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மாற் றாக்கப்பட்ட� 28.03.2019

பா�காப் �த் தர�த் தாள்
ஒ�ங் ��ைற (EC) எண் 1907/2006 (ரீச)் , ஆய் �ைர 31-இன் ப�

கார்பன் �ளாக்
�ரி�
1:
உட்ெ பா�ள் /கலைவ
நி�வனத்� ன் அைடயாளம்
1.1

மற் �ம்

நி�வனம் /ெபா�ப் ே பற் �ம்

தயாரிப் �ப் ெபா�ள் அைடயாளங் காட்�
இரசாயனப் ெபயர்: கார்பன் �ளாக்

CAS எண்:

1333-86-4

ரீச ் ப�� எண்:

01-2119384822-32-XXXX

EINECS-RN:

215-609-9

அைடயாளம் கண்ட�வதற் கான �ற வ�வைககள் :
ASTM

Birla Carbon™

Other

N110

N330

N660

1001

1056

2013

2117

2343

PM0620

N115

N339

N683

1003

1065

2033

2123

2422

PM0630

N121

N343

N762

1004

1076

2041

2124

2432

PM0710

N134

N347

N765

1007

1077

2045

2127

2433

JC300

N220

N351

N772

1029

1083

2056

2207

2439

JETCARB300P

N231

N539

N774

1031

1155

2089

2330

2447

N234

N550

1034

1455

2109

2340

2451
2475

N299

N630

1041

1466

2110

2341

N326

N650

1051

2005

2115

2342

1. உட்ெபா�ள் அல் ல� கலைவ�ன் ெதாடர்�ைடய அைடயாளம�யப் பட்ட பயன் பா�கள்
மற் �ம் �ன் வ�வனற் �க்� எ�ராக அ���த்தப் பட்டவா� பயன் ப��ற�
ெதாடர்�ைடய அைடயாளம�யப் பட்ட பயன் பா�கள் :
ெந�� மற் �ம் ரப் ப�க்கான ேசர்க்ைகப் ெபா�ள் ; நிற�;
இரசாயன
ஊக்�,
�ன் கலன் கள் ,
ெவப் பம்
தாங் கக்��ய
ெபா�ட்கள் , பல் ேவ� ெபா�ட்க�க்கான ேசர்க்ைகப் ெபா�ள் .
�ன் வ�வனற் �க்� எ�ராக அ���த்தப் பட்டவா� பயன் ப��ற�: மனிதர்க�க்�ப்
பச்ைச �த்�ம் நிறங் களில் உள் ள நிற�கள் .
1.3 பா�காப் �த் தர�த் தாளின் வழங் �நர் ��த்த �வரங் கள்
தயாரிப் பாளர்:
�ரி� 16-ஐ காண்க
�ர்லா கார்பன் �.எஸ்.ஏ. இங் க்.
1800 ெவஸ்ட் ஓக் ெவ�ஜன நீ �மன் றம்
ேமரிட்டா, ஜார்�யா 30062, �எஸ்ஏ
+1 (800) 235-4003 அல் ல� +1 (770) 792-9400
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�ன் னஞ் சல் �கவரி:

BC.HSE@adityabirla.com

அவசரகாலத் ெதாைலப் ேப� எண்கள் : CHEMTREC - +1-703-741-5500
ஆஸ்�ரி
யா
ெபல் �யம்
பல் ேகரி
யா
�ேர�யா
ெசக்
��யர�

+43 1 406 43 43
+352 8002 5500

ெடன்மார்க்
எஸ்ேதானி
யா

+82 12 12 12

ஹங் ேகரி

+36 80 201 199

+372 626 93 90

ஐஸ்லாந் �
அயர்லாந்
�

543 2222
+353 01 809
2566

ஃ�ன்லாந் �

09 471977

+385 1 23 48 342

ஃ�ரான்ஸ்

+33 01 45 42 59
59

இத்தா�

+39 0321 798
211

+420 224 919
293

ெஜர்மனி

+49 511 959 350

லத்�யா

+371 67042473

+359 2 9154 233

��ேவனி
யா

+370 5 236 20
52

லக் சம் பர்க்
ேபார்ச்�க் க
ல்
ெராேமனி
யா

+352 8002 5500

ஸ்ெப�ன்

808 250 143
+40213183606
+34 91 562 04
20

�ரி� 2: �ங் � (கைள ) அைடயாளம் கண் ட� தல்
2.1

உட்ெபா�ள் அல் ல� கலைவ�ன் வைகப் பா�
ஐேராப் �ய ஒன் �யம் :
ஒ�ங் ��ைற (EC) எண் 1272/2008 [CLP]
�ைள�க்கக்��ய ெபா�ள் அல் ல.

2.2

�வரச்�ட்� ��கள்
�த்�ர �ளக்கப் படம் :

எ���ல் ைல

ச�க்ைஞ ெசால் :

எ���ல் ைல

�ங் � அ�க்ைக:

எ���ல் ைல

�ன் ெனச்சரிக்ைகக் �ற் �:
2.3

-இன் ப�

�ங் �

எ���ல் ைல

�ற �ங் �கள்
இந்த உட்ெபா�ள் �ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ் 2012 OSHA �ங் � தகவல் ெதாடர்�த் தரம் (29 CFR
1910.1200) மற் �ம் கன�ய �ங் � �ைள�க்கக்��ய தயாரிப் �ப் ெபா�ட்கள்
ஒ�ங் ��ைற
(HPR)
2015
-ஆல்
�ப் பற் றைவக்கக்
��ய
��யாக
�ங் �
�ைள�க்கக்��யதாக வைகப் ப�த்தப் பட்�ள் ள�. �ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ் மற் �ம்
கனடா�ல் உள் ள ச�க்ைஞச் ெசால் , �ங் � அ�க்ைக மற் �ம் �ன் ெனச்சரிக்ைகக்
�ற் �களாவன: எச்சரிக்ைக காற் �ல் ெச�வைட�ன் ற �ப் பற் றைவக்கக் ��ய �ைச
உ�வாக்கலாம் ெவப் பம் , �ப் ெபா�கள் மற் �ம் �ச்�டர் உள் ளிட்ட எல் லா �ப் பற் ற
ைவக்�ன் ற ஆதாரங் களில் இ�ந்� �லக்� ைவக்க�ம் . ெவ�க்�ம் அபாயத்ைதக்
�ைறப் பதற் �த்
��
�ரள் வைதத்
த�ர்க்க�ம் .
300°C
-க்�
அ�கமான
ெவப் பநிைலக�க்� ெவளிப் ப�த்தக்�டா�. �ப் பற் றைவக்கக் ��ய அபாயகரமான
தயாரிப் �ப் ெபா�ட்களில் கார்பன் ேமானாக்ைஸ�, கார்பன் ைடயாக்ைஸ�,
சல் ஃபரின் ஆக்ைஸ�கள் மற் �ம் கரிமத் தயாரிப் �கள் உள் ளடங் கலாம் .
கண்:

�ளக்��ய இயந்�ர�ைற எரிச்சைல �ைள�க்கலாம் .

ச�மம் :

ச�மத்�ல்
இயந்�ர�ைற
எரிச்சல் ,
மண்ணாதல்
மற் �ம்
உலர்ச்�ைய
�ைள�க்கலாம் .
மனிதர்களிடத்�ல்
உணர்ச்��ட்டல் நிகழ் �கள் எ��ம் ெதரி�க்கப் பட�ல் ைல.
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உட்�வா�த்தல் :

�சான� �வாசக் �ழாய் க்� எரிச்சைல ஏற் ப�த்தக்��ம் .
உள் ளி�ந்� காற் ைற ெவளிேயற் றக்��ய அைமப் ைப வழங் க�ம் .
�ரி� 8-ஐ காண்க.

உட்ெகாள் ளல் :

பாதகமான உடல் நல �ைள�கள் எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.

�ற் �ேநாைய ஏற் ப�த்�ம் தன் ைம:
கார்பன் �ளாக் ஆன�, �� 2B உட்ெபா�ளாக (இ�

மனிதர்க�க்�ப் �ற் �ேநாைய ஏற் ப�த்�வதற் � வாய் ப் �ள் ள�)
�ற் �ேநாய் �தான ஆராய் ச்�க்காக (IARC) சர்வேதச �கைமயால்
பட்�ய�டப் பட்�ள் ள�. �ரி� 11-ஐ காண்க.

�ரி� 3: உள் ளடக்க ங் கள் �� த்த ேசர்க்ை க /தகவல் கள்
3.1

உட்ெபா�ள்
3.1.1
கார்பன் �ளாக் (அமார்ஃபஸ்)

3.1.2

CAS எண்:

1333-86-4

3.1.3

EINECS-RN:

215-609-9

100%

�ரி� 4: �த�த� நடவ�க் ை ககள்
4.1 �த�த� நடவ�க்ைககளின் �வரிப் �
உட்�வா�த்தல் :
பா�க்கப் பட்ட நபைர �த்தமான காற் � இ�க்�ம் இடத்�ற் �
அைழத்�ச் ெசல் ல�ம் . ேதைவப் பட்டால் , வழக்கமான �த�த�
நடவ�க்ைககளின்
வா�லாக
இயல் பான
�வா�த்தைல
�ட்ெட�க்க�ம் .
ச�மம் :

ெமன் ைமயான
ேசாப் �
மற் �ம்
தண்ணீைரக்
ெகாண்�
ச�மத்ைதக் க��ங் கள் . ேநாய���கள் நீ �த்தால் , ம�த்�வக்
கவனிப் ைப நாட�ம் .

கண்:

கண்ணிைமகைளத் �றந்தவா� அ�கள� தண்ணீைரக் ெகாண்�
கண்கைள நன் றாகக் க�வ�ம் . ேநாய���கள் உ�வானால் ,
ம�த்�வக் கவனிப் ைப நாட�ம் .

உட்ெகாள் ளல் :

வாந்�ெய�க்கத் �ண்டக் �டா�. �யநிைன� இ�ந்தால் ,
அ�கள� தண்ணீர ் ��க்கச் ெசய் ய�ம் . �யநிைனவற் ற ஒ�
நப�க்� ஒ�ேபா�ம் வாய் வ�யாக எைத�ம் அளிக்கக் �டா�.

4.2 ��ரமான மற் �ம் தாம�த்தைவ உள் ளடங் �ய, �க �க்�யமான ேநாய���கள்
ேநாய���கள் :
ெதா�ல் வ� ெவளிப் பா� வரம் �க்� ேமல் ெவளிப் பட்டால் ,
கண்கள் மற் �ம் �வாசக் �ழா�ல் எரிச்சல் ஏற் ப�ம் . �ரி� 2-ஐ
காண்க.
4.3 ஏேத�ம் உடன� ம�த்�வக் கவனிப் � மற் �ம் �றப் � ��ச்ைசத் ேதைவ�ன் அ���
ம�த்�வர்க�க்கான ��ப் �:
ேநாய���க�க்ேகற் ப ��ச்ைசயளிக்க�ம்
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�ரி� 5: �யைண ப் � நடவ�க்ை ககள் :
5.1

�யைணப் �ச் சாதனம்
ெபா�த்தமான �யைணப் �ச் சாதனம் :
�ைர, கார்பன் ைடஆக்ைஸ� (CO2), உலர் இரசாயனத் �ள்
அல் ல� நீ ர் �ட்டத்ைதப் பயன் ப�த்த�ம் . தண்ணீர ்
பயன் ப�த்தப் பட்டால் ,
பனி�ட்டத்
ெதளிப் பான்
பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�.

