
  

 
 

 ل سولفاتيدی مت               منی موادي  کارت ا
 
 

DIMETHYLSULFATE                                                          ICSC: 0148    
 دی متيل سولفات

 استر دی متيل 
 اسيد سولفوریک

 دی متيل منو سولفات
 DMS :حروف اختصاری

C2H6O4S/(CH3O)2SO2 :ميایيفرمول شي
 ١٣/١٢۶: وزن مولکولی 

 

CAS # 77-78-1
RTECS # WS 8225000
ICSC # 0148
UW # 1595
EC # 016-023-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل احتراق :آتش 
هنگام آتش سوزی گازهای سمی      ه  ب

 .نمایدیا محرک آزاد می 
 
 
 

رار         از ق در مجاورت شعله ب
 .نگيرد

 )شعله روشن نکنيد(
 
 

ودر پری آب،پ ف،  اس   دی ، ک
 اکسيد کربن

  درجه سانتيگراد٨٣در باالتر از  :انفجار 
 بخارات قابل انفجار بخار ماده با
 .هوا ممکن است تشکيل شوند

 

يش از  رارت ب ه ح  در درج
 درجه سانتيگراد از یک  ٨٣

ته وتهو تم بس ه سيس ی
 .عمومی استفاده کنيد

 

  :مواجهه 
 
 

ا   اس ه امی تم از تم
 .بپرهيزید

 

 

 :استنشاق 
 

وزش  اس س رفه، احس ر درد،س  ، س
س  ی نف و درد ،تنگ وارض ( گل ع

 ) ممکن است تاخيری باشند
ًا ات لطف ه  نک ه را مالحظ ل توج قاب
 .نمائيد

 تهویه عمومی
ا  عی ی ه موض يله تهوی  وس

 تنفسی حفاظت
 
 
 

 احت، استرهوای تازه
نوعی     نفس مص د ت ر الزم باش اگ

 .وضعيت نيمه نشسته . بدهيد
برای مراقبت های پزشکی ارجاع        

 .دهيد
 

 .جذب شودممکن است  :پوست 
ت   ای پوس وختگی ه اول ،س  درد وت

 .ایجاد کند
 

 د ستکش های حفاظتی
 .لباس محافظ

 
 

ده را در     وده ش ای آل اس ه لب
د         پوست را      بياورید   ا  آب بزني وب

 آب وصابون 
 .بشوئيد

د ،  درد،قرمزی  :چشم ها  اری د ی  ، سوختگیت
 .های عميق و جدی

 
 

اظ چشم        حفاظ صورت یا حف
ت ا حفاظ راه ب تگاه هم  دس

 .تنفسی
 
 
 

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

د     ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید

 .شک ببریدسپس فرد را نزد پز
 

دید :گوارشی وزش ،د ل د رد ش اس س  ، احس
وع هال،ته س، اس وال پ ا ک  ، شوک ی

 .استفراغ
ش     ( تر بخ ات بيش ال ع رای اط ب

 .)استنشاق را ببينيد

 :در حين کار
ورد اميدن خ يگار ن، آش وس
 .ن ممنوعکشيد

 قبل از غذ ا خوردن دست
 .ها را بشوئيد

اد آب         دار زی دهان را آب بکشيد مق
رد را      فرو بدهيد یا    بنوشيد وفورا ف

 .برای مراقبت پزشکی بفرستيد

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه کنيد

ه ای         با یک کارشناس بهداشت حرف
 .مشورت کنيد

را در  مایع ریخته شده یا نشت شده   
 .جمع آوری کنيدبدون منفذ ظروف 

ده را ب  ایع باقيمان ا م ن ی رروی ش
ه یک      جاذب بی خطر جذ ب         رده ب ک
  .مکان ایمن منتقل کنيد

 .هرگز آن را بداخل فاضالب نرانيد
يله ( افی وس ردی اض ت ف : حفاظ

 د ستگاهحفاظتی کامل شامل لباس 
 )حفاظت تنفسی متصل به آن

 

وراک دام  ذایی و خ واد غ دا از م ج
 .نگهداری شود

دا از  وادج ازگار  م ود ناس داری ش  .نگه
مالحظه   خطرات مواد شيميایی را      بخش(

 ) نمائيد
ان خشک  ک، در مک امًال ،خن تهک  و  بس

اق    دارای  ف ات داد ک ه در امت تهوی
 .نگهداری نمائيد

دی   ته بن رای بس وص ب واد مخص از م
ل       . استفاده نمائيد  ر قاب در بسته بندی غي

 .شکستن
ته   تنی را در بس ای شکس دی ه ته بن بس
رار      تن ق ر شکس اوم در براب ای مق ه

