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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

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

 
SAFETY DATA SHEET 

 (TRIS) تريس
 : هويت ماده1بخش 

 شناسايی ماده 1.1

 (TRISتريس ) مادهشناسايی 
CAS-No 77-86-1 

EC number 201-064-4 

 شده : خطرات شناسايی2بخش 

 بندی ماده يا مخلوط  طبقه 1.2

 No 1272/2008 (CLP) (EC)بندی براساس  طبقه

 GHS بندی براساس طبقه

 خطر عبارت طبقه خطر و گروه طبقه خطر بخش

 H315 (Skin Corr. 1B) تحریک /خورندگی پوست 3.2
 H319 (Eye Dam. 1) تحریک چشم/آسیب جدی چشم 3.3
3.8R تحریک دستگاه تنفسی( یک بار مواجهه-سمیت عضو هدف خاص( (STOT SE 3) H335  

 No 1272/2008 (CLP) (EC)براساس  گذاری برچسب،  GHS برچسباجزای 

 نماد خطر

 
 هشدار نماد عبارت

 عبارات خطر

H319 شود. چشم می تحریک جدی سبب 

H315 شود. سبب تحریک پوست می 

H335 .ممکن است سبب تحریک تنفسی شود 

 پیشگیری -احتیاط عبارت

P280 استفاده شوند. چشم حفاظ /ی حفاظتیها دستکش 

 واکنش -احتیاط عبارات

P305+P351+P338 
در صورت وجود لنزهای تماسی  مدت چند دقیقه با احتیاط بشوئید. را به ها چشمی، چشم ی در صورت مواجهه

 را از چشم خارج نمایید. به شستن ادامه دهید. ها و امکان راحت درآوردن، آن

P302+P352 :پوست را با مقدار زیادی آب بشویید. در صورت مواجهه با پوست 

P312  ،تماس گرفته شود. مسمومینبا پزشک یا مرکز در صورت احساس ناخوشی 

 کند: تجاوز نمی ml 125يی که از ها بندی گذاری بسته برچسب

 هشدار نماد عبارت:
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 نمادهای تصويری:

 
 اطالعاتی وجود ندارد.ساير خطرات:  2.2

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء2بخش 

 (TRISتریس ) نام ماده

Registration number (REACH) - 

EC number 201-064-4 

CAS number 77-86-1 

 C4H11NO3 لکولیووزن م

 g/mol 121,1 لکولیوفرمول م

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه  تشريح اقدامات کمک 1.4

 ی آلوده شده به ماده را درآورید. ها لباس :توصیه عمومی

 پزشکی دریافت شود. مراقبت همه موارد شک یا در صورت باقی ماندن عالئم،در . تامین کنیدهوای تازه  :در صورت تنفس

 ماندن عالئم،مراقبت پزشکی دریافت شود. /دوش بگبرید. در همه موارد شک یا در صورت باقیپوست را با آب بشویید پوستی: ی در صورت مواجهه

شستشو  تازه و تمیزدقیقه با آب  01مدت حداقل  با احتیاط بهها را  را جدا نگهداشته اید، چشم ها در حالی که پلک ی چشمی: در صورت مواجهه

 با چشم پزشک مشورت کنید. . در صورت تحریک چشم دهید

 با پزشک تماس بگیرید. دهان را با آّب بشویید. در صورت احساس ناخوشی،  :در صورت خوردن

 اطالعات برای پزشک

  :عالئم و اثرات حاد و تاخیریترين  مهم 2.4

 ، اثرات تحریکی.ها چشمی: قرمز مخاط چشم ی پس از مواجهه

 شود. قرمزی موضعی، خارش و درد، تورم. پوستی: سبب تحریک جزئی تا مالیم می ی پس از مواجهه

 تنفسی: تحریک، سرفه، درد، مشکالت تنفسی، خفگی. ی پس از مواجهه

 قراری. پس از خوردن: تحریک، احساس بی

 - های خاص مورد نیاز: شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان 2.4

 های اطفاءحريق : روش5بخش 

 کننده خاموش ی ماده 1.5

ی اطفای حریق که برای محصور کردن حریق مناسبند، استفاده شود. پودر خشک خاموش کننده، اسپری ها از روش :مناسب ی کننده خاموش ی ماده

 کربن.دی اکسید آب، فوم.

