
  

 
 

             ديازينون                منی مواديکارت ا
 
 

DIASINONE                                                                            ICSC: 0137 
 ديازينون

O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl) 
phosphorothioate
Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-(6-methyl-2-(1-
methylethyl)-4-pyrimidinyl) ester

: فرمول شيميايی
C12H21N2O3PS/(CH3)2CHC4N2H(CH3)OPS(OC2H5)2 

 ۴/٣٠۴: وزن مولکولی

CAS # 333-41-5 
RTECS # TF3325000
ICSC # 0137
UN # 3018
EC # 015-040-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 قابل احتراق  غير  :آتش 
وختن  ر س اي در اث ا(فيومه  )ياگازه

 .سمي يا سوزش آور منتشر مي شود
 

وزی در   در   ش س ورت آت ص
ام   تفاده از تم راف اس يط اط مح
عوامل خاموش کننده مجاز می     

 .باشد
  :انفجار 

 
 
 

  

  :مواجهه 
 
 
 

ار  از تول رد و غب د گ ي
 .جلوگيری نمائيد

ت    امًال رعاي ت را ک بهداش
  .نمائيد

هدر  ر کلي ك دآت ا ي وارد ب  م
 .مشورت آنيد 

 :استنشاق 
 

تهوع،   تشنج، گيجي، سختي در تنفس،    
دم  دن ع گ ش تفراغ، تن ياري، اس هش

حدقه، آرامپ عضالني، ترشح بيش از       
 حد بزاق 

 ،  عمومیتهويه
ا استفاده      تهويه  موضعي ي
 ايل حفاظت تنفسياز وس

  .هواي تازه، استراحت
رای   اع ب ت ارج ای مراقب ه

 پزشكي 

ود :پوست  ذب ش ن است ج زي. ممك  درد، ،قرم
  چشمتنگ شدن مردمك

افظ  اي مح تكش ه ، دس
 هاي حفاظتي لباس

لباس هاي آلوده را از تن 
 . بيرون بياوريد

پوست را آب زده و سپس آن 
 . را با آب و صابون بشوئيد

تهاي پزشكي ارجاع براي مراقب
 .دهيد 

افظ   قرمزي، درد :چشم ها  ا مح ورت ي اظ ص حف
ا  راه ب ه هم م ب ايل چش وس

 ظت تنفسياحف

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

اگر به سادگي امكان پذير است 
لنزهاي تماسي را خارج 

سپس براي مراقبتهاي .نماييد
 .پزشكي ارجاع دهيد 

ختي در  :گوارشی هال، س كمي، اس اي ش آرامپه
وع،   نفس، ته دم ت ياري، وهع ش

تفراغ ك، آرامپ ،اس   تنگ شدن مردم
 عضالني

 :در حين آار 
آشاميدن و , خوردن 

 سيگار آشيدن ممنوع
دستهايتان را قبل از غذا 

 .بشوئيد

 .دهان را بشوييد
براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 

 .دهيد

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)کردن ره يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
روف    ده را در ظ ت ش ايع نش دون م ب

  .نمائيدجذب منفذی 
ك و   ه خش ده را باماس ايع باقيمان ا م ي

ي   اذب خنث وده  ج ذب نم ر ج هديگ  وب
 . يك مكان امن منتقل آنيد

ه درون   ده را ب ايع باقيمان الب  م  فاض
 .نرانيد

ژه  ( ردي وي ت ف ايل حفاظ ك  :وس ماس
ي  افی تنفس ا ص ر P3ب ای ذرات  ب
 )سمی

ايل مناسب   ق از وس اء حري رای اطف ب
 .استفاده نمائيد

دا از  يدهاج ا  واس داری  بازه نگه
 .نمائيد

دا از  ذايي  ج ه غ واد اولي ذا و م  غ
  .نگهداری نمائيد

 .در جاي خشك و بسته نگهداري آنيد
ه مناسب دارد    ه تهوي اقي آ را در ات آن

 .نگهداري آنيد 

ا  آن ذايي جابج واد غ ذا وم ا غ راب
 .نكنيد

Xn symbol
N symbol
R: 22-50/53
S: (2-)24/25-60-61
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: III
Severe marine pollutant

د                  م اد آن ي ايج اد تشنج و نقص سيستم         و در نتيجه     اين ماده ممكن است روي سيستم عصبي اثرات ايج
 .وجود بياوردرا بتنفسي 

  .سوزانندگي دارد اين ماده روي چشم ها و پوست اثره

م
ا

ط
 

د      ت  د آم ود نخواه اك بوج د خطرن وا در ح ودگي ه ا آل والت آن ام دی  محص ه کن ه ٢٠اي در دمب  درج
  .شودتبخير مي سانتيگراد 

 .در بدن جذب ميشود، پوست و از راه گوارش  استنشاق بخارات آناز طريقاين ماده ع

 ال

  :حدود مجاز شغلیا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 )خوشبوی (مشخص روغني با بوي و  بي رنگ یمايع

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 

  :یيايميخطرات ش
االي  اي ب اده در دم ن م انتيگراد ١٢٠اي ه درجه س اي سمي شامل  تجزي ميشود و محصول آن فيومه

  . می باشداآسيدهاي نيتروژن، اآسيدهاي فسفراز، اآسيدهاي سولفوره
اال                 ا سميت ب ل تيروفسفاتها ب ين ممكن است تترااتي د و همچن  با اسيدها و بازهاي قوي واآنش مي ده

 .آيدبوجود 
 

TLV: ppm; 0.1 mg/m3 (as TWA) (skin) (ACGIH 1993-1994). 

  :های مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

 .در اثرپاشيدن و پراآنده شدن خيلي سريعتر تبخير ميشود
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .زها دارندااثرات بازدارنده اي روي آلين استر

 .)به قسمت خطرات حاد توجه فرمائيد( .اثر تجمعي داشته باشدممکن است 
 . لذا مراقبت هاي پزشكي ضروري است ،اثرات ناشي از آلين استراز ممكن است تأخيري باشد

 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١٢٠: نقطه جوش

 ١/١): ١= آب (چگالي نسبي 
  نامحلول: درجه٢٠حالليت در آب در دماي 

  پاسكال ١١/٣: درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در 
 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 . خطرناك باشدريست اين ماده مي تواند براي محيط 

ل و  اي عس ه زنبوره د ب ي باي ه خاص توج
 .اي آب معطوف شود مهسارگانيميکرو

 
 

 

 نکات قابل توجه
 .خاص توصيه می گردداي  پزشكي دورهو معاينات بسته به درجه تماس، آزمايشات 

ارتي استفاده ميشود ممكن است خواص فيزيكي       ه در فرمولهاي تج ل آ ر  را و توآسيكولوژي آن حاللهاي حام   تغيي
  . دهند

 . لباسهاي آار را به منزل نبريد
 .  نوسيدول نامهاي تجاري آن هستندباسودين،

Transport Emergency Card: TEC (R)-61G45b
 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0137                                                                                                            DIAZINONE

 
 

 
  طب صنعتی‐اهوازبهداشت و درمان 

 حد مهندسی بهداشت حرفه ایوا
 

 
 مهندس محمود غانم: تهيه

 


	نقطه جوش: 120 درجه سانتيگراد