ெபா�த்தமற் ற �யைணப் �ச் சாதனம் :
உயர் அ�த்தக் க��ையப் பயன் ப�த்த ேவண்டாம் , அ�
சாத்�யமான
ெவ�க்�ம்
��-காற் �க்
கலைவைய
உ�வாக்கலாம் .
5.2 உட்ெபா�ள் அல் ல� கலைவ���ந்� எ�ம் �ரத்ேயகத் �ங் �கள்
இரசாயனத்�ல் இ�ந் � எ�ம் �ரத்ேயகத் �ங் �கள் :
ெபா�ட்கள் �ண்டப் படாத வைர மற் �ம் �ப் ெபா�கள்
ெவளிப் பைடயாகத் ெதரியாத வைர கார்பன் �ளாக் எரிந்�
ெகாண்��க்�ற� என் ப� ெவளிப் பைடயாகத் ெதரியாமல்
இ�க்கலாம் . உள் �க்�ள் ேளேய எரி�ம் ெபா�ட்கள் எ��ம்
இல் ைல என் பைத உ��ெசய் வதற் �, எரியைவக்கப் பட்ட
கார்பன் �ளாக்ைக �ைறந்தபட்சம் 48 மணிேநரங் க�க்�க்
கவனமாகக் கண்காணிக்க ேவண்�ம் .
�ங் � �ைள�க்கக்��ய எரி�ந்தன் ைம�ள் ள தயாரிப் �ப் ெபா�ட்கள் :
கார்பன் ேமானாக்ைஸ� (CO), கார்பன் ைடயாக்ைஸ� (CO2)
மற் �ம் சல் ஃபரின் ஆக்ைஸ�கள் .
5.3 �யைணப் � �ரர்க�க்கான அ��ைர
�யைணப் � �ரர்க�க்கான �றப் �ப் பா�காப் � உபகரணங் கள் :
உள் ளைமந் த �வாசக் க�� (SCBA) உள் ளிட்ட ��ப்
பா�காப் பான
�யைணப் �க்
க��கைளப்
பயன் ப�த்த�ம் .
ஈரமான
கார்பன்
�ளாக்
�க�ம்
வ�க்��ன் ற நைட ேமற் பரப் �கைள உ�வாக்��ற�.

�ரி� 6: எ� ர்ப ாராத � தமான � �� ப் � நடவ�க்ை ககள்
6.1
தனிநபர் �ன் ெனச்சரிக்ைககள் , பா�காப் � உபகரணங் கள் மற் �ம் அவசரகால
நைட�ைறகள்
தனிப் பட்ட �ன் ெனச்சரிக்ைககள் :
ஈரமான
கார்பன்
�ளாக்
வ�க்��ன் ற
நைட
ேமற் பரப் �கைள உ�வாக்��ற�. �� உ�வாவைதத்
த�ர்க்க�ம் .
ெபா�த்தமான
தனிநபர்
பா�காப் �
உபகரணங் கைள�ம் , �வாசப் பா�காப் �க் க��கைள�ம்
அணிய�ம் . �ரி� 8-ஐ காண்க.
அவசரகால நடவ�க்ைககைள ேமற் ெகாள் பவர்க�க்காக:
தனிநபர்
பா�காப் �
உபகரணங் கைளப்
8 -இல் பரிந்�ைரக்கப் பட்டவா� பயன் ப�த்த�ம் .
6.2

�ரி�

�ற் �ச்�ழல் சார்ந்த �ன் ெனச்சரிக்ைககள்
EU-CLP-RCB-TAMIL
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�ற் �ச்�ழல் சார்ந்த �ன் ெனச்சரிக்ைககள் :
கார்பன் �ளாக் ��ப் �டத்த�ந்த �ற் �ச்�ழல் சார்ந்த
�ங் �கள் எைத�ம் �ைள�ப் ப�ல் ைல. சாத்�ய��ந்தால் ,
தைர�ல்
தயாரிப் �ப்
ெபா�ட்கள்
�ந்�வைதக்
கட்�ப் ப�த்�ங் கள் . ஒ� �றந்த நைட�ைறயாக, க��நீ ர்,
மண், நிலத்த� நீ ர், வ�கால் அைமப் �கள் அல் ல� நீ ர்
ஆதாரங் களில் கலப் பைதக் �ைறத்��ங் கள் .
6.3 காப் � வச� மற் �ம் �த்தப் ப�த்�ம் �ைறகள் மற் �ம் ெபா�ட்கள்
காப் � வச�க்கான �ைறகள் :
ேமற் ெகாண்� க�வைத அல் ல� �ந்�வைதத் த�ப் ப�
பா�காப் பான� என் றால் அதற் கான நடவ�க்ைககைள
எ�க்க�ம் .
�த்தப் ப�த்�வதற் கான �ைறகள் :
��ய �ந் தல் கைளச் சாத்�யப் ப�ம் ேபா� ���ஞ் �ையக்
ெகாண்� �த்தப் ப�த்த ேவண்�ம் .
உலர் �ர�தல்
பரிந்�ைரக்கப் பட�ல் ைல. உயர் ெசயல் �றன் ெகாண்ட
�கள் களின் காற் � (HEPA) வ�கட்�தல் ெபா�த்தப் பட்ட ஒ�
���ஞ் � பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�. ேதைவப் பட்டால் , உலர்
�ர�த�க்காக இேலசான நீ ர் ெதளிப் � �ைசக் �ைறக்�ம் .
அ�கள�ச் �ந்�ய ெபா�ட்கைளக் ெகாள் கலன் களி�ள்
வாரிெய�க்கலாம் . �ரி� 13-ஐ காண்க.
6.4 மற் ற �ரி�க�க்கான ேமற் ேகாள்
மற் ற �ரி�க�க்கான ேமற் ேகாள் :

�ரி� 8-ஐ காண்க. �ரி� 13-ஐ காண்க.

�ரி� 7: ைகயா�தல் மற் � ம் ேச�த்த ல்
7.1 பா�காப் பாகக் ைகயா�வதற் கான �ன் ெனச்சரிக்ைககள்
பா�காப் பாகக் ைகயா�வதற் கான அ��ைர:
�� உ�வாவைதத் த�ர்க்க�ம் . �ைசச் �வா�க்கக் �டா�. ��
உ�வாவைதக் �ைறப் பதற் �, ெபா�த்தமான உட்�றக் காற் �
ெவளிேயற் ற
வச�ைய
வழங் க�ம் .
அ�த்தக்
காற் ைறப்
பயன் ப�த்தக் �டா�.
நிைல�ன் னிறக்கங் கள்
ஏற் படாமல்
இ�ப் பதற் கான
�ன் ெனச்சரிக்ைக நடவ�க்ைககைள எ�க்க�ம் . �ன் சாரத்
தைர�ைணப் �
மற் �ம்
�ைணப் �,
அல் ல�
ெசயலற் றக்
காற் �ச்�ழல் கள் ேபான் ற ேபா�மான �ன் ெனச்சரிக்ைககைள
வழங் க�ம் . ��ப் �ட்ட �ல �ழ் நிைலகளின் �ழ் உபகரணங் கள்
மற் �ம் �மக்�ன் ற அைமப் �கைள நிலத்ேதா� இைணப் ப�
ேதைவப் படலாம் . கார்பன் �ளாக் ��க்� அ�காைம�ல் உள் ள
சாத்�யமான
பற் றைவப் �
ஆதாரங் கைள
நீ க்�வைத
பா�காப் பான
ேவைல
நைட�ைறகள்
உள் ளடக்��ன் றன;
அைனத்� ேமற் பரப் �களி�ம் �� �ரள் வைதத் த�ப் பதற் காக
�றந்த
�ப் �ர�ப்
பணி;
காற் ைற
ெவளிேயற் �வதற் �ப்
ெபா�த்தமான காற் ேறாட்ட வ�வைமப் � மற் �ம் ெபா�ந்��ன் ற
ெதா�ல் வ� ெவளிப் பாட்� வரம் �க்�க் �ழ் காற் �ல் பர�ம்
�ைசக் கட்�ப் ப�த்�வதர்கான பராமரிப் �. ெவப் பப் பணி
EU-CLP-RCB-TAMIL
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ேதைவப் பட்டால் , அைதச் �ற் ��ள் ள பணிப் ப���ல் இ�ந்�
கார்பன் �ளாக் �ைச அகற் ற ேவண்�ய� கட்டாயமா�ம் .
ெபா�வான �காதாரக் க��ேகாள் கள் : �றந்த ெதா�ல் சார் �காதாரம்
பா�காப் � நைட�ைறக�டன் இணங் � ைகயாள�ம் .

மற் �ம்

7.2
ஏேத�ம் �ரண்பாடான தன் ைமகள் உள் ளிட்ட நிைலைமக�க்காகப் பா�காப் பாக
ேச�த்தல்
ேச�ப் � நிைலைமகள் :
ஒ� உலர்வான, �ளிர்ச்�யான மற் �ம் காற் ேறாட்டம் நிைறந்த
அைம�டத்�ல் ைவக்க�ம் . ெவப் பம் , �ப் பற் ற ைவக்�ன் ற
ஆதாரங் கள் மற் �ம் �ரிய�க்க ஆக்�கரணிகளில் இ�ந் �
�லக்� ேச�க்க�ம் .
கார்பன் �ளாக் ஆன�, ஐேராப் �ய ஒன் �யச் ேசாதைனத்
ேதர்வளைவ�ன் �ழ் ஒ� �ரி� 4.2 �யமாகச் ��ப�த்��ன் ற
உட்ெபா�ளாக
வைகப் ப�த்தப் பட�ல் ைல.
எனி�ம் ,
தற் ேபாைதய ஐேராப் �ய ஒன் �யத் ேதர்வளைவயான� ஒ�
உட்ெபா�ள்
�யமாகச்
��ப�த்��ற�
என் றால்
அ�
ெகாள் ளளைவ
அ�ப் பைடயாகக்
ெகாண்ட�
என் �
�ர்மானிக்�ற�. இந் த வைகப் பா� அ�கக் ெகாள் ளளைவக்
ெகாண்ட
ேச�ப் �க்
ெகாள் கலன் க�க்�ப்
ெபா�ந்தாமல்
இ�க்கக்��ம் .
கார்பன்
�ளாக்
உள் ளடங் ���க்�ம்
கலன் கள்
மற் �ம்
��யைடக்கப் ப�ம் இடங் க�க்�ள் �ைழவதற் � �ன் னர், அங் �
ேபா�மான �ராணவா�, எளி�ல் �ப் பற் றக்��ய வா�க்கள்
மற் �ம் வாய் ப் �ள் ள நச்�க் காற் � மா�கள் உள் ளதா என் �
ேசாதைன ெசய் ய�ம் . ேமற் பரப் �களின் �� �� �ரள் வதற் �
அ�ம�க்கா�ர்கள் .
�ரண்பாடான ெபா�ட்கள் :

�ரிய�க்க ஆக்�கரணிகள் .

