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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  گليسيدول

 اپوکسى پروپان، اپى هيدرىن الکل، گليسيدول          -٢و١- هيدروکسيل    -٣ پروپونال،    -١- اپوکسى    -٣و٢
 -١هيدروکسى پروپان،    -٣- اپوکسى   -٢و١ هيدروکسى پروپيلن اکسيد، اکسى رانيل اتانول،          -٣الکل،  

 .اکسيران)    هيدروکسى متيل(-٢ اپوکسى پروپان، -٣و٢-هيدروکسى 
  نامهاى  مترادف   

٥٥٦-٥٢-٥ CASشماره  

٢٠٩-١٢٨-٣     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى اپوکسى الکل آليفاتيک، گليسيدىل الکل، هيدروکسى اکسيران

 وزن مولکولى ٠٨/٧٤

C3-H6-O2  شيمياىىفرمول  

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

 

 

  
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

  مضر محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم . تحرىکات شدىد چشمى اتفاق مى افتد، ولى تًاثيرات ماندگار مثل نابينائى گزارش نشده است
 تماس با پوست .عمومًا بعد از تماس هاى طوالنى مدت تحرىک هاى پوستى رخ مى دهد

 بلعيدن و خوردن . اه گوارشى رخ مى دهدتحرىکات دستگ
به دليل اىنکه فشاربخار اىن ماده پائين است، خطر و مشکل مهمى از راه استنشاق وجود ندارد مگر اىنکه                           

تًاثيراتى که اىن ماده بر روى سالمتى مى گذارد عبارت          . اىن ماده حرارت ببيند و ىا بصورت ميست در بياىد          
استنشاق غلظت هاى باالىى از اىن ماده در حيوانات سبب کاهش                  .  فوقانى است از تحرىک دستگاه تنفسى       

کارآىى دستگاه اعصاب مرکزى مى شود که عالئم آن شامل بى هوشى است، و مى توان انتظار داشت اىن                            
 . مشکل در انسانها نيز رخ دهد

 تنفس

 حرىق .ماىع احتراق پذىر
 انفجار .ه با هوا مخلوط قابل انفجارى را تشکيل مى دهد درجه سانتيگراد اىن ماد٨١در دماى باالتر از 

 اثرات زىست محيطى 
  کمکهاى اوليه-٤

به فرد مصدوم اجازه ندهيد چشمهاىش را بمالد و ىا آنها را بطور محکم بسته نگه                    
سرىعًا چشم ها را بصورتى که پلکها را باز نگه داشته اىد با آب فراوان به                       . دارد

سرىعًا به پزشک ىا چشم        .  دهيد تا آلودگى برطرف شود          دقيقه شستشو   ١٥مدت  
 . پزشک مراجعه شود

 تماس با چشم

سرىعًا موضع آلوده را با مقدار زىادى       . سرىعًا لباسهاى آلوده را از تن خارج نمائيد       
 تماس با پوست .آب جارى و صابون شستشو دهيد

د، چيزى از راه      هرگز به فردى که بى هوش است ىا سطح هوشيارى پائينى دار                  
سرىعًا با مرکز کنترل سموم تماس بگيرىد و از آنها کمک                             . دهان نخورانيد  

 ليوان آب بخورانيد تا حالت          ٢ تا    ١درصورت هوشيارى فرد، به وى          . بخواهيد
 .استفراغ به فرد دست دهد

 بلعيدن و خوردن

اد فرد مصدوم را از معرض مواجهه با آلودگى دور کنيد و وى را به هواى آز                           
 تنفس .درصورت مشکل تنفسى اقدامات الزم را انجام دهيد. ببرىد

 اطالعات پزشکى 

 

  اطفاء حرىق -٥
ماىع قابل احتراق و سوزا، مخلوط اىن ماده با هواى محيط در دماهاى باالتر از                        

 خطر آتش گيرى . درجه سانتيگراد قابل انفجار است٨١

 نحوه مناسب اطفاء .م الکل و فوم پليمردى اکسيدکربن، پودرخشک موادشيمياىى، فو

منوکسيدکربن، دى اکسيد   : محصوالت ناشى از سوختن و تجزىه حرارتى اىن ماده          
 ساىر توضيحات کربن

 
 
  احتياطات شخصى-٦

از دستکش هاى مخصوص موادشيمياىى، چکمه، پيش بند و دستکش هاى بلند براى             
 حفاظت پوست .  ماده با پوست استفاده نمائيدجلوگيرى از تماس هاى طوالنى مدت و مکرر اىن

 حفاظت چشم .از عينک هاى اىمنى ىا گوگل هاى اىمنى مخصوص موادشيمياىى استفاده نمائيد
از دستکش هاى مخصوص موادشيمياىى، چکمه، پيش بند و دستکش هاى بلند براى             

