
  

 
 

 دي اتانول آمين               منی موادي  کارت ا
 
 

DIETHANOLAMINE                                                            ICSC: 0618 
 دی اتانول آمين

  دی ایمی نو اتانول-٢و٢
DEA 

  دی هيدروکسی دی اتيل آمين-٢و٢
 و C4H11NO2: فرمول شيميایی

(CH2CH2OH)2NH 
 ٢/١٠۵: وزن مولکولی

 

CAS # 111-42-2
RTECS # KL2975000
ICSC # 0618
EC # 603-071-00-1

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل احتراق :آتش 
 
 
 

در مجاورت آن هيچگونه    
 .شعله ای روشن نکنيد

 

پری آب،  ودر، اس يد پ ف و دی اکس ک
 کربن

  :انفجار 
 
 

 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی بشکه         
ها و دیگر ظروف را با اسپری کردن        

 .آب بر رویشان، خنک نگهدارید

 :مواجهه 
 
 
 

گيری  د ذرات پيش از تولي
 .نمائيد

ار  رد و غب دگی گ از پراکن
 .جلوگيری نمائيد

 

 

 :استنشاق 
 

 گلودرد، سرفه، احساس سوزش
 
 
 

ضعی یا حفاظت   تهویه مو 
 دستگاه تنفسی

 

 هوای تازه ، استراحت
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

 قرمزی، احساس سوزش :پوست 
 
 
 

 لباس حفاظتی
 
 
 
 

د          وده شده را در بياوری  .لباس های آل
ر              ا زی ادی آب ی دار زی ا مق پوست را ب

 .دوش آب بشوئيد
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
ای  قرم :چشم ها  وختگی ه زی، درد، س

 عميق جدی
 
 
 

 حفاظت صورت
ا   راه ب م هم ت چش حفاظ

 وسيله حفاظت تنفسی
 

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
 )دل درد(درد شکمی  :گوارشی

 ساس سوزشاح
ش ( تر بخ ات بيش رای اطالع ب

 )استنشاق را ببينيد
 

 :در هنگام کار
اميدن و  وردن، آش خ

 سيگار کشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشوئيد
ا    د ت رد بدهي ه ف ادی آب ب دار زی مق

 .بنوشد
 استراحت

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 



  

 
 

برچسب زدنبسته بندی و  )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ه درون محفظه            ه شده را ب ماده ریخت

 .های بدون منفذ برانيد
وگيری از         رای جل اگر ضروری باشد ب
وب   ار، آن را مرط رد و غب اد گ ایج
ل       ه مکان ایمن منتق د و سپس ب نمائي

 .نمائيد
افی (  ردی اض ت ف ایل حفاظ : وس

افی دار  ی ص ک تنفس  (A/P2)ماس
ار  رد و غب ی و گ ارات آل رای بخ ب

 ).مضر
 

وی، اسيدها،          به  دور از اکسيدان های ق
ا     د ه ا و انيدری ل ه ا، نيتری ت ه نيتری

 .نگهداری نمائيد
 .در محل خشک نگهداری کنيد

Xi symbol 
R: 36/38 
S: (2-)26 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

ر آن در دمای          بخارات این ماده یا     مه ر تبخي  درجه  ٢٠به حد زیان آور نخواهد رسيد و یا به آرامی در اث
 .سانتيگراد به حد زیان آور می رسد

ت 
عا
طال
ا

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مایع غليظ، جاذب رطوبت، بی رنگ یا کریستال های سفيد رنگ با بوی نافذ

 
  :کیيزيخطرات ف

 .بخار آن از هوا سنگين تر است
 
 

  :یيايميخطرات ش
 .این ماده به هنگام سوختن تجزیه شده و توليد بخارات سمی می نماید

 .محلول آن در آب یک باز نيمه قوی ایجاد می نماید
 .به شدت با اکسيدان ها، اسيدهای قوی و انيدریدها وارد واکنش می شود

 .لومينيوم، و آلياژهای آنها صدمه وارد می آوردبه فلزات مس، روی، آ
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 0.46 ppm; 2 mg/m3 (skin) (ACGIH 1995-1996). 

 
  :های مواجهه هرا

دن                    وارش جذب ب ور از پوست و از طریق گ ا عب این ماده می تواند از طریق استنشاق بخارات آب، ب
 .شود

 
  :خطرات استنشاق

 

بخارات آن چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی را تحریک می  . این ماده برای چشم ها خورنده می باشد    
 .نماید

 
 :ررا مکياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .این ماده ممکن است تاثيراتی بر کليه ها و کبد داشته باشد
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٢۶٩: نقطه جوش
   درجه سانتيگراد٢٨: نقطه ذوب

 ٠٩/١) : ١= آب (چگالی نسبی 
 بسيار خوب: حالليت در آب

ای  ار در دم ار بخ انتيگراد٢٠فش ه س ر از یک :  درج کمت
 پاسکال

 
 

 ۶۵/٣): ١= هوا ( بخار ماده ی نسبیچگال
 درجه ساتيگراد  ١٧۶ .c.c و ١٣۴ .o.c: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد۶۶٢:درجه حرارت خود بخود آتشگيری
اده   حدود انفجاری    وا         (م ر حسب درصد حجمی ه  ٧/١): ب

  درصد ٨/٩تا 
ورت  انول آب بص ازی اکت ریب جداس : Log-Powض

۴٣/١- 
 

 :طی يست محياطالعات ز
 .ده برای ارگانيسم های آبزی مضر می باشداین ما

 

 

 نکات قابل توجه
NFPA Code: H1; F1; R0

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0618                                                                                            DIETHANOLAMINE
 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران

 ش نفت تهراني صنعتی شرکت پاالمرکز طب
 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

 
 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 

 


