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SAFETY DATA SHEET 

  )Fumaric acid( ريكومااسيد ف
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده1.1
  )Fumaric acidاسيد فوماريك (  تجارينام 

CAS-No 110-17-8 
EC number 203-743-0

Index number 607-146-00-X 

Registration number (REACH) -
  شده: خطرات شناسايي2بخش

 بندي ماده يا مخلوط بقهط 1.2

  : No 1272/2008 (CLP) (EC)بندي براساس طبقه
Eye Irrit. 2 H319 :.سبب تحريك جدي چشم مي شود 

  : Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC بندي براساسطبقه
Xiمحرك :  

R36ها: محرك چشم.  
   GHSبرچسباجزاي 
  طبقه بندي و برچسب گذاري شده است. CLPاين ماده بر اساس الزام : No 1272/2008 (CLP) (EC)براساس  گذاريبرچسب
   :خطرتصوير

GHS07 
  هشدارعبارت نماد: 

  عبارات خطر: 
H319 :.سبب تحريك جدي چشم مي شود  

  عبارات احتياطي:
P280چشم و حفاظ صورت استفاده شوند. ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظها: دستكش  

P337 + P313.در صورت ادامه تحريك چشمي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود :  
P305+P351+P338را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد.در صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان راحت در  ها: در صورت مواجهه چشمي، چشم

 اييد. به شستن ادامه دهيد.را از چشم خارج نم هاآوردن، آن
  همه مواد شيميايي به صورت بالقوه خطرناكند. بنابر اين بايد توسط افراد مخصوص آموزش ديده مورد استفاده قرار گيرند.ساير خطرات:  3.2

  كاربردي ندارند.: PBT،vPvBنتايج ارزيابي 
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  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
CAS No. Description 110-17-8 Fumaric acid  

EC number 203-743-0 
Index number 607-146-00-X 

 4O4H4C فرمول ملكولي

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
  هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4

  ي آلوده را درآوريد. هاهمه لباس :توصيه عمومي
  در صورت هر مشكلي، كمك پزشكي گرفته شود. .تامين كنيدهواي تازه :تنفسدر صورت

  . در صورت هر مشكلي، كمك پزشكي گرفته شود.آب بشوييدپوست را با  پوستي: يدر صورت مواجهه
  سپس با پزشك مشورت كنيد.دهيد. شستشو  زير آب جاريدقيقه 10به مدت هاي باز را چشم ي چشمي:در صورت مواجهه
   ادامه عالئم، پزشك مشورت كنيد.در صورت  .و يك ليوان آب بنوشيد. وادار به استفراغ نكنيد دهان را بشوييد :در صورت خوردن

  اطالعات براي پزشك
  حالت تهوع، استفراغ، اسهال :ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم 2.4
  اطالعاتي وجود ندارد. هاي خاص مورد نياز:شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان 3.4

  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
  كنندهخاموش يماده 1.5
  دي اكسيد كربن.، آب، فوم ،ي اطفاي حريق كه براي محصور كردن حريق مناسبند، استفاده شود. پودرهااز روش :مناسب يكنندهخاموش يماده
  محدوديتي در زمينه خاموش كننده در نظر گرفته نشده است.براي اين ماده يا مخلوط آن ي نامناسب: كنندهي خاموشماده
   خطر انفجار غبار.  :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط 2.5

منوكسيد كربن و دي  :شوندآزاد  ممكن است مواد زير حريق اين ماده، در صورت  در طي حريق امكان توسعه گازها يا بخارات قابل احتراق وجود دارد.
 اكسيد كربن.

