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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( ي علمي ارياناه شبكه آزمااگشيه  
Iran  Scientific Laboratories Net  

 
SAFETY DATA SHEET 

 (m-Xylene)متازایلن 
 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 (m-Xylene)متازایلن  ام مادهن

CAS-No 108-38-3 

EC number 203-576-3 

Index number 601-022-00-9 

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

 بندی ماده یا مخلوط  طبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC)بندی براساس  طبقه

 شعله
GHS02 Flame 

 
H226 :قابل اشتعال بخار و مایع. Flam Liq 3 

GHS07    

 
H312 مضر است.تماس پوستی: در ، TOX.4 Acute 

:H332 .در صورت استنشاق، مضر است TOX.4 Acute 

H315گردد. : سبب تحریک پوست می Skin Irrit.2 

 Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECبندی براساس  طبقه

 ,Xn  مضر
R20/21 :.در صورت تنفس و یا تماس پوستی مضر است 

 ,Xi  محرک
R38 :.محرک پوستی است 

R10 :قابل اشتعال 

 کاربرد ندارد.: محیط زیات اعات د  مو د خطرات خا  برای اناا   اطال

 .ای وجود ندارد شده : اطالعات شناختهنشده بندی سایر خطرات طبقه

 اجزای برچاب  2.2

 .گذاری شده است بندی و برچسب طبقه CLPاین ماده براساس الزامات : No 1272/2008 (EC)گذا ی توسط  برچاب

 نماد خطر

 
    GHS07          GHS02 
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 (warning) هشدار نماد اعبا ت

 Hazard statement(s) اعبا ات خطر

H226 قابل اشتعال بخار و مایع. 

H313+H332  سمی است.استنشاقدر صورت تماس پوستی و یا ، 

H315 گردد. سبب تحریک پوست می 

 Precautionary statement(s) احتیاط  اعبا ات

P210 استعمال دخانیات ممنوع است. داری شود. های باز و سطوح داغ نگه ها، شعله ، جرقهدور از گرما 

P261 .از تنفس غبار، فیوم، گاز، میست، بخارات و اسپری اجتناب کنید 

P280 های حفاظتی، لباس حفاظتی و حفاظ چشم و صورت استفاده کنید. از دستکش 

P303+P361+P353 
های آلوده را در آورید. پوست را با آب  ی لباس و(: سریعاً همهدر صورت مواجهه با پوست )یا م

 شستشو دهید یا دوش بگیرید.

P403+ P235 خنک نگه داشته شود.داری شود.  ی خوب نگه در محل دارای تهویه 

P501 دفع کنید.ای،  المللی و یا منطقه لی، بینماده یا ظرف محتوی آن را مطابق با قوانین م 

ساس استاندا د کانادا بندی برا طبقه

(WHMIS) 

B2.مایع قابل اشتعال : 

D2Bشود. اثرات سمی میسایر ی سمی که سبب  : ماده 

 
 1 خطر فیزیکی=                 3 قابلیت اشتعال=             1 سالمتی )اثرات حاد(= (0-4بندی  )د جه HMISبندی  دسته

 ردی نیست.کارب PBT،vPvBسایر خطرات نتایج ا زیابی  2.2

 : اطالاعات د  مو د ترکیب /اجزاء2بخش 

 مواد  یژگی شیمیایی

CAS#Description 108-38-3  m-Xylene 

EC-No 203-576-3 

Index number 601-022-00-9 
 

 های ا لیه : اقدامات کمک4بخش 

 های ا لیه  تشریح اقدامات کمک 1.4

 به پزشک مراجعه کنید. فوراًاو را گرم نگه دارید. تنفس مصنوعی بدهید.  مصدومبه  ،نیاز رتدر صو. تامین کنیدهوای تازه  :د  صو ت تنفس

 به پزشک مراجعه کنید. فوراًکشی کنید.  طور کامل با آب و صابون شسته و آب پوست را به فوراً پوستی: ی د  صو ت مواجهه

 جاری شستشو دهید. با پزشک مشورت کنید.های باز را برای چند دقیقه زیر آب  چشم ی چشمی: د  صو ت مواجهه

