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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  استن

 پروپان،  -٢دى متيل فرمالدئيد، دى متيل کتال، دى متيل کتن، کتن پروپان، بتا کتن پروپان، متيل کتن،                  
  نامهاى  مترادف    پيروسترىک اسيد، پيروسترىک اتر

٦٧-٦٤-١ CAS ره شما  

٢٠٠-٦٦٢-٢     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى آليفاتيک اشباع شدة کتن، آلکانون

 وزن مولکولى ٠٨/٥٨

C3-H6-O فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 
خطرناک براى  مواد منفجر شونده اکسيد کنندهمواد 

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 ppmدر غلظت هاى     .  سبب تحرىکات مختصر مى شوند        ٥٠٠ ppmبخارات استن در غلظت هاىى حدود           

. استن ماىع محرک بسيار شدىدى براى حيوانات و بعضى از انسانهاست           .  تحرىکات قابل توجه هستند    ١٠٠٠
 ساعت  ٤٨ نفر از انسانها گزارش شده است که استن سبب صدمه زدن به قرنيه مى شود که پس از                              ٣در  

 .در برخى موارد صدمات ماندگار به قرنيه چشم دىده مى شود.  بهبود ىافته است

 ماس با چشمت

. استن در مطالعات حيوانى و برخى از انسانها مى تواند هم محرک پوست باشد و هم تحرىکى اىجاد نکند                             
در خيلى از گزارشات    . تأثيراىن ماده برروى سالمتى ازطرىق جذب پوستى در پوستهاى سالم خيلى کم است              

ت که در اثر تماس اىن ماده با پوست آنها،             در مورد انسانها که اکثر آنها بچه هاى جوان بودند نشان داده اس               
 .افراد دچار ناراحتى و ناخوشى شدند

 تماس با پوست

در بسيارى از مطالعاتى که گزارش شده مشخص شده اىن ماده اثرى ندارد ىا             . خوردن اىن ماده متداول نيست    
ىن ماده را مى خورند  گرم از ا٢٠برروى افرادى که روزانه ) خواب آلودگى مختصر  (تأثير بسيار مختصرى    

استن . در مطالعات بر روى حيوانات مشخص شده که استن از راه خوراکى سميت باالىى ندارد                              . دارد
 .مى تواند در هنگام خوردن ىا استفراغ کردن وارد رىه ها شود

 بلعيدن و خوردن

ودگى، حالت   مى تواند سبب گيجى، احساسى شبيه مستى، خواب آل            ٢٠٠٠ ppmاستنشاق غلظت هاىى حدود     
ممکن ) ١٠٠٠٠ ppmبيشتر از   (بى هوشى در اثر استنشاق غلظت هاى باالى اىن ماده          . تهوع و استفرغ شود   

. تحرىکات غيرقابل تحمل بينى و گلو در اثر استنشاق اىن غلظت ها ممکن است اتفاق بيفتد                  . است اتفاق بيفتد  
 .در غلظت هاى خيلى باال غش کردن، کما و مرگ روى مى دهد

 فستن

 حرىق .شدىدًا قابل اشتعال است
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

  کمکهاى اوليه-٤
 ٢٠سرىعًا چشم هاى آلوده را به صورتى که پلکها باز است با آب ولرم به مدت                         

به پزشک  . دقيقه به صورتيکه پلکها باز است، شستشوداده تا آلودگى برطرف شود          
 .مراجعه شود

 تماس با چشم

اگر تماس پوستى اتفاق افتاد سرىعًا             .  روى سالمتى انتظار نمى رود         تأثيرى بر  
 تماس با پوست .  دقيقه شستشو داده تا آلودگى برطرف شود٥موضع آلوده را با آب ولرم به مدت 

دهان مصدوم را با    . هرگز از راه دهان به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد             
 ٣٠٠ تا    ٢٤٠به فرد مصدوم      . اغ نکنيد فرد را وادار به استفر       . آب شستشو داده   

اگر استفراغ خودبه خود اتفاق افتاد        ..ميلى ليتر آب با امالح معدنى رقيق بخورانيد           
سرىعًا فرد را به      . فرد را به بغل خوابانده تا جلوى راه تنفسى فرد گرفته نشود                     

 .اورژانس ىا پزشک ببرىد

 بلعيدن و خوردن

اگر عالئم  . لودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده           اگر عالئم نماىان شد منبع مولد آ          
 تنفس .باقى ماند به پزشک مراجعه نمائيد

کليه اقدامات کمک هاى اوليه مى باىست توسط دکتر ىا فرد آموزش دىده انجام شود                
 اطالعات پزشکى .و تحت کنترل باشد

 

  اطفاء حرىق -٥
همچنين مى تواند  . ىعًا مى سوزد اىن ماده در دماى اتاق سر      . شدىدًا قابل اشتعال است   

 خطر آتش گيرى .در محيط هاى بسته تجمع داشته باشد و خطر سميت و اشتعال داشته باشد

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکساىد، پودرخشک موادشيمياىى، فوم الکل، فوم پليمر

