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  ماهيت ماده-١

 
 نام شيمياىى  متيل ترت بوتيل اتر
ـ ١و١ـ متيل پروپان، متيل تى ـ بوتيل اتر، متيل ترت بوتيل اتر، متيل             ٢ـ متوکسى ـ      ٢ترت بوتيل متيل اتر،  

 نامهاى  مترادف .سى پروپانـ متوک٢ـ متيل ـ٢دى متيل اتر، 

١٦٣٤-٠٤-٤ CASشماره  

٢١٦-٦٥٣-١     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى اتر آليفاتيک اشباع شده، دى آلکيل اتر

 وزن مولکولى ٢/٨٨

C5-H12-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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  هشدارهاى حفاظتى-٣
عات بر روى حيوانات مشخص شده است که اىن ماده سبب تحرىکات مختصر چشمى مى شود و در                                درمطال

 تماس با چشم .غلظتهاى باال مى تواند سبب تحرىک چشمى و رىزش اشک از چشم شود

. در مطالعات بر روى حيوانات مشخص شده است که اىن ماده سبب تحرىکات مختصر تا معتدل پوستى مى شود                   
همچنين مشخص شده است که اىن ماده مى تواند به آرامى از                   . مورد انسانها در دسترس نيست       اطالعاتى در    

 .طرىق پوست جذب شود
 تماس با پوست

تأثيرات آن مشابه کاهش کارآىى سيستم اعصاب مرکزى است . درصورت خوردن اىن ماده سرىعًا جذب بدن شده       
 بلعيدن و خوردن و عدم تعادل و فقدان هماهنگى، دربعضى موارد اسهال حالت تهوع، استفراغ، گيجى : و اىن عالئم عبارتنداز 

 ppm٧٥غلظت کمتراز . اىن ماده قبل از اىنکه به غلظت هاى محرکى برسد مى تواند از راه بوىاىى مشخص شود       
غلظت هاى . ساعت سبب تحرىک بينى، گلو و سيستم فوقانى دستگاه تنفسى مى شود              ٣بخارات اىن ماده به مدت        

االى اىن ماده درحيوانات آزماىشگاهى و برخى مطالعات انسانى سبب کاهش کارآىى سيستم اعصاب مرکزى                      ب
 .سردرد، حالت تهوع، گيجى، استفراغ، عدم تعادل و هماهنگى: شده که عالئم آن عبارتنداز 

 تنفس

 حرىق .ماىعات و بخارات اىن ماده به شدت قابل اشتعال است
 انفجار .با هوا قابل انفجار استمخلوط بخارات اىن ماده 

 اثرات زىست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
٥سرىعًا چشم هاى آلوده را بصورتيکه پلکها باز است، با ميزان زىادى آب ولرم به مدت                        

 تماس با چشم .به پزشک مراجعه نمائيد. دقيقه شستشودهيد تا آلودگى برطرف شود

دقيقه با آب ولرم شستشو دهيد تا آلودگى                 ٢٠ هرچه سرىع تر، موضع آلوده را به مدت              
 تماس با پوست . برطرف شود

دهان مصدوم را با آب شسته و فرد را             . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد           
اگر .  ليوان آب دهيد    ٣تا٢درصورتى که فرد به هوش بود به وى            . وادار به استفراغ نکنيد    

 .به پزشک مراجعه نمائيد. د، مجددًا به فرد آب دهيداستفراغ بطور خودبه خود اتفاق افتا
 بلعيدن و خوردن

به . اگر عالئم و مشکالت تنفسى اتفاق افتاد، منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد ببرىد                
 تنفس .پزشک مراجعه نمائيد

رل به پزشک ىا نزدىک ترىن مرکز کنت       . کليه عالئم حياتى فرد را بطور مرتب چک نمائيد           
 اطالعات پزشکى .سموم مراجعه نمائيد

 
  اطفاء حريق -٥

بخارات اىن ماده   . اىن مواد در دماى اتاق سرىعًا مشتعل مى شوند       . ماىع شدىدًا قابل اشتعال   
سنگين تر از هواست و درفضا پخش شده و به منابع مشتعل ميرسند و سبب حرىق                                 

رفضاهاى بسته تجمع کنند و سبب توليد       تواناىى پخش باالىى دارند و مى توانند د      . مى شوند
 .گازهاى سمى و خطر انفجار و اشتعال شوند

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .دى اکساىدکربن، پودرخشک موادشيمياىى، فوم عاىق الکل، فوم پليمر

آب ممکن  . آتش هاىى که محتوى اىن ماده هستند به سختى توسط فوم خاموش مى شوند                    
  ساير توضيحات .وش کردن اىن نوع حرىق مؤثر نباشد زىرا اىن ماده را خنک نمى کنداست براى خام
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  احتياطات شخصى-٦
 

افظ در برابر مواد شيمياىى        از دستکش، لباس سراسرى، کفش و ساىر البسه مح              
 حفاظت پوست .استفاده شود

 حفاظت چشم .حفاظ صورت دربعضى موارد الزامى است. از گوگل هاى اىمنى استفاده شود
از دستکش، لباس سراسرى، کفش و ساىر البسه محافظ در برابر مواد شيمياىى                       

. ضرورى استوجود دوش اىمنى و چشم شور اىمنى درمحل هاى کار. استفاده شود  حفاظت بدن

  حفاظت تنفسى . راهنماى خاصى وجود ندارد
 

  احتياطات محيط-٧
 

افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز        . محيط را محدود تا آلودگى بطورکامل برطرف شود       
 حفاظت محيط .کليه منابع مشتعل و محترق را ازمحيط دور نمائيد. محيط را تهوىه کرده. استفاده کنند