 درمان پزشکی را دریافت کنید. :د  صو ت خو د 

 اطالاعات برای پزشک

 تری در دسترس نیست. اطالعات بیش ترین اعالئم   اثرات حاد   تاخیری: مهم 2.4

 تری در دسترس نیست. اطالعات بیش های خا  مو د نیاز: شاخص مراقبت پزشکی فو ی   د ما  2.4

 حریق های اطفاء :   ش5بخش 

 کننده خاموش ی ماده 1.5

 :مناسب ی کننده خاموش ی ماده

CO2 ی بزرگ تر را با استفاده از اسپری آب یا فوم مقاوم الکلی خاموش کنید.ها . آتشاسپری آب، پودر خاموش کننده یا 

 .دی اکسید کربن و منوکسید کربن :شوند یر آزاد میمواد ز در صورت حریق این ماده، :خطرات خا  ناشی از ماده یا مخلوط 2.5

 حریق. ءاستفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین در عملیات اطفا :نشانا  توصیه برای آتش 2.5

 غیرقابل نفوذ.حفاظتی کامل  پوشیدن لباس
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 : اقدامات الزم د  زما  نشت    یزش تصادفی6بخش 

افراد فاقد تجهیزات حفاظت فردی را از . از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید :های اضطرا ی   یهتجهیزات حفاظتی    های فردی، احتیاط 1.6

 داری شود. دور از منابع اشتعال نگه ی کافی را برای محیط فراهم کنید. تهویه محل دور کنید.
 جازه ندهید ماده در خاک یا زمین نفوذ کند.ا اجازه ندهید ماده وارد سیستم فاضالب یا مسیر آب شود. :های زیات محیطی احتیاط 2.6

 اقدام کنید. 13براساس بخش  به عنوان ماده زائد، برای دفع مناسب ماده :ها    سایل برای  فع آلودگی   ش 2.6
 ی کافی فراهم کنید. تهویه ،برای محیط جذب کنید.خاک اره  و های اسیدی، دیاتومه با شن، چسبمواد را 

 داری شود. دور از منابع اشتعال نگه :ات ثانویهپیشگیری ازخطر 4.6

 را ببینید. 7برای اطالع از حمل ایمن ماده، بخش  :ها منابع برای سایر بخش 5.6

 را ببینید. 13دفع، بخش  ی برای اطالع از نحوه را ببینید. 8برای اطالع از وسایل حفاظت فردی، بخش 

 : حمل   انبا 7بخش 
 موم کنید. صورت محکم مهر و ظرف را به :  انبا  ایمن ها برای حمل احتیاط 1.7

 برقرار کنید. مناسب را در محیط کار ی تهویه داری کنید. های سرد و خشک نگه شده را در محیط ها محکم بسته ظروفی که در آن

 د.ساکن محافظت شون ی در برابر الکتریسیته برابر انفجا  یا آتش: حفاظت د  ی اطالاعاتی د با ه 2.7

 داری شود. گیر نگه دور از منابع آتش کنند.مخلوط قابل انفجاری ایجاد  ،در ترکیب با هوا توانند ها می فیوم

 شرایط انبا  ایمن شامل مواد ناسازگا : 2.7

 اقدام خاصی مد نظر نیست. : ها الزامات برای ظر ف   اطاق

 .ید دور از عوامل اکسیدکننده انبار شوداین ماده با اطالاعات برای انبا نمود  ماده د  انبا  مشترک:

 داری کنید. شده نگه مهر و مومصورت  را بهظروف  شرایط انبا : ی سایر اطالاعات د با ه 4.7

 داری کنید. های سرد و خشک نگه شده را در محیط ها محکم بسته ظروفی که در آن

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 طراحی سیاتم تهویه: ی هتر د با  اطالاعات بیش 1.8

 در نظر گرفته شود. ft/min111 هود حداقل ی موضعی باید متناسب با مواد شیمیایی خطرناک طراحی و متوسط سرعت دهانه ی تهویه
 اعوامل کنترل 2.8

 حد د مجاز مو د نیاز د  محیط کا :

