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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  استيلن

  نامهاى  مترادف    اتين، اتاىن، نارسيلن، استيلن

٧٤ -٨٦ -٢ CASشماره  

 شماره EINECS     .ليست نشده است

 خانواده شيمياىى هيدروکربن آليفاتيک اشباع نشده، آلکين

 وزن مولکولى ٠٤/٢٦

C2-H2 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

از برخى منابع گزارش شده است فرم ماىع اىن گاز مى تواند سبب انجماد و ىخ زدگى                  . اىن گاز محرک نيست   
اوى گاز استيلن حل شده در استن           با اىن حال اىن مسئله غير ممکن است زىرا سيلندرهاى استيلن ح                   . شود
تماس با فرم ماىع اىن گاز حاوى مقدار کمى استيلن است که اىن گاز سرىعًا در هوا آزاد مى شود و                             . هستند

 .استن نيز محرک معتدل چشم است. فقط استن باقى مى ماند

 تماس با چشم

مى تواند سبب انجماد و ىخ زدگى      از برخى منابع گزارش شده است فرم ماىع اىن گاز             . اىن گاز محرک نيست   
با اىن حال اىن مسئله غير ممکن است زىرا سيلندرهاى استيلن حاوى گاز استيلن حل شده در استن                              . شود
. در تماس پوستى با فرم ماىع اىن گاز استيلن سرىعًا در هوا آزاد مى شود و فقط استن باقى مى ماند                             . هستند

 .استن نيز محرک خفيف پوست است

 ا پوستتماس ب

 بلعيدن و خوردن .استيلن گاز است. اطالعاتى در دسترس نمى باشد
در . غيرسمى است ) ٢٥٠٠٠ ppm% (٥/٢ ىعنى کمتر از     LELاستيلن در غلظت هاى کمتراز حد انفجارى        

 تنفس . غلظت هاى باالتر سبب بيهوشى مى شود و در مقادىر بسيار باال خفه کننده است

 حرىق .گاز قابل اشتعال
 انفجار .در فضاهاى بسته امکان انفجار دارد

 اثرات زىست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
اگر تماس چشمى با فرم ماىع اىن ماده در داخل سيلندر که با استن مخلوط است،                       

 دقيقه شستشو دهيد و ىا       ١٠رخ داد، سرىعًا چشم هاى آلوده را با آب ولرم به مدت               
در زمان شستشو پلک ها     . تشو را ادامه دهيد    تا زمانيکه آلودگى برطرف نشده شس       

 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. باز نگه داشته شود

 تماس با چشم

اگر تماس با فرم ماىع اىن ماده در داخل سيلندر که با استن مخلوط است، رخ داد،                    
 دقيقه شستشو دهيد و ىا تا زمانيکه         ١٠سرىعًا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت            

 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. ى برطرف نشده شستشو را ادامه دهيدآلودگ
 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن .اطالعاتى در مورد اىن گاز موجود نمى باشد
منبع آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آزاد برده، در صورت قطع تنفس به فرد                     

 رىوى  –ء قلبى    مصدوم تنفس مصنوعى داده و ىا در صورت اىست قلبى، احيا                   
 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود.انجام دهيد

 تنفس

به پزشک ىا      . را مرتب چک کرده        ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حرىق -٥

. اراستاىن ماده تواناىى مشتعل شدن در دماهاى معمولى را د                . گاز قابل اشتعال   
براى مشتعل   . اىن ماده سرىعًا مى تواند با هوا مخلوط قابل انفجارى تشکيل دهد                    

در اماکن و فضاهاى بسته خطر انفجار باال              . شدن انرژى خيلى کمى نياز دارد          
 .مى رود

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .پودرخشک موادشيمياىى، کربن دى اکساىد، فوم ، اسپرى آب و مه

اموش کردن آتش فاصله اىمن را رعاىت نمائيد و ىا براى خاموش کردن                    براى خ 
  ساىر توضيحات .حرىق از منطقه اى اقدام نمائيد که اىن منطقه در برابر انفجار محافظت شده باشد
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تياطات شخصى اح-٦  
. در استفاده هاى معمول از اىن ماده وسيله و تجهيزات خاصى مورد نياز نمى باشد                

با اىن حال استفاده از لباس هاى ضد حرىق در محل هاىى که امکان آزاد شدن                              
گازهاى قابل اشتعال است و ىا مواقع اورژانسى که اتمسفر حاوى اىنگونه گازها                   

 .است، الزامى مى باشد

 وستحفاظت پ

وسيله خاصى پيشنهاد نشده است اما با اىن حال براى اطمينان و اىمنى بيشتر بهتر                 
 حفاظت چشم .است از گوگل هاى اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده کنيد

