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منو اتانول آمين : نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  اتانول آمين
هيدروکسى اتيل آمين،    -٢ آمينواتانول، بتا آمينواتيل الکل، کوالمين، اتيل آمين، گليسينول،                  -٢آمينواتيل الکل،    

MEAنامهاى  مترادف ، منواتانول آمين، اوالمين 

١٤١-٤٣-٥ CASشماره  

٢٠٥-٤٨٣-٣     EINECS 
 شماره

 خانواده شيمياىى آمينو الکل آليفاتيک، آلکانول آمين، اتانول آمين

 وزن مولکولى ٠٨/٦١

C2-H7-N-O فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

  خطرلوزى مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

     
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زىست
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منو اتانول آمين : نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 

  هشدارهاى حفاظتى-٣ 
ماىع . اىن ماىع مى تواند سبب تحرىک شدىد با عالئم مشخصه قرمزى، ورم و سوختگى شيمياىى درچشم شود                  

غلظت پاىين   . رقيق تر اىن ماده مى تواند سبب آسيب قرنيه شود، درصدمات شدىد نابيناىى اتفاق مى افتد                              
 .ميگوىند» هاله دىد« ىا » مه آبى« د که به آن بخارات و ميست اىن ماده باعث اختالل در دىد مى شو

 تماس با چشم

قرمزى بسيارشدىد، ورم همراه با سوختگى هاى شيمياىى، تاول و           . سبب ناراحتى و درد در موضع آلوده شده        
 تماس با پوست .همچنين آسيب بافتى مى تواند اتفاق بيفتد

تواند سبب تحرىکات شدىد، سوختگى دهان، گلو، مرى اىن ماده از راه گوارشى سميت بسيار کمى دارد، اما مي      
و شکم، همراه با درد سينه و شکم، حالت تهوع، استفراغ، اسهال سرگيجه، تشنگى، ضعف و غش کردن                               

همچنين مى تواند حالتى شبيه شوک، افتادن فشارخون، ضربان نبض کند، بيهوشى و کما را به همراه                       . باشد
 .داشته باشد

 بلعيدن و خوردن

ىن ماده محرک متوسط است و بخارات و ميست اىن ماده مى تواند سبب تحرىکات چشم، بينى، گلو و دستگاه                     ا
عالئم مواجهه با اىن ماده مى تواند شامل سرفه، خس خس سينه، کوتاه شدن و سخت شدن تنفس،                 . تنفسى شوند 

بب صدمات شدىد رىه ها شود که       در غلظتهاى باال مى تواند س     . سردرد، حالت تهوع، استفراغ و دردسينه باشد      
همچنين امکان صدمه به کبد و کليه ها        . شبيه التهابات رىوى در اثر تماس با مواد شيمياىى و ادم رىه مى باشد              

 .عالئم ادم رىه شامل کوتاهى نفس و سرفه مى باشد. وجود دارد

 تنفس

 حرىق ماىع قابل احتراق
 انفجار .ا هوا مخلوط انفجارى تشکيل دهد درجه سانتيگراد مى تواند ب٨٥در باالتر از 

 اثرات زىست محيطى 
 
 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه شستشو    ٣٠ تا    ٢٠سرىعًا چشمهاى آلوده را به مالىمت با آب ولرم به مدت                 
همچنين مى توان از محلول       . دهيد، پلکها در هنگام شستشو باز نگه داشته شوند             

 . مراجعه شودسرىعًا به پزشک. نمک طبيعى استفاده کرد
 تماس با چشم

 دقيقه شستشو   ٣٠ تا    ٢٠موضع آلوده را سرىعًا با آب ولرم و با مالىمت به مدت                   
 تماس با پوست .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. دهيد

دهان مصدوم را با اب شستشو        . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد          
 تا  ٢٤٠ورت هوشيارى فرد به وى         درص. داده و فرد را وادار به استفراغ نکنيد           

 ميلى ليتر آب با امالح معدنى رقيق بخورانيد و درصورت امکان بعد از آب                  ٣٠٠
 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. به فرد شير دهيد

 بلعيدن و خوردن

منبع مولد آلودگى ىا مصدوم را به هواى آزاد برده درصورت قطع تنفس ىا مشکل                 
 تنفس .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. ن وصل کنيدتنفسى به وى دستگاه اکسيژ

به پزشک ىا نزدىک    ). …دما، فشارخون و  (عالئم حياتى فرد را مرتب چک کنيد         
 اطالعات پزشکى .ترىن مرکز کنترل سموم مراجعه کنيد