 آب براى خاموش کردن اىن نوع حرىق ممکن است مؤثر نباشد زىرا تواناىى خنک      
 ساىر توضيحات .کردن اىن ماده را به زىر نقطه اشتعال ندارد
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست . که مقاوم در برابر موادشيمياىى است… دستکش، لباس هاى سراسرى ، کفش و
گوگل هاى اىمن در برابر موادشيمياىى که نسبت به پاشيده شدن مواد مقاوم هستند و          

 حفاظت چشم .مورد نياز است)  اىنچ٨حداقل (ىا حفاظ صورت 

 حفاظت بدن  .که مقاوم در برابر موادشيمياىى است… دستکش، لباس هاى سراسرى ، کفش و

 حفاظت تنفسى .ده نمائيد استفاNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 
 

 
 
  احتياطات محيط-٧

محيط را فقط   .  کليه منابه مشتعل و محترق را دور کرده       . محيط آلوده را تا پاک نشدن کامل آن محدود نمائيد          
. افراد مى باىست کليه لوازم اىمنى فردى مورد نياز را استفاده نماىند                . توسط افراد آموزش دىده پاک نمائيد        

 .  کنيدمحيط را تهوىه
 حفاظت محيط

از جلوى نشت مواد      . از داخل شدن اىن ماده به راه هاى آبى، فاضالب و محيطهاى بسته خوددارى کنيد                          
مواد رىخته شده را با خاک، شن، ماسه و ساىر موادى که با اىن ماده واکنش نمى دهند جمع                       . خوددارى کنيد 

در ظروف مناسب،   . يزات وکيوم کننده جمع کنيد     ماىعات رىخته شده را توسط پمپ ضدحرىق ىا تجه           . نمائيد
 .محيط را با آب شستشو دهيد. دربسته و برچسب دار برىزىد

 نظافت محيط آلوده

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى، کشورى و منطقه اى عمل نمائيد
 دفع بسته بندى شده .نها را تحت روش هاى کنترل شده، بسوزانيدمواد را در محل هاى مشخص شده دفن کرده ىا آ

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

قبل از حمل و نقل     . هستند) براى چشم محرک  (اىن مواد شدىدًا قابل احتراق و سمى         
کنترل هاى مهندسى براى اپراتورها و مهيا کردن کليه لوازم اىمنى فردى مورد نياز              

افرادى که با اىن مواد کار مى کنند مى باىست نوع         . م است و استفاده از آنها بسيار مه     
 . کار با اىن مواد و خطرات آن را آموزش ببينند

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور از گرما، منابع قابل احتراق و                         
شراىط انباردارى      .اشعه مستقيم خورشيد انبار شوند

  مناسببسته بندى  
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف

 رنگ بى رنگ
 بو .بوى نافذ مختصر، مشخص و شيرىن، کمى بوى آروماتيک و بوى ميوه مى دهد

 PH .استن اسيد بسيار ضعيفى است.  نيستمشخص
 حالليت آب  .کامًال قابل حل است

در اتانول و ساىر الکل هاى با وزن مولکولى پاىين، دى اتيل اتر، ساىر اترها، بنزن، کلروفرم، اسيدهاى                       
 اللهاى آلىحالليت در ح . کربوکسيل، دى متيل فرماميد، ساىر حاللهاى آلى قطبى، و بيشتر روغنها قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص . درجه سانتيگراد٢٠ در ٧٩١/٠
 LEL . درجه سانتيگراد٢٥در % ٥/٢

 درجه  ١٠٠٤ -٤/١٠٠٠( درجه سانتيگراد      ٥٤٠-٥٣٨،  ) درجه فارنهاىت   ٨٦٩( درجه سانتيگراد      ٤٦٥
 دماى خود آتشگيرى )فارنهاىت

 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت٠( درجه سانتيگراد -١٨
 نقطه ذوب(m.p) )نقطه انجماد) ( درجه فارنهاىت-٣/١٣٨( درجه سانتيگراد ٦/٩٤
 نقطه جوش(b.p)  ميليمتر جيوه٧٦٠در )  درجه فارنهاىت٢/١٣٣( درجه سانتيگراد ٢/٥٦
 فشار بخار ) درجه سانتيگراد٢٠ ميليمترجيوه در ٣/١٨٥ تا ١٨٠( کيلوپاسکال ٧/٢٤ تا ٢٤

mpa.s وىسکوزىته يگراد درجه سانت٢٠ در ٣٢/٠ 
 ساىر اطالعات فرار

 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى 

قابل تبخير، و زمانيکه وارد خاک مى شود قابل جذب است و تنزل                        
 رفتار در محيط زىست .بيولوژىکى دارد

در اتمسفر استن مى تواند سرىعًا فتوليز شود و واکنش هاى فتوشيمياىى              
 ٧٩نيمه عمر اىن ماده چيزى معادل         . اى هيدروکسيل دهد  با رادىکال ه 

بطورکلى ميانگين  .  روز ژانوىه و ماه جوون به ترتيب مى باشد            ١٣و  
 . روز است٢٢ساليانه آن حدود 

