علم
شبكه آزمااگشيهاهي ي اريان (شاعا)

تح
وزارت علوم ،قيقات و فناوري
معاونت ژپوهش و فناوري

Iran Scientific Laboratories Net

SAFETY DATA SHEET
هگزا متیلن تتراآمین ()Hexamethylenetetramine
بخش  :1هویت ماده
 1.1شناسایی ماده
نام تجاری ماده

هگزا متیلن تتراآمین ()Hexamethylenetetramine

CAS-No
EC number
Index number

100-97-0
202-905-8
612-101-00-2

بخش  :2خطرات شناساییشده
 1.2طبقهبندی ماده یا مخلوط
طبقهبندی براساس :(EC) No 1272/2008
Skin Sens. 1 H317

ممکن است سبب واکنش آلرژیک پوستی شود.

Flam. Sol. 2 H228

جامد قابل اشتعال.

طبقهبندی بر اساس :Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC
Xi
R43

حساسیتزا
از طریق مواجههي پوستی ممکن است سبب ایجاد حساسیت شود.

F
R11

قابلیت اشتعال باال.
قابلیت اشتعال باال.

 2.2اجزای برچسب
اجزای برچسب بر اساس :(EC) No 1272/2008این ماده براساس الزام  CLPطبقهبندي و برچسبگذاري شده است.
نماد خطر:

عبارت نماد :هشدار
عبارات خطر ):Hazard statement(s
H228

جامد قابل اشتعال.

H317

ممکن است سبب واکنش آلرژیک پوستی شود.

عبارات پیشگیرانه:
P210
P333+P313

دور از گرما نگهداشته شود -سیگار نکشید.
در صورت بروز تحریک یا دانه پوستی ،مراقبت/توجه پزشکی دریافت شود.

 2.2سایر خطرات :همه مواد شیمیایی به صورت بالقوه خطرناکند .بنابراین باید فقط توسط افراد آموزشدیده و با احتیاط مورد نیاز ،استفاده شوند.
نتایج ارزیابی  :vPvB،PBTکاربردي ندارند.
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بخش  :2اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء
ویژگی شیمیایی

مواد

CAS#Description
EC-No

100-97-0 methenamine
202-905-8
612-101-00-2

فرمول مولکولی /وزن مولکولی ][g/mol

140.19 /C₆H₁₂N₄

Index number

بخش  :4اقدامات کمکهای اولیه
 1.4تشریح اقدامات کمکهای اولیه
توصیه عمومی :همه لباسهاي آلوده شده به ماده را درآورید.
در صورت تنفس :هواي تازه تامین کنید ،در صورت وجود هرگونه شک ،کمک پزشکی دریافت شود.
در صورت مواجههی پوستی :پوست را با آب بشویید .پس از مواجهه زیاد یا طوالنی مدت پوستی :در صورن ادامه تحریک پوستی ،با پزشک مشورت شود.
در صورت مواجههی چشمی :چشمهاي باز را زیر آب جاري شستشو دهید ،در صورت وجود هرگونه شک ،کمک پزشکی دریافت شود.
در صورت خوردن :دهان را بشویید و سپس آب بنوشید .در صورت وجود شکایت ،درمان پزشکی دریافت شو.د.
اطالعات برای پزشک
 2.4مهمترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری :اثرات تحریکی ،واکنشهاي آلرژیک ،سرفه ،اختالالت معدهاي یا رودهاي ،درد معده ،حالت تهوع ،استفراغ.
 2.4شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمانهای خاص مورد نیاز :اطالعات بیشتري وجود ندارد.

بخش  :5روشهای اطفاءحریق
 1.5مادهی خاموشکننده
مادهی خاموشکنندهی مناسب ،CO2 :پودر ،فوم یا اسپري آب.
مادهی خاموشکنندهی نامناسب به دالیل ایمنی :براي این ماده یا مخلوط آن محدودیتی براي خاموشکننده وجود ندارد.
2.5خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط :در گرماي شدید مخلوطهاي انفجاري با هوا تشکیل میشود .در توسعه حریق امکان گازها و بخارات قابل احتراق
خطرناک وجود دارد .در صورت حریق این ماده ،مواد زیر آزاد میشوند :منوکسید کربن و دي اکسید کربن .اکسیدهاي نیتروژن ) ، (NOxسیانید هیدرژن
) ،(HCNبخار آمونیاک )(NH₃
2.5توصیه برای آتشنشانان :تجهیزات حفاظتی :رسپیراتور (تجهیزات تنفسی) خودتامین پوشیده شود .بهمنظور جلوگیري از مواجههي پوستی ،فاصله
ایمن را در نظر بگیرید و لباس حفاظتی مناسب پوشیده شود.

