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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  منو اتيل گاليکول
 اتان اديول، اتيلن الکل، اتيلن دى هيدراد، گاليکول، الکل گاليکول -٢و١ دى هيدروکسى اتان، -٢و١
 نامهاى  مترادف …و

١٠٧-٢١-١ CASشماره  

٢٠٣-٤٧٣-٣     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى الکل دى هيدريک آليفاتيک، ديول آليفاتيک، گليکول

 وزن مولکولى ٠٧/٦٢

C2-H6-O2 فرمول شيميايى 

 
 
 
 )عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

 

 

  
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

در يک گزارش اعالم شده است که مايع اين ماده سبب التهاب .  سبب تحريک چشمها مى شودمايع اين ماده
 تماس با چشم .و ورم پلکها مى شود اما صدمات آن پايدار نيستند

مايع اين ماده سبب تحريک پوست مى شود، اطالعاتى در ارتباط با اثر اين ماده برروى انسانها به درستى 
ات آزمايشگاهى به روى حيوانات نشان داده که اين ماده سبب تحريک مختصر مشخص نيست ولى در مطالع

 .پوستى مى شود
 تماس با پوست

اين ماده سبب حالت تهوع، استفراغ، دردهاى بطنى و ضعف عمومى ازقبيل گيجى، سردرد، کندذهنى، 
نسانها مقداردز در ا) عالئم شبيه کاهش کارآيى سيستم اعصاب مرکزى مى باشد(بيهوشى و کما مى شود 

 . ميلى ليتر سبب مرگ ميشود١٠٠
 بلعيدن و خوردن

 تنفس .ميست و بخارات اين ماده سبب تحريک بينى و گلو مى شود
 حريق .درمجاورت حرارت بسيار زياد احتماًال ميسوزد

 انفجار .احتماالً به انفجار حساس نيست. اطالعاتى در دست نمى باشد
 اثرات زيست محيطى 

 
 کهاى اوليه کم-٤

 دقيقه شستشو دهيد، پلکها ٥سريعًا چشمهاى آلوده را با آب ولرم و به آرامى به مدت 
اگر تحريکات چشمى ادامه داشت شستشو را ادامه . درهنگام شستن باز نگهداشته شود
 .دهيد و به پزشک مراجعه شود

 تماس با چشم

 آرامى شستشو دهيد تا آلودگى  دقيقه با آب ولرم و به٥سريعاً موضع آلوده را به مدت 
سريعًا به . اگر تحريکات پوستى ادامه داشت ،شستشو را ادامه دهيد. برطرف شود

 .پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

دهان مصدوم را با اب شستشو داده و . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد
 ميلى ليتر ٣٠٠ تا ٢٤٠به وى درصورت هوشيارى فرد . فرد را وادار به استفراغ نکنيد

درصورتيکه استفراغ خودبه خود اتفاق افتاد به وى . آب با امالح معدنى رقيق بخورانيد
 .سريعًا به پزشک مراجعه شود. آب بيشترى بدهيد

 بلعيدن و خوردن

 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه شود. منبع مولد آلودگى يا مصدوم را به هواى آزادبرده
به پزشک يا نزديک ترين ). …دما، فشارخون و(اتى فرد را مرتب چک کنيد عالئم حي

 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه کنيد

 
  اطفاء حريق -٥

 خطر آتش گيرى .اين ماده درمجاورت گرماى بسيار باال احتماًال مى سوزند

م الکل يا فوم اسپرى آب يا مه آب، کربن دى اکسايد، پودر مواد شيميايى خشک، فو
 نحوه مناسب اطفاء پليمر

 ساير توضيحات .در اثر سوختن منوکسيدکربن و دى اکسيدکربن آزاد مى کند
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .کفش و لباس مقاوم در برابر مواد شيميايى استفاده شودازدستکش، 
 حفاظت چشم .از گوگل ايمنى مقاوم در برابر مواد شيميايى استفاده شود

در محيطهاى . ازدستکش، کفش و لباس مقاوم در برابر مواد شيميايى استفاده شود
 حفاظت بدن .کارى وجود دوش و چشم شور ايمنى الزامى است

  حفاظت تنفسى .از سيستمهاى محافظ دستگاه تنفسى مخصوص گردوغبار و ميستها استفاده شود
 
  احتياطات محيط-٧

تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط افراد 
محيط را . ت ايمنى فردى موردنياز استفاده کننداين افراد مى بايست ازکلية تجهيزا. آموزش ديده انجام دهيد

 .تهويه کرده
 حفاظت محيط

مواد ريخته شده را داخل آب راه فاضالب يا يک فضاى بسته . به هيچ عنوان به مواد ريخته شده دست نزنيد
بى که مى توان به وسيله خاک، ماسه يا ساير مواد جاذ. ازجلوى نشت مواد بطورايمن جلوگيرى کنيد. قرار دهيد

