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مواد شيمياىى: مجموعه   اسيداستيک :نام   
 

 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  اسيداستيک

  نامهاى  مترادف    اسيد اتانوئيک، اسيد اتيليک، اسيدمتان کربوکسيل، سرکه، اسيدسرکه، اسيداستيک

٦٤-١٩-٧ CASشماره  

٢٠٠-٥٨٠-٧     EINECS هشمار  

 خانواده شيمياىى اسيد آلکانوئيک/ آليفاتيک اشباع شدة اسيدمونوکربوکسيل/ آليفاتيک اشباع شدة اسيد کربوکسيل

 وزن مولکولى ٠٥/٦٠

C2-H4-O2     فرمول شيمياىى 

 
 

)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 زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .رغلظتهاى باال سبب آسيب چشم و درنهاىت کورى ميشودمحرک شدىد چشم مى باشد و د
 تماس با پوست .تحرىکات پوستى بستگى به غلظت اىن ماده و مدت زمان تماس با اىن ماده دارد

سبب خورندگى شدىد دستگاه گوارشى و       % ١٠٠-٨٠ ميلى ليتر از اسيداستيک با غلظت         ٢٠٠-١٠٠خوردن  
 ردنبلعيدن و خو .معده ميشود

تنفس غلظت باالىى ازاىن ماده سبب تحرىک بينى و گلو، کوتاهى تنفس، سرفه، خس خس سينه و آسيب رىه                      
 تنفس .اولين عالئم آن شامل تنگى سينه، سرفه و کوتاهى تنفس است. ميشود

 حرىق .ماىع قابل احتراق است
 انفجار .ابل انفجار باشد درجه سانتيگراد مى تواند ق٣٩مخلوط آن با هوا و ىا دماى باالتر از 

 اثرات زىست محيطى ــــ
 
 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه با آب ولرم شسته، محلول نمک ميتواند مؤثر            ٣٠-٢٠سرىعًا چشمها را به مدت       

 تماس با چشم .درصورت لزوم به پزشک مراجعه شود. باشد
ک  دقيقه با آب ولرم شسته، درصورت لزوم به پزش                     ٣٠-٢٠موضع را به مدت          

 تماس با پوست .مراجعه شود
 ٣٠٠تا٢٤٠دهان مصدوم را با آب شسته،             . هرگز به فرد بيهوش چيزى نخورانيد          

سرىعًا . ميلى ليتر آب به فرد دهيد، اگر شير دردسترس بود بعداز آب به فرد شير دهيد                
 .به پزشک مراجعه شود

 بلعيدن و خوردن

سى به وى اکسيژن مصنوعى        مصدوم را به هواى آزاد برده، درصورت مشکل تنف               
 تنفس .داده، سرىعًا به پزشک مراجعه شود

 اطالعات پزشکى .سرىعًا به پزشک ىا نزدىک ترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود
 

 
 

  اطفاء حرىق -٥
 درجه سانتيگراد     ٣٩مخلوط آن با هوا ىا دماى باالتر از                  . ماىع قابل احتراق است      
  آتش گيرىخطر .ميتواند قابل انفجار باشد

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکساىد، پودرخشک شيمياىى، فوم الکل، فوم پليمر، اسپرى آب ىا مه

  ساىر توضيحات .براى مهار آتش فاصله اىمن را رعاىت کرده و از لوازم اىمنى مناسب استفاده شود
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .ازدستکش و کفش اىمنى ضدموادشيمياىى و مقاوم درمقابل اىن ماده استفاده شود
 حفاظت چشم .حفاظ صورت ضرورى است. گوگل شيمياىى اىمنى استفاده شود

 حفاظت بدن . موادشيمياىى استفاده شودازلباسهاى سراسرى مقاوم در برابر.

