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SAFETY DATA SHEET 

  )Terephthalic Acid( اليكاسيد ترفت
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده
  )Terephthalic acidاسيد ترفتاليك (  ماده تجاري نام

CAS-No 100-21-0 
EC number 202-830-0

  شده: خطرات شناسايي2بخش
  بندي ماده يا مخلوط طبقه
 بندي نشده است.طبقه :No 1272/2008 (EC)بندي براساس طبقه

 بندي نشده است.طبقه: Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/ECبندي براساس يمتقس

  كاربردي ندارد. اطالعات مرتبط با خطرات ويژه براي انسان و محيط زيست:
  اجزاي برچسب

  نشده است. بنديطبقه :No 1272/2008 (EC)س گذاري براسابرچسب
   كاربردي ندارد.نماد عبارت: 

  كاربردي ندارد.: Hazard statement(s)طر عبارات خ

  ساير خطرات
  كاربرد ندارند.:  PBT،vPvBنتايج ارزيابي 

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
  مواد ويژگي شيميايي 

CAS No. 
Description 

100-21-0 Terephthalic acid  
EC number 202-830-0 

RTECSWZ0875000
  

  اي اوليهه: اقدامات كمك4بخش
 هاي اوليه تشريح اقدامات كمك

  مشورت كنيد. پزشكبا  وجود مشكلدر صورت  تامين كنيد.هواي تازه  :ينفست يدر صورت مواجهه
  .كشي كنيدآبطور كامل بهبا آب و صابون شسته و  پوست را فوراً :پوستي يدر صورت مواجهه
  . شستشو دهيدجاري  دقيقه زير آب ينچند هاي باز را برايچشم :چشمي يدر صورت مواجهه
  فرد را وادار به استفراغ نكنيد. : ه شدندر صورت خورد
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  اطالعات براي پزشك:
  اطالعاتي در دسترس نيست. :ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش :هاي خاص مورد نيازشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان
  حريقهاي اطفاء: روش5بخش

  كنندهخاموش يماده
 :مناسب يكنندهخاموشيماده

  ي مناسب براي محصور كردن آتش.هااستفاده از روش
  شدن، گازهاي سمي تشكيل شوند.ممكن است در صورت حريق يا گرم :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط

  نشانانتوصيه براي آتش
  از تجهيزات تنفسي خود تامين.استفاده وسايل حفاظت فردي: 

  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
 پوشيدن لباس حفاظتي. :هاي اضطراريتجهيزات حفاظتي و رويه هاي فردي،احتياط
  هاي زيرزميني نفوذ كنند.هاي جاري يا آببه فاضالب، آبمواد  اجازه ندهيد: هاي زيست محيطياحتياط
  را به صورت مكانيكي برداريد. مواد: گيل براي رفع آلودوسايها و روش

  :هامنابع براي ساير بخش
  را ببينيد.7بخش ايمن ماده،  كاربرداطالع از براي 
  را ببينيد. 8بخش  ،حفاظت فردي تجهيزاتاطالع از براي 
  را ببينيد. 13بخش  ،دفع مواد زائداطالع از  براي

 : حمل و انبار7بخش
 حمل

  ا براي حمل و انبار ايمنهاحتياط
 انبار كنيد.،شدهمحكم بستهدر ظروفو  در مكان خشك و خنك

  الزام خاصي وجود ندارد.حفاظت دربرابر انفجار يا آتش: ياطالعاتي درباره
  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار

  انبار
  :الزامات شرايط انبار كاال و مخازن

  در مكان خنك انبار كنيد.
  ي توليدكننده مراجعه كنيد.براي شرايط خاص دمايي حمل و نقل و انبار به گواهينامه لطفاً

  اصلي انبار كنيد.ظروف فقط در 
  مناسب نگه داريد. از منابع آتش و گرما دور نگه داريد. يظروف محتوي ماده را در مكان با تهويه

  ايي انبار شود.مواد غذدور از  :اطالعات درخصوص انباركردن در يك انبار مشترك
  - شرايط انباركردن:  يتر دربارهاطالعات بيش

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش: هاي خاصاستفاده
  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش

  را مشاهده كنيد. 7اطالعاتي وجود ندارد، قسمت  :هاي فنيطراحي سيستم يتر دربارهاطالعات بيش
  عوامل كنترل
  نياز نيست. امل كنترل در محيط كار:اجزاء با عو

  اند.هاي معتبر به هنگام تهيه اين برگه مورد استفاده قرار گرفتهداده تر:اطالعات بيش
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  هاي مواجهه كنترل
  تجهيزات حفاظت فردي

  بهداشتي و حفاظتي عمومي اقدامات
  .اقدامات احتياطي معمول در هنگام استفاده از مواد شيميايي بايد دنبال شوند

  نيازي نيست.: تنفسي تجهيزات حفاظت
  هادستحفاظت 
  هاي حفاظتيدستكش

  باشد. و يا محصول ها بايد غيرقابل نفوذ و مقاوم در برابر مادهجنس دستكش
  وجود ندارد.جنس پيشنهادي براي دستكش  اوليه يا مخلوط شيميايي آن يبراي اين ماده، مادهها دستكش آزموندليل فقدان هب

