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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى   هگزانول-١ اتيل -٢

     نامهاى  مترادف     هگزىکلو-٢ ، الکل اتيل، ١-٠١- هگزان-٢ اتيل -٢ اتيل هگزانول الکل، -٢ اتيل هگزانول، -٢

١٠٤-٧٦-٧ CAS شماره   

٢٠٣-٢٣٤-٣     EINECS شماره 

 خانواده شيمياى الکل

 وزن مولکولى ٢٢/١٣٠

C8-H18-O    فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 
خطرناک براى  فجر شوندهمواد من مواد اکسيد کننده

  مضر محيط زىست

   

 

 

 
 
 

 

هصفح  
٠١شماره وىراىش ١  ET/HSE/002 

 
 
 



 
 

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

مواد شيمياىى: مجموعه   هگزانول -١ اتيل -٢: نام   
 
  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .سبب تحرىک، قرمزى و درد مى شود
اىن ماده در برخى     . اىن ماده از راه پوست مى تواند جذب بدن شود            . شودسبب تحرىک پوستى مى     

 تماس با پوست .افراد سبب حساس شدن و آلرژى پوستى مى شود

سبب سردرد، تهوع، ضعف، گيجى، و کاهش کارآىى              . از راه خوراکى مضر و خطرناک است           
 بلعيدن و خوردن .سيستم اعصاب مرکزى مى شود

عالئم آن عبارتنداز سرفه     .ست اىن ماده سبب تحرىک دستگاه تنفسى مى شود         استنشاق بخارات ىا مي    
 تنفس .و کوتاهى تنفس

 حرىق و از تماس با جرقه و محيط باز جلوگيرى شود.از شعله باز استفاده نکنيد.ماىع قابل احتراق است
 استفاده   از سيستمهاى محصور     ۴۶ در باالى دماى       .با هوا مى تواند تشکيل مخلوط انفجارى دهد            

 انفجار شود که داراى تهوىه ميباشد

 اثرات زىست محيطى 
 
  کمکهاى اوليه-٤

پلکها را باال   .  دقيقه شستشو دهيد   ١٥سرىعًا چشم ها را با مقدار زىادى آب به مدت            
 تماس با چشم .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. و پاىين کنيد

 دقيقه  ١٥ا آب و صابون به مدت        پوست را ب  . لباس هاى آلوده را از تن خارج کنيد        
اگر تحرىکات پوستى    . قبل از استفاده مجدد از البسه آنها را شسته             . شستشو دهيد 

 .ادامه داشت ىا گسترش ىافت به پزشک مراجعه نمائيد
 تماس با پوست

درصورت بى هوشى فرد چيزى از راه دهان به         . مقدار زىادى آب به فرد بخورانيد     
 بلعيدن و خوردن .ک مراجعه نمائيدبه پزش. فرد نخورانيد

اگر تنفس فرد قطع شده بود به وى اکسيژن مصنوعى            . فرد را به هواى آزاد ببرىد      
دهيد و اگر تنفس فرد به سختى انجام مى شد به وى دستگاه اکسيژن پزشکى وصل                  

 .به پزشک مراجعه نمائيد. کنيد
 تنفس

 اطالعات پزشکى 

 

 
  اطفاء حرىق -٥

 درجه سانتيگراد مى تواند با هوا              ٧٣در دماى باالى       . حتراق است  ماىع قابل ا    
 خطر آتش گيرى .مخلوط انفجارى تشکيل دهد

 نحوه مناسب اطفاء دى اکسيدکربن، پودر خشک مواد شيمياىى، فوم الکل و فوم پليمر
آب مى تواند اىن ماده را خنک کند ولى براى اطفاء آتش مناسب نمى باشد و                                

  ساىر توضيحات .دتأثيرى ندار
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  احتياطات شخصى-٦

از البسه غيرقابل نفوذ در برابر اىن ماده که شامل چکمه، دستکش، روپوش،                            
 حفاظت پوست .م در برابر اىن ماده استفاده نمائيدپيش بند و ساىر البسه مقاو

در صورتيکه امکان پاشش اىن ماده است از گوگل هاى اىمنى ىا حفاظ کامل                               
 حفاظت چشم .صورت استفاده نمائيد

 حفاظت بدن بوتين رابر، نئوپرن و ونيل براى لباسهاى حفاظتى پيشنهاد مى شود
مثبت ىا سيستم هاى هوارسان استفاده           از سيستم هاى تنفسى تمام صورت فشار                

  حفاظت تنفسى .نمائيد
 
 

  احتياطات محيط-٧
افراد مى باىست از کليه لوازم . کليه منابع مشتعل و محترق را از محيط دور نمائيد         . محيط نشت را تهوىه کنيد    