7.3 ��ப் �ட்ட இ��ப் பயன் பா�(கள் )
இடர் ேமலாண்ைம நடவ�க்ைககள் :
ரீச ் ஒ�ங் �ைற�ன் ஆய் �ைர 14.4 -இன் ப�, உட்ெபா�ள் �ங் �
�ைள�க்கக்��ய� அல் ல என் பதால் எந்த ெவளிப் பாட்�ச்
�ழ் நிைல�ம் உ�வாக�ல் ைல.
�ரி� 8: ெவளிப் ப ாட்ை டக் கட்� ப் ப �த்� தல் /தனிப் ப ட்ட பா�காப் �
8.1
கட்�ப் பாட்� அள��க்கள்
ெவளிப் பாட்�க்கான வ�காட்�தல் கள் :
�ர�நி�த்�வ ெதா�ல் சார் ெவளிப் பாட்� வரம் �கள் தற் சமயம்
கார்பன் �ளாக்�க்�க் �ைடக்�ன் றன (CAS எண்: 1333-86-4).
நாட்�ன் பட்�யல் அைனத்ைத�ம் உள் ளடக்�யதல் ல.
நா�
அர்ெஜன் �னா
ஆஸ்�ேர�யா
ெபல் �யம்
EU-CLP-RCB-TAMIL
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�ேர�ல்
கனடா (ஒன் ரா�ேயா)
�னா
ெகாலம் �யா
ெசக் ��யர�
எ�ப் �
ஃ�ன் லாந்�
ஃ�ரான் � - INRS
ெஜர்மனி – BeKGS527

3.5, TWA
3.0 TWA, உட்�வா�க்கத்தக்க�
4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 நி�)
3.0, TWA, உட்�வா�க்கத்தக்க�
2.0, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA; 7.0, STEL
3.5, TWA/VME உட்�வா�க்கத்தக்க�
0.5,
TWA,
�வா�க்கத்தக்க�;
2.0,
உட்�வா�க்கத்தக்க� (DNEL ம�ப் �கள் )
ஹாங் காங்
3.5, TWA
இந்ேதாேன�யா
3.5, TWA/NABகள்
அயர்லாந்�
3.5, TWA; 7.0, STEL
இத்தா�
3.5, TWA, உட்�வா�க்கத்தக்க�
ஜப் பான் – MHLW
3.0
ஜப் பான் – SOH
4.0, TWA; 1.0, TWA, �வா�க்கத்தக்க�
ெகாரியா
3.5, TWA
மேல�யா
3.5, TWA
ெமக்�ேகா
3.5, TWA
ரஷ்யா
4.0, TWA
ஸ்ெப�ன்
3.5, TWA (VLA-ED)
ஸ்�டன்
3.0, TWA
ஐக்�ய இராச்�யம்
3.5,
TWA,
உட்�வா�க்கத்தக்க�;
7.0,
உட்�வா�க்கத்தக்க�
ஐேராப் �ய ஒன் �ய ரீச ் DNEL 2.0,
TWA,
உட்�வா�க்கத்தக்க�;
0.5,
�வா�க்கத்தக்க�
�ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ்
3.5, TWA, OSHA-PEL
3.0, TWA, ACGIH-TLV®, உட்�வா�க்கத்தக்க�
3.5, TWA, NIOSH-REL
*உங் கள் இயக்கக்க�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய
தற் ேபாைதய ப�ப் ைப ஆேலா�க்க�ம் .

தரம்

அல் ல�

TWA,

STEL,
TWA

ஒ�ங் ��ைற�ன்

ACGIH® அரசாங் கம் சார்ந்த ெதா�ல் சார் நலம�த்�வர்,களின் அெமரிக்கக் க�த்தரங் �
��/�3
ஒ� கன �ட்ட�க்கான �ல் ��ராம் கள்
DNEL
�ைள�-இல் லா நிைல வ��க்கப் பட்ட�
NIOSH
ெதா�ல் சார் பா�காப் � மற் �ம் ஆேராக்�யத்�ற் கான ேத�ய நிைலயம்
OSHA
ெதா�ல் சார்ந்த பா�காப் � மற் �ம் ஆேராக்�ய நிர்வாகம்
PEL
அ�ம�க்கத்தக்க ெவளிப் பாட்� வரம் �
REL
பரிந்�ைரக்கப் பட்ட ெவளிப் பாட்� வரம் �
STEL
���ய கால ெவளிப் பட்� வரம் �
TLV
வா�ல் வரம் � ம�ப் �
TWA
சராசரியாக எைட�ட்ட ேநரம் , எட்� (8) மணிேநரம் , மற் றவைக�ல்
��ப் பட்��ந்தாெலா�ய
�ைள� இல் லாத ெச�� என் � �ன் கணிக்கப் பட்ட�: ெபா�ந்தா�
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8.2

ெவளிப் பாட்�க் கட்�ப் பா�கள்
ெபா��யல் கட்�ப் பா�கள் :
காற் �ல் பர��ன் ற �� ெச��கைள ெதா�ல் சார் ெவளிப் பாட்�
வரம் �க்�க்
�ழ்
ைவத்�க்ெகாள் வதற் �,
ெசயல் �ைற
�ற் றைடப் �கள்
மற் �ம் /அல் ல�
காற் �
ெவளிேய�ம்
வைக�லான காற் ேறாட்டத்ைதப் பயன் ப�த்த�ம் .
தனிநபர் பா�காப் � உபகரணங் கள் (PPE)
�வாசத்�ற் �ரியைவ:
காற் �ல் பர��ன் ற ��ன் ெச��கள் ெதா�ல் சார் ெவளிப் பாட்�
வரம் ைபத்
தாண்�வதற் �
எ�ர்பார்க்கப் ப�ம்
இடத்�ல் ,
ஒப் �தலளிக்கப் பட்ட காற் ைறச் �த்தப் ப�த்��ன் ற �வா�ப் பான்
(APR)
பயன் ப�த்தப் பட
ேவண்�ம் .
கட்�ப் ப�த்தப் படாத
���ப் �க்கான ஏேத�ம் வாய் ப் � இ�ந்தால் , ெவளிப் பா�
நிைலகள் அ�யப் பட�ல் ைல என் றால் அல் ல� APRகள் ேபா�மான
பா�காப் ைப அளிக்காமல் ேபாகலாம் என் ற �ழ் நிைலகளில் ஒ�
ேநர்மைறயான-அ�த்தம் , காற் � ஏற் றப் பட்ட �வாப் பாைனப்
பயன் ப�த்�ங் கள் .
கார்பன் �ளாக்�க்� ெவளிப் ப�வைதக் �ைறப் பதற் �ச் �வாசப்
பா�காப் � ேதைவப் ப�ம் ேபா�, நா�, மாகாணம் அல் ல�
மாநிலத்�ற் கான
ெபா�த்தமான
அரசாங் க
அைமப் �ன்
ேதைவப் பா�கைளத் �ட்டங் கள் �ன் பற் ற ேவண்�ம் . �வாசப்
பா�காப் �த்
தரநிைலக�க்கான
ேதர்ந்ெத�க்கப் பட்ட
ேமற் ேகாள் கள் �ேழ வழங் கப் பட்�ள் ளன:
•
•
•

OSHA 29CFR1910.134, �வாசப் பா�காப் �
�வாசப் பா�காப் �ச் சாதனங் கைளத் (CEN) ேதர்ந்ெத�ப் பதற் �ம்
பயன் ப�த்�வதற் �மான வ�காட்�தல் கள்
ெஜர்மானிய/ஐேராப் �யத் தரநிைல DIN/EN 143, �� நிைறந்த
ெபா�ட்க�க்கான �வாசப் பா�காப் �ச் சாதனங் கள் (CEN)

ைக பா�காப் �:

பா�காப் �க்
ைக�ைறகைள
அணி�ங் கள் .
த�ப் �க்
களிம் ைபப் பயன் ப�த்�ங் கள் . ெமன் ைமயான ேசாப் �
மற் �ம்
தண்ணீைரக்
ெகாண்�
ைககைள�ம்
ச�மத்ைத�ம் க��ங் கள் .

கண்/�கப் பா�காப் �:
பா�காப் �க் கண்ணா�கள் அல் ல� �ளிர் கண்ணா�கைள
அணி�ங் கள் .
ச�மப் பா�காப் �: ச�மத்
ெதாடர்ைபக்
�ைறப் பதற் �ப்
ெபா�வான
பா�காப் � உைடைய அணி�ங் கள் . உைடகைள �ன�ம்
சலைவ ெசய் �ங் கள் . பணிக்கான உைடகைள �ட்�ற் �
எ�த்�ச்ெசல் லக் �டா�.
�ற:
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அவசரகாலக்
கண்
க�வல்
மற் �ம்
பா�காப் �க்
�ளியல் கள்
அ�காைம�ல்
உள் ள ப���ல்
தான்
ேமற் ெகாள் ளப் பட
ேவண்�ம் .
உண்பதற் �
அல் ல�
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அ�ந்�வதற் � �ன் னர் �தமான ேசாப் ைபக் ெகாண்�
ைககைள�ம் �கத்ைத�ம் நன் றாகக் க��ங் கள்
�ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ெவளிப் பாட்�க் கட்�பா�கள் : எல் லா
உள் �ர் சட்ட��கள் மற் �ம் அ�ம�த் ேதைவக�டன்
இணங் �.

