திருத்தப்பட்டது 26.08.2021
மாற் றாக்கப் பட்டது 16.02.2021

பாதுகாப் புத் தரவுத் தாள்
ஒழுங் குமுறற (EC) எண் 1907/2006 (ரீச)் , ஆய் வுறர 31-இன் படி

கார்பன் பிளாக்
பிரிவு
1:
உட்பபாருள் /கலவை
நிறுைனத்தின் அவடயாளம்
1.1

மற் றும்

நிறுைனம் /பபாறுப் பபற் கும்

தயாரிப்புப் பபாருள் அறடயாளங் காட்டி
இரசாயனப் பபயர்: கார்பன் பிளாக்
CAS எண்:

1333-86-4

ரீச ் பதிவு எண்:

01-2119384822-32-XXXX

EINECS-RN:

215-609-9

அறடயாளம் கண்டறிவதற் கான பிற வழிவறககள் :
Birla Carbon™

3007
3031
3034
3035
3041
3051
3066
3104
3106
1. உட்பபாருள் அல் லது கலறவயின் பதாடர்புறடய அறடயாளமறியப்பட்ட பயன் பாடுகள்
மற் றும் பின் வருவனற் றுக்கு எதிராக அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு பயன் படுகிறது
பதாடர்புறடய அறடயாளமறியப்பட்ட பயன் பாடுகள் :
பெகிழி மற் றும் ரப்பருக்கான சசர்க்றகப் பபாருள் ; ெிறமி;
இரசாயன
ஊக்கி,
மின்கலன்கள் ,
பவப்பம்
தாங் கக்கூடிய
பபாருட்கள் , பல் சவறு பபாருட்களுக்கான சசர்க்றகப் பபாருள் .
பின் வருவனற் றுக்கு எதிராக அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு பயன் படுகிறது: மனிதர்களுக்குப்
பச்றச குத்தும் ெிறங் களில் உள் ள ெிறமிகள் .
1.3 பாதுகாப்புத் தரவுத் தாளின் வழங் குெர் குறித்த விவரங் கள்
தயாரிப்பாளர்:
பிரிவு 16-ஐ காண்க
பிர்லா கார்பன் யு.எஸ்.ஏ. இங் க்.
1800 பவஸ்ட் ஓக் பவகுஜன ெீ திமன் றம்
சமரிட்டா, ஜார்ஜியா 30062, யுஎஸ்ஏ
+1 (800) 235-4003 அல் லது +1 (770) 792-9400
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மின் னஞ் சல் முகவரி:

BC.HSE@adityabirla.com

அவசரகாலத் பதாறலப்சபசி எண்கள் :

அவசரகாலத் ததாலலப் பபசி எண்கள் – VERISK3E
Argentina
Australia
Brazil
Chile
Colombia
China

+54 11 5219 8871
+61 280 363 166
+55 11 4349 1907
+56 44 8905208
+57 1 344 1317
+86 4001 2001 74

China/Asia Pacific
Korea
Mexico
Peru
Thailand
United Kingdom

+86 4001 2035 72
+82 070 4732 5813
+52 55 41696225
+51 1 708 5593
+66 2105 6177
+0 800 680 0425

Americas
Asia Pacific
Europe
Middle East/Africa
Non-Region Specific
US & Canada

+1 760 476 3961
+1 760 476 3960
+1 760 476 3962
+1 760 476 3959
+1 760 476 3971
+1 866 519 4752

பிரிவு 2: தீங் கு(கவள) அவடயாளம் கண்டறிதல்
2.1

உட்பபாருள் அல் லது கலறவயின் வறகப்பாடு
ஐசராப்பிய ஒன் றியம் :
ஒழுங் குமுறற (EC) எண் 1272/2008 [CLP] -இன் படி தீங் கு
விறளவிக்கக்கூடிய பபாருள் அல் ல.

2.2

விவரச்சீட்டு கூறுகள்
சித்திர விளக்கப்படம் :

எதுவுமில் றல

சமிக்றஞ பசால் :

எதுவுமில் றல

தீங் கு அறிக்றக:

எதுவுமில் றல

முன் பனச்சரிக்றகக் கூற் று:
2.3

எதுவுமில் றல

பிற தீங் குகள்
இெ்த உட்பபாருள் யுறனபடட் ஸ்சடட்ஸ் 2012 OSHA தீங் கு தகவல் பதாடர்புத் தரம் (29 CFR
1910.1200) மற் றும் கனடிய தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய தயாரிப் புப் பபாருட்கள்
ஒழுங் குமுறற
(HPR)
2015
-ஆல்
தீப்பற் றறவக்கக்
கூடிய
தூசியாக
தீங் கு
விறளவிக்கக்கூடியதாக வறகப்படுத்தப்பட்டுள் ளது. யுறனபடட் ஸ்சடட்ஸ் மற் றும்
கனடாவில் உள் ள சமிக்றஞச் பசால் , தீங் கு அறிக்றக மற் றும் முன் பனச்சரிக்றகக்
கூற் றுகளாவன: எச்சரிக்றக காற் றில் பசறிவறடகின் ற தீப்பற் றறவக்கக் கூடிய தூறச
உருவாக்கலாம் பவப்பம் , தீப்பபாறிகள் மற் றும் தீச்சுடர் உள் ளிட்ட எல் லா தீப்பற் ற
றவக்கின் ற ஆதாரங் களில் இருெ்து விலக்கி றவக்கவும் . பவடிக்கும் அபாயத்றதக்
குறறப்பதற் குத்
தூசி
திரள் வறதத்
தவிர்க்கவும் .
300°C
-க்கு
அதிகமான
பவப்பெிறலகளுக்கு பவளிப்படுத்தக்கூடாது. தீப்பற் றறவக்கக் கூடிய அபாயகரமான
தயாரிப்புப் பபாருட்களில் கார்பன் சமானாக்றஸடு, கார்பன் றடயாக்றஸடு,
சல் ஃபரின் ஆக்றஸடுகள் மற் றும் கரிமத் தயாரிப்புகள் உள் ளடங் கலாம் .
கண்:

மீளக்கூடிய இயெ்திரமுறற எரிச்சறல விறளவிக்கலாம் .

சருமம் :

சருமத்தில்
இயெ்திரமுறற
எரிச்சல் ,
மண்ணாதல்
மற் றும்
உலர்ச்சிறய
விறளவிக்கலாம் .
மனிதர்களிடத்தில்
உணர்ச்சியூட்டல் ெிகழ் வுகள் எதுவும் பதரிவிக்கப்படவில் றல.

உட்சுவாசித்தல் :

தூசானது சுவாசக் குழாய் க்கு எரிச்சறல ஏற் படுத்தக்கூடும் .
உள் ளிருெ்து காற் றற பவளிசயற் றக்கூடிய அறமப்றப வழங் கவும் .
பிரிவு 8-ஐ காண்க.

EU-CLP-RCB BC-TAMIL

பக்கம் 2 / 20

திருத்தப்பட்டது 26.08.2021
மாற் றாக்கப் பட்டது 16.02.2021

உட்பகாள் ளல் :

பாதகமான உடல் ெல விறளவுகள் எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.

புற் றுசொறய ஏற் படுத்தும் தன் றம:
கார்பன் பிளாக் ஆனது, குழு 2B உட்பபாருளாக (இது

மனிதர்களுக்குப் புற் றுசொறய ஏற் படுத்துவதற் கு வாய் ப்புள் ளது)
புற் றுசொய் மீதான ஆராய் ச்சிக்காக (IARC) சர்வசதச முகறமயால்
பட்டியலிடப்பட்டுள் ளது. பிரிவு 11-ஐ காண்க.

பிரிவு 3: உள் ளடக்கங் கள் குறித்த பேர்க்வக/தகைல் கள்
3.1

உட்பபாருள்
3.1.1
கார்பன் பிளாக் (அமார்ஃபஸ்)
3.1.2

CAS எண்:

1333-86-4

3.1.3

EINECS-RN:

215-609-9

100%

பிரிவு 4: முதலுதவி நடைடிக்வககள்
4.1 முதலுதவி ெடவடிக்றககளின் விவரிப்பு
உட்சுவாசித்தல் :
பாதிக்கப்பட்ட ெபறர சுத்தமான காற் று இருக்கும் இடத்திற் கு
அறழத்துச் பசல் லவும் . சதறவப்பட்டால் , வழக்கமான முதலுதவி
ெடவடிக்றககளின்
வாயிலாக
இயல் பான
சுவாசித்தறல
மீட்படடுக்கவும் .
சருமம் :

பமன் றமயான
சசாப்பு
மற் றும்
தண்ணீறரக்
பகாண்டு
சருமத்றதக் கழுவுங் கள் . சொயறிகுறிகள் ெீ டித்தால் , மருத்துவக்
கவனிப்றப ொடவும் .

கண்:

கண்ணிறமகறளத் திறெ்தவாறு அதிகளவு தண்ணீறரக் பகாண்டு
கண்கறள ென் றாகக் கழுவவும் . சொயறிகுறிகள் உருவானால் ,
மருத்துவக் கவனிப்றப ொடவும் .

உட்பகாள் ளல் :

வாெ்திபயடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. சுயெிறனவு இருெ்தால் ,
அதிகளவு தண்ணீர ் குடிக்கச் பசய் யவும் . சுயெிறனவற் ற ஒரு
ெபருக்கு ஒருசபாதும் வாய் வழியாக எறதயும் அளிக்கக் கூடாது.

4.2 தீவிரமான மற் றும் தாமதித்தறவ உள் ளடங் கிய, மிக முக்கியமான சொயறிகுறிகள்
சொயறிகுறிகள் :
பதாழில் வழி பவளிப்பாடு வரம் புக்கு சமல் பவளிப்பட்டால் ,
கண்கள் மற் றும் சுவாசக் குழாயில் எரிச்சல் ஏற் படும் . பிரிவு 2-ஐ
காண்க.
4.3 ஏசதனும் உடனடி மருத்துவக் கவனிப்பு மற் றும் சிறப்பு சிகிச்றசத் சதறவயின் அறிகுறி
மருத்துவர்களுக்கான குறிப்பு:
சொயறிகுறிகளுக்சகற் ப சிகிச்றசயளிக்கவும்
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பிரிவு 5: தீயவணப் பு நடைடிக்வககள் :
5.1

தீயறணப்புச் சாதனம்
பபாருத்தமான தீயறணப்புச் சாதனம் :
நுறர, கார்பன் றடஆக்றஸடு (CO2), உலர் இரசாயனத் தூள்
அல் லது ெீ ர் மூட்டத்றதப் பயன் படுத்தவும் . தண்ணீர ்
பயன் படுத்தப்பட்டால் ,
பனிமூட்டத்
பதளிப்பான்
பரிெ்துறரக்கப்படுகிறது.
பபாருத்தமற் ற தீயறணப்புச் சாதனம் :
உயர் அழுத்தக் கருவிறயப் பயன் படுத்த சவண்டாம் , அது
சாத்தியமான
பவடிக்கும்
தூசு-காற் றுக்
கலறவறய
உருவாக்கலாம் .

