثال  . نمي شودكه باعث انتشار  سيمان در هوا اي را بكار گيريدروشهاي پاكسازي

بوده  ) HEPAفيلتر  (فيلترهاي جذب ذرات كه مجهز به نظير جاروبرقي هاي قابل حمل صنعتي با راندمان باال[ جارو برقي استفاده از •
.] معادل آنيروشبكارگيري و يا 

 ايجاد ذرات ريز و مه  ( پاشي آبيا شلنگ هاي مخصوص كننده آب يا اسپريبرس مرطوب  ، با  روش تي كشيدنپاك كردن گرد و غبار •
.دوغاب حاصله را پاك نماييدو ) آلود به منظور جلوگيري از انتشار گردوغبار در هوا

به سيمان خيس نگاه در ادامه  (.را با آب بصورت دوغاب تبديل كنيدبراي پاكسازي آن امكان پذير نيست ،هيچ يك از روشهاي فوق اگر
). كنيد

پذير نباشد ، فقط در صورتي مي توان پاكسازي به روش خشك را با جارو دستي امكان ) مكنده ( زمانيكه پاكسازي تر يا پاكسازي وكيوم 
انجام داد كه اطمينان حاصل شود ، كارگران از پوشش مناسب برخوردار بوده و از وسايل مناسب جهت جلوگيري از انتشار گرد و غبار 

. استفاده مي كنند
13همانطور كه در بخش . مواد جمع آوري شده را در ظرف درپوش دار قرار دهيد. خودداري شود با پوست آن سيمان و تماساستنشاقز ا

. درآوريدقطعات سخت شدهشرح داده شده ، قبل از دفع آنرا به صورت 
:است سيمان خيس وقتي 

 شرح 13 بخش  در دهيد مواد خشك شود و قبل از دفع، همانطور كهاجازه. سيمان خيس را پاك كرده و آنرا در ظرف درپوش دار قرار دهيد
.داده شده ،كامالً جامد و سفت گردند



)  انبارش(جا نمودن و انتقال  و ذخيره سازي ه جا ب : 7بخش 

حمل و جا به جايي
از انتشار گرد . آنرا همراه با مواد غذايي و نوشيدني يا مواد آتش زا حمل ننماييد ، يا نزديك آنها ذخيره سازي ننماييد

.و غبار جلوگيري شود
 ميشود ، ابتدا آب را اضافه و سپس با دقت سيمان را به آن در ميكسرهاي در باز استفاده) پاكتي(زمانيكه از سيمان

پاكت هاي .ميكسر را با دور آرام و ماليم روشن نماييد.  را تاحد امكان پايين نگه داريدارتفاع ريزش.اضافه نماييد
.باشدقرار داشته ري آنها در پوشش تميز ديگمگر آنكه. خالي را مچاله نكنيد

با بكار گيري لوازم حفاظت فردي از هرگونه تماس با          .حمل  و جابجايي آن با رعايت دقت و موارد ايمني صورت پذيرد            
. سيستم تنفسي ممانعت به عمل آيدوپوست ، چشم 

 ذخيره سازي
، تميـز و) تاثير منفي نقطه شبنم در آنها به حـداقل رسـيده  كه( سيمان فله بايد در داخل  سيلوهاي ضد آب ، خشك        

.  و در برابر آلودگي محافظت شودنمودهذخيره 
 مانند سيلو ، بـونكر فلـزي ، بـونكر     فضاي بسته ، در براي جلوگيري از مرگ يا خفگي) :خوردن (خطر قورت دادن    

كه براي حمل ونقل سيمان استفاده شده وحاشـيه ايمنـي مناسـبي    كاميون ، يا ساير ظروف ذخيره سازي  و يا كشتي            
در اينـصورت  .سيمان مي تواند باعث گرفتگي و چسبندگي به ديوارهاي يك فضاي محبوس شـود          . ندارند ، وارد نشويد   

.سيمان  ميتواند بطور ناگهاني جداشده ، سقوط نموده و پخش شود
 در فضاي خشك و خنك  نگهداري  شده ، تا از تاثير هوا بـر افـت                   محصوالت بسته بندي شده بايد جدا از سطح زمين        