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
 

 
 

  احتياطات محيط-٧
 حفاظت محيط .تمامى منابع مشتعل را از محيط دورکرده، درصورت پخش آلودگى مسئله را بصورت رسمى اعالم کنيد

ده واکنش نميدهد آلودگى را پاک کرده، ماىع را بوسيلة              باشن، خاک، ماسه ىا ساىر مواد جاذبى که بااىن ما             
 نظافت محيط آلوده .پمپ و ىا تجهيزات وکيوم کننده برداشته

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد ــــ

 دفع بسته بندى شده .درظروف مناسب، بسته و داراى برچسب مخصوص قرار بگيرند

 
 
بار  جابجاىى و ان-٩  

اىن موادبسيار خورنده و قابل احتراق هستند، قبل از حمل و نقل مى باىست کليه                       
اقدامات کنترل مهندسى را انجام داد و افراد مجهز به تجهيزات اىمنى فردى باشند                 

 .و آموزش کافى را در قبال حمل و نقل اىن مواد ببينند
 احتياطات جابجاىى

 مناسب و دور از اشعه آفتاب، گرما و            درمحيط خشک، خنک و با تهوىه محيطى        
انبار مى باىست هواى پاک داشته باشد و از              . منابع مشتعل دىگر نگهدارى شوند      

 .مواد ضدجرقه و حرىق درست شده باشد
شراىط انباردارى      

 بسته بندى مناسب .در ظروف مناسب و داراى برچسب مخصوص و مناسب نگهدارى شوند
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  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد ــــ
 دفع بسته بندى شده .درظروف مناسب، بسته و داراى برچسب مخصوص قرار بگيرند

 
  جابجاىى و انبار -٩

اىن موادبسيار خورنده و قابل احتراق هستند، قبل از حمل و نقل مى باىست کليه                       
اقدامات کنترل مهندسى را انجام داد و افراد مجهز به تجهيزات اىمنى فردى باشند                 

 .و آموزش کافى را در قبال حمل و نقل اىن مواد ببينند
 احتياطات جابجاىى

ب و دور از اشعه آفتاب، گرما و           درمحيط خشک، خنک و با تهوىه محيطى مناس          
انبار مى باىست هواى پاک داشته باشد و از              . منابع مشتعل دىگر نگهدارى شوند      

 .مواد ضدجرقه و حرىق درست شده باشد
شراىط انباردارى      

 بسته بندى مناسب .در ظروف مناسب و داراى برچسب مخصوص و مناسب نگهدارى شوند
 

 
يمياىى مشخصات فيزىکى و ش-١٠  

 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى  درجه سانتيگراد شبيه کرىستالهاى ىخى است١٦ماىع شفاف و بى رنگ است، در پاىين تر از 

 رنگ بى رنگ و شفاف
 بو بوى سرکه ميدهد

٤/٢ PH 
 حالليت آب  قابل انحالل است

 حالليت در حاللهاى آلى .ل حل شدن استدرکليه ترکيباتى مثل اتانل، استن، دى اتيل اتر، گليسرول و بنزن قاب
 دانسيته/وزن مخصوص %)٥٠ (٠٦/١، %)٨٠ (٨/١، %)١٠٠محلول ( درجه سانتيگراد ٢٠ در ٥/١
 LEL )ىخ % (٤/٥ – ٣/٥، % ٤

 درجه    ٩١٦( درجه سانتيگراد          ٥١٦و    )  درجه فارنهاىت      ٨٦٧-٨٦٩(درجه سانتيگراد        ٤٦٣-٤٦٥
 دماى خود آتشگيرى )ىخ) (فارنهاىت

محلول ) ( درجه فارنهاىت  ١٢٢( درجه سانتيگراد    ٥٠و  ) ىخ)( درجه فارنهاىت  ١٠٣( درجه سانتيگراد    ٣٩
٨٥(% (F.P)نقطه اشتعال 

 نقطه ذوب(m.p) %)١٠٠محلول ) ( درجه فارنهاىت٩/٦١( درجه سانتيگراد ٦/١٦: نقطه انجماد 
 نقطه جوش(b.p) )ىخ) ( درجه فارنهاىت٢/٢٤٤( درجه سانتيگراد ٩/١١٧

kpa ٥٢/١) mmHg فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در ) ٤/١١ 
mpa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠در %) ١٠٠محلول  (٢٢/١ 

 ساىر اطالعات )٧/٤٤ atm (٤٥٣٠ kpa: فشار بحرانى 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اىن ماده براى آبزىان و محيط زندگى آنها مضر مى باشد

