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 صحیفة بیانات السالمة     
 31، والمادة (REACH) 1907/2006) رقم ECوفقاً لالئحة التنظیمیة (    

 

 أسود الكربون         
 

 : تعریف المادة/الخلیط والشركة/التعھدات1القسم 
 معرف المنتج 1.1

 أسود الكربون  االسم الكیمیائي: 
 
 CAS:  1333-86-4رقم  
 
 REACH: 01-2119384822-32-XXXXرقم تسجیل  
 
 EINECS-RN:  215-609-9 
 
 صحیفة بیانات السالمة ھذه صالحة للدرجات التالیة:  
 

Birla Carbon™ 

3007 
3031 
3034 
3035 
3041 
3051 
3066 
3104 
3106 

 
  
 

 االستخدامات المحددة المتعلقة بالمادة أو الخلیط واالستخدامات المحظورة 1.2
 اإلضافات إلى البالستیك، والمطاط؛ الصباغ؛ الكاشف الكیمیائي، إضافات البطاریات والحراریات، وغیرھا. االستخدامات المحددة ذات الصلة: 
  
 للبشر. األصباغ المستخدمة في ألوان الوشم االستخدامات المحظورة:   
 

 بیانات مورد صحیفة بیانات السالمة 1.3
 16انظر القسم    الُمصنع: 
    Birla Carbon U.S.A., Inc. 
    Marietta, Georgia 30062, USA 
 +1) 770( 792-9400+ أو 1) 800( 4003-235    
  
 BC.HSE@adityabirla.com عنوان البرید اإللكتروني: 

  
 أرقام ھواتف الطوارئ:  
    
    

 +43 1 406 43 43 النمسا

الد

 12 12 12 82+ 

الم

 199 201 80 36+ 

لیتوا

 52 20 236 5 370+ 

mailto:BC.HSE@adityabirla.com
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 +352 8002 5500 بلجیكا

إس

 90 93 626 372+ 

أي

 2222 543 

لكسم

 5500 8002 352+ 

 +359 2 9154 233 بلغاریا 

فنل

 471977 09 

إیر

 2566 809 01 353+ 

البر

 143 250 808 

 +385 1 23 48 342 كرواتیا

ف

 59 59 42 45 01 33+ 

إیط

 211 798 0321 39+ 

روم

 40213183606+ 

 +420 224 919 293 جمھوریة التشیك

ألما

 350 959 511 49+ 

ال

 67042473 371+ 

أسب

  20 04 562 91 34+ 

       030-2748888 ھولندا
 
    

 : تحدید المخاطر2القسم 
 تصنیف المادة أو الخلیط 2.1

 .(CLP) 1272/2008) رقم ECلیس مادة خطرة وفقًا لالئحة ( االتحاد األوروبي:  
  

 عناصر وضع العالمات 2.2
 ال یوجد  مصور توضیحي: 
 
 ال یوجد  ملصق تنبیھي: 
   
 ال یوجد  أخطار:بیان  
 
 ال یوجد   بیان وقائي 
 

 المخاطر األخرى 2.3
والالئحة  (CFR 1910.1200 29)ھذه المادة مصنفة كمادة خطرة بوصفھا غبار قابل لالشتعال وفقًا لمعیار اإلخطار بالمواد الخطرة األمریكي 

والبیانات الوقائیة في الوالیات المتحدة وكندا ھي: تحذیر قد تكون تركیزات . الملصق التنبیھي وبیان األخطار 2015 (HPR)الكندیة للمنتجات الخطرة 
لحد من خطر غبار قابلة لالشتعال في الھواء. احفظھا بعیداً عن جمیع مصادر االشتعال بما في ذلك الحرارة والشرر واللھب. ال تسمح بتراكم الغبار ل

درجة مئویة. ویمكن أن تشمل المنتجات الخطرة الناتجة عن االشتعال أول أكسید  300 ال تعرض ھذه المادة لدرجات حرارة أعلى من االنفجار.
 الكربون، وثاني أكسید الكربون، وأكاسید الكبریت، والمنتجات العضویة.

 
 قد تسبب تھیجاً میكانیكیاً قابالً للعالج.  العین: 
 
 لم یتم اإلبالغ عن أي حاالت حساسیة لدى البشر.قد تسبب تھیًجا میكانیكیاً، وتلوثاً، وجفافاً للجلد.    الجلد: 
 
 .8قد یكون الغبار مھیجاً للجھاز التنفسي.  احرص على وجود نظام لتھویة العادم في المكان.  انظر القسم   :االستنشاق 
 
 من غیر المتوقع وجود آثار صحیة سلبیة.    االبتالع: 
 
یمكن أن تسبّب السرطان ( 2Bتم جدولة أسود الكربون من قبل الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان باعتبارھا مادة من المجموعة   السرطنة: 

 .11انظر القسم للبشر).  
 

 : التركیب / معلومات المكونات3القسم 
 المادة 3.1

 %100 أسود الكربون (غیر متبلور) 3.1.1 
  
 CAS: 1333-86-4رقم  3.1.2 
  
 3.1.3 EINECS-RN: 215-609-9 

 : إجراءات اإلسعافات األولیة4القسم 
  وصف إجراءات اإلسعافات األولیة 4.1
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انقل األشخاص المتأثرین إلى أجواء من الھواء النقي.  إذا لزم األمر، اعمل على استعادة التنفس الطبیعي باللجوء إلجراءات   االستنشاق: 
 اإلسعافات األولیة القیاسیة.

  
 اغسل الجلد بالصابون اللطیف والماء.  إذا استمرت األعراض، فاطلب العنایة الطبیة.  الجلد:   
   
 اغسل العینین جیًدا بكمیات كبیرة من الماء مع فتح جفن العین.  إذا تطورت األعراض، فاطلب العنایة الطبیة.  العین:   
  
 یجب تناول عدة أكواب من الماء.  یحظر إعطاء أي شيء عن طریق الفم لشخص فاقد الوعي.ال تتقیأ متعمًدا.  في حالة الوعي،   االبتالع:   
 

 أھم األعراض، سواًء الحادة أو المتأخرة 4.2
 .2مھیجة للعیون والجھاز التنفسي إذا كان التعرض فوق حدود التعرض المھني.  انظر القسم  األعراض:  
 

 الزمینبیان أي عنایة طبیة فوریة وعالج خاص  4.3
 عالج العرض مالحظة لألطباء:  
 

 : إجراءات مكافحة الحریق5القسم 
 وسائل اإلطفاء 5.1

أو المواد الكیمیائیة الجافة، أو رذاذ الماء.  ینصح باستخدام رذاذ  ،)2CO(استخدم الرغوة، أو ثاني أكسید الكربون  وسائل اإلطفاء المناسبة: 
 الماء إذا تم استخدام الماء.  