 

 
  اطفاء حرىق-٥

 درجه سانتيگراد مى تواند با هوا مخلوط              ٨٥در باالتر از      . ماىع قابل احتراق است     
در زمان سوختن توليد گاز سمى و محرک اکسيدنيتروژن                     . فجارى تشکيل دهد     ان

 .ميکند
 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .اسپرى آب، پودر خشک موادشيمياىى، فوم الکل، فوم پليمر، کربن دى اکساىد
در اثر تجزىه حرارتى توليد کربن منوکساىد، کربن دى اکساىد، نيتروژن اکساىد و                        

  ساىر توضيحات .ک مى کندآمونيا
 

هصفح  
٠١شماره وىراىش ٢  ET/HSE/016 
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منو اتانول آمين : نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش، لباس و کفشهاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود
نقاب صورت در بعضى از        . مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود       از گوگل اىمنى      

 حفاظت چشم .مواقع ضرورى است
در محيطهاى  . از دستکش، لباس و کفشهاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود            

 حفاظت بدن .کارى از دوش و چشم شور استفاده شود
 از  ٣٠٠ ppm باالى    براى غلظتهاى :  استفاده شود     NIOSHازماسکهاى پيشنهادى    

ماسک شيمياىى با فيلتر کارترىجى مخصوص اتانول آمين ىا ماسکهاى کانيستردار                     
 . استفاده شودSCBA ىا تمام صورت SARمخصوص گازها ىا 

  حفاظت تنفسى
 

  احتياطات محيط-٧
ط توسط  تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فق                          

محيط . اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند           . افراد آموزش دىده انجام دهيد    
 .را تهوىه کرده و منابع قابل اشتعال و محترق را از محيط آلوده دورکنيد

 حفاظت محيط

 راه فاضالب ىا ىک فضاى بسته        مواد رىخته شده را داخل آب      . به هيچ عنوان به مواد رىخته شده دست نزنيد          
مى توان به وسيله خاک، ماسه ىا ساىر مواد جاذبى            . ازجلوى نشت مواد بطوراىمن جلوگيرى کنيد      . قرار دهيد 

ماىع آلوده را بوسيله پمپ ىا ساىر وساىل وکيوم              . که با اىن مواد واکنش نمى دهند، آلودگى رابرطرف کنيد               
 .وش و برچسب مخصوص رىخته شودکننده برداشته و درظروف مناسب با درپ

 نظافت محيط آلوده

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .برطبق قوانين محلى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .براى کنترل ضاىعات اىن مواد، آنها را سوزانده ىا بصورت اىمن آنها را در زمين دفن کنيد

 
  جابجاىى و انبار -٩

ليد بخارات و ميست اىن ماده و پراکندگى درهواى محيط کار و تماس با                          ازتو
قبل از حمل و نقل ظروف محتوى اىن ماده را از            . تجهيزات آلوده جلوگيرى کنيد   

. سيستمهاى حمل و نقلى بسته الزامى است                          . نظر نشتى بازرسى کنيد             
درهرصورت ظروف باىد کوچک باشد و ميزان کمى ازاىن ماده داخل ظروف                  

درهنگام حمل و نقل، وساىل نقليه مخصوص جابه جاىى اىن مواد                  . رىخته شود 
 .باىد درمقابل موادخورنده و مقاوم باشند

 احتياطات جابجاىى

درمحيط خشک، خنک و باتهوىه محيطى مناسب و به دور از گرما و ساىر منابع               
ابل فضاى انبار مى باىست از مواد ق            . مشتعل و محترق دىگر نگهدارى شوند          

 .اشتعال مثل پارچه فرسوده و مقوا پاکيزه باشد
شراىط انباردارى      

درب ظروف   . درظروف مناسب و داراى برچسب مخصوص نگهدارى شوند              
 بسته بندى مناسب .مى باىست محکم بسته باشد
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و اتانول آمين من: نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 
 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى )داراى حالت کشسانى(ماىع چسبناک 
 رنگ بى رنگ

 بو بوى ناخوشاىند و زننده، شبيه به بوى ماهى و آمونياک
 PH )محلول آب دار% ٢٥ (١/١٢

 حالليت آب  .به نسبت مساوى قابليت انحالل دارد
به نسبت مساوى در اتيل الکل، متيل الکل، استن و گليسيرىن قابل حل است، در بنزن و اتر تا حدودى حل           

 حالليت در حاللهاى آلى . هپتان و ساىر آلکالين ها به مقدار بسيار کم و ناچيز حل مى شود-nمى شود و در 