 : (OEL;1391) براساس الزامات ملی ایرا گزیلن) ایز مرهای ا تو، پا ا   متا(

OEL-TWA=100ppm 

OEL-STEL=150ppm 
 حد د مجاز مواجهه بیولوژیکی: 

 انتهای شیفتبردا ی:  زما  نمونه                     متیل هیپوریک اسید در ادرارشاخص: 

BEI :1.5 g/gcr 

 های مواجهه: کنترل 2.8

 تجهیزات حفاظت فردی

 ه از مواد شیمیایی دنبال شود.باید اقدامات پیشگیرانه معمول برای استفاد های بهداشتی   حفاظتی اعمومی:  ش 

 بشوئید. کارها را قبل از استراحت و در پایان  دست های آلوده و کثیف را بردارید. تمامی لباس فوراً داری کنید. ماده را دور از مواد غذایی و آشامیدنی نگه

 سازید. شرایط محیط کار ارگونومیک را فراهم خودداری کنید. ها از تماس این ماده با پوست و چشم

 حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمایید ی از وسیلهی از این ماده در محیط وجود دارد، های زیاد غلظت وقتی حفاظت تنفای:

 استفاده نمایید. کارتریج دار بخارات آلی/گاز اسیدی، ی مهندسی از رسپیراتورها به عنوان پشتیبان کنترل

مانند  ییاز وسایل حفاظتی آزمایش شده و مورد تایید استاندردها اید ارزیابی ریسک انجام شود. فقطب هااز رسپیراتور برای مشخص شدن نیاز به استفاده

,CEN(EU) NIOSH(USA) .استفاده کنید 
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 ها را بررسی کنید. بودن آن ی حفاظتی، مناسبها های غیرقابل نفوذ. قبل از استفاده از دستکش استفاده از دستکش ها: حفاظت دست
 ها نیز بستگی دارد. اختالف کیفیت دستکش سازندگان متفاوت را باید مد نظر داشت. بلکه به کیفیت آن ،ها های مناسب نه تنها به جنس آن انتخاب دستکش

 (Viton)الستیک فلوروکربنجنس دستکش: 

 دقیقه 081 مدت زما  نفوذ دستکش:

 0.7mm: ضخامت دستکش

 عینک ایمنی حفاظت چشم:

 لباس کار حفاظتی حفاظت بد :

شورای  11/3/1331مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"در زمینه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در توجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارایران، الزامی است.

 : خصوصیات فیزیکی   شیمیایی9بخش 

 یکی   شیمیاییاطالاعات اساسی خصوصیات فیز 1.9

 مایع. ظاهر

 رنگ. بی  نگ

 مالیم بو

 مشخص نشده است. ی بو حد آستانه

pH .مشخص نشده است 

 -47°C( F°53-) ی ذ ب نقطه

 138-139°C( F°282-280) ی جوش نقطه

 مشخص نشده است. دمای تصعید

 25°C( F°77) ی اشتعال نقطه

 مشخص نشده است. قابلیت اشتعال )جامد، گاز(

 456°C( F°869) گیری دمای آتش

 مشخص نشده است. دمای تجزیه

 مشخص نشده است. دمای خود اشتعالی

 پذیر است. قابل انفجار بخار/ هوا امکان تشکیل مخلوط  ماده قابل انفجار نیست. هر چند خطر انفجا 

 %VOL 7.6: حد باال                         %VOL 1.7حد پایین:  ی قابل انفجا  محد ده

 20°C  7hpa (5 mm Hg)( F°68فشا  بخا  د  دمای )

20°C 0.866g/cm( F°68دانایته د  دمای )
3
 (7.227 Ibs/gal) 

 مشخص نشده است. ی نابی دانایته

 مشخص نشده است. ی بخا  دانایته

 مشخص نشده است. نابت تبخیر

 20°C 0.2g/l( F°68حاللیت د  آب د  دمای )

 مشخص نشده است. (n-Octanol/Waterضریب تفکیک )

 : مشخص نشده است..20°C: 0.62mPas           Kinematic( F°68د  دمای ) Dynamic  یاکوزیته