 
 ال تستخدم وسائل الضغط العالي التي قد تتسبب في تراكم خلیط من الغبار والھواء قابالً لالنفجار. وسائل اإلطفاء غیر المناسبة: 
 

 المخاطر الخاصة الناشئة عن المادة أو الخلیط 5.2
حث المادة أو یظھر شرر.  یجب مراقبة أسود قد ال یتضح أن أسود الكربون یحترق ما لم تست المخاطر الخاصة الناشئة من المادة الكیمیائیة: 

 ساعة على األقل لضمان عدم وجود مواد مشتعلة.   48الكربون الذي تعرض للنار عن كثب لمدة 
 
، وثاني أكسید الكربون (CO)وتشمل المنتجات القابلة لالشتعال غاز أول أكسید الكربون  مخاطر المنتجات القابلة لالشتعال: 

)2CO(،  الكبریت.وأكاسید 
 

 نصیحة لرجال اإلطفاء 5.3
یجب ارتداء المالبس واألدوات الواقیة بالكامل لمكافحة الحرائق، بما في ذلك أجھزة التنفس  معدات وقایة خاصة لرجال اإلطفاء: 

 ).  یتسبب أسود الكربون الرطب في وجود أسطح زلقى أثناء المشي.SCBAالمكتفیة ذاتیاً (
 

 مواجھة التسرب العارض: إجراءات 6القسم 
 االحتیاطات الشخصیة، ومعدات الوقایة، وإجراءات الطوارئ 6.1

یتسبب أسود الكربون الرطب في وجود أسطح زلقى أثناء المشي.  تجنب تراكم الغبار.  ارتداء معدات الوقایة   االحتیاطات الشخصیة: 
 .8الشخصیة وحمایة الجھاز التنفسي المناسبة.  انظر القسم 

 
 .8استخدم معدات الوقایة الشخصیة الموصى بھا في القسم  بالنسبة للمستجیبین لحاالت الطوارئ: 
 

 االحتیاطات البیئیة 6.2
ال یشكل أسود الكربون أي مخاطر بیئیة كبیرة.  احرص على احتواء المنتج المنسكب على األرض، إذا    االحتیاطات البیئیة: 

ولتقلیل التلوث من میاه الصرف الصحي، والتربة، والمیاه الجوفیة،  أمكن.  على سبیل الممارسة الجیدة،
 وأنظمة الصرف الصحي، أو المسطحات المائیة.

 
 طرق ومواد االحتواء والتنظیف 6.3

 امنع حدوث المزید من التسرب أو االنسكاب إذا كان یمكن القیام بذلك بأمان.   أسالیب لالحتواء: 
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االنسكابات الصغیرة بالمكنسة الكھربائیة عندما یكون ذلك ممكناً.  ال ینصح بالكنس الجاف.   یجب كنس   أسالیب للتنظیف: 
).  إذا HEPAینصح باستخدام مكنسة كھربائیة مزودة بوسیلة ترشیح لجسیمات الھواء عالیة الكفاءة (
ابات الكبیرة في لزم األمر، فإن رذاذ الماء یقلل من إثارة الغبار عن الكنس الجاف.  یمكن وضع االنسك

 .13حاویات باستخدام جاروف.  انظر القسم 
  

 اإلشارة إلى أقسام أخرى 6.4
 .13.  انظر القسم 8انظر القسم   اإلشارة إلى أقسام أخرى: 
 

   : المناولة والتخزین7القسم 
 احتیاطات المناولة اآلمنة 7.1

 الغبار.  قم بتوفیر نظام تھویة العادم المناسب في المكان للحد من تراكم الغبار.تجنب تراكم الغبار.  ال تتنفس  نصائح بشأن التعامل اآلمن: 
 ال تستخدم الھواء المضغوط.   

 
اتخذ التدابیر الوقائیة في حالة تفریغ الكھرباء الساكنة.  قم بتوفیر التدابیر الوقائیة الكافیة، مثل التأریض الكھربائي     

تكون ھناك حاجة لتأریض المعدات وأنظمة النقل في ظل ظروف معینة.  وتشمل أو الربط أو أجواء خاملة.  قد 
ممارسات العمل اآلمنة القضاء على مصادر االشتعال المحتملة القریبة من غبار أسود الكربون، والقیام بأعمال 

ادم والمداومة التنظیف جیًدا لتجنب تراكم الغبار على جمیع األسطح، والحرص على وجود نظام مناسب لتھویة الع
على صیانتھ لضبط مستویات الغبار المحمول جواً والوصول بھا إلى حد أقل من حد التعرض المھني المطبق.  إذا 

 كان األمر یطلب عمل ساخن، یجب أن یتم مسح منطقة العمل المباشرة من غبار أسود الكربون.
 
 لصحیة الصناعیة الجیدة واآلمنة. تعامل مع المادة وفقاً للمارسات ا اعتبارات النظافة العامة: 
 

 شروط التخزین اآلمن، بما في ذلك أي عدم توافق  7.2
 یحفظ في مكان جاف وبارد وجید التھویة.  یخزن بعیداً عن الحرارة ومصادر االشتعال والمؤكسدات القویة.  شروط التخزین: 
 
من معاییر اختبار األمم المتحدة.  ومع ذلك،  4.2لمادة أسود الكربون لیس مصنفًا باعتباره كمادة ذاتیة السخونة في ا    

فإن معاییر األمم المتحدة الحالیة لتحدید ما إذا كانت المادة ذاتیة السخونة تعتمد على الحجم.  ھذا التصنیف قد ال 
  یكون مناسباً للحاویة المستخدمة لتخزین كمیات كبیرة.

 
ن الضیقة التي تحتوي على أسود الكربون، یجب اختبار كفایة األوكسجین، قبل الدخول في الحاویات المغلقة واألماك    

 والغازات القابلة لالشتعال، وملوثات الھواء السامة المحتملة.  ال تسمح بتراكم الغبار على األسطح.
 
 مؤكسدات قویة  المواد غیر المتوافقة: 

 
 

 االستخدام (االستخدامات) النھائي المحدد 7.3
 ، لم یتم وضع أي سیناریو حال التعرض للمادة ألنھا لیست خطرة.REACHمن الالئحة  14.4في المادة   المخاطر: تدابیر إدارة 
 

 : ضوابط التعرض/الوقایة الشخصیة8القسم 
 حدود الرقابة 8.1

قائمة البالد لیست ).  CAS :1333-86-4حدود التعرض المھني النموذجیة متاحة حالیاً ألسود الكربون (رقم   إرشادات التعرض: 
 شاملة.

