
امروزه بسیاری از افراد را به سمت خود می کشد و افرادی که در زمینه ی   و فروش آن، خرید زایلین
شیمی فعالیت دارند را وادار می سازد که قبل از خرید این مایع خوشبو اما خطرناک تحقیقات کامل را  

به ترکیب سه ایزومر زایلن یعنی اورتو زایلن، متا زایلن و پارا زایلن گفته   زایلین .به عمل بیاورند
 .ودشمی 

توان به عنوان حالل در صنایع گوناگون اشاره کرد که کار کردن با آن  می  کاربرد های زایلین  از جمله
م  تواند برای فرد بسیار خطرناک باشد و آسیب های فیزیکی به جس بدون رعایت نکات ایمنی می 

 .انسان وارد کند

گلو و گوش، سردرد، ناهماهنگی   بعضی از عوارض و آسیب های زایلین عبارتند از: سوزش در بینی
و موارد    عضالت، سرگیجه، وارد شدن اشعه های آن به سیستم تنفسی و ریه ها، افزایش دمای بدن

شود. برای اطالع از تمامی این چنینی اشاره کرد که همه این ها منجر به ایجاد سرطان در انسان می
 .موارد که درباره ی خرید زایلین باید بدانید با ما همراه باشید

 

 تولید نفت  برای  خرید زایلین

از حالل زایلن اغلب برای مخلوط شدن با نفت و بنزین استفاده می شود. عالوه بر نفت، خرید زایلن  
به   طرها و سموم دفع آفات کاربرد دارد.خرید زایلین را برای صنعت چاپ و داروسازی همچنین ع 

 .بسپارید شیمی فرنو مجموعه ی

https://shimifarno.com/product/xylene/
https://shimifarno.com/blog/applicatin-of-xylene/
https://shimifarno.com/


 

 تاریخچه زایلین 

شناسند. این هیدروکربن های  متیل، ام زایلن نیز میاین ترکیبات آروماتیک را با نام هایی همچون دی 
مایع با بوی شیرین، اشتعال پذیر، فّرار و بی رنگ هستند. محل قرارگیری دی متیل ها بر روی شکل  

گرم بر   ۱۰۶است که جرم مولکولی آن هم   C8H10 باشد. فرمول مولکولی آنمیایزومر ها تاثیر گذار 
 .باشدمول می

 لین و مهم ترین کاربردهای آنخرید زای

باشد. این حالل شیمیایی از نفت تولید شود که بسیار قوی و قدرتمند می به زایلن، زایلول هم گفته می 
های خاصی برخوردار است. چون زایلن از نفت تشکیل شده  شود و به همین دلیل از مزایا و ویژگیمی 

و یا محصوالت مصنوعی بدون آسیب رساندن به  توان از آن در پاک سازی رنگ ها، لکه چوب و می 
 .سطوح استفاده کرد

برای به کارگیری و از بین بردن لکه ها بسیار مناسب است. این ماده دارای ترکیباتی است که بر روی  
توان از آن به عنوان حالل استفاده کرد تا از زنگ زدگی فلزات جلوگیری  شود و میفلزات استفاده می

 .کند، مثل انواع چسب ها، چربی، لعاب و مواد ضد آب هستنددی که زایلن حل می کنند. سایر موا

زیرا زایلین بسیار مقاوم در برابر خورد شدن است، بنابراین خرید زایلین به عنوان حالل در ساخت  
تواند گاز نوشابه ها را درون خود حفظ کند، چون  ه می شود همچنین میپالستیک و چسب استفاد

 .باشددارای خواص سد کنندگی محکمی برای دی اکسید کربن می

 !خرید زایلین چه کاربردهای دیگری دارد 



 .بیشتر نقاشان برای رقیق سازی از خرید زایلین بهره می برند •
کنند، همچنین از  را در آزمایشگاه ها و حمام ها به منظور خنک کردن ظروف استفاده میزایلن  •