5.2 உட்பபாருள் அல் லது கலறவயிலிருெ்து எழும் பிரத்சயகத் தீங் குகள்
இரசாயனத்தில் இருெ்து எழும் பிரத்சயகத் தீங் குகள் :
பபாருட்கள் கிண்டப்படாத வறர மற் றும் தீப்பபாறிகள்
பவளிப்பறடயாகத் பதரியாத வறர கார்பன் பிளாக் எரிெ்து
பகாண்டிருக்கிறது என் பது பவளிப்பறடயாகத் பதரியாமல்
இருக்கலாம் . உள் ளுக்குள் சளசய எரியும் பபாருட்கள் எதுவும்
இல் றல என் பறத உறுதிபசய் வதற் கு, எரியறவக்கப்பட்ட
கார்பன் பிளாக்றக குறறெ்தபட்சம் 48 மணிசெரங் களுக்குக்
கவனமாகக் கண்காணிக்க சவண்டும் .
தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய எரியுெ்தன் றமயுள் ள தயாரிப்புப் பபாருட்கள் :
கார்பன் சமானாக்றஸடு (CO), கார்பன் றடயாக்றஸடு (CO2)
மற் றும் சல் ஃபரின் ஆக்றஸடுகள் .
5.3 தீயறணப்பு வீரர்களுக்கான அறிவுறர
தீயறணப்பு வீரர்களுக்கான சிறப்புப் பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் :
உள் ளறமெ்த சுவாசக் கருவி (SCBA) உள் ளிட்ட முழுப்
பாதுகாப்பான
தீயறணப்புக்
கருவிகறளப்
பயன் படுத்தவும் .
ஈரமான
கார்பன்
பிளாக்
மிகவும்
வழுக்குகின் ற ெறட சமற் பரப்புகறள உருவாக்குகிறது.

பிரிவு 6: எதிர்பாராத விதமான விடுவிப் பு நடைடிக்வககள்
6.1
தனிெபர் முன் பனச்சரிக்றககள் , பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் மற் றும் அவசரகால
ெறடமுறறகள்
தனிப்பட்ட முன் பனச்சரிக்றககள் :
ஈரமான
கார்பன்
பிளாக்
வழுக்குகின் ற
ெறட
சமற் பரப்புகறள உருவாக்குகிறது. தூசு உருவாவறதத்
தவிர்க்கவும் .
பபாருத்தமான
தனிெபர்
பாதுகாப்பு
உபகரணங் கறளயும் , சுவாசப் பாதுகாப்புக் கருவிகறளயும்
அணியவும் . பிரிவு 8-ஐ காண்க.
அவசரகால ெடவடிக்றககறள சமற் பகாள் பவர்களுக்காக:
தனிெபர்
பாதுகாப்பு
உபகரணங் கறளப்
8 -இல் பரிெ்துறரக்கப்பட்டவாறு பயன் படுத்தவும் .
6.2

பிரிவு

சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த முன் பனச்சரிக்றககள்
EU-CLP-RCB BC-TAMIL
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சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த முன் பனச்சரிக்றககள் :
கார்பன் பிளாக் குறிப்பிடத்தகுெ்த சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த
தீங் குகள் எறதயும் விறளவிப்பதில் றல. சாத்தியமிருெ்தால் ,
தறரயில்
தயாரிப்புப்
பபாருட்கள்
சிெ்துவறதக்
கட்டுப்படுத்துங் கள் . ஒரு சிறெ்த ெறடமுறறயாக, கழிவுெீ ர்,
மண், ெிலத்தடி ெீ ர், வடிகால் அறமப்புகள் அல் லது ெீ ர்
ஆதாரங் களில் கலப்பறதக் குறறத்திடுங் கள் .
6.3 காப்பு வசதி மற் றும் சுத்தப்படுத்தும் முறறகள் மற் றும் பபாருட்கள்
காப்பு வசதிக்கான முறறகள் :
சமற் பகாண்டு கசிவறத அல் லது சிெ்துவறதத் தடுப்பது
பாதுகாப்பானது என் றால் அதற் கான ெடவடிக்றககறள
எடுக்கவும் .
சுத்தப்படுத்துவதற் கான முறறகள் :
சிறிய சிெ்தல் கறளச் சாத்தியப்படும் சபாது தூசுறிஞ் சிறயக்
பகாண்டு சுத்தப்படுத்த சவண்டும் .
உலர் விரவுதல்
பரிெ்துறரக்கப்படவில் றல. உயர் பசயல் திறன் பகாண்ட
துகள் களின் காற் று (HEPA) வடிகட்டுதல் பபாருத்தப்பட்ட ஒரு
தூசுறிஞ் சி பரிெ்துறரக்கப்படுகிறது. சதறவப்பட்டால் , உலர்
விரவுதலுக்காக இசலசான ெீ ர் பதளிப்பு தூறசக் குறறக்கும் .
அதிகளவுச் சிெ்திய பபாருட்கறளக் பகாள் கலன்களினுள்
வாரிபயடுக்கலாம் . பிரிவு 13-ஐ காண்க.
6.4 மற் ற பிரிவுகளுக்கான சமற் சகாள்
மற் ற பிரிவுகளுக்கான சமற் சகாள் :

பிரிவு 8-ஐ காண்க. பிரிவு 13-ஐ காண்க.

பிரிவு 7: வகயாளுதல் மற் றும் பேமித்தல்
7.1 பாதுகாப்பாகக் றகயாளுவதற் கான முன்பனச்சரிக்றககள்
பாதுகாப்பாகக் றகயாளுவதற் கான அறிவுறர:
தூசு உருவாவறதத் தவிர்க்கவும் . தூறசச் சுவாசிக்கக் கூடாது. தூசு
உருவாவறதக் குறறப்பதற் கு, பபாருத்தமான உட்புறக் காற் று
பவளிசயற் ற
வசதிறய
வழங் கவும் .
அழுத்தக்
காற் றறப்
பயன் படுத்தக் கூடாது.
ெிறலமின் னிறக்கங் கள்
ஏற் படாமல்
இருப்பதற் கான
முன் பனச்சரிக்றக ெடவடிக்றககறள எடுக்கவும் . மின்சாரத்
தறரயிறணப்பு
மற் றும்
பிறணப்பு,
அல் லது
பசயலற் றக்
காற் றுச்சூழல் கள் சபான் ற சபாதுமான முன் பனச்சரிக்றககறள
வழங் கவும் . குறிப்பிட்ட சில சூழ் ெிறலகளின் கீழ் உபகரணங் கள்
மற் றும் சுமக்கின் ற அறமப்புகறள ெிலத்சதாடு இறணப்பது
சதறவப்படலாம் . கார்பன் பிளாக் தூசுக்கு அருகாறமயில் உள் ள
சாத்தியமான
பற் றறவப்பு
ஆதாரங் கறள
ெீ க்குவறத
பாதுகாப்பான
சவறல
ெறடமுறறகள்
உள் ளடக்குகின் றன;
அறனத்து சமற் பரப்புகளிலும் தூசு திரள் வறதத் தடுப்பதற் காக
சிறெ்த
துப்புரவுப்
பணி;
காற் றற
பவளிசயற் றுவதற் குப்
பபாருத்தமான காற் சறாட்ட வடிவறமப்பு மற் றும் பபாருெ்துகின் ற
பதாழில் வழி பவளிப்பாட்டு வரம் புக்குக் கீழ் காற் றில் பரவும்
தூறசக் கட்டுப்படுத்துவதர்கான பராமரிப்பு. பவப்பப் பணி
EU-CLP-RCB BC-TAMIL
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சதறவப்பட்டால் , அறதச் சுற் றியுள் ள பணிப் பகுதியில் இருெ்து
கார்பன் பிளாக் தூறச அகற் ற சவண்டியது கட்டாயமாகும் .
பபாதுவான சுகாதாரக் கருதுசகாள் கள் : சிறெ்த பதாழில் சார் சுகாதாரம்
பாதுகாப்பு ெறடமுறறகளுடன் இணங் கி றகயாளவும் .

மற் றும்

7.2
ஏசதனும் முரண்பாடான தன் றமகள் உள் ளிட்ட ெிறலறமகளுக்காகப் பாதுகாப்பாக
சசமித்தல்
சசமிப்பு ெிறலறமகள் :
ஒரு உலர்வான, குளிர்ச்சியான மற் றும் காற் சறாட்டம் ெிறறெ்த
அறமவிடத்தில் றவக்கவும் . பவப்பம் , தீப்பற் ற றவக்கின் ற
ஆதாரங் கள் மற் றும் வீரியமிக்க ஆக்ஸிகரணிகளில் இருெ்து
விலக்கி சசமிக்கவும் .
கார்பன் பிளாக் ஆனது, ஐசராப்பிய ஒன் றியச் சசாதறனத்
சதர்வளறவயின் கீழ் ஒரு பிரிவு 4.2 சுயமாகச் சூடுபடுத்துகின் ற
உட்பபாருளாக
வறகப்படுத்தப்படவில் றல.
எனினும் ,
தற் சபாறதய ஐசராப்பிய ஒன் றியத் சதர்வளறவயானது ஒரு
உட்பபாருள்
சுயமாகச்
சூடுபடுத்துகிறது
என் றால்
அது
பகாள் ளளறவ
அடிப்பறடயாகக்
பகாண்டது
என்று
தீர்மானிக்கிறது. இெ்த வறகப்பாடு அதிகக் பகாள் ளளறவக்
பகாண்ட
சசமிப்புக்
பகாள் கலன்களுக்குப்
பபாருெ்தாமல்
இருக்கக்கூடும் .
கார்பன்
பிளாக்
உள் ளடங் கியிருக்கும்
கலன்கள்
மற் றும்
மூடியறடக்கப்படும் இடங் களுக்குள் நுறழவதற் கு முன் னர், அங் கு
சபாதுமான பிராணவாயு, எளிதில் தீப்பற் றக்கூடிய வாயுக்கள்
மற் றும் வாய் ப்புள் ள ெச்சுக் காற் று மாசுகள் உள் ளதா என்று
சசாதறன பசய் யவும் . சமற் பரப்புகளின் மீது தூசு திரள் வதற் கு
அனுமதிக்காதீர்கள் .
முரண்பாடான பபாருட்கள் :

வீரியமிக்க ஆக்சிகரணிகள் .

