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 ی اولیهها : اقدامات کمک4بخش 

ی اولیهها تشریح اقدامات کمک   4.4 

. را شل کنید ها در آورید و بقیه لباسرا  آلوده یها مصدوم نشوید. لباسمواظب باشید مصدوم را از محل مواجهه خارج کنید، : یتنفسمواجهه از بعد 

 ،ه یافتن اثراتادامرحالت استراحت قرار دهید.در صورت او را د کامل،بهبودمصدوم را در راحت ترین حالت قرار دهید و او را گرم نگه دارید. تا زمان 

 یافت کنید.ی پزشکی درها کمک

 مواجهه پوستیاز  بعد

 به پزشک مراجعه کنید. ایجاد تحریکدر صورت ی آلوده را خارج کنید و پوست و مو را در زیرآب جاری بشویید. ها در صورت مواجهه پوست یا مو، لباس

 .داحتیاط. با پزشک مشورت کنیبرای ، امی موارد آلودگی چشمیدر تمبا آب جاری بشویید. فورا را  ها چشم: مواجهه چشمیاز بعد 

را . به او یک لیوان آب بنوشانید. مراقبت پزشکی نکنیددهان را با آب بشویید. در صورت خورده شدن، مصدوم را وادار به استفراغ : ه شدنخورداز بعد

 دریافت کنید.

 درمان بر اساس عالئم موجود انجام شود.: ازی خاص مورد نیها شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان 4.4

 حریق های اطفاء : روش5بخش 

                                                                                                        

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( ي علمي ارياناه شبكه آزمااگشيه    
Iran  Scientific Laboratories Net  

 

SAFETY DATA SHEET 

 (Glycerin monostearateمنواستئارات )رین یگلیس
 : هویت ماده4بخش 

 شناسایی ماده 4.4

 نام ماده (Glycerin monostearate) منواستئارات گلیسیرین

 خطرات شناسایی شده :4بخش 

 یا مخلوط  ادهبندی م طبقه 4.4

 مطرح نشده است. Safe Work Australia عنوان ماده خطرناک در الزامات براساس اطالعات موجود، این ماده به

ای مطرح نشده  ا جادهعنوان ماده خطرناک جهت حمل و نقل ریلی ی بهAustralian Dangerous Goods Code (ADG Code)  براساس الزامات

 است.

 تخصیص داده نشده است. :سمیت فهرست 4.4

 /اجزای ماده ترکیب: اطالعات 3بخش 

Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester اجزاء 
123-94-4 CAS-No  

 غلظت 100%

 عبارت خطر -
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 شوند.آزاد می  اکسیدهای کربن ی سمی شاملها فیومن، جامد قابل اشتعال. در صورت سوخت خطرات مواد مشتعل: 4.5

 توصیه برای آتش نشانان 3.5

 .یا محصوالت اشتعال بخاراتمناسب در صورت وجود خطر مواجهه با  حفاظتیوسایل حفاظت تنفسی خود تامین و لباس  پوشیدن :تجهیزات حفاظتی

 .، پودر شیمیایی خشک(کربن  )دی اکسید ل خشکامنرمال، ع فومی مناسب: ها کننده خاموش 4.5

 اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی: 6بخش 
 اضطراری های روش 4.6

 و یا مسیرهای آبی به مقامات مربوطه اطالع دهید. ها ت آلودگی پساباشتعال را خاموش کنید. در صور همه منابع

غبار. و پوست و تنفس   تماس ماده با چشماز  جلوگیریلوازم حفاظتی مناسب جهت پوشیدن و وسایل برای رفع آلودگی و پاکسازی:  ها روش 4.6

وغبار  یا مکش نمایید اما از تشکیل گرد خنثی، شن یا خاک(. مواد را جارو نید)مادهبپوشا تهویه در محیط. ماده را با مواد جاذبافزایش جریان باد یا ایجاد 

 بشویید. محیط را با مواد پاک کننده و آب. مواد را جهت دفع به ظروف مناسب دارای برچسب انتقال دهید. کنید جلوگیری