 
  3التركیز، بالملجم/متر    الدولة  
 TWA، 3.5    األرجنتین  
 ، لالستنشاقTWA، 3.0    استرالیا  
 TWA، 3.6    بلجیكا  
 TWA، 3.5    البرازیل  
 لالستنشاق، TWA 3.0   كندا (أونتاریو)  
 دقیقة TWA 8.0 ،TWA ،STEL )(15، 4.0    الصین   
 ، لالستنشاقTWA، 3.0    كولومبیا  
 TWA، 2.0   جمھوریة التشیك  
 TWA، 3.5    مصر  
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 STEL، 7.0؛ TWA ،3.5    فنلندا   
 لالستنشاق INRS   3.5 ،TWA/VME –فرنسا   
 ) DNEL، لالستنشاق (قیم TWA، 2.0، للتنفس؛ BeKGS527  0.5 ،TWA –ألمانیا   
 TWA، 3.5    ھونج كونج  
 TWA/NABs، 3.5    أندونیسیا  
 STEL، 7.0؛ TWA، 3.5    أیرلندا  
 ، لالستنشاقTWA، 3.5    إیطالیا  
 MHLW   3.0 –الیابان   
 ، للتنفسTWA، 1.0؛ SOH   4.0 ،TWA –الیابان   
 TWA، 3.5    كوریا  
 TWA، 3.5    مالیزیا  
 TWA، 3.5    المكسیك    
 TWA، 4.0    روسیا  
 TWA (VLA-ED)، 3.5    أسبانیا  
 TWA، 3.0    السوید  
 ، لالستنشاقSTEL، 7.0، لالستنشاق؛ TWA، 3.5   المملكة المتحدة  
  EU REACH DNEL  2.0 ،TWA 0.5، لالستنشاق؛ ،TWA للتنفس 
  TWA،OSHA-PEL، 3.5   الوالیات المتحدة  
      3.0 ،TWA ،®TLV-ACGIHلالستنشاق ، 
      3.5 ،TWA، NIOSH-REL 
 
 * یرجى الرجوع إلى اإلصدار الحالي من المعاییر أو اللوائح التي قد تنطبق على العملیات الخاصة بك. 
 
 ®ACGIH المؤتمر األمریكي لعلماء الصحة الصناعیة الحكومیین 
 mg/m3  ملي جرام/متر مكعب 
 DNEL  مستوى عدم التأثیر المستمد 
 NIOSH   والصحة المھنیةالمعھد الوطني للسالمة 
 OSHA  إدارة السالمة والصحة المھنیة 
 PEL   حد التعرض المسموح بھ 
 REL  حد التعرض الموصى بھ 
 STEL  حد التعرض على المدى القصیر 
 TLV   قیمة الحد المسموح بھ 
 TWA  ) ساعات ما لم یحدد خالف ذلك8متوسط الوقت المرجح، ثماني ( 
   
  ال ینطبق تركیز غیر متوقع تأثیره: 
 

 ضوابط التعرض 8.2
استخدم حاویات المعالجة و/أو نظم تھویة العادم للحفاظ على مستویات تركیزات الغبار المحمولة جواً أقل من حد   الضوابط الھندسیة:

 التعرض المھني.
  

 )PPEمعدات الوقایة الشخصیة (
ینبغي استخدام جھاز تنفس منقي للھواء معتمد وذلك في األماكن التي یتوقع أن تتجاوز التركیزات المحمولة جًوا  الجھاز التنفسي:  

حدود التعرض المھني فیھا.  قم باستخدام جھاز تنفس إیجابي الضغط مزود بالھواء إذا كان ھناك أي احتمال لوجود 
فة أو في الحاالت التي قد ال توفر فیھا أجھزة التنفس تسرب ال یمكن السیطرة علیھ أو مستویات تعرض غیر معرو

 المنقیة للھواء الحمایة الكافیة.  
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عند وجود حاجة لحمایة الجھاز التنفسي وذلك للحد من التعرض ألسود الكربون، ینبغي للبرامج اتباع متطلبات    
لمختارة لمعاییر حمایة الجھاز التنفسي مذكورة الھیئة اإلداریة المناسبة للدولة أو المحافظة أو الوالیة.  المراجع ا

 أدناه: 
 

• OSHA 29CFR1910.134حمایة الجھاز التنفسي ، 
 )CENالختیار واستخدام أجھزة حمایة الجھاز التنفسي ( CR592المبادئ التوجیھیة  •
 ) CEN(، أجھزة حمایة الجھاز التنفسي من المواد المتربة DIN/EN 143المعاییر األلمانیة / األوروبیة  •

   
 ارتدي قفازات واقیة.  استخدم كریًما واقیًا.  اغسل الیدین والجلد بالصابون اللطیف والماء. حمایة الیدین:

 
 .ارتد نظارات واقیة حمایة العین/الوجھ: 
 
 مالبس العمل للمنزل.اغسل المالبس یومیاً. ال ینبغي اصطحاب  ة العامة للحد من مالمسة الجلد.ارتد المالبس الواقی حمایة الجلد: 

 
بالصابون  یجب أن تتوافر مرافق غسل العین في حاالت الطوارئ ومرافق االستحمام على مقربة.  اغسل الیدین والوجھ جیداً  احتیاطات أخرى: 

 اللطیف قبل األكل أو الشرب.
 
 ضوابط التعرض البیئیة:  وفقاً لجمیع التشریعات ومتطلبات الحصول على تصریحات محلیة. 
 

 : الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة9القسم 
 معلومات عن الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة األساسیة 9.1

 مسحوق أو كریات صغیرة      المظھر: 
 أسود      اللون: 
 عدیم الرائحة      الرائحة: 
 ال ینطبق     حد الرائحة: 
 ال ینطبق    نقطة الذوبان/نقطة التجمد: 
 ال ینطبق     الغلیان:نقطة/نطاق  
 ال ینطبق     ضغط البخار: 
 ال ینطبق     كثافة البخار: 
 ال ینطبق     الخواص المؤكسدة: 
 ال ینطبق     نقطة الومیض: 
 غیر قابل لالشتعال     قابلیة االشتعال: 
 د یشكل خلیًطا متفجًرا في الھواءالغبار ق     خواص االنفجار: 
 (الھواء):حدود االنفجار  
 غیر متوفرة    الحد األعلى:  
 (غبار) 3جم/م 50    الحد األدنى:  
 ال ینطبق     معدل التبخر: 
 3جرام/سم 1.9 – 1.7    :درجة مئویة) 20(الكثافة:  

 3كجم/م 640-20، 3رطل/قدم 40-1.25     الكثافة الظاھریة: 