 .محيط را با آب بشوئيد. با اين مواد واکنش نمى دهند، آلودگى رابرطرف کنيد
 نظافت محيط آلوده

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .برطبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دى شدهدفع بسته بن .ضايعات را سوزانده يا به صورت ايمن آنها را در زمين دفن کنيد

 
  جابجايى و انبار -٩

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى . اين مواد بسيار سمى هستند
اپراتور مى بايست به کليه تجهيزات ايمنى . محافظت اپراتور بسيارمهم است

افرادى که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار ايمن . فردى موردنياز، ايمن باشد
 .با اين مواد را آموزش ببينندو خطرات کار 

 احتياطات جابجايى

درمحيط خشک، خنک و باتهويه محيطى مناسب و به دور از گرما و ساير منابع 
اين مواد بايد به دور از مواد ناسازگار . مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند

انبار مثل عوامل اکسيدکننده قوى، هيدروکسيدسديم و اسيدهاى قوى و سولفيد فسفر 
 .شوند زيرا درغيراين صورت ريسک انفجار باال ميرود

شرايط انباردارى      

 بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى مايع جاذب رطوبت و شربتى شکل
 رنگ بى رنگ و شفاف
 بو احتماًال بدون بو

 PH خنثى
 حالليت آب  به نسبت مساوى در آب قابل حل است

به مقدار کمى در بنزن، . به نسبت مساوى در الکل هاى آليفاتيک، گليکول اتر و استن قابل حل است
 حالليت در حاللهاى آلى .و کلروفرم قابل حل استتولوئن، دى کلرومتان 

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ١١٣٥/١
٢/٣%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٧٤٨(درجه سانتيگراد  ٣٩٨
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت٢٣٢( درجه سانتيگراد ١١١
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت٩( درجه سانتيگراد -١٣
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٣٨٨( درجه سانتيگراد ١٩٨
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمترجيوه٠٥/٠( کيلوپاسکال ٠٠٧/٠
Pa.s ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ در ١/٢ 

 ساير اطالعات جاذب رطوبت
 

  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 مى شود، انتظار مى رود وارد آب هاى            زمانيکه اين ماده وارد خاک         

 مالحظات عمومى .همچنين اين ماده در خاک تبخير قابل توجهى ندارد. جارى شود
 روز  ١٠ تا   ١زمانيکه اين ماده وارد هوا مى شود، نيمه عمرى معادل             

 رفتار در محيط زيست .انتظار مى رود

 تجزيهقابليت  .اين ماده تجمع بيولوژيکى قابل توجهى ندارد
 روز  ١٠ تا   ١زمانيکه اين ماده وارد آب مى شود، نيمه عمرى معادل              

 اثر روى محيط آبزيان .همچنين اين ماده در آب تبخير قابل توجهى ندارد. انتظار مى رود

 ميلى گرم در ليتر      ١٠٠ براى ماهى ها بيشتر از          LC50/96 hمقدار  
  ساير اطالعات .است

 
 ها پايدارى و بر هم کنش -١٢

 پايدارى معمولى
 محيطهاى مورد اجتناب  درجه سانتيگراد١١١دماى باالتر از 

عوامل اکسيدکننده قوى مثل اسيدپرکلريک، اسيدکروميک، نيتراتها، اسيدپرکلريک، هيدروکسيدسديم، 
 مواد نا سازگار . را حمل مى کنندDCسولفيدهاى فسفر، اسيدهاى قوى، مس و نقره سيمها که جريان برق 

 خطرات ناشى از تجزيه .زارشى در دست نيستگ
 ساير اطالعات . درجه سانتيگراد اين ماده خورندة الومينيوم است١٠٠در دماى باالتراز 
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  سم شناسى-١٣
 مسموميت تنفسى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

LD50 (oral, rat):  5.89 g/kg; 8.54 g/kg; 13.0 g/kg 
LD50 (oral, mouse):  7.5 g/kg; 15.28 g/kg مسموميت غذايى 
LD50 (dermal, rabbit):  9.5 g/kg مسموميت ا ز پوست 

 مسموميت چشمى .مى شودفرم مايع اين ماده سبب تحريک ماليم در چشم خرگوشها 
 اثرات حاد 

 ساير اطالعات )آئروسل ها (A4سرطان زايى گروه 

 
  Species Routes Value 

LD 50    
Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   100 mg/m3 

TLV STEL :    LC 50    
 
 مل و نقل مقررات ح-١٤

 حمل و نقل هوايى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل دريايى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساير اطالعات .اين ماده در ليست مواد خطرناک طبقه بندى نشده است
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[Xn] خطراتنمادهاى  

[R:22] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

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

 
  ساير اطالعات -١٦

به عنوان ضديخ و جاذب رطوبت، روغن هيدروليک، نرم کننده و حالل مورد استفاده قرار مى 
 کاربردهاى ماده .در سنتز فيبرهاى پلى استر مثل پلى اتيلن ترافتاليت مورد استفاده است. گيرد
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