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 األوكسجين السائل 
 

  3701رقم األمم المتحدة 

 بي ئي  2كيماويات خطرة  
 sub 5.1 2.2الفئة: 

ART-GW 

 المواصفات الفنية 
 

 المواصفات:
  %99،، <أوكسجين 
 جزء لكل مليون  37 >الرطوبة 

  
 البيانات الفيزيائية : 

 2Oالرمز الكيماوي    
 درجة مئوية  381نقطة الغليان: 

 39379(  3الكثافة النسبية : )هواء=

  ،،،139الوزن الجزيئي: 
 درجة مئوية  33898 –درجة الحرارة الحرجة 

 الوميض: غاز غير قابل لإلشتعالنقطة 

كيلو جرام  39199درجة مئوية(  39كيلو باسكال   و  37391كثافة الغاز )عند 
 / م مكعب 

 كيلو جرام / متر مكعب 3313كثافة السائل: )نقطة الغليان( 
متر  79018درجة مئوية(  39كيلو باسكال   و  37391الحجم النوعي: )عند

 مكعب / كيلو جرام 
 

 الخواص :
من حجم االهواء. إنه  %23وال طعم ويشكل نسبة األوكسجين غاز ال رائحة له 

 يكون لونه أزرق شاحب.  ائلةحالة السالالحياة. وفي  داعميساعد على اإلحتراق و

 اإلستخدامات: 

اإلحتراق، يستخدم في صناعة الفوالذ و،  على حياة، ويساعدلل داعماألوكسجين 
 لتسخين ولحام النحاس. باإلشتراك مع غاز الوقود يستخدم ألغراض اللحام، القطع، ا

ويستخدم أيضا في صناعة الميثانول وأوكسيد اإلثلين وثاني أوكسيد التيتانيوم ولتشبيع 
بيئات األفران لصهر النحاس والزنك ..إلخ. وفي صناعة الورق يستخدم األوكسجين 
 كعجينة مبيضة للمصابيح الكهربائية وأكسدة المحاليل المائية/ الكحولية السوداء وتنقية

 النفايات. 
 

 التزويد والتخزين: 
 النقل صهاريج الحرارة، المنخفضة التخزين صهاريجالحرارة  في  منخفضكسائل مبرد 

 إلخ...ديوار وقوارير السوائل حاويات التجارية،

 المناولة وإجراءات السالمة

 المخاطر:

 يساعد األوكسجين بشدة في إشتعال العديد من المواد التي ال تحترق عادة في الهواء. 
 درحة مئوية( .  381 -درحة حرارة منخفضة جداً ) 

 
 توافق المواد:

بة د مناسوامن م مصنوعة األوكسجين يجب ان تكون لتعامل معالمعدات المطلوبة ل
 لدرجة الحرارة الشديدة  اإلنخفاض التي سيتم  التعامل معها. 

النحاس، النحاس األصفر والحديد الفوالذ هي أكثر المعادن إستخداما بصورة عامة. 
 . مع األوكسجين معظم الزيوت والشحوم ليست متوافقة

 ت والشحوم في حدوث حريق شديد.وسبب الزيتملحوظة: يمكن أن 
 

 أثناء اإلستخدام: اإلحتياطات
ط األعمال الساخنة في المحيب عدم القيامعدم التدخين، عدم إستخدام اإلضاءة باللهب،

 القريب. 
و  الزيوتت والشحوم، إستخدم فقط المعدات التي أزيلت منها وال تستخدم الزي

 الشحوم.
المالبس التي تصبح مشربة حتى بكميات قليلة من األوكسجين يجب تهويتها 

 ا جيدا في منطقة بعيدة. وتنظيفه
نوصي بأن يكون مستخدم األوكسجين السائل ملماً بالمعايير ذات الصلة " تخزين 

 والتعامل مع السوائل الغير قابلة  لإلشتعال الخفيضة الحرارة  والمبردة". 
 

 الحماية الشخصية:
محكمة التثبيت لإلستخدامات مع المواد   قفازاتإستخدم واقيا يغطي  كامل الوجه، 

التعامل  مع أنظمة  الحرارة  ومالبس واقية تماما بدون أكمام عند منخفضة
 األوكسجين السائل. 

 اإلسعافات األولية:

 إذا كان المصاب واعياً:

 .قم بنقله إلى منطقة غير ملوثة لتنفس هواء نقي 

 .حافظ عليه في حالة دافئة وهادئة 

  قم بإستدعاء الطبيب وأخطره بأن المريض يعاني من آثار
 التعرض المفرط لألوكسجين. 

 إذا كان المصاب غير واعٍ: 

 .قم بنقله إلى منطقة غير ملوثة ووفر له التنفس بالمساعدة 

  عند إستعادة التنفس العادي، يكون العالج كما ورد أعاله.  ينبغي
 أن تكون المعالجة حسب األعراض وداعمة.

ملحوظة: العناية الطبية العاجلة إلزامية في جميع حاالت التعرض المفرط آلثار 
األوكسجين . ويجب أن يكون اشخاص اإلنقاذ على إلمام بالمخاطر الكبيرة للحريق 

 المرتبطة بالبيئات والمحيطات المشبعة باألوكسجين.   

 الحروق الباردة/ تقرح الجلد بالتجميد:

 دقائق على األقل  37رة بالماء الفاتر لمدة قم بشطف المنطقة المتأث
 ثم تعامل معها كحروق ناتجة عن الحرارة. 

  قم بطلب العناية الطبية لكل الجسم لكن بصفة خاصة لألكثر
سطحية. ال تسلط الحرارة مباشرة أو تقوم بتقديم  الكحول أو 

 السجائر. 

  .قم بحماية األجزاء المتجمدة من التعرض لإللتهاب 

الطبية بالنسبة للحروق الباردة/ تقرج الجلد بالتجميد قد تختلف عن حاالت الحروق العناية 
 الناتجة عن الحرارة

  معلومات إضافية:

المعلومات والتوصيات والبيانات الواردة في هذه النشرة يقصد منها توفير إرشادات 

 أساسية للمستخدمين من أجل المناولة/ التعامل اآلمن واإلستخدام. 

 من المعلومات برجاء الرجوع إلى صحيفة بيانات سالمة المواد.  للمزيد

من الضروري بالنسبة لإلستخدام اآلمن للغازات أن يكون األفراد قد تم تدريبهم بطريقة 

  سليمة وعلى إلمام تام بالمخاطر المتوقعة.
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