  3كجم/م 680-200    كریات صغیرة:  
 3كجم/م 380-20    مسحوق (منفوش):  
 غیر قابل للذوبان      الذوبان (في الماء): 
 مئویة)]  20ºفھرنھایت ( 68ºجرام/لتر ماء،  4-11 ]50   :(ASTM 1512)قیمة الرقم الھیدروجیني:  
 ال ینطبق    معامل التقسیم (ان أوكتانول/ماء):  
 ال ینطبق      اللزوجة:  
 ال ینطبق     درجة حرارة التحلل: 
 مئویةº 140>    درجة حرارة االشتعال الذاتي:  
 )BAM) (VDI 2263(فرن  مئویة 500º>   الحد األدنى لدرجة حرارة االشتعال: 
       <315º فرن  مئویة)(VDI 2263) (Godberg-Greenwald 
 )VDI 2263كیلو جول ( 10,000>    الحد األدنى لطاقة االشتعال: 
 متوفرةغیر      طاقة االشتعال: 
 )VDI 2263بار ( 10   أقصى حد لضغط االنفجار المطلق: 
 )ASTM E1226-88و VDI 2263بار/ ثانیة ( 400-30   الحد األقصى لمعدل ارتفاع الضغط: 
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 شدیدة االشتعال" أو "قابل لالشتعال بسھولة")"(غیر مصنفة على أنھا  45 >     سرعة الحرق: 
 غیر متوفرة      :Kstقیمة  
 ST1    التصنیف االنفجاري للغبار: 
 ال ینطبق     درجة حرارة التحلل: 
 

 المعلومات األخرى 9.2
 غیر متوفرة 

  
 : االستقرار وقابلیة التفاعل 10القسم 

 قابلیة التفاعل 10.1
 قد یتفاعل بانبعاث حرارة عند مالمسة المؤكسدات القویة.    التفاعل: 
 

 االستقرار الكیمیائي 10.2
 مستقر في ظل ظروف محیطة عادیة.    االستقرار: 
  
 بیانات االنفجار 
 ال توجد حساسیة للتأثیر المیكانیكي.  توجد حساسیة للتأثیر المیكانیكي: 
 
ة غبار.  اتخذ الغبار قد یشكل خلیًطا متفجًرا في الھواء.  تجنب تراكم الغبار.  ال تتسبب في انبعاث سحاب توجد حساسیة لتفریغ الكھرباء الساكنة: 

التدابیر الوقائیة في حالة تفریغ الكھرباء الساكنة.  تأكد أن جمیع المعدات مؤرضة قبل البدء في عملیة 
 النقل.

 
 احتماالت التفاعالت الخطرة 10.3

 ال تحدث.   البلمرة الخطرة: 
 
 ال تحدث في ظل الظروف الطبیعیة.  احتماالت التفاعالت الخطرة: 
 

 تجنبھاظروف یجب  10.4
 ) ومصادر االشتعال.F°752مئویة (> °400تجنب ارتفاع درجات الحرارة >   ظروف یجب تجنبھا: 
   

 المواد غیر المتوافقة 10.5
 مؤكسدات قویة   المواد غیر المتوافقة: 
 

 منتجات التحلل الخطرة 10.6
 العضویة القابلة لالحتراق، وأكاسید الكبریت. أول أكسید الكربون وثاني أكسید الكربون والمنتجات  منتجات التحلل الخطرة: 
 

 : معلومات السمیة11القسم 
 معلومات عن اآلثار السمیة 11.1

 سمیة حادة: 
  LD50 :50 عن طریق الفمLD < (جرذ) مجم/كجم. (مساو لـ  8000OECD TG 401( 
 
 ال توجد بیانات متاحة  :LD50االستنشاق   
 
  LD50 :بیانات متاحةال توجد  عن طریق الجلد 
 
 )OECD TG 404األرنب: ال یوجد تھیج. (مساو لـ    تآكل / تھیج الجلد: 
 )4(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0=  تورم     
 )4(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0=  ُحَماَمى     
 ال یوجد تھیج بالجلد. التقییم:     
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 )OECD TG 405یوجد تھیج. (األرنب: ال    تلف / تھیج العین: 
 )4(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0القرنیة:      
 )2(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0 :القزحیة     
 )3(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0 :الملتحمة     
 )4(بحد أقصى درجة تھیج یمكن حدوثھا:  0 :وذمة الملتحمة     
 یسبب تھیج في العینین. : الالتقییم     
 
 )OECD TG 406حساسیة الجلد في خنزیر غینیا (اختبار بوھلر): ال یسبب حساسیة (    الحساسیة: 
 ال یسبب الحساسیة في الحیوانات  التقییم:     
 لم یتم اإلبالغ عن أي حاالت حساسیة لدى البشر.     
 
) وغیره Amesأسود الكربون لیس مناسبًا لالختبار بشكل مباشر في بیئة بكتیریة (اختبار في المختبر:   طفرات الخلیة الجرثومیة 

بسبب عدم قابلیتھ للذوبان. ومع ذلك، عندما تم اختبار خالصات  في المختبرمن االختبارات التي تجرى 
ن تحتوي المذیبات العضویة من أسود الكربون، أظھرت النتائج عدم وجود تأثیر الُمَطفِّر.  یمكن أ

خالصات المذیبات العضویة من أسود الكربون على آثار من الھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات 
)PAHs وقد أظھرت دراسة التوفر الحیوي لھذه الھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات أنھا  .(

 ).2005مرتبطة بأسود الكربون ولیست بیولوجیة. (بورم، 
 

في الخالیا الظھاریة hprt فحص تجریبي، تم اإلبالغ عن تغییرات طفریة في جین في في بیئة حیویة:  
).  ویعتقد أن ھذه المالحظة 1997،السنخیة في الجرذان عقب استنشاق أسود الكربون (دریسكول

مقتصرة على الجرذان، نتیجة "للضغط الزائد على الرئة" والذي أدى إلى التھاب مزمن وإطالق أنواع 
األكسجین التفاعلیة. وتعتبر ھذه الطریقة ذات تأثیر سام ثانوي للجینات وبالتالي، فإن أسود الكربون في 

 ھات الخلقیة.  حد ذاتھ ال یعتبر مسبب للطفرات أو التشو
 

في الجرذان نتیجة آللیات تلت التغیر الجوھري الذي حدث بعد تجاوز الحد البیئیة الحیویة حدثت  التقییم:
الكمي وھي تعد نتیجة للحمل الزائد على الرئة الذي أدى إلى التھاب مزمن وإطالق أنواع االكسجین 

ي للجینات وبالتالي، فإن أسود الكربون في حد السامة للجینات.  وتعتبر ھذه اآللیة ذات تأثیر سام ثانو
 ذاتھ ال یعتبر مسبب للطفرات أو التشوھات الخلقیة.

  
 الجرذان، عن طریق الفم، مدة عامین.  السمیة على الحیوان    السرطنة: 
 التأثیر:  ال توجد أورام.        
 
