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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 فناوري  معاونت ژپوهش و         

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

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Phenylacetic Acid) تیکسا اسید فنیل

 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 (Phenylacetic Acid)استیک  اسید فنیل نام ماده

 Benzeneacetic acid; Phenylethanoic acid التین  مترادفنام 
 بنزن استيک اسيد؛ فنيل اتانوئيک اسيد  نام مترادف فارسی

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

 یا مخلوط  بندی ماده طبقه 1.2

 .2سميت توليد مثل، گروه

 2تحریک/خورندگی پوست، گروه 

 2آسيب جدی چشم/تحریک چشم، گروه 

 3گروه )یک بار مواجهه(،  سميت عضو هدف خاص

 اجزای برچسب 2.2

 تصویر

 
 هشدار (GHS) نماد عبارت

 GHSعبارات خطر

H315 شود. سبب تحریک پوست می 

H319 شود. سبب تحریک جدی چشم می 

H335 .ممکن است سبب تحریک تنفسی شود 

H361 رسانی به باروری یا جنين. مشکوک به آسيب 

 GHS عبارات احتیاط

P201 دست آورید.  هخاص را قبل از استفاده از ماده بی ها دستورالعمل 

P202 اید، از ماده استفاده نکنيد. تا زمانی که همه احتياطات ایمنی را نخوانده و درک نکرده 

P261 .از تنفس غبار، فيوم، گاز، ميست، بخارات و اسپری خودداری شود 

P264 شسته شوند. کامالً ها پس از استفاده از ماده، دست 

P280 ی حفاظتی، لباس حفاظتی، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند.ها دستکش 

 GHS  عبارات واکنشی

P308+ P313 ی پزشکی را دریافت کنيد.ها اگر در مواجهه با ماده قرار گرفتيد یا در صورت وجود مسئله مهم، توصيه 

P304+P340  برای تنفس در وضعيت استراحت قرار دهيد.در صورت تنفس ماده، مصدوم را به هوای تازه برده و 

P302 + P352 پوستی، با مقدار زیادی آب و صابون بشویيد. ی در صورت مواجهه 
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P305+P351+P338 
در صورت وجود لنزهای  مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. را به ها چشمی، چشم ی در صورت مواجهه

 خارج نمایيد. به شستن ادامه دهيد. را از چشم ها تماسی و امکان راحت درآوردن، آن

P332 + P313 .در صورت بروز تحریک پوستی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P337 + P313 .در صورت ادامه تحریک چشمی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P362+364 .لباس آلوده را درآورید و قبل از استفاده مجدد بشویيد 

P312  تماس بگيرید. مسمومينکنيد با پزشک یا مرکز  ناخوشی میاگر احساس 

 برای دفع ماده مراجعه کنيد. 33بخش  برای انبار ماده و 7:: لطفاً به بخش GHS انبار براساس دفع و

غشاهای مخاطی شود. ممکن است سبب تحریک  شود. سبب تحریک پوست می سبب تحریک جدی چشم میها و اثرات مضر بر سالمتی انسان:  نشانه

 ی تنفسی، خوردن یا جذب پوستی مضر باشد. و سيستم تنفسی فوقانی شود. ممکن است در صورت مواجهه

رسانی به  طوالنی مدت یا تکراری سبب آسيب شود. ممکن است سبب تحریک سيستم تنفسی شود. مشکوک به آسيب ی ممکن است از طریق مواجهه

 طور کامل تحقيق نشده است. شناسی این ماده به در مورد خصوصيات سماطالعات ما،  باروری یا جنين. براساس

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء3بخش 

CAS 

RTECS 
103-82-2 

AJ2430000 

 Benzeneacetic acid )نام شیمیایی(  اجزای خطرناک

 %100.0 غلظت

EC-No 

EC Index No 
203-148-6 

- 

 GHSبندی  طبقه

                    Skin Corr. 2: H315 

 Eye Damage 2: H319 

Toxic Repro. 2: H361 

STOT (SE) 3: H335 H336 

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه  تشریح اقدامات کمک 1.4

به پزشک  فوراً بدهيد. اکسيژندیده تنفس مصنوعی یا  توسط افراد آموزشد به او کش اگر نفس نمی : مصدوم را به هوای تازه ببرید،در صورت تنفس

 مراجعه کنيد.

در صورت بروز  های آلوده را درآورید. دقيقه بشویيد. لباس 31مدت  به حداقلآب  با صابون و مقدار زیادیپوست را  فوراً پوستی: ی در صورت مواجهه

 بشویيد. ،مجدد ی ها را قبل از استفاده لباس به پزشک مراجعه کنيد. عالئم،

 ،ها چشم آزمایش برای معاینه و .دقيقه بشویيد 31مدت   ا مقدار زیادی آب حداقل بهبرا ها  چشم ها را باال نگه دارید و پلک چشمی: ی در صورت مواجهه

 به پزشک مراجعه کنيد.