 جت آبی نامناسب:  کننده ی خاموش ماده

 اشتعال.ابل ق :خطرات خاص ناشی از ماده يا مخلوط 2.5

 اکسیدهای نیتروژن. منوکسید کربن و دی اکسید کربن. :شوند آزاد  ممکن است مواد زیر حریق این ماده، در صورت  محصوالت خطرناک اشتعال:

  حریق با احتیاطات معمول از یک مسافت قابل قبول، اطفا شود. پوشیده شود.خودتامین  (تجهیزات تنفسی) رسپیراتور :نشانان توصیه برای آتش 2.5

(. وسایل حفاظت تنفسی خود SCBA) لباس حفاظتی شیمیایی. وسایل حفاظت تنفسی خود تامیننشانان:  تجهیزات حفاظتی مخصوص آتش

 (EN 133) تامین

 ريزش تصادفی: اقدامات الزم در زمان نشت و 6بخش 

 :های اضطراری های فردی،تجهیزات حفاظتی و رويه احتیاط 1.6
)شامل تجهیزات  مناسبتجهیزات حفاظت فردی و لباس افراد، ها برای پیشگیری از آلودگی پوست، چشم :اضطراریاز تیم برای پرسنل غیر 

 غبار تنفس نشود. اجتناب شود. ها ، پوست و لباسها ماده با چشم ی مواجههاز . پوشیده شوند این برگه( 8حفاظتی اشاره شده در بخش 
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  نگهداری شود. زیر زمینی سطحی و آب آب ،ها دور از زهکش :های زيست محیطی احتیاط 2.6

 :و پاکسازی ها و وسايل برای رفع آلودگی روش 2.6
 .ها پوشاندن زهکشبرای محصورکردن ريزش:   ها توصیه

 غبار را کنترل کنید. ماده را به صورت مکانیکی بردارید.برای پاکسازی ريزش:  ها توصیه

 برای دفع در ظروف مناسب قرار دهید.  :ها ساير اطالعات مرتبط با ريزش

برای اطالع  ببینید.را  8برای اطالع از وسایل حفاظت فردی، بخش  را ببینید.5، بخش محصوالت خطرناک حریقبرای  :ها منابع برای ساير بخش 4.6

 را ببینید.01دفع، بخش  ی برای اطالع از نحوه را ببینید. 01از مواد ناسازگار، بخش 

 : حمل و انبار7بخش 
 تهویه کافی فراهم شود. احتیاطات برای حمل ايمن:  1.7

 کاری نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید.ی ها در محیط ها را قبل از استراحت و بعد از کار بشوئید. دستای:  توصیه معمول بهداشت حرفه

  نگهداری شود. ،محیط خشکدر  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 2.7

 برای انبار ترکیبی به موارد اشاره شده دقت کنید. : ها مواد ناسازگار يا مخلوط

 نیازی نیست.ساير مالحظات : 

 شود.از تهویه عمومی و موضعی استفاده الزامات تهويه: 

 C° 25 - 15دمای انبار توصیه شده: ی انبار:ها ی خاص برای ظروف يا اطاقها طراحی

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 عوامل کنترل1.8

 - (:1231) حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار براساس الزامات ايران

 :و ساير حدود مجاز DNELs/DMELs/PNECsمقادير مرتبط با 

 مدت مواجهه استفاده شده در روش مواجهه مجازحد  شاخص

DNEL 166,7 mg/kg اثرات سیستمیک -حاد کارگر)صنعت( انسان، تنفسی 

DNEL 117,5 mg/m³ اثرات سیستمیک -حاد کارگر)صنعت( انسان، پوستی  
 مقادير محیطی:

 مدت مواجهه جزء محیطی حد مجاز شاخص

PNEC 300 mg/l کارخانه تصفیه فاضالب (STP)  مدت) یک بار مواجهه(کوتاه  
 های مواجهه: کنترل 2.8

 (تجهیزات حفاظت فردی) ی حفاظت فردیها روش

 
  استفاده از گاگل ایمنی با حفاظ جانبی.: حفاظت چشم/صورت

 حفاظت پوست

 حفاظت دست 

شده باشند. برای اهداف خاص،  آزموده EN 374ی محافظت شیمیایی مناسب باید براساس ها ی مناسب پوشیده شوند. دستکشها دستکش

 ی حفاظتی از فروشنده مورد بررسی قرار گیرد.ها مقاومت شیمیایی دستکششده که  توصیه

  :الستیک نیتریلنوع ماده (NBR ) 

  :0,11<ضخامت ماده mm 

  :(6)نفوذ: سطح  دقیقه 480<مدت زمان نفوذ از دستکش 

 پمادهای مانع(  ها )کرم ی بهبود در نظر گرفته شود. حفاظت پوست پیشگیرانهها زمانبرای احیا کردن پوست، ی حفاظتی: ها ساير روش/

 توصیه شده است.
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درصد ذرات  81)فیلترها در حداقل  P1.(EN 143)  در زمان تشکیل غبار، حفاظت تنفسی مورد نیاز است.وسیله با فیلتر ذره: تنفسی حفاظت

 هوابرد، کد رنگ: سفید(.