 الفأر، عن طریق الفم، المدة سنتان.        
 توجد أورام. التأثیر:  ال        
 
 شھًرا. 18الفأر، الجلد،         
 التأثیر:  ال توجد أورام جلدیة.        
 
 الجرذ، االستنشاق، المدة سنتان.        
 العضو المستھدف:  الرئتان.        
 تأثیر:  التھاب، تلیف، أورام.        
 

الضغط الزائد على الرئة" أكثر من مالحظة:  تعتبر األورام الظاھرة برئتي الجرذ ناتجة عن "ظاھرة 
كونھا ترجع للتأثیر الكیمیائي ألسود الكربون نفسھ على الرئة.  تم اإلبالغ عن ھذه اآلثار في الجرذان 
في العدید من الدراسات التي أجریت على غیرھا من الجزیئات غیر العضویة ضعیفة الذوبان والمقتصرة 

).  ولم یتم مالحظة أورام في األنواع األخرى (على سبیل المثال: الفأر ILSI, 2000على الفئران (
والھامستر) نتیجة ألسود الكربون أو غیرھا من الجزیئات ضعیفة الذوبان تحت ظروف مماثلة وشروط 

 الدراسة. 
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 (بیانات اإلنسان) دراسات الوفیات  
) أن ھناك زیادة في خطر اإلصابة بسرطان الرئة 2001توصلت دراسة على عمال إنتاج أسود الكربون في المملكة المتحدة (سورھان، 

في اثنین من بین خمس مصانع تمت دراستھا، ومع ذلك، فإن الزیادة ال عالقة لھا بجرعة أسود الكربون.  وھكذا، فإن الدارسین ال ینظرون 
طان الرئة على أنھ یعود إلى التعرض ألسود الكربون.  وقد توصلت دراسة ألمانیة أجریت على عمال أسود الكربون إلى زیادة خطر سر

) إلى زیادة مماثلة في خطر اإلصابة بسرطان الرئة، ولكن كما ھو الحال في المملكة 2006؛ بوشات، 2006(مورفیلد،   في مصنع واحد
أنھ ال یوجد ارتباط بین التعرض ألسود الكربون واإلصابة.  في المقابل، أظھرت دراسة أمریكیة ، وجدت الدراسة (2001)المتحدة في عام 

). وبناء على ھذه 2006 ،مصنعًا انخفاًضا في خطر اإلصابة بسرطان الرئة بین عمال إنتاج أسود الكربون (دیل 18كبیرة أجریت على 
 ,IARCغیر كافیةأن األدلة على اإلصابة بالسرطان بین البشر  2006بتاریخ فبرایر  IARCالدراسات، خلص الفریق العامل في 

2010) .( 
 

) تحلیل بیانات الدراسة التي أجریت في المملكة المتحدة 2007ھذا ألسود الكربون، أعاد سورھان وھارینجتون ( IARCومنذ صدور تقییم 
ض ألسود الكربون في اثنین من المصانع من أصل خمسة. تم تطبیق باستخدام فرضیة التعرض البدیلة ووجدوا أن العالقة إیجابیة بین التعر

) على الفوج األلماني؛ وفي المقابل، لم یجدوا عالقة بین التعرض ألسود الكربون 2009نفس فرضیة التعرض من قبل مورفلد وماك كاني (
 یستخدمھا سورھان وھارینجتون.   وخطر اإلصابة بسرطان الرئة، وبالتالي ال یوجد ما یدعم فرضیة التعرض البدیلة التي

 
وبشكل عام، نتیجة لھذه التحقیقات التفصیلیة، فقد ثبت عدم وجود صلة سببیة بین التعرض ألسود الكربون وخطر اإلصابة بالسرطان لدى 

 البشر. 
 
 IARCتصنیف الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان   

تم الخروج بھا من دراسات  "أدلة غیر كافیة"أن ھناك  1995أكدت مجدداً الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان نتائجھا لعام  2006في عام 
أجریت على الصحة البشریة لتقییم ما إذا كان أسود الكربون یسبب السرطان لدى البشر.  استنتجت الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان أن 

في دراسات تجریبیة على الحیوانات تثبت سرطنة أسود.   تبعًا للتقییم الشامل للوكالة الدولیة ألبحاث السرطان فأن أسود  "كافیةأدلة  "ھناك
استند ھذا االستنتاج إلى مبادئ الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان التوجیھیة، والتي )".2B "قد یسبب السرطان للبشر (المجموعة الكربون 

ا التصنیف إذا ظھر على أحد األنواع آثاًرا مسرطنة في دراستین أو أكثر أجریت على الحیوانات (الوكالة الدولیة ألبحاث تتطلب مثل ھذ
 ).2010السرطان، 

 
واستخدمت خالصات المذیبات العضویة من أسود الكربون في دراسة واحدة على الجرذان وتبین إصابتھا بأورام جلدیة بعد وضع الخالصات 

د كما تبین في العدید من الدراسات إصابة الفئران بساركومات بعد الحقن تحت الجلد.  خلصت الوكالة الدولیة ألبحاث السرطان إلى على الجل
 ).2Bتدل على أن خالصات أسود الكربون یمكن أن یسبب السرطان في حیوانات (المجموعة  "أدلة كافیة"أن ھناك 

 
 ACGIHتصنیف السرطان في المؤتمر األمریكي لعلماء الصحة الصناعیة الحكومیین   
 أكدت سرطنة الحیوانات بدون ارتباط معلوم بالنسبة للبشر (الفئة أ مسرطن).  
 

تطبیق المبادئ التوجیھیة للتصنیف الذاتي في إطار النظام العالمي المنسق لتصنیف المواد الكیمیائیة وتسمیتھا، لم یصنف أسود  التقییم:
الكربون كمادة مسرطنة.  نجمت أورام الرئة في الجرذان نتیجة التعرض المتكرر إلدخال جسیمات ضعیفة الذوبان مثل أسود الكربون 

ن األخرى. أورام الجرذان ھي نتیجة آللیة ثانویة غیر سامة للجینات مرتبطة بظاھرة الضغط الزائد على الرئة.  والجزیئات ضعیفة الذوبا
ً لھذا الرأي، تنص إرشادات  بشأن  CLPھذه آلیة األنواع المحددة التي لھا أھمیة مختلف علیھا فیما یتعلق بالتصنیف في البشر. ودعما

، ویستشھد "الضغط الزائد على الرئة" ھي آلیة لیست ذات صلة بالبشر. (STOT-RE)تعرض المتكرر ال -السمیة المستھدفة لجھاز معین 
 وتظھر دراسات أجریت على الصحة البشریة أن التعرض ألسود الكربون ال یزید من خطر اإلصابة بالسرطان.
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على األعضاء اإلنجابیة أو نمو الجنین في دراسات سمیة الجرعات لم یتم اإلبالغ عن أي تأثیرات  التقییم: السمیة اإلنجابیة والمتعلقة بالنمو: 
 المتكررة طویلة األجل في الحیوانات.

