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SAFETY DATA SHEET 

  )Imidazole( ايميدازول
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده 1.1
  )Imidazoleايميدازول (  نام ماده

Index No 613-319-00-0 
CAS-No 288-32-4

EC number 206-019-2
Registration number (REACH) 01-2119485825-24-xxxx 

  شده: خطرات شناسايي2بخش
 بندي ماده يا مخلوط بقهط 1.2

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

  GHS بندي براساسطبقه
  بيان خطر  طبقه خطر و گروه  طبقه خطر  بخش
3.1O  (خوراكي)سميت حاد (Acute Tox. 4)  H302   
 H314  (Skin Corr. 1C) تحريك/خورندگي پوست  3.2
 H318 (Eye Dam. 1) تحريك چشم/آسيب جدي چشم 3.3

  H360D (Repr. 1B) سميت توليد مثل 3.7
 اجزاي برچسب  2.2

   GHSبرچسباجزاي
  No 1272/2008 (CLP) (EC)براساس  گذاريبرچسب
  نماد خطر

  
  خطر  نمادعبارت

  عبارات خطر
H302   صورت خوردن، مضر است.در  
H314 شودميهاي شديد پوست و آسيب به چشم سبب سوختگي.  

H360D .ممكن است به جنين آسيب برساند  
  پيشگيري -احتياط عبارت

P260  .گرد و غبار، فيوم، گاز، ميست، بخار و اسپري اين ماده را استنشاق نكنيد  
P280 حفاظ صورت استفاده شوند. ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم وهادستكش  
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  واكنش -احتياطعبارت 
P305+P351+P338 را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد.در صورت وجود  هادر صورت مواجهه چشمي، چشم

  را از چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. هالنزهاي تماسي و امكان راحت درآوردن، آن
P301+P330+P331  ،دهان را بشوييد. وادار به استفراغ نكنيد.در صورت خوردن  
P303+P361+P353 هاي آلوده را درآوريد. پوست را با آب ي لباسدر صورت مواجهه با پوست (يا مو): سريعاً همه

 شستشو دهيد يا دوش بگيريد.
P308+P313 .در صورت مواجهه يا وجود مسئله مهم، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود  

  فقط براي استفاده كنندگان حرفه اي 
  تجاوز نمي كند: ml 125يي كه از هابنديبستهبرچسب گذاري 

  خطر نماد عبارت:
  نمادهاي تصويري:

  
  

H314 شودميهاي شديد پوست و آسيب به چشم سبب سوختگي.  
H360D .ممكن است به جنين آسيب برساند  
P260   و اسپري اين ماده را استنشاق نكنيد.گرد و غبار، فيوم، گاز، ميست، بخار  
P280 ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند.هادستكش  

P305+P351+P338در صورت وجود لنزهاي تماسي  را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. هادر صورت مواجهه چشمي، چشم
  را از چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. هاو امكان راحت درآوردن، آن

P301+P330+P331.در صورت خوردن، دهان را بشوييد. وادار به استفراغ نكنيد  
P303+P361+P353 هاي آلوده را در آوريد. پوست را با آب شستشو دهيد ي لباسدر صورت مواجهه با پوست (يا مو): سريعاً همه

 يا دوش بگيريد.
P308+P313 ر صورت مواجهه يا وجود مسئله مهم، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود.د  

  اطالعاتي وجود ندارد.ساير خطرات:  3.2
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

 Imidazole نام ماده
Index No 613-319-00-0 

Registration number (REACH) 01-2119485825-24-xxxx 
EC number  206-019-2 

CAS number 288-32-4 
 g/mol 68,08 لكوليووزن م

 C3H4N2  لكوليوفرمول م

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
  هاي اوليهتشريح اقدامات كمك1.4

  افراد امدادگر از خود حفاظت كنند. ي آلوده شده به ماده را درآوريد.هافورا همه لباس: توصيه عمومي
  پزشكي دريافت شود. صورت نياز درماندر . تامين كنيدهواي تازه  :در صورت تنفس
سخت است، درمان پزشكي فوري  هاكه بهبود آنمقدار زيادي آب بشوييد. به دليل جراحات خورنده پوست را با فورا  پوستي: يدر صورت مواجهه

