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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 

 (L-Lysine) لیزینال 

 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 111

 (L-Lysineال لیزین ) نام ماده

 ,L(+)-2,6-Diaminohexanoic acid, hydrochloride; L(+)-2,6-Diaminocaproic acid التین  مترادفنام 

hydrochloride; L(+)-LYS hydrochloride 

 نام مترادف فارسی
L)+(- 2  آمينوهگزانوئيک اسيد، هيدروکلرايد؛  دي -6وL)+(- 2 دي آمينو کاپروئيک اسيد، هيدروکلرايد؛  -6 وL)+(- LYS 

 هيدروکلرايد

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

 :OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 2012بر اساس بندی تقسیم
 مطابقت ندارد. بندي اطالعات موجود با معيار تقسيمبر اساس 

 نيازي نيست.اجزای برچسب: 

 اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء :3بخش 

 درصد وزنی #CAS نام شیمیایی
L-Lysine 657-27-2  > 99  

 

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 :در صورت تنفس

 عالئم، مراقبت پزشکی دريافت شود. بروزدر صورت . در صورت مشکل در تنفس، اکسيژن بدهيد. مصدوم را به هواي تازه ببريد

 مراقبت پزشکی دريافت شود.  ،تحريکبروز در صورت بشوييد.  دقيقه 51با مقدار زيادي آب حداقل به مدت  فوراًپوست را  پوستی: ی هدر صورت مواجه

 چشمی: ی در صورت مواجهه

 زشکی دريافت شود.در صورت بروز تحريک، مراقبت پ شستشو دهيد.دقيقه،  51مدت  حداقل به آب مقدار زيادي با فوراًرا  ها و نيز زير پلک ها چشم

 مراقبت پزشکی دريافت شود. وادار به استفراغ نکنيد. در صورت بروز عالئم، :در صورت خوردن

  درمان بر اساس عالئم انجام شود. شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان خاص مورد نیاز:

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

 الکلی. شيميايی خشک يا دي اکسيد کربن.اسپري آّب. فوم مقاوم  ی مناسب: کننده ی خاموش ماده

 تواند منجر به آزاد شدن گازها و بخارات محرک شود. ماده و ظرف خالی را دور از گرما و منابع اشتعال نگهداريد. میتجزيه حرارتی خطرات خاص ناشی از ماده: 

 کسيد کربن.گاز کلريد هيدرژن، اکسيدهاي نيتروژن، منوکسيد کربن، دي ا محصوالت خطرناک حریق:

 نشانان و تجهیزات حفاظتی مخصوص: احتیاطات برای آتش
 وسايل حفاظت تنفسی خود تامين و لباس کامل حفاظتی پوشيده شوند. زمان حريق استفاده ازدر 

 -خطرات فيزيکی:                           0ناپايداري:                           5قابليت اشتعال:                  5سالمتی:          :NFPA بندی طبقه
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

 و لباس خودداري شود. ها از مواجهه با پوست، چشم. از تشکيل غبار اجتناب شود. از تجهيزات حفاظت فردي استفاده کنيد :های فردی احتیاط
 ي کافی را براي محيط فراهم کنيد. تهويه

 از رها نمودن ماده به محيط، خودداري شود. ست محیطی:احتیاطات زی

 مواد ريزشی را جارو نموده يا مکش کنيد و براي دفع در يک ظرف مناسب قرار دهيد. از تشکيل غبار اجتناب شود. :ها و وسایل برای رفع آلودگی روش

 : حمل و انبار7بخش 

ي کافی را براي  و لباس خودداري شود. تهويه ها از مواجهه با پوست، چشم. فردي استفاده کنيداز تشکيل غبار اجتناب شود. از تجهيزات حفاظت  استفاده:

 محيط فراهم کنيد. از تنفس و خوردن اجتناب شود. 

 مناسب نگهداري شود.  ي در يک محيط خشک و خنک و داراي تهويهظروف محکم بسته شده  انبار:

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 براي اين ماده حد مجاز تعيين نشده است.: مجاز مورد نیاز در محیط کار حدود
  

ي ها شوي و دوش ي چشمها اطمينان يابيد که ايستگاهفراهم شود. خصوص در فضاهاي محدود،  بهکافی در محيط کار  ي تهويه :مهندسی های کنترل

 ايمنی در نزديکی ايستگاه کار وجود دارند.

 تجهیزات حفاظت فردی:

در مورد حفاظت چشم و  OHSAي ايمنی شيميايی توضيح داده شده در الزامات ها ي حفاظتی مناسب يا گاگلها پوشيدن عينکحفاظت چشم/صورت: 

 .EN166يا استاندارد اروپايی CFR 1910.133 29صورت در 

 ستی.پو ي ي حفاظتی مناسب براي پيشگيري از مواجههها پوشيدن لباس و دستکشحفاظت بدن و پوست: 

در صورت افزايش تراکم آالينده از  EN149 يا استاندارد اروپايی CFR 1910.134 29در  OHSAپوشيدن رسپيراتور مطابق با حفاظت تنفسی: 

 حدود مجاز و يا بروز تحريک و ساير عالئم.