 .ددهي
ه   ان بخش تغذی ذایی و کارکن واد غ ا م ب

 .حمل و نقل نگردد
T+ symbol
R: 45-25-26-34
S: 53-45
Note: E
UN Hazard Class: 6.1
UN Subsidiary Risks: 8
UN Packing Group: I

 . عيدن این ماده ممکن است سبب ادم لب ها و زبان وحنجره شودبلم

 ).را ببينيدقابل توجه بخش نکات (استنشاق بخارات آن ممکن است سبب ادم ریوی شود ه

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

 . می تواند به حد زیان آور برسدسریعًا 

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .مایع روغنی شکل بی رنگ

  :کیيزيخطرات ف
 . هوا سنگينتر استبخار ماده از
  :یيايميخطرات ش

د    ه  این ماده د ر اثر حرارت تجزیه گشته توليد گازهای سمی ب            ول   .همراه اکسيدهای گوگرد می نمای محل
 .ماده در آب یک اسيد نيمه قوی می باشداین 

د اسيد سولفوریک               راه          به شد ت با آب وارد واکنش شده وتولي ه هم د ک ا   می کن وا می       ب آزاد سازی ه
 .باشد

واکنش می   وارد   های قوی   اناکسيد و  اسيدها ،بازها با   با آمونياک آبکی تغليظ شده و     به شدت   همچنين  
 .شود که همراه احتمال خطر آتش سوزی وانفجار است

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 0.1 ppm; 0.52 mg/m3 (skin) (ACGIH 1993-1994).                       
MAK: class IIIA2; H (1994).                                                                  

  :های مواجهه هرا
ا   این ماده می تواند از طریق استنشاق بخارات آن           دن                ی وارش جذ ب ب ور از پوست واز طریق گ ا عب ب

 .شود
  :خطرات استنشاق

 هر حال غلظت این ماده در هواه ب . سانتيگراد قابل اغماض است د ر جه٢٠تبخير این ماده در دمای 

 . این ماده برای چشم ها وپوست و اندام تنفسی خورنده می باشد

ه اختال ل            این ماده ممکن است سبب تاثيراتی بر کبد وکليه ها و             سيستم اعصاب مرکزی شود ومنجر ب
 .عمل آنها شود
 .   ممکن است منجر به مر گ شودOELتماس بيش از 

 .  توصيه می شود کنترل ونظارت پزشکی لذاتاثيرات ممکن است تاخيری باشند
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .ریه ها ممکن است د ر اثر تماس طوال نی یا مکرر با بخار این ماده تحت تاثير قرار بگيرند
 .این ماده احتماال برای انسان سرطانزا است

 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
 . د رجه سانتيگراد١٨٨ :نقطه جوش
 . د رجه سانتيگراد-٣٢ :نقطه ذ وب

 ٣٣/١ ):١ =آب (چگا لی نسبی 
رم   ٨/٢ : د رجه سانتيگراد   ١٨حالليت در آب در دمای        گ

  ميلی ليتر١٠٠در 
 . د رجه سانتيگراد تجزیه می شود١٨در آب در دمای 

  آيلو پاسكال۶۵ : درجه ٢٠فشار بخار در 
 

 ٣۵/۴ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
  درجه سانتيگراد٣٨٨٣: نقطه اشتعال
  درجه سانتيگراد ۴٧٠:  خود بخود سوزيدرجه حرارت

دود  اريح وا( انفج ي ه ه حجم ر حسب درج ا ۶/٣: )ب  ٣/٢٣ ت
 درصد

 :طی يست محياطالعات ز
 .این ماده برای موجودات آبزی سمی است

 

 

 نکات قابل توجه
 

 . ساعته ایجاد شود۶-٢۴ طوال نی م می تواند پس از یک مقطع بدون عالمت نسبتًائشروع عال
 .ل سولفات تجاری ممکن است حاوی مقادیر جزئی  اسيد سولفوریک باشددی متي

 .شودبسته به ميزان تماس معاینات مقطعی توصيه می 
 .عالئم ادم ریوی اغلب تا گذشت چند ساعت مشخص نمی شود و با فعاليت فيزیکی تشدید می شود

 .استراحت و تحت نظر قرار گرفتن توسط پزشک ضروری است
 .باید مد نظر قرار گيردیا جانشين وی پری مناسب توسط پزشک تجویز فوری ا س

 .هيچ بوی هشدار دهنده ای در غلظت های سمی وجود ندارد
ه       . هرگز لباس های کار را به منزل نبرید وهرگز آب بداخل این ماده نریزید    ردن هميشه آن را ب ا رقيق ک ردن ی هنگام حل ک

 .آرامی به آب اضافه نمائيد
Transport Emergency Card: TEC (R)-54 
NFPA Code: H4; F2; R0;

 
 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0148                                                                                         DIMETHYL SULFATE

 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

  مهندسی بهداشت حرفه ایواحد
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 محمدصادق شمس اللهیبا همکاری دکتر 
 
 
 

 


