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اتيلن : نام  مواد پاىه : مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  اتيلن

     نامهاى  مترادف    هيدروژن بى کربورىت، اتن

٧٤-٨٥-١ CASشماره  

٢٠٠-٨١٥-٣     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى آلکين، هيدروکربنهاى آليفاتيک

ولکولىوزن م ٠٥/٢٨  

C2-H4    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 حفاظت-٣
 تماس با چشم .اىن گاز براى چشم محرک نيست
 تماس با پوست .اىن گاز براى پوست محرک نيست

 بلعيدن و خوردن .مشکلى پيش نمى آىد
. بهداشتى رخ نميدهد  مشکالت  ) ٣١٠٠٠ ppm( آن   LELاىن گاز محرک بينى و گلو نيست و در زىر حد                

مى تواند سبب بيهوشى و کمبود         ) ٢٠٠٠٠٠ ppmبيشتراز  (مواجهه با غلظتهاى خيلى باالىى از اىن گاز              
 .اکسيژن هوا شود

 تنفس

 حرىق .گاز قابل اشتعال است
 انفجار .ظروف محتوى اىن ماده در مجاورت آتش امکان منفجر شدن را دارند

 اثرات زىست محيطى ـــ
 

هاى اولي کمکه-٤  
 تماس با چشم .تأثيرى روى چشم ندارد
 تماس با پوست .تأثيرى روى پوست ندارد
 بلعيدن و خوردن .مشکلى به وجود نمى آىد

درصورت . منبع مولد آلودگى را بيرون برده ىا فرد را به هواى آزاد منتقل کرده                 .
 داد به وى     قطع تنفسى به وى تنفس مصنوعى داده و در زمانيکه اىست قلبى رخ                  

فورًا . دستگاه اکسيژن را به مصدوم وصل کنيد          . (CPR)احياء قلبى رىوى داده       
 .فرد را به پزشک ببرىد

 تنفس

به پزشک ىا نزدىک ترىن         ). …دما، فشار و    (عالئم حياتى وى را کنترل کنيد              
 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه کنيد

 

 
  اطفاء حرىق -٥

 خطر آتش گيرى .ستگاز قابل اشتعال ا

 نحوه مناسب اطفاء مواد شيمياىى خشک، دى اکسيدکربن، اسپرى آب و فوم

  ساىر توضيحات .در اثر تجزىه و سوختن توليد دى اکسيد کربن و منوکسيدکربن مى کند
 

  احتياطات شخصى-٦
 حفاظت پوست .تجهيزات خاصى مورد نياز نيست

 مى توان براى اطمينان بيشتر از گوگل              تجهيزات خاصى مورد نياز نيست ولى         
 حفاظت چشم .اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده کرد

 حفاظت بدن .تجهيزات خاصى مورد نياز نيست

  حفاظت تنفسى . استفاده شودZ94,4-93 با استاندارد CSAمى توان طبق پيشنهاد ، 
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  احتياطات محيطى-٧
تهوىه محيطى را افزاىش داده، سيستم ها حفاظت تنفسى        . تمامى منابع مشتعل را از محيط دور ىا خاموش کنيد         

به راه آبهاى  از ورود اىن ماده        . از اسپرى آب براى پخش بخارات اىن ماده استفاده نمائيد                 . استفاده نمائيد 
 .فاضالب و راه هاى آبى خوددارى نمائيد

 حفاظت محيط

محل نشت اىن گاز را به صورت اىمن بسته، از آب به صورت اسپرى استفاده شود تا بخارات کاهش                                      
 نظافت محيط آلوده .محيط را اىزوله کنيد تا گاز پراکنده شود. پيداکند

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بند-٨
 

 دفع ضاىعات مواد . اىن مواد مى باىست برطبق قوانين کشورى و محلى انجام پذىرددفع
 دفع بسته بندى شده 

 
 
  جابجاىى و انبار-٩

 
هيچگاه در زمان انجام عمليات جوشکارى، منابع داغ و شعله هاى باز اىن مواد جابه جا                  

. کت داده شوند    سيلندرهاى حاوى اىن مواد به وسيله چرخ دستى ىا ارابه حر                      . نشوند
با دست روغنى نباىد اىن مواد را جابه          . سيلندرها را نباىد از قسمت کالهک آن بلند کرد          