 هاي ايمنی و بهداشت صنعتی خوب از ماده استفاده شود. شمطابق با روی بهداشتی: ها روش

 25/3/5330مصوب  "نامه وسايل حفاظت فردي آيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت کليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذکر: 

 ايران، الزامی است. شوراي عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 

 سفيد، جامد گ، رنحالت فیزیکی

 بدون بو.  بو
pH .اطالعاتی وجود ندارد 

 C / 505.4 - 507.2 °F° 264 - 263 ذوب ی نقطه

 در دسترس نيست. اشتعال ی نقطه

 در دسترس نيست. فشار بخار

 در دسترس نيست. حاللیت در آب

 C° 263 دمای تجزیه

 C6H14N2O2. HCl لکولیوفرمول م

 182.65 لکولیووزن م

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 شناخته نشده است.اکنشی: خطر و

 در شرايط معمول، پايدار است.: پایداری

 گرماي زياد. مواد ناسازگار.اجتناب از توليد غبار. شرایط اجتناب: 

 در شرايط معمول موردي نيست. :های احتمالی خطرناک واکنش
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 عوامل اکسيدکننده قوي. :مواد ناسازگار

 افتد. میاتفاق نپلیمریزاسیون خطرناک: 

 گاز کلريد هيدرژن، اکسيدهاي نيتروژن، منوکسيد کربن، دي اکسيد کربن. :حصوالت خطرناک حاصل از تجزیهم

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 اطالعاتی موجود نيست.سمیت حاد: 

 اثرات حاد و تاخیری در مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت:

 اطالعاتی موجود نيست.تحریک: 

 ست.اطالعاتی موجود ني حساسیت:

 ست نشده است.فهر IARC,NTP,ACGIH,OHSAاين ماده توسط زایی:  سرطان

 اطالعاتی موجود نيست. زایی: اثرات جهش

 اطالعاتی موجود نيست. اثرات تولیدمثل:

 اطالعاتی موجود نيست. اثرات تکاملی:

 اطالعاتی موجود نيست.تراتوژنی: 

 ناخته نشده است.اثراتی، شی تکراری:  مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 اثراتی، شناخته نشده است.یک بار مواجهه:  -های خاص هدف سمیت ارگان

 اطالعاتی موجود نيست. خطر آسپیراسیون:

 اطالعاتی موجود نيست.عالئم و اثرات حاد و تاخیری: 

 را مطالعه کنيد. RTECSر طور کامل تحقيق نشده است. اطالعات موجود د شناسی اين ماده به خصوصيات سمآور:  سایر اثرات زیان

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 تخليه نشود. ها ماده به زهکشزیست محیطی: 

 قابل حل در آب. براساس اطالعات موجود مقاومت بعيد است.پذیری:  مقاومت و تجزیه

 اطالعاتی موجود نيست. احتمال تجمع زیستی:

 فوذ خواهد کرد.در محيط ن دليل قابليت حل در آب احتماالً بهنفوذ: 

 مالحظات دفع :13بخش 

 شود. می بندي دهند که يک ماده شيميايی به عنوان يک ماده زائد خطرناک تقسيمتوليد کنندگان مواد زائد شيميايی بايد تشخيص 

 رت نمايند.بايد با الزامات قانونی موجود مشو بندي توليد کنندگان مواد زائد شيميايی همچنين براي کامل کردن اطالعات طبقه

 قانون اجرايی نامه مجلس شوراي اسالمی و آئين 5333ي ضوابط و قوانين دفع مواد در کشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه  براي اطالع از کليه"

 ."هيات دولت مراجعه شود 5331پسماندها مصوبه  مديريت

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

 نشده است. بندي طبقه DOT,TDG,IATA,IMDG/IMOبراساس 

 اطالعات قانونی سایر :15بخش 

 :SARA 311/312 بندی طبقه

 خطر واکنشی: خير          خطر آزاد شدن ناگهانی فشار: خير      خطر حريق: خير       خطر سالمتی مزمن: خير      خطر سالمتی فوري: خير
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 : سایر اطالعات16بخش 
 1395پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو  دکتر

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهری )کارشناس تاییدکننده

 عطاران خانم مهندس هاجر کارشناس طرح

 Fisher Scientific: 2014 منابع و ماخذ

 نکات مهم

رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد  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 ائههای اطالعات ایمنی ار اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

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

 سازی شده است. بومی

 دانده شود.در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگر-3

 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 پذیرند. بدیهی است در نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه  ی اطالعات ایمنی حاضر، به سفارش شبکه آزمایشگاه برگه

 باشد. نوی آن متعلق به این دو نهاد میی حقوق مادی و مع اصفهان تهیه شده است و کلیه


