
 
 

 ل اتري             دی ات      كارت ايمني مواد
 

 
DIETHYL ETHER                                                                 ICSC: 0355 

 دی اتيل اتر
 اتيل اتر

 اتيل اکساید
 اتر

 C4H10O: فرمول شيميایی
 ١/٧۴: وزن مولکولی

CAS # 60-29-7
RTECS # K15775000
ICSC # 0355
UN # 1155
EC # 603-022-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 

 آامال قابل اشتعال
 

از تماس با شعله هاي مستقيم         
طوح داغ   ا و س ه ه و جرق

 .خودداري آنيد
 .سيگار نكشيد

ل   ر الك اوم در براب ف مق  ،AFFF ،آ
  دي اآسيد آربن،پودر

 :انفجار 
 
 
 

ل          وا و بخار قاب با مخلوط ه
 .انفجار است

 

ه  ته از تهوی يط بس در مح
 .استفاده شود

نایي    ي و روش زات برق تجهي
 .مقاوم در برابر انفجار باشند

يته   ات الكتریس اد جریان از ایج
 .ساآن جلوگيري آنيد

, از هواي فشرده براي پرآردن    
. استفاده نكنيدتخليه و جابجایي

ه   د جرق تي ض اي دس از انبره
 .استفاده آنيد

 

... ظروف و    ،  در صورت بروز حریق   
.را با اسپري آردن آب خنك نگهدارید

 

 :مواجهه
 

 
 

  

 :استنشاق 
 
 

،  بي هوشي  ، سردرد ،گيجي
 استفراغ

ه ا ،تهوی عي ی ه موض  تهوی
 وسایل حفاظت تنفسي

 ، استراحت،هواي تازه
 .مصنوعيدر صورت نياز تنفس 

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :وست پ
 

 .لباسهاي آلوده آننده را در بياورید دستكشهاي حفاظتي خشكي پوست
ا دوش آب   اد ی ا آب زی ت را ب پوس

 .بشویيد
 

 :ها  چشم
 
 

ا     عينك هاي ایمني  درد،قرمزي ه ب ابتدا چشم ها را براي چندین دقيق
 .مقدار زیادي آب بشویيد

ان   ر امك ي را  اگ اي تماس دارد لنزه
 .بيرون بياورید

 .فرد را به پزشك ارجاع دهيد
 

 :گوارشي 
 

ودگي  واب آل ي،خ  ، گيج
 استفراغ

 :در حين آار
د اميد،نخوری يگار ، نياش  س
 .نكشيد

 .فرد را مجبور به استفراغ نكنيد
او را براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع        

 .دهيد
 



 ته بندي و برچسب زدنبس )ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . ناحيه خطر را تخليه آنيد

دمایع   اهر مشورت آني رد م ك ف ا ی ب
ذي         نشت شده را در ظرف بدون منف

 .جمع آوري آنيد
ا    ه و ی ا ماس ده را ب ایع باقيمان م
ان             ه مك رده و ب ي جذب آ جاذب خنث

 .امن انتقال دهيد
ي   ( ت تنفس ایل حفاظ وس

افي افي دار A/P2:اض ك ص  ماس
 )و ذرات مضربراي ذرات آلي 

 

ق  در  د حری ان ض دور از ،مك  ب
 .نگهداری شوداآسيدآننده هاي قوی

اریكي   ك و در ت ك و خن اي خش در ج
 .نگهداري آنيد

 .فقط در صورت تثبيت انبار آنيد

Airtight
F + symbol
R : 12-19
S : 9-16-29-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: 1

 .بلعيدن مایع ممكن است از مسير تنفس به داخل ریه ها رفته و خطر پنوموني شيميایي وجود داردم

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

 .در حد خطرناآي آلوده مي شود,  درجه هوا٢٠ سریع این ماده در حرارت با تبخير نسبتًا م

 :ق خطرات استنتشا 
ات
الع
اط

 

   :عيت ظاهري حالت فيزيكي و وض
  جاذب رطوبت  با بوي مشخص،  بسيار فرار،مایع بي رنگ

 
 :خطرات فيزيكي 

 .  بخار آن از هوا سنگين تر است و ممكن است در آف اتاق پخش شود
 . آتش گيري آن از فاصله دور امكان پذیر است

 .در اثر جریان داشتن با بهم خوردن و غيره جریانات الكتریسيته ساآن مي تواند بوجود بياید
 

 :خطرات شيميايي 
 . این ماده مي تواند پراآسيدهاي انفجاري تحت تاثير نور و هوا تشكيل دهد

 .آننده ها واآنش داده باعث خطر حریق و انفجار مي شود به شدت با اآسيد
 

                   : حدود مجاز شغلي 
             TLV (TWA)=400ppm , 1210 mg/m3 

 TLV (STEL)=500ppm , 1520 mg/m3                                                       
  :هاي مواجهه  راه 
  

 . این ماده مي تواند از طریق استنشاق بخار آن و از طریق خوراآي جذب بدن شود

 

 .  این ماده چشمها و راههاي تنفسي فوقاني را تحریك مي آند

 
 
 : ثرات مواجهه طوالني مدت يا مكررا

 .این مایع سبب از بين رفتن چربي پوست مي شود
 .ممكن است تاثيراتي بر سيستم اعصاب مرآزي داشته باشد

 .در تماس طوالني مدت ممكن است سبب اعتياد شود
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٣٥: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١١٦: نقطه ذوب

 ٧/٠ ):١=آب(نسبي دانسيته 
اي   ت در آب در دم ب  ٢٠حاللي ه برحس ي ١٠٠ درج  ميل

 ٦/ ٩:  ليتر
  کيلو پاسکال٦/٥٨ : درجه٢٠فشار بخار

 ٦/٢ ):١= هوا (چگالي نسبي بخار
 ٩/١ : درجه٢٠در   هوا/چگالي نسبي مخلوط بخار

  درجه سانتيگراد-٤٥ :نقطه اشتعال
 د درجه سانتيگرا١٨٠ :درجه حرارت خود بخود سوزي

 ٤٩ تا ٧/١ ):بر حسب درصد حجمي هوا(حدود انفجاري
 ٨٩/٠ :آب/ ضریب جداسازي اآتانول

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 توجهنکات قابل 
 

 .روش بي ضرري را انتخاب آنيد) نتيجه مثبت بود(اگر وجود داشت ، پيش از تقطير به لحاظ پر اآسيدها بررسي آنيد
Transport Emergency Card : TEC (R)-72
NFPA Code:H2;F4;R1;

 
 ديگر اطالعات

ICSC: 0355                                                                                                DIETHYL ETHER

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 رفه ایواحد مهندسی بهداشت ح
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 
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