
  

 
 

  لنيپارازا                 منی موادي  کارت ا
 
 

p-XYLENE                                                                              ICSC: 0086 
 پی زايلن
 پارا زايلن

  دی متيل بنزن۴ و ١
 C6H4(CH3)2/C8H10: فرمول شيميايی

 ٢/١٠۶: لیوزن مولکو

CAS # 106-42-3 
RTECS # ZE2625000
ICSC # 0086
UN # 1307
EC # 601-022-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 .نداشته باشد وجود شعله باز قابل اشتعال :آتش 
 .نشود جرقه توليد

 سيگارآشيدن ممنوع
 

ودر ومAFFF، پ يددي ، ، ف  اآس
 آربن

االتراز  :انفجار  اي ب ه  ٢٧دردم درج
اين ماده مخلوط بخار سانتيگراد  

وط    و  ك مخل ورت ي ه ص هواب
 .مي آيد در قابل انفجار

االتراز   اي ب ه ٢٧دردم  درج
 :سانتيگراد

 سيستم بسته، تهويه 
داز  ي ض ايل الكتريك  وس

 .دی استفاده شوانفجار
 

روف  وزي ازظ ش س ع آت درمواق
اده محاف   ن م اوي اي د ح ت آني  ظ

ا پري آب آنه ال بااس راي مث  ب
 .آنيد راسرد

 :توصيه اآيد بهداشتي  :مواجهه 
ارداراز      زنان بخصوص زنان ب

ا ه تم اسهرگون اده   ب ن م اي
 .ندورزاجتناب 

 

 

 :استنشاق 
 

ودگي،    واب آل رگيجه، خ س
 سردرد، آاهش هوشياري 

ه ا ،تهوي عي ي ه موض   تهوي
 تنفسيوسيله حفاظت 

 هوای تازه، استراحت
نوعی    نفس مص د ت ر الزم باش اگ

 . بدهيد
برای مراقبت های پزشکی ارجاع      

 .دهيد
 

شدن   قرمز ،  خشك شدن پوست    :پوست 
 پوست 

وده را دستكش حفاظتي هاي آل دن  از لباس رد ب ف
 .بيرون بيآوريد

وده را    دا شستشود    قسمت آل اده ابت
ابون   و  اآب وص پس ب س

 .شستشودهيد
ا  يمنيعينك ا درد، شدن چشم قرمز :چشم ها  ه چشم ه دين دقيق رای چن دا ب ابت

 .را با مقدار زيادی آب بشوئيد
د    ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ

 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
 :درهنگام آار احساس سوزش، شكم درد :گوارشی

يدن   اميدن وآش وردن، آش ازخ
 .سيگاراجتناب  آنيد

  .دهان فردراشستشودهيد
ول درآب    ال محل ال فع داري ذغ مق

 .بنوشانيد به فرد
ای     ت ه رای مراقب اع ب ارج

 .پزشکی

 



  

 
بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

واد ته  در رانشتي  م و ظروف سربس
ذی  دون منف داري ب . دنمائينگه

ده را ا باقيمان اذب  توسط شن ي ك ج ي
وده   جذب    ديگر  رخط بي   ه   نم يک  وب

 . يدکننتقل ممن يمكان ا
يط   ه مح اده ب ن م دن اي از وارد ش

 .جلوگيری نمائيد
 

نگهداری حريق  در محل مقاوم در برابر      
 .نمائيد
داري        ازاآسيددور   آننده هاي قوي نگه
 .نمائيد

Xn symbol
R: 10-20/21-38
S: (2-)25
UN Hazard Class: 3

 .دشومرگ  در نهايت هوشي وم

 . می شودها تحريك چشماين ماده باعث ه

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

ي سريعتر    درجه سانتيگراد  ٢٠دماي   دربخار اين ماده      اده در       ديگر  از ، خيل ن م وا  حاالت اي ه حد    ه  ب
 .خواهد رسيد المت افرادس براي  مضر

  :خطرات استنشاقت
ا

اط
 

 .ی می تواند جذب بدن شود گوارش و، پوستیاستنشاقاز طريق ع

  :های مواجهه هراال

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 بوي مشخص مايع بي رنگ با

 
 

  :کیيزيخطرات ف
 .د نمايستاتيكي توليدوادرنتيجه جاري شدن، به هم خوردن وغيره ممكن است شارژ الكتر

 
  :یيايميخطرات ش

 .نيتريك واآنش ميدهد اسيد آننده هاي قوي مانند اآسيد شديدًا با
 
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 100 ppm; 434 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1993-1994). 
TLV (as STEL): 150 ppm; 651 mg/m3 (ACGIH 1993-1994).

 

 
 

 

 سيستم عصبي مرآزي، بي  آاهش عملكردسبب ممكن است  حدود تماس شغلی نتيجه تماس باالتراز

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 . برد  ميچربي پوست راازبيناين ماده مايع 
ر        ممكن است بر  اين ماده    ادگيري مي                روي سيستم عصب مرآزي اث درت ي اهش ق ه نتيجه آن آ د آ آن

 . باشد
ر                     رروي سيستم تناسلي انسان اث اده ممكن است ب  آزمايش برروي حيوانات نشان داده است آه اين م

 .سمي داشته باشد
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٣٨: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد١٣:  بنقطه ذو

 ٨۶/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
 غير قابل حل: حالليت در آب
  پاسكال٩/٠:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ٧/٣): ١=هوا (چگالي نسبي 

 

وط بخار      وا در    / چگالي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ٠٢/١): ١=هوا(

  درجه سانتيگراد٢٧: نقطه اشتعال
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ۵٢٨: درج  درج

 سانتيگراد
 ٧ تا ١/١: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 ٣/١۵: logpowآب بصورت / ضريب جدا سازي اآتان 

 :طی يست محياطالعات ز
 .اين ماده ممكن است براي محيط خطرناك باشد

 .مراقبت شود خرچنگ ها ماهي و بخصوص از
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . اي ضروري استبسته به درجه تماس آزمايشات پزشكي دوره

) :ICSC # 0084 o-XYLENE( :بنابراين مراجعه گردد به. توصيه می گردد کارت ايمنی زايلن را مشاهده نمائيد
  (m-XYLENE: ICSC # 0085)و 

Transport Emergency Card: TEC (R)-33 
NFPA Code: H2; F3; R0;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0086                                                                                                              p-XYLENE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خديجه موسویمهندس  :تهيه 
 

 


	نقطه جوش: 138 درجه سانتيگراد