به استاندارد  (پاكت ها بايد به روش پايدار و ايمن به منظور جلوگيري از سقوط ، انباشته شوند               .كيفيت جلوگيري شود  
.) مراجعه شود 2761ملي 



حفاظت فردي/ ايمن سازي  و كنترل محيط  : 8بخش 

)كنترل ها و مراقبهاي ويژه در محيط(كليات 
اي خروجـي تهويـه يـا فيلترهـاي         به منظور كنترل گردو غبار تا كمتر از حدود تماس شغلي از تهويه عمومي يا كانالهـ                

. از انتشار گرد و غبار در هوا جدداً جلوگيري به عمل آيد    . استفاده شود ... ) الكتروفيلتر يا فيلتر كيسه اي يا       ( مخصوص  
 مركزي يا محلي كافي نباشد، به منظور كنترل گرد و غبار كمتر از حدود تماس شغلي يا هنگاميكـه گـرد و                       اگر تهويه   

 بـا سـيمان  در هنگام كار. بايد از وسايل حفاظت فردي استاندارد استفاده شود،اب شودعث ايجاد ناراحتي يا الته    غبار با 
اگـر  . از زانو زدن در مالت يا بتن تازه پرهيز شـود          ،تن ريزي يا پرداخت بتن تا جاييكه امكان پذير است           بهمانند زمان   

 يـا   شلوار ضد آب يا زانو بنـد      نظير  ايل حفاظتي فردي ضد آب مناسب        وس ازبايدبجز زانو زدن راهي ديگر وجود ندارد،        
آبي كه ازطريق پارچه جذب مي شود،ازرا و ساق پا يا تشكه ضد آب براي زير زانو استفاده شود تا زانوها يك صفحه 

در . جلوگيري شودساعت را درآوريد تا از تجمع سيمان مرطوب در زير آن ها  آالت نظير حلقه و   زينت. محافظت نمايد 
هنگام كار با سيمان ، به منظور جلوگيري از تماس آن با پوست يا دهـان ، از خـوردن ، نوشـيدن يـا سـيگار كـشيدن                             

بالفاصله پس از كار كردن با سيمان و يا مواد حاوي سيمان ، كـارگران بايدپوسـت را  شستـشو  داده يـا                   .اجتناب شود 
لباس هاي آلوده شده ، كفـش ، سـاعت مچـي  و غيـره را                 . ت استفاده كنند   پوس مرطوب كننده استحمام نموده و يا از      

. خارج  و قبل از استفاده مجدد ، كامال آنها  را تمييز كنيد 
 تماس شغليحدودرعايت

. اين برگه ذكر شده است2مقادير مذكور در بخش 
 ميلي گرم در هر متر مكعب10: كل گردو غبار قابل استنشاق 

 ميلي گرم در هر متر مكعب4: گردوغبار تنفس شده 



مراقبت هاي فردي
 زماني كه فرد در معرض گردوغبار بيش از حدود تعيين شـده، قـرار ميگيـرد ، وسـايل حفاظـت                  :مراقبتهاي تنفسي 

 )ENيا ( مربوطه هاي ملي   اظت فردي  بايد با مقدار گرد وغبار و استاندارد         وسايل حف .فردي مناسب را استفاده نمايد    
بايد از وسايل محافظت فردي مناسبي استفاده شود تا اطمينان حاصل شود كـه تمـاس شـغلي از                  .مطابقت داشته باشد  

. كمتر باشدحدود مجاز 
كه كامالً دورتـا دور آن  بدون منفذ كامالً اندازه و استاندارد  يا عينك ايمنيحفاظ داراز عينك هاي    :حفاظت از چشم  

در هنگام جابجايي يا حمل سيمان خشك استفاده شود تا از تماس سيمان با چشم جلوگيري     داراي پوشش مي باشد ،      
.شود

و چكمـه ولبـاس كارهـاي     از دستكش هاي غير قابل نفوذ ، ضد سايش و مقـاوم در برابـر قليـايي    :حفاظت از پوست 
دستكش هاي مذكور از موادي سـاخته  .آستين بلند به منظور جلوگيري از تماس سيمان خيس با پوست استفاده شود       