7.3 குறிப்பிட்ட இறுதிப் பயன் பாடு(கள் )
இடர் சமலாண்றம ெடவடிக்றககள் :
ரீச ் ஒழுங் குறறயின் ஆய் வுறர 14.4 -இன் படி, உட்பபாருள் தீங் கு
விறளவிக்கக்கூடியது அல் ல என் பதால் எெ்த பவளிப்பாட்டுச்
சூழ் ெிறலயும் உருவாகவில் றல.
பிரிவு 8: பைளிப் பாட்வடக் கட்டுப் படுத்துதல் /தனிப் பட்ட பாதுகாப் பு
8.1
கட்டுப்பாட்டு அளவுருக்கள்
பவளிப்பாட்டுக்கான வழிகாட்டுதல் கள் :
பிரதிெிதித்துவ பதாழில் சார் பவளிப்பாட்டு வரம் புகள் தற் சமயம்
கார்பன் பிளாக்குக்குக் கிறடக்கின் றன (CAS எண்: 1333-86-4).
ொட்டின் பட்டியல் அறனத்றதயும் உள் ளடக்கியதல் ல.

ொடு
அர்பஜன் டினா
ஆஸ்திசரலியா
பபல் ஜியம்
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பிசரசில்
கனடா (ஒன் ராறிசயா)
சீனா
பகாலம் பியா
பசக் குடியரசு
எகிப்து
ஃபின் லாெ்து
ஃபிரான்சு - INRS
பஜர்மனி – BeKGS527

3.5, TWA
3.0 TWA, உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 ெிமி)
3.0, TWA, உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
2.0, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA; 7.0, STEL
3.5, TWA/VME உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
0.5,
TWA,
சுவாசிக்கத்தக்கது;
2.0,
உட்சுவாசிக்கத்தக்கது (DNEL மதிப்புகள் )
ஹாங் காங்
3.5, TWA
இெ்சதாசனசியா
3.5, TWA/NABகள்
அயர்லாெ்து
3.5, TWA; 7.0, STEL
இத்தாலி
3.5, TWA, உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
ஜப்பான் – MHLW
3.0
ஜப்பான் – SOH
4.0, TWA; 1.0, TWA, சுவாசிக்கத்தக்கது
பகாரியா
3.5, TWA
மசலசியா
3.5, TWA
பமக்சிசகா
3.5, TWA
ரஷ்யா
4.0, TWA
ஸ்பபயின்
3.5, TWA (VLA-ED)
ஸ்வீடன்
3.0, TWA
ஐக்கிய இராச்சியம்
3.5,
TWA,
உட்சுவாசிக்கத்தக்கது;
7.0,
உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
ஐசராப்பிய ஒன் றிய ரீச ் DNEL 2.0,
TWA,
உட்சுவாசிக்கத்தக்கது;
0.5,
சுவாசிக்கத்தக்கது
யுறனபடட் ஸ்சடட்ஸ்
3.5, TWA, OSHA-PEL
3.0, TWA, ACGIH-TLV®, உட்சுவாசிக்கத்தக்கது
3.5, TWA, NIOSH-REL
*உங் கள் இயக்கக்களுக்குப் பபாருெ்தக்கூடிய
தற் சபாறதய பதிப்றப ஆசலாசிக்கவும் .

தரம்

அல் லது

TWA,

STEL,
TWA

ஒழுங் குமுறறயின்

ACGIH® அரசாங் கம் சார்ெ்த பதாழில் சார் ெலமருத்துவர்,களின் அபமரிக்கக் கருத்தரங் கு
மிகி/மீ3
ஒரு கன மீட்டருக்கான மில் லிகிராம் கள்
DNEL
விறளவு-இல் லா ெிறல வருவிக்கப்பட்டது
NIOSH
பதாழில் சார் பாதுகாப்பு மற் றும் ஆசராக்கியத்திற் கான சதசிய ெிறலயம்
OSHA
பதாழில் சார்ெ்த பாதுகாப்பு மற் றும் ஆசராக்கிய ெிர்வாகம்
PEL
அனுமதிக்கத்தக்க பவளிப்பாட்டு வரம் பு
REL
பரிெ்துறரக்கப்பட்ட பவளிப்பாட்டு வரம் பு
STEL
குறுகிய கால பவளிப்பட்டு வரம் பு
TLV
வாயில் வரம் பு மதிப்பு
TWA
சராசரியாக எறடயிட்ட செரம் , எட்டு (8) மணிசெரம் , மற் றவறகயில்
குறிப்பட்டிருெ்தாபலாழிய
விறளவு இல் லாத பசறிவு என்று முன் கணிக்கப்பட்டது: பபாருெ்தாது
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8.2

பவளிப்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள்
பபாறியியல் கட்டுப்பாடுகள் :
காற் றில் பரவுகின் ற தூசு பசறிவுகறள பதாழில் சார் பவளிப்பாட்டு
வரம் புக்குக்
கீழ்
றவத்துக்பகாள் வதற் கு,
பசயல் முறற
சுற் றறடப்புகள்
மற் றும் /அல் லது
காற் று
பவளிசயறும்
வறகயிலான காற் சறாட்டத்றதப் பயன் படுத்தவும் .
தனிெபர் பாதுகாப்பு உபகரணங் கள் (PPE)
சுவாசத்திற் குரியறவ:
காற் றில் பரவுகின் ற தூசின் பசறிவுகள் பதாழில் சார் பவளிப்பாட்டு
வரம் றபத்
தாண்டுவதற் கு
எதிர்பார்க்கப்படும்
இடத்தில் ,
ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட காற் றறச் சுத்தப்படுத்துகின் ற சுவாசிப்பான்
(APR)
பயன் படுத்தப்பட
சவண்டும் .
கட்டுப்படுத்தப்படாத
விடுவிப்புக்கான ஏசதனும் வாய் ப்பு இருெ்தால் , பவளிப்பாடு
ெிறலகள் அறியப்படவில் றல என் றால் அல் லது APRகள் சபாதுமான
பாதுகாப்றப அளிக்காமல் சபாகலாம் என் ற சூழ் ெிறலகளில் ஒரு
செர்மறறயான-அழுத்தம் , காற் று ஏற் றப்பட்ட சுவாப்பாறனப்
பயன் படுத்துங் கள் .
கார்பன் பிளாக்குக்கு பவளிப்படுவறதக் குறறப்பதற் குச் சுவாசப்
பாதுகாப்பு சதறவப்படும் சபாது, ொடு, மாகாணம் அல் லது
மாெிலத்திற் கான
பபாருத்தமான
அரசாங் க
அறமப்பின்
சதறவப்பாடுகறளத் திட்டங் கள் பின் பற் ற சவண்டும் . சுவாசப்
பாதுகாப்புத்
தரெிறலகளுக்கான
சதர்ெ்பதடுக்கப்பட்ட
சமற் சகாள் கள் கீசழ வழங் கப்பட்டுள் ளன:
•
•
•

OSHA 29CFR1910.134, சுவாசப் பாதுகாப்பு
சுவாசப் பாதுகாப்புச் சாதனங் கறளத் (CEN) சதர்ெ்பதடுப்பதற் கும்
பயன் படுத்துவதற் குமான வழிகாட்டுதல் கள்
பஜர்மானிய/ஐசராப்பியத் தரெிறல DIN/EN 143, தூசு ெிறறெ்த
பபாருட்களுக்கான சுவாசப் பாதுகாப்புச் சாதனங் கள் (CEN)

றக பாதுகாப்பு:

பாதுகாப்புக் றகயுறறகறள அணியுங் கள் .
தடுப்புக்
களிம் றபப் பயன் படுத்துங் கள் . பமன் றமயான சசாப்பு
மற் றும்
தண்ணீறரக்
பகாண்டு
றககறளயும்
சருமத்றதயும் கழுவுங் கள் .

கண்/முகப் பாதுகாப்பு:
பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகள் அல் லது குளிர் கண்ணாடிகறள
அணியுங் கள் .
சருமப் பாதுகாப்பு: சருமத்
பதாடர்றபக்
குறறப்பதற் குப்
பபாதுவான
பாதுகாப்பு உறடறய அணியுங் கள் . உறடகறள தினமும்
சலறவ பசய் யுங் கள் . பணிக்கான உறடகறள வீட்டிற் கு
எடுத்துச்பசல் லக் கூடாது.
பிற:
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கண்
கழுவல்
மற் றும்
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குளியல் கள்
அருகாறமயில்
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அருெ்துவதற் கு முன் னர் மிதமான சசாப்றபக் பகாண்டு
றககறளயும் முகத்றதயும் ென் றாகக் கழுவுங் கள்
சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த பவளிப்பாட்டுக் கட்டுபாடுகள் : எல் லா
உள் ளூர் சட்டவிதிகள் மற் றும் அனுமதித் சதறவகளுடன்
இணங் கி.

