
 
 

 نيلن دی آميات                 كارت ايمني مواد
 
ETHYLENE DIAMINE                                                         ICSC: 0269    

 اتيلن دی آمين
  دی آمينو اتان٢و١
  اتانو دی آمين٢و١

H2NCH2CH2NH2: فرمول شيميایی

CAS # 107-15-3
RTECS # KH 8575000
ICSC # 0269
UN # 1604
EC # 612-006-00-6

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري
 حريق

 :آتش 
 
 

 قابل اشتعال 
روز آتش سازي        هنگام ب
رك    ا مح مي ی اي س گازه

 .آزاد مي سازد 

رار    ه ق عله و جرق رض ش در مع
 .نگيرد

 .سيگار نكشيد

و  ل  ،درپ ر الك اوم در براب ف مق  ، آ
  دي اآسيد آربن ،اسپري آب

 :انفجار 
 
 

يش از  اي ب  ٣٤در دم
انتيگراد ه س ار ،درج  بخ

ل   وط قاب وا مخل ا ه آن ب
 .انفجار تشكيل مي دهد 

يش از   اي ب ه ٣٤در دم  درج
ه ، سيستم بسته  ازسانتيگراد    تهوی

د   ي ض زات الكتریك ومي و تجهي عم
 . استفاده شودانفجاري

ور وزي در ص ش س روز آت : ت ب
ا  كه ه روف(بش ا ...و ) ظ  را ب

 .پاشيدن آب خنك نگهدارید

 :مواجهه 
 

  رعایت بهداشت تاآيد مي گردد 

 :استنشاق 
 
 

 ، سرفه  ،احساس سوزش 
اه شدن     ،سختي نفس   آوت

 خشكي و سوزش      ،تنفس
 گلو 

  تهویه موضعي ،تهویه عمومي
 حفاظت تنفسيوسيله یا 

  استراحت،هواي تازه
ورت  نفس  در ص زوم دادن ت ل

 .مصنوعي
كي     اي پزش راي مراقبته رد را ب ف

 .ارجاع دهيد
 :وست پ
 
 
 

ن است جذب پوست  ممك
 .شود

زي اي  ،قرم وختگي ه  س
  درد    ،پوست

 

 دستكش هاي حفاظتي 
 لباس حفاظتي

ده را در   وده ش اي آل اس ه لب
 . بياورید

ا  راوان آب ی دار ف ا مق ت را ب پوس
 .زیر دوش آب بشویيد

راي   رد را ب كي  ف اي پزش مراقبته
 .ارجاع دهيد

 :ها  چشم
 
 

ادي آب           حفاظت صورت  تاري دید، درد،قرمزي دار زی ا مق ابتدا چشمها را ب
 . بشوئيد

ت  ذیر اس ان پ ادگي امك ه س ر ب اگ
 .لنزهاي تماسي را خارج نمایيد

اع     كي ارج اي پزش راي مراقبته ب
 .دهيد

 :گوارشي 
 
 

 ، گلو درد، اسهال،دل درد
 استفراغ 

 :م آاردر هنگا
 آشاميدن و سيگار آشيدن       ،خوردن
 ممنوع

 . دهان را با آب بشویيد
ادي آب       فرد  به   دار زی حادثه دیده مق

 .براي نوشيدن بدهيد
كي   او اي پزش راي مراقبته  را ب
 .ع دهيداارج

 



 
 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات

مایع نشت شده را در ظرف بدون 
 . آوري آنيدمنفذ جمع 

مایع باقيمانده را با شن یا ماده جاذب 
بي خطر جذب نمائيد و به یك مكان 

 .ایمن منتقل نمائيد
لباس  :وسایل حفاظتي اضافي(

 )حفاظتي آامل شامل ماسك تنفسي
 

در مكان مقاوم در برابر آتش و بدور 
از مواد ناسازگار و در محل خنك 

 .نگهداري نمائيد

C symbol
R: 10-21/22-34-43
S: 9-26-36/37/39
UN Hazard Class: 8
UN Subsidiary Risks: 3
UN Packing Group: II

د             ،این ماده براي چشم ها    هم از آن مي توان ا گ  پوست و دستگاه تنفسي خورنده بوده و استنشاق بخار ی
 )را مالحظه نمایيدبخش نكات قابل توجه .(باعث ادم ریوي شود

م
ا

اط
االتر از      اي ب اده در دم ن م د       ٢٠ای وا را در ح ودگي ه ده و آل ر ش رعت تبخي انتيگراد بس ه س  درج

  .خطرناآي بوجود مي آورد

 :خطرات استنتشاق ت
دن   جذب           ،این ماده مي تواند از طریق استنشاق      ع وارش در داخل ب  با گذشتن از پوست یا از طریق گ

 .شود

 :هاي مواجهه  راهال

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
  بي رنگ متمایل به زرد با بوي مشخص،مایع جاذب رطوبت

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 

 :خطرات شيميايي 
د  ) اآسيد ازت (جزیه شده و توليد گازهاي سمي  این ماده در اثر حرارت ت     از     . مي نمای ك ب اده ی ن م ای

دههاي قوي وارد                   ا اآسيد آنن ره ترآيب شده و ب ي آل ات آل ا ترآيب ه شدت ب نيمه قوي مي باشد و ب
 .واآنش مي شود

 
 :حدود مجاز شغلي 

TLV (as TWA): 10 ppm; 25 mg/m3 (ACGIH 1992-1993).
MAK: 10ppm; 25 mg/m3; (1992).

 

 

 
 :كوتاه مدت اثرات مواجهه 

 

 . تماس مكرر یا طوالني مدت با پوست ممكن است سبب درماتيت شود
 .تنشاقي فراوان یا دراز مدت آن ممكن است سبب آسم شودتماس اس

 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١١٦: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد ٥/٨:  نقطه ذوب

 ٩/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
 قابل حل در آب : حالليت در آب
  پاسكال٢/١:  درجه ٢٠فشار بخار در 
 ١/٢): ١=هوا (چگالي نسبي 

 
 

وط بخار   چگالي نسبي    وا در    / مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ٠٢/١ ):١=هوا(

  درجه سانتيگراد٣٤: نقطه اشتعال
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ٣٨٥: درج  درج

 سانتيگراد
 ٦/١٦ تا٧/٢: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 -٢/١ :log Powضریب جداسازي آب و هوا
 

 :اطالعات زيست محيطي 
 . زیست خطرناك باشداین ماده ممكن است براي محيط

 .بایستي به موجودات آبزي توجه ویژه اي شود

 

 توجهنكات قابل 
 

. افزایش مي یابد عالئم ادم ریوي اغلب تا چند ساعت پس از تماس مشخص نمي گردد و با انجام فعاليت فيزیكي
 .  انجام مشاهدات پزشكي ضروري مي باشدیبنابراین استراحت آردن و

 . باید مورد توجه قرار گيردًا پزشك یا فرد درگير با بخار سریعناسب توسطتجویز فوري اسپري م
 . عوارض آسم اغلب تا چند ساعت مشخص نمي گردد و با انجام فعاليت فيزیكي افزایش مي یابد

 . بنابراین استراحت و انجام مشاهدات پزشكي الزم مي باشد
 . در تماس با این ماده قرار گيرد هرگز نباید مجدداًُ، دادهر فردي آه عوارض آسم را در ارتباط با این ماده نشان

 .لباس هاي آار را به منزل نياورید
Transport Emergency Card: TEC (R)-77
NFPA Code: H3; F2; R0;

 ديگر اطالعات
 

ICSC:0269                                                                                          ETHYLENEDIAMINE 

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 
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