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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري         

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه   
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Dihydroxyanthraquinone-1,4) دی هیدروکسی آنتراکینون -4و  1

 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 نام ماده (Dihydroxyanthraquinone-1,4) آنتراکینون هیدروکسی دی 4 و 1

1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione; Quinizarin;  التین مترادفنام 

 فارسی نام مترادف آنتراسنديون -11و  9 -دي هيدروکسي -4و  1؛ نيزارينکوئي
81-64-1 CAS-No 

201-368-7 EC-No 

 شده خطرات شناسایی:2بخش 

 Regulation (EC) No 1272/2008- CLP  بندی  طبقه 1.2

 بندي مطابقت ندارد. ساس اطالعات موجود با معيار طبقهبراخطرات فیزیکی: 

 بندي مطابقت ندارد. براساس اطالعات موجود با معيار طبقهخطرات سالمتی: 

 1سميت مزمن آبي؛ گروه خطرات محیطی: 

 1سميت حاد آبي، گروه

 اجزای برچسب  2.2

 
 تصویری

 عبارتنماد  هشدار

 Hazard statement(s) خطر عبارات

H410 براي زندگي آبزيان با اثرات مضر طوالني مدت. بسيار سمي 
 

 Precautionary statement(s)  احتیاط عبارات

P391 آوري کنيد. جمع مواد ريزشي را 

P501 .ماده يا ظرف محتوي آن را در يک کارخانه مورد تاييد دفع مواد زائد، دفع کنيد 
P273 .از رها نمودن ماده به محيط خودداري شود  

 اطالعاتي وجود ندارد.سایر خطرات طبقه بندی نشده:  2.2
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 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه  تشریح اقدامات کمک 1.4

 عالئم، با پزشک تماس بگيريد.در صورت باقي ماندن توصیه عمومی: 

  دريافت شود.مراقبت پزشکي  دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد. 11مدت  را حداقل به ها و نيز زير پلک ها چشم فوراً :ی چشمی در صورت مواجهه

در صورت  مقدار زيادي آب و صابون بشوئيد.پوست را با آوريد،  ي آلوده را در ميها و کفش ها در حالي که همه لباس فوراً: ی پوستی در صورت مواجهه

 ماندن تحريک پوستي، با پزشک تماس بگيريد. باقي

 در صورت بروز عالئم، با پزشک تماس بگيريد.به هواي تازه برويد. اگر تنفس وجود ندارد، تنفس مصنوعي داده شود. : در صورت تنفس

 در صورت بروز عالئم، با پزشک تماس بگيريد.مقدار زيادي آب نوشيده شود.  دهان را با آب تميز کنيد و پس از آن: در صورت خوردن

اطمينان يابيد که افراد از موادي که درگير آن هستند، احتياطات الزم براي محافظت خودشان و جلوگيري از انتشار آلودگي، حفاظت از امدادگران:

 آگاهي دارند.

 طور منطقي موردي پيش بيني نشده است. به ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری: مهم 2.4

 شاخص مراقبت پزشکی و درمان مخصوص مورد نیاز: 2.4

 صورت عالمتي انجام شود. درمان به: نکات برای پزشک

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

 کربن.دي اکسيد  .، شيميايي خشکدي اکسيد کربن ،مقاوم الکلي فوم، اسپري آب :مناسب ی کننده خاموش ی ماده

 اطالعاتي وجود ندارد.: به دالیل ایمنی ی نامناسب کننده ی خاموش ماده

 يا مسيرهاي آبي شود. ها اجازه ندهيد که آب آلوده اطفاي حريق وارد زهکش: خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط 

 منوکسيد کربن، دي اکسيد کربن.محصوالت خطرناک اشتعال: 

 نشانان برای آتش تجهیزات  حفاظتی

 يا معادل آن(، تجهيزات حفاظتي کامل.MSHA/NIOSH توسط   استفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات اطفاء حريق)تاييدشده

 اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی: 6بخش 
از  ي کافي را براي محيط فراهم کنيد. پوشيده شود. تهويهتجهيزات حفاظت فردي  :های اضطراری های فردی،تجهیزات حفاظتی و رویه احتیاط

 تشکيل غبار خودداري شود.