பிரிவு 9: இயற் பியல் மற் றும் பைதியியல் பண்புகள்
9.1

அடிப்பறட இயற் பியல் மற் றும் சவதியியல் பண்புகள் குறித்த தகவல் கள்
சதாற் றம் :
தூள் அல் லது சிறுமணி
ெிறம் :
கருப்பு
மணம் :
மணமற் றது
மணத்தின் குறறெ்தபட்ச வரம் பு:
பபாருெ்தாது
உருகும் ெிறல/உறறயும் ெிறல:
பபாருெ்தாது
பகாதி ெிறல/வரம் பு:
பபாருெ்தாது
ெீ ராவி அழுத்தம் :
பபாருெ்தாது
ெீ ராவியின் அடர்த்தி:
பபாருெ்தாது
ஆக்சிஜசனற் றும் பண்புகள் :
பபாருெ்தாது
பதறிப்பு ெிறல:
பபாருெ்தாது
எரியுெ்தன் றம:
தீப்பற் றாதது
பவடிப்புப் பண்புகள் :
தூசானது
காற் றில்
பவடிக்கக்கூடிய
கலறவறய உருவாக்கக்கூடும்
பவடிப்பு வரம் புகள் (காற் று):
சமல் :
கிறடக்கவில் றல
கீழ் :
50 கி/மீ3 (தூசு)
ஆவியாதல் விகிதம் :
பபாருெ்தாது
அடர்த்தி: (20° C):
1.7 – 1.9 கி/பசமீ3
பமாத்த அடர்த்தி:
1.25-40 பவுண்டு/அடி3, 20-640 கிகி/மீ3
சிறுமணிகள் :
200-680 கிகி/மீ3
துகள் (பஞ் சு சபான் றது):
20-380 கிகி/மீ3
கறரயுெ்தன் றம (தண்ணீரில் ):
கறரயாதறவ
pH மதிப்பு: (ASTM 1512):
4-11 [50 கி/லி தண்ணீர,் 68° F (20° C)]
பிரித்தல் குணகம் (n-ஆக்டனால் /தண்ணீர)் :
பபாருெ்தாது
பாகுெிறல:
பபாருெ்தாது
கூட்டுப் பபாருட்கறளப் பிரிய றவக்கும் பவப்பெிறல: பபாருெ்தாது
தன் னியக்கமாக தீப்பற் ற றவக்கின் ற பவப்பெிறல: >140° C
குறறெ்தபட்ச தீப்பற் ற றவக்கும் பவப்பெிறல:
>500° C (BAM உறலக்களம் )(VDI 2263)
>315°C (காட்பர்க் -க் ரன
ீ ் வால் ட் உறலக் களம் )
(VDI 2263)
குறறெ்தபட்ச தீப்பற் ற றவக்கும் சக்தி: >10,000 mJ (VDI 2263)
தீப்பற் ற றவக்கும் சக்தி:
கிறடக்கவில் றல
அதிகபட்ச முழுறமயான பவடிப்பு அழுத்தம் : 10 பார் (VDI 2263)
அழுத்த அதிகரிப்பின் அதிகபட்ச விகிதம் :
30-400 பார்/விொடி (VDI 2263 மற் றும்
ASTM E1226-88)
எரி திறசசவகம் :
> 45 விொடிகள் (”மிக எளிதில் தீப்பற் றக்கூடியது”
அல் லது “எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடியது” என்று
வறகப்படுத்தப்படவில் றல)
Kst மதிப்பு:
கிறடக்கவில் றல
EU-CLP-RCB BC-TAMIL
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தூசு பவடிப்பு வறகப்பாடு:
ST1
கூட்டுப் பபாருட்கறளப் பிரிய றவக்கும் பவப்பெிறல:

பபாருெ்தாது

பிற தகவல் கள்
கிறடக்கவில் றல

9.2

பிரிவு 10: நிவலப் புத்திறன் மற் றும் விவனதிறன்
10.1

10.2

விறனதிறன்
விறனதிறன் :

வீரியமிக்க ஆக்சிகரணிகளுடன்
உமிழ் வு விறன ஏற் படலாம் .

பதாடர்புபகாண்டதும்

பவப்ப

இரசாயன ெிறலப்புத்தன் றம
ெிறலப்புத்தன் றம: வழக்கமான சுற் றுப்புற ெிறலகளின் கீழ் ெிறலயாக இருக்கும்
பவடிப்புத் தரவுகள்
இயெ்திரமுறறத் தாக்கத்திற் கு உணர்திறறனக் பகாண்டது:
இயெ்திரமுறறத்
தாக்கத்திற் கு
பகாண்டிருக்கவில் றல

உணர்திறறனக்

ெிறலமின் னிறக்கங் களுக்கான உணர்திறன்
தூசானது
காற் றில்
பவடிக்கக்கூடிய
கலறவறய
உருவாக்கக்கூடும் .
தூசு உருவாவறதத் தவிர்க்கவும் .
தூசு
மூட்டத்றத
உருவாக்கக்
கூடாது.
ெிறலமின் னிறக்கங் கள்
ஏற் படாமல் இருப்பதற் கான முன் பனச்சரிக்றக ெடவடிக்றககறள
எடுக்கவும் . இடமாற் ற இயக்கத்றதத் பதாடங் குவதற் கு முன் னர்
எல் லா
உபகரணங் களுக்கும்
தறரயிறணப்பு/ெிலத்பதாடர்பு
வழங் கப்பட்டிருப்பறத உறுதிபசய் யவும் .
10.3

தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய எதிர்விறனகளின் சாத்தியக்கூறு
தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய பலபடியாக்கம் :
ெிகழ் வதில் றல.
தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய எதிர்விறனகளின் சாத்தியக்கூறு:
வழக்கமான சூழ் ெிறலகளின் கீழ் எதுவுமில் றல.

10.4

தவிர்ப்பதற் கான ெிறலறமகள்
தவிர்ப்பதற் கான ெிறலறமகள் :
>400°C (>752°F) உயர் பவப்பெிறலகறளயும் , தீப்பற் ற றவக்கின் ற
ஆதாரங் கறளயும் தவிர்க்கவும் .

10.5

முரண்பாடான பபாருட்கள்
முரண்பாடான பபாருட்கள் :

10.6

வீரியமிக்க ஆக்சிகரணிகள் .

அபாயகரமான சிறதவு பபாருட்கள்
அபாயகரமான சிறதவு பபாருட்கள் :
கார்பன் சமானாக்றஸடு, கார்பன்
தீப்பற் றறவக்கக் கூடிய கரிமத்
ஆக்றஸடுகள் .
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பிரிவு 11: நே்சியல் தகைல் கள்
11.1 ெச்சியல் விறளவுகள் குறித்த தகவல் கள்
தீவிரமான நே்சுத்தன்வம:
வாய் வழியான LD50: LD50 (எலி) > 8000 மிகி/கிகி (OECD TG 401-க்கு இறணயானது)
உட்சுவாசித்தல் LD50: தரவுகள் எதுவும் கிறடக்கவில் றல
சதாலுக்குரிய LD50:
ேரும அரிப் பு/எரிே்ேல் :

தரவுகள் எதுவும் கிறடக்கவில் றல
முயல் : எரிச்சறல ஏற் படுத்தவில் றல. (OECD TG 404-க்கு
இறணயானது)
ெீ ர்க்கட்டு = 0 (அதிகபட்சம் அறடயத்தக்க எரிச்சல்
மதிப்பபண்: 4)
பசெ்தடிப்பு = 0 (அதிகபட்சம் அறடயத்தக்க எரிச்சல்
மதிப்பபண்: 4)
மதிப்பீடு: சருமத்திற் கு எரிச்சறல ஏற் படுத்தவில் றல.

கடுவமயான கண் பாதிப் பு/எரிே்ேல் :
முயல் : எரிச்சறல ஏற் படுத்தவில் றல. (OECD TG 405)
கருவிழிப்படலம் : 0 (அதிகபட்சம் அறடயத்தக்க எரிச்சல்
மதிப்பபண்: 4)
கருவிழி: 0 (அதிகபட்சம் அறடயத்தக்க எரிச்சல் மதிப்பபண்:
2)
விழி
பவண்படலம் :
0
(அதிகபட்சம்
அறடயத்தக்க
எரிச்சல் மதிப்பபண்: 3)
இறம வீக்கம் : 0 (அதிகபட்சம் அறடயத்தக்க எரிச்சல்
மதிப்பபண்: 4)
மதிப்பீடு: கண்களுக்கு எரிச்சறல ஏற் படுத்தவில் றல.
உணர்ேசி
் யூட்டல் :

சசாதறனச்சாறல எலியின் சருமம் (பூபலர் சசாதறன):
உணர்ச்சியூட்டவில் றல (OECD TG 406)
மதிப்பீடு: விலங் குகளிடத்தில் உணர்ச்சியூட்டவில் றல.
மனிதர்களிடத்தில் உணர்ச்சியூட்டல் ெிகழ் வுகள் எதுவும்
பதரிவிக்கப்படவில் றல.

கருைணு மரபணு ேடுதிமாற் றத் திறன்:

ஆய் வுக்கூடச்

சசாதறன முறற கார்பன் பிளாக்கின்
கறரயாத தன் றமயின் காரணமாக அறவ நுண்ணுயிர்
சார்ெ்த (ஏமஸ் சசாதறன) மற் றும் பிற ஆய் வுக்கூடச்
சசாதறன
முறற
அறமப்புகளில்
செரடியாகச்
சசாதிப்பதற் கு
ஏற் றறவ
அல் ல.
எனினும் ,
கார்பன்
பிளாக்கின்
கரிமக்
கறரப்பான்
சாரங் கள்
பரிசசாதிக்கப்பட்ட சபாது, மரபணு சடுதிமாற் றத் திறன்
விறளவுகள்
எறதயும்
முடிவுகள்
காண்பிக்கவில் றல.
கார்பன் பிளாக்கின் கரிமக் கறரப்பான் சாரங் கள் , பலசுழல்
மணப் பண்பு சார்ெ்த றஹட்சராகார்பன்களின் (PAHகள் )
தடங் கறள
உள் ளடக்கியிருக்கலாம் .
இெ்த
PAHகளின்
உயிரியல் இருப்றப பரிசசாதிப்பதற் கான ஒரு ஆய் வில் ,
அறவ
கார்பன்
பிளாக்குக்கு
மிகவும்
இறுக்கமான
பிறணப்றபக் பகாண்டிப்பதாகவும் , அறவ உயிரியல்
இருப்பு
அற் றறவ
என்றும்
ெிரூபிக்கப்பட்டுள் ளது
(சபார்ம், 2005)

EU-CLP-RCB BC-TAMIL

பக்கம் 11 / 20

திருத்தப்பட்டது 26.08.2021
மாற் றாக்கப் பட்டது 16.02.2021

உடலுக்குள் :