 .شوداین حالل برای حذف روغن های غوطه ور از میدان میکروسکوپی استفاده می 
 .تواند با اسید ها و یا اکسید کننده های بسیار قوی هم واکنش دهداین ماده می •
د های میکروسکوپی قبل از اینکه رنگ آمیزی صورت بگیرد  زایلین برای حذف پارافین از اسالی •

 .شوداستفاده می

 

 نحوه ساخت زایلین

شود که یکی از محصوالت مهم و پر کاربرد در صنایع پتروشیمی  های متنوعی تولید می  زایلن از روش
توان آن را از کربن شدن زغال سنگ هنگام ساخت سوخت کک به دست  باشد. با خرید زایلین میمی 

طی سال هایی که  توان از طریق متیالسیون بنزن و تولوئن زایلن را تولید کرد. به طور کلی آورد. یا می
آگوست کاهور توانست این محصول را تولید کند، روش های هوشمندانه و جالبی برای ساخت آن 

های   ارائه شده است. امروزه هر شرکتی روش جدیدی برای تولید زایلین استفاده می کند یا از روش
 .قبلی پیروی می کند



 

 هنگام خرید زایلین باید انواع زایلن را بشناسید

ای در صنعت دارند و بخش مهمی  زایلن ها دارای انواع مختلفی هستند که همه آنها کاربرد های ویژه 
امی زایلن ها از یک فرمول  از یک صنعت به شمار می آیند. همانطور که در باال به آن اشاره کردیم تم

کنند و جزو ساختار های هیدروکربن هستند. به طور کلی آنها را در دو دسته زایلن   یکسان پیروی می
کنند. زایلین مخلوط یک مایع هیدروکربن معطر، بی رنگ، قابل اشتعال  مخلوط و صنعتی تقسیم می 

 .و همچنین با بوی شیرین است

 .نندک در دسته ی زایلن های مخلوط آن ها را به سه دسته؛ متا، پارا و ارتو و تقسیم می

 متا زایلین 

باشد و در مجموع به عنوان   نوعی هیدروکربن معطر است که از جزو سه ایزومر دی متیل بنزن می 
دهد دو ترکیب  است که نشان می    meta در آن مخفف  m نوعی زایلن شناخته شده است. حرف

حلقه بنزن را تصرف کردند. در محل قرارگیری دو گروه متیل،   ۳و  ۱قسمت   m-xylene متیل موجود در
 .از الگوی جایگزینی آرن آن هاست پیروی می شود

 پارا زایلین

باشد که به طور کلی آن را به  پارا هم نوعی هیدروکربن معطر است که جزو ایزومر دی متیل بنزن می 
در آن همان مخفف شده ی پارا است و نشان می   p تین. حرف العنوان زایلین شناخته شده است

باشد.  دهد که دو گروه متیل در پارا از محل قرارگیری یک و چهار آن هم به طور مخالف برخوردار می 
 در این 



محل الگوی جایگزینی دو گروه متیل با سایر زایلین ها یعنی ارتو وپارا کامال متفاوت است. در حالی که  
می باشد. این ایزومر هم همچون سایر ایزومر ها بی رنگ و   C6H10 همه آنها یکسانفرمول شیمیایی 
 .باشد و از رایحه معطری برخورداری استقابل اشتعال می 

پارا یک مواد اولیه شیمیایی مهمی است که در صنایع گسترده می توان از آن استفاده کرد. از یک جز  
 .ود که برای تولید پاریلین قابلیت پلیمری شدن را داردآن در تولید اسید ترفتالیک استفاده می ش

 اورتو زایلین

های مجاور  باشد که با جایگزینی متیل به اتم های کربن در قسمت اورتو نوعی ایزومر هیدروکربنی می 
یک حلقه بنزن قرار دارد. این ایزومر تولید کننده متا و پارا است که به ترکیب آن زایلن مخلوط گفته  

 .ود. اورتو مایع، قابل اشتعال، اندکی روغنی و کامال بی رنگ می باشدشمی  

 

