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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  ترى اتيلن گاليکول
-’Ethylenedioxydiethanol,  2,2-’2,2ترى گاليکول، ترى اتيلن گاليکول ،                                           

Ethylenedioxyethanolنامهاى  مترادف    …و     

١١٢-٢٧-٦ CASشماره  

٢٠٣-٩٥٣-٢     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى گليکول اتر

 وزن مولکولى ٢٠/١٥٠

C6-H14-O   فرمول شيميايى 

 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 

خطرناک براى  مواد منفجر شونده ندهمواد اکسيد کن
   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
به هرحال اين تحريکات باقى     . مى شودپاشش اين ماده به داخل چشم سبب تحريکات زودگذر اپيدليوم قرنيه                  

 تماس با چشم .بخارات اين ماده سبب تحريک چشمى نمى شود. نمى مانند و گذرا هستند

 تماس با پوست .تماسهاى طوالنى مدت با اين ماده سبب تحريکات پوستى مى شود
 بلعيدن و خوردن .تأثير و ناراحتى مشاهده نشده است

 تنفس . ماده جذب بدن مى شوددر اثر استنشاق بخارات اين
 حريق .قابل احتراق است

 انفجار .در دماى باالتر از نقطه اشتعال، مخلوط بخارات اين ماده با هوا قابل انفجار است
 اثرات زيست محيطى 

 
 

  کمکهاى اوليه-٤
ابتدا چشم ها را با مقدار زيادى آب به مدت چند دقيقه شستشو داده و سپس به                                 

 تماس با چشم .نمائيدپزشک مراجعه 

موضع آلوده را با مقدار زيادى آب يا زير             . لباس هاى آلوده را از تن خارج کرده         
 تماس با پوست .دوش شستشو دهيد

اگر ميزان زيادى از اين ماده بلعيده شده بود مى بايست به فرد آب              . دهان را بشوئيد  
 بلعيدن و خوردن .بخورانيد و سپس وى را به پزشک ببريد

 تنفس .فرد را به هواى آزاد ببريد
  اطالعات پزشکى 

 
  اطفاء حريق -٥

 خطر آتش گيرى .اين مواد در برابر گرماى زياد احتماًال مى سوزند

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکسايد، پودر مواد شيميايى خشک، فوم الکل، فوم پليمر، اسپرى آب

 ساير توضيحات .کسايد کربن آزاد مى کننددر اثر سوختن کربن دى اکسايد و منو
 

 
 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش استفاده نمائيد. راهنماى مشخصى در دست نمى باشد
 حفاظت چشم .از محافظ هاى چشمى استفاده نمائيد. راهنماى مشخصى در دست نمى باشد

يز و محافظ استفاده     از دستکش و البسه تم     . راهنماى مشخصى در دست نمى باشد       
 حفاظت بدن .نمائيد

 حفاظت تنفسى .از تهويه محيطى استفاده نمائيد. راهنماى مشخصى در دست نمى باشد
 

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٢  ET/HSE/030 



 

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

ترى اتيلن گاليکول : نام  مواد شيميايى : مجموعه    
 

  احتياطات محيط-٧
لوى نشت مواد را گرفته و مايعات ريخته شده را داخل ظروف مخصوص و درب دار ريخته و تاجاى                               ج

 حفاظت محيط .امکان از محيط دور نمائيد

 نظافت محيط آلوده .مواد ريخته شده را با مواد جاذب مثل شن و ماسه و ساير موادى که با اين ماده واکنش نمى دهند جمع نمائيد

 
 
ايعات مواد و بسته بندى طريقه دفع ض-٨  

در زمانيکه نتوان اين مواد را بازيافت کرد، بايد از روش هاى مديريتى براى دفع اين مواد و                                    
 دفع ضايعات مواد .همچنين کاهش توليد اين ضايعات استفاده کرد