 ، آب سطحی و آب زیر زمینی نگهداری شود.ها دور از زهکش محیطی:ی مواجهه ها کنترل

شورای  10/1/0131مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"رعایت کلیه موارد مندرج در در زمینه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی، توجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارایران، الزامی است.

 فیزيکی و شیمیايیخصوصیات  :3بخش 

 اطالعات اساسی خصوصیات فیزيکی و شیمیايی 1.3

 )کریستالی( جامد ظاهر

 بدون بو بو

 سفید رنگ

 مشخص نشده است. ی بو حد آستانه

pH 10,2 - 10,6 in 6 g/l water at 20 °C 
 C at 1.013 hPa° 169 ذوب ی نقطه

 C° 288 جوش ی نقطه

 کاربردی ندارد. اشتعالنقطه 

 غیر قابل اشتعال )جامد،گاز( قابلیت اشتعال

 موجود نیست. :حد باال                   موجود نیست. حد پايین: قابل انفجار ی محدوده

 اطالعاتی موجود نیست. ی قابل انفجار ابرهای غبار محدوده

 Pa at 20 °C 0,000267 فشار بخار

 g/cm³ at 20 °C 0,932 دانسیته 

 اطالعاتی موجود نیست. نسبی ی دانسیته

 اطالعاتی موجود نیست. بخار ی دانسیته

 اطالعاتی موجود نیست. رنسبت تبخی

 kg/m³ 840 دانسیته حجمی

 g/l at 20 °C 800 حاللیت در آب 

 1,56 (lit.)- (log KOW) (n-Octanol/Waterضريب تفکیک )

 1,545 - 1,876 (ECHA) (log KOC)  کربن آلی خاک/آب

 اطالعاتی موجود نیست. دمای خود اشتعالی

 )ماده جامد(. مرتبط نیست ويسکوزيته

 هیچ خصوصیات انفجاری

 هیچ خصوصیات اکسید کنندگی

 پذيری پايداری و واکنش :11بخش 

 پذیر نیست. شرایط معمول، واکنشدر  :پذيری واکنش 1.11

 ، پایدار است.و حمل انباردر شرایط معمول محیطی دما و فشار و :پايداری شیمیايی 2.11

 ی قوی ، اکسیدکننده)آب قلیایی( قلیاشدید با:  واکنش :های احتمالی خطرناک واکنش 2.11

 افتد. درجه سانتیگراد، تجزیه اتفاق می 188در دمای باالتر از  شرايط اجتناب: 4.11

 ندارد.اطالعاتی وجود  :مواد ناسازگار 5.11

 را ببینید. 5مواد خطرناک حریق: بخش  :محصوالت خطرناک حاصل از تجزيه 6.11
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 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 : شناسی اثرات سم 1.11

 سمیت حاد:

 منبع مقدار شاخص گونه روش ورود
 LD50 >5.000 mg/kg ECHA رت خوراکی

  LD50 >5.000 mg/kg ECHA رت پوستی
 شود. می تحریک پوستسبب  :پوستخورندگی يا  تحريک

 شود. می جدی چشم تحریک سبب: چشم آسیب جدیيا تحريک 

 نشده است. بندی کننده تنفسی یا پوستی طبقه عنوان حساس به :تنفسی يا پوستی حساسیت

  زايی، تولید مثلی: زايی، سرطان خالصه ارزيابی خصوصیات جهش

 بندی شود. زا و سم تولیدمثل طبقه زای سلول جنسی، سرطان عنوان جهش نباید به

 بندی شود. تکراری( طبقه ی )مواجهه عنوان سم ارگان هدف خاص نباید بهتکراری:  ی مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 ممکن است سب تحریک تنفسی شود. يک بار مواجهه: -های خاص هدف سمیت ارگان

 بندی شود. آسپیراسیون طبقهعنوان ماده دارای خطر  نباید به :آسپیراسیونخطر 

 شناسی: عالئم مرتبط با خصوصیات فیزيکی، شیمیايی و سم

 شود. ، سبب تحریک چشم میها قرمزی مخاط چشمچشمی:  ی مواجهه              ای، حالت تهوع روده-تحریک، شکایات معدی در صورت خوردن:

 شود. جزئی تا مالیم میسرفه، درد، خفگی، مشکالت تنفسی، سبب تحریک  در صورت تنفس:

 قرمزی موضعی. شود. می تحریک پوستسبب  پوستی: ی مواجهه

 : اطالعات زيست محیطی12بخش 

 بندی شود. عنوان ماده خطرناک برای محیط آبی طبقه نباید به، EC/1272/2008براساس  :سمیت 1.12