 حفاظت محيط .محيط خطر را اىزوله نمائيد. حفاظتى پيشنهادى استفاده نماىند
 رىخته شده را داخل ظروف مناسب ىا بو وسيله مواد جاذبى که با اىن ماده واکنش نمى دهندمثل                             مواد ماىع 

مواد را داخل راه آب فاضالب        . از مواد ناسازگار استفاده نکنيد       . خاک خشک و شن و ماسه، جمع نمائيد             
 .نرىزىد

 نظافت محيط آلوده

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .لى و کشورى عمل نمائيدطبق قوانين مح

زمانيکه اىن مواد را نمى توان نگه داشت ىا مورد بازىافت قرارداد مى باىست از روش هاى مدىرىتى                   
 دفع بسته بندى شده .براى دفع اىن مواد استفاده کرد

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

اس اىن ماده   از تم . از استنشاق بخارات و ميست اىن ماده اجتناب نمائيد         
با چشم، پوست و لباس خوددارى کرده، درب ظروف را بسته نگه                       

دست ها را پس از حمل       . از تهوىه مناسب و کافى استفاده شود          . دارىد
اىن مواد را از شعله، منابع مشتعل و محترق دور نگه             . اىن مواد شسته  

 .دارىد

 احتياطات جابجاىى

شراىط . نگه داشته شود       از محيطى که اسيد در آن قرار دارد دور                    
 شراىط انباردارى        .همچنين محيط مى باىست ضدحرىق باشد. سردمحصور نگهدارى شود

 بسته بندى مناسب .از صدمات فيزىکى به ظروف اىن ماده اجتناب شود
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى ماىع 
 رنگ بى رنگ

 بو .بوى کپک و رطوبت مى دهد
 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ ميلى ليتر در ١٠٠ گرم در ١(کمى قابل حل است 
 حالليت در حاللهاى آلى .دى اتيل اتر و بيشتر حاللهاى آلى قابل حل استدر اتانول، 

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٨٣٤/٠
٨٨/٠%  LEL 
 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٤٤٨(درجه سانتيگراد  ٢٣١
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٦٤( درجه سانتيگراد ٧٣
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٠٥(د  درجه سانتيگرا-٧٦
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت٣٦٢( درجه سانتيگراد ٥/١٨٣

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمتر جيوه٠٥/٠( کيلوپاسکال ٠٠٧/٠
 وىسکوزىته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .راى محيط زىست آبزىان مضر و خطرناک استاىن ماده ب

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

 قابليت تجزىه .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 mg/L; 96 h 37-32: ماهى قزل آالى رنگين کمانى 

 ى محيط آبزىاناثر رو LC50 : 26-44 mg/L; 24 h: کک آبى 

BOD 767:  روزه ٥ mg/g 
BOD 2,180:  روزه ٢٠ mg/g 

ThBOD : 2950 mg/g 
  ساىر اطالعات

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پاىدارى .پاىدارى معمولى دارد
 محيطهاى مورد اجتناب .گرما، منابع مشتعل و محترق، و کليه محيط هاى ناسازگار

 د نا سازگارموا .مواد اکسيدکننده، اسيدها
درصورت تجزىة گرماىى منوکسيدکربن و دى اکسيدکربن توليد مى کند همچنين ممکن است در اثر تجزىة                 

 خطرات ناشى از تجزىه .گرماىى دود سوزاننده و فيوم هاى محرک توليد شوند

 ساىر اطالعات .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
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  سم شناسى-١٣

 مسموميت تنفسى 
Oral rat LD50:3730/kg مسموميت غذاىى 
Skin rabbit LD50:1970 mg/Kg 

اىن ماده سبب تحرىک مختصر پوست در        % ١٠٠ ميلى ليتر از محلول       ٠١/٠
 .خرگوشها مى شود

 مسموميت ا ز پوست

 ميلى ليتر از محلول غير رقيق اىن ماده سبب جراحت شدىد در چشم                       ٢٠/٠
 مسموميت چشمى .خرگوش ها مى شود

 اثرات حاد . ساعت در موشها مرگى را نشان نداد٨تنفس بخارات اىن ماده پس از 
  ساىر اطالعات 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   حدمجازى براى اىن ماده تعيين نشده است.  

TLV STEL :    LC 50    
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل درىاىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

از قوانين  . اىن مواد در ليست مخصوص مواد خطرناک قرار ندارند              
 ساىر اطالعات .مربوط به موادشيمياىى هم خانواده اىن مواد استفاده شود

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
XN نمادهاى خطرات 

R36 R37 R38 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

S26 S36 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

 کاربردهاى ماده معرف آزماىشگاهى
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