
 

 

نام علمی و فرمول ماده شیمیایی   ردیف

  نامهاي مشابه و تجارتی

  )TLV(حد آستانه مجاز 

TWA         STEL/C 

وزن 

  مولکولی

نماد

  ها

مبناي تعیین حد 

آستانه مجاز اثرات 

  بحرانی

کاربرد  /شکل فیزیکی

  اصلی

  Chlorineکلر      126

CL2  
Molecular Chlorine. 

ppm۵/٠     STEL-1ppm  91/70  
A4

  
تحریک و  -

  سوزش

  

  Carbon dioxideدي اکسید کربن   113

CO2  
Carbonic acid gas. Dry Ice.  

  یخ خشک -اسید کربنیک

Ppm5000   STEL-30000ppm  01/44  -  - گاز بی رنگ و اشتغال ناپذیر  خفگی /
ــراي دا ــاز ب Co2دن گ

ــه   ب
نوشــابه هــا، خــاموش کــردن 
ــه   ــش و پیشــگیري از آن ب آت
صورت پروپالنت آئروسـلها و  
به عنوان یخ خشک در ایجـاد  
انجماد در فرآیندهاي تخمیـر  

  .مواد غذایی نیز تولید می شود

  Carbon monoxide منوکسید کربن  115

CO  
Carbon oxide,Flue gas,monoxide  

ppm25                  -  01/28  BEI -فقدان اکسیژن  
سیســـتم قلبـــی و  -

  عروقی
سیســتم مرکــزي   -

  عصبی
 -تولیــــد مثلــــی -

  تناسلی

به طور عمده در  /گاز بی رنگ
شـــرایط احتـــراق نـــاقص از 
ســوختهاي کربنــی مخصوصــاً 
موتورهاي احتراق داخلی تولید 

شـــغلی  مـــی شـــود مواجـــه
کارگران در محیط هاي بسته، 
بدون تهویه مناسـب گـزارش   

  .شده است

  Nitrogen dioxide دي اکسید نیتروژن  497
Nto,Nitrogen )(

2NO  
proxid 

Dinitrogen tetroxide nitrogen 

tetroxide.  

ppm3                 ppm5  01/46  
A4

  تحریک و سوزش -  

  ادم ریوي -

بـا  گاز قهـوه اي قرمـز رنـگ    
غلظت باال به عنوان نیتروکننده 
و اکسیدکننده در سوخت هاي 

به عنوان ماده ) راکت(موشک 
  واسط در تهیه اسید نیتریک

635  Sulfar dioaxide  
  دي اکسید گوگرد

)(
2SO  

ppm2               ppm50  07/64  
A4

 -گاز یا مایع با بوي آزاردهنده  تحریک و سوزش -  
آلوده کننـده هـوا موجـود در    

 -اطــراف کــوره هــاي ذوب  
مصرف در کاغـذ   -نیروگاه ها

بــه عنــوان  -پــاالیش -ســازي
نگهدارنده مواد غذایی و عامل 

  کنندهاحیاء 

  Ammonia آمونیاك  32
)(

3NH  
Anhydrous ammonia, Aqua 

ammonia, Aqueous ammonia 

ppm٢۵       STEL-35ppm  03/17  -  - گاز محرك به عنوان کـود در    تحریک و سوزش
ــک  ــید نیتریـ ــاخت اسـ  -سـ

هیدرازین هیدرات هیـدروژن  
ــل -ســیانید ــه -آکریلونیتری  ب

ــده   ــرد کنن ــاز س ــوان گ  -عن
کاتالیســـت تراکمـــی بـــراي 

  پلیمرها
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نام علمی و فرمول ماده شیمیایی   ردیف

  نامهاي مشابه و تجارتی

  )TLV(حد آستانه مجاز 

TWA         STEL/C 

وزن 

  مولکولی

نماد

  ها

مبناي تعیین حد 

آستانه مجاز اثرات 

  بحرانی

کاربرد  /شکل فیزیکی

  اصلی

489  
  Nitric acid   اسید نیتریک

HNO3
  

RFNA (Red fuming nitric 
Acid: WfNA (White fuming 
Nitric acid): Hydrogen nitric 
Engravers acid, Aqua forits. 

ppm2                 ppm4  02/63  -  - تحریک و سوزش  

  خورندگی -

زردرنـگ بـا    مایع بی رنگ یا
بوي خفـه کننـده بـراي حـل     
ــراي  کــردن فلــزات نجیــب ب
حکــاکی پــاك کــردن فــالت 
ــات   ــا و ترکیب ــاخت نیتراته س
نیتـــرو و ســـاخت کودهـــاي 

  .نیترات آمونیوم

  Oxalic acid اسید اگزالیک  513
 OCH 422  

Ethane dioic acid, oxalic acid 

(aqueous), oxalic acid 

dehydrate.  

3/ mmg1          3/ mmg2                    04/90  -  - تحریک و سوزش  

  سوختگی -
زنــگ زدا، جــرم گیــر /جامــد

رادیاتورها، پاك کننده جـوهر  
و همچنین استفاده در دبـاغی،  
ــاجی و    ــده در نس ــفید کنن س

  آزمایشات خون شناسی

  Phosphoric acid اسید فسفریک  552
 POH 43  

Meta-phosphoric acid , ortho 

phosphoricacid (aqueous), wite 

phosphoric acid  

3/ mmg1       3/ mmg3                00/98  -  - تحریک و سوزش  

  
جامد بدون رنگ و بدون بو و 
یا مایع شفاف مـاده گنـدزدا،   

سازي، صنایع غـذایی،   نوشابه
ســاخت کودهــاي شــیمیایی و 

  تصفیه آب

  Portland cement سیمان پورتلند  569
Nto,Nitrogen

)%1( quartzcontaining  Gem
ent, Hydraulic, Portland 

cement silicate.  