بخش  :6اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی
 1.6احتیاطهای فردی،تجهیزات حفاظتی و رویههای اضطراری:
از تشکیل غبار خودداري شود .از مواجهه با چشمها و پوست خودداري شود .از منابع اشتعال دور نگهداري شود.
 2.6احتیاطهای زیست محیطی :اجازه ندهید ماده وارد آب زیرزمینی و فاضالبها شود یا در خاک نفوذ کند.

 2.6روشها و وسایل برای رفع آلودگی و پاکسازی:
ماده را بهصورت مکانیکی بردارید .ماده جمعآوري شده را بر اساس الزامات دفع نمایید .تهویه کافی تامین نمایید.
 4.6منابع برای سایر بخشها :براي اطالع از حمل ایمن ماده ،بخش 7را ببینید.
براي اطالع از وسایل حفاظت فردي ،بخش  8را ببینید .براي اطالع از نحوهي دفع ،بخش 31را ببینید.

بخش  :7حمل و انبار
 1.7احتیاطات برای حمل ایمن :در صورت تشکیل غبار ،استخراجکنندههاي مکشی تامین نمایید.
 2.7اطالعاتی دربارهی حفاظت دربرابر انفجار یا آتش :دور از منابع اشتعال نگهداري شود .سیگار نکشید.

در برابر بارهاي ساکن محافظت شود.
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 2.7شرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار:
الزامات برای ظروف و اطاقها :الزام خاصی نیاز نیست.
اطالعات برای انبارنمودن ماده در انبار مشترک :دور از مواد غذایی انبار شود.
اطالعات بیشتر درباره شرایط انبار:
ظروف را بهصورت محکم مهر و موم شده نگهدارید .در شرایط خشک انبار شود .از گرما و نورمستقیم خورشید محافظت شود.
 4.7سایر اطالعات دربارهی شرایط انبار :اطالعات بیشتري وجود ندارد.

بخش  :8کنترلهای مواجهه/حفاظت فردی
 1.8اطالعات بیشتر دربارهی طراحی موارد فنی :براي اطالعات بیشتر ،بخش  7را ببینید.
 2.8عوامل کنترل
حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار براساس الزامات ایران ( :)1231براي این ماده حد مجاز تعیین نشده است.
 2.8کنترلهای مواجهه:
تجهیزات حفاظت فردی
روشهای بهداشتی و حفاظتی عمومی :هنگام کار با ماده از خوردن ،آشامیدن و سیگار کشیدن خودداري شود .غبار تنفس نشود .از مواجهه نزدیک یا
طوالنی مدت با پوست خودداري شود .دستها را قبل از استراحت و در پایان کار بشوئید.
روشهای حفاظت فردی :لباس حفاظتی مورد نیاز بر اساس غلظت و مقدار مواد خطرناک مورد استفاده ،انتخاب شود .مقاومت شیمیایی تجهیزات حفاظتی
باید از فروشنده پرسیده شود.
تجهیزات تنفسی :وقتی غبار تولید میشوند ،فیلتر ذره مورد نیاز است .نوع فیلتر توصیهشدهP2 :
حفاظت دستها :دستکشهاي حفاظتی .دستکش هاي حفاظتی را قبل از هر بار استفاده براي مناسب بودن ،بررسی نمایید .انتخاب جنس دستکش باید با
توجه به مالحظات زمان نفوذ و میزان فرسودگی آنها انتخاب شود.
جنس دستکش :نیتریل ،ضخامت≥ 0.11 mm :

انتخاب دستکشهاي مناسب نه تنها به جنس آنها بستگی دارد بلکه کیفیت آنها از سازنده اي به سازنده دیگر متفاوت است.
مدت زمان نفوذ از دستکش ≤6 :میزان
مدت زمان دقیق نفوذ باید از طریق سازنده و توسط مشاهدات بررسی شود.
حفاظت برای پاشش مواد :نیتریل ،ضخامت ، ≥ 0.11 mm :مقدار نفوذ ≤6 :میزان
حفاظت چشم:گاگلهاي محکم بدون نفوذ.
حفاظت بدن :لباس آنتی استاتیک و بازدارنده در برابر شعله.
توجه :در زمینه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردي ،رعایت کلیه موارد مندرج در "آییننامه وسایل حفاظت فردي" مصوب  3131/1/13شوراي عالی
حفاظت فنی و بهداشت کارایران ،الزامی است.

بخش  :3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 1.3اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
ظاهر

پودر کریستالی

رنگ

سفید

بو

شبیه آمین

حد آستانهی بو

مشخص نشده است.

pH(100 g/l) at 20 °C
نقطهی ذوب

7-9

کاربردي ندارد (تجزیه)

نقطهی جوش

اطالعاتی در دسترس نیست.