 حفاظت بدن .از البسه هاى با جنس کتان براى جلوگيرى از الکترىسيته ساکن استفاده کنيد
  حفاظت تنفسى .ى باشدراهنماى خاصى در دسترس نم

 
 

  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         

. اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش دىده انجام دهيد        
هرگز براى تست نشتى ظروف از      . نابع مشتعل و محترق را از محيط دور کنيد         کليه م . محيط را تهوىه کرده   

 . شعله هاى باز استفاده نکنيد

 حفاظت محيط

اگر نشت مواد ادامه داشت، سيلندر حاوى اىن        . اگر مى توانيد جلوى نشت مواد را بطور کامل و اىمن بگيرىد           
شير سيلندر را به آرامى باز کنيد و           . محترق برده ماده را به فضاى باز و به دور از کليه منابع مشتعل و                     

محوطه پخش گاز را تا تخليه نشدن کامل گاز و پخش شدن آن اىزوله                 . اجازه دهيد استيلن به هوا پخش شود       
 .نمائيد

 نظافت محيط آلوده

 
 

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

 دفع بسته بندى شده .جازه دهيد گاز به صورت اىمن در اتمسفر آزاد شود و ىا اىنکه براى سوخت از آن استفاده کنيدا

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

قبل از حمل و نقل،     . اىن ماده قابل اشتعال است و به صورت گاز فشرده مى باشد                    
پراتور مى باىست   ا. اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم است         

افرادى که با اىن مواد کار           . به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن باشد              
اىن مواد را   . ميکنند باىد طرز کار اىمن و خطرات کار با اىن مواد را آموزش ببينند              

 .با مواد ناسازگار استفاده نکنيد

 احتياطات جابجاىى

 و به دور از اشعه مستقيم آفتاب              درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب           
همچنين محيط انبار     . اىن مواد باىد از مواد ناسازگار به دور باشد                   . انبار شوند  

 .مى باىست عارى از هرگونه گرما، حرارت و منابع مشتعل و محترق باشد
شراىط انباردارى     

 بسته بندى مناسب .محيط باىد ضدحرىق و سرد باشد
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو .بدون بو و ىا بوى مالىم و مختصرى شبيه سير دارد که اىن بستگى به خلوص اىن ماده دارد

 PH .مشخص نشده است
 حالليت آب  ) کيلوپاسکال١٠١( اتمسفر ١و فشار )  درجه فارنهاىت٣٢( در صفر درجه سانتيگراد ٧/١

، به مقدار کمى هم در کربن              )مثل استن، بنزن، اتانول      (در بسيارى از حالل هاى آلى قابل حل است                  
 حالليت در حاللهاى آلى .دى سولفيد حل مى شود

 يتهدانس/وزن مخصوص .مشخص نشده است
٥/٢%  LEL 

 درجه    ٨٢٤-٧٦٣( درجه سانتيگراد           ٤٤٠-٤٠٦،    ) درجه فارنهاىت       ٥٨١( درجه سانتيگراد           ٣٠٥
 دماى خود آتشگيرى )فارنهاىت

 نقطه اشتعال(F.P) )صفر درجه فارنهاىت( درجه سانتيگراد -١٨
 نقطه ذوب(m.p)  کيلوپاسکال٦٩در درجه )  درجه فارنهاىت-١١٦( درجه سانتيگراد -٢/٨٢
 نقطه جوش(b.p)  کيلوپاسکال٦٩ کيلوپاسکال ىا درجه ١٧٠در )  درجه فارنهاىت-١٠٣( درجه سانتيگراد -٧٥

 فشار بخار ) اتمسفر٢/٤٣ (٤٣٧٨ درجه سانتيگراد، ١/٢١در )  اتمسفر٢/٤٤( کيلوپاسکال٤٤٧٩
 وىسکوزىته 

 ساىر اطالعات ) اتمسفر٧/٦١( کيلوپاسکال ٦٢٥٠: فشار بحرانى 

 
العات زىست بوم شناختى اط-١١  

استيلن . انتظار نمى رود تأثيرى بر روى محيط و اکولوژى داشته باشد            
شامل مواد شيمياىى کالس ىک و دو که باعث تخرىب الىة اوزن                            

همچنين استيلن جزو مواد آلوده کننده            . مى شوند، قرار نگرفته است       
 .درىاىى قرار ندارد

 مالحظات عمومى

استيلن . رى بر روى محيط و اکولوژى داشته باشد         انتظار نمى رود تأثي  
شامل مواد شيمياىى کالس ىک و دو که باعث تخرىب الىة اوزن                            

