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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  )مخلوط ايزومرها(زايلين 

 نامهاى  مترادف دى متيل بنزن، متيل تولوئن، زايلول، زايلن

١٣٣٠-٢٠-٧ CASشماره  

٢١٥-٣٥٣-٧     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى زن، دى آلکيل بنزنهيدروکربن آروماتيک، آلکيل بن

 وزن مولکولى ١٦/١٠٦

C8-H10 فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

   
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

  مضر  زيستمحيط
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
تحريکات .اين مايع در مطالعات آزمايشگاهى برروى حيوانات سبب تحريکات مختصر چشم شده است                            

 تماس با چشم . مى باشد٢٠٠ ppmماده  و در غلظت هاى کم تر از چشمى در اثر بخارات اين 

مطالعات نشان داده است که در اثر تماس با ايزومرهاى زايلن تحريک، قرمزى و سوختگى هاى حساسى                         
ساعت بعد از قطع تماس برگشت پذير مى             ١اين تأثيرات اغلب پس از گذشت زمانى حدود               . ايجاد ميشود 

 .باشد
 تماس با پوست

خوردن .رمطالعه برروى حيوانات نشان داده شده است که اين ماده سميت خفيفى از راه خوراکى دارد                              د
مقدار زيادى از اين ماده مشکالتى شبيه تحت تأثير قرار گرفتن سيستم اعصاب مرکزى مثل گيجى، حالت                         

 .تهوع و استفراغ را مى نمايد
 بلعيدن و خوردن

بر روى سيستم اعصاب مرکزى مى باشد که عالئم آن عبارتند از                       تأثير اساسى استنشاق بخارات زايلن           
 تنفس .سردرد، گيجى، تهوع و استفرغ

 حريق .مايع قابل اشتعال مى باشد
 انفجار 
 اثرات زيست محيطى 

 
 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه با آب ولرم شستشو داده، پلکها باز نگه           ١٥سريعًا چشمهاى آلوده را به مدت        
 تماس با چشم .گر تحريکات چشمى باقى مانده بود به پزشک مراجعه شودا.داشته شوند

اگر . پوست را با آب و صابون شستشو دهيد          . لباسهاى آلوده را ازتن خارج کرده       
 تماس با پوست .عالئم يا نشانه هاى تحريک آشکار شد به پزشک مراجعه کنيد

وشيارى فرد دهان   درصورت ه . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد          
به فرد هوشيار   . وى را با آب تميز شستشو داده و فرد را وادار به استفراغ نکنيد                  

 به پزشک مراجعه شود.  ميلى ليتر آب بخورانيد٣٠٠ تا ٢٤٠
 بلعيدن و خوردن

درصورت مشکل تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آزاد برده              
کنيد و درصورت قطع تنفس به وى اکسيژن                    دستگاه اکسيژن پزشکى وصل           

 .به پزشک مراجعه شود. مصنوعى دهيد
 تنفس

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

 

 
 
  اطفاء حريق -٥

 درجه سانتيگراد مى      ١٧از  بخارات اين ماده در دماى کمتر            . مايع قابل اشتعال   
همچنين بخارات اين ماده ميتواند      . تواند با هواى اتاق مخلوط انفجارى تشکيل دهد         

 .توسط تخليه الکتريسيته ساکن محترق شود
 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکسايد، پودر مواد شيميايى خشک، فوم، اسپرى يا مه آب

زيرا توانايى خنک کردن و سرد کردن اين ماده را تا            آب ممکن است بى اثر باشد        
  ساير توضيحات .زير نقطه اشتعال ندارد
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  احتياطات شخصى-٦

هنگام حمل و نقل اين ماده مى          . اين ماده با پوست و يا لباس نبايد در تماس باشد               
 حفاظت پوست .بايست از لباسهاى حفاظتى و دستکش استفاده شود

 حفاظت چشم .در اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى است. از گوگل هاى ايمنى استفاده شود
دوش و چشم شور ايمنى در       . دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى          

 حفاظت بدن .ن ماده الزامى استمحيط هاى کار با اي

در زمانهايى که تهويه محيط مناسب نمى باشد و يا براى کنترل ذرات هوابرد اين                  
  حفاظت تنفسى .ماده در زير حد استاندارد از سيستمهاى محافظ دستگاه تنفسى استفاده شود

 
 

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

. اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش ديده انجام دهيد        
 .مى بايست کليه منابع مشتعل و محترقه را از محيط دور کرد. محيط را تهويه کرده

 حفاظت محيط

مواد زائد را در داخل ظروف         . با اين ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد            مواد ريخته شده را با موادى که             
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شستشو دهيد. مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد

 
 

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

 دفع بسته بندى شده .کنترل شده ، دفن بهداشتى شودبصورت ايمن و 

 
 
  جابجايى و انبار -٩

قبل . اين ماده قابليت اشتعال بسيار بااليى دارد و فوق العاده سمى است             
از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور                               

اپراتور مى بايست به کليه تجهيزات ايمنى فردى                    . بسيارمهم است  
افرادى که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار            . از، ايمن باشد  موردني

 .ايمن و خطرات کار با اين مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

درمحيط خنک، باتهويه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم                          
        شرايط انباردارى .آفتاب،  گرما و ساير منابع مشتعل و محترق ديگر نگهدارى شوند

 بسته بندى مناسب .درصورت امکان در بسته هاى کوچک نگهدارى شود
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى شفاف

