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SAFETY DATA SHEET  

  )Polyethylene Glycolگليكول (اتيلنيپل
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده 1.1
  )Polyethylene Glycolاتيلن گليكول (پلي  نام ماده

CAS-No 25322-68-3 
NLP number 500-038-2 

  : شناسايي خطرات2بخش
 بندي ماده يا مخلوط طبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC)بندي براساس طبقه

  نشده است. بندي، به عنوان ماده خطرناك براي انسان و محيط زيست طبقه CLPت اين ماده بر اساس الزاما
  كاربردي ندارد.: Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECبندي براساس طبقه

 : كاربردي نيست.اطالعات در مورد خطرات خاص براي انسان و محيط زيست

  ي وجود ندارد.اشده: اطالعات شناختهنشدهبنديساير خطرات طبقه
 اجزاي برچسب  2.2

  كاربردي ندارد.: No 1272/2008 (EC)گذاري توسط برچسب
  كاربردي ندارد.نماد خطر: 

  كاربردي ندارد.عبارات خطر: 

 كاربردي ندارد. ):WHMISبندي براساس استاندارد كانادا (طبقه

  0خطر فيزيكي=       1قابليت اشتعال=            1سالمتي (اثرات حاد)=   )0- 4بندي (درجه HMISبندي دسته
  كاربردي نيست.  PBT،vPvBساير خطرات نتايج ارزيابي  3.2

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
 مواد ويژگي شيميايي

CAS#Description  25322-68-3 Polyethylene oxide  
NLP number 500-038-2 
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  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
 هاي اوليهتشريح اقدامات كمك1.4

 ي پزشكي را دريافتهامراقبت فوراً .او را گرم نگه داريدتنفس مصنوعي بدهيد.  مصدوم به ،رت نيازدر صو. تامين كنيد هواي تازه :در صورت تنفس
  كنيد.

  هاي پزشكي را دريافت كنيد.مراقبت فوراًد. كشي كنيآببه طور كامل پوست را با آب و صابون شسته و  فوراً پوستي: يدر صورت مواجهه
  هاي باز را براي چند دقيقه زير آب جاري شستشو دهيد. با پزشك مشورت كنيد.چشم ي چشمي:در صورت مواجهه
  كنيد. را دريافتپزشكي  درمان :در صورت خوردن

  اطالعات براي پزشك
  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيري:مهم 2.4
  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش هاي خاص مورد نياز:شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان3.4

  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
  كنندهخاموش يماده 1.5
  :مناسب يكنندهخاموش يماده

تر از اسپري آب يا فوم مقاوم الكلي استفاده ي بزرگها. براي آتشيد، استفاده كن، دي اكسيد كربن يا پودر خاموش كنندهاسپري آببراي اطفاي حريق از 
  كنيد.
  :شوندمواد زير آزاد مي در صورت حريق اين ماده، :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط 2.5

  دي اكسيد كربن. - منوكسيد كربن
  حريق. ءطفااستفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات ا :نشانانتوصيه براي آتش 3.5

  .غير قابل نفوذ حفاظتي كامل پوشيدن لباس
  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش

 :هاي اضطراريهاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويهاحتياط 1.6
  افراد فاقد تجهيزات حفاظت فردي را از محل دور كنيد.. استفاده كنيد حفاظتياز تجهيزات 

   .محيط فراهم كنيد ي كافي را برايتهويه
  :هاي زيست محيطياحتياط 2.6

  بدون مجوزهاي قانوني الزم، ماده را در محيط رها نكنيد.
 اجازه ندهيد ماده وارد سيستم پساب و ساير مسيرهاي آبي ديگر شود.

 اجازه ندهيد ماده در خاك يا زمين نفوذ كند.
  مكانيكي برداريد. به صورتمواد را :ها و وسايل براي رفع آلودگيروش 3.6

 الزام خاصي وجود ندارد. :يشگيري ازخطرات ثانويهپ 4.6
  :هامنابع براي ساير بخش 5.6

  را ببينيد.7براي اطالع از حمل ايمن ماده، بخش 
  را ببينيد. 8براي اطالع از وسايل حفاظت فردي، بخش 