   مورد نياز است.
 شستشو دهيد جاريبا مقدار زيادي آب دقيقه  15تا  10مدت ها را براي چشمايد، را جدا نگهداشته هادر حالي كه پلك ي چشمي:در صورت مواجهه

  از چشم آسيب نديده، محافظت شود. پزشك مشورت كنيد.چشم  و سپس با 
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خطر سوراخ شدن مري و معده وجود  ،فورا با پزشك تماس بگيريد. اگر خورده شود. (فقط اگر شخص هوشيار است) دهان را بشوييد :در صورت خوردن
  (اثرات خورنده قوي). دارد

  اطالعات براي پزشك
  ده، ريسك آسيب جدي به چشم.عخورندگي، استفراغ، خطر كوري، سوراخ شدن م: ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم 2.4
  ورت پذيرد.درمان بر اساس عالئم ص هاي خاص مورد نياز:شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان3.4

  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
  كنندهخاموش يماده 1.5
ي اطفاي حريق كه براي محصور كردن حريق مناسبند، استفاده شود. پودر خشك خاموش كننده، اسپري هااز روش :مناسب يكنندهخاموش يماده

  آب، فوم.
  جت آبي نامناسب: كنندهي خاموشماده
  اشتعال.قابل  :ماده يا مخلوطخطرات خاص ناشي از 2.5

). منوكسيد كربن و دي اكسيد NOx( اكسيدهاي نيتروژن :شوندآزاد  ممكن است مواد زير حريق اين ماده، در صورت  محصوالت خطرناك اشتعال:
  كربن.
 از يك مسافت قابل قبول، اطفا شود.حريق با احتياطات معمول  پوشيده شود.خودتامين  )تجهيزات تنفسي( رسپيراتور :نشانانتوصيه براي آتش3.5
 كامل حفاظتي غيرقابل نفوذ پوشيده شود.لباس

  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
 :هاي اضطراريهاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويهحتياطا 1.6

  اضطرارياز تيم براي پرسنل غير 
اين  8(شامل تجهيزات حفاظتي اشاره شده در بخش  مناسبتجهيزات حفاظت فردي  و لباس افراد، هابراي پيشگيري از آلودگي پوست، چشم

  غبار تنفس نشود.و لباس خودداري شود.  هااز آلودگي پوست، چشم. پوشيده شوندبرگه)
  نگهداري شود. زير زميني سطحي و آب آب ،هادور از زهكش :هاي زيست محيطيحتياطا 2.6
 :و پاكسازي وسايل براي رفع آلودگيها و وشر 3.6

  .هاپوشاندن زهكشبراي محصور كردن ريزش:   هاتوصيه
  غبار كنترل شود. به صورت مكانيكي برداشته شوند.براي پاك سازي ريزش:  هاتوصيه

  براي دفع در ظروف مناسب قرار دهيد. منطقه آلوده را تهويه نماييد. :هاساير اطالعات مرتبط با ريزش
براي اطالع  را ببينيد. 8براي اطالع از وسايل حفاظت فردي، بخش  ا ببينيد.ر 5براي محصوالت خطرناك حريق، بخش  :هامنابع براي ساير بخش 4.6

 را ببينيد.13ي دفع، بخش براي اطالع از نحوهرا ببينيد. 10از مواد ناسازگار، بخش 
 : حمل و انبار7بخش

  ظرف با احتياط حمل و باز شود.احتياطات براي حمل ايمن:  1.7
  ي ناسازگارهاحمل مواد يا مخلوط 

  :اسيدها.دور نگداشته شود از  
  ي كاري نخوريد، نياشاميد و سيگار نكشيد.هادر محيط ها را قبل از استراحت و بعد از كار بشوئيد.دست اي:توصيه  معمول بهداشت حرفه

  ظرف را به صورت محكم بسته شده نگهداريد. ك نگهداري شود.شدر محل خ شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 2.7
  براي انبار تركيبي به موارد اشاره شده دقت كنيد. : هامواد ناسازگار يا مخلوط