 : پیش بینی بازار جهانی خرید زایلین 

بازار خرید زایلین در حال حاضر رشد قابل توجهی داشته است که انتظار می رود در طی دوره پیش 
محصولی نوظهور و بالقوه قابل توجه است که انتظار می رود   PEN د.پلیمر ادامه یاب 2027-2020بینی 

 .را افزایش دهد o-Xylene در آینده نزدیک تقاضای

است که برای محیط   (Volatile Organic Compounds (VOC)) محصول فوق منبع ترکیبات آلی فرار
ها در جو وضع   VOC انتشار  زیست خطرناک است و مقررات سختگیرانه دولتی که توسط دولتها برای

شده است باعث شده است که بسیاری از صنایع از حاللهای آلی جایگزین استفاده کنند که این  
 .موضوع ممکن است بر میزان خرید زایلن اثر منفی گذاشته و باعث کاهش آن شود



 

 مضرات زایلن

درجه سانتی   ۱۷همانطور که گفته شد زایلن ها بسیار اشتعال پذیر هستند بنابراین اگر در دمای زیر 
کربن دی   شود. به طوری که حتیگراد قرار بگیرند و در دمای اتاق مخلوط شود منجر به انفجار می

اکسید، پودر مواد شیمیایی خشک کننده، فوم، اسپری یا مه آب و هر چیز دیگری برای خاموش کردن  
 .کند. چون توانایی خنک کردن و سرد کردن زایلین را ندارندای حاصل نمی آن نتیجه



 

 سخن پایانی 

در تعریف کوتاه و مختصری باید گفت که زایلین مخلوط یک ترکیب هیدروکربنی است و از آن در  
اند که از سه ترکیب پارا، اورتو و متا   دی متیل هم گفته xylene شود. بهصنایع مختلف استفاده می

 .شود که به دلیل مخلوط بودن آن به زایلین معروف استتشکیل می 

توان گفت این ماده به دلیل اشتعال باالیی که دارد هم مفید و هم مضر می باشد، زیرا از طرفی می 
روی مال، باعث ضرر هم   شود. عالوه بر تاثیر بر بسیار در صنعت کاربرد دارد و هم باعث مرگ فرد می

 .شود و ممکن است باعث انفجار بشودمادی هم می

 سواالت متداول 

 از زایلن برای چه مواردی استفاده می شود؟ •

اولین کاربرد زایلین به عنوان حالل کننده می باشد که در صنایع چاپ، الستیک و چرم استفاده می  
 .ن یک رقیق کننده رنگ در الک ها استفاده می شودگردد. همانند دیگر حالل ها از زایلین نیز به عنوا

 زایلن چه ضررهای به انسان وارد می کند؟ •

این ماده بی رنگ و اشتعال زا چنانچه در معرض چشم، بینی یا حتی پوست قرار بگیرد می تواند  
باعث تحریک آنها شود. که در نتیجه باعث سردرد، سرگیجه و در برخی موارد امکان مرگ نیز وجود  

 .دارد

 چرا استفاده از زایلن برای محیط زیست ممنوع است؟  •



ممنوع شد بر اساس ارزیابی های که شده، نشان می دهد   IFRA توسط 2009استفاده از زایلن در سال  
 .که این ماده دارای اثرات بالقوه بر محیط زیست ایت

 علت سمی بودن زایلن چیست؟ •

د برای انسان و محیط زیست مضر است و قرار گرفتن  زایلن به دلیل ترکیبات شیمیایی خاصی که دار
زیاد در معرض بخار آن می تواند به دستگاه تنفسی آسیب وارد کند زیرا باعث تجمع مایع در ریه ها  

 .می شود که این امر باعث ایست تنفسی می گردد

 آیا زایلن همان استون است؟  •

حصوالت مختلف صنعتی استفاده می شوند.  استون و زایلن ترکیبات آلی هستند که به طور موثر در م
هر دوی این ترکیبات ماهیتی بی رنگ، قابل اشتعال و سمی با بوی خاصی دارند. استون بوی میوه ای  

 .دارد، در حالی که زایلن بوی شیرینی دارد

 


