
  

 
 

   اتانول آمين                                                  منی موادي  کارت ا
            

 
ETHANOLAMINE                                                                 ICSC: 0152 

 اتانول آمين
  هيدروکسی اتيل آمين٢
 تانول آمينو ا٢

 کالمين
 C2H7NO/H2N-CH2-CH2OH: فرمول شيميایی
 ١/۶١: جرم مولکولی

 

CAS # 141-43-5 0 
RTECS # KJ5775000
ICSC # 0152
UN # 2491 (ethanolamine or ethanolamine solution)
EC # 603-030-00-8

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل احتراق :آتش 
از          ا گ در زمان آتش سوزی دود ی

 .سمی و محرک توليد می نماید
 

ش  عله آت دور از ش
 .نگهداری شود

 
 

ل،     ر الک اوم در براب وم مق ودر، ف پ
 اسپری آب، دی اکسيد کربن

االتر از  :انفجار  ای ب ه ٨۵در دم  درج
ن   / سانتيگراد مخلوط هوا   بخار ای

 .ماده توليد انفجار می نماید
 

االتر از  د ای ب  ٨۵ر دم
 :درجه سانتيگراد

 استفاده از سيستم بسته
 

 

 :مواجهه 
 
 
 

ه (از توليد ميست     ن  ) م ای
 .ماده جلوگيری کنيد

 

 

 :استنشاق 
 

دن    اه ش ر درد، کوت رفه، س س
 تنفس، گلو درد

.عالئم ممکن است تاخيری باشند
 

 تهویه عمومی
ا وسيله       تهویه موضعی ی

 حفاظت تنفسی
 
 

  استراحتهوای تازه ،
 .وضعيت نيمه نشسته 

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

 
 قرمزی، درد :پوست 

 
 
 

 دستکش های حفاظتی
 
 
 

 .لباس های آلوده شده را در بياورید
 .پوست را با آب فراوان بشوئيد

 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی

قرمزی، درد، سوختگی عميق و     :چشم ها 
 شدید

 
 
 

ی   ای ایمن ک ه ا عين ی
 حفاظ صورت

 
 
 
 

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

 
اس     :گوارشی کمی، احس ای ش پ ه کرام

 سوزش
 
 
 

 :درهنگام آار
اميدن  وردن، آش ازخ
يگاراجتناب  يدن س وآش

 .آنيد

 .دهيد شستشو را دهان فرد
ه   كي ب اي پزش ت مراقبته جه

 .مراآزدرماني  ارجاع دهيد
 

 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ایعات را    ده و ض ت ش ایع نش م
ع آوري و  ته جم روف سربس رادرظ

 . من انتقال دهيدیبه مكان ا
اذب يباق ن یاج ط ش ایع راتوس ده م مان

ن     ان ام ه مك ذب وب ر دیگرج ي اث ب
 .منتقل آنيد

راوان          ا آب ف سپس مایع باقيمانده را ب
  .بشوئيد

ژه( ردی وی ایل حفاظت ف ایل : وس وس
ر   ا فيلت ی ب ت تنفس رای A2حفاظ  ب

 )بخارات آلی و گرد و غبار مضر
 

جدا از اکسيد کننده های قوی، اسيدهای        
 .قوی، آلومينيوم نگهداری نمائيد

وا  ذا و م دا از غ داری  ج ذایی نگه د غ
 .نمائيد

 .در محل خشک نگهداری نمائيد
 .تهویه در کف انبار انجام شود

ل     ل و نق ذایی حم واد غ ذا و م ا غ ب
 .نگردد

Xn symbol
R: 20-36/37/38
S: (2)
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: III

اده سبب واکنش های آسمی می                  .  نماید بخاراتش سيستم تنفسی را تحریک می     م ن م نفس ای ين ت همچن
 .شود

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

وا دردماي    حاالت آالینده این ماده در     دیگر بخارات این ماده سریعتراز    م ه حد  درجه سانتيگراد    ٢٠ه  ب
 .براي سالمت انسان مي رسدزیان آور 

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مایع غليظ و بدون رنگ، جاذب رطوبت و با بوی مشخص

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 

  :یيايميخطرات ش
 .در اثر حرارت و آتش سوزی توليد گازهای محرک و سمی مثل اکسيدهای نيتروژن می نماید

 .این ماده یک باز نيمه قوی است
 .با نيترات سلولز واکنش داده و باعث انفجار و آتش سوزی می شود

 .يدان ها و اسيدهای قوی شدیدًا واکنش می دهدبا اکس
 .مس، آلومينيوم و آلياژهای آنها و الستيک را از بين می برد

  :حدود مجاز شغلی
TLV (TWA): 3 ppm; 7.5 mg/m3 (ACGIH 1993).
TLV (STEL): 6 ppm; 15 mg/m3 (ACGIH 1993). 

 
  :های مواجهه هرا

 .وست جذب بدن شوداین ماده می تواند از طریق استنشاق و پ
 

  :خطرات استنشاق

 

 .این ماده محرک پوست و خورنده چشم ها است

 .ممکن است روی سيستم عصبی مرکزی تاثير بگذارد
 .تماس با این ماده می تواند سبب کاهش هوشياری شود

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .ممکن است موجب درماتيت پوستی شود
 .مکرر باعث عوارض ریوی شودممکن است بخارات آن در تماس زوالنی مدت یا 

ته و باعث ضعف،     اثير گذاش ون ت د و خ ا، کب ه ه زی، کلي تم اعصاب مرک ر روی سيس ممکن است ب
 .تغييرات خونی و ضایعه بافتی گردد

 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٧١: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد١٠:  نقطه ذوب

 ٠٢/١ ):١=آب(چگالي نسبي 
 خوبخيلی : حالليت در آب
  پاسكال۵٣:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ١/٢): ١=هوا (بخار چگالي نسبي 

 

وط بخار      وا در    / چگالي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ١): ١=هوا(

  درجه سانتيگراد٨۵: نقطه اشتعال
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ۴١٠: درج  درج

 سانتيگراد
 ١٧ تا ۵/۵ :حجمي هوا درصد حدود انفجاري بر حسب 

 

 :طی يست محيعات زاطال
 
 

 

 نکات قابل توجه
 .از دستکش های الستيکی برای جابجایی استفاده نکنيد

 .بسته به درجه  تماس، معاینات پزشكي دوره اي ضروري است
ذا استراحت و                        دتر می شوند، ل دنی ب ا فعاليت های ب د و ب عالئم آسم اغلب چندین ساعت پس از تماس ظاهر می گردن

 . ضروری می باشندمراقبت های پزشکی
 .افرادیکه عالئم آسم را در تماس با این ماده داشته باشند باید از تماس خودداری نمایند

 .هشدار دهندگي بو زمانيكه از حد مجاز تجاوز آند ناآافي مي باشد
Transport Emergency Card: TEC (R)-80G16 
NFPA Code: H2; F2; R0 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0152                                                                                                 ETHANOLAMINE

 
 

 
  طب صنعتی‐اراک و کوهدشتبهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

  سعيد روستاییمهندس :تهيه 
 
 
 

 


	نقطه جوش: 171 درجه سانتيگراد