همچنين سطوح داخلي آنها از كتان پوشـيده  .كه در آنها مقدار كروم شش ظرفيتي قابل حل در آب كم مي باشد             شده
 استفاده از كرم محافظ در هنگام تماس طـوالني مـدت بـا سـيمان خـيس                  ابعالوه بر اين پوست را ميتوان       .شده است 

.مراقبت هاي ويژه اي بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه سيمان خيس وارد چكمه ها نشود.مراقبت نمود

مراقبت هاي زيست محيطي
. صورت پذيرد و دستورالعملهاي ارائه شدهمتناسب با تكنولوژيهاي موجود



فيزيكي و شيمياييمشخصات  و خواص  : 9بخش 

. توليد ميشود11571-1 آبيك بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره  مركبسيمان پرتلندتركيب شيميايي
، آلوميناتها، فريـت هـا و   )آليت و بليت(مشتمل بر سيليكاتهاي كلسيماجزاء اصلي و مهم آن 
، منيزيم و كلريد    ) آهك آزاد ( از قليايي ها ، اكسيد كلسيم        جزييمقادير  .سولفات ها مي باشد   

مكمـل يـا   ( اجزاء مـواد افزودنـي   .ها و مقادير بسيار كم از تركيبات كروم در آن يافت ميشود     
. پوزوالن باشد وسنگ آهك ويژهت شامل سرباره،ممكن اس) جايگرين كلينكر

.سيمان خشك از پودر سازي مواد غيرآلي حاصل ميشودحالت فيزيكي 

)بسته به مقدار افزودني خاكستري روشن  ( خاكستريرنگ 

بي بوبو 

 ميكرون30 تا 5عمدتاً متوسط سايز ذرات 

0.1(كم ) : درجه سانتيگراد20در دماي  ( حالليت در آب -1.5 g/ l (

 گرم بر سانتيمتر مكعب20/3 تا H2O=1(75/2(دانسيته

 گرم بر سانتيمتر مكعب5/1 تا ES( 9/0(دانسيته ظاهري 
pH(ASTM D 1293-95)) 5/13 تا 11) :  در جه20محلول آبي در دماي
.داده اي موجود نيست نقطه جوش

 درجه سانتيگراد1250بيش از نقطه ذوب

.نداردمفهوميا در مورد سيمان موجود نيست داده اي  : ويسكوزيته ، نقطه انجمادبخار ،نرخ تبخير ،فشار بخار ، دانسيته
.موجود نيستداده اي واكنش با هوا 

]2Ca(OH)با توليد  [قلياييواكنش با آب

.انفجاري نيستخواص انفجاري



)واكنش پذيري ( برهم كنش ياپايداري  : 10بخش 

پايداري
درصورتيكه سيمان خشك بطرز صحيحي نگهداري شود براي مدت طوالني پايدار مي باشد و با اكثر مصالح ساختماني                  

.همسازگاري دارد
قتي سيمان با آب تركيب مي شود ، بصورت جرمي پايدار سخت ميشود كه جرم مذكور در شـرايط زيـست محيطـي                       و

.نرمال هيچگون واكنشي ندارد
شرايطي كه از ايجاد آن بايستي پرهيز شود

بـا ايجـاد    (رطوبت در طول ذخيره سازي ممكن است منجر به شكل گيري توده يا كلوخه و كـاهش كيفيـت محـصول           
. شود)هيدوركسيد كلسيم 

مواديكه بايد تحت كنترل باشند
. توليد هيدروژن ميشود باعثاز استفاده كنترل نشده پودر آلومينا در سيمان خيس پرهيز شود ، زيرا

خطرات ناشي از تجزيه محصوالت
.ي كندد و ايجاد پليمرازيسيون نمسيمان به ديگر محصوالت خطرناك تجزيه نخواهد ش

ناسازگاري
بـا اسـيدهاي   . آلومينا ناسـازگار اسـت   بنابراين با اسيدها، نمك هاي آمونيوم و . سيمان پرتلند خيس ، قليايي مي باشد      