  لباس كامل حفاظتي پوشيده شود. پوشيده شود.خودتامين  )تجهيزات تنفسي( رسپيراتور :نشانانتوصيه براي آتش3.5
  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش

 :هاي اضطراريهاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويهحتياطا 1.6
  از تشكيل غبار خودداري شود.. فردي پوشيده شود ي كافي را براي محيط فراهم كنيد. تجهيزات حفاظتتهويه
  اجازه ندهيد ماده وارد آب سطحي/زير زميني شود يا در خاك نفوذ نمايد.:هاي زيست محيطيحتياطا 2.6
  ماده را به صورت مكانيكي برداريد. ماده جمع آوري شده را مطابق الزامات دفع نماييد. :و پاكسازي ها و وسايل براي رفع آلودگيوشر 3.6
براي اطالع از  را ببينيد. 7، بخش حمل ايمنبراي اطالع از را ببينيد. 8براي اطالع از وسايل حفاظت فردي، بخش  :هامنابع براي ساير بخش 4.6
  را ببينيد.13دفع، بخش  ينحوه

 انبار: حمل و7بخش
  مطابق با راهنماهاي ايمني آزمايشگاهي از ماده استفاده شود.تامين شود.  در محيط كار تهويه/ مكش خوباحتياطات براي حمل ايمن:  1.7

  وسيله حفاظت تنفسي در دسترس باشد.برابر انفجار يا آتش:  ي حفاظت دراطالعاتي درباره
  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 2.7

  : الزامي وجود ندارد.هاالزامات براي ظروف و اطاق
  از مواد غذايي دور نگهداشته شود.اطالعات براي انبارنمودن ماده در انبار مشترك: 

  در ظروف محكم بسته شده نگهداري شود.ي شرايط انبار: ساير اطالعات درباره
  C° 25 - 15: دماي انبار توصيه شده
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  مواجهه/حفاظت فرديهاي: كنترل8بخش
  را ببينيد. 7تر، بخش براي اطالعات بيش ي طراحي موارد فني:تر دربارهاطالعات بيش

  وامل كنترلع 1.8
  -):1391حدود مجاز مورد نياز در محيط كار بر اساس الزامات ايران(

  :و ساير حدود مجاز DNELs/DMELs/PNECsمقادير مرتبط با 
 سيستميكاثرات  - مواجهه طوالني مدت

DNEL 50 mg/kg كارگر پوستي 
DNEL 175 mg/m³كارگر تنفسي

 اثرات سيستميك - مواجهه كوتاه مدت

DNEL 50 mg/kg كارگر پوستي 
DNEL 175 mg/m³كارگر تنفسي

  مصرف كننده
 اثرات سيستميك - مواجهه طوالني مدت

DNEL 30 mg/kg مصرف كننده خوراكي 

DNEL 30 mg/kgكنندهمصرف پوستي 

DNEL 53 mg/m³ مصرف كننده تنفسي 

  مصرف كننده
 اثرات سيستميك - مواجهه كوتاه مدت

DNEL 30 mg/kg مصرف كننده خوراكي 

DNEL 30 mg/kgمصرف كننده پوستي 

DNEL 53 mg/m³ مصرف كننده تنفسي 

PNECs 
PNEC 3 mg/l )(كارخانه تصفيه فاضالب 

0.01 mg/l (آب دريا)  
0.1  mg/l تازه)(آب   

  هاي مواجهه:كنترل 2.8
  تجهيزات حفاظت فردي

  خودداري شود. هااز مواجهه ماده با چشمدر هنگام كار باماده نخوريد، نياشاميد و سيگار نكشيد.  هاي بهداشتي و حفاظتي عمومي:روش
  ها را قبل از استراحت و در پايان كار بشوئيد.دست كثيف را برداريد.هاي آلوده و داري كنيد. فوراً تمامي لباسماده را دور از مواد غذايي و آشاميدني نگه

مقاومت شيميايي تجهيزات حفاظتي بايد از  لباس حفاظتي مورد نياز بر اساس غلظت و مقدار مواد خطرناك مورد استفاده، انتخاب شود.ي حفاظت فردي: هاروش
  فروشنده پرسيده شود.

