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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  ترى اتانول آمين

 نامهاى  مترادف …آمين، تروالمين، ترى اتانول آمين و) هيدروکسى اتيل-٢(دالتوژن، ترى اتيلول آمين، ترى

١٠٢-٧١-٦ CASشماره  

٢٠٣-٠٤٩-٨     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى آمينو الکل آليفاتيک، آلکانول آمين، اتانول آمين

 وزن مولکولى ١٩/١٤٩

C6-H15-N-O3 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
 و درمطالعات آزماىشگاهى تحرىکات بسيارکم و زودگذر          اىن ماده احتماًال آثار تحرىکى برروى چشم ندارد          

 تماس با چشم .برروى حيوانات داشته است
 تماس با پوست .اىن ماده در اثر تماس با پوستهاى حساس و افرادى که داراى آلرژى پوستى هستند واکنش داده است

 بلعيدن و خوردن .استاىن ماده از راه خوراکى سميت شدىدى بر روى حيوانات آزماىشگاهى نداده 
 تنفس .ميست اىن ماده مى تواند سبب سرفه و تحرىک بينى و گلو شود
 حرىق .اىن مواد زمانيکه شدىدًا حرارت مى بينند ممکن است بسوزد

 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

 شستشو باز     دقيقه شستشو داده، پلکها درهنگاه        ٥چشمها را سرىعاً با آب ولرم به مدت             
 تماس با چشم .به پزشک مراجعه شود. نگهداشته شود

به پزشک مراجعه   .  دقيقه با آب ولرم و به آرامى شستشو داده         ٥موضع آلوده را به مدت      
 تماس با پوست .شود

هرگز از راه دهان چيزى به فرد بيهوش نخورانيد و فرد را وادار به استفراغ نکنيد،                           
 ميلى  ٣٠٠ تا    ٢٤٠سته و در صورت هوشيارى فرد به وى              دهان مصدوم را با آب ش        

 .ليتر آب بخورانيد، به پزشک مراجعه شود
 بلعيدن و خوردن

به . اگر مشکالت تنفسى نماىان شد، منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد ببرىد                           
 تنفس .پزشک مراجعه شود

به پزشک ىا نزدىک ترىن      ). …دما، فشارخون و  (عالئم حياتى فرد را مرتب چک کنيد          
 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه کنيد

 
  اطفاء حرىق -٥

اىن مواد زمانيکه شدىدًا حرارت مى بينند ممکن است بسوزد و درهنگام سوختن توليد                    
 خطر آتش گيرى .گاز سمى و محرک اکسيدنيتروژن را مى کنند

 نحوه مناسب اطفاء م الکل، فوم پليمر، اسپرى ىا مه آبکربن دى اکساىد، پودر خشک مواد شيمياىى، فو

  ساىر توضيحات .در اثر تجزىه حرارتى توليد کربن منوکساىد، کربن دى اکساىد، نيتروژن اکساىد ميکند
 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش، لباس و کفشهاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود
نقاب صورت در بعضى از        . ى مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود         از گوگل اىمن   

 حفاظت چشم .مواقع ضرورى است
در محيطهاى  . از دستکش، لباس و کفشهاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود            

 حفاظت بدن .کارى از دوش و چشم شور استفاده شود

  حفاظت تنفسى .راهنماى خاص و وىژه اى وجود ندارد
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  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط افراد                     

محيط را  .  اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                    .آموزش دىده انجام دهيد     
 .تهوىه کرده و منابع قابل اشتعال و محترق را از محيط آلوده دورکنيد

 حفاظت محيط

مواد رىخته شده را داخل آب راه فاضالب ىا ىک فضاى بسته                  . به هيچ عنوان به مواد رىخته شده دست نزنيد            
مى توان به وسيله خاک، ماسه ىا ساىر مواد جاذبى که           . ازجلوى نشت مواد بطوراىمن جلوگيرى کنيد     . يدقرار ده 

ماىع آلوده را بوسيله پمپ ىا ساىر وساىل وکيوم کننده               . با اىن مواد واکنش نمى دهند، آلودگى رابرطرف کنيد             
 .برداشته و درظروف مناسب با درپوش و برچسب مخصوص رىخته شود

 حيط آلودهنظافت م

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .برطبق قوانين محلى عمل شود

 دفع بسته بندى شده .براى کنترل ضاىعات اىن مواد، آنها را سوزانده ىا بصورت اىمن آنها را در زمين دفن کنيد

  جابجاىى و انبار -٩
قبل از حمل و نقل      .  ميشود اىن ماده سمى است و سبب تحرىک پوستهاى حساس           

اقدامات کنترل مهندسى مى باىست انجام شود و در اختيار افراد تجهيزات اىمنى                  
افرادى که با اىن مواد کار ميکنند مى باىست                      . فردى مناسب قرارداده شود        