 را ببينيد.13دفع، بخش  يبراي اطالع از نحوه
 : حمل و انبار7بخش

  :ها براي حمل و انبار ايمناحتياط 1.7
 صورت محكم مهر وموم كنيد. ظرف را به

  كنيد. دارينگههاي سرد و خشك شده را در محيطها محكم بستهظروفي كه در آن
  اطالعاتي شناخته نشده است. حفاظت دربرابر انفجار يا آتش: ياطالعاتي درباره 2.7
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 ناسازگار:شرايط انبار ايمن شامل مواد3.7
  الزام خاصي وجود ندارد.ها: الزامات براي ظروف و اطاق

   .دور از عوامل اكسيدكننده انبار شود اطالعات براي انبارنمودن ماده در انبار مشترك:
  داري كنيد.شده نگهصورت مهر و موم ظروف را به شرايط انبار: يساير اطالعات درباره 4.7

 داري كنيد.ايط خنك و خشك نگهشده را در شرظروف مهر و موم

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
  طراحي سيستم تهويه: يتر دربارهاطالعات بيش 1.8

  در نظر گرفته شود.ft/min100هود حداقل يموضعي بايد متناسب با مواد شيميايي خطرناك طراحي و متوسط سرعت دهانه يتهويه
  وامل كنترلع 2.8

  نياز در محيط كار:حدود مجاز مورد 
  

3mg/m 01=WEEL(USA): TWA 
  هاي مواجهه:كنترل3.8

  تجهيزات حفاظت فردي
  هاي بهداشتي و حفاظتي عمومي:وشر

  معمول براي استفاده از مواد شيميايي دنبال شود. بايد اقدامات پيشگيرانه
  داري كنيد.ماده را دور از مواد غذايي و آشاميدني نگه

 هاي آلوده و كثيف را برداريد.تمامي لباس فوراً

  ها را قبل از استراحت و در پايان كار بشوئيد.دست
  شرايط محيط كار ارگونوميك را فراهم سازيد.

  حفاظت تنفسي:
  ي باالي اين ماده، از وسيله حفاظت تنفسي مناسب استفاده شود.هادر تراكم

  ها:حفاظت دست
  .ي غيرقابل نفوذهادستكشاستفاده از 

  ها را بررسي كنيد.بودن آن ي حفاظتي، مناسبهااستفاده از دستكشهر بار  از قبل 
ها نيز بستگي دارد. اختالف كيفيت دستكش سازندگان متفاوت را بايد مد نظر بلكه به كيفيت آن ،هاهاي مناسب نه تنها به جنس آنانتخاب دستكش

  داشت.
  حفاظت چشم:

  .هاي ايمنيعينك
 حفاظت بدن:

  .كار فاظتيحلباس 

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1.9

  پودر  ظاهر
  سفيد تا زرد كم رنگ.  رنگ
 بدون بو  بو

  مشخص نشده است.  ي بوحد آستانه
pH-value(100 g/l) at 20°C  5-7 

 مشخص نشده است.  ي ذوبنقطه

 مشخص نشده است.  ي جوشنقطه
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 مشخص نشده است.  ي اشتعالنقطه

  مشخص نشده است.  گاز) (جامد، قابليت اشتعال
  F (320°C°608(  گيريدماي آتش
 مشخص نشده است.  دماي تجزيه

 مشخص نشده است.  دماي خود اشتعالي
  . داردانفجار ن خطر ماده  خطر انفجار

  مشخص نشده است.حد پايين:   ي قابل انفجارمحدوده
  نشده است. مشخص: حد باال

  F (20°C  1 hpa(1 mmHg)°68( يدر دمافشار بخار
 مشخص نشده است.  دانسيته 
 مشخص نشده است.  ي نسبيدانسيته

 F (20°C  3500 kg/m-004°68( يدر دما  دانسيته

 مشخص نشده است.  نسبت تبخير

  ، قابل حلg/l 500   حالليت در آب
  ت.مشخص نشده اس  )n-Octanol/Waterضريب تفكيك (

  F (20°C :100-132 mPas°68(دماي  Dynamic  ويسكوزيته
Kinematic :.كاربردي ندارد  

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  اطالعاتي شناخته نشده است. پذيري:واكنش 1.10
  شده براي انبار، پايدار است.تحت شرايط توصيه پايداري شيميايي: 2.10
  يد ازآن دوري شود:ي حرارتي/شرايطي كه باتجزيه 3.10

  افتد.ي حرارتي اتفاق نمياگر تحت شرايط مورد توصيه، انبارشده و مورد استفاده قرار گيرد، تجزيه
  با عوامل اكسيدكننده. واكنش  هاي احتمالي خطرناك:واكنش 4.10
  .عوامل اكسيدكننده مواد ناسازگار: 5.10