  نيازي نيست.ساير مالحظات : 
  از تهويه عمومي و موضعي استفاده شود.الزامات تهويه: 

  C° 25 - 15دماي انبار توصيه شده:  انبار:ي هاي خاص براي ظروف يا اطاقهاطراحي
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  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
  وامل كنترلع1.8

  - ): 1391حدود مجاز مورد نياز در محيط كار بر اساس الزامات ايران(
 مدت مواجهه  استفاده شده در  روش مواجهه  حد مجاز  شاخص

DNEL 1.5 mg/kg اثرات سيستميك -مزمن  (صنعت)كارگر انسان، پوستي  
DNEL 10.6 mg/m³ اثرات سيستميك -مزمن (صنعت)كارگر انسان، تنفسي   

  مقادير محيطي:
 مدت مواجهه  جژئ محيطي  حد مجاز  شاخص

PNEC 0,13 mg/l كوتاه مدت (يك بار مواجهه) آب تازه  
PNEC 0,013 mg/l كوتاه مدت (يك بار مواجهه) آب دريا 
PNEC 10 mg/l فاضالب(كارخانه تصفيهSTP( (يك بار مواجهه) كوتاه مدت 
PNEC 0.336 mg/kg كوتاه مدت (يك بار مواجهه) ته نشين آب تازه 
PNEC 0,0336 mg/kg كوتاه مدت (يك بار مواجهه) ته نشين دريايي 
PNEC 0.0425 mg/kg كوتاه مدت (يك بار مواجهه) خاك 
PNEC 1,3 mg/l پيوسته آب   

  مواجهه:هاي كنترل 2.8
  )تجهيزات حفاظت فردي( ي حفاظت فرديهاروش

  حفاظ صورت پوشيده شود. استفاده از گاگل ايمني با حفاظ جانبي.: حفاظت چشم/صورت
  حفاظت پوست

 حفاظت دست 

تست شده باشند. براي اهداف خاص، توصيه شده  EN 374ي محافظت شيميايي مناسب بايد بر اساس هاي مناسب پوشيده شوند. دستكشهادستكش
  ي حفاظتي از فروشنده مورد بررسي قرار گيرد.هامقاومت شيميايي دستكشكه 

  :نوع ماده: CR  كلروپرن)كلروبوتا دي ان(الستيك 

  :0,5 ≤ضخامت  ماده mm 

  :6(نفوذ: سطح  دقيقه 480<مدت زمان نفوذ از دستكش( 

 پمادهاي مانع)  ها(كرم ي بهبود در نظر گرفته شود. حفاظت پوست پيشگيرانههااحيا كردن پوست، زمانبراي ي حفاظتي: هاساير روش/
  توصيه شده است.

  ذرات هوابرد، رنگ كد: سفيد) 95/99فيلتر در حداقل %( P3). حفاظت تنفسي مورد نياز در: تشكيل غبار. EN 143فيلتر غبار( تنفسي:حفاظت
 ، آب سطحي و آب زير زميني نگهداري شود.هادور از زهكش محيطي:ي مواجهه هاكنترل

شوراي  21/3/1390مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه: 
 عالي حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.

  فيزيكي و شيمياييخصوصيات:9بخش
 اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي1.9

  (كريستالي) جامد  ظاهر
 مشخص نشده است.  بو

 سفيد رنگ

  مشخص نشده است.  ي بوحد آستانه
pH 9 - 11 in 100 g/l water at 23 °C  
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  C° 90 - 89  ذوبينقطه
  C at 1.013 hPa° 256  جوش ينقطه
  C (closed cup)° 145  اشتعالنقطه 

  غير قابل اشتعال.  (جامد،گاز) قابليت اشتعال

  موجود نيست. حد پايين:  قابل انفجار يمحدوده
  موجود نيست. :حد باال

  اطالعاتي موجود نيست.  ي قابل انفجار ابرهاي غبارمحدوده
  hPa at 20 °C 0,003  فشار بخار
  g/cm³ 1,025 دانسيته
 موجود نيست.اطالعاتي   نسبي يدانسيته

