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SAFETY DATA SHEET 

 )Chromic Acid( اسيد كروميك

  : هويت ماده1بخش
  شناسايي ماده 1.1

    )Chromic Acidاسيد كروميك (  نام ماده
CAS No 1333-82-0 

  CrO3  فرمول
 chromia / chromium (VI) oxide / chromic anhydride / chromic trioxide / chromium anhydride  هامترادف

/ chromium oxide,red / monochromium oxide / red oxide of chromium 

  شده: خطرات شناسايي2بخش
 يا مخلوط  بندي مادهطبقه 1.2

 GHS-USبنديطبقه

 
Ox. Sol. 1 H271 
Acute Tox. 3 (Oral) H301 
Acute Tox. 3 (Dermal) H311 
Acute Tox. 2 (Inhalation) H330 
Skin Corr. 1A H314 
Resp. Sens. 1 H334 
Skin Sens. 1 H317 
Muta. 1B H340 
Carc. 1A H350 
Repr. 2 H361 
STOT RE 1 H372 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410  

  اجزاي برچسب 2.2
 GHS-USگذاري برچسب

  

  )GHS-US(نماد عبارت
  

  خطر
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 GHS-US عبارات خطر
H271 .ممكن است سبب حريق يا تشديد آن شود: اكسيد كننده قوي  

H301+H311 .در صورت خوردن يا مواجهه با پوست، سمي است  
H314 شود.ميهاي شديد پوست و آسيب به چشم سبب سوختگي  
H317 .ممكن است سبب واكنش آلرژيك پوستي شود 

H330 .تنفس اين ماده، كشنده است  
H334 .در صورت تنفس، ممكن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشكالت تنفسي شديد شود  
H340 ي ژنتيكي شود.هاممكن است سبب نقص  
H350 .(تنفسي)ممكن است سبب سرطان شود  
H361 .مشكوك به آسيب رساني به باروري يا جنين  
H372 شود.مي(كبد، كليه، سيستم تنفسي، چشم، پوست)  هااز طريق مواجهه طوالني مدت و يا تكراري سبب آسيب به اندام  
H400 آبزيان. بسيار سمي براي زندگي  
H410 .بسيار سمي براي زندگي آبزيان با اثرات مضر طوالني مدت  

  GHS-US  عبارات احتياط
P201 ي خاص قبل از استفاده دريافت شوند.هادستورالعمل  
P202 .تا زماني كه همه احتياطات ايمني را نخوانده و نفهميده ايد از ماده استفاده نشود  
P210 ي بازو سطوح داغ نگهداري شود. سيگار نكشيد.هاشعله، هادور از گرما، جرقه  
P220 .دور از مواد يا لباس قابل احتراق انبار /نگهداري شود  
P221 .هر گونه احتياطي براي جلوگيري از مخلوط شدن با مواد قابل احتراق بايد در نظر گرفته شود  
P260 .گرد و غبار را استنشاق نكنيد 
P264  ماده، پوست در معرض كامال شسته شود.پس از استفاده از  
P270 .در هنگام كار با اين ماده از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن پرهيز كنيد  
P271 .فقط در فضاهاي باز يا داراي تهويه مناسب استفاده شود  
P272 .نبايد اجازه داده شود كه لباس كار آلوده از محيط كار خارج شود 
P273 ده به محيط خودداري شود.از رها نمودن ما  
P280 ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند.هادستكش  
P283 .لباس مقاوم در برابر حريق پوشيده شود 
P284 .در صورت كافي نبودن تهويه از حفاظت تنفسي استفاده شود  
P310 ًتماس بگيريد.مسمومينبا پزشك يا مركز فورا 

P303+P361+P353  ي آلوده را درآوريد. پوست را با آب بشوييد يا دوش بگيريد.هاهمه لباس فوراً(مو)،  پوست يدر صورت مواجهه  

P305+P351+P338 
را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد.در صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان راحت  هاچشمي، چشم يدر صورت مواجهه

