
 
 

 استيلن                                           كارت ايمني مواد
 
 

ACETYLENE                                                                         ICSC: 0089 
CAS # 74-86-2 
RTECS # AO9600000 
ICSC # 0089                                                          
UN # 1001 
EC # 601-015-00-0 
 

استيلن
اتين

)کپسول(
C2H2 : فرمول شيميایی

٢۶: وزن مولکولی

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد آامال قابل اشتعال است
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 .سيگار آشيدن ممنوع

اگر قطع جریان ممكن نيست و خطر 
آتش سوزي در اطراف آن وجود ندارد 
شعله را به حال خود بگذارید تا تمام 

  .شود
  دی اکسيد کربندر سایر موارد با پودر

 .خاموش شود

 :ر انفجا
 
 
 

مخلوط هاي هوا و گاز قابل 
 .انفجار است

استفاده از ,تهویه , سيستم بسته 
تجهيزات الكتریكي مقاوم در 

 .برابر انفجار
از ایجاد جریان الكتریسيته ساآن 
براي جلوگيري از ایجاد آتش در 
سيلندراز متوقف آننده آتش 

از ابزار دستي ضد .استفاده نمایيد
 .جرقه استفاده شود

 

رت ایجاد حریق سيلندر گاز را در صو
 .با اسپري آردن آب خنك نگهدارید

 
 
 
 
 

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 

  تهویه موضعي   منگي،گيجي
استفاده از وسيله حفاظت تنفسي 

 استراحت , ،هواي تازه
 ارجاع براي مراقبت پزشكي

 :وست پ
 
 

دراثر تماس با فرم مایع آن 
 .خطر سرمازدگي وجود دارد

با مقدار زیادي  آب آبكشي نموده و  اي عایق در برابر سرمادستكشه
 .لباسها را بيرون نياورید

 :ها  چشم
 
 

 شستشو با آب براي چند دقيقه   حفاظ  صورت ،عينك ایمني 
اگر ممكن است لنزهاي تماسي را در 

 .بياورید
 .به پزشك مراجعه شود

 :گوارشي 
 

 :در حين آار 
ن و سيگار آشاميد،  خوردن

 ممنوع  شيدن ک

 

 



 بسته بندي و برچسب زدن )ذخيره كردن(انبار كردن  دفع ضايعات
 .ناحيه خطر را تخليه آنيد

 .با یك فرد با تجربه مشورت آنيد
 .تهویه

استفاده : وسایل حفاظت فردي ویژه(
 )Self containedاز دستگاههاي 

 
 
 
 

در انبار ضد حریق بصورت جداگانه 
 .نگهداري شود

رات مواد شيميایي بخش خطبه (
 .)توجه نمایيد

 .در جاي خنك نگهدارید
 
 

 مخصوصعايق  سيلندر
 

F+ symbol
R: 5-6-12
S: 9-16-33
UN Haz Class: 2.1

هم
م

ط
  :خطرات ناشي از استنشاق 

 .این ماده در اثر استنشاق جذب شده و وارد بدن مي گرددت
  :هاي مواجهه راها

 .حدود تماس خاصي براي این ماده تعين نشده استع

  :حدود مجاز شغليال

  .       جيوه ونمكهاي آن ترآيبات حساس در برابر ضربه را تشكيل مي دهد، نقره،در واآنش با مسا

 . تبخير سریع مایع ممكن است سبب سرما زدگي شود 

   :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
 .گاز بي رنگ آه در شرایط تحت فشار در استون حل مي شود

 
   :خطرات فيزيكي

 .این گاز به خوبي با هوا مخلوط شده و به آساني مخلوط هاي انفجاري توليد مي آند
 

  :خطرات شيميايي
 این ماده ممكن است در اثر حرارت پليمریزه شود و در اثر حرارت تغيير حالت داده و منجر به 

 . افزایش فشار و خطر آتش سوزي و انفجاري شود
وده و به سرعت با اآسيد آننده ها  و فلوئور یا آلر تحت تاثير این ماده یك عامل احياء دهنده قوي ب

 . نور وارد واآنش مي شود

 
 

 

 

توسط آم آردن غلظت اآسيژن در هواي .(در صورت نشت این گاز ميتواند سبب ایجاد خفگي شود
 )محيط

 
 

  :هه كوتاه مدتاثرات مواج

 .این ماده سبب تاثير بر سيستم اعصاب مي شود
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-٨٥: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٨١: نقطه ذوب

 ١٠٠ در  گرم٦٦/١:  درجه سانتيگراد٢٠حالليت در آب 
 ميلي ليتر

  آيلو پاسكال٤٤٦٠:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در 

 ٩٠٧/٠): ١=هوا (چگالي نسبي بخار 
 .گاز قابل اشتعال استاین : نقطه اشتعال

 درجه سانتيگراد٢٩٩: درجه حرارت خود به خود سوزي
 ٨٢ تا ٥/٢): بر حسب درصد حجمي هوا(حدود انفجاري 

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 نكات قابل توجه 
 

 .مس باشد% ٦٣لوله هاي مواد انتقال دهنده این گاز نبایستي حاوي بيش از 
. پس از استفاده براي جوشكاري شير را ببندید.اآسيژن موجود در فضا را قبل از ورود به ناحيه مورد نظر بررسي آنيد

 .تفاده آنيدبراي نشتي از آب و صابون اس. لوله و اتصاالت آنرا مرتب بازدید آنيد
Transport Emergency Card : TEC (R) – 20G25
NFPA Code : H 1; F 4; R 3;

 ديگر اطالعات
 

ACETYLENE ICSC : 0089

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 هداشت حرفه ایواحد مهندسی ب
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
        مهندس امير غفاری  
 

 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 