همچنين استيلن جزو مواد آلوده کننده            . مى شوند، قرار نگرفته است       
 .درىاىى قرار ندارد

 رفتار در محيط زىست

که اىن گاز به راحتى و سرىعًا در محيط هاىى                     : پاىدارى در محيط     
 قابليت تجزىه داراى تهوىه مناسب هستند پخش شده

انتظار نمى رود استيلن براى محيط زىست آبزىان و اکوسيستم هاى آبى             
. تنها به مقدار کمى براى ماهى ها سمى است          . مضر و خطرناک باشد    

فرارىت اىن ماده و خاصيت حالليت کمى که در آب دارد سبب شده                      
 آبها شود مگر در مواردى که اىن ماده           اىن ماده به ندرت سبب آلودگى      

 .بطور ناگهانى و تصادفى در مقادىر زىادى آزاد شده باشد

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
با باال رفتن دما و فشار استيلن ممکن است تجزىة انفجارى شود و                . در دما و فشار استاندارد پاىدار است        

 پاىدارى .به هيدروژن و کربن تبدىل شود

 محيطهاى مورد اجتناب .تخليه الکترىسيته ساکن، جرقه، شعله هاى باز، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق
، فلزات  )مثل برم، کلر، ىد و فلوئور       (برنج، هيپوکلرىت کلسيم، مس، جيوه و نمک هاى نقره، هالوژن ها               

، نيتروژن  )مثل هيدرىد سدىم، هيدرىد سزىم، هيدرىد روبيدىم        (، هيدرىدها   )مثل مس، جيوه و نقره     (سنگين  
 .پتاسيمماىع، اسيد نيترىک، اکسيژن، ازون، اسيد پرکلرىک، 

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه هيدروژن
 ساىر اطالعات 

 
 
 

  سم شناسى-١٣
در اماکن بسته به علت محدود نگه داشتن اىن گاز و پائين آمدن غلظت                                  

 مسموميت تنفسى .اکسيژن در هوا احتمال خفگى باال مى رود

TCLo (inhalation, human) = 20 pph; تنفسى و تأثير بر روى سيستم 
.اعصاب مرکزى  

LCLo (inhalation, human) = 50 pph/5 minutes  
LCLo (inhalation, human) = 500,000 ppm/5  

 مسموميت غذاىى

100,000 ppm: (خواب آلودگى، گيجى و منگى) مستى.  
200,000 ppm: حالت گيجى و مستى شدىد.  
300,000 ppm: کاهش هماهنگى.  
350,000 ppm:  دقيقه تماس بى هوشى رخ مى دهد٥پس از .  

 مسموميت ا ز پوست

 مسموميت چشمى 
در مطالعه بر روى سگ ها،            . درصد استيلن را دارند        ١٠حيوانات تحمل      

گربه ها و خرگوش ها نشان داده شده است که تماس با استيلن سبب بى حسى                       
(د  درص٢٠در غلظت هاىى حدود ) به دليل خواب آلودگى و کاهش هوشيارى      (

ppm شده است) ٢٠٠٠٠٠ . 

 اثرات حاد

 ٨٠ و     ٥٠،   ٢٥در تماس ىک نوع حيوان جونده مثل موش با غلظت هاى                       
 ٩٣درکل بيشتر از    ( ساعت در روز   ٢تا١درصد استيلن نسيت به هوا به مدت         

% ٨٠مخلوط  . کاهش وزن اندام ها و تخرىب سلولى دىده شده است               ) ساعت
 .زاىش فشارخون در گربه ها شده استاکسيژن در هوا سبب اف% ٢٠استيلن و 

 ساىر اطالعات

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  خفه کننده ساده 
TLV STEL : خفقان 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

  اشتعال گاز قابل– ١/٢: کالس خطر 
 ساىر اطالعات  UN 1001: شماره شناساىى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[R5;R6;F+] نمادهاى خطرات 

[R:5-6-12] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2)*9-16-33] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
يل استالدئيد، اسيداستيک، آکرىلونيترىل،       در ابتدا به عنوان ماده خام  در تهيه مواد شيمياىى از قب                      

اکثرًا در جوشکارى     . پرکلرواستيلن، ونيل کلراىد، و ترى کلرواتيلن مورد استفاده قرار مى گيرد                  
به مقدار کمى نيز به عنوان روشناىى        . اکسى استيلن، برش و برش هاى حرارتى مورد استفاده است          

 آبها، و به عنوان سوخت در دستگاه جذب اتمى           به منظور چراغ هاى راهنماىى و روشناىى در روى        
 .مورد استفاده قرار مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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