 
: واستناداً إلى البیانات المتاحة، من غیر المتوقع وجود سمیة مستھدفة التقییم :)RE-STOT(التعرض المفرد  -السمیة المستھدفة لعضو معین  

 لعضو معین بعد التعرض مرة واحدة عن طریق الفم أو االستنشاق أو الجلد. 
 
 ): STOT-REالتعرض المتكرر ( -السمیة المستھدفة لعضو معین  
 السمیة الحیوانیة  
 (للتنفس) 3ملجم / م CNOAE = (1.1یوًما، لم یالحظ تركیز بتأثیر سلبي ( 90لمدة جرعة السمیة المتكررة: استنشاق (الجرذان)،   
 
 العضو المستھدف / التأثیرات في الجرعات األعلى عبارة عن التھاب في الرئة وتضخم وتلیف.  
 
 كجم (وزن الجسم). ملجم / 137جرعة السمیة المتكررة: عن طریق الفم (الفأر)، عامان، مستوى تأثیر غیر ملحوظ (نویل) =   
 
 ملجم / كجم (وزن الجسم). 52جرعة السمیة المتكررة: عن طریق الفم (الجرذان)، عامین، مستوى تأثیر غیر ملحوظ (نویل) =   
 

على الرغم من أسود الكربون یتسبب في تھیج رئوي وانتشار خلیوي وتلیف وأورام الرئة في الجرذان في ظل ظروف الضغط الزائد على 
 الرئة، وثمة أدلة تثبت أن ھذه االستجابة في األساس تمثل استجابة األنواع المحددة التي ال صلة لھا البشر.  

 
 
 (بیانات اإلنسان) دراسات الوفیات  

تشیر نتائج الدراسات الوبائیة التي تمت على عمال إنتاج أسود الكربون إلى أن التعرض التراكمي ألسود الكربون قد یؤدي إلى تراجع 
مل  27ضئیل، غیر سریري في وظائف الرئة.  وأشارت دراسة أمریكیة حول اعتالل الجھاز التنفسي إلى انخفاض وظائف الرئة بمعدل 

عاًما  40(جزء قابل لالستنشاق) على مدى فترة  ثماني ساعات یومیاً  3مجم/م 1من جراء التعرض لمقدار  1FEV في وظائف الرئة
(جزء قابل لالستنشاق) من أسود الكربون على  3مجم/م 1).  كما أشار تحقیق أوروبي في وقت سابق إلى أن التعرض إلى 2003(ھاربر، 

).  ومع ذلك، فإن التقدیرات 2001(جاردینر،  1FEVمل في أحد وظائف الرئة  48عاًما سوف یؤدي إلى انخفاض  40مدار العمل لمدة 
من كلتا الدراستین ذات داللة إحصائیة حِدّیة فقط.  یمثل التراجع العادي المرتبط بالسن على مدى فترة مماثلة من الزمن ما یقرب من 

 مل.   1200
 

٪ من مجموعة غیر 5المجموعات الخاصة بغیر المدخنین تعرًضا (على النقیض من ٪ من أعلى 9وقد ذكرت الدراسة األمریكیة، أن نسبة 
معرضة) ظھرت فیھا أعرض التھاب الشعب الھوائیة المزمن.  في الدراسة األوروبیة، أدت القیود المنھجیة في إدارة االستبیان إلى الحد 

غ عنھا.  ھذه الدراسة، مع ذلك، قد أشارت إلى وجود صلة بین من االستنتاجات التي یمكن التوصل إلیھا حول األعراض التي تم اإلبال
 أسود الكربون والعتامة الصغیرة الظاھرة في أشعة الصدر، مع آثار ضئیلة على وظائف الرئة.

 
 التقییم:  

د الكربون ، لم یتم تصنیف أسو(GHS)بتطبیق المبادئ التوجیھیة للتصنیف الذاتي بموجب النظام العالمي المنسق  - االستنشاق
وذلك فیما یخص التأثیرات على الرئة.  ال یمكن تأكید ھذا التصنیف بناء  STOT-REتحت فئة السمیة المستھدفة لعضو معین 

على االستجابة الفریدة للجرذان والناتجة عن "الضغط الزائد على الرئة" بعد التعرض لجسیمات ضعیفة الذوبان مثل أسود 
ثیر الرئوي في الجرذان، مثل استجابات االلتھابات والتلیف، في األنواع األخرى من القوارض أو الكربون.  لم یالحظ نمط التأ

الرئیسیات غیر البشریة أو البشر تحت ظروف تعرض مماثلة. ال یبدو أن الضغط الزائد على الرئة لھ عالقة بصحة اإلنسان.  
جیداً أنھ ال عالقة سببیة بین التعرض ألسود الكربون وخطر في العموم، أظھرت األدلة الوبائیة الناتجة عن تحقیقات أعدت 

ألسود الكربون بعد التعرض لالستنشاق  STOT-REاإلصابة بأمراض الجھاز التنفسي غیر الخبیثة في البشر. تصنیف 
 المتكرر غیر مؤكد.
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لعضو معین بعد التعرض المتكرر عن واستناداً إلى البیانات المتاحة، من غیر المتوقع وجود سمیة مستھدفة عن طریق الفم: 
 طریق الفم.

 
واستناداً إلى البیانات المتاحة والخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة (عدم القابلیة للذوبان وانخفاض إمكانیة عن طریق الجلد: 

 ، فإنھ من غیر المتوقع وجود سمیة مستھدفة لعضو معین بعد التعرض المتكرر عن طریق الجلد.)االمتصاص
 
 وبناًء على الخبرة الصناعیة والبیانات المتاحة، ال توجد مخاطر استنشاق متوقعة. التقییم: خطر االستنشاق: 
 

 : المعلومات اإلیكولوجیة12القسم 
 السمیة 12.1

 السمیة المائیة  
(زیبرا دانیو)، الطریقة:  سمك دانیو مخططملجم / لتر، األنواع:   1000ساعة)  LC0 )96   السمیة الحادة لألسماك:  

)OECD  203التوجیھ( 
 

(بَراغیث الماء)،   متفرعات القرون مجم / لتر، األنواع: 5600 > ساعة) EC50 )24  السمیة الحادة لالفقریات:  
 )202التوجیھ  OECDالطریقة:  (

 
، الطحلب األخضر الدقیقسندسموس مجم / لتر، األنواع:   10000 > ساعة) EC50 )72  السمیة الحادة للطحالب:  

 )201التوجیھ  OECDالطریقة:   (
 
مجم/لتر، الطریقة:   ca. 800ساعة):  3( EC10ملجم/لتر،  400 ساعة) > EC0 )3   الُكداَرة المنشطة:  

DEV L3  اختبار)TTC( 
 

 البقاء والتحلل 12.2
 ن المتوقع أن یتحلل.غیر قابل للذوبان في الماء.  من المتوقع أن یظل على سطح التربة. لیس م 
 

 احتماالت التراكم البیولوجي 12.3
 لیس من المتوقع بسبب الخواص الفیزیوكیمیائیة للمادة. 
 