ஒரு பரிசசாதறன ரீதியிலான ஆய் வில் ,
கார்பன் பிளாக்குக்கான உட்சுவாசித்தல் பவளிப்பாட்றடத்
பதாடர்ெ்து
எலியிடம்
சிற் றறறப்
புறத்சதால்
உயிரணுக்களில் உள் ள hprt மரபணுவில் சடுதிமாற் றங் கள்
இருப்பதாகத் பதரிவிக்கப்பட்டது (ட்ரிஸ்சகால் , 1997). இெ்தக்
கவனிப்பாய் வு எலிக்குக் குறிப்பானதாக இருக்கும் என்றும் ,
ொட்பட்ட அழற் சிக்கும் எதிர்விறனயாற் றும் பிராணவாயு
உயிரினங் களின்
விடுவிப்புக்கும்
வழிவகுக்கின் ற
“நுறரயீரல் மிறகப் பாரத்தின் ” பின் விறளவு என்றும்
கருதப்படுகிறது. இது ஒரு இரண்டாம் ெிறல மரபணுச்
சிறதவுக்
காரணி
விறளவாக
இருக்கும்
என்று
கருதப்படுகிறது, அதனால் , கார்பன் பிளாக்கும் கூட மரபணு
சடுதிமாற் றக் காரணியாகக் கருதப்படாது.
மதிப்பீடு: உடலுக்குள் மரபணு சடுதிமாற் றத் திறனானது
ஒரு குறறெ்தபட்ச வரம் பு விறளவுக்கான இரண்டாம்
ெிறலயாக உள் ள இயங் குமுறறகளால் எலிகளிடத்தில்
ெிகழ் கிறது
மற் றும்
அது
ொட்பட்ட
அழற் சிக்கும்
எதிர்விறனயாற் றும்
பிராணவாயு
உயிரினங் களின்
விடுவிப்புக்கும்
வழிவகுக்கின் ற
“நுறரயீரல்
மிறகப்
பாரத்தின் ” பின் விறளவாகும் . இெ்த இயங் குமுறற ஒரு
இரண்டாம் ெிறல மரபணுச் சிறதவுக் காரணி விறளவாக
இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது, அதனால் , கார்பன்
பிளாக்கும் கூட மரபணு சடுதிமாற் றக் காரணியாகக்
கருதப்படாது.
புற் றுபநாவய ஏற் படுத்தும் தன்வம:
விலங் கு ெச்சுத்தன் றம
எலி, வாய் வழி, கால அளவு 2 ஆண்டுகள்
விறளவு: கட்டிகள் இல் றல.
சீறம எலி, வாய் வழி, கால அளவு 2 ஆண்டுகள் .
விறளவு: கட்டிகள் இல் றல.
சீறம எலி, சதாலுக்குரியது, கால அளவு 18 மாதங் கள் .
விறளவு: சருமக் கட்டிகள் இல் றல.
எலி, உட்சுவாசித்தல் , கால அளவு 2 ஆண்டுகள் .
இலக்கு உறுப்பு: நுறரயீரல் .
விறளவு: அழற் சி, ொர்ப்பபருக்கம் , கட்டிகள் .
குறிப்பு: எலிகளின் நுறரயீரலில் உள் ள கட்டிகளானது,
நுறரயீரலில் உள் ள கார்பன் பிளாக்கின் குறிப்பிட்ட ஒரு
இரசாயன விறளவுக்குத் பதாடர்பின் றி, “நுறரயீரல் மிறகப்
பாரத்திற் குத்”
பதாடர்புறடயதாக
இருக்குபமன்று
கருதப்படுகிறது. எலிகளிடம் உள் ள இெ்த விறளவுகள் ,
கறரவதற் குக் கடினமான பிற கனிமத் துகள் கள் மீதான பல
ஆய் வுகளில்
பதரிவிக்கப்பட்டுள் ளது
மற் றும்
அறவ
எலிக்குக்
குறிப்பானறவயாக
இருக்குபமன்று
EU-CLP-RCB BC-TAMIL
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சதான்றுகின் றன (ILSI, 2000). ஒத்த சூழ் ெிறலகள் மற் றும்
ஆய் வு ெிறலறமகளின் கீழ் கார்பன் பிளாக் அல் லது
சமாசமானக் கறரயக்கூடிய பிற துகள் களுக்காக மற் ற
உயிரினங் களில் (அதாவது, சீறம எலி மற் றும் பவள் பளலி)
கட்டிகள் கவனிக்கப்படவில் றல.
இறப்பு விகித ஆய் வுகள் (மனிதத் தரவுகள் )
யுசக-வில் (பசாராஹன் , 2001) உள் ள கார்பன் பிளாக்றக உற் பத்தி பசய் கின் ற
பணியாளர்கள்
மீதான
ஒரு
ஆய் வில்
ஆய் வு
பசய் யப்பட்ட
ஐெ்து
பதாழிற் கூடங் களில் இரண்டில் நுறரயீரல் புற் றுசொய் ஏற் படும் ஆபத்து
அதிகளவில் இருெ்தது கண்டறியப்பட்டது; எனினும் , இெ்த அதிகரிப்புக்கும்
கார்பன் பிளாக்கின் சடாஸுக்கும் இறடசய பதாடர்பு எதுவும் இருக்கவில் றல.
அதனால் , கார்பன் பிளாக்குக்கு பவளிப்படுவதன் காரணமாக நுறரயீரல்
புற் றுசொய்
ஏற் படும்
ஆபத்து அதிகமாக இருெ்ததாக நூலாசிரியர்கள்
கருதவில் றல. ஒரு பதாழிற் கூடத்தில் (சமார்ஃபபல் டு, 2006; பூச்சட், 2006) இருெ்த
கார்பன் பிளாக் பணியாளர்களின் பஜர்மானிய ஆய் வில் , இறதபயாத்த
அதிகரித்த நுறரயீரல் புற் றுசொய் ஆபத்து கண்டறியப்பட்டது, ஆனால்
சசாராஹன்
2001
(யுசக
ஆய் வு)
சபாலசவ,
கார்பன்
பிளாக்குக்கு
பவளிப்படுவதுடன்
எெ்தத்
பதாடர்பும்
கண்டறியப்படவில் றல.
18
பதாழிற் கூடங் களில் சமற் பகாள் ளப்பட்ட ஒரு பபரிய யுஎஸ் ஆய் வில் , கார்பன்
பிளாக்றக உற் பத்தி பசய் யும் பணியாளர்களிடத்தில் (படல் , 2006) நுறரயீரல்
புற் றுசொய் ஏற் படும் அபாயம் குறறெ்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இெ்த
ஆய் வுகளின் அடிப்பறடயில் , புற் றுசொய் குறித்த ஆராய் ச்சிக்கான சர்வசதச
முகறமயில் (IARC) உள் ள பிப்ரவரி 2006 பணிக் குழுவானது, புற் றுசொறய
ஏற் படுத்தும் தன் றமக்கான மனிதச் சான்று சபாதுமானதாக இல் றல (IARC, 2010)
என்று முடிவுக்கு வெ்தது.
கார்பன் பிளாக்கின் IARC மதிப்பாய் வில் இருெ்து, சசாராஹன் மற் றும் ஹாரிங் டன்
(2007)
ஆகியறவ
ஒரு
மாற் று
பவளிப்பாடு
உத்சதசக்
கருத்றதப்
பயன் படுத்துகின் ற யுசக ஆய் வுத் தரவுகறள மறுபகுப்பாய் வு பசய் து, ஐெ்து
பதாழிற் கூடங் களில் இரண்டில் கார்பன் பிளாக்க்கு பவளிப்படுவதுடனான ஒரு
செர்மறறயான பதாடர்றபக் கண்டறிெ்தன. அசத பவளிப்பாட்டு உத்சதசக்
கருத்து, பஜர்மன் குழுவுக்கான சமார்ஃபபல் டு மற் றும் பமக்கன் சன (2009)
ஆகியவற் றால் பயன் படுத்தப்பட்டது; எதிர்மாறாக, கார்பன் பிளாக்குக்கு
பவளிப்படுவதற் கும் நுறரயீரல் புற் றுசொய் ஆபத்துக்கும் இறடசய எெ்தத்
பதாடர்றபயும் அறவ கண்டறியவில் றல, அதனால் , சசாராஹன் மற் றும்
ஹாரிங் டன் ஆகியவற் றால் பயன் படுத்தப்பட்ட மாற் று பவளிப்பாடு உத்சதசக்
கருத்துக்கு ஆதரவில் றல.
பமாத்தத்தில் , இெ்த விரிவான ஆய் வுகளின் விறளவாக, மனிதர்களிடத்தில்
கார்பன் பிளாக்குக்கு பவளிப்படுவதற் கும் புற் றுசொய் ஆபத்துக்கும் இறடசய
விறளறவ ஏற் படுத்துகின் ற எெ்த இறணப்புக் காரணியும் இல் றல என்று
ெிரூபிக்கப்பட்டுள் ளது.
IARC புற் றுசொய் வறகப்பாடு
மனிதர்களிடத்தில் கார்பன் பிளாக் புற் றுசொறய விறளவிக்கிறதா என் பறத
மதிப்பீடு பசய் வதற் கான மனித உடல் ெல ஆய் வுகளில் இருெ்து “சபாதுமான
சான் று இல் றல” என்று 2006-இல் IARC தனது 1995ம் ஆண்டுக் கண்டுபிடிப்றப
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மீண்டும் உறுதிபசய் தது. கார்பன் பிளாக்கின் புற் றுசொறய ஏற் படுத்தும்
தன் றமக்கான பரிசசாதறன ரீதியான விலங் கு ஆய் வுகளில் ”சபாதுமான
சான் று” உள் ளதாக IARC முடிவுக்கு வெ்தது. மனிதர்களுக்கு கார்பன் பிளாக்
“புற் றுசொறய
ஏற் படுத்தும்
தன் றமறயக்
பகாண்டிருப்பதற் குச்
சாத்தியமுள் ளது” (குழு 2B) என் பது IARC-இன் ஒட்டுபமாத்த மதிப்பாய் வாகும் ".
இரண்டு அல் லது அதற் கு சமற் பட்ட விலங் கு ஆய் வுகளில் ஒரு உயிரினம்
புற் றுசொறய
ஏற் படுத்தும்
தன் றமறயக்
பகாண்டிருப்பதாக
பவளிப்படுத்தினால் ,
பபாதுவாக
அத்தறகயபதாரு
வறகப்பாடு
சதறவப்படுகின் ற IARC-இன் வழிகாட்டுதல் கறள இெ்த முடிவு அடிப்பறடயாகக்
பகாண்டிருெ்தது (IARC, 2010).
எலிகளிடம் சமற் பகாள் ளப்பட்ட ஒரு ஆய் வில் கார்பன் பிளாக்கின் கறரப்பான்
சாரங் கள் பயன் படுத்தப்பட்டன. அதில் , சதாலில் பயன் படுத்திய பிறகு சருமக்
கட்டிகள் கண்டறியப்பட்டன. சமலும் , சுண்படலிகளிடம் சமற் பகாள் ளப்பட்ட
பல் சவறு ஆய் வுகளில் , சதாலுக்கடியில்
பசலுத்தப்பட்டறதத் பதாடர்ெ்து
இறணப்புத்திசுப்
புற் றுக்கட்டிகள்
கண்டறியப் பட்டன.
கார்பன்
பிளாக்
சாரங் கள் விலங் குகளிடத்தில் புற் றுசொறய விறளவிக்கலாம் என் பதற் குப்
”சபாதுமான சான் று” இருெ்தது என்று IARC முடிவுக்கு வெ்தது (குழு 2B).
ACGIH புற் றுசொய் வறகப்பாடு
மனிதர்களுக்கு அறியப்படாத பதாடர்றபக் பகாண்ட
விலங் குப் புற் று ஊக்கி (வறகப்பிரிவு A3 புற் று ஊக்கி).