  ارج نماييد. به شستن ادامه دهيد.را از چشم خ هادرآوردن، آن
P301+P330+P331 .در صورت خوردن، دهان را بشوييد. وادار به استفراغ نكنيد  

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

P306+P360 
پوست را با مقدار زيادي آب  هالوده را بشوييد و قبل از در آوردن لباسي  آهاهمه لباس فوراًدر صورت مواجهه با لباس، 

  بشوييد. 
P308+P313 .در صورت مواجهه يا وجود مسئله مهم، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود  
P333 + P313  .در صورت بروز تحريك يا دانه پوستي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود  
P342 + P311 تماس بگيريد مسمومينجربه عالئم تنفسي، با پزشك يا مركز در صورت ت. 

P363 مجدد، بشوييد. يلباس آلوده را قبل از استفاده  
P370+P378  2در صورت حريق با استفاده ازCO.پودر يا فوم مقاوم الكلي، خاموش نماييد ،  
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P371+P380+P375  دليل خطر انفجار، اطفا از راه دور انجام شود.مقادير زياد، محيط تخليه شود. بهدر صورت حريق بزرگ و  
P391 آوري كنيد.مواد ريزشي را جمع  

P403 + P233  .در فضاي داراي تهويه خوب، نگهداري شود. در ظرف محكم بسته شده نگهداري شود  
P405 شده انبار شود. صورت قفلبه 
P501 نيد.ماده يا ظرف محتوي آن را مطابق با قوانين موجود، دفع ك 

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
CAS 1333-82-0  

  (جزء اصلي) Chromic Acid نام اجزاء 
 %100.0 غلظت

 GHS-USبنديطبقه

Ox. Sol. 1, H271  
Acute Tox. 3 (Oral), H301  

Acute Tox. 3 (Dermal), H311  
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330  

Skin Corr. 1A, H314  
Resp. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  

Muta. 1B, H340  
Carc. 1A, H350  

Repr. 2, H361  
STOT RE 1, H372  

Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410  

  

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
 هاي اوليهتشريح اقدامات كمك 1.4

   اعمال حياتي را بررسي كنيد.ومي: توصيه عم
  عدم هوشياري: تامين راه هوايي كافي و تنفس. ايست تنفسي: تنفس مصنوعي يا اكسيژن.  

  ايست قلبي: انجام عمليات احيا. 
  مصدوم هويار با تنفس مشكل: نيمه نشسته.

  مصدوم در حالت شوك: خوابيده به پشت با پاهاي كمي بلند شده.
  ز خفگي، پنوموني آسپيراسيون. استفراغ: پيشگيري ا

  جلوگيري از سرد شدن از طريق پوشاندن مصروم(نه گرم كردن). 
  تحت نظر داشتن مصدوم.

 دريافت كمك پزشكي. نگهداشتن بيمار در وضعيت آرام، اجتناب از فشار فيزيكي. بنابر شرايط بيمار: مراجعه به پزشك يا بيمارستان.

  تماس بگيريد. پزشكيبا پزشك يا مركز  فوراًتازه ببريد.  : مصدوم را به هوايدر صورت تنفس

 لباس از عامل خنثي كننده(شيميايي) استفاده شود. در حين شستن  ./دوش بگيريدبشوييددقيقه) 15ي آب( مقدار را با پوست  فوراً پوستي: يدر صورت مواجهه
م را با بانداژ استريل بپوشانيد. با پزشك /مركز پزشكي مشورت شود. در صورت سطح سوختگي . اگر لباس به پوست چسبيده شده آن را در نياوريد. زخرا درآوريد

 بيش از ده درصد، مصدوم را به بيمارستان ببريد. 
  مراجعه كنيد. از عوامل خنثي كننده استفاده نشود. به چشم پزشك دقيقه بشوئيد. 15به مدت با مقدار زيادي آب  را  هاچشم فوراً چشمي: يدر صورت مواجهه
  با پزشك يا مركز پزشكي مشورت شود.  فوراًشخص را وادار به استفراغ نكنيد. فور مقداري آب نوشيده شود.  دهان را با آب بشوييد. در صورت خوردن:

  زهر شيميايي داده نشود.به بيمارستان مراجعه شود. پاد فوراًظرف يا استفراغ را به پزشك يا بيمارستان ببريد. در صورت خوردن مقادير زياد: 

 ببينيد. 15عبارات كامل را در بخش
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   ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري:مهم
  عالئم/جراحات پس از تنفس: 

آبريزش بيني. مشكالت تنفسي. عالئمي كه ممكن است بعدا ظاهر شوند: احتمال اسپاسم/ادم حنجره. خطر  دردگلو/خشكي. سرفه. خورندگي دستگاه تنفسي فوقاني.
  ادم ريه.

  ي خورنده. خورندگي پوست.هاسوختگي واجهه پوستي:عالئم/جراحات پس از م
  خورندگي بافت چشم. التهاب/آسيب بافت چشم. عالئم/جراحات پس از مواجهه چشمي:

  عالئم/جراحات پس از خوردن: 
  ي گوارشي. درد شكمي. خون در استفراغ. خون در مدفوع. شوك. اختالالت هوشياري. هاحالت تهوع. سوختگي
  ت بعدا ظاهر شوند: تغيير در خروجي ادرار. عفونت بافت دفعي. بزرگي كبد. تغيير در تركيب خون.عالئمي كه ممكن اس

  عالئم مزمن:
التهاب/دانه پوستي. عفونت تيغه بيني. خون ريزي بيني. مشكالت تنفسي. احتمال التهاب دستگاه تنفسي. خطر پنوموني. در صورت مواجهه مداوم /تكراري: 

  اب/آسيب بافت چشم. بزرگي كبد.عفونت بافت ريه. الته
  اطالعات خاصي وجود ندارد. هاي خاص مورد نياز:شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان

  حريقهاي اطفاء: روش5بخش
   مجاز است. هااستفاده از همه خاموش كننده :مناسب يكنندهخاموش يماده 5.1
  .موردي شناخته نشده است :نامناسب يكنندهخاموش يماده
  خاص ناشي از ماده يا مخلوط:خطرات 2.5

   خطر حريق:
  خطر حريق مستقيم: غير قابل اشتعال. 

  خطر حريق غير مستقيم: پيشرفت احتراق.
   خطر انفجار:

  با خطرات انفجاري: خطر واكنش پذيري.  هاخطر غير مستقيم انفجار: واكنش
  لزات. واكنش شديد در مواجهه با آب (رطوبت) با (برخي) بازها. واكنش در مواجهه با آب (رطوبت) با (برخي) فواكنش پذيري: 

  خطر انفجار با مواد قابل احتراق.  دهد. مياكسيداسيوني كه خطر حريق را افزايش شود: ميوقتي در مواجهه با افزايش دما تجزيه 
: افزايش خطر ها/روغنهاي قوي، برخي اسيدها و با چربيهاحيا كنندهواكنش با مواد آلي: خطر اشتعال خود به خودي. واكنش شديد با بيشتر تركيبات مانند ا

 حريق/انفجار.
  :نشانانتوصيه براي آتش3.5
  د.بنديي نزديك راهادرها و پنجرهمواجهه با حريق/گرما: در خالف جهت بايستيد.  تخليه انجام شود.  ي احتياطي حريق:هاروش

  ي مبارزه با حريق:هادستورالعمل
  جا نكنيد. هرا به روش ايمن برداريد. اگر بار در معرض گرما است آن را جاب هاو آن در معرض را سرد كنيد يهاتانكفاده از اسپري آب، با است

  به آب سمي اطفاي حريق
  مواجهه با حريق/گرما: تجهيزات اكسيژن/هواي فشردهحفاظت در طي اطفا: 

  في: اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصاد6بخش
 :هاي اضطراريهاي فردي، تجهيزات حفاظتي و رويهاحتياط 1.6

  حفاظ صورت. لباس عايق در برابر خورندگي. ، هاتجهيزات حفاظتي: دستكش براي افراد غير از تيم اضطراري:
  توليد ابر غبار: تجهيزات اكسيژن/هواي فشرده. لباس بدون نفوذ غبار.

