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هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش  

 هاي اوليهتشريح اقدامات كمك1.4

 عمومي يتوصيه

  د.توجه داشته باشخودش  دهنده: به حفاظت شخصينخستين كمك
 .ديآوردرشده به ماده را هاي آغشتهبه سرعت  لباس

  يتنفس يمواجههازبعد
 با پزشك تماس بگيريد.فراهم كنيد و هواي تازه 

 

ناوری قات و  وم،    وزارت ع

ناوری        ش و  و   عاو 

گاه                                                    ه آزما انب ی ا  (شاعا) ی ع
Iran Scientific Laboratories Net 

SAFETY DATA SHEET 
  )Oleic Acid(اولئيك اسيد 

  : هويت ماده1بخش
 شناسايي ماده 1.1

 نام ماده )Oleic Acid(اولئيكاسيد

112-80-1 CAS-No
204-007-1 EINECS Number 

 شدهخطرات شناسايي:2بخش

 يا مخلوط  ادهبندي مطبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC)گذاري براساسبندي و برچسبطبقه

 بندي نشده است.طبقه CLPاين ماده براساس قوانين 

 EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/Eگذاري براساس بندي و برچسبطبقه

  .باطل شده است
 اجزاي برچسب2.2

 No 1272/2008 (EC)گذاري براساس برچسب

  باطل شده است.
 GHS06 باطل شده است.

  نماد عبارت باطل شده است.
 Hazard statement(s) خطر عبارات

 شده است. باطل

توسط پرسنل  خطرناك هستند. بنابراين فقط بايدلقوه اصورت بهتمامي مواد شيميايي ب
  ساير خطرات 3.2  د.ناستفاده شومورد نياز هاي همراه مراقبتي ويژه بهديدهآموزش

كاربردي نيست.    PBTو vPvBنتايج ارزيابي 

  ب اجزاي مادهتركي: اطالعات3بخش
112-80-1 CAS-No

204-007-1 EC Number 
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  پوستي يمواجههازبعد
  بشوئيد.طور كامل محل مواجهه را با آب به فوراً

 با پزشك مشورت كنيد. ،يك پوسترتح يادامهدر صورت

  چشمي يمواجههازبعد
 كمك بگيريد.از پزشك  با آب جاري شستشو دهيد. اگر عالئم ادامه يافتدقيقه  10مدت را بهي باز هاچشم

  شدنهخورداز بعد
  .فرد را وادار به استفراغ نكنيد. ابتدا بيرون دهان را شستشو دهيد و سپس به فرد مصدوم آب بنوشانيد

 اگر عالئم ادامه يافت از پزشك كمك بگيريد.

 حريقهاي اطفاء: روش5بخش

 كنندهخاموش يماده 1.5

  مناسب يكنندهخاموشيماده
2OCوم.فو، پودر  

 خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط  2.5

 در حريق، احتمال گسترش گازها و بخارات قابل اشتعال خطرناك وجود دارد.

 نشانانتوصيه براي آتش3.5

 د.نبه تن كنحفاظتي سرتاسري لباس  د.نوسايل حفاظت تنفسي خود تامين بپوش تجهيزات حفاظتي:

  ريزش تصادفياقدامات الزم در زمان نشت و:6بخش
 هاي اضطراريتجهيزات حفاظتي و رويه هاي فردي،احتياط1.6

  حفاظتي استفاده كنيد.لباس 
  يا بخار اجتناب كنيد.  تنفس اسپرياز 

  هاي سطحي و يا زيرزميني شود.آبها و پساب وارد مادهاجازه ندهيد : هاي زيست محيطياحتياط 2.6
 سازيو پاكدگيوسايل براي رفع آلوها وروش3.6

  )Rotisorb® Art.-Nr.1710.1عنوان نمونه به( مايعبه ماده متصل جذب توسط 
  ها منابع براي ساير بخش 4.6

  را ببينيد. 7بخش  ،براي حمل ايمن اطالعات
  را ببينيد. 8بخش  ،حفاظت فردي تجهيزاتبراي اطالع از 

