
  

 
 

           اتانول                             مني موادي  كارت ا
 
 

ETHANOL (ANHYDROUS)                                                 ICSC: 0044 
 ) بی آب–خشک (اتانول 

 اتيل الکل
 CH3CH2OH/C2H6OH: فرمول شيميایی
 ١/۴۶: وزن مولکولی

 

CAS # 64-17-5
RTECS # KQ6300000
ICSC # 0044
UN # 1170
EC # 603-002-00-5

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 بسيار قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

 .شعله باز ایجاد نكنيد 
 .جرقه ایجاد نكنيد 

 .سيگار نكشيد 
در تماس با اکسيدان های 

 .رار نگيردقوی ق

  آف مقاوم در برابر الكل ،پودر
  دي اآسيد آربن،آب به مقدار زیاد

وا      :انفجار  ا ه اده ب ن م ار ای بخ
ار    ل انفج ای قاب وط ه مخل

 .تشکيل می دهد
 
 

 سيستم بسته، تهویه عمومی
نایی  ی و روش زات برق تجهي

 .ضد انفجاری
رای     رده ب وای فش ز از ه هرگ
تفاده   ایی اس ا جابج ه ی تخلي

 .نکنيد

ا    كه ه وزي بش ش س ام آت و در هنگ
ردن  آب    دیگر ظروف را   ا اسپري آ ب

 .خنك آنيد
 

 :مواجهه 
 
 
 

 
 
 

 

 :استنشاق 
 

ر درد،    رگيجه، س رفه، س س
 خستگی

 

ه  ومی، تهوی ه عم تهوی
ت  يله حفاظ ا وس عی ی موض

 تنفسی
 

 هوای تازه، استراحت
 

 .خشکی پوست :پوست 
 
 
 

 دستکش ایمنی
 
 
 

وده شده را  ای آل اس ه د لب در بياوری
ا آب و    پس ب ت را آب زده و س پوس

 .صابون بشوئيد

 قرمزی درد، سوختگی :چشم ها 
 
 
 

 عينک ایمنی
 
 
 
 

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

 
ی، ا :گوارشي وزش، گيج اس س حس

ر درد،   ودگی، س واب آل خ
 عدم هوشياری

 
 

 :در حين آار
آشاميدن و سيگار ، خوردن

 .آشيدن ممنوع
 

 .دهان را آب بكشيد
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 
 

 



  

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
ده را در  ا نشت ش ده ی ه ش اده ریخت م

دون  روف ب ع آوری  ظ ذی جم  منف
 .نمائيد

ه  ادی آب ب دار زی ا مق ده را ب باقيمان
 .بيرون برانيد

 
 
 

وزی    ش س ر آت اوم در براب ان مق در مک
 .نگهداری نمائيد

داری   وی نگه ای ق يدان ه دا از اکس ج
 .نمائيد

F symbol
R: 11
S: (2-)7-16
UN Hazard Class: 3

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت م

 .این ماده ممکن است سبب تاثيراتی بر دستگاه اعصاب مرکزی شوده

 . این ماده چشم ها را تحریک می نمایدم

 
ا
طال
ا

 
 . درجه سانتيگراد به آرامی به حد زیان آور می رسد٢٠آلودگی این ماده در اثر تبخير در دمای ت
 .این ماده می تواند از راه استنشاق بخارات و از راه گوارش جذب بدن شودع

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 یع بی رنگ با بوی مشخصما
 

  :كييزيخطرات ف
 . این بخار به خوبی با هوا مخلوط های قابل انفجار تشکيل می دهد

 
  :ييايميخطرات ش

ه خطر آتش                        د و منجر ب اک واکنش نشان می ده ره و آموني به آرامی با هيپوکلریت کلسيم، اکسيد نق
 .سوزی و انفجار می گردد

وم واکنش داده و                          به   ا پرکلریت منيزی وه و ی رات جي ره، نيت رات نق ل نيت شدت با اکسيدان های قوی مث
 .منجر به خطر آتش سوزی و انفجار می گردد

  :حدود مجاز شغلي
TLV: 1000 ppm; 1880 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1993-1994). 
MAK: 1000 ppm; 1900 mg/m3; IV (1992). 
MAK: class D (1992).

 
  :هاي مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

 
 : اثرات مواجهه كوتاه مدت

 .نشاق غلظت باالی بخار آن ممکن است سبب تحریک چشم هاو دستگاه تنفسی شوداست

 .این ماده سبب گرفتن چربی پوست می شود
انی و دستگاه اع                   ر دستگاه تنفسی فوق اثيراتی ب ين ت ه          ممکن است همچن صاب مرکزی شده، منجر ب

 .تحریک، سر دردف خستگی و فقدان تمرکز شود
 .اتانول از راه گوارش ممکن است سبب سروز کبدی شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٧٩: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -١١٧ :نقطه ذوب

 ٨/٠) : ١= آب (دانسيته نسبي 
  . قابل حل است: حالليت در آب

 آيلو پاسكال ٨/۵:  درجه ٢٠در : بخارفشار 

 ۶/١ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 درجه سانتيگراد ٢٠بخار در / دانسيته نسبي مخلوط هوا 

 ٠٣/١): ١=هوا(
  درجه سانتيگراد١٣: نقطه اشتعال 

  درجه سانتيگراد٣۶٣: درجه حرارت خود بخود سوزي 
 تا ٣/٣) :بر حسب درجه حجمي هوا( حدود انفجاري

١٩ 
 :Log-Powآب برحسب /ضریب جداسازي اآتانول

٣٢/٠- 
 :طي يست محياطالعات ز

 
 

 

 نكات قابل توجه
 .مصرف اتانول در طی دوران بارداری ممکن است تاثير معکوس بر بچه متولد نشده داشته باشد

Transport Emergency Card: TEC (R)-32
NFPA Code: H0; F3; R0;

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0044                                                                                 ETHANOL (ANHYDROUS)
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 
 
 

 


	نقطه جوش: 79 درجه سانتيگراد
	نقطه ذوب: 117-  درجه سانتيگراد
	دانسيته نسبي (آب = 1) : 8/0
	نقطه اشتعال : 13 درجه سانتيگراد
	درجه حرارت خود بخود سوزي : 363 درجه سانتيگراد