  رنگ كد: سفيد)( P2وقتي غبار توليد مي شود مورد نياز است. فيلتر  تجهيزات تنفسي:
ي آن، غير قابل نفوذ و مقاوم باشد.انتخاب  جنس بايد با توجه به مالحظات زمان هاهاي حفاظتي. جنس دستكش بايد در برابر ماده يا محلولدستكش ها:حفاظت دست

  انتخاب شود. هانفوذ و ميزان فرسودگي آن
 0.11 mmنيتريلي، ضخامت:  :جنس دستكش

 اي به سازنده ديگر متفاوت است.از سازنده هابستگي دارد بلكه كيفيت آن هاي مناسب نه تنها به جنس آنهاانتخاب دستكش

 ميزان ≤6مدت زمان نفوذ از دستكش: 

  مدت زمان دقيق نفوذ بايد از طريق سازنده و توسط مشاهدات بررسي شود.
 ميزان≤6، مقدار نفوذ: mm 0.11<الستيك نيتريلي، ضخامت:  مواد:حفاظت براي پاشش 

  ي محكم بدون محل نفوذ.هاگاگل حفاظت چشم:
 لباس كار حفاظتي حفاظت بدن:

شوراي عالي حفاظت  21/3/1390مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه:
  فني و بهداشت كارايران، الزامي است.
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  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
 اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي1.9

  جامد  ظاهر
 بدون بو  بو

 سفيد رنگ

  مشخص نشده است.  ي بوحد آستانه
pH-value (4.9 g/l) at 20 °C  2.1 

 C° 286  ذوب ينقطه
 C° 290  جوش ينقطه
 C° 273  اشتعالنقطه 

  غير قابل اشتعال  (جامد،گاز) قابليت اشتعال
 C° 375  دماي آتش گيري

 C° 350 <  دماي تجزيه

  دهد.تشكيل مخلوط انفجاري غبار با هوا ممكن است  ماده انفجاري نيست. اگرچه  خطر انفجار
  %vol 40:حد باال                          %vol 3حد پايين:  قابل انفجاريمحدوده

 اطالعاتي موجود نيست.  خصوصيات اكسيدكنندگي
 hPa at 20 °C 0.001>  فشار بخار

 C  1.64 g/cm³°20دانسيته در دماي 
 اطالعاتي موجود نيست.  نسبي يدانسيته

 C  ~ 800 kg/m³°20در دماي  دانسيته حجمي
 C  4.9 g/l°20حالليت در آب در دماي 

 n-Octanol/Water(  0.33 log POW (exp.)ضريب تفكيك (
  كاربردي ندارد. سينماتيك:                          كاربردي ندارد. ديناميك:   ويسكوزيته

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  خطر انفجار غبار.  .مي دهدي انفجاري هابا هوا تشكيل مخلوط گرماي شديد در  :پذيريواكنش1.10
  :پايداري شيميايي 2.10

   ي حرارتي/شرايطي كه بايد ازآن دوري شود:تجزيه
  افتد.حرارتي اتفاق نميي اگر تحت شرايط مورد توصيه، انبارشده و مورد استفاده قرار گيرد، تجزيه

   .هاعوامل اكسيد كننده، بازها، عوامل احيا كننده، آمين با: قوي واكنشامكان  :هاي احتمالي خطرناكواكنش 3.10
  گرماي قوي. شرايط اجتناب: 4.10
  عوامل اكسيد كننده قوي :مواد ناسازگار5.10

  را ببينيد. 5 بخشحريق:  در صورت :محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 6.10

  شناسياطالعات سم:11بخش
  : شناسياثرات سم 1.11

  سميت حاد:
  منبع  مقدار  شاخص گونه  روش ورود

   LD50 9300 mg/kg  OECD 401 رت خوراكي
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 عالئم خاص در ارزيابي بيولوژيكي:
  آزمايش تحريك پوست(خرگوش): تحريكات جزئي

  آزمايش تحريك چشم(خرگوش): تحريكات 
  اوليه: اثر تحريكي

  بدون اثر تحريكيبر روي پوست: 
  تحريك شديدبر روي چشم: 
  تحريكات جزئي پس از تنفس:

  اثراتي شناخته نشده است.حساسيت: 
  :CMRاثرات 

  : اطالعاتي وجود ندارد.جهش زايي جنسي
  اطالعاتي وجود ندارد. :)Carcinogenicity(زاييسرطان

  اطالعاتي وجود ندارد.سميت توليد مثل: 
  : اطالعاتي وجود ندارد.سپيراسيونخطر آ

  (مواجهه تكراري) طبقه بندي شود. نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاصاين ماده يا مخلوط آن  تكراري:  يمواجهه - هاي خاص هدفسميت ارگان
  بار مواجهه) طبقه بندي شود.(يك  نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاصاين ماده يا مخلوط آن  يك بار مواجهه: - هاي خاص هدفسميت ارگان
  پس از خوردن: حالت تهوع، استفراغتر سم شناسي: اطالعات بيش
  : مطابق با ساير مواد شيميايي ماده بايد با دقت مورد استفاده قرار گيردتراطالعات  بيش

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  :سميت 1.12
  سميت آبزيان
  LC₅₀ 245 mg/l/48 h (Brachydanio rerio)                                                                      سميت ماهي
 EC50 212 mg/l/48 h (Daphnia magna)                                                                          سميت دافنيا

 IC50 41 mg/l/72 h (Scenedesmus sp.)                                                                          سميت جلبك
 

  روز 21در طي  %98 قابليت تجزيه بيولوژيك: اين ماده به آساني قابل تجزيه بيولوژيك است. :پذيريتجزيه فرايند 2.12
  ThOD: 0.827 g/g، اكسيژن مورد نياز تئوريكي

  BOD₅:34% of ThSB/5dاكسيژن مورد نياز بيوشيميايي، 

  n-octanol/water (log KOW4) .قابليت تجمع در موجودات مورد انتظار نيست بر اساس ضريب توزيع ان اكتانول/آب، :احتمال تجمع زيستي 3.12
  اطالعاتي موجود نيست. :در خاكفوذن4.12

  اثرات زيست محيطي:
  .شود هااجازه ندهيد ماده وارد خاك،آب زير زميني و آب توجه:
 اطالعاتي موجود نيست.: PBT،vPvBنتايج ارزيابي 5.12
  اطالعاتي موجود نيست. ساير اثرات زيان آور: 6.12

  :مالحظات دفع13بخش
  :هاي دفع مواد زائدروش 1.13

دفع شوند. براي دفع الزامات متفاوت است، بنابر اين نوع دفع از توليد كننده مسئول  اين ماده و ظرف آن بايد به عنوان ماده زائد خطرناكتوصيه: 
  پرسيده شود.

  بايد برطبق الزامات قانوني موجود انجام شود. دفعبندي آلوده: بسته
قانون  اجرايي نامهاسالمي و آئينمجلس شوراي  1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"

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

ADR, ADN, IMDG, IATA
 -  

 UN نام مناسب حمل
ADR, ADN, IMDG, IATA 

 -  
Transport hazard class(es)
ADR, ADN, IMDG, IATA

 - 

 گروه بسته بندي
ADR, IMDG, IATA 

 -  

 خطرات محيطي
  خير  آالينده دريايي

  كاربرد ندارد.  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط
 الزاماتحمل عمده اي بر اساس

Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 
  كاربرد ندارد.

 تر حمل ونقلاطالعات بيش

ADR 
  تحت اين الزامات قرار نگرفته است.

UN "Model Regulation” -  
  : اطالعات قانوني15بخش

 براي اين ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي: 

 : كمي خطرناك براي آب1طبقه خطر آب: 

  : 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   كنندهتهيه
 عليائي (عضو 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

 ROTH: 2014  منابع و ماخذ
  1391حدود مجاز مواجهه شغلي در ايران، 

  نكات مهم

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

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

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

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

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح
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


