
 
 

 لنيات                             كارت ايمني مواد
 
 

ETHYLENE                                                                            ICSC: 0475 
 اتيلن
 اتن

 )سيلندر(
 C2H4/CH2=CH2:فرمول شيميایي 

 ٠/٢٨: وزن مولكولي 

CAS # 74-85-11
RTECS # KU5340000
ICSC # 0475
UN # 1962
EC # 601-010-00-3

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 
 
 

ه         قابل اشتعال آامًال دور از شعله مستقيم و جرق
 .باشد

 سيگار آشيدن ممنوع

 .جریان آنرا قطع آنيد
ود     هيچ خطري    و   اگر امكان پذیر نب

د         براي اطراف نداشته باشد بگذاری
 .آتش خودش بسوزد تا تمام شود

پري آب   ا اس وارد ب ایر م در س
 .خاموش آنيد

 :انفجار 
 
 
 

وط   واهمخل ل  واي ه از قاب  گ
 .انفجار است

 

ته  تم بس ه، سيس  ،تهوی
 ، تجهيزات برقي و روشنایي

اوم در   تي مق زار دس از اب
 .برابر انفجار استفاده آنيد

آپسول را   ،  رت بروز حریق   در صو 
 .با اسپري آردن آب خنك آنيد

ئن   اه مطم ان پن ك ج ش از ی ا آت ب
 .مبارزه آنيد

 :مواجهه 
 
 

   

 :استنشاق 
 

  ، استراحت،هواي تازه تهویه   بيهوشي،خواب آلودگي
 .تنفس مصنوعي در صورت نياز
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 

   

 :ها  چشم
 

   

 :گوارشي 
 

   



 

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

ه ذف    ،تهوی د ح ذیر باش ان پ ر امك  اگ
گاز ) بستن(و قطع  منابع آتش سوزي

 .ر منبعد
ژه   ( ردي وی ت ف يله حفاظ اس : وس لب

ي  ت تنفس يله حفاظ ا وس يميایي ب  ش
 )حاوي اآسيژن

 

 .ضد حریق
يد  دا از اآس وي  ج اي ق ده ه آنن
 .نگهداري شود

F + symbol
R: 12
S:(2-)9-16-33
UN Hazard Class:2.1

م
م
ات
الع
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 :مواجهه كوتاه مدت اثرات ه

وا در فضاي بسته سبب                         در صورتيكه در محيط رها شود مي تواند با آم آردن اآسيژن موجود در ه
 .دخفگي شو

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 گاز بي رنگ متراآم شده با بوي مشخص

 
 :خطرات فيزيكي 

بهم زدن و غيره شارهاي الكترواستاتيكي مي تواند ایجاد         ,در صورت جریان  ،  گاز از هوا سبكتر است    
 .شوند

 
 :خطرات شيميايي 

االي          رارت ب ه ح اثير درج ت ت اتيكي تح ات آروم كل ترآيب ه ش ت ب ن اس اده ممك ن م ه ٦٠٠ای  درج
 .سانتيگراد پليمریزه شود

 .گرددبا اآسيدآننده هاي قوي وارد واآنش شده و سبب آتش سوزي و انفجار مي 
 

 :حدود مجاز شغلي 
TLV:ppm; mg/m3(a simple ashyxiant)
(ACGIH 1995-1996).

 :هاي مواجهه  راه
 .داین ماده از طریق استنشاق وارد بدن مي شو

 
 :خطرات استنتشاق 

 

 .تماس ممكن است باعث آاهش هوشياري شود
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-١٠٤ :نقطه جوش
 درجه سانتيگراد-٢/١٦٩ :نقطه ذوب

 به هيچ وجه ندارد: حالليت در آب
 آيلو پاسكال ٨١٠٠ : درجه١٥فشار بخار در 

 
 
 
 

 ٩٨/٠ ):١=هوا(بي بخار چگالي نس
 گاز قابل اشتعال: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٤٩٠ :درجه حرارت خودبخودسوزي
 ٠/٣٦ تا ٧/٢): درصد حجمي هوا(حدود انفجاري

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنکات قابل 
 

 .غلظت هاي باال در هوا سبب آاهش اآسيژن با خطر بيهوشي یا مرگ مي شود
 . را قبل از ورود به منطقه مورد نظر چك نمایيداآسيژن موجود

Transport Emergency Card:TEC (R)-136
NFPA Code:H1;F4;R2;

 ديگر اطالعات
                                                                   

ICSC:0475                                                                                                             ETHYLENE

 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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