.قوي و با سرب ، روي ، قلع و برنج در حضور آب يا رطوبت به شدت واكنش مي كند



 )مادهيا مسموميت ناشي از ( اطالعات سم شناسي  : 11بخش 

 مسموميتاثرات حاد
 تماس مستقيم سيمان با چشم  مي تواند باعث آسيب  به قرنيه  از طريق مـالش فيزيكـي                     :تماس با چشم    

تماس مستقيم مقاير زياد .كه اين موضوع مي تواند سوزش فوري يا با تاخير  يا التهاب را موجب شود       . گردد  
مي تواند باعث سوزش در حد متوسط چـشم تـا            در هوا يا سيمان خيس      آن از سيمان خشك يا ذرات معلق     

. سوختگي شيميايي و كوري را شود
س با پوست خيس يا در معرض رطوبت يا سيمان خـيس       هنگاميكه سيمان خشك در تما     :تماس با پوست    

 تماس طـوالني مـدت بـه    .  ضمختي ، ترك خوردگي و يا شكاف در پوست شودقرار گيرد، ممكن است باعث    
.همراه مواد زبر و خشن مي تواند موجب چندين سوختگي شود

. بلع مقادير زياد ممكن است باعث تحريك دستگاه گوارش شود: خوردن 
 عطـسه و تنگـي   ،ممكن است سـرفه .  سيمان ممكن است گلو و دستگاه تنفسي را تحريك نمايد:استنشاق  

. نفس در تماس بيش از حد مجاز محدوديت تماس شغلي  رخ دهد

 مسموميتاثرات مزمن
 از حد مجاز شغلي اتفاق افتد ،  بيمـاري مـزمن ناشـي از تـنفس غبـار          در صورتيكه تماس بيش    :استنشاق  

مشاهده مي شود كه اين موضوع ممكن است باعث ايجـاد سـرفه ، تنگـي نفـس و همچنـين باعـث بيمـاري           
COPDشود .

 ارتباط قطعي بـين   در واقع. هنوز گزارش نشده است ،اينكه سيمان سبب سرطان زايي شود     :سرطان زايي   
].1مرجع [در معرض قرارگرفتن سيمان و سرطان ثابت نشده است 

برخي از افراد ممكن است در مواجه با سيمان خـيس دچـار اگزمـا شـوندكه ايـن موضـع            :تماس با پوست  
يا ناشي از   ،   باشد كه باعث بيماري پوستي مي شود      ) سوختگي يا سوزش   (PHميتواند يا ناشي از  باال بودن          

 حالـت هـاي     .]4جـع   مر[شـود محلول در آب بوده كه منجر به ايجـاد حـساسيت مـي              ) شش(حضور كروم   
 تا حساسيت هاي شديد ايجـاد      حساسيت ممكن است به شكل هاي مختلف حساسيت هاي پوستي متوسط            

.ازريابي تشخيص دقيق علت اغلب دشوار است. شود كه مي تواند ناشي از تركيبي از دو عامل قبل باشد
دت زمـان ذكـر شـده  بـراي اثـر            بـوده و از مـ     )  ششم(اگر سيمان حاوي عامل احيا كننده كروم        :يادآوري  

]. 3مرجع [اثر  حساسيت زايي انتظار نمي رود گذاري به منظور كاهش كرومات سپري نشده باشد ،
)مواجهه با سيمانناشي از (تشديد شرايط پزشكي 

شرايط پزشـكي ماننـد     يا) ها(استنشاق گرد و غبار سيمان ممكن است بيماري هاي موجود دستگاه تنفسي             
. تشديد كند رارايط چشمش موجود در پوست و يا يا بيمارييا آسم ) باد كردن عضو بدن  (آمفيزم



            
  
  
  
  
  

   اطالعات زيست محيطي : 12بخش  
  )چرخه حيات(مسموميت زيست محيطي 

 ).موجـود نيـست   سموميت آبزيان    م  50LCداده اي براي    (انتظار نمي رود، محصول براي محيط زيست خطرناك باشد          
و بنابراين ممكن است باعث سـمي شـدن         شده   pH آب وارد شود ، باعث افزايش        در صورتيكه مقدار زيادي سيمان به     

بـراي موجـودات آبـي مـضر     ) mg/l1000معموالً بيشتر از (  در غلظت هاي زياد .خاص گرددمحيط آبزيان در شرايط     
   . است