ي باز وجود نداشته باشند. استفاده از وسايل ضد هاكنيد. از تشكيل ابر غبار جلوگيري شود مانند استفاده از رطوبت. شعلهفضاي خطر را مشخص ي اورژانسي: هاروش
  ي آلوده را بشوييد. در صورت خطر واكنش پذيري: محيط تخليه شود.هاخورندگي. ظروف را بسته نگهداريد. لباس

  د.بنديي نزديك راهاغبار:در خالف جهت باد بايستيد. محيط تخليه شود. درها و پنجره در زمان آزاد شدن به غبار:در زمان توليد هاروش
  غبار تنفس نشود. تجهيزات حفاظتي: افراد پاك سازي به حفاظت مناسب مجهز شوند. براي افراد تيم اضطراري:



Page 5 of 11 

  توان به روش ايمن، نشت را متوقف نمود. محيط تهويه شود.مياگر  يه شود.محيط تهوتخليه و  فوراًدر صورت بروز ريزش بزرگ، همه افراد بايد ي اورژانسي: هاروش
  خودداري شود.  انتشار در فاضالباز از آلودگي خاك و آب خودداري شود.  :هاي زيست محيطيحتياطا2.6
 :سازيو پاك ها و وسايل براي رفع آلودگيوشر 3.6

مواد مناسب براي حمل ظروف، مشورت كنيد. نشت را ببنديد، لغزندگي را ظروف مناسب پمپ كنيد. براي انتخاب مواد رها شده را محصور و به براي رفع آلودگي : 
  از بين ببريد. ريزش جامد را مرطوب كنيد. ابر غبار را با اسپري آب رقيق كنيد.  احتياط الزم براي آب خورنده يا سمي را لحاظ كنيد. 

لي برگردانده شود. از طريق پوشاندن با شن خشك/خاك، از انتشار جلوگيري نماييد. از ماده قابل اشتعال مانند خاك اره ريزش نبايد به ظرف اص براي پاك سازي:
  استفاده نشود. ماده مرطوب شده با شن خشك يا سنگ آهك پودر شده، مخلوط شود. 
  اس و تجهيزات قبل از استفاده شسته شوند.مواد ريزشي به ظرف بسته منقل شود. سطوح آلوده با مقدار زيادي آب تميز شوند. لب

 : حمل و انبار7بخش
  :ايمن استفادهها براي احتياط 1.7

  دهد.ميپودر سازي سريعا تراكم سمي را افزايش خطرات اضافي پروسه: 
دور كنيد. از تجهيزات ضد خورنده استفاده شود. تجهيزات را درآوريد و تميز كنيد. ماده را از  آلودگي  فوراًاز الزامات قانوني استفاه شود. لباس آلوده را  احتياطات:

نگهداري شود. همه موارد پس از استفاده كامال تميز و خشك كنيد. مواد زائد را به زهكش تخليه نكنيد. از بلند شدن غبار خودداري كنيد. دور از شعله باز و گرما 
  را به صورت محكم بسته شده نگهداريد. تراكم آالينده را در هوا به طور مرتب سنجش كنيد.بهداشتي دقيقا رعايت شود. از مواجهه اجتناب گردد.  ظرف 

  عمليات حمل تحت تهويه مكشي موضعي يا با وسيله حفاظت تنفسي انجام شود.
  ده مجدد بشوييد.پرهيز شود. لباس آلوده را قبل از استفااز خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن در هنگام كار با ماده ي بهداشتي: هاروش

  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 2.7
  فلزات. مواد قابل احتراق. آلومينيوم قوي. ي قوي. عوامل احيا كنندههااكسيد كنندهمحصوالت ناسازگار: 