 .درمورد خطرات و نحوة کار اىمن با اىن مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجاىى

ک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور از گرما و منابع                          درمحيط خشک، خن    
شراىط انباردارى      .مشتعل و محترق نگهدارى شود

درب ظروف مى   . درظروف مناسب و داراى برچسب مخصوص نگهدارى شوند        
 بسته بندى مناسب .باىست محکم بسته باشد

 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى )ماىع داراى حالت کشسانى(ک ماىع چسبنا
 رنگ بى رنگ تا زردبسيارکمرنگ
 بو داراى بوى خفيف آمونياک

 PH ) نرمال١/٠محلول  (٥/١٠
 حالليت آب  به ىک نسبت مساوى قابل حل است

خيلى کم  . در کلرفرم قابل حل است    . به ىک نسبت مساوى در اتيل الکل، استن و متيل الکل قابل حل است              
 حالليت در حاللهاى آلى . هپتان غيرقابل حل است–ر اتر، بنزن و پترليوم اتر قابل حل است و بطور عملى در ان د

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ١٢٤٢/١
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 دماى خود آتشگيرى ) درجه سانتيگراد٣٣/٢٠٨( درجه فارنهاىت ٤٠٧
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت٣٦٥( درجه سانتيگراد ١٨٥و )  درجه فارنهاىت٣٥٤(يگراد  درجه سانت١٧٩
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت٧٠( درجه سانتيگراد ٢١

 ميليمترجيوه از هم پاشيده ميشود و        ٧٦٠و فشار   )  درجه فارنهاىت    ٦٣٥( درجه سانتيگراد    ٣٣٥دردماى  
 نقطه جوش(b.p) . ميليمتر جيوه مى جوشد٥و فشار ) ه فارنهاىت درج٣٨٠-٣٧٤ (١٩٣-١٩٠در دماى 

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمترجيوه٠١/٠( کيلوپاسکال ٠٠١٣/٠کمتر از 
mPa.s وىسکوزىته ٦٠١ 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
زمانيکه اىن ماده وارد خاک مى شود، انتظار مى رود وارد آبهاى                          

. زىرزمينى و جارى شود، همچنين انتظار نمى رود اىن ماده تبخير شود         
 . روز دارد١٠ تا ١اىن ماده در خاک نيمه عمرى معادل 

 مالحظات عمومى

 آزاد مى شود انتظار مى رود نيمه عمرى معادل           وقتى اىن ماده در هوا      
 رفتار در محيط زىست . روز داشته باشد١٠ تا ١

 قابليت تجزىه .اىن ماده تجمع بيولوژىکى قابل توجهى ندارد
 تا  ١وقتى اىن ماده وارد آب مى شود انتظار مى رود نيمه عمرى معادل             

 اثر روى محيط آبزىان . روز داشته باشد١٠

 ساىر اطالعات .حث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرداىن مب
 

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

در مقابل افزاىش دما و فشار پاىدار           . معمولى، درمجاورت نور و هوا به آرامى قهوه اى رنگ ميشود                  
 پاىدارى .نيست

 محيطهاى مورد اجتناب . درجه سانيتگراد١٧٩هوا، نور، رطوبت، حرارت باالى 
 مواد نا سازگار  اکسيدکننده، اسيدهاى قوىعوامل

 خطرات ناشى از تجزىه .منوکسيدکربن، دى اکسيدکربن، اکسيدهاى نيتروژن و آمونياک
 ساىر اطالعات .خورنده مس، برنج و ساىر آلياژهاى مس، روى و آهن گالوانيزه است

 
  سم شناسى-١٣

 مسموميت تنفسى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
LD50 (oral, rat):  5000-9110 mg/kg 
LD50 (oral, mouse):  7400 mg/kg مسموميت غذاىى 

 مسموميت ا ز پوست .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ساعت احتماًال سبب صدمه به چشم خرگوش         ٢٤ىک قطره از اىن ماده بعداز        

 مسموميت چشمى .ها ميشود

 اثرات حاد .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 5 mg/m3   

TLV STEL :    LC 50    
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  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

 ساىر اطالعات .ندى نشده انداىن مواد در ليست مخصوص مواد خطرناک طبقه ب
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

XI نمادهاى خطرات 

R 36/38 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

به عنوان مواد واسطه در توليد عوامل فعال کنندة سطحى، دترژنتها، پوليشها، وساىل آراىشى، مواد                 
وغنهاى برش، ترکيبات فلزى، اسپرى هاى کشاورزى، مواد پاک کننده خشک، در                          داروىى، ر  

پروسه پارچه بافى و توليد روکشهاى الکترىکى، مانع زنگ زدگى، شتاب دهندة الستيک، مادة                           
 .افزاىندة به سيمان، مانع آب، عامل نرم کننده و حالل است

 کاربردهاى ماده
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