
  

 
 
پروپانول1 -اپوكسي 3و2                                      مني موادي كارت ا 

             
 

2,3-EPOXY-1-PROPANOL                                                   ICSC: 0159 
  پروپانول١ - اپوکسی٣و٢

 گليسيدول
 متانول اکسيران

 روکسی پروپيلن اکساید هيد٣
C3H6O2: فرمول شيميایی
 ١/٧۴: وزن مولکولی

 

CAS # 556-52-5 
RTECS # UB4375000 
ICSC # 0159
UN # 2810
EC # 603-063-00-8

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 قابل احتراق :آتش 
 
 
 

 .ددر مجاورت آن آتش روشن نکني
از تماس این ماده با مواد ناسازگار        

 .جلوگيری نمائيد
يميایی را  ( واد ش رات م ش خط بخ

 )ببينيد

ر     اوم در براب ف مق ودر، ک پ
ل ردن آب، دی  الک پری ک ، اس

 اکسيد کربن

 درجه ٧٢در دمای باالتر از     :انفجار 
بخار  /سانتيگراد مخلوط هوا  
 .آن قابل انفجار است

خطر آتش سوزی و انفجار     
وا ا م ود ب ازگار وج د ناس

 .دارد
بخش خطرات مواد شيميایی    

 .را ببينيد

االتر از   ای ب ه ٧٢در  دم  درج
سانتيگراد از سيستم بسته استفاده        

 .نمائيد
 تهویه

 
 
 

ا       در صورت بروز آتش سوزي ب
ردن آب  پري آ روف  اس  ظ

ا ( ابشكه ه ای ك ه ك )  چلي را خن
 .آنيد

 :مواجهه 
 
 

 . تماسي اجتناب نمائيدگونهاز هر
 
 

 

 :استنشاق 
 

نفس  رگيجه، ت رفه، س س
 سخت

 
 
 

يله      ا وس عی ی ه موض ه، تهوی تهوی
 حفاظت تنفسی

 
 
 

 هوای تازه ، استراحت
نفس مصنوعی  د ت ر الزم باش اگ

 .وضعيت نيمه نشسته . بدهيد
کی    ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .ارجاع دهيد
ود دارد،    :پوست  ذب وج ال ج احتم

 قرمزی
 

 استفاده از دستکش های حفاظتی
 

ده را در ل وده ش ای آل اس ه ب
 .بياورید

 .پوست را با آب فراوان بشوئيد
 قرمزی، درد :چشم ها 

 
 
 

 استفاده از حفاظ صورت
 
 
 
 

ا        ابتدا برای چندین دقيقه چشم ه
 .را با مقدار زیادی آب بشوئيد

ذیر باشد         اگر به سادگی امکان پ
.لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
 درد شکمی :گوارشي

 
 
 
 

 :در هنگام آار 
 . سيگار نكشيد،نياشاميد، نخورید

وردن      ذا خ ل از غ ا را قب ت ه دس
 .بشوئيد

 .دهان را آب بکشيد
 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد
 .به فرد آب فراوان بخورانيد

ای   ت ه رای مراقب اع ب ارج
 پزشکی

 



  

 
  و برچسب زدنبسته بندي)ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا

ده را در  ه ش ا ریخت ده ی اده نشت ش م
ا در بسته استيل            ذ ی ظروف بدون منف

 .یا هنی جمع آوری نمائيد
ا      ک ی ن خش ایع را در ش ده م باقيمان
وده            ر دیگر جذب نم جاذب های بی اث

 .و به مکان ایمن منتقل نمائيد
ژه  ( ردی وی ت ف ایل حفاظ اس : وس لب

ت  وازم حفاظ ا ل ل ب اظتی کام حف
 )تنفسی

وی،    ه ق ا پای واد ب اده را از م ن م ای
دا  اسيدهای قوی، غذا و مواد غذایی   ج

 .نگهداری نمائيد
داری   ک نگه ک و خن ای خش در ج

 .نمائيد
 .در محيط بسته نگهداری نمائيد

 .تهویه در امتداد کف صورت گيرد

واد غذایی حمل و              ذا و م راه غ به هم
 .نقل نگردد

T symbol
R: 23-21/22-36/37/38-42/43 
S: (1/2)-45 
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: II

 .تماس های بيشتر از حدود شغلی می تواند باعث کاهش هوشياری شودم

 )نکات قابل توجه را مالحظه نمائيد. (استنشاق بخارات آن ممکن است باعث ادم ریوی شوده

 .این ماده محرک چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی می باشدم

 
ط

 
ده      ٢٠یک آالینده مضر در هوا می باشد که بخارات آن در             این ماده   ت ه آرامی پراکن  درجه سانتيگراد ب

 .می شود

  :خطرات استنشاقا
 .این ماده از طریق استنشاق بخارات آن، پوست و گوارش جذب بدن می شودع

  :هاي مواجهه هراال

  :حدود مجاز شغليا

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 بی رنگ، مایع چسبنده و غليظ

 
  :كييزيخطرات ف

 
 

  :ييايميخطرات ش
ا       ه، آب، نمک ه د فریک    (این ماده در تماس با اسيدهای قوی و پای وم و کلری د آلوميني زات   ) کلری ا فل ی

 .تجزیه شده و باعث آتش سوزی و انفجار می کند)  رویمس و(
 .این ماده خورنده پالستيک و چرم می باشد

 

TLV: 25 ppm; 76 mg/m3 (ACGIH 1993-1994).
 

 

 
 : اثرات مواجهه كوتاه مدت

 .مکن است بر روی سيستم اعصاب مرکزی اثر بگذارداین ماده م

 
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 . تماس طوالنی مدت یا مکرر با این ماده ممکن است باعث حساسيت پوستی شود
 .این ماده ممکن است باعث سرطانزایی در انسان شود

زمایشات بر روی حيوانات نشان می دهد که این ماده ممکن است اثرات سمی بر روی توالد و تناسل                آ
 .انسان داشته باشد

 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١۶۶: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -۴۵: نقطه ذوب

 ١/١ :)١=آب (چگالي نسبي 
 .حل می شود :حالليت در آب
   پاسكال١٢٠ : درجه٢۵فشار بخار در 

 ١۵/٢ :)١=هوا (چگالي بخار نسبي 
: )١=هوا(درجه  ٢٠در چگالي بخار نسبي مخلوط هوا

٠/١ 
  درجه سانتيگراد ٧٢ :نقطه اشتعال

 درجه ۴١۵ حدود :درجه حرارت خود بخود سوزي
 سانتيگراد

 
 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 نكات قابل توجه
 .ه ای توصيه می شودبسته به ميزان تماس، آزمایشات پزشکی دور

ردد  دیدتر می گ دنی ش ا فعاليت ب ه ب د ساعت مشخص می شود ک وی پس از گذشت چن م ادم ری تراحت و . عالئ ذا اس ل
 .آزمایشات پزشکی ضروری می باشند

 .اگر ماده سمی در فضا منتشر شود به دليل بی بویی آن، از وجود این ماده آگاهی پيدا نمی شود
Transport Emergency Card: TEC (R)-726

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0159                                                                                   2,3-EPOXY-1-PROPANOL
 
 

 
  طب صنعتی‐کرجبهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 ليال جعفر بيگیمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