مواد را داخل ظروف       . مواد رىخته شده را توسط موادجاذبى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد                          
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شسته. مناسب، برچسب دار و با درپوش، قراردهيد

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 

 دفع ضاىعات مواد .يدطبق قوانين محلى و کشورى عمل نمائ
 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان اىن مواد را سوزانده و ىا دفن بهداشتى کنيد

 
  جابجاىى و انبار -٩

 
قبل از    ).محرک پوست   (اىن مواد شدىدًا قابل اشتعال، سمى هستند                   

حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم               
ت به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن   اپراتور مى باىس  . است
افرادى که با اىن مواد کار ميکنند باىد طرز کار اىمن و خطرات               . باشد

 .کار با اىن مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب، به دور از اشعه مستقيم      
 شراىط انباردارى        .حترق انبار شوندآفتاب، گرما و کليه منابع مشتعل و م

 بسته بندى مناسب .درصورت امکان در بسته هاى کوچک نگهدارى و انبار شوند
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 

 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف

 رنگ ماىع بى رنگ
 بو .بوى مخصوص اترال ىا بوىى شبيه ترىپن دارد

 PH .احتماًال خنثى است. اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب   درجه سانتيگراد٢٠در دماى ) گرم آب١٠٠ گرم در ٨/٤(نسبتًا قابل حل است 

 حالليت در حاللهاى آلى .بسيار قابل حل است) بنزىن(ازولين در اتانول، دى اتيل اتر و گ
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٧٤١/٠
٥/٢، % ٦/١% LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٤٣٥( درجه سانتيگراد ٢٢٤
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-١٨( درجه سانتيگراد -٢٨
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٦٤( درجه سانتيگراد -١٠٩
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت١٣١( درجه سانتيگراد ٢/٥٥
 ٢٤٥( کيلوپاسکال         ٦٧/٣٢ درجه سانتيگراد،              ٢٠در     )  ميليمترجيوه    ٢٠١( کيلوپاسکال         ٨/٢٦

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٥در ) ميليمترجيوه

mPa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٣٥/٠ 
 ساىر اطالعات 

 
  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

 
درصورت . از منابع آب زىرزمينى، زه کشى آبها، راه آبها به دور باشد            

 مالحظات عمومى .ورود اىن ماده به محيط زىست، گزارش شود

بطورخيلى جدى تأکيد شده است که اىن ماده وارد محيط زىست نشود                  
 رفتار در محيط زىست .د و تجزىه نمى شودزىرا اىن ماده در محيط باقى مى مان

 قابليت تجزىه .اطالعاتى در دست نمى باشد
FISH TOXICITY: >1000000 ug/L 96 hour(s) LC50  
INVERTEBRATE TOXICITY: >1000000 ug/L 96 hour(s) LC50   اثر روى محيط آبزىان 

  ساىر اطالعات .اىن ماده براى آبزىان مضر و خطرناک است
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 

 پاىدارى .در محلول هاى قوى اسيدى ناپاىدار است. در هوا پاىدارى معمولى دارد
 محيطهاى مورد اجتناب .تخليه الکترىسيته ساکن، جرقه، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق

، اسيدها   )ىا هيپوکلرات سدىم  مثل پرکلرات ها، پرمنگنات ها، پرکسيدها، اسيدنيترىک           (عوامل اکسيدکننده     
 مواد نا سازگار )مثل اسيد سولفورىک ىا اسيدهيدروکلرىک(

 خطرات ناشى از تجزىه .منوکسيدکربن، دى اکسيدکربن، اسيدفرميک، بوتيل فرمات، رادىکال هاى متيل، استن
 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (rat): 23600 ppm (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, mouse): 4000 mg/kg مسموميت غذاىى 
LD50 (dermal, rat): greater than 6800 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

 شده است که اىن ماده سبب تحرىکات خفيفى          در بسيارى از مطالعات مشخص    
 مسموميت چشمى .در چشم خرگوش ها مى شود

 از ذرات هوابرد اىن ماده         ppm٨٠٠درتماس حيوانات با غلظتهاى بيشتراز         
 ٤ميلى گرم برکيلوگرم در روز به مدت            ٤٤٠ساعت و ىا خوردن        ٦به مدت    

زى مشاهده شده    هفته، عالئم و نشانه هاى کاهش کارآىى سيستم اعصاب مرک              
 .است

 اثرات حاد

  ساىر اطالعات  A3سرطان زاىى گروه 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   40 ppm (144 mg/m3) 

TLV STEL :   100 ppm LC 50    
 

مل و نقل مقررات ح-١٤  
 حمل و نقل هواىى .اطالعاتى در دست نمى باشد
 حمل و نقل درىاىى .اطالعاتى در دست نمى باشد

 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دست نمى باشد

  ماىع قابل اشتعال-٣: کالس 
 ساىر اطالعات II: گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
XI F نمادهاى خطرات 

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

[S16 S26 S36] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
دراکثر موارد به عنوان باالبرنده اکتان و عامل اکسيژن رسان براى گازولين و بنزىن تهيه و مورد                      

مثل ترکيبات  (الل عصاره تجارى       درجه هاى پاالىشى اىن ماده به عنوان ح          . استفاده قرار مى گيرد    
، همچنين به    )عصاره اى آلى فرار از مدل هاى نمونه اى، از قبيل تصفيه خاک و ىا ذباله هاى جامد                      

عنوان واسطه در واکنش ها، حاللى براى پليمراىز کردن در واکنش ها، براى واکنش ها و آناليزهاى                  
ه عنوان حل کننده سنگ کيسه صفرا مصرف     دربرخى موارد ب  . شيمياىى مورد استفاده قرار مى گيرد    

 .پزشکى دارد

 کاربردهاى ماده
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