هيچگاه سيلندرها  . سيلندرها مى باىست هميشه به صورت عمودى قرار بگيرند           . جا کرد 
 .شيرکالهک سيلندرباىدبسته باشد. را به ىکدىگر نبندىد

احتياطات 
 جابجاىى

شک و با تهوىه محيطى مناسب انبار شوند و به دور از اشعه                          روى زمين خنک، خ      
از سيستمهاى تهوىه و تجهيزات         .مستقيم خورشيد و منابع گرم و مشتعل قرار بگيرند                 

سقف از  .  درجه تجاوز کند     ٥١دماى سيلندرها نباىد از        . اىمنى ضدجرقه استفاده شوند     
و از صدمه باىد به دور         سيلندرها به صورت عمودى انبار شوند           . مواد ضد آتش باشد     

سيلندرهاى خالى و پر از ىکدىگر تفکيک شده و آشکارساز نشت گاز و آالرم در                  . باشند
 .انبار نصب شود

شراىط 
انباردارى       

بسته بندى  
 مناسب
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو بوى شيرىن مالىم

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  قابل حل

 حالليت در حاللهاى آلى .در اتانل، اتر بسيار حالل است و در استن و بنزن نيز حل مى شود
 دانسيته/صوصوزن مخ ٦١/٠
٧/٢%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٩١٤( درجه سانتيگراد ٤٩٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-٢١٣(  درجه سانتيگراد -١٣٥
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٢٧٢( درجه سانتيگراد -١٦٩
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت-١٥٥( درجه سانتيگراد -١٠٤

mmHg ٣٠٤٠٠) atm فشار بخار در صفر درجه سانتيگراد) ٤٠ 
 وىسکوزىته ـــ

 ساىر اطالعات )٥/٥٠ atm (٥١٢٠ kpa: فشار بحرانى 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 ترفتار در محيط زىس .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزىه .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزىان .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

  ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى . باال رود مى تواند پليمراىز شوددر دما و فشار استاندارد پاىدار است، اگر حرارت و فشار
 محيطهاى مورد اجتناب تخليه الکترىکى، جرقه، محيط هاى گرم و منابع مشتعل

 مواد نا سازگار کلرىد آلومينيوم، عوامل اکسيدکننده قوى، کلرىن، پرکسيدهاى آلى، ازون، دى اکسيدنيتروژن
 خطرات ناشى از تجزىه .، دى اکسيدکربن و ساىر محصوالت مضر شودسوختن اىن ماده ممکن است سبب توليد منوکسيدکربن

 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
 مسموميت تنفسى .وند دقيقه بيهوش مى ش٢/٨ تا ٢از اتيلن پس از % ٤/١سگها در معرض 

به ساىر اطالعات سم شناسى مراجعه         . تستى در اىن مورد انجام نشده است             
 مسموميت غذاىى .نمائيد

به ساىر اطالعات سم شناسى مراجعه         . تستى در اىن مورد انجام نشده است             
 مسموميت ا ز پوست .نمائيد

ناسى مراجعه   به ساىر اطالعات سم ش      . تستى در اىن مورد انجام نشده است             
 مسموميت چشمى .نمائيد

به ساىر اطالعات سم شناسى مراجعه         . تستى در اىن مورد انجام نشده است             
 اثرات حاد .نمائيد

  ساىر اطالعات . و براى انسان سرطان زا نيست A4سرطان زائى گروه / خفه کننده ساده
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : A4 خفه کننده ساده ـ سرطان زائى گروه   

TLV STEL :    LC 50    
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى اتيلن، گاز فشرده: نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل درىاىى اتيلن، گاز فشرده: نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل راه آهن و جاده  اتيلن، گاز فشرده: نام حمل و نقلى 

 ساىر اطالعات  گاز قابل اشتعال– ١/٢:طبقه بندى 
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[F+] نمادهاى خطرات 

R : 12 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

ط نمرة خطر اىن ماده را مى توان حذف کرد، در زمان هاىى که اىن ماده فق
 .مصرف صنعتى دارد

 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

از اىن ماده در کارخانه ها به صورت اکسيداتان، گليکول اتيلن، اتانول و پلى اتيلن ئ در ساىر مواد پالستيکى                                 
ه ها از اىن     در کشاورزى براى زودرس شدن ميو       . از اکسى اتيلن در جوشکارى استفاده مى شود          . استفاده ميکنند 

 .گاز استفده ميکنند
 کاربردهاى ماده
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