உறுதிபசய் யப்பட்ட

மதிப்பீடு: வறகப்பாட்டின் உலகளாவிய ஒத்திறசெ்த அறமப்பின் கீழ் சுயவறகப்பாடு மற் றும் இரசாயனங் களின் விவரச்சீட்டு இடுதல் ஆகியவற் றின்
வழிகாட்டுதல் கறள ெறடமுறறப்படுத்துவதால் , கார்பன் பிளாக் ஒரு புற் று
ஊக்கியாக வறகப்படுத்தப்படவில் றல. பசயல் படாத, கார்பன் பிளாக் சபான் ற
கறரவதற் குக் கடினமான துகள் களுக்கும் , கறரவதற் குக் கடினமான பிற
துகள் களுக்கும் திரும் பத் திரும் ப பவளிப்படுவதன் விறளவாக எலிகளிடத்தில்
நுறரயீரல் கட்டிகள் தூண்டப்படுகின் றன. எலிக்கு ஏற் பட்ட கட்டிகளானது
நுறரயீரல் மிறகப் பார ெிகழ் வுடன் பதாடர்புறடய இரண்டாம் ெிறல மரபணுச்
சிறதவுக்
காரணி-அல் லாத
இயங் குமுறறயின்
விறளவாகும் .
இது
மனிதர்களிடத்தில்
வறகப்படுத்துவதற் குக்
சகள் விக்குரிய
பதாடர்றபக்
பகாண்டிருக்கின் ற ஓர் உயிரினத்திற் குக் குறிப்பான இயங் குமுறறயாகும் .
இெ்தக் கருத்றத ஆதரிக்கும்
வறகயில் , குறிப்பிட்ட இலக்கு உறுப்பு
ெச்சுத்தன் றம - மீள் பவளிப்பாடு (STOT-RE) -க்கான CLP வழிகாட்டுதலானது,
இயங் குமுறறகளின்
கீழ்
நுறரயீரல்
மிறகப்
பாரம்
மனிதர்களுக்குத்
பதாடர்பில் லாதது என்று சமற் சகாள் காட்டுகிறது. கார்பன் பிளாக்குக்கு
பவளிப்படுவதால் புற் றுசொய் ஏற் படும் அபாயம் அதிகரிப்பதில் றல என்று
மனித உடல் ெல ஆய் வுகள் காண்பிக்கின் றன.
இனப் பபருக்கம் மற் றும் ைளர்ேசி
் ோர்ந்த நே்சுத்தன்வம:
மதிப்பீடு: விலங் குகளிடத்தில் ெீ ண்டகாலமாகத் திரும் பத் திரும் ப அளிக்கப்பட்ட
சடாஸின் ெச்சுத்தன் றம குறித்த ஆய் வுகளில் , இனப்பபருக்க உறுப்புகள் அல் லது
கரு
வளர்ச்சி
மீது
எெ்த
விறளவுகளும்
ஏற் படவில் றல
என்று
பதரிவிக்கப்பட்டுள் ளது.
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குறிப் பிட்ட இலக்கு உறுப் பு நே்சுத்தன்வம - ஒற் வற பைளிப் பாடு (STOT-SE)
மதிப்பீடு :கிறடக்கின் ற தரவுகளின் அடிப்பறடயில் ,குறிப்பிட்ட இலக்கு உறுப்பு
ெச்சுத்தன் றமயானது ,ஒற் றற வாய் வழியான ,ஒற் றற உட்சுவாசிப்பு அல் லது
ஒற் றற சதால் வழியான பவளிப்பாட்டிற் குப் பிறகு எதிர்பார்க்கப்படவில் றல .
குறிப் பிட்ட இலக்கு உறுப் பு நே்சுத்தன்வம - மீள் பைளிப் பாடு (STOT-RE):
விலங் கு ெச்சுத்தன் றம
திரும் பத் திரும் ப அளிக்கப்படும் சடாஸின் ெச்சுத்தன் றம: உட்சுவாசிப்பு (எலி), 90
ொட்கள் ,
பாதகமான
விறளறவக்
பகாண்ட
பசறிவு
எதுவும்
கண்டறியப்படவில் றல (NOAEC) = 1.1 மிகி/மீ3 (சுவாசிக்கத்தக்கது)
நுறரயீரல் அழற் சி, மிறகவளர்ச்சி மற் றும் ொர்ப்பபருக்கம் ஆகியறவ உயர்
சடாஸ்களில் இலக்கு உறுப்பு/விறளவுகளாகும் .
திரும் பத் திரும் ப அளிக்கப்படும் சடாஸின் ெச்சுத்தன் றம: வாய் வழி (எலி), 2
ஆண்டுகள் , விறளவின் அளவு கண்டறியப்படவில் றல (NOEL) = 137 மிகி/கிகி (உடல்
எறட)
திரும் பத் திரும் ப அளிக்கப்படும் சடாஸின் ெச்சுத்தன் றம: வாய் வழி (எலி), 2
ஆண்டுகள் , (NOEL) = 52 மிகி/கிகி (உடல் எறட)
நுறரயீரல் மிறகப் பார ெிறலறமகளின் கீழ் கார்பன் பிளாக் எலியிடத்தில்
நுறரயீரல் சார்ெ்த எரிச்சல் ,உயிரணு சார்ெ்த மிறகப் பபருக்கம் ,ொர்ப்பபருக்கம்
மற் றும் நுறரயீரல் கட்டிகள் ஆகியவற் றற உற் பத்தி பசய் கிறது என் றாலும் கூட ,
இெ்த பதில் விறனயானது முதன் றமயாக மனிதர்களுக்குத் பதாடர்பில் லாத ஒரு
உயிரனத்திற் குக் குறிப்பான பதில் விறன என்று ெிரூபிப்பதற் கான சான்று
உள் ளது.
சொயுற் ற விகித ஆய் வுகள் (மனிதத் தரவுகள் )
கார்பன் பிளாக்கிற் குக் கூட்டாக பவளிப்படுவது, நுறரயீரல் பசயல் பாட்டில்
சிறிய, சிகிச்றசயகம் சாராத குறறப்பு விகிதங் கறள விறளவிக்கலாம் என்று
கார்பன் பிளாக்றக உற் பத்தி பசய் கின் ற பணியாளர்களின் பதாற் று சொயியல்
ஆய் வுகளின் முடிவுகள் பரிெ்துறரக்கின் றன. ஒரு 40 ஆண்டுகால 8 மணிசெர TWA
அன் றாட (உட்சுவாசிக்கத்தக்க பின் னம் ) பவளிப்பாட்டில் , FEV 1 -இல் 1 மிகி/மீ3 -இல்
இருெ்து ஒரு 27 மிலி வீழ் சசி
் றய யு.எஸ். சுவாசத்திற் குரிய சொயுற் ற விகித ஆய் வு
பரிெ்துறரக்கிறது (ஹார்பபர், 2003). ஒரு 40 ஆண்டுகால சவறல வாழ் ொளில்
கார்பன் பிளாக்கின் 1 மிகி/மீ3 (உட்சுவாசிக்கத்தக்க பின் னம் )-க்கு பவளிப்படுவது
FEV1 -இல் ஒரு 48 மிலி வீழ் சசி
் றய விறளவிக்கும் என்று இதற் கு முெ்றதய
ஐசராப்பிய ஆய் வு ஒன்று பரிெ்துறரத்தது (கார்டினர், 2001). எனினும் , இெ்த
இரண்டு
ஆய் வுகளில்
இருெ்து
பபறப்பட்ட
உத்சதசமான
மதிப்புகள் ,
விளிம் புெிறலப் புள் ளி விவர முக்கியத்துவத்தின் மதிப்புகளாக மட்டுசம
இருெ்தன. அறதபயாத்த காலத்திற் கான வழக்கமான வயது-பதாடர்பான
வீழ் சசி
் , சதாராயமாக 1200 மிலி -ஆக இருக்கும் .
யு.எஸ். -இல் , 9% மிக அதிகமான புறகப்பிடிக்காதவர்கள் பவளிப்பாட்டுக் குழு (5%
பவளிப்பட்டிருக்காத குழுவுக்கு மாறாக), இதன் சொயறிகுறிகள் ொட்பட்ட
மூச்சுக் குழாய் அழற் சியுடன் ஒத்துப்சபாவதாகத் பதரிவித்தது. ஐசராப் பிய
ஆய் வில் , சகள் விப்பட்டியறல ெிர்வகிப்பதில் உள் ள பசயல் முறறயியல் சார்ெ்த
வரம் புகளானது, பதரிவிக்கப்பட்ட சொயறிகுறிகள் குறித்து வறரய முடிகின் ற
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முடிவுறரகறளக் கட்டுப்படுத்துகின் றன. எனினும் , நுறரயீரல் பசயல் பாடு
குறித்துப் புறக்கணிக்கக்கூடிய விறளவுகளுடன் , கார்பன் பிளாக்குக்கும் மார்புப்
படலங் கள் மீதுள் ள சிறிய உளி ஊடுருவாத தன் றமகளுக்கும் இறடசய ஒரு
இறணப்பு இருப்பதாக இெ்த ஆய் வு சுட்டிக்காட்டியது.
மதிப்பீடு:
உட்சுைாசித்தல் - GHS -இன் கீழ் சுய-வறகப்பாட்டின் வழிகாட்டுதல் கறள
ெறடமுறறப்படுத்துவதால் , நுறரயீரல் மீதான விறளவுகளுக்காக STOP-RE
-இன் கீழ் கார்பன் பிளாக் வறகப்படுத்தப்படவில் றல. கார்பன் பிளாக்
சபான் ற கறரவதற் குக் கடினமான துகள் களுக்கு பவளிப்படுவறதத்
பதாடர்ெ்து, “நுறரயீரல் மிறகப் பாரத்தின் ” விறளவாக எலிகளின்
தனித்துவமான
பதில் விறனயின்
அடிப்பறடயில்
வறகப்பாடு
சதறவப்படவில் றல. அழற் சி மற் றும் ொர்த்திசு சார்ெ்த பதில் விறனகள்
சபான் ற, எலியிடத்தில் ஏற் பட்ட நுறரயீரல் சார்ெ்த விறளவுகளின் வடிவ
விதமானது, அறதபயாத்த பவளிப்பாட்டு ெிறலறமகளின் கீழ் பிற
பகாறித்துண்ணி உயிரினங் கள் , மனித இனம் -சாராத உயர் விலங் கினம்
அல் லது மனிதர்களிடத்தில் கண்டறியப்படவில் றல. நுறரயீரல் மிறகப்
பாரமானது மனிதர்களின் ஆசராக்கியத்திற் குத் பதாடர்புறடயதாகத்
சதான் றவில் றல.
பமாத்தத்தில் ,
கார்பன்
பிளாக்கிற் கான
பவளிப்பாட்டிற் கும் மனிதர்களிடத்தில் புற் றுப்பண்பு-இல் லாத சுவாச
சொய் அபாயத்திற் கும் இறடசய எெ்த இறணப்புக் காரணியும் இல் றல
என்று சிறப்பாக சமற் பகாள் ளப்பட்ட ஆய் வுகளில் இருெ்து கிறடத்த
பதாற் று சொயியல் சார்ெ்த சான்று பவளிப்படுத்தியுள் ளது. திரும் பத்
திரும் ப உட்சுவாசிப்பதற் கு பவளிப்பட்ட பிறகு கார்பன் பிளாக்குக்கான
ஒருSTOT -RE ைவகப் படுத்தல் பதவையில் வல.
ைாய் ைழி: கிறடக்கின் ற தரவுகளின் அடிப்பறடயில் , குறிப்பிட்ட இலக்கு
உறுப்பு
ெச்சுத்தன் றமயானது,
திரும் பத்
திரும் ப
வாய் வழியாக
பவளிப்படுவதற் குப் பிறகு எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.
பதால் ோர்ந்தவை: கிறடக்கின் ற தரவுகள் மற் றும் இரசாயன-பபௌதிக
பண்புகளின் (கறரயாத தன் றம, குறறவாக உறுஞ் சக்கூடிய திறன் )
அடிப்பறடயில் , திரும் பத் திரும் ப சதாலுக்கு பவளிப்பட்ட பிறகு
குறிப்பிட்ட இலக்கு உறுப்பு ெச்சுத்தன் றம எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.
உறிஞ் ேல் தீங் கு:

மதிப்பீடு: பதாழிற் துறற சார்ெ்த அனுபவம் மற் றும் கிறடக்கின் ற
தரவுகளின்
அடிப்பறடயில் ,
உறிஞ் சல்
தீங் கு
எதுவும்
எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.

பிரிவு 12: சூழல் ோர் தகைல் கள்
12.1 ெச்சுத்தன் றம
ெீ ர் சார்ெ்த ெச்சுத்தன் றம:
தீவிரமான மீன் ெச்சுத்தன் றம:
LC0 (96 மணி) 1000மிகி/லி, உயிரினங் கள் :
பிராச்சிடானிசயா பரரிசரா (ஸீப்ராபிஷ்), முறற: OECD வழிகாட்டுதல் 203
தீவிரமான முதுபகலும் பில் லாத உயிரின ெச்சுத்தன் றம:
EC50 (24 மணி) > 5600
மிகி/லி, உயிரினம் : டாஃப்னியா (ெீ ர்த் பதள் ளுப் பூச்சி), முறற: OECD வழிகாட்டுதல்
202
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தீவிரமான பாசியின ெச்சுத்தன் றம:
EC50 (72 மணி) >10,000 மிகி/லி, NOEC 10,000
மிகி/லி, உயிரினம் : பசனிபடஸ்மஸ் சப்ஸ்பிசகட்டஸ், முறற: OECD வழிகாட்டுதல் 201
கிளர்வூக்கிய சசறு: EC0 (3 மணி) > 400 மிகி/லி, EC10 (3மணி): கால் சியம் 800 மிகி/லி,
முறற: DEV L3 (TTC சசாதறன)
12.2 விடாப்பிடியானது மற் றும் சிறதயக்கூடியது
தண்ணீரில்
கறரயாதது.
மண்
சமற் பரப்பின்
மீது
தங் கியிருக்கும்
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறதயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.
12.3

என்று

உயிரிதிரட்சித் திறன்
உட்பபாருளின் இயல் சவதிப் பண்புகள் காரணமாக எதிர்பார்க்கப்படவில் றல.

12.4 மண்ணில் இடம் பபயராற் றல்
இடம் பபயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில் றல. கறரயாதறவ.
12.5 PBT மற் றும் cPvB மதிப்பீட்டின் முடிவுகள்
கார்பன் பிளாக் என் பது PBT அல் லது PvB அல் ல.
12.6 மற் ற பாதகமான விறளவுகள்
கிறடக்கவில் றல.

பிரிவு 13: அகற் றுைதற் காகக் கருத்தில் பகாள் ளப் பட பைண்டியவை
13.1 கழிவு சுத்திகரிப்பு முறறகள்
தயாரிப்புப் பபாருறள அகற் றுதல் :
தயாரிப்புப் பபாருறள பபாருத்தமான கூட்டாட்சி, மாகாண, மாெில மற் றும்
உள் ளூர் அதிகாரிகளால் வழங் கப்பட்டிருக்கும் ஒழுங் குமுறறகளுக்கு இணங் க
அகற் ற சவண்டும் .
பிசரசில் :
கனடா:

வறக IIA கழிவாகக் கருதப்படுகிறது - பசயலற் றது அல் ல.
மாகாண ஒழுங் குமுறறகளின் கீழ் தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய
கழிவு அல் ல.
ஐசராப்பிய ஒன் றியம் :
கவுன் சில் வழிகாட்டுதல் 75/422/EEC -இன் படி ஐசராப்பிய ஒன் றியக்
கழிவுக் குறியீடு எண் 061303
யுஎஸ்ஏ:
யு.எஸ். RCRA, 40 CFR 261 -இன் கீழ் தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய கழிவு
அல் ல.
பகாள் கலன் /பபாதிறய அகற் றுதல் :
காலியான பபாதிறய சதசிய மற் றும் உள் ளூர் சட்டங் களுக்கு
இணங் க அகற் ற சவண்டியது கட்டாயமாகும் .
பிரிவு 14: பபாக்குைரத்து பதாடர்பான தகைல் கள்
UN முறறயான சுயமாகச் சூடுபடுத்துகின் ற திடப்பபாருட்களுக்கு இணங் க ஏழு ASTM
ஒப்புசொக்கும் கார்பன் பிளாக்குகளின் பரிசசாதறனறய சர்வசதச கார்பன் பிளாக்
கூட்டறமப்பு ஏற் பாடு பசய் தது. எல் லா ஏழு ஒப்புசொக்கும் கார்பன் பிளாக்குகளும் “பிரிவு 4.2 இன் சுயமாகச் சூடுபடுத்துகின் ற உட்பபாருள் அல் ல” என்று கண்டறியப்பட்டன. அசத கார்பன்
பிளாக்குகள்
உடனடியாக
தீப்பற் றறவக்கக்
கூடிய
திடப்பபாருட்களுக்கு
இணங் க
பரிசசாதிக்கப்பட்டு, அபாயகரமான பபாருட்களின் சபாக்குவரத்து குறித்த தற் சபாறதய யுஎன்
பரிெ்துறரகளின் கீழ் “பிரிவு 4.1 -இன் உடனடியாக தீப்பற் றறவக்கக் கூடிய திடப்பபாருள்
அல் ல” என்று கண்டறியப்பட்டது.
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கார்பன் பிளாக்கானது “கார்பனாக, பசயற் படுத்தாததாக, கனிமத் சதாற் ற மூலமாக”
இருெ்தால் , பின் வரும் அறமப்புகள் அறத “தீங் கு விறளவிக்கக்கூடிய சரக்கு” என்று
வறகப்படுத்துவதில் றல.
பிர்லா கார்பனின்
கார்பன்
பிளாக் தயாரிப்புகள்
இெ்த
வறரயறறறயப் பூர்த்தி பசய் கின் றன.
DOT
14.1
14.2
14.3
14.4

IMDG

RID

ADR

UN/அறடயாள எண்
முறறயான சரக்குப் சபாக்குவரத்துப் பபயர்
தீங் கின் வறக
பபாதியிடுகின் ற குழு

ICAO (காற் று) IATA
ஒழுங் குபடுத்தப்படவில் றல
ஒழுங் குபடுத்தப்படவில் றல
ஒழுங் குபடுத்தப்படவில் றல
ஒழுங் குபடுத்தப்படவில் றல

பிரிவு 15: ஒழுங் குமுவறத் தகைல் கள்
15.1 உட்பபாருள் அல் லது கலறவக்குக் குறிப்பான பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற் றும் சுற் றுச்சூழல்
ஒழுங் குமுறறகள் /சட்ட திட்டங் கள்
ஐசராப்பிய ஒன் றியம் :
அபாயத்தின் அறிகுறி:
ஒழுங் குமுறற (EC) எண் 1272/2008 -இன் படி தீங் கு
விறளவிக்கக்கூடிய பபாருள் அல் ல.
சதசிய ஒழுங் குமுறறகள் :
பஜர்மனி:
சுவிட்சர்லாெ்து:

ெீ ர்த் தீங் கு வறக (WGK): nwg (ெீ ர் ஆபத்து இல் றல)
WGK எண்: 1742
சுவிஸ்
விஷத்தன் றம
வறக:
பரிசசாதிக்கப்பட்டு,
ெச்சுத்தன் றம அற் றது எனக் கண்டறியப்பட்டது. G-8938.