ظروف قابل دفع و مواد غيرقابل استفاده مى بايست طبق قوانين محلى و کشورى دفع و از بين برده                     
 دفع بسته بندى شده .شوند

 
  جابجايى و انبار -٩

از تماس اين ماده به چشم، پوست و         . از ضربات فيزيکى به دور باشند     
 احتياطات جابجايى .پس از حمل اين مواد، دستها را بشوئيد. لباس خوددارى شود

در ظروف بسته و درجاى خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب                      
 اردارى       شرايط انب .انبار شوند

اين مواد بايد نسبت به گرما، منابع مشتعل و عوامل اکسيدکننده ايزوله               
  بسته بندى مناسب .همچنين بايد از يخ زدگى اين مواد اجتناب کرد. شوند

 
  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى شفاف و جاذب رطوبت

 رنگ بى رنگ تا زرد کم رنگ
 بو ن بوبدو

 PH 
 حالليت آب  قابل حل است

در دى اتيل اتر به مقدار خيلى کم حل مى شود و در پتروليوم                  . در اتانول، تولوئن و بنزن قابل حل است         
 حالليت در حاللهاى آلى .دى اتيل اتر غير قابل انحالل است

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ١٢٥٤/١
٩/٠%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٧٠٠(انتيگراد  درجه س٣٧١
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت٣٥٠( درجه سانتيگراد ١٧٧
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت٢٣( درجه سانتيگراد -٥

 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٥٤٩( درجه سانتيگراد ٢٨٧
 فشار بخار نتيگراد درجه سا٢٠ کيلوپاسکال در ١٠) -٤( × ٣/١کمتر از 

 ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ سنتى پويز در ٨/٤٧
 ساير اطالعات رطوبت گير
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
ارد خاک مى شوند، انتظار ميرود که وارد آبهاى                  وقتى اين مواد و       

زيرزمينى شده و همچنين انتظار مى رود به سرعت اين مواد تبخير                    
 .شوند

 مالحظات عمومى

 روز را    ١وقتى اين مواد در هوا آزاد مى شوند، طول عمرى معادل                  
 رفتار در محيط زيست .دارا مى باشند

 قابليت تجزيه .ا ندارنداين مواد قابليت تجمع در محيط زيست ر
وقتى اين مواد وارد آب مى شوند، انتظار نميرود به سرعت تبخير                        

 اثر روى محيط آبزيان .شوند

 ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى .پايدارى معمولى دارد

 محيطهاى مورد اجتناب .حترق و محيط هاى ناسازگارگرما، شعله ها، منابع مشتعل و م
 مواد نا سازگار .اکسيدکننده هاى قوى

 خطرات ناشى از تجزيه .وقتى در اثر گرما اين ماده مى سوزد، توليد منوکسايدکربن و دى اکسايدکربن مى کند
 ساير اطالعات 

 
  سم شناسى-١٣

د بصورت بخار در       درجه سانتيگرا   ٢٠غلظت خطرناک اين ماده در دماى            
 مسموميت تنفسى .نمى آيد و يا مقدار خيلى ناچيزى به شکل بخار در مى آيد

Oral rat LD50: 17 gm/kg مسموميت غذايى 
Skin, rabbit: LD50 = >20 mL/kg مسموميت ا ز پوست 

 ميلى ليتر از دى اتيل گاليکول غيرمحلول در چشم خرگوشها صدمه اى                 ٥/٠
 مسموميت چشمى .ت يا صدمات خيلى خفيف داشته استايجاد نکرده اس

 اثرات حاد 

 ساير اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   حدمجازى براى اين ماده مشخص نشده است.  

TLV STEL :    LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هوايى .قانونى وضع نشده است
 حمل و نقل دريايى .قانونى وضع نشده است

 مل و نقل راه آهن و جاده ح .قانونى وضع نشده است

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

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
 نمادهاى خطرات 

 نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

 نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده . گيردبه عنوان معرف آزمايشگاهى مورد استفاده قرار مى
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