  را ببينيد. 13بخش  ،جهت دفع مواد زائد
 انبار: حمل و7بخش

  وسايل و محيط كار را تميز نگه داريد. ،ظروف: .ايمن ها براي حملاحتياط 1.7
  از راهنماهاي ايمني آزمايشگاهي استفاده كنيد. ،براي استفاده از ماده

  الزامات خاصي موجود نيست. جار:فاطالعاتي درخصوص محافظت در برابر آتش و ان
  رشرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگا 2.7

  انبار:
  :الزامات انبار و ظروف

  داري شود.در يك محيط خنك نگه
  مشترك: انبارانباركردن در يك اطالعات درخصوص 

  دور از مواد غذايي انبار شود.
  اطالعات اضافي درخصوص شرايط انبار:

  شده نگه داريد.و موم صورت مهرهب در محيط خنك، خشك و ظروف را
 شوند. محافظتاز تماس با نور 
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  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
 فنيطراحي امكاناتاطالعات اضافي درخصوص 

 را ببينيد.7اطالعات اضافي در دست نيست، بخش
  عوامل كنترل1.8

  ي وجود ندارد.الزام :حد مجاز تركيبات نيازمند به پايش در محيط كار
  هاي مواجههكنترل2.8

  تجهيزات حفاظت فردي:
  .داري شودنوشيدني و خوراكي نگه دور از مواد غذايي، و بهداشتي: يحفاظتهاي معمول روش
  درآوريد.هاي آلوده را تمامي لباس فوراً

  ها را قبل از استراحت و پس از اتمام كار بشوييد.دست
  عمل آوريد.از تماس ماده با چشم و پوست ممانعت به

  مورد نياز است. حفاظت تنفسي ، وسايلروسل يا بخاراتئدر صورت توليد آ: حفاظت تنفسي
  :هاحفاظت دست

  هاي حفاظتيدستكش
  Nitrile rubber: جنس دستكش

  متر ميلي35/0: ضخامت
  است. متفاوت ي ديگرها از يك كارخانه به كارخانهكيفيت آنبلكه  ،ها بايد صورت گيردآن ها نه تنها براساس جنسانتخاب دستكش

  :زمان نفوذ دستكش
  .Level ≥6مقدار نفوذ: 

  شخص شود.سازنده و مشاهدات م يتوسط كارخانه زمان دقيق نفوذ آالينده بايد
  هاحفاظت چشم

  
  استفاده كنيد.  گيرند،روي چشم قرار ميكه محكم  )محافظ شيميايي (عينك از گاگل

  لباس كار حفاظتي بپوشيد.: حفاظت بدن
  و شيمياييخصوصيات فيزيكي:9بخش

  خصوصيات فيزيكي و شيميايياطالعات اساسي  1.9
  اطالعات عمومي

 ظاهر مايع
  رنگ مايل به زرد
  بو مخصوص

  بويايييحد آستانه مشخص نيست.

 pH  مشخص نيست.

  C°14ذوب:  يمحدودهذوب /  ينقطه
 C°360 جوش:يمحدودهجوش/ينقطه

  تغيير حالت
189°C اشتعالينقطه  
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  گاز) (جامد، قابليت اشتعال كاربردي نيست.
360°C دماي اشتعال  

  دماي تجزيه مشخص نيست.

  دماي خود اشتعالي مشخص نيست.
  خطر انفجار  ندارد. انفجارخطر اين ماده 
  مشخص نيست. حدپايين:
  قابل انفجار يمحدوده  مشخص نيست.حد باال:

1.5 hPa  فشار بخار در دماي C°176  
0.89 g/cm³  دانسيته در دماي C°20  
893 kg/m³ مخصوص در دماي وزنC°20  

  نسبي يدانسيته مشخص نيست.

  بخار يدانسيته مشخص نيست.