   يا نفوذ كنندگي)سياليت(تحرك 
  .ه ممكن است در حين عمليات انتقال در هوا انتشار يابد سيمان خشك فرار نيست ، بلك  
  ساير اثرات جانبي / PBT نمايش نتايج حاصل از ارزيابي/ پتانسيل تجمعي زيستي / و تجزيه ) ماندگاري (مدوا
  .موجود ، خطرسمي نداردپس از سخت شدن ، سيمان . همچون  سيمان مفهوم ندارد) معدني (در مواد غير آلي   
   

  
 



 يا تخليه ناخواسته در محيطمالحظات دفع : 13بخش 

سيماني كه بيش از عمر مفيد آن گذشته باشد13-1
 قليايي يا ساير اكسيدها بـا       يا كلر يا    محلول در آب    ظرفيتي ششكروم مواد مضر نظير   هنگاميكه اثبات گردد كه مقدار      

مقادير ارائه شده در استاندارد هاي ملي همخواني نداشته يا با مقـادير توافـق شـده بـا درخواسـتهاي مـشتري تطـابق                         
در اين حالت مي توان سيمان مذكور را       .نبايد استفاده شده يا فروخته شود       نداشته باشد ، در اينصورت سيمان مذكور        

يا بر اساس قوانين محلي دفع گردد يا با اسـتفاده           نموده    بازيافت   فرايند كامالً اتوماتيك     و شده در شرايط كامالً كنترل   
استفاده تدريجي و كنترل شده و مخلوط نمودن آن با ديگر سـيمانهاي بـا   . از مواد احياكننده كروم مجدداً اصالح شود     

.كيفيت از همان نوع، از ديگر روشهاي بازيافت مي باشد

 حاصل از سيلوها يا ساير منابع استفاده نشده يا سر ريز خشكو)  از اجراي عمليات باقي مانده(اضافه سيمان خشك 13-2

بر روي ظروف عالمت گـذاري وجـود داشـته          .   شود جمع آوري و در محلي مجزا ذخيره      بصورت خشك   سيمان مذكور   
ورود اين نوع سـيمان    بررسي  و ضروري است تا  از         آن   احتمال استفاده مجدد     ،با توجه به  مالحظات عمر مفيد      .  باشد

 آن را دفع 4-13بند آن را  با آب سخت نموده و مطابق         ه دفع مد نظر باشد ،     كدر حالتي . به هوا ممانعت به عمل آورد     
.نماييد

دوغاب ها13-3
) رود يـا نهـر      ( سيـستم هـاي زهكـشي يـا آب جـاري            سخت شود ، از ورود به فاضـالب و          دوغاب موجود   اجازه دهيد   

. مشخص شده دفع گردد4-13جلوگيري شود و همانطور كه در بند 

 دفع سيمان ضايعاتي13-4

آنـرا بـا   ... ) اصالح آن يا استفاده تـدريجي و       ( درصورتيكه امكان بازيافت سيمان از روشهاي مختلف امكان پذير نباشد           
نخالـه هـاي   ( هماننـد ضـايعات بـتن    شود و سـيمان سـخت شـده    سخت سيمان ضايعاتي اجازه دهيد ،    آب مخلوط و  
با توجه بـه    .  از ورود به سيستم آب و فاضالب جلوگيري شود          .بر اساس قوانين محلي دفع شود دفع گردد       ) ساختماني  

. ناك محسوب نميشوندر خط مذكور جزء باطله هايخنثي بودن ضايعات بتن ، باطله هاي

...)پاكت يا (ه بندي بست13-5
 پالستيك يا سـوزاندن  ،نسبت به دفع يا بازيافت كاغذ ، كارتن  (بسته بندي را كامال خالي كنيد  و مطابق قوانين محلي   

. اقدام نماييد )آنها 



شرايط حمل و نقل: 14بخش 

)ريلي ، جاده اي  (حمل زميني
حمل هوايي
حمل دريايي

سـيمان   .حمل و  نقل سيمان بايد بر اساس قوانين مصوب كشور صورت پـذيرد             
: ADRريلـي ،  : RID(قـل كاالهـاي خطرنـاك     تحت پوشش قوانين بين المللي حمل ون      