  رطوبتمواد ناسازگار: 
، اسيدهاي قوي دور هامواد آلي، الكل ،هالوژنها، فلزات،هاازهاي قوي، روغنماده از منابع گرما دور نگهداشته شود. ماده از مواد قابل احتراق، عوامل احيا كننده ب

  نگهداشته شود.
نبار ضد حريق باشد. به صورت قفل شده انبار شود. اشخاص غير مسئول اجازه در يك محيط خشك، تاريك، داراي تهويه مناسب نگهداري شود. اطاق ا فضاي انبار:

  استفاده از ماده را ندارند. فقط در ظرف اصلي نگهداري شود. از الزمات قانوني استفاه شود.
  : بنديي خاص در مورد بستههاروش

  ي شكننده در ظروف جامد.هابندييح. اطمينان از قرار دادن بستهشده به نحو صحضد خورندگي. خشك. تميز. جاذب ضربه. برچسب گذاريضد نفوذ آب.
  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش

  حدود مجاز:1.8
OSHA PEL (TWA) =0.005 mg/m³  

ACGIH (TWA)= 0.05 mg/m³  
  هاي مواجهه كنترل 2.8

  مناسب:هاي مهندسي كنترل
  فراهم نمودن تهويه مكشي موضعي و عمومي كافي. د در نزديكي محل مواجهه احتمالي تهويه كافي فراهم گردد.ي ايمني بايهاي شستشوي چشم و دوشهاايستگاه

  مقاومت خوب. پي وي سي. الستيك بوتيل.  ي حفاظتي:هاجنس لباس
  حفاظتي.ي هاگاگل حفاظ صورت. در صورت توليد غبار: حفاظت چشم:
  ها. دستكش :حفاظت دست

  ضد خورندگي. در صورت توليد غبار: حفاظت سر/گردن.لباس  :بدن و پوست حفاظت
  . A3در صورت توليد غبار: ماسك غبار با فيلتر نوع : حفاظت تنفسي
  هيزات تنفسي خود تامين.جتوليد غبار باال: ت

شوراي عالي  21/3/1390مصوب  "ايل حفاظت فردينامه وسآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر:
 ايران، الزامي است. حفاظت فني و بهداشت كار
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  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  جامد حالت فيزيكي:

  جامد كريستالي. پودر كريستالي. سوزني. ورقه اي.ظاهر: 
   g/mol 99.99لكولي:ووزن م

  بدون بو.بو: 
  فش.بن - قرمز سياه تا قرمزرنگ:  

pH :.اطالعاتي وجود ندارد  
   C° 196ي ذوب:نقطه
  كاربردي ندارد. ي جوش:نقطه
  كاربردي ندارد.ي اشتعال:نقطه

  اي نيست.دادهنسبت تبخير: 
  C >196°دماي تجزيه: 

  اي نيست.دادهقابليت اشتعال:
  hPa 0.1>فشار بخار: 

  2.70دانسيته نسبي: 
   kg/m³ 2700دانسيته:

  قابليت حل گرما زا در آب. قابل حل در اتانول، اتر، اسيدها، اسيد نيتريك، اسيد سولفوريك. يت:حالل
  g/100 ml 62قابليت حل در آب: 

Log Pow:اي نيست.داده  

Log Kow: اي نيست.داده 

  ممكن است سبب حريق يا انفجار شود: اكسيد كننده قوي.خصوصيات انفجاري: 
 كن است سبب حريق يا انفجار شود: اكسيد كننده قوي.ممخصوصيات اكسيداسيون: 

  جاذب رطوبت. ماده واكنش اسيدي دارد.ساير اطالعات: 

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  پذيري: واكنش 1.10

  (رطوبت) با برخي بازها.  رطوبت)  با برخي فلزات. واكنش شديد در مواجهه با آب( واكنش با آب
  دهد. ميگردد كه خطر حريق را افزايش ميزايش دما تجزيه ميش وذ، اكسيداسيون وقتي در مواجهه با اف

