
 
 

 نواست             كارت ايمني مواد
 
 

ACETONE                                                                              ICSC: 0087 
 استون

  پروپانول٢
 دی متيل کتون

 متيل کتون
 CH3-CO-CH3, C3H6O: فرمول شيميایی
 ١/۵٨: جرم مولکولی

CAS # 67-64-1
RTECS # AL3150000
ICSC # 0087
UN # 1090 
EC # 606-001-00-8 

 / نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 

 .شعله باز ایجاد نكنيد   قابل اشتعالآامًال
 .جرقه ایجاد نكنيد 

 .سيگار نكشيد 

ودر ل ،پ ر الك اوم در براب آب  ، آف مق
  دي اآسيد آربن، به مقدار زیاد

 :انفجار 
 
 

بخار  /مخلوط هاي هوا
 .قابل انفجار هستند

  ،سيستم بسته
 تجهيزات و وسایل روشنایي ضد ،تهویه

 .انفجاري
، سيستم هواي فشرده براي پر آردناز 

 .تخليه و حمل و نقل استفاده نكنيد 

در هنگام آتش سوزي بشكه ها با 
 . آنيد اسپري آردن  آب خنك

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 
 

 ، گيجي، سرفه،گلودرد
 ، خواب آلودگي،سردرد
  بيهوشي،سرگيجه

 تهویه موضعي یا وسيله حفاظت ،تهویه
 تنفسي

  استراحت ،هواي تازه
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :وست پ
 

 .لباسهاي آلوده را در بياورید دستكش هاي حفاظتي پوست خشك
ا مقدار زیادي آب یا زیر پوست را ب
 .دوش بشویيد

 
 :ها  چشم

 
 

،  تاري دید، درد،قرمزي
 مال صدمه به قرنيه احت

 .عينك هاي ایمني یا حفاظ صورت
 .از لنزهاي تماسي استفاده نكنيد

ابتدا چشمها را براي چند دقيقه با 
 .مقدار زیادي آب بشوئيد

در صورت امكان لنزهاي تماسي را 
 . در بياورید

 .فرد را به پزشك ارجاع دهيدسپس 
 

 :گوارشي 
 
 
 

  استفراغ ،تهوع
براي اطالعات بيشتر (

بخش استنشاق را 
 .)ببينيد

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار آشيدن ،خوردن
 .ممنوع

 .دستها را قبل از غذا خوردن بشویيد

 .دهان را آب بكشيد
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
  .تهویه

ا حد             ه شده را ت مایعات نشتي یا ریخت
ذ             دون منف ا  ممكن در محفظه هاي ب ی

 . جمع آوري آنيدسربسته 
اده   ا م ه ی ا ماس ده را ب ایع باقيمان م
ك   ه ی وده و ب ذب نم ي ج اذب خنث ج
تقيم     د و مس ل نمائي ن منتق ان ایم ًا مك

 .یدآنرا به داخل فاضالب نریز
و  ادي آب شستش دار زی ا مق پس ب س

 .دهيد
وسایل  :ویژه  فردي  حفاظت وسيله (

 )حفاظت تنفسی کامل
 

 .نگهداری نمائيدضد حریق در مکان 
قوي دور  هاي آننده ازاآسيد

 .نگهداشته شود

F symbol
R: 11
S: (2-) 9-16-23-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

 . ي آندبخار آن مجاري تنفسي و چشم ها را تحریم مم

  :اثرات مواجهه كوتاه مدته

ه حد        سانتيگراد، درجه٢٠ سریع این ماده در حرارت   با تبخير نسبتاً  م ه سرعت ب وا ب غلظت آن در ه
 .زیان آور خواهد رسيد

  :خطرات استنتشاق 

ت
  :واجهههاي م راهاع
  :حدود مجاز شغليال

 .خورنده پالستيك نيز مي باشدط

ا اآسيدآننده هاي قوي  از                 ا ل اسيد استيك     این ماده مي تواند در تماس ب ك    ،قبي  پراآسيد   ، اسيد نيتری
 .  پراآسيدهاي انفجاري توليد مي آند،هيدروژن

زي    تم اعصاب مرآ ر سيس ن است ب اده ممك ن م د،ای ا، آب ه ه اثير  ، آلي دي و روده اي ت اري مع  مج
 .بگذارد

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 )تند نافذ(مایع بي رنگ با بوي مشخص 

 
  :خطرات فيزيكي

 . بخار آن سنگين تر از هوا است
 . ممكن است مساحت زیادي را روي زمين بپيماید

 . امكان سوختن از راه دور وجود دارد 
  :خطرات شيميايي

 . با آلروفرم و برموفرم در شرایط بازي واآنش داده سبب آتش سوزي و انفجار مي شود

 

TLV: 750ppm; 1780 mg/m3 (ACGIH 1993-1993).

 .این ماده مي تواند با استنشاق یا از راه پوست جذب بدن شود
 

 

 
 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

 .تماس طوالني یا مكرر با پوست ممكن است سبب درماتيت شود
 .این ماده تاثيرات بر خون و مغز استخوان دارد

 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٥٦ :نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٩٥: نقطه ذوب

 ٨/٠): ١= آب (دانسيته نسبي 
  قابل حل است  :حالليت در آب
  آيلو پاسكال٢٤: سانتيگراد درجه ٢٠فشار بخار در 

 ٠/٢): ١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 درجه سانتيگراد ٢٠بخار در /دانسيته نسبي مخلوط هوا

 ٢/١): ١=هوا(
  درجه سانتيگراد- ١٨: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٤٦٥ :درجه حرارت خود بخود سوزي
 ١٣ تا ٢/٢):بر حسب درجه حجمي هوا(حدود انفجاري

 -٢٤/٠:Powآب برحسب لگاریتم /ضریب جداسازي اآتانول

 :اطالعات زيست محيطي 
مصرف نوشابه هاي الكلي تاثيرات مضر را اضافه مي 

 .آند
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

Transport Emergency Card: TEC (R)-30
NFPA Code: H1; F3; R0;

 ديگر اطالعات
ICSC: 0087                                                                                                               ACETONE

 
 

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ت پااليش نفت تهرانمرکز طب صنعتی شرک

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 