شخص را وادار به  کنيد.. به پزشک مراجعه هوش ندهيد را از طریق دهان به فرد بیچيزی  هرگز را با آب بشویيد. هوشياردهان فرد  در صورت خوردن:

 توسط کادر پزشکی انجام شود.مگر اینکه  ،استفراغ نکنيد

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

ظروف در کردن جهت سرد شيميایی خشک استفاده کنيد.اسپری آب یا  ،دی اکسيد کربن ،از فوم مقاوم الکلی :مناسب ی کننده خاموش ی ماده 5.1

 کنيد.استفاده از اسپری آب  ،معرض آتش

 مناسب نباشد.ممکن است  ر فشارجریان آب پ :نامناسب ی کننده خاموش ی ماده

 اطالعاتی در دسترس نيست.گیری: وخواص آتشخطرات  2.5

 ای نيست. : دادهگیری آتش ی نقطه

 ای نيست. دادهUEL :               ای نيست. : داده LEL:انفجار ی همحدود

 نيست.ای  داده خوداشتعالی: ی نقطه

تجهيزات ، یا معادل آن(NIOSH توسط   )تایيدشده حریق ءاستفاده از تجهيزات تنفسی خودتامين در عمليات اطفا: :نشانان توصیه برای آتش 3.5

 ها. چشم از تماس ماده با پوست و برای جلوگيریحفاظتی کامل 
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

 ی کافی را برای محيط فراهم کنيد.  تهویهو  غبار اجتناب کنيد تنفس گرد و از توليد و حفاظتی:های  احتیاط 1.6
توسط  شده )رسپيراتورهای( تایيد تجهيزات تنفسی خودتامين یا وسایل حفاظت تنفسیاز در شرایط مجاز،  های اضطراری: تجهیزات حفاظتی و روش

NIOSH ( استفاده کنيد.محکمهای الستيکی  و دستکش های ایمنی عينک الستيکی،های  )چکمه و تجهيزات حفاظتی فردی 

 .ایمن انجام شود به روش حتی اگر ماده را در محيط رها نکنيد، :های زیست محیطی احتیاط 2.6

 منتقل شود.شيميایی  مواد زائدظروف براساس الزامات برای دفع به  :ها و وسایل برای رفع آلودگی روش 3.6

 حمل و انبار: 7بخش 
طوالنی مدت یا تکراری با  ی ازمواجهه از تنفس گرد و غبار، فيوم، گاز، ميست، بخار و اسپری این ماده خودداری کنيد. کردن: ها برای حمل احتیاط 1.7

 این ماده خوداری کنيد.

 انبار کنيد.،شده در مورد ماده هرستف با اطالعات ماده را مطابق بسته شده نگاهدارید.صورت محکم  ظرف را به ها برای انبارکردن: احتیاط 2.7

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 - (:1331) حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار براساس الزامات ایران 1.8

 های مواجهه  کنترل 2.8

مهندسی برای های کنترل  روشمکشی موضعی یا دیگر  ی از طریق محصورکردن فرآیندها، سيستم تهویه های مهندسی )سیستم تهویه و...(: کنترل

 شده استفاده کنيد. کاهش ميزان مواجهه با ذرات هوابرد به زیر حد مجاز توصيه

 :تجهیزات حفاظت فردی

 های ایمنی عينک حفاظت چشم:

 های مقاوم در برابر مواد شيميایی دستکش های حفاظتی: دستکش

 روپوش آزمایشگاهی: لباس حفاظتیسایر 

 .NIOSH توسط شده استفاده از وسایل حفاظت تنفسی تایيد، در شرایط مجاز)انواع ویژه(: تجهیزات حفاظت تنفسی

 شستشوی کامل انجام دهيد.در پایان کار با این ماده  شوی ودوش ایمنی باشد. محيط انبار یا محيط کار با این ماده باید مجهز به چشم نکات بهداشتی:

شورای  23/3/3331مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیين"انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کليه موارد مندرج در در زمينه توجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارایران، الزامی است.