 التنقل في التربة 12.4
 لیس من المتوقع أن یتنقل في التربة.  غیر قابل للذوبان. 
 

 )vPvBوالتراكم البیولوجي الشدید (، البقاء الشدید )PBT(تقییم نتائج البقاء والسمیة والتراكم البیولوجي  12.5
 .)vPvB، أو البقاء الشدید والتراكم البیولوجي الشدید ((PBT)ال یتسم أسود الكربون بقدرتھ على البقاء والسمیة والتراكم البیولوجي  
 

 اآلثار السلبیة األخرى 12.6
 غیر متوفرة. 
 

 : اعتبارات التخلص من المادة13القسم 
 النفایاتطرق معالجة  13.1

یجب التخلص من المنتج وفقًا للتعلیمات التي تصدرھا السلطات الفدرالیة، والمقاطعات، والوالیات،  التخلص من المنتج: 
 والسلطات المحلیة ذات الصلة.

 
 غیر خاملة. - IIAتعد من نفایات الفئة  البرازیل:

 لیست نفایات خطرة بموجب لوائح المقاطعات كندا:
 EEC/75/422وفق توجیھ المجلس رقم  061303رقم كود النفایات باالتحاد األوروبي  األوروبي:االتحاد 

 .RCRA, 40 CFR 261لیست من النفایات الخطرة بموجب لوائح الوالیات المتحدة األمریكیة  الوالیات المتحدة األمریكیة:
 
 للقوانین الوطنیة والمحلیة. یجب التخلص من العبوة الفارغة وفقًا التخلص من الحاویة/التغلیف: 
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  : معلومات النقل14القسم 
ألسود الكربون وفقاً لطریقة األمم المتحدة، الختبار االحترار الذاتي في المواد الصلبة .   ASTMنظمت الرابطة الدولیة ألسود الكربون اختبار سبعة مرجعیات 

".  وتم اختبار نفس مرجعیات أسود الكربون وفقاً 4.2وتم التوصل إلى أن على جمیع مرجعیات أسود الكربون السبعة لیست "من مواد االحترار الذاتي القسم 
،" من توصیات األمم المتحدة 4.1سھولة اشتعال المواد الصلبة ووجدوا أنھا "لیست من المواد الصلبة القابلة لالشتعال بسھولة القسم  لطریقة األمم المتحدة، الختبار

 الحالیة بشأن نقل البضائع الخطرة.
 

 Birla Carbonالمنظمات التالیة ال تصنف أسود الكربون بأنھ "من البضائع الخطرة" إذا كان "الكربون غیر نشط وذا أصل معدني."  تلبي منتجات شركة 
 المصنعة ألسود الكربون ھذا التعریف.

 
 DOT  IMDG  RID  ADR  ICAO (air) IATA 
 
 غیر منظم  UN/IDرقم  14.1 
 غیر منظم  یماسم الشحن السل 14.2 
 غیر منظمة  فئة المخاطر 14.3 
 غیر منظمة  مجموعة التعبئة 14.4 
 

  : المعلومات التنظیمیة15القسم 
 لوائح/تشریعات السالمة والصحة البیئیة الخاصة بالمادة أو الخلیط 15.1

 االتحاد األوروبي: 
 .1272/2008) رقم ECلیس مادة خطرة وفقًا للوائح ( مؤشر الخطر:  
 
 اللوائح الوطنیة: 
 (لیست مھددة للمیاه) nwg:  (WGK)فئة تعرض المیاه للخطر   ألمانیا:  
 WGK  :1742رقم     
 
 .G-8938فئة السم السویسریة:  تم اختباره وتبین أنھ غیر سام.    :سویسرا  
 
 مخزونات دولیة: 
 ، في المخزونات التالیة:4-86-1333ألسود الكربون وھو  CASیظھر رقم   
  
 AICS   أسترالیا:   
 DSL   كندا:   
 IECSC   الصین:   
 EINECS (EINECS-RN: 215-609-9)  :(EU)أوروبا    
 ENCS   الیابان:   
 KECI   كوریا:   
 PICCS   الفلبین:   
 TCSI   تایوان:   
 NZIoC   نیوزیلندا:   
 TSCA الوالیات المتحدة األمریكیة:   
  

 الكیمیائیةتقییم السالمة  15.2
 ، تم إجراء تقییم السالمة الكیمیائیة لھذه المادة.REACHمن الالئحة  144.1في المادة  تقییم السالمة الكیمیائیة لدى االتحاد األوروبي:   
 
المادة لیست ، لم یتم وضع أي سیناریو تعرض ألن REACHمن الالئحة  14.4في المادة  سیناریوھات التعرض الخاصة باالتحاد األوروبي: 

 خطرة.
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 : معلومات أخرى16القسم 

 معلومات االتصال
 

Birla Carbon U.S.A., Inc.  
370 Columbian Chemicals 

Lane 
1149, -Franklin, LA 70538

U.S.A.  
Telephone +1 337 836 5641 

Birla Carbon Brasil Ltda.  
Estrada Renê Fonseca S/N 
Cubatão SP Brazil 

904-11573CEP  
PABX Operator +55 13 3362 
7100 

Birla Carbon Egypt S.A.E.  
Nahda Road-El  

Amreya, Alexandria, Egypt 
+20 3 47 70 102  

Birla Carbon China 
(Weifang) Co., Ltd.  
Binhai Economic 
Development Zone 
Weifang, Shandong, 

262737 ,PRC  
Telephone +86 (0536) 530 
5978 

Birla Carbon U.S.A., Inc.  
3500 South Road S  

8103, -Ulysses, KS 67880
U.S.A.  

Telephone +1 620 356 3151 

Birla Carbon Italy  S.R.L.  
Via S Cassiano, 140 

28069 San Martino di  -I 
Trecate (NO) Italy 
Telephone +39 0321 7981 

Birla Carbon India Private 
Limited 

16, Phase II, SIPCOT -K
Industrial Complex 

601201 –Gummidipoondi  
Dist:  Thiruvallur, Tamil Nadu 
India 

+91 44 279 893 01  

Birla Carbon China (Jining) 
Co. Ltd .  

