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SAFETY DATA SHEET 

  A (Fehling A solution) لينگهمحلول ف
  : هويت ماده1بخش

 شناسايي ماده 1.1

  نام ماده A(Fehling A solution)لينگهمحلول ف
Copper(II) Sulfate Solution مترادف 

 شدهخطرات شناسايي:2بخش

 بندي طبقه 1.2

  OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 2012بر اساس بنديطبقه

  )4(گروه  سميت حاد خوراكي
  )2(گروه  تحريك/خورندگي پوست

 )2(گروه  تحريك چشم/آسيب جدي چشم

  : اجزاي برچسب 2.2

 
 عبارتنماد  هشدار

 Hazard statement(s)خطر عبارات

  است. مضرخوردن اين ماده، 
  گردد.مي چشم تحريك سبب

 گردد.مي پوست سبب تحريك

 Precautionary statement(s)  طاحتيا عبارات

  پيشگيري
  و پوست در معرض كامال شسته شوند. هاپس از استفاده از ماده، دست

 پرهيز كنيد.در هنگام كار با اين ماده از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن 

  ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شود.هادستكش
  پوست:

  لباس آلوده را در آورده و قبل از استفاده مجدد، بشوييد.
  در صورت مواجهه پوستي، با مقدار زيادي آب و صابون بشوييد.

 در صورت بروز تحريك پوستي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود.
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 هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش

  هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4
 مورد نياز است. پزشكيمراقبت  دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد. 15را حداقل به مدت  هاو نيز زير پلك هاچشمفورا  :ي چشميمواجههدر صورت 

 مراقبت پزشكي مورد نياز است. دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد. 15حداقل به مدت پوست را فورا : ي پوستيدر صورت مواجهه

 مراقبت پزشكي مورد نياز است.اكسيژن داده شود. واي تازه برويد. اگر در تنفس مشكل وجود دارد، به ه :در صورت تنفس

 مراقبت پزشكي مورد نياز است. وادار به استفراغ نكنيد: در صورت خوردن

 اطالعاتي وجود ندارد.: ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريهمم 2.4

 درمان به صورت عالمتي انجام شود.: هاي خاص مورد نيازاخص مراقبت پزشكي فوري و درمانش 3.4

 هاي اطفاءحريق: روش5بخش

  فوم مقاوم الكلي. ، شيميايي خشك،دي اكسيد كربن اسپري آب، :مناسب يكنندهخاموش يماده
  اطالعاتي در دسترس نيست.ي نامناسب: كنندهي خاموشماده

 اطالعاتي در دسترس نيست.نقطه اشتعال: 

  اطالعاتي در دسترس نيست.روش: 
  اطالعاتي در دسترس نيست.: دماي خود اشتعالي

  اطالعاتي در دسترس نيست. محدوده انفجار:
  اطالعاتي در دسترس نيست. حساسيت به ضربه مكانيكي:

 اطالعاتي در دسترس نيست. حساسيت به بار ساكن:

 را از گرما و منابع اشتعال دور نگهداريد.ماده و ظرف خالي آن : خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط

  سولفور.اكسيدهاي محصوالت خطرناك اشتعال: 
 نشانانبراي آتش تجهيزات  حفاظتي

 يا معادل آن)، تجهيزات حفاظتي كامل.MSHA/NIOSH توسط  (تاييدشده استفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات اطفاء حريق

NFPA 
  -خطرات فيزيكي:                               ؛0ناپايداري:                             ؛0اشتعال:قابليت                       ؛2سالمتي: 

  :هاچشم
را از چشم  هادر صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان راحت در آوردن، آن را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. هادر صورت مواجهه چشمي، چشم

  خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. در صورت ادامه تحريك چشمي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود.
  خوردن:

  تماس بگيريد. مسمومينصورت خوردن ماده اگر احساس ناخوشي مي كنيد با پزشك يا مركز  دهان را بشوييد. در
  دفع:

  ظرف يا محتويات آن در يك محل مورد تاييد دفع مواد زائد، دفع شود.
  بسيار سمي براي زندگي آبزيان با اثرات مضر بلند مدت.: )HNOC(ه نشد بنديطبقه ساير خطرات 3.2

  مواجهه پوستي ممكن است مضر باشد. از طريق تنفس، ممكن است مضر باشد. ممكن است سبب تحريك تنفسي شود. از طريقسايرخطرات: 
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

Fehling A solution جزء 
 وزن% 100

- CAS No 
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  اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي:6بخش
  ي كافي را براي محيط فراهم كنيد. تهويهپوشيده شود.  تجهيزات حفاظت فردي: هاي فردياحتياط
 در(شن، سيليكاژل، چسب اسيدي، چسب همه كاره، خاك اره) جذب شوند.  اثربا مواد جاذب بي: و پاك سازي ها و وسايل براي رفع آلودگيروش

 ظرف مناسب و بسته شده براي دفع  نگهداري شود.
 : حمل و انبار7بخش

  ميست اسپري يا بخارات تنفس نشوند. و لباس اجتناب شود.  هااز مواجهه ماده با پوست، چشم حمل:
 و داراي تهويه مناسب نگهداري شود. ، خنكخشكا به صورت محكم بسته شده و در فضاي ظروف ر انبار:

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
 براي اين ماده حد مجاز تعيين نشده است.: حدود مجاز مواجهه

ي هاي چشم شوي و دوشهااطمينان يابيد كه ايستگاه ي كافي را براي محيط به خصوص در فضاهاي محصور فراهم كنيد.تهويه مهندسي:هاي كنترل
  ايمني در نزديكي محل كار وجود دارند.