  جنس دستكش بايد با توجه به مدت زمان نفوذ، نرخ انتشار و فرسودگي صورت پذيرد. انتخاب
  هادستكش جنس

  متفاوت را بايد مد نظر داشت. محصوالتنيز بستگي دارد. اختالف كيفيت ها هاي مناسب نه تنها به جنس بلكه به كيفيت آنانتخاب دستكش
  بررسي شود.و مشاهدات  بايد توسط شركت سازندهاز دستكش  زمان دقيق نفوذ ماده: مدت زمان نفوذ دستكش

  .هاي ايمنيعينكحفاظت چشم: 
  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي

  جامد ظاهر
  رنگزرد كم  رنگ
  بوبي  بو

  تعيين نشده است. بويآستانه
pH .كاربرد ندارد  
  C° 300< تصعيد:  ذوب ينقطه
  تعيين نشده است.  جوشينقطه
 C° 260  اشتعال ينقطه

  تعيين نشده است.  پذيري (جامد، گاز)اشتعال
  تعيين نشده است. دماي تجزيه
  تعيين نشده است.  خود اشتعالي
  .تعيين نشده است  خطر انفجار

  انفجاريآستانه
  حد باال

  حد پايين

  .تعيين نشده است
  .تعيين نشده است

  كاربرد ندارد.  ر بخارفشا
 C  1.58 g/cm³° 20در دماي  دانسيته
  تعيين نشده است.  نسبي يدانسيته
  كاربرد ندارد.  بخاريدانسيته
  كاربرد ندارد.  تبخير يدرجه

  قابل حل 
  C  0.0015 g/l° 20در دماي  آب قابليت حل در
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  اكتانول/آب)- n(ضريب توزيع
2.00  

  : كاربرد ندارد.             Kinematicدارد.: كاربرد نDynamic  ويسكوزيته

  تر در دسترس نيست.اطالعات بيش تر:اطالعات بيش
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

  پايدار است. ،در شرايط نرمال :پذيريواكنش
  پايدار است. ،در شرايط نرمال :پايداري شيميايي

  گازهاي سمي تشكيل شود. ،شدنممكن است در صورت حريق يا گرم :حرارتي/ شرايطي كه بايد ازآن دوري شوديتجزيه
  هاي خطرناكي شناخته نشده است.واكنش: هاي احتمالي خطرناكواكنش

  گرما: شرايط اجتناب
 .قوي يعوامل اكسيدكننده: مواد ناسازگار

  كيل شوند.گازهاي سمي تش ،شدنممكن است در صورت حريق يا گرم: محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه
  شناسياطالعات سم:11بخش

  شناسياثرات سم
 مسموميت حاد 

  :LD/LC50مقادير 
LD50 Oral : >6400 mg/kg (rat) 

LD 50 (Intraperitoneal) 1430 mg/kg (mouse)

  اثر تحريكي ندارد.: تحريك/ خورندگي پوست
  اثر تحريكي ندارد.: تحريك چشم/خورندگي

  اي وجود ندارد.ناخته شدهاثرات حساسيت ش: حساسيت
  :تر سم شناسياطالعات بيش

  ي گفته شده ، استفاده گردد اثر زيان آوري نخواهد داشت.هابر اساس دانش و تجربه ما اگر از ماده مطابق با ويژگي
  نشده است. فهرست EUاين ماده در آخرين ويرايش 

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت
 :سميت براي آبزيان

EC50/48 h >982 mg/l (daphnia)
LC50/96 h 798 - 1640 mg/l (fish)  

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش :پذيريمقاومت و تجزيه
  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش :احتمال تجمع زيستي

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش: نفوذ در خاك
  تراطالعات زيستي بيش

   خطرناك نيست.براي آب  معموالً نكات عمومي:
  :PBT، vPvBتايج ارزيابي ن

PBT :.كاربرد ندارد  
vPvB :.كاربرد ندارد  

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش :آورساير اثرات زيان
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  مالحظات دفع:13بخش
  هاي دفع مواد زائدروش

  د.نراه پيدا كنهاي فاضالب د. اجازه ندهيد به سيستمنهاي خانگي دفع شوبا زبالههمراه نبايد توصيه:
  بندي مواد آلوده:بسته
  قوانين ملي انجام شود.مطابق با بايد  دفع: توصيه

  اطالعات حمل و نقل:14بخش
UN-Number  

ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
  كاربرد ندارد.

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

Class  
  

  كاربرد ندارد.

Packaging group  
 ADR, IMDG, IATA  

  
  كاربرد ندارد.

 خير  دريايي يآالينده خطرات محيطي

 كاربرد ندارد.  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط

Transport in bulk according to annex II 
of MARPOL73/78 and the  IBC code 

 
  كاربرد ندارد.

UN "Model Regulatin" - 
  : اطالعات قانوني15بخش

  ارزيابي ايمني شيميايي براي اين ماده انجام نشده است. :شيميايي ارزيابي ايمني
  

  : ساير اطالعات16بخش 
 1395پاييز  تهيهتاريخ

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

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

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 LGC Standards (OSHA HCS): 2014  منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال-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
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در دنيا است كه م

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

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

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه اضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهي اطالعات ايمني حبرگه

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