No. 6, Chenguang Road, 
Tech Industry -Jibei High

Park Zone  
Jining City, Shandong 
Province  

s Republic of ’pleThe Peo
China, 272000  
Telephone +86 (0537) 677 
9018 

Birla Carbon Canada Ltd.  
755 Parkdale Ave. North  

P.O. Box 3398, Station C 
Hamilton, Ontario L8H 7M2 
Canada 
Telephone +1 905 544 3343 

Birla Carbon Hungary Ltd.  
3581 Tiszaújváros -H  

Hungary P.O.B. 61,  
Telephone +36 49 544 000 

Birla Carbon India Private 
Limited 
Village Lohop, Patalganga,  
Taluka: Khalapur 
Dist.: Raigad 410207 
Maharashtra, India 

+91 22 2192 250133  

Birla Carbon Korea Co., Ltd.  
#1-3 ,Dong-Ulha  

-Yeosu city, cheonnam 555
290 ,Korea  

3330-688-61-ephone 82Tel  

Birla Carbon Brasil Ltda.  
Via Frontal km, 1, S/N. Polo 
Petroquimico 
Camaçari Bahia Brazil 

320-CEP 42.810  
Telephone +55 71 3616 1100 

Birla Carbon Spain, S.L.U.  
Pontejos-Carretera Gajano  
39792 Gajano, Cantabria  

 Apartado 283, Santander,
Spain 
Telephone +34 942 503030 

Birla Carbon India Private 
Limited 
Murdhwa Industrial Area 
P.O. Renukook, Dist:  
Sonebhadra 

231 217 –U.P. Pin  
India 

+91 5446 252 387/88/89/90/91  

Birla Carbon Thailand Public 
Co. Ltd.  

44 M.1, T. Posa, A. Muang  
Angthong 14000 

+66 35 672 150-4  

 
 المراجع:

) 2005بورم، بي جیھ أیھ، كاكماك، جي، جیرمان، إي.، وشواوبت سي.، كمبرز، بي، فان سكوتن، إف جیھ، أوبردستر، جي، شنز، أر بي. (
ت أسود الكربون في الجسم الحي، وتعرض الجرذان في المختبر، وخالیا الرئة من منتجا DNA -تشكیل الھیدروكربون العطري متعدد الحلقات 

 .Tox.Appl. Pharm.  1:205(2):157-67التجاریة المختلفة. 
 

) وفیات سرطان الرئة والتعرض ألسود الكربون 2006أودرف، یو، ماك كوني أر، بیكارسكي سي ( -بي، ویلمان جیھ، بولم ،بوشت، إس، مورفیلد
 . 1252-1242 :12دراسة الحاالت والشواھد المتداخلة في مصنع إنتاج أسود الكربون األلماني. دوریة الطب البیئي والمھني  -
 

) دراسة وفیات العاملین في صناعة أسود الكربون 2006نیز، أیھ، كوھین، إل، ھایدنرش، إم، باتشند، أیھ. (دیل، إل، مندت، كیھ، لویبولد، أر، نو
 . 1229-1219 :(12)48في الوالیات المتحدة.  دوریة الطب البیئي البیئي والمھني. 

 
) تأثیر تعرض جسیمات وخالیا التھاب 1997ي ایھ (دریسكول كیھ إي، دیو إل سي، كارتر جیھ إم، ھوارد بي دبلیو، ھاسنبین دي جي، و بیترام ت

 .430-423 (2)18الجسیمات المستخرجة على طفرة في الخالیا الظھاریة السنخیة في الفئران. التسرطن 
 

في  3و  2) التأثیرات الصحیة على الجھاز التنفسي عند التعرض ألسود الكربون: نتائج المرحلتین 2001جاردینر كیھ،  فان تونجرین إم، (
 .503-496 :58الدراسات الشاملة لعدة قطاعات في قطاع الصناعة التحویلیة ألسود الكربون األوروبي. دوریة الطب  البیئي والمھني. 

 
)، تأثیر  التعرض ألسود الكربون على وظیفة الجھاز التنفسي 2003ھاربر بي، مورانكو إتش، سولیسي إس، توروسیان إیھ، میرز بي. (

 .55-144 :45واألعراض. دوریة الطب  البیئي والمھني. 
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ILSI  المخاطر على البشر.ورشة عمل معھد علوم المخاطر: أھمیة استجابة رئة الجرذان لضغط الجسیمات الزائد لتقییم 
Inh. Toxicol. 12:1-17 (2000). 

 
 ،93)، المجلد 2010إجراء دراسات تخصصیة حول تقییم مخاطر السرطان على اإلنسان ( IARCالوكالة الدولیة ألبحاث السرطان 

 ، أسود الكربون وثاني أكسید التیتانیوم والتلك. لیون، فرنسا.2006فبرایر  1-14
 

). وفیات سرطان الرئة والتعرض ألسود الكربون: تحلیل 2006إف، ویلمان جیھ، ماك كوني أر جیھ، بیكارسكي سي ( مورفیلد بي، بوشت إس
 .1241-1230:(12)48انحدار كوكس على مجموعة من مصنع إنتاج أسود الكربون األلماني. دوریة الطب البیئي والمھني .

 
التعرض المتري غیر المألوف متعدد األنماط االستداللیة. دوریة -وسرطان الرئة اختبار ). أسود الكربون2009مورفیلد بي، ماك كوني أر جیھ، (

 .899-890 :52الطب البیئي والمھني األمریكیة 
 

). دراسة وفیات مجموعة من عمال أسود الكربون المملكة 2001سورھان تي، ھاملتون إل، فان تونجرین إم، جاردینر كیھ، ھارینجتون جیھ إم (
 .170-158:(2)39. دوریة الطب البیئي والمھني األمریكیة 1996-1951المتحدة، 

 
. دوریة 2004-1951بین عمال إنتاج أسود الكربون في المملكة المتحدة، ) تحلیل مخاطر سرطان الرئة 2007سورھان تي، ھارینجتون جیھ إم (

 .564-555، 50الطب البیئي والمھني األمریكیة 
 

یة المحتملة.  یتحمل مستخدم ھذا المنتج الصحیة والسالمة المھن البیانات والمعلومات المقدمة في ھذه الوثیقة تتوافق مع الوضع الراھن لمعرفتنا وخبرتنا وتھدف إلى وصف منتجاتنا فیما یتعلق بالمخاوف
الیة القضائیة ذات الصلة.  یتم تحدیث صحیفة بیانات السالمة وحده مسؤولیة تحدید مدى مالئمة المنتج ألي استخدام أو طریقة استخدام مقصودة، وتحدید اللوائح المطبقة على مثل ھذا االستخدام في الو

 السالمة المعمول بھا.ھذه بصفة دوریة وفقًا لمعاییر الصحة و
 

  لإلشراف على المنتجات -المدیر العالمي 
BC.HSE@adityabirla.com  

 11 ,6القسم سبب المراجعة:        .2018.30.07تاریخ المراجعة السابقة:     
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