  خطر انفجار با مواد قابل اشتعال. 
  واكنش با مواد آلي: خطر اشتعال خود به خودي.
  انفجار.: افزايش خطر حريق/ها/روغنهاي قوي، با برخي اسيدها و با چربيهاواكنش شديد با بيشتر تركيبات مانند احيا كننده

  در مواجهه با رطوبت ناپايدار است.پايداري شيميايي:  2.10
  ممكن است با عوامل احيا كننده واكنش شديد دهد.ي احتمالي خطرناك: هاواكنش3.10
  جلوگيري از توليد غبار. فلزات ريز شده. مواد ناسازگار. رطوبت.شرايط اجتناب:  4.10
  . آلدئيدها. آلومينيوم. مواد قابل احتراق. فلزات.هاي قوي. الكلهايا كنندهبازهاي قوي. احمواد ناسازگار:  5.10
  اطالعاتي وجود ندارد. محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه: 6.10
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  شناسياطالعات سم:11بخش
  شناسياثرات سم 1.11

  ق،كشنده است.در صورت خوردن، سمي است. از طريق مواجهه پوستي، سمي است. در صورت استنشاسميت حاد: 
50 mg/kg    خوراكي رتLD50   
55 mg/kg  پوستي رتLD50 

57 mg/kg  پوستي خرگوشLD50 

0.217 mg/l/4h     تنفسي رتLC50     
 شود.ميي جدي و آسيب به پوست هاسبب سوختگيتحريك/ خورندگي پوست: 

  نشده است. بنديطبقهتحريك چشم/آسيب جدي چشم: 
  در صورت تنفس ممكن است سبب عالئم آسم يا آلرژي يا مشكالت تنفسي شود. حساسيت تنفسي يا پوستي:

  ي ژنتيكي شود.ها: ممكن است سبب نقصجهش زايي سلول جنسي
  (تنفسي). ممكن است سرطان شودزايي: سرطان
IARC 3: گروه  

  مشكوك به آسيب رساني به جنين يا باروري.سميت توليد مثل: 
   ي تكراري:ههمواج - هاي خاص هدفسميت ارگان

  شود.مي(كبد، كليه، سيستم تنفسي، چشم، پوست) هااز طريق مواجهه طوالني مدت و يا تكراري سبب آسيب به اندام
  نشده است.. بنديطبقه يك بار مواجهه: - هاي خاص هدفسميت ارگان

  نشده است. بنديطبقهخطر آسپيراسيون: 
  عالئم/جراحات پس از تنفس: 

خورندگي دستگاه تنفسي فوقاني. آبريزش بيني. مشكالت تنفسي. عالئمي كه ممكن است بعدا ظاهر شوند: احتمال اسپاسم/ادم حنجره. خطر  دردگلو/خشكي. سرفه.
  ادم ريه.

  ي خورنده. خورندگي پوست.هاسوختگي عالئم/جراحات پس از مواجهه پوستي:
  ب بافت چشم.خورندگي بافت چشم. التهاب/آسي عالئم/جراحات پس از مواجهه چشمي:

  عالئم/جراحات پس از خوردن: 
  ي گوارشي. درد شكمي. خون در استفراغ. خون در مدفوع. شوك. اختالالت هوشياري. هاحالت تهوع. سوختگي

  عالئمي كه ممكن است بعدا ظاهر شوند: تغيير در خروجي ادرار. عفونت بافت دفعي. بزرگي كبد. تغيير در تركيب خون.
  عالئم مزمن:

التهاب/دانه پوستي. عفونت تيغه بيني. خون ريزي بيني. مشكالت تنفسي. احتمال التهاب دستگاه تنفسي. خطر پنوموني. ت مواجهه مداوم /تكراري: در صور
  عفونت بافت ريه. التهاب/آسيب بافت چشم. بزرگي كبد.

