
  

 
 
 ديدريك آنياست               مني مواديكارت ا  
 
 

ACETIC ANHYDRIDE                                                         ICSC: 0209 
 استيک آنيدريد

 اسيد استيک بدون آب
 استيک اکسايد

 اتانوئيک آنيدريد
 استيل اکسايد

 C4H6O3/(CH3CO)2O: فرمول شيميايی
 ١/١٠٢: وزن مولکولی

CAS # 108-24-7 
RTECS # AK1925000
ICSC # 0209
UN # 1715
EC # 607-008-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 . قابل احتراق :آتش 
ا     وم ي گازهاي   درموقع سوختن في

ا د سمي ي ده تولي ك آنن ي تحري  م
 .شود

ای  عله ه اورت ش در مج
 .باز قرار نگيرد

رار    ه ق اورت جرق در مج
 .نگيرد

يگار   اورت آن س در مج
 .نکشيد

 دي اآسيدآربن ، پودر، فوم ضدالكل

اده   :انفجار  ن م االتر  دراي اي ب  ۴٩از دم
انتيگراد   ه س ل  درج وط قاب مخل

می  بخار تشكيل      يا   هوابا   انفجار
 .دده

االتراز  اي ب  ۴٩دردم
 :راددرجه سانتيگ

ه   ته، تهوي تم بس سيس
زات الكت وتجهي

 .ی استفاده شودانفجار
.اجتناب کنيد ريكي ضد  

 

در صورت بروز آتش سوزی ظروف       
پری آب   ا اس ره را ب اده و غي ن م اي

اما از تماس با آب . خنک نگهداريد  

اس   :مواجهه  ه تم ن  ازهرگون ا اي ب
 .اجتناب شودماده 

 

 . باپزشك مشورت آنيدکليه موارددر

 :نشاق است
 

ده کال در  ،خورن نفس، اش ت
 ، زخم گلوسرفه

أخير    ا ت ن است ب م ممك ن عالئ اي
 .ظاهرشود

 تهويه، تهويه موضعي
 حفاظ تنفسي 

 
 

 هواي تازه، استراحت 
ار ر را بيم ت  ب وي راس روي پهل

 . بخوابانيد
از  ورت ني نفس   درص ه وي ت ب
  .مصنوعي بدهيد

 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی
ده :پوست  ز ،خورن ت،   قرم دن  پوس ش

 تاول، درد
 دستكش محافظ
 لباس محافظ

وده   هاي آل ده لباس رد  از راش دن ف  ب
دارزيادي      بيرون آوريد، پوست رابامق

 .آب بشوئيد
 . ارجاع برای مراقبت های پزشکی

ده :چشم ها  م ، خورن دن چش ، درد، قرمزش
 سوختگي عميق وشديد

ا  ورت ي اظ ص افظ  حف ح
راه   م هم ايل چش وس

 تنفسيحفاظت 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
 :در حين انجام آار  زخم گلو، شكم درد، خورنده :گوارشي

اميدن و  وردن ، آش خ
 .سيگار آشيدن ممنوع

  .يدده شستشو را دهان فرد
 . نكنيد به استفراغ وادار را فرد

دار رد   مق ه ف ادي آب ب انيد  زي . بنوش
 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 



  

 
 

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
  .نمائيديك آارشناس مشورت  با

ت  ايع نش ده م روف  ش دون را در ظ ب
  .نمائيدجمع آوري منفذی 

بی  در شن ياجاذب         ع را انده ماي يمباق
ر  رخط ذب  ديگ وده ج ان   ونم ه مك ب

 . نمائيدنتقل ممن يا
ايع را ا م ا ب اك اره ي اي خ اذب ه  ج

 .جذب نكنيد قابل اشتعال ديگر
لباس  :وسايل حفاظت فردي اضافي(

 حفاظتي آامل شامل دستگاه تنفسي
Self Contained( 

 

وزی    ش س ر آت اوم در براب ان مق در مک
 .نگهداری نمائيد

 .جدا از مواد ناسازگار نگهداری نمائيد
 .باغذاوموادغذاحمل نكنيد

 .در محل خشک نگهداری نمائيد
 )بخش خطرات مواد شيميايی را ببينيد(
 

 .دگردحمل نيی غذا مواد و غذا با
C symbol
R: 10-34
S: (1/2-)26-45
UN Hazard Class: 8
UN Subsidiary Risks: 3
UN Packing Group: II

 . اين ماده ممكن است  سبب ادم ريوي شود تنفس بخارم

 اشك، ريزش خورنده، ه

 : اثرات مواجهه كوتاه مدتم

ر      بخار درجه سانتيگراد    ٢٠دردماي    وا   در آنحاالت    ديگر  از اين ماده آهسته ت ه حد    ه راي   مضر  ب ب
 .رسيد خواهد سالمت افراد

  :خطرات استنشاقت

ا
ال

 
  :هاي مواجهه هراع
 .رطوبت آب يا حضور خورنده مي باشد، به ويژه دربسيار اين مايع ا  :حدود مجاز شغليط

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 بوي زننده  سيال، بدون رنگ، با مايع بسيار

 
  :كييزيخطرات ف

 
 

  :ييايميخطرات ش
 . آند مي اسيداستيك توليد گازهاي سمي مانند فيوم يا و تجزيه ميشود ماده درگرمااين 

. دهد  مي   بازهاي قوي ديگر واآنش     و هاشديدًا باآب جوش، بخار، اآسيد آننده هاي قوي، الكلها، آمين         
 . حضورآب حمله ميكند به تعدادي از فلزات در

TLV: 5 ppm; 21 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1993-1994).
 

 .دونش دن ميبجذب  فقط از راه استنشاقبخارات اين ماده 
 

 

  .راه هاي تنفسي خورنده ميباشد اين ماده براي چشم، پوست و

 .آن ممکن است تاخيری باشندعالئم و اثرات 
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 . اين ماده سبب درماتيت ميشود مداوم با  يا تماس طوالني
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٣٩: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد  -٧٣: نقطه ذوب
 ٠٨/١ ): ١= آب ( بي چگالي نس

 .با آب وارد واکنش می شود: حالليت در آب
 ۵/٣): ١= هوا(چگالي نسبي بخار

 

 

:طـــــي يســـــت محياطالعـــــات ز
اك باشد         راي محيط خطرن د  اين ماده ممكن است ب ه   وباي ب

ي   اي آب م ه دگان، ارگانيس و  پرن
 . پستانداران توجه خاص شود

 

 

 نكات قابل توجه
د  پس از    عالئم ادم ريوي اغلب تا     د    چن ا  و ميشوند نتماس مشاهده      از ساعت بع ار  ب ر          آ يم ت رات وخ ن اث مي   فيزيكي اي

 . شوند
 . استراحت وآزمايشهاي پزشكي ضروري ميباشد

 . وري استضر  باشدجانشين ویپزشك يا توسط يك اسپري مناسب  استفاده فوري از
 . است نامناسب ميباشد ماده زياد اين  طريق بوي آن وقتي آه تماس با اين ماده از وجود آگاه شدن از
 .  طي جوشكاري استفاده ننمائيد در مجاورت آتش سطوح داغ يا ازاين ماده در

رار  وگيري ازجهت جل ) براي پيشگيري ازخوردگي سيلندر (.اسپري نكنيد آب را روي سيلندري آه نشت دارد     بر از،   ف گ
 .ببنديد را نشتي سيلندر

Transport Emergency Card: TEC (R)-63 
NFPA Code: H 2; F 2; R 1; W

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0209                                                                                         ACETIC ANHYDRIDE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهران بهداشت و درم

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خديجه موسویمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


