
  

 
 

 ام تي بي اي                مني موادي  كارت ا
 
 

MTBE (Methyl tert-butyl ether)                                           ICSC: 1164 
 ام تی بی ای

 ترت بوتيل اتر 
 ميتل اوا 

 دي متيل اتيل اتر
  متيل پروپان٢ متوآسي ٢

 ٢/٨٨: وزن مولکولی
3COCH3(CH3): فرمول شيميایی

CAS # 1634-04-4
RTECS # KN5250000
ICSC # 1164
UN # 2398

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ
 قيحر

 .بسيارآتش گير :آتش 
 

 .شعله باز ایجاد نكنيد 
 .جرقه ایجاد نكنيد 

  .سيگار نكشيد
يد اورت مواداآس ده آن درمج ن

 .قرارنگيرد 

 ، دي اآسيدآربن AFFFپودر، 

ار :انفجار  وط بخ وا  و آن مخل  ه
 .است  قابل انفجار

 سيستم بسته، 
 تهویه، 

لوازم برقي ووسایل روشنایي     از  
 . ضدانفجاراستفاده شود

ردن،     راي پرآ رده ب واي فش ازه
 .تخليه یاجابجایي استفاده نكنيد 

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

 .خنك آنيد 
 

 :مواجهه 
 
 

  

 :استنشاق 
 

ودگي واب آل ي،خ  ، گيج
ردرد عف، س دم ،ض  ع

 هوشياري  

 تهویه، 
ت ظ احف وسيله    تهویه موضعي یا  

 تنفسي 
 
 

 هوای تازه، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد

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

 
 ت خشكي پوس :پوست 

 قرمزي
د  دستكش محافظ  وده شده را در بياوری ای آل اس ه لب

ابون و  ا آب و ص ت را ب پس پوس س
 .شستشو دهيد

 
ا            حفاظ صورتعينك ایمني یا قرمزي  :چشم ها  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

 
كم درد :گوارشي وع، ش ، ته

 استفراغ
راي ( تر  ب ات بيش اطالع

ش اقبخ  را  استنش
 ).مالحظه نمائيد

 :در حين آار
وردن يگار ، خ اميدن و س آش

 .آشيدن ممنوع

 . رابشویيدفرد دهان 
ه   ول درآب ب ال محل ال فع داري ذغ مق

 .  بنوشانيدفرد 
 .ادار به استفراغ نكنيد ورا او

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

 



  

 
 

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
 . آنيد دور منابع اشتعال زارا
د     مایع نشت شده را      و جمع آوري آني

ته  ف دروظر در داري  بس م نگه محك
 .آنيد

ا       واد  مایع باقيمانده راتوسط ماسه ی  م
د ودر ع آني ي جم اذب خنث ك م ج ل ی ح

 . دهيد ایمن قرار
ده را الب د آب  شستشوش ل فاض اخ

  .نریزید
ماسک : وسایل حفاظت فردي اضافي   (

 ).بخارات و براي گازها تنفسي مؤثر

 .آتش نمایيد  ضد را انبار
يددور از  وي    اآس اي ق ده ه آنن

  .نگهداری شودواسيدهاي قوي 

UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

 
 
 

م
 
ا
ال
ا

 
 .بخارات این ماده در ریه ممکن است ایجاد پنومونی شيميایی نمایده

 : اثرات مواجهه كوتاه مدتم

  :خطرات استنشاقت

  :هاي مواجهه هراع
 . برای این ماده مشخص نشده استTLVط

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 .مایعی است بی رنگ با بوی خوش خاص خود

 
  :كييزيخطرات ف

 .بخارات آن از هوا سنگين تر است و ممکن است در مجاورت زمين حرکت کند
 .امکان آتش سوزی از دور وجود دارد

 
  :ييايميخطرات ش

 .ی می نمایدبا اکسيدان های قوی واکنش شدید داده و ایجاد خطر آتش سوز
 .در تماس با اسيدها تجزیه می شود

 
  :حدود مجاز شغلي

 

 .این ماده می تواند از طریق استنشاق و دستگاه گوارشی جذب بدن شود
 

 .عت به حد زیان آور مي رسدبسرنسبتًا  درجه سانتيگراد ٢٠غلظت این ماده در اثر تبخير در دماي 
 

 .این ماده باعث تحریک و سوزش پوست می شود

 . این ماده می تواند باعث کم شدن هوشياری فرد شودTLVتماس با غلظت های بسيار باالتر 
 

 :ا مكرريدت اثرات مواجهه طوالني م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد۵۵: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -١٠٩: نقطه ذوب

 ٧/٠): ١= آب (دانسيته نسبي 
  ميلی ليتر ١٠٠ميلی گرم در  ٨/۴: حالليت در آب
  ٩/۶): حجمی (حالليت در آب
  آيلو پاسكال٧/٣٢:  درجه٢۵فشار بخار در 

 

 ٠/٣ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 ٧/١): ١=هوا(  درجه٢٠هوا در /دانسيته مخلوط بخار

   درجه سانتيگراد-٢٨: نقطه اشتعال
  درجه سانتيگراد٢٢۴: درجه حرارت خودبخود سوزي

وا       (حدود انفجاري  ا   ۶/١):بر حسب درصد حجمي ه  ت
١/١۵ 

 ٣/١ :Log-Powضریب جدا سازي آب اآتانول بصورت 
 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

  قابل توجهنكات
 .بسيار کمتر از سایر اتر ها پراکسيد تشکيل می دهد

Transport Emergency Card: TEC (R)-30G30
 گر اطالعاتيد

ICSC: 1164                                                                            MTBE (Methyl tert-butyl ether) 
 
 

 
  طب صنعتی‐شهر ماهبهداشت و درمان

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خدیجه موسویمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


	نقطه جوش: 55 درجه سانتيگراد
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