  سرعت تبخير  مشخص نيست.
~0.89 g/l  آب درقابليت انحالل  

  ضريب تفكيك   مشخص نيست.
 )n-octanol/water(  

Dynamic در دمايC°20 :39.1 mPas  
Kinematic:.ويسكوزيته  مشخص نيست  

  اطالعات ديگر 9.2  دسترس نيست.در  تريبيشاطالعات 
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

  پذيري واكنش 1.10
  پايداري شيميايي 2.10

 شود.، تجزيه نميمل و مورد استفاده قرار گيرددر صورتي كه با توجه به الزامات ح :حرارتي/ شرايطي كه بايد اجتناب شود يتجزيه

  عاتي در دسترس نيست.اطال: احتمالي هاي خطرناكواكنش 3.10
 اطالعاتي در دسترس نيست. شرايط اجتناب: 4.10

 قوي يعوامل اكسيدكننده: مواد ناسازگار 5.10

 اطالعاتي در دسترس نيست.: محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 6.10

  حساس به هواحساس به نور، : اطالعات اضافي 10-7
  شناسياطالعات سم:11بخش

  اسيشناثرات سم 1.11
  :مسموميت حاد

 LD/LC50 مقادير

74000 mg/kg (rat) 50LD خوراكي  
  نيست. پذير(موش): تحريك چشمپوست و  تحريك آزمون:بيولوژيكي هايعالئم خاص در آزمايش

  محرك اوليه اثر
  شود.تكراري يا طوالني مدت منجر به تحريك مي يدر صورت مواجهه روي پوست:بر 
  ندارد. تحريكي اثر روي چشم: بر

  تحريكي ندارد. اثر پس از استنشاق:
  حساسيت شناخته نشده است. يدر زمينه ياطالعات: حساسيت
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  شناسي:اطالعات اضافي سم
  اثرات مضري نخواهند داشت. ،شوندبا توجه به تجربيات ما هنگامي كه محصوالت با استفاده از الزامات استفاده مي

  بندي نشده است.اروپا طبقه ياتحاديه فهرستآخرين  براساساين ماده 
  طور معمول در هنگام استفاده از مواد شيميايي بايد احتياط نمود.به اطالعات اضافي:

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

 سميت1.12
  هاي كمي در مورد اثر زيست محيطي اين محصول در دسترس نيست.داده

  پذيريمقاومت و تجزيه 2.12
  ري در دسترس نيست.تاطالعات مرتبط بيش

  احتمال تجمع زيستي3.12
 تري در دسترس نيست.اطالعات مرتبط بيش

  در خاك فوذ ن 4.12
  تري در دسترس نيست.اطالعات مرتبط بيش

  :اثرات سميت زيست محيطي
 شود.آب، پساب يا خاك  اردوندهيد كه اين ماده  اجازه توجه:

  آورساير اثرات زيان5.12
  ها را ندهيد.هاي زيرزميني، مسيرهاي آبي و يا پسابورود به آب يه ماده اجازهعمومي: باطالعات

  PBT،vPvBنتايج ارزيابي  6.12
  كاربردي نيست.

  مالحظات دفع:13بخش
  مواد زائددفع  هايروش 1.13

  : توصيه
  اي) انتخاب شود.(ملي يا منطقه س الزامات موجودبايد براساروش دفع  زائد خطرناك دفع شوند. يعنوان مادهاين ماده و ظروف آن بايد به

  موجود انجام شود. قانونيالزامات توجه به يد با بادفع : دهوبندي مواد آلبسته
 اطالعات حمل و نقل:14بخش

  حمل و نقلاطالعات 
Land transport ADR/RID      (cross-border) 
ADR/RID class   .وجود ندارد 

  ي حمل و نقل ذكر نشده است.توجه: الزاماتي برا
Maritime transport IMDG: 
IMDG Class    .وجود ندارد 
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: 
ICAO/IATA Class.وجود ندارد 

  : كاربردي نيست.كنندگاناستفاده ياقدامات احتياطي ويژه برا
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 قانونياطالعات:15بخش

عنوان منبع قانوني مورد كند و نبايد بههاي ويژه ماده فراهم نميا تهيه شده است و تضميني براي شكلاين اطالعات براساس دانش كنوني م
 استفاده قرار گيرد.

 

  : ساير اطالعات16بخش 
 1395پاييز   تهيه تاريخ

 )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
 Carl Roth GmbH + Co. KG: (EC) No. 1907/2006  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
شگاه هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط داني اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

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

 