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :3بخش 

 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 1.3

 جامد :حالت فیزیکی

 جامد بلورین :بوظاهر و 

 ای نيست. داده: ذوب ی نقطه

 ای نيست. داده: جوش ی نقطه

 ای نيست. داده: اشتعال ی نقطه

 ای نيست. داده: نسبت تبخیر

 ای نيست. داده: حد باال/پایین اشتعال یا حد قابل انفجار

 ای نيست. داده: فشار بخار

 ای نيست. داده: دانسیته بخار

 ای نيست. داده: ویژه ی گراویته

 ای نيست. داده: حاللیت در آب

 mg/ml in PBS (pH 7.2); ~1 mg/ml in DMF 10~حاللیت:

 ای نيست. داده: دمای خود اشتعالی
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 سایر اطالعات 3.2

 ای نيست. دادهفراریت:

 C8H8O2 فرمول مولکولی:

 136.2 :وزن

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 اطالعاتی در دسترس نيست.:پذیری واکنش 1.11

 پایدار :پایداری شیمیایی 2.11

 شده برای انبار، پایدار است. تحت شرایط توصيه پایداری شیمیایی: های نکته 3.11

 افتد. اتفاق نمی شدن: یمریزهلپ

 اطالعاتی در دسترس نيست. :شرایط اجتناب 4.11

 احيا کننده قوی.عوامل  -عوامل اکسيد کننده قوی :مواد ناسازگار 5.11

 اطالعاتی در دسترس نيست. :محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه 6.11

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 طور کامل مطالعه نشده است. شناسی این ماده به اثرات سم: شناسی اثرات سم 1.11

 یت:اطالعات سم

 LD50 2250 mg/kg رت خوراکی،
 LD50 1600 mg/kg ، رتداخل صفاقی

 LD50 2250 mg/kg موش خوراکی،
 LD50 2270 mg/kg ، موشداخل صفاقی

  LD50 1500mg/kg زیر پوستی، موش
 عنوان یک محرک اوليه و موثر بر توليدمثل بر روی این ماده تحقيق شده است. به اثرات سمی مزمن:

RTECS برای دریافت اطالعات کامل به .این ماده است ی شامل اطالعاتی درباره RTECS .مراجعه کنيد 
Phenylacetic Acid RTECS Number: AJ2430000 

 :(Carcinogenicity) زایی سرطان
NTP                خير :IARC خير :                                 OSHAخير : 

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 سمیت 1.12

 . از انتقال این ماده به محيط زیست اجتناب کنيد

 اطالعاتی وجود ندارد.مقاومت و تجزیه پذیری:  2.12

 اطالعاتی وجود ندارد. تجمع زیستی بالقوه: 3.12

 اطالعاتی وجود ندارد. نفوذ در خاک: 4.12

 اطالعاتی وجود ندارد. :PBT&vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 اطالعاتی وجود ندارد. سایر اثرات زیان آور: 6.12

 مالحظات دفع :13بخش 

 دفع ماده مطابق الزامات قانونی موجود انجام شود. :های دفع مواد زائد روش 1.13

نامه اجرایی قانون  مجلس شورای اسالمی و آئين 3333ی ضوابط و قوانين دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کليه"

 ."هيات دولت مراجعه شود 3331مدیریت پسماندها مصوبه 
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 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

14.1LandTransport(US DOT) )انتقال از راه زمینی( 
:DOT proper shipping name Aviation regulated solid, n.o.s. (Phenylacetic acid) 

9          CLASS 9 :DOT Hazard class  

UN/NA number: UN3335 

Packing Group :III 

14.2Land Transport(European ADR/RID) )انتقال از راه زمینی( 

 Aviation regulated solid, n.o.s. (Phenylacetic acid):ADR/RIDshipping name  
UN number :3335 

Packing Group :III 

9          CLASS 9 : Hazard class  
14.3 AIR Transport(ICAO/IATA))انتقال از راه هوایی( 

 Aviation regulated solid, n.o.s. (Phenylacetic acid): ICAO/IATAShipping name 
UN number :3335 

Packing Group :III 

9          CLASS 9 : Hazard class 
IATA Classification :9 

 گردد. ای و محلی انجام مواد مطابق با الزامات قانونی، منطقهحمل و نقل  :تر بیشاطالعات حمل و نقل 

بندی  این بستهرا دارد. بنابر E1,E2,E4 ,E5( EQC) کد کيفيت موردا نتظارشود  ليتر یا یک گرم فروخته می تر یا معادل یک ميلی وقتی در مقادیر کم

 عنوان کاالهای خطرناک مورد انتظار نيست. به

 : اطالعات قانونی15بخش 

 اروپا تنظيم شده است. Directive 67/548/EECو NO.1272/2008 (EC)منطبق با قوانين  SDSاین  اطالعات تنظیمی:
 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1335پاییز  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 خانم مهندس شهال طاهری )کارشناس تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Cayman: 2016 

 (1331آور در ایران )ویرایش  ی شغلی با عوامل زیان کتاب حدود مجاز مواجهه

 مهم اتنک

ده از مواد شیمیایی تهیه و رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا است که  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

سازی شده  داخل کشور، بومیمنابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 است.

 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

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

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