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٠١٨/١
 LEL  درجه سانتيگراد١٤٠در % ٣و % ٥/٥

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٧٧٠(درجه سانتيگراد  ٤١٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٨٥( درجه سانتيگراد ٨٥
 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد٥/١٠ تا ٣/١٠

 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد١٧٢ تا ١٧١
Kpa ٠٥٣/٠) mmHg فشار بخار درجه سانتيگراد ٢٠در ) ٤ 

mpa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٥ در ٩٥/١٨ 
 ساىر اطالعات 

 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
زمانيکه اىن مواد وارد هوا مى شوند، مقدار درجه کاهش بيولوژىکى                

 مالحظات عمومى .همچنين انتظار مى رود وارد آبهاى جارى شوند. متوسطى دارند
 روز   ١ه اىن مواد وارد هوا مى شوند، نيمه عمرى کمتر از                      زمانيک

دارند، همچنين ممکن است توسط رطوبت هوا کمى از اتمسفر                               
 .برداشته شوند

 رفتار در محيط زىست

 مى باشد، تجمع       ١٠٠فاکتور تجمع بيولوژىکى اىن ماده کمتر از                       
 قابليت تجزىه .بيولوژىکى مهمى از اىن ماده انتظار نمى رود

مانيکه اىن مواد وارد آب مى شوند، مقدار درجه کاهش بيولوژىکى                  ز
 اثر روى محيط آبزىان متوسطى دارند

 ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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منو اتانول آمين : نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
اىن ماده توسط   . اىن ماده رطوبت را جذب مى کند و مى تواند با دى اکسيدکربن هوا واکنش دهد                 . معمولى

 پاىدارى .نور تجزىه مى شود و به آرامى توسط هوا اکسيد شده و به رنگ زرد و ىا قهوه اى در مى آىد
 محيطهاى مورد اجتناب . درجه سانيتگراد٨٥ى هوا، نور، رطوبت، حرارت باال

اسيدهاى قوى، اسيدکلرىد و آنهيدرىد، عوامل اکسيدکننده قوى، مونومرهاى ترکيبات اشباع نشده مثل                            
اپوکسيدها، ونيل کلرىد، ونيل استات، مونومرآکرىل، آکرولين و آکرىلونيترىل، عوامل احياء کننده قوى،                   

 آلومينيوم، نيترات سلولز
  نا سازگارمواد

 خطرات ناشى از تجزىه .دراىن مورد گزارشى اعالم نشده است
 ساىر اطالعات .خورنده مس و آلياژهاى اىن فلز مثل برنز، برنج، آهن، آلومينيوم و روى است

 
  سم شناسى-١٣

 مسموميت تنفسى .اىن ماده از راه تنفسى و تماس پوستى، جذب بدن مى شود
LD50 (oral, rat):  1720 mg/kg 
LD50 (oral, mouse):  700 mg/kg مسموميت غذاىى 
LD50 (dermal, rabbit):  1018 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

مرگ (سبب نکروز    )  ميلى ليتر   ٠٠٥/٠(اىن ماده    % ٥ىک قطره ازمحلول      
 مسموميت چشمى .در چشم خرگوشها ميشود) نسج

 اثرات حاد .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات .عاتى در دسترس نمى باشداطال
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  3 ppm (7.5 mg/m3)  

TLV STEL : 6 ppm (15 mg/m3)   LC 50    
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى اتانول آمين:  نقلى نام حمل و

 حمل و نقل درىاىى اتانول آمين: نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل راه آهن و جاده  اتانول آمين: نام حمل و نقلى 

  مواد خورنده-٨: طبقه بندى 
 III: گروه بسته بندى 
 UN2491:  شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
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منو اتانول آمين : نام  مواد شيمياىى: مجموعه    
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[Xn;Xi] نمادهاى خطرات 

[R:20-36/37/38] 
 نشانه هاى رىسک

R-Phrase(s) 

 [S:(2)] 
 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

ساختن مواد شيمياىى کشاورزى، پوليش، تميزکننده، رنگهاى امولسيون، وساىل                        عامل متفرق      
آراىشى، مانع زنگ زدگى، شتاب دهنده الستيک، استخراج دى اکسيدکربن و سولفيدهيدروژن از                     
گازهاى طبيعى و ساىر گازها مى باشد همچنين در توليد مواد داروىى، مواد امولسيون کننده،                                 

 .رچه و چرم مورد استفاده قرار مى گيردصابونها و دترژنتها پا

 کاربردهاى ماده
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