نقطه تصعید/شروع

263 °C

نقطه اشتعال

250 °C
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قابلیت اشتعال (جامد،گاز)

جامد قابل اشتعال

دمای آتشگیری

390 °C

دمای تجزیه

> 263 °C

خود اشتعالی

اطالعاتی در دسترس نیست.

خطر انفجار

ماده انفجاري طبقه بندي نمیشود.

محدودهی قابل انفجار

حد پایین20 g/m³ (Staub) :

فشار بخار در دمای20 °C

< 0.01 hPa

دانسیته در دمای20 °C

1.33 g/cm³

دانسیته حجمی

~ 600 kg/m³

دانسیته نسبی

اطالعاتی در دسترس نیست.

دانسیتهی بخار

اطالعاتی در دسترس نیست.

نسبت تبخیر

اطالعاتی در دسترس نیست.

حاللیت در آب در دمای20 °C

490 g/l

ضریب تفکیک ()n-Octanol/Water

)-2.84 log POW (calc.

ویسکوزیته

 :Dynamicکاریردي ندارد.

حد باال :اطالعاتی در دسترس نیست.

 :Kinematicکاریردي ندارد.

بخش  :11پایداری و واکنشپذیری
 1.11واکنشپذیری :خطر انفجار غبار .در گرماي شدید با هوا ،مخلوطهاي انفجاري تشکیل میشوند.
 2.11پایداری شیمیایی :به رطوبت حساس است.
تجزیهی حرارتی/شرایطی که باید ازآن دوری شود :اگر تحت شرایط مورد توصیه ،انبارشده و مورد استفاده قرار گیرد ،تجزیهي حرارتی اتفاق نمیافتد.
 4.11واکنشهای احتمالی خطرناک :خطر انفجار با :اسید استیک ،آن هیدرید استیک ،اسید نیتریک ،ید.
واکنش گرما زا با :عوامل اکسید کننده ،پراکسیدها .در مواجهه با اسیدها ،گازهاي سمی آزاد میشوند.
 5.11شرایط اجتناب :گرمایش قوي (تجزیه) ،محدوده تقریبی  31کلوین زیر نقطه آتشگیري ،بهعنوان بحرانی در نظر گرفته میشود.
6.11مواد ناسازگار :اطالعاتی وجود ندارد.
 7.11محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه :در صورت حریق ،بخش  1را بینید.

بخش :11اطالعات سمشناسی
 1.11اثرات سمشناسی
سمیت حاد:
مقادیر LD50 / LC50برای طبقهبندی:
خوراکی ،رت

LD₅₀

)9200 mg/kg (rat) (IUCLID

عالئم خاص در ارزیابی بیولوژیکی :تست تحریک چشم و پوست (خرگوش) :بدون تحریک.
اثر تحریکی اولیه:
بر روی پوست :محرک پوست و غشاهاي مخاطی .مواجهه طوالنی مدت یا تکراري با پوست ممکن است سبب تحریکات پوستی شود .خطر حساسیت پوستی.
بر روی چشم :مواجهه شدید ممکن است سبب عالئم تحریکی شود.
پس ازتنفس :پس از تنفس غبار ،تحریکات در دستگاه تنفسی ،سرفه ،جذب.
حساسیت :امکان حساسیت از طریق مواجههي پوستی وجود دارد.
اثرات :CMR
جهشزایی سلول جنسی :اطالعاتی وجود ندارد.
سرطانزایی ( :)Carcinogenicityاطالعاتی وجود ندارد.
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سمیت تولید مثل :اطالعاتی وجود ندارد.
خطر آسپیراسیون :اطالعاتی وجود ندارد.
سمیت ارگانهای خاص هدف -مواجههی تکراری :ماده یا مخلوط آن نباید بهعنوان سم ارگان هدف خاص (مواجههي تکراري) طبقهبندي شود.
سمیت ارگانهای خاص هدف -یک بار مواجهه :ماده یا مخلوط آن نباید بهعنوان سم ارگان هدف خاص (یک بار مواجهه) طبقهبندي شود.
اطالعات بیشتر سمشناسی :پس از خوردن :شکایات معدي-روده اي ،درد معده ،حالت تهوع ،استفراغ ،آسیب به کلیهها.
اطالعات بیشتر :مطابق با سایر موا شیمیایی ماده باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد.