 قابليت تجزىه

 LC50=5540 mg/L/96H ماهى رنگين کمانى
  ppm/24H 14250مرگ ماهى خورشيدى
 TLm=13000 ppm/48H ماهى پشه اى
LC50 (96Hr.) 5540 = ماهى قزل آالى رنگين کمانى mg/L;  
 mg/L 8120-7280 = ماهى قنات

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .انتظار نمى رود اىن ماده در بدن ماهى ها تجمع داشته باشد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
مواجهه طوالنى مدت اىن ماده با اشعه مستقيم آفتاب سبب توليد منوکسيدکربن                       . پاىدارى معمولى دارد    

 پاىدارى .مى شود

 بمحيطهاى مورد اجتنا .جرقه، شعله هاى باز، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق، مواجهه طوالنى مدت با نور مستقيم خورشيد
مثل برم، ترى اکسيدکروم، کلرىدکروم، اسيدنيترىک، اسيدسولفورىک و                     ( عوامل اکسيدکننده قوى         

، پرکسيدهيدروژن، عوامل کاهنده قوى          )مخلوط هاى آن، پرکلرات نيتروسيل ىا پرمنوسولفورىک اسيد             
لياهاى ، هگزاکلرومالمين ىا ترى کلرومالمين، حالل هاى هالوژنه، ق                    )مثل فسفر، هيدرادهاى فلزى        (

 ، پتاسيم ترت بوت اکسيد، سولفور دى کلرىد)مثل کلروفرم ىا بروموفرم و پتاسيم هيدروکسيد( مخلوط 

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه 
 ساىر اطالعات .به بسيارى از پالستيک ها و الستيک ها حمله مى کند به خصوص آنهاىى که داراى راىون هستند

 
  سم شناسى-١٣

LC50 (male rat): 30000 ppm (4-hour exposure); cited as 
71000 mg/m3 (4-hour exposure)  
LC50 (male mouse): 18600 ppm (4-hour exposure); cited as 
44000 mg/m3  (4-hour exposure) 

 مسموميت تنفسى

LD50 (oral, female rat): 5800 mg/kg  
LD50 (oral, mature rat): 6700 mg/kg (cited as 8.5 mL/kg)  
LD50 (oral, newborn rat): 1750 mg/kg (cited as 2.2 mL/kg)  
LD50 (oral, mouse): 3000 mg/kg (32,unconfirmed) 

 مسموميت غذاىى

LD50 (dermal, rabbit): 16000 بيشتراز mg/kg (cited as 20 
mL/kg) مسموميت ا ز پوست 

 ٠٠٥/٠رىختن    . م خرگوش ها است      استن غيرقابل حل محرک شدىد چش                
ميلى ليتر از اىن ماده در داخل چشم خرگوش ها سبب تحرىکات شدىد چشمى                    

 .مى شود
 مسموميت چشمى

مطالعات قابل شمارش نشان داده که اىن ماده مى تواند بر روى کارآىى سيستم                
 اثرات حاد .اعصاب مرکزى اثر داشته باشد

 اتساىر اطالع  A4سرطان زائى گروه 

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 500 ppm (1188 mg/m3) 
TLV STEL : 750 ppm (1782 mg/m3) LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هواىى 
 حمل و نقل درىاىى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

  ماىع قابل اشتعال-٣: کالس خطر 
 ساىر اطالعات  II: گروه بسته بندى 
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  اطالعات نظارتى -١٥
[F] نمادهاى خطرات 

[R:11] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S(2-)*9-16-23-33] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
به عنوان حالل در فرموالسيون پوشش دهنده سطوح و مواد مربوط به شوىنده و تينرها، همچنين                        
در آکرىليک و الکل هاى نيتروسلولز و رنگ ها، به عنوان حالل در مواد داروئى و آراىشى، حالل                     

ب، سيمان، جوهر پرىنتر، چسب، واکس، رزىن، چربى ها، گرىس، روغن ها، و مواد رنگى در                  چس
پروسه هاى عصاره گيرى، در صناىع بى دود کردن پودر، به عنوان حالل پاک کننده در صناىع                             

 . الکترىکى، و به عنوان حمل کننده استيلن در داخل سيلندرها مورد استفاده است
شيمياىى به عنوان ماده ميانى در تهيه متيل متاکرىليت،  متاکرىليت اسيد، متيل             از اىن ماده در صناىه      

اغلب اوقات در تهيه ترکيباتى مثل آنتى اکسيدان ها،            .  استفاده مى شود   Aاىزوبوتيل کتن، بيس فنل       
علف کش ها، کتن هاى سنگين، تغليظ فرمالدئيد و دى فنال آمين، و وىتامين هاى ميانى مورد استفاده                     

 . ستا
استن بطور طبيعى در متابوليسم طبيعى بدن و در ارگان هاى طبيعى و عضالت و بافت ها دىده                              

 .و خون حاوى مقدارى استن است. مى شود

 کاربردهاى ماده
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