சர்வசதச சரக்கு இருப்புக் கணக்குகள் :
கார்பன் பிளாக், CAS எண் 1333-86-4, பின் வரும் சரக்கு இருப்புக் கணக்குகளில்
சதான்றுகிறது:
ஆஸ்திசரலியா:
AICS
கனடா:
DSL
சீனா:
IECSC
ஐசராப்பா (ஐசராப்பிய ஒன் றியம் ):
ஜப்பான் :
ENCS
பகாரியா:
KECI
பிலிப்றபன் ஸ்:
PICCS
றதவான் :
TCSI
ெியூசிலாெ்து:
NZIoC
யுஎஸ்ஏ:
TSCA

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

15.2 இரசாயனப் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு
ஐசராப்பிய ஒன் றிய இரசாயனப் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு:
ரீச ் ஒழுங் குமுறறயின் ஆய் வுறர 144.1 -இன் படி, இெ்த உட்பபாருளுக்காக ஓர்
இரசாயனப் பாதுகாப்பு மதிப்பீடு சமற் பகாள் ளப்பட்டுள் ளது.
ஐசராப்பிய ஒன் றிய பவளிப்பாடு காட்சிகள் :
ரீச ்
ஒழுங் குறறயின்
ஆய் வுறர
14.4
-இன் படி,
உட்பபாருள்
தீங் கு
விறளவிக்கக்கூடியது அல் ல என் பதால் எெ்த பவளிப்பாட்டுச் சூழ் ெிறலயும்
உருவாகவில் றல.
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பிரிவு 16: பிறத் தகைல் கள்
பதாடர்புத் 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

சமற் சகாள் கள் :

சபார்ம், P.J.A., சகக்மாக், G., பஜர்மான் , E., வீய் ஷாப் ட் C., பகம் பபர்ஸ், P., சவன்
ஷூட்படன் ,FJ., ஓபர்சடார்ஸ்படர், G., ஷின் ஸ், RP. (2005) பவவ் சவறு வர்த்தகரீதியான
கார்பன்
பிளாக்குகளுக்கான எலிகள்
மற் றும்
நுறரயீரல்
உயிரணுக்களின்
ஆய் வுக்கூட மற் றும் உடல் ரீதியான பவளிப் பாட்டுக்குப் பிறகு PAH-DNA ஒடுக்கிகளின்
உருவாக்கம் . ெச்சியல் சார்ெ்த பசாற் களின் சுருக்கம் மருெ்தியல் 1:205(2):157-67.
பூச்சட், S, சமார்ஃபபல் டு, P, பவல் சமன் , J, சபால் ம் -ஆசடார்ஃப் , U, பமக்கன்னி, R,
பீக்கார்ஸ் கி, C, (2006) நுறரயீரல் புற் றுசொய் இறப் பு விகிதம் மற் றும் கார்பன் பிளாக்
பவளிப் பாடு - ஒரு பஜர்மானிய கார்பன் பிளாக் உற் பத்தித் பதாழிற் கூடத்தில்
ெடத்தப் பட்ட ஓர் உள் ளறமெ்த ெிகழ் வு-கட்டுப் பாடு ஆய் வு. பதாழில் மற் றும்
சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த மருெ்தின் ஆய் விதழ் 12: 1242-1252.
படல் , L, முண்டிட், K, லூய் சபால் ட், R, நுபனஸ், A, சகாபஹன் , L, ஹீய் படன் ரீச,் M,
பச்சாண்ட், A. (2006) யுறனபடட் ஸ்சடட்ஸ் கார்பன் பிளாக் பதாழிற் துறறயில்
ெடத்தப் பட்ட பணியாளர்களின் குழு இறப் பு விகித ஆய் வு. பதாழில் மற் றும்
சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த மருெ்து 48(12): 1219-1229.
ட்ரிஸ்சகால் KE, படசயா LC, கார்ட்டர் JM, சஹாவார்ட் BW, ஹாஸ்பஸன் பீன் DG மற் றும்
பபர்ட்ராம் TA (1997) எலியின் சிற் றறறப் புறத்சதால் உயிரணுக்களில் உள் ள உருமாற் றம்
பதாடர்பான துகள் பவளிப் பாட்டின் மற் றும் துகள் -தூண்டப் பட்ட அழற் சிறய
ஏற் படுத்துகின் ற உயிரணுக்களின் விறளவுகள் . புற் று வளர்ச்சி 18(2) 423-430.
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ஃகார்டினர் K, சவன் டாங் பகபரன் M, ஹாரிங் டன் M. (2001)கார்பன் பிளாக்கிற் கு
பவளிப் படுவதால் ஏற் படும் சுவாச ஆசராக்கியத்தின் மீதான விறளவுகள் : ஐசராப் பிய
கார்பன் பிளாக் தயாரிப் புத் பதாழிற் துறறயில் ெடத்தப் பட்ட கட்டம் 2 மற் றும் 3
இறடக்குழு ஆய் வுகளின் முடிவுகள் . பதாழில் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த மருெ்து 58:
496-503.
ஹார்பபர் P, முராங் க்சகா H, சசாலிஸ் S, சடாசராஸியன் A, பமர்ஸ் B. (2003) கார்பான்
பிளாக்கிற் கு
பவளிப் படுவதினால்
ஏற் படும்
சுவாசச்
பசயல் பாடு
மற் றும்
சொயறிகுறிகளின் விறளவுகள் . பதாழில் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த மருெ்து 45: 144-55.
ILSI இடர் அறிவியல் ெிறலயப் பயிலரங் கு: மனித இடர் மதிப் பீட்டுக்கான துகள் மிறகப்
பாரத்திற் கு, துகளுக்கான எலி நுறரயீரல் பதில் விறனயின் பதாடர்புறம. Inh.
ெச்சியல் . 12:1-17 (2000).
புற் றுசொய்
மீதான ஆராய் ச்சிக்கான சர்வசதச முகறம: மனிதர்களுக்குப்
புற் றுசொறய
ஏற் படுத்தும்
அபாயங் களின்
மதிப் பாய் வு
குறித்த
IARC
தனிக்கட்டுறரகள் (2010), பதாகுதி 93, பிப் ரவரி 1-14, 2006, கார்பன் பிளாக்,
றடட்டானியம் றடயாக்றஸடு மற் றும் மாக்கல் . றலயான் , ஃபிரான் சு.
சமார்ஃபபல் டு P, புச்சிட் SF, பவல் சமன் J, பமக்கன்னி RJ, பீக்கார்ஸ் கி C (2006). நுறரயீரல்
புற் றுசொய் இறப் பு விகிதம் மற் றும் கார்பன்
பிளாக்கிற் கு பவளிப் படுதல் :
பஜர்மானிய கார்பன் பிளாக் உற் பத்தித் பதாழிற் கூடத்தில் இருக்கும் ஒரு குழுவின்
காக்ஸ் பின் சனாக்குப் பகுப் பாய் வு. பதாழில் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் சார்ெ்த மருெ்தின்
ஆய் விதழ் 48(12):1230-1241.
சமார்ஃபபல் டு P மற் றும் பமக்கன்னி RJ, (2009). கார்பன் பிளாக் மற் றும் நுறரயீரல்
புற் றுசொய் பரிசசாதறனயானது, பன் முகட்டு அனுமானத்தின் மூலமான ஓர்
புதுறமயான பவளிப் பாட்டு அளவு முறறயாகும் . Am. J. Ind. Med. 52: 890-899.
சசாராஹன் T, ஹாமில் டன் L, சவன் சடாங் ஃபகபரன் M, ஃகார்டினர் K, ஹாரிங் டன் JM
(2001). யு.சக. கார்பன் பிளாக் பணியாளர்களின் ஓர் குழு இறப் பு விகித ஆய் வு, 1951-1996.
Am. J. Ind. Med. 39(2):158-170.
சசாராஹன் T ஹாரிங் டன் JM (2007) யுசக கான் கன் உற் பத்திப் பணியாளர்களிடத்தில்
சமற் பகாள் ளப் பட்ட நுறரயீரல் புற் றுசொய் அபாயங் களின் ஓர் ‘‘முறனப் பான”
பகுப் பாய் வு, 1951-2004. Am. J. Ind. Med. 50, 555–564.
இங் கு வழங் கப்பட்டுள் ள தரவுகளும் தகவல் களும் எங் களின் தற் சபாறதய அறிவு மற் றும் அனுபவ ெிறலக்குத்
பதாடர்புறடயனவாகும் . சமலும் , அறவ சாத்தியமான பதாழில் சார்ெ்த ஆசராக்கிய மற் றும் பாதுகாப்புக்
கவறலகளுக்குத் பதாடர்புறடய எங் களின் தயாரிப் புப் பபாருறள விவரிப்பதற் கு சொக்கமிடப்பட்டுள் ளது. இெ்தத்
தயாரிப் புப் பபாருறளப் பயன் படுத்துபவர், சொக்கமிடப்பட்டுள் ள ஏசதனும் பயன் பாடு மற் றும் பயன் பாட்டு
முறறக்காக தயாரிப் புப் பபாருளின் பபாருத்தத்றதத் தீர்மானிப் பதற் கும் , பதாடர்புறடய சட்ட ஆட்சி எல் றலயில்
அத்தறகய பயன் பாட்டுக்குப் பபாருத்தமான ஒழுங் குமுறறகறளத் தீர்மானிப்பதற் கும் முழு பபாறுப்றபக்
பகாண்டிருக்கிறார். இெ்த SDS ஆனது கால முறறப்படி, பபாருெ்துகின் ற ஆசராக்கிய மற் றும் பாதுகாப்புத்
தரெிறலகளுக்கு இணங் க புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

உலகளாவிய சமலாளர் - தயாரிப் புப் பபாருறள
சமற் பார்றவயிடுவதற் கான பபாறுப் பு
BC.HSE@adityabirla.com
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