�ரி� 9: இயற் � யல் மற் � ம் ேவ� �யல் பண் �கள்
9.1

அ�ப் பைட இயற் �யல் மற் �ம் ேவ��யல் பண்�கள் ��த்த தகவல் கள்
ேதாற் றம் :
�ள் அல் ல� ��மணி
நிறம் :
க�ப் �
மணம் :
மணமற் ற�
மணத்�ன் �ைறந் தபட்ச வரம் �:
ெபா�ந்தா�
உ��ம் நிைல/உைற�ம் நிைல:
ெபா�ந்தா�
ெகா� நிைல/வரம் �:
ெபா�ந்தா�
நீ ரா� அ�த்தம் :
ெபா�ந்தா�
நீ ரா��ன் அடர்த்�:
ெபா�ந்தா�
ஆக்�ஜேனற் �ம் பண்�கள் :
ெபா�ந்தா�
ெத�ப் � நிைல:
ெபா�ந்தா�
எரி�ந்தன் ைம:
�ப் பற் றாத�
ெவ�ப் �ப் பண்�கள் :
�சான�
காற் �ல்
ெவ�க்கக்��ய
கலைவைய உ�வாக்கக்��ம்
ெவ�ப் � வரம் �கள் (காற் �):
ேமல் :
�ைடக்க�ல் ைல
�ழ் :
50 �/�3 (��)
ஆ�யாதல் ��தம் :
ெபா�ந்தா�
அடர்த்�: (20° C):
1.7 – 1.9 �/ெச�3
ெமாத்த அடர்த்�:
1.25-40 ப�ண்�/அ�3, 20-640 ��/�3
��மணிகள் :
200-680 ��/�3
�கள் (பஞ் � ேபான் ற�):
20-380 ��/�3
கைர�ந்தன் ைம (தண்ணீரில் ):
கைரயாதைவ
pH ம�ப் �: (ASTM 1512):
4-11 [50 �/� தண்ணீர,் 68° F (20° C)]
�ரித்தல் �ணகம் (n-ஆக்டனால் /தண்ணீர)் :
ெபா�ந்தா�
பா�நிைல:
ெபா�ந்தா�
�ட்�ப் ெபா�ட்கைளப் �ரிய ைவக்�ம் ெவப் பநிைல: ெபா�ந்தா�
தன் னியக்கமாக �ப் பற் ற ைவக்�ன் ற ெவப் பநிைல: >140° C
�ைறந்தபட்ச �ப் பற் ற ைவக்�ம் ெவப் பநிைல:
>500° C (BAM உைலக்களம் )(VDI 2263)
>315°C (காட்பர்க்-க் ரன
ீ ் வால் ட் உைலக் களம் )
(VDI 2263)
�ைறந்தபட்ச �ப் பற் ற ைவக்�ம் சக்�: >10,000 mJ (VDI 2263)
�ப் பற் ற ைவக்�ம் சக்�:
�ைடக்க�ல் ைல
அ�கபட்ச ��ைமயான ெவ�ப் � அ�த்தம் : 10 பார் (VDI 2263)
அ�த்த அ�கரிப் �ன் அ�கபட்ச ��தம் :
30-400 பார்/�நா� (VDI 2263 மற் �ம்
ASTM E1226-88)
எரி �ைசேவகம் :
> 45 �நா�கள் (”�க எளி�ல் �ப் பற் றக்��ய�”
அல் ல� “எளி�ல் �ப் ��க்கக்��ய�” என் �
வைகப் ப�த்தப் பட�ல் ைல)
Kst ம�ப் �:
�ைடக்க�ல் ைல
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�� ெவ�ப் � வைகப் பா�:
ST1
�ட்�ப் ெபா�ட்கைளப் �ரிய ைவக்�ம் ெவப் பநிைல:

ெபா�ந்தா�

�ற தகவல் கள்
�ைடக்க�ல் ைல

9.2

�ரி� 10: நிைலப் � த்� றன் மற் � ம் � ைன� றன்
10.1

�ைன�றன்
�ைன�றன் :

10.2

இரசாயன நிைலப் �த்தன் ைம
நிைலப் �த்தன் ைம: வழக்கமான �ற் �ப் �ற நிைலகளின் �ழ் நிைலயாக இ�க்�ம்

�ரிய�க்க ஆக்�கரணிக�டன்
உ�ழ் � �ைன ஏற் படலாம் .

ெதாடர்�ெகாண்ட�ம்

ெவ�ப் �த் தர�கள்
இயந்�ர�ைறத் தாக்கத்�ற் � உணர்�றைனக் ெகாண்ட�:
இயந்�ர�ைறத்
தாக்கத்�ற் �
ெகாண்��க்க�ல் ைல

ெவப் ப

உணர்�றைனக்

நிைல�ன் னிறக்கங் க�க்கான உணர்�றன்
�சான�
காற் �ல்
ெவ�க்கக்��ய
கலைவைய
உ�வாக்கக்��ம் .
��
உ�வாவைதத்
த�ர்க்க�ம் .
��
�ட்டத்ைத
உ�வாக்கக்
�டா�.
நிைல�ன் னிறக்கங் கள்
ஏற் படாமல் இ�ப் பதற் கான �ன் ெனச்சரிக்ைக நடவ�க்ைககைள
எ�க்க�ம் . இடமாற் ற இயக்கத்ைதத் ெதாடங் �வதற் � �ன் னர்
எல் லா
உபகரணங் க�க்�ம்
தைர�ைணப் �/நிலத்ெதாடர்�
வழங் கப் பட்��ப் பைத உ��ெசய் ய�ம் .
10.3

�ங் � �ைள�க்கக்��ய எ�ர்�ைனகளின் சாத்�யக்��
�ங் � �ைள�க்கக்��ய பலப�யாக்கம் :
நிகழ் வ�ல் ைல.
�ங் � �ைள�க்கக்��ய எ�ர்�ைனகளின் சாத்�யக்��:
வழக்கமான �ழ் நிைலகளின் �ழ் எ���ல் ைல.

10.4

த�ர்ப்பதற் கான நிைலைமகள்
த�ர்ப்பதற் கான நிைலைமகள் :
>400°C (>752°F) உயர் ெவப் பநிைலகைள�ம் , �ப் பற் ற ைவக்�ன் ற
ஆதாரங் கைள�ம் த�ர்க்க�ம் .

10.5

�ரண்பாடான ெபா�ட்கள்
�ரண்பாடான ெபா�ட்கள் :

10.6

அபாயகரமான �ைத� ெபா�ட்கள்
அபாயகரமான �ைத� ெபா�ட்கள் :
கார்பன் ேமானாக்ைஸ�, கார்பன்
�ப் பற் றைவக்கக்
��ய கரிமத்
ஆக்ைஸ�கள் .
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�ரிய�க்க ஆக்�கரணிகள் .

ைடயாக்ைஸ�,
தயாரிப் �கள் , சல் ஃபரின்
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�ரி� 11: நச்� யல் தகவல் கள்

11.1 நச்�யல் �ைள�கள் ��த்த தகவல் கள்
��ரமான நச்�த்தன்ைம:
வாய் வ�யான LD50: LD50 (எ�) > 8000 ��/�� (OECD TG 401-க்� இைணயான�)
உட்�வா�த்தல் LD50: தர�கள் எ��ம் �ைடக்க�ல் ைல
ேதா�க்�ரிய LD50:
ச�ம அரிப் �/எரிச்சல் :

தர�கள் எ��ம் �ைடக்க�ல் ைல
�யல் : எரிச்சைல ஏற் ப�த்த�ல் ைல. (OECD TG 404-க்�
இைணயான�)
நீ ர்க்கட்� = 0 (அ�கபட்சம் அைடயத்தக்க எரிச்சல்
ம�ப் ெபண்: 4)
ெசந்த�ப் � = 0 (அ�கபட்சம் அைடயத்தக்க எரிச்சல்
ம�ப் ெபண்: 4)
ம�ப் ��: ச�மத்�ற் � எரிச்சைல ஏற் ப�த்த�ல் ைல.

க�ைமயான கண் பா�ப் �/எரிச்சல் :
�யல் : எரிச்சைல ஏற் ப�த்த�ல் ைல. (OECD TG 405)
க���ப் படலம் : 0 (அ�கபட்சம் அைடயத்தக்க எரிச்சல்
ம�ப் ெபண்: 4)
க���: 0 (அ�கபட்சம் அைடயத்தக்க எரிச்சல் ம�ப் ெபண்:
2)
��
ெவண்படலம் :
0
(அ�கபட்சம்
அைடயத்தக்க
எரிச்சல் ம�ப் ெபண்: 3)
இைம �க்கம் : 0 (அ�கபட்சம் அைடயத்தக்க எரிச்சல்
ம�ப் ெபண்: 4)
ம�ப் ��: கண்க�க்� எரிச்சைல ஏற் ப�த்த�ல் ைல.
உணர்ச�
் �ட்டல் :

ேசாதைனச்சாைல எ��ன் ச�மம் (�ெலர் ேசாதைன):
உணர்ச்��ட்ட�ல் ைல (OECD TG 406)
ம�ப் ��: �லங் �களிடத்�ல் உணர்ச்��ட்ட�ல் ைல.
மனிதர்களிடத்�ல் உணர்ச்��ட்டல் நிகழ் �கள் எ��ம்
ெதரி�க்கப் பட�ல் ைல.

க�வ� மரப� ச��மாற் றத் �றன்:

ஆய் �க்�டச் ேசாதைன �ைற கார்பன் �ளாக்�ன்
கைரயாத தன் ைம�ன் காரணமாக அைவ �ண்��ர்
சார்ந்த (ஏமஸ் ேசாதைன) மற் �ம் �ற ஆய் �க்�டச்
ேசாதைன
�ைற
அைமப் �களில்
ேநர�யாகச்
ேசா�ப் பதற் �
ஏற் றைவ
அல் ல.
எனி�ம் ,
கார்பன்
�ளாக்�ன்
கரிமக்
கைரப் பான்
சாரங் கள்
பரிேசா�க்கப் பட்ட ேபா�, மரப� ச��மாற் றத் �றன்
�ைள�கள்
எைத�ம்
���கள்
காண்�க்க�ல் ைல.
கார்பன் �ளாக்�ன் கரிமக் கைரப் பான் சாரங் கள் , பல�ழல்
மணப் பண்� சார்ந்த ைஹட்ேராகார்பன் களின் (PAHகள் )
தடங் கைள
உள் ளடக்���க்கலாம் .
இந்த
PAHகளின்
உ�ரியல் இ�ப் ைப பரிேசா�ப் பதற் கான ஒ� ஆய் �ல் ,
அைவ
கார்பன்
�ளாக்�க்�
�க�ம்
இ�க்கமான
�ைணப் ைபக் ெகாண்�ப் பதாக�ம் , அைவ உ�ரியல்
இ�ப் �
அற் றைவ
என் �ம்
நி��க்கப் பட்�ள் ள�
(ேபார்ம், 2005)
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உட�க்�ள் :