اجازه ندهيد ماده، سيستم آب زير زميني را آلوده نمايد.  ماده را به آب سطحي يا سيستم  فاضالب بهداشتي جاري نکنيد.ی: های زیست محیط احتیاط

 که نتوان مقادير معنا داري از مواد ريزشي را جمع آوري نمود بايد به مسئولين محلي اطالع داده شود.خودداري شود. در صورتي  ها از ورود ماده به زهکش

 آوري کنيد. مواد ريزشي را جارو زده يا مکش نماييد و براي دفع در ظرف مناسب جمع :و پاک سازی ها و وسایل برای رفع آلودگی روش

 را ببينيد.11و  8حفاظتي بخش ي ها براي روش :ها منابع برای سایر بخش

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء2بخش 

 .CAS-No EC-No جزء
 درصد

 وزنی
 CLP  بندی طبقه

Regulation (EC) No 1272/2008 
1,4-Dihydroxy-9,10-

anthracenedione 81-64-1 201-368-7 >95 Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic Chronic 1 (H410)  
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 : حمل و انبار7بخش 
 از تشکيل غبار خودداري شود. ي کافي را براي محيط فراهم کنيد. وسيله حفاظت فردي پوشيده شود. تهويه احتیاطات برای حمل ایمن:

 .و لباس مواجهه نيايد ها چشم با پوست، از خوردن يا تنفس، اجتناب شود.

داري کنيد.  ي ايمني و بهداشت حرفه اي مناسب از ماده استفاده شود. ماده را دور از مواد غذايي و آشاميدني نگهها مطابق با روشی بهداشتی: ها روش

يان کار ها را قبل از استراحت و در پا در هنگام کار با ماده، نخوريد، نياشاميد و سيگار نکشيد. س آلوده را در آورده و قبل از استفاده مجدد، بشوييد. دست

 بشوئيد.

سرد و   شده را در محيط ها محکم بسته ظروفي که در آن صورت محکم بسته شده نگهداري کنيد. ظرف را بهشرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار: 

 ذخيره کنيد.  و داراي تهويه مناسب خشک

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 -(:1231اساس الزامات ایران)حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار بر 

 وجود ندارد.مقادیر پایش بیولوژیک: 

براي ارزيابي مواجهه با عوامل  ها ، عنوان: اتمسفرهاي محيط کار.راهنما براي کاربرد و استفاده از روشBS EN 14042:2003ی پایش: ها روش

 شيميايي و بيولوژيکي.

MDHS14/3 سنجي غبار قابل تنفس و قابل استنشاق. وزن و تجزيهبرداري  ي عمومي براي نمونهها روش 

 -(:DNELمیزان حد بدون اثر)

 ی مواجهه:ها کنترل

ي ها ي چشم شوي و دوشها ي کافي را براي محيط به خصوص در فضاهاي محصور فراهم کنيد. اطمينان يابيد که ايستگاه تهويههای مهندسی:  کنترل

ايزوالسيون يا  ي کنترل مهندسي مانندها کنترل مواد خطرناک در منبع در مواردي که امکان دارد، روشايمني در نزديکي محل کار وجود دارند. براي 

 ي تهويه، استفاده شود.ها يا تجهيزات براي به حداقل رساندن مواجهه، سيستم فرايند، انجام تغييرات در محصور سازي فرايند

 تجهیزات حفاظت فردی

 (EN166روپايي)استاندارد ا ها گاگلحفاظت چشم: 

 ي حفاظتي ها دستکشحفاظت دست: 

 توضیح EU استاندارد مدت زمان نفوذ جنس دستکش

 طبيعيالستيک 

 الستيک نيتريل

 نئوپرن
PVC 

 حداقل الزامات EN 374 ي سازنده را ببينيد.ها توصيه

اطمينان  پذيري خوانده شود.مرتبط با مدت زمان نفوذ و نفوذه ي تهيه شده توسط توليدکنندها قبل از استفاده، بازرسي شوند. دستورالعمل ها دستکش

همچنين  ي فردي مانند اثرات حساسيت وها يابيد که دستکش براي وظيفه، مناسب است: سازگاري شيميايي، چاالکي، شرايط محيطي، حساسيت

 شدن پوست، دستکش را با احتياط درآوريد. وگيري از آلودهو سايش. براي جل ها مالحظات در نظر گرفته شده براي شرايط محلي ويژه مانند خطر بريدگي

 لباس آستين بلند.حفاظت پوست و بدن: 

 حفاظت تنفسی: 

يي باالتر از حد مجاز قرار مي گيرند، بايد از رسپيراتورهاي تاييد شده مناسب استفاده نمايند. براي حفاظت از افراد، ها وقتي کارگران در مواجهه با غلظت