بخش  :12اطالعات زیست محیطی
 1.12سمیت
سمیت آبزیان:
سمیت ماهی
)49.8 mg/l/96 h (Pimephales promelas) (IUCLID

LC₅₀

سمیت دافنیا
)36 mg/l/48 h (Daphnia magna) (IUCLID
EC50
 2.12مقاومت و تجزیهپذیری :تجزیه بیولوژیکی ~51% (MITI Test) :در  18روز .به آسانی قابل تجزیه بیولوژیک نیست.
سایر اطالعات :اکسیژن تئوریکیThOD: 2.05 mg/g :
 2.12احتمال تجمع زیستی :براساس ضریب توزیع ان اکتانول/آب ،تجمع در ارگانیسمها مورد انتظار نیست(log POW ≤4) .

 4.12نفوذ در خاک :اطالعات بیشتري وجود ندارد.
 5.12اثرات زیست محیطی
توجه :اجازه ندهید ماده وارد خاک ،آب زیر زمینی و آبها شود.
 6.12نتایج ارزیابی  :vPvB،PBTکاربردي ندارد.

بخش  :12مالحظات دفع
 1.12روشهای دفع مواد زائد
توصیه :این ماده و ظرف آن باید بهعنوان ماده زائد خطرناک دفع شوند .براي دفع صحیح با مراجع قانونی مشورت کنید.
بستهبندی مواد آلوده :باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود.
"براي اطالع از کلیه ي ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  3181مجلس شوراي اسالمی و آئیننامه اجرایی قانون مدیریت
پسماندها مصوبه  3185هیات دولت مراجعه شود".

بخش  :14اطالعات حمل و نقل
UN number
IMDG- IATA-ADR

UN1328

UN proper shipping name
ADR

1328 HEXAMETHYLENETETRAMINE

IMDG- IATA

HEXAMETHYLENETETRAMINE

)Transport hazard class(es
IMDG- ADR- IATA

Class 4.1 Flammable solids, self-reactive substances and
solid desensitised explosives
Label 4.1
III

Packaging group
ADR- IATA-IMDG

خیر

خطرات محیطی ،آالینده دریایی
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احتیاطهای خاص برای استفادهکننده
کد خطر ()Kemler
EMS Number
حمل عمدهای براساس الزامات
Annex II of MARPOL73/78 and the IBC code

هشدار :مواد قابل اشتعال ،مواد خود واکنشدهنده و جامد با حساسیت انفجاري کاهش یافته.
51
F-A,S-G

کاربرد ندارد.
مقادیر محدود شده (5kg :)LQ

ADR
مقادیر مورد انتظار (Code: E1 :)EQ

حداکثر مقدار خالص در بستهبندی داخلی30 g :
حداکثر مقدار خالص در بستهبندی خارجی1000 g :
Tunnel restriction code: E

اطالعات بیشتر حمل ونقل

مقادیر محدود شده (5kg :)LQ

طبقه حمل و نقل3 :

IMDG
مقادیر مورد انتظار (Code: E1 :)EQ

حداکثر مقدار خالص در بستهبندی داخلی30 g :
حداکثر مقدار خالص در بستهبندی خارجی1000 g :

UN1328, HEXAMETHYLENETETRAMINE, 4.1, III

"UN "Model Regulation

بخش  :15اطالعات قانونی
قوانین خاص ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی برای این ماده یا مخلوط:
اطالعات در مورد محدودیت استفاده :براي کار افراد جوان با این ماده باید محدودیتهایی در نظر گرفته شود.
ارزیابی ایمنی شیمیایی :براي این ماده انجام نشده است.
طبقه خطر آب( 3 :کمی خطرناک براي آب)

بخش  :16سایر اطالعات
تاریخ تهیه

پاییز 1235

به سفارش

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

تهیهکننده

دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی (اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان) و دکتر محمدصادق علیائی (عضو
هیات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

تاییدکننده

خانم مهندس شهال طاهری (کارشناسارشد بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

کارشناس طرح

خانم مهندس هاجر عطاران

منابع و ماخذ

ROTH: 2014
کتاب حدود مجاز مواجههی شغلی با عوامل زیانآور در ایران (ویرایش )1231
 -1اطالعات ارائهشده در این سند با هدف اطالعرسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد
شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.
 -2اطالعات موجود در این سند براساس برگههای اطالعات ایمنی ارائهشده توسط شرکتهای معتبر تولیدکننده در دنیا
است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور،

نکات مهم

بومیسازی شده است.
 -2در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.
 -4تهیهکنندگان و تاییدکنندگان این سند هیچگونه مسئولیتی را درخصوص عواقب احتمالی ناشی از استفاده از این
اطالعات نمیپذیرند .بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در اطالعات علمی این سند ،الزم است از نسخه اصالح شده به
روز آن استفاده شود.

برگهی اطالعات ایمنی حاضر ،به سفارش شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه
اصفهان تهیه شده است و کلیهی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد میباشد.
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