 اطالعاتي موجود نيست.  بخار يدانسيته

  kg/m³ 700 - 500  ي حجميدانسيته
 اطالعاتي موجود نيست.  رنسبت تبخي

  C  633 g/l°20در دماي حالليت در آب 
  n-Octanol/Water(  0,0586 (ECHA)ضريب تفكيك (

 C° 480  دماي خود اشتعالي
  مرتبط نيست(ماده جامد)  ويسكوزيته

  mPa s at 100 °C 2,696  ويسكوزيته ديناميك
  هيچ  خصوصيات انفجاري

  هيچ  خصوصيات اكسيد كنندگي
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

 اين ماده در شرايط معمول محيطي واكنش پذير نيست. :پذيريواكنش1.10
  پايدار است.، و حمل انبار در شرايط معمول محيطي  دما و فشار و  :پايداري شيميايي 2.10
  اسيدهابا:  گرمازاواكنش  :هاي احتمالي خطرناكواكنش 3.10
  شرايط خاصي براي اجتناب در نظر گرفته نشده است. شرايط اجتناب: 4.10
  اطالعاتي وجود ندارد. :مواد ناسازگار 5.10
  را ببينيد. 5بخش  :محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 6.10

  شناسياطالعات سم:11بخش
  شناسياثرات سم 1.11

  سميت حاد:
  منبع  مقدار  شاخص گونه  روش ورود

  LD50 970 mg/kg  ECHA رت خوراكي

  شود.ي جدي ميهاسوختگيسبب  :خورندگي پوستيا  تحريك
  شود.جدي چشم مي آسيبسبب : چشم آسيب جدييا تحريك 

  نشده است. بنديبه عنوان حساس كننده تنفسي يا پوستي طبقه :تنفسي يا پوستيحساسيت
  زايي، توليد مثلي:زايي، سرطانخالصه ارزيابي خصوصيات جهش

  ممكن است به جنين آسيب برساند.سميت توليد مثل: 
  شود. بنديطبقه(مواجهه تكراري)  نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاصتكراري:  يمواجهه - هاي خاص هدفسميت ارگان
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  شود. بنديطبقه(يك بار مواجهه)  نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاصمواجهه:يك بار - هاي خاص هدفسميت ارگان
  بندي شود.نبايد به عنوان ماده داراي خطر آسپيراسيون طبقه :آسپيراسيونخطر 

  عالئم مرتبط با خصوصيات فيزيكي، شيميايي و سم شناسي:
  (اثرات خورندگي قوي). مري و معده وجود داردآسيب كبد و كليه. در صورت خوردن خطر سوراخ شدن  در صورت خوردن:
  براي دستگاه تنفسي خورنده است. در صورت تنفس:
  ضعيف است. هاشود كه بهبودي آنيي ميهاشود، سبب زخميي شديد مهاسبب سوختگي مواجهه پوستي:
  . احتمال كوري.شودمي. سبب آسيب جدي چشم شودميسبب سوختگي  مواجهه چشمي:

 اطالعات زيست محيطي:12بخش

  شود. بنديطبقهنبايد به عنوان ماده خطرناك براي محيط آبي ، EC/1272/2008بر اساس : سميت 1.12
  سميت آبزيان(حاد):

  منبع  مدت زمان تماس  گونه  مقدار  شاخص
LC50 283,6 mg/l ساعت 48ماهي  ECHA 

EC50 341,5 mg/l ساعت 48 بي مهرگان آبزي ECHA 

ErC50 133 mg/l ساعت 72 جلبك ECHA  
  سميت آبزيان(مزمن):

  منبع  مدت زمان تماس  گونه  مقدار  شاخص
EC50 >1.000 mg/l دقيقه 30هاميكروارگانيسم  ECHA  

  :پذيريتجزيه فرايند 2.12
  اين ماده به آساني قابل تجزيه بيولوژيك است.

  mg/mg 2,174تريفيكاسيون: ياكسيژن مورد نياز تئوريكي با ن

  mg/mg 1.175اكسيژن مورد نياز تئوريكي: 

  mg/mg 1.939 دي اكسيد كربن تئوريكي:

  زمان  درصد تجزيه  فرايند
  روز 19 % 86  بيوتيك/آبيوتيك

   روز DOC 90 - 100 % 18ذفح
  n-octanol/water (log KOW)= 0,0586 يابد.تجمع نمي هابه طور معنا داري در ارگانيسم :احتمال تجمع زيستي 3.12
  .اطالعاتي موجود نيست. :فوذدر خاكن 4.12
  اطالعاتي موجود نيست.: PBT،vPvBنتايج ارزيابي  5.12
  خطرناك براي آب كميآور: ساير اثرات زيان 6.12

  مالحظات دفع:13بخش
  بايد مطابق با  الزامات قانوني موجود انجام شود.ماده و ظرف آن بايد به عنوان ماده زائد خطرناك دفع شوند. دفع : هاي دفع مواد زائدروش 1.13

  تخليه نشود. هابه زهكش اطالعات مرتبط با دفع فاضالب:
اي (به عنوان مثال مطابق با حمل و نقل جاده مورد تاييد بنديبستهيك ماده زائد خطرناك است، فقط از : هابنديبستهتصفيه مواد زائد ظرف/

ADR)(( .ممكن است استفاده شود  
  ، مخصوص صنعت و فرايند، در نظر گرفته شود.EECي شناسايي مواد زائد بايد بر اساس هااختصاص شماره تمهيدات مرتبط با مواد زائد: 2.13
ملي يا حمل شوند. تمهيدات مرتبط  اي مواد زائدد توسط مديريت ملي يا منطقهنشود كه مي توان مجزا يي هابنديطبقهمواد زائد بايد در  توجه: 3.13
  د.ناي در نظر گرفته شومنطقه
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  اطالعات حمل و نقل:14بخش
UN number 3263  

  .UN  CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S نام مناسب حمل

 Imidazole اجزاي خطرناك

Transport hazard class(es) Class 8 (مواد خورتده) 
بنديبستهگروه  III(ماده با خطر پايين )  

  هيچ( غير خطرناك براي محيط مطابق با الزامات حمل كاالهاي خطرناك)  خطرات محيطي

  ) در نظر گرفته شوند.ADRتمهيدات براي كاالهاي خطرناك(  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط

 الزاماتاي بر اساسحمل عمده
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 

  كاربرد ندارد.

 UVتر بر اساس الزامات مدلاطالعات بيش
UN number 3263  
  .CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S نام مناسب حمل

 ,UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC خصوصيات در سند حمل و نقل
N.O.S., (imidazole), 8, III, (E) 

Class 8 
بنديطبقهكد  C8 

بنديبستهگروه  III 

 برچسب خطر
8  

 
 SP( 274(تمهيدات خاص

 EQ( E1(مقادير مستثني

 1 kg (LQ)همقادير محدود شد

  TC( 3(گروه حمل
 Tunnel)TRC( Eكد  انحصاري

 80 شماره شناسايي خطر

 )IMDGكد بين المللي كاالهاي خطرناك دريايي(

UN number 3263  
  .UN CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.Sنام مناسب حمل

 ,UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC خصوصيات در بيانيه حمل با كشتي
N.O.S., (imidazole), 8, III 

Class8 
بنديبستهگروه  III 

 برچسب خطر
8  

 
 SP( 223, 274(تمهيدات خاص

 EQ( E1(مقادير مستثني

 5 kg (LQ)مقادير محدود شده

فهرست اضطراري)(  EmS F-A, S-B 

  B طبقه انبار كاال در كشتي
 Alkalis - 18 گروه جداسازي
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  : اطالعات قانوني15بخش
  براي اين ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي: 

  ليست نشده است. ):ODSبراي مواد رقيق كننده اليه ازن(EC/1005/2009قانون 
 ليست نشده است. ):POPمقاوم آلي(ي هادر مورد آالينده EC/850/2004 قانون

  

  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز   تاريخ تهيه
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - فناوري  معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  به سفارش

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

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)حرفهارشد بهداشت خانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 ROTH: 2015  منابع و ماخذ
  1391حدود مجاز مواجهه شغلي در ايران، 

  نكات مهم

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

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

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

 زمال سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات استفاده از اين

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهي اطالعات برگه

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

  