  : اطالعات زيست محيطي12بخش
  : سميت 1.12

  عمومي: خطرناك براي محيط. - محيطي
   .TA-Luft Klasse 5.2.7.1.1/Iهوا:  - يمحيط

  آب: آلودگي جدي آب( آب سطحي). - محيطي
 . بسيار سمي براي موجودات آبزي. تغيير اسيديته. mg/l 0.050حداكثر تراكم در آب آشاميدني: 

LC50 40  ماهي mg/l (96 h; Colisa fasciatus)  
EC50  100 - 10  دافنيا mg/l (48 h; Daphnia magna)  

  : مقاومت و تجزيه پذيري 2.12
BOD,COD,ThOD, BOD (% of ThOD) .كاربردي ندارد : 
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  قابل تجمع زيستي نيست. تجمع زيستي بالقوه:3.12
4.6 - 72 (Cyprinus carpio; Test duration: 6 weeks) BCF fish 1  

16 (Pisces) BCF fish 2 
192 (Mytilidae; Chrome) BCF other aquatic organisms 1 
125 (Ostreidae; Chrome) BCF other aquatic organisms 2 

  اطالعاتي وجود ندارد.نفوذ در خاك:  4.12
  مالحظات دفع:13بخش

  دفع ماده مطابق الزامات قانوني موجود انجام شود. مواد زائد خطرناك نبايد با ساير مواد زائد، مخلوط شوند. هاي دفع مواد زائد: روش1.13
  مختلف مواد زائد خطرناك نبايد با همديگر مخلوط شوند اين كار ممكن است سبب خطر آلودگي يا بروز مشكالتي براي مديريت مواد زائد گردد.انواع 

شگيري از خطرات آلودگي يي را براي پيهاي انبار، حمل و نقل يا استفاده از مواد زائد خطرناك بايد روشهامواد زائد بايد به طور معقوالنه مديريت شوند. همه موسسه
  شيميايي/بيولوژيكي انجام شود.- يا آسيب به انسان و حيوانات در نظر گيرند.  بازيافت يا استفاده مجدد شوند. دفع از طريق تصفيه فيزيكو

  يا محيط آبي، تصفيه به بهترين شيوه بايد انجام شود. ها). قبل از تخليه به درون زهكشI(كالس  دفع در يك آشغالدان
  تر: اطالعات بيش

LWCA (the Netherlands): KGA category 06  
  . Directive2008/98/ECماده زائد خطرناك بر اساس 

نامه اجرايي قانون مجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"
  ."هيات دولت مراجعه شود 1384وبه مديريت پسماندها مص

  اطالعات حمل و نقل:14بخش
  : DOTبر اساس 

UN number 
1463 :  UN-

No.(DOT) 

UN1463 DOT NA 
no. 

 

UN proper shipping name 
Chromium trioxide, anhydrous :  DOT Proper Shipping Name 

5.1 - Oxidizing substances 6.1 - Toxic substances 8 - 
Corrosive substances 

:  Hazard labels (DOT) 

 

  
Packing group (DOT) : II – خطر متوسط  

  ) DOT)49 CFR 172.102تمهيدات خاص 
IB8 - Authorized IBCs: فلزي (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B and 31N) 

ي محكمهاپالستيك  (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 and 31H2); Composite (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 and 

31HZ2); 
 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 or)قابل انعطاف ;(11C, 11D and 11F) چوبي ;(11G) ورقه فيبر

13M2). 
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) :- 

DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx): 212 

 DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx):242  
  آالينده دريايي:
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  انتقال درون مرزي:
    

568 :  Hazard identification number 
(Kemler No.)  

OTC :  Classification code (ADR)  

5.1 - Oxidizing substances 6.1 - Toxic substances 8 - 
Corrosive substances 
  

:  Danger labels (ADR)  

 

  

 

  

 

II :  Packing group (ADR) 

5.1 - Oxidizing substances :  Class (ADR) 

  انتقال از طريق دريا:
A - The material may be stowed ‘‘on deck’’ or ‘‘under deck’’ on a cargo vessel and 
on a passenger vessel. 