ஒ� பரிேசாதைன ரீ��லான ஆய் �ல் ,
கார்பன் �ளாக்�க்கான உட்�வா�த்தல் ெவளிப் பாட்ைடத்
ெதாடர்ந்�
எ��டம்
�ற் றைறப்
�றத்ேதால்
உ�ர�க்களில் உள் ள hprt மரப��ல் ச��மாற் றங் கள்
இ�ப் பதாகத் ெதரி�க்கப் பட்ட� (ட்ரிஸ்ேகால் , 1997). இந் தக்
கவனிப் பாய் � எ�க்�க் ��ப் பானதாக இ�க்�ம் என் �ம் ,
நாட்பட்ட அழற் �க்�ம் எ�ர்�ைனயாற் �ம் �ராணவா�
உ�ரினங் களின்
���ப் �க்�ம்
வ�வ�க்�ன் ற
“�ைர�ரல் �ைகப் பாரத்�ன் ” �ன் �ைள� என் �ம்
க�தப் ப��ற�. இ� ஒ� இரண்டாம் நிைல மரப�ச்
�ைத�க்
காரணி
�ைளவாக
இ�க்�ம்
என் �
க�தப் ப��ற�, அதனால் , கார்பன் �ளாக்�ம் �ட மரப�
ச��மாற் றக் காரணியாகக் க�தப் படா�.
ம�ப் ��: உட�க்�ள் மரப� ச��மாற் றத் �றனான�
ஒ� �ைறந் தபட்ச வரம் � �ைள�க்கான இரண்டாம்
நிைலயாக உள் ள இயங் ��ைறகளால் எ�களிடத்�ல்
நிகழ் �ற�
மற் �ம்
அ�
நாட்பட்ட
அழற் �க்�ம்
எ�ர்�ைனயாற் �ம்
�ராணவா�
உ�ரினங் களின்
���ப் �க்�ம்
வ�வ�க்�ன் ற
“�ைர�ரல்
�ைகப்
பாரத்�ன் ” �ன் �ைளவா�ம் . இந்த இயங் ��ைற ஒ�
இரண்டாம் நிைல மரப�ச் �ைத�க் காரணி �ைளவாக
இ�க்�ம் என் � க�தப் ப��ற�, அதனால் , கார்பன்
�ளாக்�ம் �ட மரப� ச��மாற் றக் காரணியாகக்
க�தப் படா�.
�ற் �ேநாைய ஏற் ப�த்�ம் தன்ைம:
�லங் � நச்�த்தன் ைம
எ�, வாய் வ�, கால அள� 2 ஆண்�கள்
�ைள�: கட்�கள் இல் ைல.
�ைம எ�, வாய் வ�, கால அள� 2 ஆண்�கள் .
�ைள�: கட்�கள் இல் ைல.
�ைம எ�, ேதா�க்�ரிய�, கால அள� 18 மாதங் கள் .
�ைள�: ச�மக் கட்�கள் இல் ைல.
எ�, உட்�வா�த்தல் , கால அள� 2 ஆண்�கள் .
இலக்� உ�ப் �: �ைர�ரல் .
�ைள�: அழற் �, நார்ப்ெப�க்கம் , கட்�கள் .
��ப் �: எ�களின் �ைர�ர�ல் உள் ள கட்�களான�,
�ைர�ர�ல் உள் ள கார்பன் �ளாக்�ன் ��ப் �ட்ட ஒ�
இரசாயன �ைள�க்�த் ெதாடர்�ன் �, “�ைர�ரல் �ைகப்
பாரத்�ற் �த்”
ெதாடர்�ைடயதாக
இ�க்�ெமன் �
க�தப் ப��ற�. எ�களிடம் உள் ள இந்த �ைள�கள் ,
கைரவதற் �க் க�னமான �ற கனிமத் �கள் கள் �தான பல
ஆய் �களில்
ெதரி�க்கப் பட்�ள் ள�
மற் �ம்
அைவ
எ�க்�க்
��ப் பானைவயாக
இ�க்�ெமன் �
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ேதான் ��ன் றன (ILSI, 2000). ஒத்த �ழ் நிைலகள் மற் �ம்
ஆய் � நிைலைமகளின் �ழ் கார்பன் �ளாக் அல் ல�
ேமாசமானக் கைரயக்��ய �ற �கள் க�க்காக மற் ற
உ�ரினங் களில் (அதாவ�, �ைம எ� மற் �ம் ெவள் ெள�)
கட்�கள் கவனிக்கப் பட�ல் ைல.
இறப் � ��த ஆய் �கள் (மனிதத் தர�கள் )
�ேக-�ல் (ெசாராஹன் , 2001) உள் ள கார்பன் �ளாக்ைக உற் பத்� ெசய் �ன் ற
பணியாளர்கள்
�தான
ஒ�
ஆய் �ல்
ஆய் �
ெசய் யப் பட்ட
ஐந்�
ெதா�ற் �டங் களில் இரண்�ல் �ைர�ரல் �ற் �ேநாய் ஏற் ப�ம் ஆபத்�
அ�கள�ல் இ�ந்த� கண்ட�யப் பட்ட�; எனி�ம் , இந் த அ�கரிப் �க்�ம்
கார்பன்
�ளாக்�ன்
ேடாஸுக்�ம்
இைடேய
ெதாடர்�
எ��ம்
இ�க்க�ல் ைல.
அதனால் , கார்பன் �ளாக்�க்� ெவளிப் ப�வதன் காரணமாக �ைர�ரல்
�ற் �ேநாய்
ஏற் ப�ம்
ஆபத்� அ�கமாக இ�ந் ததாக �லா�ரியர்கள்
க�த�ல் ைல. ஒ� ெதா�ற் �டத்�ல் (ேமார்ஃெபல் �, 2006; �ச்சட், 2006) இ�ந்த
கார்பன் �ளாக் பணியாளர்களின் ெஜர்மானிய ஆய் �ல் , இைதெயாத்த
அ�கரித்த �ைர�ரல் �ற் �ேநாய் ஆபத்� கண்ட�யப் பட்ட�, ஆனால்
ேசாராஹன்
2001
(�ேக
ஆய் �)
ேபாலேவ,
கார்பன்
�ளாக்�க்�
ெவளிப் ப�வ�டன்
எந்தத்
ெதாடர்�ம்
கண்ட�யப் பட�ல் ைல.
18
ெதா�ற் �டங் களில் ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட ஒ� ெபரிய �எஸ் ஆய் �ல் , கார்பன்
�ளாக்ைக உற் பத்� ெசய் �ம் பணியாளர்களிடத்�ல் (ெடல் , 2006) �ைர�ரல்
�ற் �ேநாய் ஏற் ப�ம் அபாயம் �ைறந்��ப் ப� கண்ட�யப் பட்ட�. இந்த
ஆய் �களின் அ�ப் பைட�ல் , �ற் �ேநாய் ��த்த ஆராய் ச்�க்கான சர்வேதச
�கைம�ல் (IARC) உள் ள �ப் ரவரி 2006 பணிக் ��வான�, �ற் �ேநாைய
ஏற் ப�த்�ம் தன் ைமக்கான மனிதச் சான் � ேபா�மானதாக இல் ைல (IARC, 2010)
என் � ���க்� வந்த�.
கார்பன் �ளாக்�ன் IARC ம�ப் பாய் �ல் இ�ந் �, ேசாராஹன் மற் �ம் ஹாரிங் டன்
(2007)
ஆ�யைவ
ஒ�
மாற் �
ெவளிப் பா�
உத்ேதசக்
க�த்ைதப்
பயன் ப�த்��ன் ற �ேக ஆய் �த் தர�கைள ம�ப�ப் பாய் � ெசய் �, ஐந்�
ெதா�ற் �டங் களில் இரண்�ல் கார்பன் �ளாக்க்� ெவளிப் ப�வ�டனான ஒ�
ேநர்மைறயான ெதாடர்ைபக் கண்ட�ந் தன. அேத ெவளிப் பாட்� உத்ேதசக்
க�த்�, ெஜர்மன் ���க்கான ேமார்ஃெபல் � மற் �ம் ெமக்கன் ேன (2009)
ஆ�யவற் றால் பயன் ப�த்தப் பட்ட�; எ�ர்மாறாக, கார்பன் �ளாக்�க்�
ெவளிப் ப�வதற் �ம் �ைர�ரல் �ற் �ேநாய் ஆபத்�க்�ம் இைடேய எந்தத்
ெதாடர்ைப�ம் அைவ கண்ட�ய�ல் ைல, அதனால் , ேசாராஹன் மற் �ம்
ஹாரிங் டன் ஆ�யவற் றால் பயன் ப�த்தப் பட்ட மாற் � ெவளிப் பா� உத்ேதசக்
க�த்�க்� ஆதர�ல் ைல.
ெமாத்தத்�ல் , இந்த �ரிவான ஆய் �களின் �ைளவாக, மனிதர்களிடத்�ல்
கார்பன் �ளாக்�க்� ெவளிப் ப�வதற் �ம் �ற் �ேநாய் ஆபத்�க்�ம் இைடேய
�ைளைவ ஏற் ப�த்��ன் ற எந்த இைணப் �க் காரணி�ம் இல் ைல என் �
நி��க்கப் பட்�ள் ள�.
IARC �ற் �ேநாய் வைகப் பா�
மனிதர்களிடத்�ல் கார்பன் �ளாக் �ற் �ேநாைய �ைள�க்�றதா என் பைத
ம�ப் �� ெசய் வதற் கான மனித உடல் நல ஆய் �களில் இ�ந் � “ேபா�மான
சான் � இல் ைல” என் � 2006-இல் IARC தன� 1995ம் ஆண்�க் கண்���ப் ைப
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�ண்�ம் உ��ெசய் த�. கார்பன் �ளாக்�ன் �ற் �ேநாைய ஏற் ப�த்�ம்
தன் ைமக்கான பரிேசாதைன ரீ�யான �லங் � ஆய் �களில் ”ேபா�மான
சான் �” உள் ளதாக IARC ���க்� வந்த�. மனிதர்க�க்� கார்பன் �ளாக்
“�ற் �ேநாைய
ஏற் ப�த்�ம்
தன் ைமையக்
ெகாண்��ப் பதற் �ச்
சாத்�ய�ள் ள�” (�� 2B) என் ப� IARC-இன் ஒட்�ெமாத்த ம�ப் பாய் வா�ம் ".
இரண்� அல் ல� அதற் � ேமற் பட்ட �லங் � ஆய் �களில் ஒ� உ�ரினம்
�ற் �ேநாைய
ஏற் ப�த்�ம்
தன் ைமையக்
ெகாண்��ப் பதாக
ெவளிப் ப�த்�னால் ,
ெபா�வாக
அத்தைகயெதா�
வைகப் பா�
ேதைவப் ப��ன் ற IARC-இன் வ�காட்�தல் கைள இந்த ��� அ�ப் பைடயாகக்
ெகாண்��ந்த� (IARC, 2010).
எ�களிடம் ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட ஒ� ஆய் �ல் கார்பன் �ளாக்�ன் கைரப் பான்
சாரங் கள் பயன் ப�த்தப் பட்டன. அ�ல் , ேதா�ல் பயன் ப�த்�ய �ற� ச�மக்
கட்�கள் கண்ட�யப் பட்டன. ேம�ம் , �ண்ெட�களிடம் ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட
பல் ேவ� ஆய் �களில் , ேதா�க்க��ல்
ெச�த்தப் பட்டைதத் ெதாடர்ந்�
இைணப் �த்��ப்
�ற் �க்கட்�கள்
கண்ட�யப் பட்டன.
கார்பன்
�ளாக்
சாரங் கள் �லங் �களிடத்�ல் �ற் �ேநாைய �ைள�க்கலாம் என் பதற் �ப்
”ேபா�மான சான் �” இ�ந்த� என் � IARC ���க்� வந்த� (�� 2B).
ACGIH �ற் �ேநாய் வைகப் பா�
மனிதர்க�க்� அ�யப் படாத ெதாடர்ைபக் ெகாண்ட
�லங் �ப் �ற் � ஊக்� (வைகப் �ரி� A3 �ற் � ஊக்�).

