
  

 
 
 ، هگزن1                   مني مواديكارت ا  
 
 

1-HEXENE                                                                              ICSC: 0490 
 ، هگزن١

 بوتيل اتيلن
 هگزیلن

C6H12 / CH2=CH(CH2)3CH3 :فرمول شيميایی
 ٢/٨۴: وزن مولکولی

 

CAS # 592-41-6 
ICSC # 0490
UN # 2370

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

اي به شدت  قابل اشتعال  :آتش  عله ه اورت  ش  درمج
ه ودود  از، جرق رار ب  ق

 .نگيرد
 

  AFFF  ، دي اآسيدآربن وپودر

اده در   :انفجار  ن م ار ای اهوابخ ب ب  ترآي
 .قابل انفجاراست

 سيستم تهویه بسته
ي  از  زات الكتریك تجهي

دانفجار نایي ض ی وروش
 .استفاده نمائيد

 

ا    وزي ب ش س روز آت ورت ب در ص
ا ظر         ف وپاشيدن آب بر روي بشكه ی

 .آنها را خنك نگهدارید) چليك(

ن   :مواجهه  ط ای ه  توس د  م ازتولي
 .ماده پيشگيري آنيد 

 
 

 

 :استنشاق 
 

رگيجه رفه، س واب ،  س خ
الت  ودگي، آس اي ، آل م ه زخ

 دهاني، بيهوشي، تهوع   

 تهویه، 
ه اتهوی عي  ی   موض

ي    تم تنفس راري سيس برق
 درصورت نياز

 هوای تازه، استراحت
اع    کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 .عالئم حياتی را کنترل کنيد

 
 .در بياوریدلباس های آلوده شده را  دستكش هاي حفاظتي     قرمزي ،خشكي پوست :پوست 

 .پوست را با آب فراوان بشوئيد
 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 
ا را             عينك هاي حفاظتي  قرمزي :چشم ها  ه چشم ه دین دقيق رای چن ابتدا ب

 .با مقدار زیادی آب بشوئيد
د    ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ

 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
ه  ( :يگوارش اق را مالحظ ش استنش بخ

 )نمائيد
  : آارحيندر

 وسيگارن  شاميدن، آ خورد
 .ن ممنوعآشيد

 
 

 .را بشوئيدفرد دهان 
 .فرد را مجبوربه  استفراغ نكنيد

 .ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 
 

 



  

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
 .  را تخليه نمائيدطرناحيه خ

ك با رد ی دف ورت آني ص مش . متخص
ا  تي ه ده را   نش ه ش ات ریخت  ومایع
روف  ع آوری  درظ ذی جم دون منف ب

ا  ونموده   ان از   حد  ت ه    امك خطر  منطق
 . دورآنيد

ده را ا   باقيمان ن ی ك ش ه آم واد ب  م
ان     دیگر جذب نموده  جاذب    وبه یك مك

 . منتقل کنيدامن 
ژه ( اظتي وی وازم حف ر: ل ي  فيلت تنفس

 )آلیو بخارات  براي گازها

وزی  در ش س ر آت اوم در براب ل مق مح
 .نگهداری نمائيد

ده  يد کنن واد اکس داری  دور از م نگه
 .نمائيد

 .نگهداری نمائيدخنك در محل 

UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

ه م
 . تاثير بگذارداعصاب مرآزي  سيستم بر مي تواند ماده  این 

 . شيميایي بنماید ذات الریه   وایجاد ریه سبب مكش آن در يدن مایع مي تواندبلعم

 : اثرات مواجهه كوتاه مدت 

 .شود هوا سبب آلودگي  و شده  به سرعت بخار مي توانددرجه سانتيگراد  ٢٠ این ماده  درت
  :خطرات استنشاقا
 .شودبدن طریق تنفس جذب  این ماده مي تواند ازبخار ع

  :هاي مواجهه هراال

 .ای آن مشخص نشده است برTLVط

  :حدود مجاز شغليا

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 بوي ویژه مایع بي رنگ با

 
  :كييزيخطرات ف

وا  از بخارات آن  ر    ه د        ممكن است در     و مي باشد    سنگين ت ين حرآت آن راق     و   نزدیكي زم باعث احت
  .مي گردد  محيط  اآسيژن به همين دليل درفضاي پائين سقف جمع مي شود وموجب آمبود، شود

 
  :ييايميخطرات ش

 .سبب آتش سوزي وانفجارمي شود  داده و اآسيژن واآنش شدیدًا با
 
 

 

 

 

 .  مي شود  واعضاء تنفسي  چشم تحریك باعث 

 . سبب بيهوشي گردد تماس بيش ازحد مي تواند
 

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 .شودمی پوست خشکی باعث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد ۶٣٠: وشنقطه ج

 درجه سانتيگراد  ١۴٠: نقطه ذوب
 ٧/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
 ندارد :حالليت در آب
  پاسكال کيلو۴١:  درجه٣٨فشار بخار در 
 ٩/٢): ١=هوا (چگالي نسبي 

 
 

 درجه سانتيگراد ٢٠هوا در / چگالي نسبي مخلوط بخار
 ٨/١ ):١=هوا(

  درجه سانتيگراد -٢۶: نقطه اشتعال
درجه  ٢۵٣ :رجه حرارت آتشگيري خودبخوديد

 سانتيگراد
 ٩/۶ تا ٢/١: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 نكات قابل توجه
 .خصوص این ماده به اندازه آافي صورت نگرفته است تحقيقات زیست محيطي در
 .مرگ گردد مراه افزایش ریسك بيهوشي یااآسيژن به ه باعث آمبود مي تواند غلظت باالي این ماده درهوا

 .ميزان اآسيژن راچك آنيد به محوطه  ورود زاقبل 
 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0490                                                                                                              1-HEXENE

 
 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خدیجه موسویمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