 رنگ بى رنگ
 بو ى مشخصبو

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٥ ميلى گرم در يک ليتر آب ١٣٠( بطورعملى غيرقابل حل است 

 حالليت در حاللهاى آلى .در الکل خالص، دى اتيل اتر و ساير ترکيبات آلى قابل حل است، در اتانول قابليت حل بااليى دارد
 دانسيته/وزن مخصوص  سانتيگراد درجه٢٠ در ٨٦/٠
١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٨٦٧(درجه سانتيگراد  ٤٦٤
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت٧٧-٦/٦٢( درجه سانتيگراد ٢٥-١٧

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-١٣( درجه سانتيگراد -٢٥. بسته به موقعيت ايزومر، متفاوت است
؛ )  درجه فارنهايت    ٢٨٤-٢٧٩( درجه سانتيگراد       ١٤٠-١٣٧. موقعيت ايزومر، متفاوت است      بسته به     

 نقطه جوش(b.p) ) درچه فارنهايت٣٠٢-٢٦٤( درجه سانتيگراد ١٥٠-١٢٩

KPa ٨٦٧/٠-٨/٠) mmHg فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در ) ٦-٥/٦ 
<32.6 SUS ويسکوزيته 

 ساير اطالعات 
اختى اطالعات زيست بوم شن-١١  

. اين مواد ممکن است سميت خفيفى براى محيط زيست آبزيان داشته باشد                        
 ميلى گرم بر ليتر       ١٠٠ تا     ١٠ ساعته براى ماهيان بين            ٩٦ ،  LC50مقدار   
 .است

 مالحظات عمومى

وقتى اين ماده وارد خاک مى شود به طور متوسطى تبخير مى شود همچنين                      
اين ماده در خاک و      . زمينى نفوذ کند  انتظار مى رود که اين ماده به آبهاى زير         

زمانيکه اين ماده وارد هوا مى شود، به           . آب تنزل بيولوژيکى متوسطى دارد      
وسيله واکنش هاى فتوشيميايى حاصل از راديکال هاى هيدروکسيل، کاهش                    

همچنين اين  .  روز دارند   ١اين مواد در اتمسفر نيمه عمرى کمتر از             . مى يابد
 .هم و قابل توجهى ندارندمواد تجمع بيولوژيکى م

 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
  ;LC50 = 13.5 mg/L; 96 Hr :ماهى قزل آال رنگين
  ;LD50 = 13 mg/L; 24 Hr :ماهى طالئى
  ;LC50 = 46 mg/L; 1 Hr :ماهى قنات
LD50 13 براى ماهى طالئى mg/L/24 Hr. 
LC50(96Hr.) 8.05 = ماهى قزل آال رنگين mg/L,  
LC50(96Hr.) 16.1 = ماهى قنات mg/L, 
EC50 (48 Hr.) 3.82 = کک آبى mg/L 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .ور و هوا داردپايدارى معمولى در برابر گرما، ن
 محيطهاى مورد اجتناب .تخليه الکتريسيته ساکن، جرقه، شعله هاى باز، گرما و ساير منابع محترقه ديگر

 مواد نا سازگار عوامل اکسيدکننده قوى، اسيدنيتريک، دى کلروهيدروژن
 خطرات ناشى از تجزيه .کربن منوکسايد، کربن دى اکسايد

 ساير اطالعات . پالستيک ها، الستيک ها حمله مى کندزايلين به بسيارى از 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (rat): 6350 ppm (4-hour exposure) 
rat LC50: 5000 ppm/4H مسموميت تنفسى 

LD50 (oral, rat): 5400 mg/kg (52% m-, 19% o-, 24% p-) 
oral rat LD50: 4300 mg/kg مسموميت غذايى 

LD50 (dermal, rabbit): 12180 mg/kg (m-xylene) 
rabbit LD50: > 1700 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

 .سبب تحريکات مختصر و صدمات زودگذر در چشم خرگوش ها مى شود
eye rabbit: 87 mg mild مسموميت چشمى 

 اثرات حاد 
  ساير اطالعات  A4سرطان زايى گروه 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 100 ppm (434 mg/m3)   
TLV STEL : 150 ppm (651 mg/m3)  LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

Kg حمل و نقل هوايى ٥٠ 
Kg حمل و نقل دريايى ٥٠ 

Kg حمل و نقل راه آهن و جاده  ٥٠ 

 ماده خطرناک براى محيط        -٢/٩ مايع قابل اشتعال؛        -٣: طبقه بندى    
 زيست

  III يا II: گروه بسته بندى 
 ساير اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[R:10;Xn;Xi] راتنمادهاى خط 

[R:10-20/21-38] 
 نشانه هاى ريسک
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*25] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s) 

 
 
 

  ساير اطالعات -١٦
مخلوط . اين ماده بطور اساسى در توليدات پتروشيمى و ذغال سنگ مورد استفاده قرار مى گيرد                      

، ذغال سنگ و گاز طبيعى         ايزومرهاى زايلن به صورت طبيعى به مقدار کم در مواد پتروشيمى                 
زايلن به عنوان حالل رنگ، چاپ، صنعت چرم و الستيک سازى، حالل چسب و                    . ديده مى شوند   

همچنين . رزين، الستيک، روغن کرچک و کتان و دى بنزل سلولز مورد استفاده قرار مى گيرد                       
 .اشدمى ب… جزء اصلى رنگ، الک الکل، ورنى، جوهر، رنگ، چسب و مايع هاى پاک کننده و

 کاربردهاى ماده
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