زمانيکه اىن ماده وارد خاک مى شود، تنزل بيولوژىکى متوسط انتظار             
 .همچنين اىن مواد ممکن است وارد آبهاى زىرزمينى شوند. مى رود

وارد آب مى شود، تنزل بيولوژىکى متوسطى انتظار         زمانيکه اىن ماده     
مى رود، همچنين اىن ماده تبخير قابل توجهى ندارد، اىن ماده تجمع                      

 .بيولوژىکى مهم و قابل توجهى ندارد
. زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود فورًا تبدىل به ائروسل مى شوند                   

 .دهمچنين توسط موقعيت هاى خشک و مرطوب هوا گرفته مى شون

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزىان .اىن ماده براى آبزىان و محيط زندگى آنها مضر مى باشد

 ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پاىدارى معمولى
 درجه دارد، شعله هاى باز، محيطهاىى که امکان تخليه الکترىکى وجود             ٣٩هاى که دماى بيشتر از      محيط
 محيطهاى مورد اجتناب .دارد

عوامل اکسيدکننده قوى مثل اسيدکروميک، پيروکسيدهيدروژن، اسيدنيترىک، اسيدپرکلرىدرىک،                               
، بيشتر فلزات شاىع به غير از        )پتاسيمسدىم، هيدروکسيد   (، قلياهاى قوى    )پرمنگنات پتاسيم، پرکسيد سدىم    

آلومينيوم، استالدئيد، آمينو اتانل، اسيدکلروسولفورىک، اتيلن دى آمين، نيترات آمونيوم، ترى فلورىدکلر،                 
 …پنتافلورىدبرم، اىزوسيانات فسفر، ترى کلرىدفسفر، گزىلن و

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه ــــ
 ساىر اطالعات .يک واکنشهاى شدىد داده و آنها را ازبين مى بردبا پالستيک ، کتن و الست

 
  سم شناسى-١٣

LC50 (mouse):  2810 ppm (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 
LD50 (rat):  3530 mg/kg مسموميت غذاىى 
LD50 (guinea pig):  3360 mg/kg (cited as 3.2 mL/kg) (28% 
solution) مسموميت ا ز پوست 

و کمتر آن باعث تحرىک شدىد چشم و زخمهاى           % ١٠محلول  : درخرگوشها  
 مسموميت چشمى .خورنده شده است

 اثرات حاد 

 ساىر اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 10 ppm (25 mg/m3) 
TLV STEL : 15 ppm (37 mg/m3)  LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هواىى ٥٠ 
Kg حمل و نقل درىاىى ٥٠ 
Kg آهن و جاده حمل و نقل راه  ٥٠ 

 خطرناک براى محيط      ٢/٩ – ـ  مادة خورنده          ٨کالس  : طبقه بندى     
 زىست

  II: گروه بسته بندى 
 ساىر اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[R10;C] نمادهاى خطرات 

[R:10-35] 
 نشانه هاى رىسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2)*23-26-45] 
 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
اطالعات  ساىر -١٦  

به عنوان مثال مونومر ونيل استات، سلولز استات، استيک آنهيدرىد، کلواستيک          (ماده ميانى شيمياىى    
، در توليدات رزىن هاى امولسيون التکسى، رنگ ها، چسب ها، الستيک،                 )اسيد، ترى فتاليک اسيد    

ها و ساىر مواد     ناىلون، فيبر، رنگ، آسپيرىن و ساىر داروها و مواد پزشکى، علف کش ها، حالل                     
شيمياىى و محصوالتشان، رنگ زنى پارچه، معرف آزماىشگاهى، عامل اسيدىته و خنثى کردن،                        
مواد افزودنى به غذا، حمام هاى فيکس کننده در عکاسى، باکترى کش و قارچ کش مورد استفاده قرار                

همچنين . د دارد اىن ماده بطور طبيعى در محيط زىست، گياهان و بافت بدن حيوانات وجو              . مى گيرد
 .در بسيارى از ميوه ها دىده مى شود

 کاربردهاى ماده
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