ي مورد  بنابراين طبقه بند  .  قرار نمي گيرد   )دريايي: IMDGهوايي ،   : IATAجاده اي ،  
ا به آنه  8اقدامات احتياطي خاصي مورد نياز  نيست به جزء موارديكه در بند             . نياز نيست 

.اشاره شده است

) بندي شده اطالعات طبقه( نمادها و نشانه ها و عالئم :15بخش 

.مي باشدEC/1999/45طبقه بندي و برچسب زدن سيمان منطبق با  كليات
نمادهاي خطر

XiCطبقه بندي

 [R- Phrase(s) ] )ريسك ( نشانه هاي خطر
37R :باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود
38R :باعث تحريك پوست مي شود
41R:خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد
43R :ايجاد حساسيت شود ممكن است باعثدر صورت تماس پوستي

S-Phrase(s) ][نشانه هاي ايمني
2S: دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد 

22S: د را استنشاق نكنيگرد وغبار
24S:از تماس ماده با پوست خودداري كنيد 
26S :در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد
36S: از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد 
37S :از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد
39S:  تفاده كنيدفظ صورت اساحم از عينك ايمني يا نقاب
46S :دهيدبه وي نشان فورا به پزشك مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را ،در صورت خوردن ماده 
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ساير اطالعات: 16بخش 

تذكر تهيه كننده
و روز دنيـا تنظـيم گرديـده        معتبـر و   داده هـاي علمـي       بهداشتي كـشور و    الزامات و مصوبات ايمني و     اين برگه بر اساس   

 يا مطابق بـا بروشـورهاي فنـي ارائـه           به شرطي كه اين محصول تحت شرايط شرح داده شده در قبل            مي باشد ،     يكاربرد
ير آنها در صورت دست يابي به يافته هـاي اثبـات شـده          يهمچنين امكان تغ  ..  استفاده شود  ولشده در ارتباط با اين محص     

اين اطالعات مشتمل بر مالحظات ايمنـي و بهداشـتي وآگـاهي دادن بـه افـراد مـرتبط، وجـود خطـرات                       . روز وجود دارد  
.يت محـصول محـسوب نميـشود      احتمالي زيست محيطي و انساني فرآورده بوده و هيچ گونه تضمين و گارانتي براي كيف              

اين برگه نميتواند تمام اطالعات مورد نياز را دراختيار قرار دهد و الزم است تا اطالعات متناسـب بـا نـوع كـار از مراجـع                          
كاربران بي تجربه قبل از استفاده از كليه سيمانها آموزشـهاي الزم            همچنين توصيه مي گردد     . معتبر كسب گردد  

ستفاده ديگر از اين محصول، از جمله استفاده از محصول در تركيب بـا سـاير محـصول و يـا هـر                       ا  گونه  هر .را فرا گيرند  
متناسب بـا فعاليتهـاي تحـت       بديهي است كه كاربر مسئول تعيين اقدامات ايمني         . يند ديگر ، بر عهده كاربر مي باشد       آفر

.پوشش خود مي باشد
عالئم اختصاري

�MSDS- Material Safety Data Sheet 
� AOE- Allowable Occupational Exposure
� ILO- International Labour Organization
� ITCOH -Iranian Technical Committee Occupational Health
� PEL- Permissible Exposure Limit
� OSHA- Occupational Safety and Health Administration  
� REL -Recommended Exposure Limit
� NIOSH- National Institute for Occupational Safety and Health
� COSHH- The Control of Substances Hazardous To Health 
� HSE -Health and Safety Executive
� TLV -Threshold Limit Value 
� ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
� CAS numbers- Chemical Abstract Service
� NTP- National Toxicology Program
� IARC- International Agency for Research on Cancer
�COPD-chronic obstructive lung disease
�LD50 Lethal Dose
�LC50 - Lethal Concentration where 50% of the test animals dies
� PPE -Personal Protective Equipment
� IMDG- International Maritime Dangerous Goods-
� IATA- International Air Transport Association
� ADR/RID-Agreement on the transport of dangerous goods by
road/Regulations on the international transport of dangerous goods by rail
� OEL - occupational exposure limit
� TWA- Time Weighted Averages
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