:  DOT Vessel Stowage 
Location 

66 - Stow ‘‘separated from’’ flammable solids,90 - Stow ‘‘separated from’’ 
radioactive materials 

:  DOT Vessel Stowage 
Other 

6.1/8 :  Subsidiary risk (IMDG) 

F-A :  EmS-No. (1) 

S-Q   EmS-No. (2)  
 انتقال هوايي:

5 kg :  DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 
CFR 173.27) 

25 kg :  DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 
175.75) 

6.1/8 :  Subsidiary risk (IATA)  
  : اطالعات قانوني15بخش

  ) قرار دارد.TSCA( ست اياالت متحده آمريكافهردر  
  نادا: كا WHMIS  بنديطبقه
  شود.ماده خيلي سمي كه سبب اثرات فوري و جدي سمي مي - Aزير گروه  1گروه  Dطبقه 
  : ماده اكسيد كننده.Cطبقه 
  : ماده خورنده.Eطبقه 
  : NFPA بنديطبقه

  
  تواند سبب جراحت جدي موقتي شود حتي چنانچه توجه پزشكي فوري دريافت شود)مي(مواجهه كوتاه مدت  3سالمتي: 

  سوزند)ميموادي كه ن(0حريق:
  اما در شرايط دما و فشار باال ناپايدار است يا ممكن است با آب واكنش داده و مقداري انرژي آزاد نمايد اما نه شديد) -(به طور معمول پايدار 1پذيري: واكنش
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OX زان زيادي افزايش يابد.تواند به ميمي: نشانگر يك اكسيد كننده است ، يك ماده شيميايي كه ميزان اشتعال يا حريق آن  
 HMIS بنديرتبه

  ( خطر جدي).3سالمتي: 
  (حداقل خطر)0قابليت اشتعال:

  خطر جزئي)( 1فيزيكي: 
  Jحفاظت فردي:

  : No 1272/2008 (EC)بر اساس   بنديطبقه

Ox. Sol. 1  H271  
Acute Tox. 3 (Oral)  H301  
Acute Tox. 3 (Dermal)  H311  
Acute Tox. 2 (Inhalation)  H330  
Skin Corr. 1A  H314  
Resp. Sens. 1  H334  
Skin Sens. 1  H317  
Muta. 1B  H340  
Carc. 1A  H350  
Repr. 2  H361  
STOT RE 1  H372  
Aquatic Acute 1  H400  
Aquatic Chronic 1  H410  

  : Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC  بنديطبقه
O; R9 Carc.Cat.1; R45 Muta.Cat.2; R46 Repr.Cat.3; R62 T+; R26 T; R24/25 T; R48/23 C; R35 Xn; R42 Xi; R43 N; 
R50/53 

  عبارات كامل:

  1Ox. Sol. 1جامدات اكسيدان، گروه 

  3Acute Tox. 3 (Oral)سميت حاد(خوراكي) گروه 

  Acute Tox. 3 (Dermal)سميت حاد(پوستي) گروه

  Acute Tox. 2 (Inhalation)اد(تنفسي) گروهسميت ح

  1A Skin Corr. 1Aتحريك/خورندگي پوست، گروه 

  1Resp. Sens. 1تنفسي، گروه - حساسيت

  Skin Sens. 1 1پوستي، گروه –حساسيت 

  1B Muta. 1Bزايي سلول جنسي، گروه جهش

  Carc. 1A 1سرطان زايي، گروه 

  2Repr. 2سميت توليد مثل، گروه 

  1STOT RE 1مواجهه تكراري ، گروه  - سميت عضو هدف خاص

  Aquatic Acute 1 1خطر حاد، گروه  -خطرناك براي محيط آبي

  Aquatic Chronic 1 1خطر  مزمن، گروه  -خطرناك براي محيط آبي
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  : 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 عليائي (عضو هيات   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)علمي وزارت علوم، تحق

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

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 Labchem: 2014  منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي تهيه شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال -1
 و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است كه شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
سازي شده نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، بوميم

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

 استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي

  شود.
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

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