 : حمل و انبار7بخش 
 خورشید انبار کنید. مستقیم دور از تماس با نور   رای تهویه خوب ومواد را در محیط خشک، سرد، دا انبار ایمن:ط شرای 4.7

 انبار شود. 01دوراز مواد ناسازگار ذکر شده در بخش  اشتعال نگه داری شود. یادور از منابع گرما 

 بررسی کنید.صورت منظم جهت نشت ه بسته نگه داری و بدرصورت ه ا بر ها آنظروف از در صورت عدم استفاده 

 اجتناب کنید. غباراز تماس ماده با چشم و پوست و تنفس  ها برای حمل ایمن: حتیاطا 4.7

غبار در هوا  قابل اشتعال ابرهای  امکان تشکیل ،آلی با مواد شیمیاییبه نحوی که سبب تولید گرد و غبار می شود، خودداری کنید. معموال از کاربرد ماده 

 مراجعه کنید. "خطرات انفجار غبار" اطالعات ایمنی مادهبه برگه برای احتیاطات ضروری  وجود دارد.

 د. ندر نظر گرفته شوی ساکن  در برابر الکتریسیتهی احتیاطی ها روش

 ی مواجهه/حفاظت فردیها : کنترل8بخش 

 از حدود مجاز زیر استفاده نمود: اما می توان به عنوان گرد و غبار طبقه بندی نشده برای این ماده تعیین نشده است. حدود مجاز مواجهه شغلی:  4.8
TLV-TWA= 10mg/m

3
 

 کافی است.به زیر حد مجاز مواجهه  ماده غلظتبرای رساندن  اطمینان حاصل کنید که سیستم تهویههای مهندسی:  کنترل

 صورته را ب ها عدم استفاده از ظروف آن استفاده کنید. در صورت رو غبا موضعی و یا ماسک گردمکشی وغبار اجتناب کنید. از تهویه  از تولید و تنفس گرد

 نگه داری کنید. بستهدر

انتخاب وسیله حفاظت فردی به ارزیابی ریسک انجام شده بستگی دارد. ارزیابی ریسک باید ایستگاه کاری، شکل فیزیکی : تجهیزات حفاظت فردی 4.8

 ی کاربرد و فاکتورهای محیطی را در نظر بگیرد.ها ماده، روش

 .وغبار ، ماسک گردها دستکشی ایمنی، عینک ایمنی، ها ی، کفشسر هملباس 

 
از حد از  شبی وغبار غبار اجتناب کنید. در صورت وجود گرد و از تولید و تنفس گردو عینک ایمنی بپوشید. غیر قابل نفوذ ، دستکش سر همی لباس

را قبل از سیگارکشیدن، خوردن،  ها استفاده کنید. دست AS/NZS 1715 and AS/NZS 1716 الزامات متناسب با رسپیراتورغبار یا  و ماسک گرد

 از انبار کردن و یا استفاده مجدد بشویید. قبلرا شده لوازم حفاظتی آلوده  سایرو  ها بشویید. لباس استفاده از توالتآشامیدن و یا 

 10/3/0331مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"مندرج در  و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه مواردتهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 
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 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 4.9

 اطالعات عمومی

 ظاهر دانه یا پولک

 رنگ سفید تا زرد کم رنگ

 بو مالیم، ویژه

 حاللیت غیر قابل حل در آب

 ی ویژه گراویته در دسترس نیست.

 دانسیته نسبی بخار در دسترس نیست.

 C°20فشار بخار در دمای  در دسترس نیست.
149 (COC)  نقطه اشتعال 

 محدوده آتش گیری در دسترس نیست.

 دمای خود اشتعالی در دسترس نیست.
 (C°نقطه ذوب ) 64 - 54

 (C°ش )نقطه جو 100<

 نقطه تجزیه در دسترس نیست.

 pH در دسترس نیست.

 ویسکوزیته در دسترس نیست.