  تجهيزات حفاظت فردي
استفاده  EN149يا استاندارد اروپايي NIOSH/MSHA در شرايط فرار اضطراري، از رسپيراتور با قطعه دهاني كامل و فشار مثبت  حفاظت تنفسي:

  شود.
 29در   OHSAي ايمني شيميايي توضيح داده شده در الزامات حفاظت چشم و صورت هاي حفاظتي مناسب يا گاگلهاعينكاز  حفاظت چشم/صورت:

CFR 1910.133 يا استاندارد اروپاييEN166 .استفاده شود  
  استفاده شود. ي حفاظتي مناسب براي جلوگيري از مواجهه پوستيهااز لباس و دستكش حفاظت پوست و بدن:

  ي ايمني و بهداشتي مناسب از ماده استفاده شود.هامطابق با قوانين و روش بهداشتي:ي هاروش
شوراي  21/3/1390مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه: 

 عالي حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.
  و شيمياييخصوصيات فيزيكي:9بخش

مايع   حالت فيزيكي
بدون بو   رنگ

آبي   بو
  ي بوحد آستانه اطالعاتي وجود ندارد.
 pH اطالعاتي وجود ندارد.
  ي ذوب نقطه اطالعاتي وجود ندارد.
  ي جوش نقطه اطالعاتي وجود ندارد.

  اشتعال ينقطه كاربردي ندارد. 
  (جامد،گاز) اشتعالقابليت  مشخص نشده است.

  دماي خود اشتعالي  اطالعاتي وجود ندارد.

  دماي تجزيه  اطالعاتي وجود ندارد.

  حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار اطالعاتي وجود ندارد.

  فشار بخار  اطالعاتي وجود ندارد.
  ي بخاردانسيته مشخص نشده است.

  ي نسبيدانسيته 1.040
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  حالليت   مشخص نشده است.
  نسبت تبخير  كاربردي ندارد.

  اكتانول/ آبان نسبت توزيع   مشخص نشده است.

  ويسكوزيته  مشخص نشده است.
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

 : بر اساس اطالعات موجود، موردي شناخته نشده است.پذيريواكنش خطر

 در شرايط معمول، پايدار است.پايداري: 

 . ناسازگارمواد : شرايط اجتناب

  عوامل اكسيد كننده قوي.: مواد ناسازگار

 اكسيدهاي سولفور.: محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه

  اتفاق نمي افتد.پليمريزاسيون خطرناك: 
  تحت شرايط معمول، موردي وجود ندارد.ي خطرناك: هاواكنش

  شناسياطالعات سم:11بخش
  :حاد سميت 

  خوردن، مضر است.ماده از طريق اطالعات ماده: 
  اطالعاتي وجود ندارد.محصوالت تشديد كننده سم شناسي: 

  : مانند اثرات مزمن مواجهه كوتاه و بلند مدت ات تاخيري و فورياثر
  و پوست. هامحرك چشمتحريكي: 

  اطالعاتي وجود ندارد. حساسيت:
  است.نشده  فهرستزا ، به عنوان سرطانIARC,NTP,ACGIH,OHSAتوسط سرطان زايي: 

  اطالعاتي در دسترس نيست.اثرات جهش زايي: 
  : اطالعاتي در دسترس نيست.اثرات توليد مثل
  : اطالعاتي در دسترس نيست.اثرات تكاملي

  اطالعاتي در دسترس نيست. اثرات تراتوژن:
  شناخته نشده است. يك بار مواجهه: -سميت ارگان هدف خاص
  نشده است. شناخته مواجهه تكراري: -سميت ارگان هدف خاص

  اطالعاتي در دسترس نيست. خطر آسپيراسيون:
  : اطالعاتي در دسترس نيست.عالئم/اثرات حاد و تاخيري

  اطالعاتي در دسترس نيست. اطالعات در مورد اختالل غدد درون ريز:
  ساير اثرات زيان آور:

  ماده مراجعه شود. RTECSخصوصيات سم شناسي اين ماده به طور كامل بررسي نشده است. براي اطالعالت كامل به 
 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  تخليه نشود. هابه درون زهكش: محيطيسميت  1.12
 اطالعاتي در دسترس نيست. :پذيريمقاومت و تجزيه 2.12

 .اطالعاتي در دسترس نيست: احتمال تجمع زيستي 3.12

  اطالعاتي در دسترس نيست. :نفوذ 4.12
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  :مالحظات دفع13بخش
توليد كنندگان مواد زائد شيميايي بايد مشخص نمايند كه آيا ماده شيميايي به عنوان زباله خظرناك است يا خير. بايستي : مواد زائددفع هاي روش

  خطرناك در نظر گرفته شوند.الزامات قانوني مربوط به دفع مواد زائد 
نامه اجرايي قانون مجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"

  ."هيات دولت مراجعه شود 1384مديريت پسماندها مصوبه 
 :اطالعات حمل و نقل14بخش

  ، قرار نگرفته است.DOT,TDG,IATA,IMDG/IMOتحت الزامات 

 قانونياطالعات :15بخش

  :WHMIS خطر رتبه بندي
D1Bسمي : مواد  
D2Bمواد سمي :  

  
  : ساير اطالعات16بخش

 1395پاييز   تاريخ تهيه
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - فناوري  معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو   كنندهتهيه
 هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)حرفهارشد بهداشت خانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 Acros Organics:2015  منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي شده در اين سند با هدف اطالعاطالعات ارائه -1
 .تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است

هاي معتبر توليدكننده در دنيا شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
است كه منابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، 

  سازي شده است.بومي
  شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود.در تهيه اين سند تالش  - 3
 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 به شده اصالح از نسخه است زمال سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات

  شود. استفاده آن روز
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

 باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