 پذیری : پایدا ی    اکنش10بخش 

 اطالعاتی وجود ندارد. پذیری:  اکنش 1.10

 شده برای انبار، پایدار است. تحت شرایط توصیه پایدا ی شیمیایی: 2.10

  ی حرا تی/شرایطی که باید ازآ  د  ی شود: تجزیه 2.10

 افتد. ی حرارتی اتفاق نمی اگر تحت شرایط مورد توصیه، انبارشده و مورد استفاده قرار گیرد، تجزیه
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 با عوامل اکسیدکننده قوی واکنش می دهد. های احتمالی خطرناک:  اکنش 4.10

 عوامل اکسیدکننده.مواد ناسازگا :  5.10

 دی اکسید کربن و منوکسید کربن. خطرناک حاصل از تجزیه: محصوالت 6.10

 شناسی : اطالاعات سم11بخش 
 شناسی اثرات سم 1.11

 جذب پوستی ماده خطرناک است. در صورت تماس پوستی، مضر است. اگر استنشاق شود، مضر است. مامومیت حاد:

RTECS ی سمیت حاد ترکیبات این محصول است. شامل اطالعاتی درباره 
LD50 / LC50ای وجود ندارد. : داده 

 شود. سبب تحریک پوست میتحریک/ خو ندگی پوست:  

 ممکن است سبب تحریک شود.تحریک چشم/خو ندگی: 

 شده وجود ندارد. زای شناخته اثرات حساسیتحااسیت: 

 زایی این ماده است. ی جهش شامل اطالعاتی درباره RTECS :اثر موتاژ  بر سلول جنای

 :(Carcinogenicity)زایی  طا سر

EPA-I :زایی انسانی، اطالعات ناکافی است. برای ارزیابی پتانسیل سرطان 

ACGIH:A4  :زا در انسان یا  ی سرطان عنوان ماده بندی به بندی نشده است: اطالعات کافی برای تقسیم زا برای انسان طبقه ی سرطان عنوان ماده به

 حیوان وجود ندارد.

IARC:3 :بندی نشده است. زای انسانی طبقه عنوان ماده سرطان به 

 ی سمیت دستگاه تولید مثل این ماده است. شامل اطالعاتی درباره RTECSسمیت دستگاه تولید مثل: 

 اثراتی، شناخته نشده است.ی تکرا ی:  مواجهه -های خا  هدف سمیت ا گا 

 خته نشده است.اثراتی، شنا یک با  مواجهه: -های خا  هدف سمیت ا گا 

 اثراتی، شناخته نشده است. خطر تنفای:

 ی سمیت دزهای متفاوت این ماده است. شامل اطالعاتی درباره RTECS سمیت مزمن تا تحت حاد:

 طور کامل تحقیق نشده است. ورد سمیت حاد و مزمن این ماده بهاساس اطالعات ما در م: برتر شناسی بیش اطالاعات سم

 زیات محیطی : اطالاعات12بخش 

 سمیت 1.12

 تری در دسترس نیست. اطالعات تکمیلی بیشسمیت برای آبزیا : 

 تری در دسترس نیست اطالعات تکمیلی بیش پذیری: مقا مت   تجزیه 2.12

 تری در دسترس نیست. اطالعات تکمیلی بیش احتمال تجمع زیاتی: 2.12

 س نیست.تری در دستر اطالعات تکمیلی بیش د  خاک: نفوذ 4.12

 تر اطالاعات زیاتی بیش 5.12

 اجازه ندهید ماده به صورت رقیق نشده یا در مقادیر زیاد وارد آب زیر زمینی، مسیر آب و سیستم فاضالب شود. نکات اعمومی:

 .از انتقال این ماده به محیط زیست اجتناب کنید

 .کاربردی نیست: PBT ،vPvBنتایج ا زیابی  6.12

 ع: مالحظات دف12بخش 

 برای دفع صحیح با مراجع قانونی مشورت کنید.: توصیه، های دفع مواد زائد   ش 1.12

 باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود.بندی مواد آلوده:  باته
 قانون اجرایی نامه ینمجلس شورای اسالمی و آئ 1383ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 1380پسماندها مصوبه  مدیریت
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 : اطالاعات حمل   نقل14بخش 

