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راهنماي کاربري، نگهداري و حمل و نقل مواد 

 (MSDS)خطرناک 

 

 ل شده(ـ)ح Acetyleneگاز  استیلن 

 فیزیکی و شیمیاییمشخصات  .1

 درصد حجمی 100- 2.5 (LELگیری در هوا )محدوده آتش C˚80.8- نقطه ذوب 2H2C فرمول شیمیایی

 C˚305 دمای خودآتش گیری C˚84- نقطه جوش حل شده در حالل استون حالت فیزیکی

 C˚635 تجزیه دمای 0.9 دانسیته نسبی ، بوی مانند سیربی رنگ مشخصات فیزیکی

     gr 26 وزن مولکولی
 

 خطرات .2

 منفجر شونده خورنده سمی آتش گیر لوزی خطر
خطرناک برای 

 محیط زیست
 اکسید کننده

  

- - - - - 

 سالمتی برای خطر بی ، زاآتش شدته ب ،( شیمیایی تجزیه) شدید شیمیایی تغییرات تفسیر لوزی خطر:  

 های اولیهکمک .3

 جعه گردد.ادقیقه شستشو شود و به پزشک مر15سریعا چشم مصدوم با آب زیاد برای حداقل  تماس با چشم

 تماس با پوست
دقیقه شستشو شود تا اثرات تغییر رنگ از بین برود. در مواجهه های بزرگ ، حین  15در صورت تماس با مایع، ناحیه با آب گرم برای حداقل 

 درآورید. اقدامات پزشکی صورت گیرد.های او را شستشوی مصدوم با آب گرم لباس

 مصدوم به هوای آزاد منتقل یابد. از وسایل تنفسی استفاده شود. در صورت ایست تنفسی به مصدوم اکسیژن مصنوعی داده  شود. تنفس
 

 خاموش کردن آتش .4

. شود قطع جرقه منبع است ممکن اگر. شود خنک آب با دور فاصله از سیلندر. شود بسته سیلندر شیر است ممکن اگر. شود تخلیه پرسنل از محل سوزی آتش نگامه به

 .شود استفاده سیلندر کردن خنک جهت آب اسپری از
 

 

 جابجایی و انبارش .5

 نگه مناسب تهویه با خنک محیطی در آتش منابع سایر و داغ سطوح جرقه، ، شعله هرگونه از دور به استیلن حاوی سیلندر شرایط انبارداری

 .شود رعایت اکسیژن سیلندرهای تا مناسب فاصله. یابد افزایش گراد سانتی درجه51 از نباید سیلندرها این دمای. شود داشته
 

برای حمل سیلندرهای استیلن از گاری استفاده شود. از سردادن، کشیدن و غلتاندن و ضربه به این سیلندرها خودداری گرردد.   جابجایی

افقی حمل نشوند. در صورت حمل افقی، قبرل از اسرتفاده حرداقل نریم سراعت سریلندر بره        سیلندرها به هیچ عنوان به صورت 

 صورت ایستاده قرارگیرد.
 

 