 منوكسيد كربن. –ربن دي اكسيد ك محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه:6.10

  شناسياطالعات سم:11بخش
  شناسياثرات سم 1.11

  محتوي اطالعاتي در زمينه مسموميت حاد با اين ماده است. RTECS: مسموميت حاد
LD/LC 50.داده اي وجود ندارد : 

  ممكن است سبب تحريك شود.تحريك/ خورندگي پوست: 
 ود.ممكن است سبب تحريك شتحريك چشم/خورندگي: 

  شده وجود ندارد.زاي شناختهاثرات حساسيتحساسيت: 
  اثراتي شناخته نشده است.: اثر موتاژن برسلول جنسي

 :)Carcinogenicity(زاييسرطان

  نشده است. بندي، تقسيمEPA,ACGIH,NTP,OHSA,IARCخصوصيات سرطان زايي اين ماده توسط 
 .ستاثراتي شناخته نشده ا سميت دستگاه توليد مثل:

  اثراتي، شناخته نشده است.ي تكراري: مواجهه - هاي خاص هدفسميت ارگان
 اثراتي شناخته نشده است.يك بار مواجهه: - هاي خاص هدفسميت ارگان
 شناخته نشده است.اثراتي، خطر تنفسي:
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  اثراتي، شناخته نشده است. :سميت مزمن تا تحت حاد
 عات ما در مورد سميت حاد و مزمن اين ماده به طور كامل تحقيق نشده است.: بر اساس اطالاطالعات سم شناسي بيش تر

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت 1.12
  تري در دسترس نيست.اطالعات تكميلي بيشسميت براي آبزيان: 

  تري در دسترس نيست.اطالعات تكميلي بيش پذيري:مقاومت و تجزيه 2.12
  تري در دسترس نيست.طالعات تكميلي بيشا احتمال تجمع زيستي: 3.12
 تري در دسترس نيست.اطالعات تكميلي بيش نفوذدر خاك:4.12

  ترطالعات زيستي بيشا 5.12
  نكات عمومي:

  بدون مجوزهاي قانوني الزم، ماده را در محيط رها نكنيد.
  ر زميني و سيستم فاضالب شود.وارد مسير آب، آب زيبه صورت رقيق نشده يا در مقادير زياد اجازه ندهيد ماده 

 .از انتقال اين ماده به محيط زيست اجتناب كنيد

  .كاربردي نيست: PBT،vPvBنتايج ارزيابي  6.12
  مالحظات دفع:13بخش

  هاي دفع مواد زائدروش 1.13
  توصيه

  براي دفع صحيح با مراجع قانوني مشورت كنيد.
  قانوني موجود انجام شود. بايد برطبق الزاماتبندي مواد آلوده: بسته

  : آب، در صورت نياز همراه با عوامل پاك كننده.عامل پاك كننده توصيه شده
  اطالعات حمل و نقل:14بخش

UN number 
IMDG- IATA-DOT-ADN 

 كاربردي ندارد.

UN proper shipping name 
IMDG- IATA-DOT-ADN .كاربردي ندارد 

Transport hazard class(es) 
IMDG- IATA-DOT –ADR-ADN 

 كاربردي ندارد.

Packaging group 
IMDG- IATA-DOT  .كاربردي ندارد 

  كاربردي ندارد.  خطرات محيطي
  كاربردي ندارد.  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط

 اي براساس الزاماتحمل عمده
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 

  كاربرد ندارد.

 تر حمل ونقلشاطالعات بي

DOT  
Marin pollutant(DOT) 

  خير

UN "Model Regulation"  

  
-  
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  : اطالعات قانوني15بخش
  :قوانين خاص ايمني، بهداشتي و زيست محيطي براي اين ماده يا مخلوط1.15
  ت شده است.ي تركيبات اين ماده در آژانس حفاظت از محيط زيست مواد سمي و كنترل مواد شيميايي آمريكا فهرسهمه

  براي اين ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي:  2.15
  اطالعات در مورد محدوديت استفاده: 3.15

  اين ماده بايد فقط توسط افراد صالحيت دار فني مورد استفاده قرار گيرد.
  

  : ساير اطالعات16بخش 
 1395پاييز   تهيه تاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)عليائي (عضو هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 Alfa Aesar: 2014 منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال-1
 شيميايي تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در دنيا است كه م

  سازي شده است.در داخل كشور، بومي
  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
استفاده  از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات از اين

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

 باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