 )حاد(: سمیت آبزيان

 منبع مدت زمان تماس گونه مقدار شاخص

EC50 >980 mg/l ساعت 88 مهرگان آبزی بی ECHA 

ErC50 473 mg/l ساعت 88 جلبک ECHA  
 )مزمن(: سمیت آبزيان

 منبع مدت زمان تماس گونه مقدار شاخص

EC50 >1.000 mg/l ساعت 1 ها میکروارگانیسم ECHA  
 این ماده به آسانی قابل تجزیه بیولوژیک است. :پذيری تجزيه فرايند 2.12

 mg/mg 1,189مورد نیاز تئوریکی: اکسیژن 

 mg/mg 1,453 دی اکسید کربن تئوریکی:

 mg/mg 1,717اکسیژن مورد نیاز با نوتریفیکاسیون: 

 زمان درصد تجزيه فرايند
 روز 18 % 89 بیوتیک/آبیوتیک

 روز 18 % 100,7 شدن اکسیژن رقیق

 روز 18 % 65,9 تولید دی اکسید کربن

 روز DOC 97,1 % 18دفع 

    n-octanol/water (log KOW)= -1.56 یابد. تجمع نمی ها داری در ارگانیسمطور معنا به :احتمال تجمع زيستی 2112

 1,876 - 1,545ضریب جذب کربن آلی نرمال:                             اطالعاتی موجود نیست. :در خاک نفوذ 4.12

 موجود نیست.اطالعاتی : PBT،vPvBنتايج ارزيابی  5.12

 .خطرناک برای آبکمی  آور: ساير اثرات زيان 6.12
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 مالحظات دفع :12بخش 

 عنوان ماده زائد خطرناک دفع شوند. دفع باید مطابق با الزامات قانونی موجود انجام شود. ماده و ظرف آن باید بههای دفع مواد زائد:  روش 1.12

 تخلیه نشود.  ها به زهکش اطالعات مرتبط با دفع فاضالب:

 ، مخصوص صنعت و فرایند، در نظر گرفته شود.EECی شناسایی مواد زائد باید بر اساس ها اختصاص شمارهتمهیدات مرتبط با مواد زائد:  2.12

یدات مرتبط ملی یا ای مواد زائد حمل شوند. تمه توانند توسط مدیریت ملی یا منطقه یی مجزا شود که میها بندی مواد زائد باید در طبقهتوجه:  2.12

 ای در نظر گرفته شوند. منطقه

نامه اجرایی قانون  مجلس شورای اسالمی و آئین 0181ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 0188مدیریت پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

UN number .الزامات حمل و نقل وجود ندارد 

 - UN نام مناسب حمل

 - اجزای خطرناک

Transport hazard class(es) - 

 - بندی گروه بسته

 .(خطرناک استغیربرای محیط آبی، ) هیچ خطرات محیطی

 اطالعاتی وجود ندارد. کننده های خاص برای استفاده احتیاط

 الزامات ای بر اساس حمل عمده 
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 

 کاربرد ندارد.

 تحت این الزامات قرار نگرفته است. :(ADR/RID/ADN) حمل کاالهای خطرناک از طريق جاده، ريل و راه آبی درون مرزی

 تحت این الزام قرار نگرفته است. :(IMDG) المللی کاالهای خطرناک دريايی کد بین

 اطالعات قانونی: 15بخش 

 برای این ماده انجام نشده است.ارزيابی ايمنی شیمیايی: 

 ست نشده است.فهر (:ODSبرای مواد رقیق کننده اليه ازن)EC/1005/2009قانون 

 ست نشده است.فهر (:POPی مقاوم آلی)ها در مورد آالينده EC/850/2004 قانون
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 : ساير اطالعات16بخش 
 1235پايیز  تاريخ تهیه

 (شاعا) ايران علمی های مايشگاهآز 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 تايیدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
ROTH: 2015 

 (1231آور در ايران )ويرايش  ی شغلی با عوامل زيان کتاب حدود مجاز مواجهه

 مهم اتنک

ده از مواد رسانی و افزايش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در اين سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شیمیايی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت های اطالعات ايمنی ارائه اطالعات موجود در اين سند براساس برگه -2

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

 سازی شده است. بومی

 در تهیه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود. -2

 استفاده از اين از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند اين تايیدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در پذيرند. بديهی نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

 دانشگاه توسط پژوهشی طرح قالب در( شاعا) ايران علمی های آزمايشگاه شبکه سفارش به حاضر، ايمنی اطالعات ی برگه

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