உ��ெசய் யப் பட்ட

ம�ப் ��: வைகப் பாட்�ன் உலகளா�ய ஒத்�ைசந்த அைமப் �ன் �ழ் �யவைகப் பா� மற் �ம் இரசாயனங் களின் �வரச்�ட்� இ�தல் ஆ�யவற் �ன்
வ�காட்�தல் கைள நைட�ைறப் ப�த்�வதால் , கார்பன் �ளாக் ஒ� �ற் �
ஊக்�யாக வைகப் ப�த்தப் பட�ல் ைல. ெசயல் படாத, கார்பன் �ளாக் ேபான் ற
கைரவதற் �க் க�னமான �கள் க�க்�ம் , கைரவதற் �க் க�னமான �ற
�கள் க�க்�ம் ��ம் பத் ��ம் ப ெவளிப் ப�வதன் �ைளவாக எ�களிடத்�ல்
�ைர�ரல் கட்�கள் �ண்டப் ப��ன் றன. எ�க்� ஏற் பட்ட கட்�களான�
�ைர�ரல் �ைகப் பார நிகழ் �டன் ெதாடர்�ைடய இரண்டாம் நிைல மரப�ச்
�ைத�க்
காரணி-அல் லாத
இயங் ��ைற�ன்
�ைளவா�ம் .
இ�
மனிதர்களிடத்�ல்
வைகப் ப�த்�வதற் �க்
ேகள் �க்�ரிய
ெதாடர்ைபக்
ெகாண்��க்�ன் ற ஓர் உ�ரினத்�ற் �க் ��ப் பான இயங் ��ைறயா�ம் .
இந்தக் க�த்ைத ஆதரிக்�ம்
வைக�ல் , ��ப் �ட்ட இலக்� உ�ப் �
நச்�த்தன் ைம - �ள் ெவளிப் பா� (STOT-RE) -க்கான CLP வ�காட்�தலான�,
இயங் ��ைறகளின்
�ழ்
�ைர�ரல்
�ைகப்
பாரம்
மனிதர்க�க்�த்
ெதாடர்�ல் லாத� என் � ேமற் ேகாள் காட்��ற�. கார்பன் �ளாக்�க்�
ெவளிப் ப�வதால் �ற் �ேநாய் ஏற் ப�ம் அபாயம் அ�கரிப் ப�ல் ைல என் �
மனித உடல் நல ஆய் �கள் காண்�க்�ன் றன.
இனப் ெப�க்கம் மற் �ம் வளர்ச�
் சார்ந்த நச்�த்தன்ைம:
ம�ப் ��: �லங் �களிடத்�ல் நீ ண்டகாலமாகத் ��ம் பத் ��ம் ப அளிக்கப் பட்ட
ேடா�ன் நச்�த்தன் ைம ��த்த ஆய் �களில் , இனப் ெப�க்க உ�ப் �கள் அல் ல�
க�
வளர்ச்�
��
எந் த
�ைள�க�ம்
ஏற் பட�ல் ைல
என் �
ெதரி�க்கப் பட்�ள் ள�.

EU-CLP-RCB-TAMIL

பக்கம் 14 / 21

��த்தப்பட்ட� 10.07.2019
மாற் றாக்கப்பட்ட� 28.03.2019

��ப் �ட்ட இலக் � உ�ப் � நச்�த்தன்ைம - ஒற் ைற ெவளிப் பா� (STOT-SE)
ம�ப் �� :�ைடக்�ன் ற தர�களின் அ�ப் பைட�ல் ,��ப் �ட்ட இலக்� உ�ப் �
நச்�த்தன் ைமயான� ,ஒற் ைற வாய் வ�யான ,ஒற் ைற உட்�வா�ப் � அல் ல�
ஒற் ைற ேதால் வ�யான ெவளிப் பாட்�ற் �ப் �ற� எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல .
��ப் �ட்ட இலக் � உ�ப் � நச்�த்தன்ைம - �ள் ெவளிப் பா� (STOT-RE):
�லங் � நச்�த்தன் ைம
��ம் பத் ��ம் ப அளிக்கப் ப�ம் ேடா�ன் நச்�த்தன் ைம: உட்�வா�ப் � (எ�), 90
நாட்கள் ,
பாதகமான
�ைளைவக்
ெகாண்ட
ெச��
எ��ம்
கண்ட�யப் பட�ல் ைல (NOAEC) = 1.1 ��/�3 (�வா�க்கத்தக்க�)
�ைர�ரல் அழற் �, �ைகவளர்ச்� மற் �ம் நார்ப்ெப�க்கம் ஆ�யைவ உயர்
ேடாஸ்களில் இலக்� உ�ப் �/�ைள�களா�ம் .
��ம் பத் ��ம் ப அளிக்கப் ப�ம் ேடா�ன் நச்�த்தன் ைம: வாய் வ� (எ�), 2
ஆண்�கள் , �ைள�ன் அள� கண்ட�யப் பட�ல் ைல (NOEL) = 137 ��/�� (உடல்
எைட)
��ம் பத் ��ம் ப அளிக்கப் ப�ம் ேடா�ன் நச்�த்தன் ைம: வாய் வ� (எ�), 2
ஆண்�கள் , (NOEL) = 52 ��/�� (உடல் எைட)
�ைர�ரல் �ைகப் பார நிைலைமகளின் �ழ் கார்பன் �ளாக் எ��டத்�ல்
�ைர�ரல் சார்ந்த எரிச்சல் ,உ�ர� சார்ந்த �ைகப் ெப�க்கம் ,நார்ப்ெப�க்கம்
மற் �ம் �ைர�ரல் கட்�கள் ஆ�யவற் ைற உற் பத்� ெசய் �ற� என் றா�ம் �ட ,
இந்த ப�ல் �ைனயான� �தன் ைமயாக மனிதர்க�க்�த் ெதாடர்�ல் லாத ஒ�
உ�ரனத்�ற் �க் ��ப் பான ப�ல் �ைன என் � நி��ப் பதற் கான சான் �
உள் ள�.
ேநா�ற் ற ��த ஆய் �கள் (மனிதத் தர�கள் )
கார்பன் �ளாக்�ற் �க் �ட்டாக ெவளிப் ப�வ�, �ைர�ரல் ெசயல் பாட்�ல்
��ய, ��ச்ைசயகம் சாராத �ைறப் � ��தங் கைள �ைள�க்கலாம் என் �
கார்பன் �ளாக்ைக உற் பத்� ெசய் �ன் ற பணியாளர்களின் ெதாற் � ேநா�யல்
ஆய் �களின் ���கள் பரிந்�ைரக்�ன் றன. ஒ� 40 ஆண்�கால 8 மணிேநர TWA
அன் றாட (உட்�வா�க்கத்தக்க �ன் னம் ) ெவளிப் பாட்�ல் , FEV 1 -இல் 1 ��/�3 -இல்
இ�ந்� ஒ� 27 �� �ழ் ச�
் ைய �.எஸ். �வாசத்�ற் �ரிய ேநா�ற் ற ��த ஆய் �
பரிந்�ைரக்�ற� (ஹார்ெபர், 2003). ஒ� 40 ஆண்�கால ேவைல வாழ் நாளில்
கார்பன் �ளாக்�ன் 1 ��/�3 (உட்�வா�க்கத்தக்க �ன் னம் )-க்� ெவளிப் ப�வ�
FEV1 -இல் ஒ� 48 �� �ழ் ச�
் ைய �ைள�க்�ம் என் � இதற் � �ந் ைதய
ஐேராப் �ய ஆய் � ஒன் � பரிந்�ைரத்த� (கார்�னர், 2001). எனி�ம் , இந்த
இரண்�
ஆய் �களில்
இ�ந்�
ெபறப் பட்ட
உத்ேதசமான
ம�ப் �கள் ,
�ளிம் �நிைலப் �ள் ளி �வர �க்�யத்�வத்�ன் ம�ப் �களாக மட்�ேம
இ�ந்தன. அைதெயாத்த காலத்�ற் கான வழக்கமான வய�-ெதாடர்பான
�ழ் ச�
் , ேதாராயமாக 1200 �� -ஆக இ�க்�ம் .
�.எஸ். -இல் , 9% �க அ�கமான �ைகப் ��க்காதவர்கள் ெவளிப் பாட்�க் �� (5%
ெவளிப் பட்��க்காத ���க்� மாறாக), இதன் ேநாய���கள் நாட்பட்ட
�ச்�க் �ழாய் அழற் ��டன் ஒத்�ப் ேபாவதாகத் ெதரி�த்த�. ஐேராப் �ய
ஆய் �ல் , ேகள் �ப் பட்�யைல நிர்வ�ப் ப�ல் உள் ள ெசயல் �ைற�யல் சார்ந்த
வரம் �களான�, ெதரி�க்கப் பட்ட ேநாய���கள் ��த்� வைரய ���ன் ற
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���ைரகைளக் கட்�ப் ப�த்��ன் றன. எனி�ம் , �ைர�ரல் ெசயல் பா�
��த்�ப் �றக்கணிக்கக்��ய �ைள�க�டன் , கார்பன் �ளாக்�க்�ம் மார்�ப்
படலங் கள் ��ள் ள ��ய உளி ஊ��வாத தன் ைமக�க்�ம் இைடேய ஒ�
இைணப் � இ�ப் பதாக இந்த ஆய் � �ட்�க்காட்�ய�.
ம�ப் ��:
உட்�வா�த்தல் - GHS -இன் �ழ் �ய-வைகப் பாட்�ன் வ�காட்�தல் கைள
நைட�ைறப் ப�த்�வதால் , �ைர�ரல் �தான �ைள�க�க்காக STOP-RE
-இன் �ழ் கார்பன் �ளாக் வைகப் ப�த்தப் பட�ல் ைல. கார்பன் �ளாக்
ேபான் ற கைரவதற் �க் க�னமான �கள் க�க்� ெவளிப் ப�வைதத்
ெதாடர்ந்�, “�ைர�ரல் �ைகப் பாரத்�ன் ” �ைளவாக எ�களின்
தனித்�வமான
ப�ல் �ைன�ன்
அ�ப் பைட�ல்
வைகப் பா�
ேதைவப் பட�ல் ைல. அழற் � மற் �ம் நார்த்�� சார்ந்த ப�ல் �ைனகள்
ேபான் ற, எ��டத்�ல் ஏற் பட்ட �ைர�ரல் சார்ந்த �ைள�களின் வ�வ
�தமான�, அைதெயாத்த ெவளிப் பாட்� நிைலைமகளின் �ழ் �ற
ெகா�த்�ண்ணி உ�ரினங் கள் , மனித இனம் -சாராத உயர் �லங் �னம்
அல் ல� மனிதர்களிடத்�ல் கண்ட�யப் பட�ல் ைல. �ைர�ரல் �ைகப்
பாரமான� மனிதர்களின் ஆேராக்�யத்�ற் �த் ெதாடர்�ைடயதாகத்
ேதான் ற�ல் ைல.
ெமாத்தத்�ல் ,
கார்பன்
�ளாக்�ற் கான
ெவளிப் பாட்�ற் �ம் மனிதர்களிடத்�ல் �ற் �ப் பண்�-இல் லாத �வாச
ேநாய் அபாயத்�ற் �ம் இைடேய எந்த இைணப் �க் காரணி�ம் இல் ைல
என் � �றப் பாக ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட ஆய் �களில் இ�ந் � �ைடத்த
ெதாற் � ேநா�யல் சார்ந்த சான் � ெவளிப் ப�த்��ள் ள�. ��ம் பத்
��ம் ப உட்�வா�ப் பதற் � ெவளிப் பட்ட �ற� கார்பன் �ளாக்�க்கான
ஒ�STOT -RE வைகப் ப �த்த ல் ேதைவ�ல் ைல .
வாய் வ�: �ைடக்�ன் ற தர�களின் அ�ப் பைட�ல் , ��ப் �ட்ட இலக்�
உ�ப் �
நச்�த்தன் ைமயான�,
��ம் பத்
��ம் ப
வாய் வ�யாக
ெவளிப் ப�வதற் �ப் �ற� எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.
ேதால் சார்ந்தைவ: �ைடக்�ன் ற தர�கள் மற் �ம் இரசாயன-ெபௗ�க
பண்�களின் (கைரயாத தன் ைம, �ைறவாக உ�ஞ் சக்��ய �றன் )
அ�ப் பைட�ல் , ��ம் பத் ��ம் ப ேதா�க்� ெவளிப் பட்ட �ற�
��ப் �ட்ட இலக்� உ�ப் � நச்�த்தன் ைம எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.
உ�ஞ் சல் �ங் �:

ம�ப் ��: ெதா�ற் �ைற சார்ந்த அ�பவம் மற் �ம் �ைடக்�ன் ற
தர�களின்
அ�ப் பைட�ல் ,
உ�ஞ் சல்
�ங் �
எ��ம்
எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.

�ரி� 12: �ழல் சார் தகவல் கள்

12.1 நச்�த்தன் ைம
நீ ர் சார்ந்த நச்�த்தன் ைம:
��ரமான �ன் நச்�த்தன் ைம:
LC0 (96 மணி) 1000��/�, உ�ரினங் கள் :
�ராச்�டானிேயா ெரரிேரா (�ப் ரா�ஷ்), �ைற: OECD வ�காட்�தல் 203
��ரமான ��ெக�ம் �ல் லாத உ�ரின நச்�த்தன் ைம:
EC50 (24 மணி) > 5600
��/�, உ�ரினம் : டாஃப் னியா (நீ ர்த் ெதள் �ப் �ச்�), �ைற: OECD வ�காட்�தல்
202
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��ரமான பா��ன நச்�த்தன் ைம:
EC50 (72 மணி) >10,000 ��/�, NOEC 10,000
��/�, உ�ரினம் : ெசனிெடஸ்மஸ் சப் ஸ்�ேகட்டஸ், �ைற: OECD வ�காட்�தல் 201
�ளர்�க்�ய ேச�: EC0 (3 மணி) > 400 ��/�, EC10 (3மணி): கால் �யம் 800 ��/�,
�ைற: DEV L3 (TTC ேசாதைன)
12.2 �டாப் ��யான� மற் �ம் �ைதயக்��ய�
தண்ணீரில்
கைரயாத�.
மண்
ேமற் பரப் �ன்
��
தங் ���க்�ம்
எ�ர்பார்க்கப் ப��ற�. �ைத�ம் என் � எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.
12.3

என் �

உ�ரி�ரட்�த் �றன்
உட்ெபா�ளின் இயல் ேவ�ப் பண்�கள் காரணமாக எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல.

12.4 மண்ணில் இடம் ெபயராற் றல்
இடம் ெபய�ம் என் � எ�ர்பார்க்கப் பட�ல் ைல. கைரயாதைவ.
12.5 PBT மற் �ம் cPvB ம�ப் �ட்�ன் ���கள்
கார்பன் �ளாக் என் ப� PBT அல் ல� PvB அல் ல.
12.6 மற் ற பாதகமான �ைள�கள்
�ைடக்க�ல் ைல.

�ரி� 13: அகற் � வதற் காகக் க�த்� ல் ெகாள் ள ப் ப ட ேவண் �யைவ
13.1 க�� �த்�கரிப் � �ைறகள்
தயாரிப் �ப் ெபா�ைள அகற் �தல் :
தயாரிப் �ப் ெபா�ைள ெபா�த்தமான �ட்டாட்�, மாகாண, மாநில மற் �ம்
உள் �ர் அ�காரிகளால் வழங் கப் பட்��க்�ம் ஒ�ங் ��ைறக�க்� இணங் க
அகற் ற ேவண்�ம் .
�ேர�ல் :
கனடா:

வைக IIA க�வாகக் க�தப் ப��ற� - ெசயலற் ற� அல் ல.
மாகாண ஒ�ங் ��ைறகளின் �ழ் �ங் � �ைள�க்கக்��ய
க�� அல் ல.
ஐேராப் �ய ஒன் �யம் :
க�ன் �ல் வ�காட்�தல் 75/422/EEC -இன் ப� ஐேராப் �ய ஒன் �யக்
க��க் ���� எண் 061303
�எஸ்ஏ:
�.எஸ். RCRA, 40 CFR 261 -இன் �ழ் �ங் � �ைள�க்கக்��ய க��
அல் ல.

ெகாள் கலன் /ெபா�ைய அகற் �தல் :
கா�யான ெபா�ைய ேத�ய மற் �ம் உள் �ர் சட்டங் க�க்�
இணங் க அகற் ற ேவண்�ய� கட்டாயமா�ம் .
�ரி� 14: ேபாக் � வரத்� ெதாடர்ப ான தகவல் கள்
UN �ைறயான �யமாகச் ��ப�த்��ன் ற �டப் ெபா�ட்க�க்� இணங் க ஏ� ASTM
ஒப் �ேநாக்�ம் கார்பன் �ளாக்�களின் பரிேசாதைனைய சர்வேதச கார்பன் �ளாக்
�ட்டைமப் � ஏற் பா� ெசய் த�. எல் லா ஏ� ஒப் �ேநாக்�ம் கார்பன் �ளாக்�க�ம் “�ரி� 4.2 இன் �யமாகச் ��ப�த்��ன் ற உட்ெபா�ள் அல் ல” என் � கண்ட�யப் பட்டன. அேத கார்பன்
�ளாக்�கள்
உடன�யாக
�ப் பற் றைவக்கக்
��ய
�டப் ெபா�ட்க�க்�
இணங் க
பரிேசா�க்கப் பட்�, அபாயகரமான ெபா�ட்களின் ேபாக்�வரத்� ��த்த தற் ேபாைதய �என்
பரிந்�ைரகளின் �ழ் “�ரி� 4.1 -இன் உடன�யாக �ப் பற் றைவக்கக் ��ய �டப் ெபா�ள்
அல் ல” என் � கண்ட�யப் பட்ட�.
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கார்பன் �ளாக்கான� “கார்பனாக, ெசயற் ப�த்தாததாக, கனிமத் ேதாற் ற �லமாக”
இ�ந்தால் , �ன் வ�ம் அைமப் �கள் அைத “�ங் � �ைள�க்கக்��ய சரக்�” என் �
வைகப் ப�த்�வ�ல் ைல.
�ர்லா கார்பனின்
கார்பன்
�ளாக் தயாரிப் �கள்
இந்த
வைரயைறையப் �ர்த்� ெசய் �ன் றன.
DOT
14.1
14.2
14.3
14.4

IMDG

RID

ADR

UN/அைடயாள எண்
�ைறயான சரக்�ப் ேபாக்�வரத்�ப் ெபயர்
�ங் �ன் வைக
ெபா����ன் ற ��

ICAO (காற் �) IATA
ஒ�ங் �ப�த்தப் பட�ல் ைல
ஒ�ங் �ப�த்தப் பட�ல் ைல
ஒ�ங் �ப�த்தப் பட�ல் ைல
ஒ�ங் �ப�த்தப் பட�ல் ைல

�ரி� 15: ஒ�ங் ��ைறத் தகவல் கள்
15.1 உட்ெபா�ள் அல் ல� கலைவக்�க் ��ப் பான பா�காப் �, �காதாரம் மற் �ம் �ற் �ச்�ழல்
ஒ�ங் ��ைறகள் /சட்ட �ட்டங் கள்
ஐேராப் �ய ஒன் �யம் :
அபாயத்�ன் அ���:
ஒ�ங் ��ைற (EC) எண் 1272/2008 -இன் ப� �ங் �
�ைள�க்கக்��ய ெபா�ள் அல் ல.
ேத�ய ஒ�ங் ��ைறகள் :
ெஜர்மனி:
��ட்சர்லாந் �:

நீ ர்த் �ங் � வைக (WGK): nwg (நீ ர் ஆபத்� இல் ைல)
WGK எண்: 1742
��ஸ்
�ஷத்தன் ைம
வைக:
பரிேசா�க்கப் பட்�,
நச்�த்தன் ைம அற் ற� எனக் கண்ட�யப் பட்ட�. G-8938.

