
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

(Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin değişik 22. maddesine dayanılarak 11.03.2002 tarihinde yayımlanan 
"Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanmıştır.) 
Hazırlama Tarihi :01.10.2011 

Oksijen Gazı (O2) 
 
 

(MSDS) 

( Oksijen ) 

 
 

1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 
1.1. O2 gazı, havada % 20.94 oranında bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız, havadan ağır bir gazdır. 
Atmosferik havanın basınç altında sıvılaştırıldıktan sonra, diğer maddelerden ayrılması ile elde 
edilir. 
 

1.2. Asetilen, LPG, hidrojen gibi yanıcı gazların yanında, metallerin kesimi, kaynağın 

sertleştirilmesinde, yüksek irtifa uçuşlarında, çelik ocaklarında karbonun tasfiyesinde, roketlerde 
hidrojen ile birlikte yakıt olarak, nitrik asit ve etilen üretiminde ve zenginleştirilmesinde, cam 
fırınlarında, seramik fırınlarında, demir çelik fırınlarında, evrensel ve atık su tasfiyesinde, ozon 
üretiminde içme suyunun temizlenmesinde, kimsayal oksitlenme proseslerinde, alüminyum,kurşun, 

bakır, çinko gibi madenlerin eritilmesinde, balık üretme çiftliklerinde sudaki oksijenin 
zenginleştirilmesinde, endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kapasitesinin ve veriminin artması için 
yanma havasının zenginleştirilmesinde. 
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2.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi 
 

Saf madde / Karışım : Saf madde ( saflık yüzdesi : % 99.95) 

Ticari adı : Sıvı Oksijen 

Karışım maddeleri / empüriteler : Tehlikeli bir duruma sebep olabilecek veya ürünün sınıfını 
değiştirecek hiçbir madde/ empürite içermemektedir. 
 

3.Tehlikelerin Tanımı 
 

Normal olarak hava ile yanmayan birçok madde ile şiddetle yanar, özellikle yağdan, petrol 
ürünlerinden yapılmış malzemelerden ve katrandan uzak tutulmalıdır. Yalnız pirinç, bakır, bronz, 
demir, nikel, alaşımları ve saf asbest gibi basınca dayanıklı olarak hazırlanmış malzemeler 
kullanılmamalıdır. 
 

4. İlk Yardım tedbirleri 
 

Aşırı miktarda oksijen solunması vücut içerisinde bazı organların tahrişine ve zatürree 'ye yol 
açabilir. Gaza maruz kalmış hasta derhal havadar alana taşınmalı gerek duyulursa nemlendirilmiş 
oksijen teneffüs ettirilmelidir. 
 

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri 
 

Oksijen yanıcı değil yakıcı bir maddedir ve yanmayı hızlandırır. Yangın esnasında mümkünse gaz 
akışı kesilmelidir. Oksijen yangınlarına bol su ile müdahale edilir. Yangına maruz kalmış kapları 
derhal su ile soğutularak yangın alanından uzaklaştırılır. Havada yanıcı olmayan çok şey oksijenli 

ortamda yanıcı olabilir. Yağdan uzak tutunuz. 
 

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 
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Kişisel Tedbirler :Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Koruyucu elbise giyilmelidir. Ürünün 

yayıldığı bölgede herhangi bir tutuşmaya sebep verebilecek kaynaklar derhal uzaklaştırılmalıdır. 
 

Çevrede alınacak tedbirler :Sızıntı ve yayılma önlenmelidir. Ürünün, yüksek konsantrasyona 
ulaşacak şekilde birikmesinin tehlikeli olacağı bölgelere girişi önlenmelidir 

Temizlik yöntemleri :Etkilenen bölge havalandırılmalıdır 
 

7. Kullanım ve Depolama 
 

Basınçlı kreojenik kaplarda sıvı olarak ve yüksek basınçlı kaplarda depolanır. 
 

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel korunma 
 

Kaynak ve kesme gibi işlemlerde kullanılırken göz koruyucuların kullanılmasına dikkat edilmelidir. El 
ile yapılan taşımalar esnasında sigara içilmesi yasaktır. Atmosferdeki Oksijen konsantrasyonunun 
%21'in üzerine çıkmasından kaçınılmalıdır. 
 

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 
 

Fiziksel durumu : Gaz 

Görünüş : Renksiz, kokusuz 

Kimyasal formülü : O2 

Molekül ağırlığı : 32 g/ mol 

Kaynama noktası : - 183 0 C 

Yoğunluk sıvı : 1.14 g / cm 3 

Yoğunluk gaz : 1.43 kg / m3 

Erime noktası : -218,4 0 C 
 

10. Kararlılık ve Reaktivite 
 

Yanıcı maddelerle şiddetle tepkimeye girebilir. İndirgeyici maddelerle kuvvetle tepkime 
oluşturabilir. Organik maddeleri oksitleme özelliği vardır. 
 

11. Toksikolojik Bilgiler 
 

Herhangi bir bilinen toksik özelliğe sahip değildir. 
 

12. Ekolojik Bilgiler 
 

Herhangi bir bilinen ekolojik özelliğe sahip değildir. 
 

13. Bertaraf Bilgiler 
 

İyi havalandırılmış bir yerden atmosfere verilmesi gereklidir. Birikmesinin tehlikeli olabileceği 
herhangi bir yere boşaltım yapılmamalıdır. 
 

14.Taşımacılık Bilgisi 
 

Ürünün taşındığı yer ile sürücü bölmesi ayrı olmayan araçlarda taşıma yapılmamalıdır . Araç 
sürücüsünün, ürünün potansiyel tehlikelerinden haberdar olduğundan, kaza veya acil durumlarda 
ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olunmalıdır. Araçlarla ürün nakliyesi yapmadan önce: - her 

türlü emniyet tedbirinin alındığından - yürürlükteki yönetmeliklere uygun taşıma yapıldığından - 
kapalı tüp taşıma araçlarında yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunmalıdır. 
 

15. Mevzuat Bilgisi 
 

EC Sınıflandırılması : O 

Toksik olmayan, yangın riskini kuvvetlendirme özelliğine sahiptir. 
Tehlikeli kimyasal yönetmeliğinde belirtilen: 

R8 : Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir. . 
S9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. 
S17 : Yanıcı maddelerden uzak tutun. 
 

16. Diğer Bilgiler 
 



Ürünü yeni bir işlemde veya deneyde kullanmadan önce, malzeme uygunluğu ve güvenliği 

incelenmelidir. Oksijenin kullanıcıları, yüksek konsantrasyonun riskiyle ilgili bilgilendirilmelidir. 
 

Bu bigilerin kullanıcının amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımdan doğan sonuçlardan dolayı 
ENES GAZ LTD.ŞTİ. hiç bir sorumluluk kabul etmez. gerçek ve / veya tüzel kişiler buradaki bilgileri 
kendi özel amaçlarına uygunluğu konusunda kendileri karar vermelidir. 

 