UN number 

IMDG- IATA-DOT UN1307 

UN proper shipping name    DOT Xylenes 

IMDG- IATA XYLENES 

Transport hazard class(es) 

DOT  
Class: Flammable liquids                Lable :3 

Class:  (F1) Flammable liquids          Lable:3 

IMDG- IATA 
 
Class:  Class: Flammable liquids               Lable :3 

Packaging group 

IMDG- IATA-DOT II 

 کاربرد ندارد. خطرات محیطی                   

 کننده های خا  برای استفاده احتیاط

EMS Number 
 هشدار: مایعات قابل اشتعال

F-E,S-D 

 ای براساس الزامات حمل اعمده
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC 

code 
 کاربرد ندارد.

 DOT    تر حمل   نقل اطالاعات بیش

 مواد خطرناک

Marin pollutant(DOT) 

- 

 خیر

UN "Model Regulation" UN1307, Xylenes,3,II 

 ت قانونی: اطالاعا15بخش 

 :قوانین خا  ایمنی، بهداشتی   زیات محیطی برای این ماده یا مخلوط 1.15

 ی ترکیبات این ماده در آژانس حفاظت از محیط زیست مواد سمی و کنترل مواد شیمیایی آمریکا فهرست شده است. همه

 برای این ماده انجام نشده است.ا زیابی ایمنی شیمیایی:  2.15

 دار فنی مورد استفاده قرار گیرد. این ماده باید فقط توسط افراد صالحیت و د محد دیت استفاده:اطالاعات د  م 2.15
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 : سایر اطالاعات16بخش 
 1295پاییز  تا یخ تهیه

 (شااعا) ایرا  اعلمی های مایشگاهآز شبکه -معا نت پژ هش   فنا  ی  زا ت اعلوم، تحقیقات   فنا  ی  به سفا ش

 کننده تهیه
دکتر محمداعلی اسداللهی   مهندس مهدی کمالی )ااعضاء هیات اعلمی دانشگاه اصفها (   دکتر محمدصادق اعلیائی )اعضو 

 هیات اعلمی  زا ت اعلوم، تحقیقات   فنا  ی(

 لوم پزشکی اصفها (ای دانشگاه اع ا شد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کا شناس خانم تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر اعطا ا  کا شناس طرح

 منابع   ماخذ
Alfa Aesar: 2014 

 (1291 آ   د  ایرا  ) یرایش شغلی با اعوامل زیا  ی مواجههکتاب حد د مجاز 

 مهم اتنک

ده از مواد  سانی   افزایش آگاهی اعمومی نابت به خطرات استفا شده د  این سند با هدف اطالع اطالاعات ا ائه -1

 شیمیایی تهیه   د  دسترس اعموم قرا  گرفته است.

های معتبر تولیدکننده د  دنیا  شده توسط شرکت های اطالاعات ایمنی ا ائه اطالاعات موجود د  این سند براساس برگه -2

داخل کشو ، است که منابع اصلی آ  د  قامت منابع   ماخذ آ  ده شده   د  موا دی براساس استاندا دهای موجود د  

 سازی شده است. بومی

 د  تهیه این سند تالش شده تا این اطالاعات با نهایت دقت از زبا  اصلی به زبا  فا سی برگردانده شود.-2

 استفاده از این از ناشی احتمالی اعواقب د خصو   ا مائولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگا    کنندگا  تهیه -4

 به شده اصالح از ناخه است الزم سند، این اعلمی اطالاعات تغییر د  صو ت هرگونه است د  پذیرند. بدیهی نمی اطالاعات

 شود. استفاده آ    ز

انشگاه های اعلمی ایرا  )شااعا( د  قالب طرح پژ هشی توسط د به سفا ش شبکه آزمایشگاهی اطالاعات ایمنی حاضر،  برگه

 باشد. میاین د  نهاد متعلق به مادی   معنوی آ  ی حقوق  کلیه تهیه شده است   اصفها 