 نحو مناسب نگهداري شوند. طور صحيح روي صورت قرار گيرند و به حفاظت تنفسي بايد بهتجهيزات 

يا  EN136صورت مواجهه بيش از حد مجاز يا تجربه تحريک يا ساير عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپايي  درموارد اضطراری/مقیاس بزرگ: 

NIOSH/MSHA .استفاده شود 

 EN 143ر ذرات مطابق با فيلت نوع فیلتر توصیه شده:
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صورت مواجهه بيش از حد مجاز يا تجربه تحريک يا ساير عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپايي  دراستفاده آزمایشگاهی/مقیاس کوچک: 

EN149:2001  ياNIOSH/MSHA .استفاده شود 

 قطعه دهاني روي صورت انجام پذيرد. در زمان استفاده از وسايل حفاظت تنفسي دهاني بايد آزمايش قرار گرفتن صحيح

 خودداري شود. در صورتي که نتوان مقادير ها اجازه ندهيد ماده، سيستم آب زير زميني را آلوده نمايد. از ورود ماده به زهکشکنترل مواجهه محیطی: 

 آوري نمود بايد به مسئولين محلي اطالع داده شود. معنا داري از مواد ريزشي را جمع

شوراي  11/1/1191مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت کليه موارد مندرج در  درتوجه: 

 عالي حفاظت فني و بهداشت کارايران، الزامي است.

 و شیمیایی خصوصیات فیزیکی :3بخش 
 حالت فیزیکی جامد پودري

 رنگ قرمز

 بو بدون رنگ

 ی بو حد آستانه وجود ندارد. اطالعاتي

 pH اطالعاتي وجود ندارد.
191 - 193 °C / 375.8 - 379.4 °F ی ذوب  نقطه 

450 °C / 842 °F @ 760 mmHg ی جوش  نقطه 

222 °C / 431.6 °F اشتعال ی نقطه 

315 °C / 599 °F دمای خود اشتعالی 

 )جامد،گاز( قابلیت اشتعال اطالعاتي وجود ندارد.

 دمای تجزیه  اطالعاتي وجود ندارد.

 انفجار حدود اطالعاتي وجود ندارد. :حد باال                  اطالعاتي وجود ندارد. :حد پایین
1 mmHg @ 197 °C  فشار بخار 

 ی بخار دانسیته کاربردي ندارد. جامد

 حجمی ی دانسیته اطالعاتي وجود ندارد.

  دانسیتهویژه/ وزن مخصوص اطالعاتي وجود ندارد.

<1 g/L (20°C)  در آبحاللیت 

 ویسکوزیته کاربردي ندارد. جامد
1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione 

log Pow=2.34 
 (n-Octanol/Waterضریب تفکیک )

 خصوصیات انفجاری اطالعاتي وجود ندارد.

 خصوصیات اکسید کنندگی اطالعاتي وجود ندارد.

C14 H8 O4 لکولیوفرمول م 

 لکولیووزن م 240.21

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 : بر اساس اطالعات موجود، موردي شناخته نشده است.پذیری واکنش

 در شرايط معمول، پايدار است.: شیمیایی پایداری

 ی احتمالی خطرناکها واکنش
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 اطالعاتي وجود ندارد.پلیمریزاسیون خطرناک: 

 وجود ندارد.اطالعاتي ی خطرناک: ها واکنش

 .مواد ناسازگارشرایط اجتناب: 

 قوي. اسيدهاي قوي. کنندهاکسيدعوامل  مواد ناسازگار:

 دي اکسيد کربن، منوکسيد کربن.محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه: 

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 اطالعاتي در مورد سميت حاد اين ماده وجود ندارد.اطالعات در مورد اثرات سم شناسی: 

  :حاد سمیت 

 بندي مطابقت ندارد. بر اساس اطالعات موجود با معيار طبقه خوراکی:

 اطالعاتي وجود ندارد. پوستی:

 اطالعاتي وجود ندارد. تنفسی:

 LD50 > 5 g/kg رت خوراکي،
 LC50/4H > 1 mg/L4H تنفسي، رت

 اطالعاتي وجود ندارد.تحریک یا خورندگی پوست: 

 اطالعاتي وجود ندارد.تحریک یا آسیب جدی چشم: 

 اطالعاتي وجود ندارد. حساسیت تنفسی یا پوستی:

 اطالعاتي وجود ندارد.زایی سلول جنسی:  جهش

 .اطالعاتي وجود ندارد. است. مواد شيميايي سرطان زا شناخته نشدهزایی:  سرطان

 اطالعاتي وجود ندارد.: سمیت تولید مثل

 اتي وجود ندارد.اطالع یک بار مواجهه: -سمیت ارگان هدف خاص

 اطالعاتي وجود ندارد. مواجهه تکراری: -سمیت ارگان هدف خاص

 کاربردي ندارد. جامد. خطر آسپیراسیون:

 طور کامل تحقيق نشده است. شناسي اين ماده به در مورد اطالعات سمآور:  سایر اثرات زیان

 اطالعاتي وجود ندارد.: عالئم/اثرات حاد و تاخیری

 زیست محیطی: اطالعات 12بخش 

 سمیت  1.12

 براي موجودات آبزي بسيار سمي است. ممکن است سبب اثرات بلند مدت زيان آور بر موجودات آبزي شود.اثرات سمیت محیطی: 

 اجزايي است که براي محيط خطرناکند. اين ماده محتوي

 Microtox Water Flea ماهی آب تازه جلبک آب تازه

EC50: 0,44 mg/L/72h(green algae) - - -  
 به آساني قابل تجزيه بيولوژيک نيست.: پذیری مقاومت و تجزیه 2.12

 است.کارخانجات تصفيه فاضالب  درمحتوي ماده شناخته شده ي خطرناکي براي محيط يا غير قابل تجزيه تجزیه در فاضالب: 

 log Pow= 2.34 اطالعاتي وجود ندارد.: احتمال تجمع زیستی 2.12
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 اطالعاتي وجود ندارد. :در خاک نفوذ 4.12

 اطالعاتي وجود ندارد.: PBT،vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 آور: سایر اثرات زیان 6.12

 کننده غدد درون ريز نيست. اين ماده محتوي جزء شناخته شده يا مشکوک به مختلاطالعات غدد درون ریز: 

 اين ماده محتوي جزء شناخته شده يا مشکوک نيست. آالینده آلی پایدار:

 اين ماده محتوي جزء شناخته شده يا مشکوک نيست. کننده بالقوه ازن:  رقیق

 مالحظات دفع :12بخش 

 :های دفع مواد زائد روش

مربوط به دفع مواد زائد خطرناک در نظر گرفته بايستي الزامات قانوني شود.  عنوان خطرناک تعريف مي مواد زائد به مواد زائد باقیمانده/استفاده نشده:

  نبايد در محيط، رها شود. شوند.

 آوري مواد زائد خاص. در يک محل جمععنوان خطرناک يا  دفع ظرف بهبندی آلوده:  بسته

 دارند.بر اين اساس، کدهاي مواد زائد مخصوص براي ماده وجود ندارند اما کاربرد ويژه (: EWC) کاتالوگ مواد زائد اروپایی

 ها مواد زائد به درون فاضالب دفع نشود. کدهاي مواد زائد بايد بر اساس کاربرد خاص ماده مورد استفاده، تعيين شوند. به درون زهکش سایر اطالعات:

 تخليه نشود. به درون فاضالب تخليه نشود. اجازه ندهيد اين ماده وارد محيط شود.

نامه اجرايي قانون  مجلس شوراي اسالمي و آئين 1181فع مواد در کشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه ي ضوابط و قوانين د براي اطالع از کليه"

 ."هيات دولت مراجعه شود 1184مديريت پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

14.1. UN number UN3077 

14.2. UN proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 9 

14.4. Packing group III 
ADR 

14.1. UN number UN3077 

14.2. UN proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 9 
14.4. Packing group III 
IATA 

14.1. UN number UN3077 

14.2. UN proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 9 

14.4. Packing group III 

 ، ماده آالينده دريايي است. IMDG/IMO. بر اساس معيار خطرناک برای محیط خطرات محیطی:

 نيازي نيست.احتیاطات خاص برای مصرف کننده: 

 بندي شده کاربردي ندارد، کاالهاي بسته: Annex II of MARPOL73/78 and the IBC code ای براساس الزامات حمل عمده

 اطالعات سایر :15بخش 

 انجام نشده است.ارزیابی ایمنی شیمیایی:
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 : سایر اطالعات16بخش 
 1235پاییز  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
Acros Organics:2016 

 (1231 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

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

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این 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 این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-2

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

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در پذیرند. بدیهی نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه های علمی ایران )شاعا(  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