சர்வேதச சரக்� இ�ப் �க் கணக்�கள் :
கார்பன் �ளாக், CAS எண் 1333-86-4, �ன் வ�ம் சரக்� இ�ப் �க் கணக்�களில்
ேதான் ��ற�:
ஆஸ்�ேர�யா:
AICS
கனடா:
DSL
�னா:
IECSC
ஐேராப் பா (ஐேராப் �ய ஒன் �யம் ):
ஜப் பான் :
ENCS
ெகாரியா:
KECI
��ப் ைபன் ஸ்:
PICCS
ைதவான் :
TCSI
நி��லாந் �:
NZIoC
�எஸ்ஏ:
TSCA

EINECS (EINECS-RN: 215-609-9)

15.2 இரசாயனப் பா�காப் � ம�ப் ��
ஐேராப் �ய ஒன் �ய இரசாயனப் பா�காப் � ம�ப் ��:
ரீச ் ஒ�ங் ��ைற�ன் ஆய் �ைர 144.1 -இன் ப�, இந்த உட்ெபா��க்காக ஓர்
இரசாயனப் பா�காப் � ம�ப் �� ேமற் ெகாள் ளப் பட்�ள் ள�.
ஐேராப் �ய ஒன் �ய ெவளிப் பா� காட்�கள் :
ரீச ்
ஒ�ங் �ைற�ன்
ஆய் �ைர
14.4
-இன் ப�,
உட்ெபா�ள்
�ங் �
�ைள�க்கக்��ய� அல் ல என் பதால் எந்த ெவளிப் பாட்�ச் �ழ் நிைல�ம்
உ�வாக�ல் ைல.
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�ரி� 16: �றத் தகவல் கள்
ெதாடர்�த் தகவல் கள்

Birla Carbon U.S.A., Inc.
370 Columbian Chemicals Lane
Franklin, LA 70538-1149, U.S.A.
Telephone +1 337 836 5641

Birla Carbon Brasil Ltda.
Estrada Renê Fonseca S/N
Cubatão SP Brazil
CEP 11573-904
PABX Operator +55 13 3362 7100

Birla Carbon Egypt S.A.E.
El-Nahda Road
Amreya, Alexandria, Egypt
+20 3 47 70 102

Birla Carbon U.S.A., Inc.
3500 South Road S
Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A.
Telephone +1 620 356 3151

Birla Carbon Italy S.R.L.
Via S Cassiano, 140
I - 28069 San Martino di Trecate
(NO) Italy
Telephone +39 0321 7981

Birla Carbon India Private Limited
K-16, Phase II, SIPCOT Industrial
Complex
Gummidipoondi – 601201
Dist: Thiruvallur, Tamil Nadu
India
+91 44 279 893 01

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 Brasil Ltda.
Via Frontal km, 1, S/N. Polo
Petroquimico
Camaçari Bahia Brazil
CEP 42.810-320
Telephone +55 71 3616 1100

Birla Carbon Hungary Ltd.
H - 3581 Tiszaújváros
P.O.B. 61, Hungary
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 India Private Limited
Murdhwa Industrial Area
P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra
U.P. Pin – 231 217
India
+91 5446 252 387/88/89/90/91

Birla Carbon Spain, S.L.U.
Carretera Gajano-Pontejos
39792 Gajano, Cantabria
Apartado 283, Santander, Spain
Telephone +34 942 503030

Birla Carbon China (Weifang)
Co., Ltd.
Binhai Economic Development
Zone
Weifang, Shandong, 262737,
PRC
Telephone +86 (0536) 530 5978
Birla Carbon China (Jining) Co.
Ltd.
No. 6, Chenguang Road, Jibei
High-Tech Industry Park Zone
Jining City, Shandong Province
The People’s Republic of China,
272000
Telephone +86 (0537) 677 9018
Birla Carbon Korea Co., Ltd.
#1-3, Ulha-Dong
Yeosu city, cheonnam 555-290,
Korea
Telephone 82-61-688-3330
Birla Carbon Thailand Public Co.
Ltd.
44 M.1, T. Posa, A. Muang
Angthong 14000
+66 35 672 150-4

ேமற் ேகாள் கள் :

ேபார்ம், P.J.A., ேகக்மாக், G., ெஜர்மான், E., �ய் ஷாப் ட் C., ெகம் ெபர்ஸ், P., ேவன்
ஷூட்ெடன்,FJ., ஓபர்ேடார்ஸ்ெடர், G., �ன்ஸ், RP. (2005) ெவவ் ேவ� வர்த்தகரீ�யான
கார்பன்
�ளாக்�க�க்கான எ�கள்
மற் �ம்
�ைர�ரல்
உ�ர�க்களின்
ஆய் �க்�ட மற் �ம் உடல் ரீ�யான ெவளிப் பாட்�க்�ப் �ற� PAH-DNA ஒ�க்�களின்
உ�வாக்கம் . நச்�யல் சார்ந்த ெசாற் களின் ��க்கம் ம�ந்�யல் 1:205(2):157-67.
�ச்சட், S, ேமார்ஃெபல் �, P, ெவல் ேமன், J, ேபால் ம் -ஆேடார்ஃப் , U, ெமக்கன்னி, R,
�க்கார்ஸ் �, C, (2006) �ைர�ரல் �ற் �ேநாய் இறப் � ��தம் மற் �ம் கார்பன் �ளாக்
ெவளிப் பா� - ஒ� ெஜர்மானிய கார்பன் �ளாக் உற் பத்�த் ெதா�ற் �டத்�ல்
நடத்தப் பட்ட ஓர் உள் ளைமந்த நிகழ் �-கட்�ப் பா� ஆய் �. ெதா�ல் மற் �ம்
�ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ம�ந்�ன் ஆய் �தழ் 12: 1242-1252.
ெடல் , L, �ண்�ட், K, �ய் ேபால் ட், R, �ெனஸ், A, ேகாெஹன், L, �ய் ெடன்ரீச,் M,
பச்சாண்ட், A. (2006) �ைனெடட் ஸ்ேடட்ஸ் கார்பன் �ளாக் ெதா�ற் �ைற�ல்
நடத்தப் பட்ட பணியாளர்களின் �� இறப் � ��த ஆய் �. ெதா�ல் மற் �ம்
�ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ம�ந்� 48(12): 1219-1229.
ட்ரிஸ்ேகால் KE, ெடேயா LC, கார்ட்டர் JM, ேஹாவார்ட் BW, ஹாஸ்ெஸன்�ன் DG மற் �ம்
ெபர்ட்ராம் TA (1997) எ��ன் �ற் றைறப் �றத்ேதால் உ�ர�க்களில் உள் ள உ�மாற் றம்
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ெதாடர்பான �கள் ெவளிப் பாட்�ன் மற் �ம் �கள் -�ண்டப் பட்ட அழற் �ைய
ஏற் ப�த்��ன்ற உ�ர�க்களின் �ைள�கள் . �ற் � வளர்ச்� 18(2) 423-430.
ஃகார்�னர் K, ேவன் டாங் ெகெரன் M, ஹாரிங் டன் M. (2001)கார்பன் �ளாக்�ற் �
ெவளிப் ப�வதால் ஏற் ப�ம் �வாச ஆேராக்�யத்�ன் �தான �ைள�கள் : ஐேராப்�ய
கார்பன் �ளாக் தயாரிப் �த் ெதா�ற் �ைற�ல் நடத்தப்பட்ட கட்டம் 2 மற் �ம் 3
இைடக்�� ஆய் �களின் ���கள் . ெதா�ல் மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ம�ந்� 58:
496-503.
ஹார்ெபர் P, �ராங் க்ேகா H, ேசா�ஸ் S, ேடாேரா�யன் A, ெமர்ஸ் B. (2003) கார்பான்
�ளாக்�ற் �
ெவளிப் ப�வ�னால்
ஏற் ப�ம்
�வாசச்
ெசயல் பா�
மற் �ம்
ேநாய���களின் �ைள�கள் . ெதா�ல் மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ம�ந்� 45: 144-55.
ILSI இடர் அ��யல் நிைலயப் ப�லரங் �: மனித இடர் ம�ப் �ட்�க்கான �கள் �ைகப்
பாரத்�ற் �, �க�க்கான எ� �ைர�ரல் ப�ல் �ைன�ன் ெதாடர்�ைம. Inh.
நச்�யல் . 12:1-17 (2000).
�ற் �ேநாய்
�தான ஆராய் ச்�க்கான சர்வேதச �கைம: மனிதர்க�க்�ப்
�ற் �ேநாைய
ஏற் ப�த்�ம்
அபாயங் களின்
ம�ப்பாய் �
��த்த
IARC
தனிக்கட்�ைரகள் (2010), ெதா�� 93, �ப்ரவரி 1-14, 2006, கார்பன் �ளாக்,
ைடட்டானியம் ைடயாக்ைஸ� மற் �ம் மாக்கல் . ைலயான், ஃ�ரான்�.
ேமார்ஃெபல் � P, �ச்�ட் SF, ெவல் ேமன் J, ெமக்கன்னி RJ, �க்கார்ஸ் � C (2006). �ைர�ரல்
�ற் �ேநாய் இறப் � ��தம் மற் �ம் கார்பன்
�ளாக்�ற் � ெவளிப் ப�தல் :
ெஜர்மானிய கார்பன் �ளாக் உற் பத்�த் ெதா�ற் �டத்�ல் இ�க்�ம் ஒ� ���ன்
காக்ஸ் �ன்ேனாக்�ப் ப�ப் பாய் �. ெதா�ல் மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் சார்ந்த ம�ந்�ன்
ஆய் �தழ் 48(12):1230-1241.
ேமார்ஃெபல் � P மற் �ம் ெமக்கன்னி RJ, (2009). கார்பன் �ளாக் மற் �ம் �ைர�ரல்
�ற் �ேநாய் பரிேசாதைனயான�, பன்�கட்� அ�மானத்�ன் �லமான ஓர்
��ைமயான ெவளிப் பாட்� அள� �ைறயா�ம் . Am. J. Ind. Med. 52: 890-899.
ேசாராஹன் T, ஹா�ல் டன் L, ேவன் ேடாங் ஃெகெரன் M, ஃகார்�னர் K, ஹாரிங் டன் JM
(2001). �.ேக. கார்பன் �ளாக் பணியாளர்களின் ஓர் �� இறப் � ��த ஆய் �, 1951-1996.
Am. J. Ind. Med. 39(2):158-170.
ேசாராஹன் T ஹாரிங் டன் JM (2007) �ேக கான்கன் உற் பத்�ப் பணியாளர்களிடத்�ல்
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட �ைர�ரல் �ற் �ேநாய் அபாயங் களின் ஓர் ‘‘�ைனப் பான”
ப�ப் பாய் �, 1951-2004. Am. J. Ind. Med. 50, 555–564.
இங் � வழங் கப்பட்�ள் ள தர�க�ம் தகவல் க�ம் எங் களின் தற் ேபாைதய அ�� மற் �ம் அ�பவ நிைலக்�த்
ெதாடர்�ைடயனவா�ம் . ேம�ம் , அைவ சாத்�யமான ெதா�ல் சார்ந்த ஆேராக்�ய மற் �ம் பா�காப்�க்
கவைலக�க்�த் ெதாடர்�ைடய எங் களின் தயாரிப்�ப் ெபா�ைள �வரிப்பதற் � ேநாக்க�டப்பட்�ள் ள�. இந்தத்
தயாரிப்�ப் ெபா�ைளப் பயன் ப�த்�பவர், ேநாக்க�டப்பட்�ள் ள ஏேத�ம் பயன் பா� மற் �ம் பயன் பாட்�
�ைறக்காக தயாரிப்�ப் ெபா�ளின் ெபா�த்தத்ைதத் �ர்மானிப்பதற் �ம் , ெதாடர்�ைடய சட்ட ஆட்� எல் ைல�ல்
அத்தைகய பயன் பாட்�க்�ப் ெபா�த்தமான ஒ�ங் ��ைறகைளத் �ர்மானிப்பதற் �ம் �� ெபா�ப்ைபக்
ெகாண்��க்�றார். இந்த SDS ஆன� கால �ைறப்ப�, ெபா�ந்��ன் ற ஆேராக்�ய மற் �ம் பா�காப்�த்
தரநிைலக�க்� இணங் க ��ப்�க்கப்ப��ற�.
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