 ضریب تفکیک در دسترس نیست.

 پذیری : پایداری و واکنش41بخش 

 تحت شرایط نرمال، پایدار است.: پایداری شیمیایی 4.41

 کنید. از تولید گرد و غبار اجتناب کنید. از تماس با گرما، منابع اشتعال و شعله باز اجتناب: شرایط اجتناب 4.41

 عوامل اکسید کننده قوی: مواد ناسازگار 3.41

 اکسیدهای کربن: محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه  4.41

 پلیمریزاسیون خطرناک اتفاق نخواهد افتاد.: ی خطرناک احتمالیها واکنش 5.41

 شناسی : اطالعات سم44بخش 

صورتی که ماده براساس برگه اطالعات ایمنی و برچسب گذاری مورد استفاده قرار گیرد، دارای اثرات خطرناک نخواهد بود.  در: شناسی ماثرات س 4.44

 اثرات و عالئم ناشی از استفاده نادرست و یا مواجهه بیش از حد شامل موارد زیر است:

 است سبب حالت تهوع و استفراغ شود.: اثرات زیان آور انتظار نمی رود، اگرچه خوردن مقادیر زیاد ممکن خوردن

محرک  ها ممکن است محرک چشم باشد. مواجهه با غبار ممکن است به دلیل ماهیت ذره ای سبب ناراحتی شود. ممکن است برای چشمتماس چشمی: 

 فیزیکی باشد.

 مواجهه تکراری یا طوالنی مدت پوستی ممکن است سبب تحریک شود.تماس پوستی: 

 مکن است سبب تحریک تنفسی شود.تنفس غبار م تنفس:

 اطالعاتی در دسترس نیست.اثرات طوالنی مدت: 

 اطالعاتی در دسترس نیست.: LD50شناسی:  های سم داده

 : اطالعات زیست محیطی44بخش 
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 شدن مسیرهای آبی اجتناب کنید. از آلوده: سمیت زیست محیطی 4.44

 شود. ماده تجزیه بیولوژیکی می این: مقاومت و تجزیه پذیری و نفوذ در خاک 4.44

 مالحظات دفع  :43بخش 

 ه الزامات رسمی موجود انجام شود.دفع باید با توجه ب مراجعه کنید. Waste Management Authority به: توصیه، های دفع مواد زائد روش 4.43

 قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 0333ها مصوبه ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماند برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 0331پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :44بخش 

عنوان ماده  ، بهAustralian Dangerous Goods Code (ADG Code)براساس الزامات 

 نشده است.خطرناک شناخته 
 4.44 حمل و نقل جاده ای و ریلی

، International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) براساس الزامات

 نشده است.عنوان ماده خطرناک شناخته  به
 4.44 حمل و نقل دریایی

عنوان ماده  ، بهInternational Air Transport Association (IATA) براساس الزامات

 .نشده است.خطرناک شناخته 
 3.44 یحمل و نقل هوای

 

 اطالعاتسایر : 45بخش 

 عنوان ماده خطرناک شناخته شده نیست. به Work Australia Safeبراساس الزامات طبقه بندی ماده:  4.45

 : تخصیص داده نشده است.سموم فهرست 4.45

 ست شده است.فهر Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) دراین ماده  3.45
 

 : سایر اطالعات46بخش 
 4395پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو هیات 

 علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 لوم پزشکی اصفهان(ای دانشگاه ع ارشد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کارشناس خانم تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Bronson & Jacobs Pty Ltd: 2013 

 (4394 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

ده از مواد شیمیایی تهیه و در دسترس رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -4

 عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا است که منابع اصلی آن  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -4

 سازی شده است. داخل کشور، بومیدر قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-3

پذیرند.  نمی اطالعات استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در بدیهی

انشگاه های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط د به سفارش شبکه آزمایشگاه ی اطالعات ایمنی حاضر، برگه

 .باشد می ی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد و کلیهتهیه شده است  اصفهان