3/ mmg10                     -  

)e                (  
  تحریک و سوزش -  -  -

  التهاب پوست -

  مصارف ساختمانی/جامد

637  Sulfuric acid  
  اسید سولفوریک

)(
42 SOH  

Az designation refers to 
Sulfuric acid contained in 

strong inorganic acid mists 

3/ mmg1       3/ mmg3                08/98  
A2

  تحریک و سوزش -  

  )تنفسی(سرطان  -

استفاده بسـیار  / مایع خورنده
ــنایع دارد   ــیعی در صــ وســ
خصوصـــاً در ســـاخت کـــود 

آبکاري، باطري  -پاالیش نفت
سـربی و صـنایع    -هاي اسـید 

  شیمیایی

99  Calcium Carbonate  
CaCo3  

3/ mmg10                    -  

)e  (  

ــد  تحریک و سوزش -  -  09/100 ــالح  / جام ــاخت مص در س
ســـاختمانی از قبیـــل آهـــک 
ــایر    ــگ و سـ ــیمان و رنـ سـ
محصوالت آرایشی و غذائی و 

  داروئی

  سرب و ترکیبات آلی آن  402
Lead, elemental and organic 

compounds  
As [Pb]     بر حسب سربSoaPs 

3/ mmg05/0                  -  

  

20/207  

  متغیر
A3
BBL 

ــبی  - ــتم عصـ سیسـ
  مرکزي

  دستگاه گوارش -
  خون -
  کلیه -
  سیستم تولید مثل -

ساخت رنـگ، بـاطري،   /جامد
سرامیک، لحیم کاري، آلیاژاي 

  فلز و ورق هاي سربی
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نام علمی و فرمول ماده شیمیایی   ردیف

  نامهاي مشابه و تجارتی

  )TLV(از حد آستانه مج

TWA         STEL/C 

وزن 

  مولکولی

نماد

  ها

مبناي تعیین حد 

آستانه مجاز اثرات 

  بحرانی

کاربرد  /شکل فیزیکی

  اصلی

674  
  Tin Metal   فلز قلع

Oxide & inorganic compounds. 
Except tin hydride as sn 
organic compounds as sn  

3/ mmg2                     -  

3/ mmg2                     -  

3/ mmg1/0                  -  

  

69/118  

  متغیر

  متغیر

Skin  

A4
  

ــی از   - ــاري ناش بیم
  قلع

ــی از   - ــاري ناش بیم
  قلع

دســـتگاه عصـــبی  -
  مرکزي

  سمیت ایمنی -
  تحریک و سوزش -

  نرمسفید و فلز نقره اي 
آلیاژ بـا   -لحیم کاري: کاربرد

جهـت افـزایش    -سایر فلزات
  سختی

730  )( )(NOC d Welding fumes  

  دمه جوشکاري

3/ mmg5                     -                    -  B2

  
تب ناشی از دمه  -

  فلزي

  تحریک و سوزش -

سـاخت  / ه جامـد جامد یا نیم
ــاده ــش   -ج ــقف و در پوش س

  فلزات ساختمانی

 Hudrogen ئیدروژن کلراید  370
chloride  

[HCl] 
Muriatic acid  

                                Ppm5- C 47/36  -  -  

  
در ساخت هیـدروکربن  / مایع

هاي کلـر، کلرزنـی آب، پلـی    
مریزاســیون، واکــنش هــاي   
نیتراسیون و الکیالسیون تمیـز  

ودن فلــزات و فرآینــدهاي نمــ
ــواعی از   ــذایی و انـ ــواد غـ مـ

  مصارف خانگی

   هیدروکسید سدیم  622
Sodium hydroxide  

[NaOH] 
  ,Caustic sodaسود سوزآور     

Lye, Soda lye, Sodium hydrate. 

-                3/ mmg2-C= 

             

  تحریک و سوزش -  -  01/40

  

و خورنـده   جامد سفید رنـگ 
ــایی ــم  /قلی ــنایع ابریش در ص

 -نساجی ها/مصنوعی، سلوفان
-صابون -خمیر سلولز و کاغذ

دترجنــت هــا، حکــاکی و آب 
  فلزکاري

2  Acetic acid  
  اسید استیک

)(
3
COOHCH  

Ethanoic, acid Methane 
Caboxylic acid 

ppm١٠       STEL-15ppm  60  -  - و سوزش تحریک  

  

ــوي  مــایع قابــل اشــتغال بــا ب
ســاهت اســتات ســلولز، /تنــد

استیک، آئینه درایـد مونـومرا   
ــل ــتات -اینیـ ــاخت  -اسـ سـ

 -مـواد دارویـی   -پالستیک ها
حشره کـش هـا و در صـنایع    

  نساجی و کوآگوال

  Argonآرگون   45
Ar 

-                                     -  

  

به عنوان  در جوشکاري و -گاز  خفگی -  -  95/39
یک گاز بی اثر براي پر کردن 
المـــپ هـــاي الکتریکـــی در 

  دوپینگ نیمه هادي ها

613  Silicon 
 Defoamer S-10-  

 Silicon powder پودر سیلیس

3/ mmg10                  -  

  

کریستال سوزن شـکل سـیاه     ریه - -  09/28
ــه خاکســتري ســنتز / مایــل ب

یستور ساخت ترانز -سیلیکون
و دیودها و نیمـه هـادي هـا و    
عامل کـاهش دهنـده دمـا در    

  .آلیاژهاي مانند فرو سیلیکون
 a-d-l.rozblog.com:منبع 