 حفاظت بدن . ه نمائيدجلوگيرى از تماس هاى طوالنى مدت و مکرر اىن ماده با پوست استفاد

  حفاظت تنفسى .  استفاده نمائيدNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهاد 
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  احتياطات محيط-٧
جلوى ورود اىن ماده را      . محيط را اىزوله و تهوىه نمائيد       . به پرسنل اىمنى گزارش دهيد و آنها را آگاه کنيد            

افرادى که براى پاک کردن محيط مى آىند مى باىست در         . کليه منابع مشتعل و محترق را خاموش کنيد       . بگيرىد
 . برابر استنشاق اىن ماده و تماس اىن ماده با پوست و چشم محافظت شوند

 حفاظت محيط

ماسه و ساىر مواد جاذب سازگارى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد              مواد رىخته شده را توسط شن،       
 نظافت محيط آلوده .و مواد رىخته شده را درون ظروف مناسب قرار دهيد

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل کنيد
 دفع بسته بندى شده .صوص سوزاندن اىن ماده را اتميزه کنيددر اتاق هاى مناسب و مخ

 
  جابجاىى و انبار -٩

از وساىل حفاظت   . در کنار حرارت و منابع مشتعل و محترق با اىن ماده کار نشود              
فردى مناسب استفاده شود و مطمئن باشيد که تهوىه هوا و محيط کافى و مناسب                          

 .است
 احتياطات جابجاىى

خشک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور از حرارت، منابع مشتعل             درجاى خنک،   
شراىط انباردارى      .و محترق، و مواد ناسازگار انبار شود

  بسته بندى مناسب 

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى به مقدار کمى ماىع وىسکوز و چسبناک است

 رنگ بى رنگ
 بو 

 PH .اتى در دست نمى باشداطالع
 حالليت آب  به ىک تناسب قابل حل است

 حالليت در حاللهاى آلى در اتانول، دى اتيل اتر حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٥ در ١١٤٣/١

 LEL .اطالعاتى در دست نمى باشد
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دست نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٧٨ ( درجه سانتيگراد٨١
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٤٩( درجه سانتيگراد -٤٥
 نقطه جوش(b.p) )تجزىه مى شود) ( درجه فارنهاىت٣٢٠( درجه سانتيگراد ١٦٠
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمترجيوه٩/٠( کيلوپاسکال ١٢/٠

 سکوزىتهوى .اطالعاتى در دست نمى باشد
 ساىر اطالعات 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 رفتار در محيط زىست .کردموضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد 

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزىان .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .ولى داردپاىدارى معم

 محيطهاى مورد اجتناب .مواجهه با حرارت، منابع مشتعل و محترق، و مواد ناسازگار
مثل آلومينيوم  (و ىا نمک هاى فلزى       ) مثل مس و روى    (اىن ماده وقتى درحضور اسيدهاى قوى، فلزات            

 با عوامل اکسيدکننده      همچنين. حرارت مى بيند، منفجر مى شود     ) IV ، کلرىد قلع        IIIکلراىد، کلرىد آهن      
 .قوى مثل نيتراتها ناسازگار است

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه .اکسيدهاى کربن و دود آکرىد
 ساىر اطالعات 

 
 

  سم شناسى-١٣
 مسموميت تنفسى 
Rat, oral: 180 mg/kg 
Mouse, oral: 2 g/kg مسموميت غذاىى 

Rabbit, skin: 558 mg/3 days ىکات متوسط مى شودسبب تحر . 
Rabbit, skin: 100 mg/24 hr مسموميت ا ز پوست .سبب تحرىکات متوسط مى شود 

Rabbit, eye: 2 mg/24 hr مسموميت چشمى .سبب تحرىکات شدىد مى شود 
Rabbit, skin, LD50 : 1980 mg/kg 
Rat, inhalation, LC50: 580 ppm/8 hr         سبب آمفيزم و تورم اعضاء

.شود و در کار رىه ها، قفسه سينه و تنفس اختالل اىجاد مى کندتنفسى مى  . 
Rat, oral, LD50: 420 mg/kg 

 اثرات حاد

  ساىر اطالعات . A3سرطان زائى گروه 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 2 ppm (6.1 mg/m3) 
TLV STEL :  LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى 
 حمل و نقل درىاىى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

ليست مخصوص قوانين حمل و نقل براى مواد             اىن ماده شيمياىى در        
با اىن حال استفاده از قوانين         . خطرناک کشور کانادا موجود نمى باشد       

 .مربوط به هم خانوادة اىن ماده مى تواند مفيد باشد
 ساىر اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[T;Xn;Xi;R42/43] نمادهاى خطرات 

[R:23-21/22-36/37/38-42/43] اى رىسکنشانه ه 
R-Phrase(s) 

[S:1/2-)*45] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده 
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