
 
 
 آنيلين                                        كارت ايمني مواد   
 
 

ANILINE                                                                               ICSC: 0011 
 بنزن آمين
 آمينو بنزن
 فنيل آمين

 C6H7N-C6H5NH2: فرمول شيميایی
 ١/٩٣: جرم مولکولی

CAS # 62-53-3  
RTECS # BW6650000
ICSC # 0011   
UN # 1547
EC # 612-008-00-7

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 

در یك . قابل اشتعال است
آتش سوزي گازهاي محرك 

 .یا سمي آزاد مي نماید

اي باز قرار در معرض شعله ه
 .نگيرد

 )آتش روشن نكنيد ( 

 آف مقاوم در برابر ،AFFF ،اسپري آب
  دي اآسيد آربن، پودر، الكل

 :انفجار 
 
 

 درجه ٧٠در دماي باالتر از 
سانتيگراد مخلوط هاي 
انفجاري بخار ماده با هوا 

 .ممكن است تشكيل شوند

 درجه ٧٠در دماي باالي
 ،سانتيگراد از یك سيستم بسته

 .ه عمومي استفاده آنيدتهوی

در صورت بروز آتش سوزي بشكه ها و 
غيره را با اسپري آردن آب خنك 

 .نگهدارید

 :مواجهه 
 

  بهداشت را اآيدًا رعایت نمایيد 

 :استنشاق 
 
 

 ،لب ها یا ناخن هاي آبود
 ، گيجي، سردرد،پوست آبود

،  تشنج،تنفس با زحمت
، افزایش ضربان قلب

  بيهوشي، ضعف، استفراغ

تهویه موضعي , تهویه عمومي 
 یا حفاظت تنفسي 

  استراحت  ،هواي تازه
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

ممكن است از طریق  پوست 
 .جذب شود

براي اطالعات بيشتر بخش (
 )استنشاق را ببينيد

 دستكش حفاظتي 
 )محافظ بدن (لباس حفاظتي 

. لباس هاي آلوده را از تن بيرون بياورید
وست را آب زده و سپس آن را با آب و پ

 . صابون بشوئيد
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :ها  چشم
 
 

حفاظ صورت یا حفاظت توام   درد ،قرمزي
 چشم با دستگاه تنفسي

ابتدا چشمها را با مقدار زیادي آب براي 
 . چند دقيقه بشوئيد

اگر به سادگي امكان پذیر است لنزهاي 
 .نمایيدتماسي را خارج 

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد
 :گوارشي 

 
 

تر بخش   ات بيش راي اطالع ب
 استنشاق را ببينيد 

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار ،خوردن

 آشيدن ممنوع

 .ابتدا دهان را بشویيد
فقط (فرد را وادار به استفراغ نمایيد 

 )براي افراد هوشيار
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد



 بسته بندي و برچسب زدن )ذخيره كردن ( انبار كردن   ضايعاتدفع
مایع نشت شده را در ظروف سر 

 . پوشيده جمع آوري آنيد
مایع باقيمانده را با شن یا ماده 
جاذب بي خطر جذب نمائيد و به یك 

 . مكان ایمن منتقل نمائيد
نگذارید این ماده شيميایي به محيط 

 .زیست وارد شود
لباس :فردي ویژهوسایل حفاظت (

حفاظتي آامل شامل ماسك تنفسي 
 )متصل به آن

دور از غذا و پرسنل مواد غذایي و 
 .مواد ناسازگار نگهدارید

يميایي را   ( واد ش رات م ش خط بخ
 )مالحظه نمایيد

با غذا و پرسنل مواد غذایي جابجا 
 .نكنيد

T symbol
R: 23/24/25-33
S: 28-36/37-44
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: II

 
 

  درجه سانتيگراد آلودگي هوا در حد خطرناآي بوجود مي آید و٢٠با تبخير این ماده در دماي هم
 .هنگام اسپري آردن یا پاشيدن با سرعت بيشتر بوجود مي آید

 م
ع

بصورت ) همچنين(این ماده مي تواند از طریق استنشاق و با عبور از پوست و از طریق گوارش ت
 .بخار جذب بدن مي شود

 :هاي مواجهه  راها
 :حدود مجاز شغلي ال

با فلزاتي مانند سدیم، پتاسيم و آلسيم واآنش نشان مي دهد و گاز هيدروژن قابل اشتعال توليد مي ط
 .به مس و آلياژهاي آن آسيب مي رساند.آند

ا

 اسيد استيك خشك و ، اسيدها، به شدت با اآسيدان هاي قوي واین ماده یك باز ضعيف مي باشد
تا پروپيوالآتون و اپي آلرو هيدرین وارد واآنش شده سبب آتش مونومرهاي آلرومالمين و ب
 .سوزي و خطر انفجار مي گردد

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت  

 :ت ظاهري يوضعو كي يزيحالت ف
 .  با بوي مخصوص،مایع روغني بي رنگ

 .در تماس با هوا یا تاثير نور به رنگ قهوه اي در مي آید
 :كي يزيخطرات ف

 
 :ي يايميطرات شخ

 درجه سانتيگراد یا سوختن تجزیه شده توليد گازهاي سمي و ١٩٠این ماده در اثر حرارت باالي 
 . و بخارات قابل اشتعال مي نماید) آمونياك و اآسيدهاي ازت(خورنده 

 

TLV: 2 ppm; 7.6 mg/m3 (as TWA) (skin) (ACGIH 1992-1993).
 

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 

 . این ماده چشم ها را تحریك مي نماید
 آسيب مغزي و ، منجر به سيانوزیس،ممكن است سبب تاثيراتي بر خون مثل متهموگلوبينميا

 .نارسایي آليه شود
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 خون و طحال داشته باشد و سبب متهموگلوبينميا ، آليه ها،ده ممكن است تاثيراتي بر آبداین ما
 ). آوتاه مدت را مالحظه نمایيداثرات مواجههلطفًا (شود 

 
 



 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٨٤: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٦:  نقطه ذوب

 ٠٢/١): ١=آب(چگالي نسبي 
ت در آب در  ه٢٠حاللي انتيگراد درج رم در ٤/٣:  س  گ

  ميلي ليتر ١٠٠
  پاسكال٤٠:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ٢/٣): ١=هوا (چگالي نسبي 

 
 

وط بخار      وا در    / چگالي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ٠/١): ١=هوا(

  درجه سانتيگراد٧٠: نقطه اشتعال
ودي   گيري خودبخ رارت آتش ه ح ه ٦١٥: درج  درج

 سانتيگراد
 ١١ تا ٢/١:  حجمي هواحدود انفجاري بر حسب

 ٩٤/٠: log Powضریب جداسازي آب و هوا
 

 :طي يست محياطالعات ز
د  اك باش يط زیست خطرن راي مح ن است ب اده ممك ن م  .ای
 .باید توجه ویژه اي به ماهي ها و خرچنگ ها داده شود

 

 توجهنكات قابل 
 

 . د امكان جذب پوستي را خاطر نشان مي ساز ACGIHاز نظر پوستي سازمان 
 . استفاده از مشروبات الكلي تاثيرات مضر را تشدید مي نماید

 .  تجویز آزمایشات پزشكي دوره اي ضروري مي باشد:بسته به ميزان تماس
 . در صورت مسموميت با این ماده معالجه مخصوص ضروري مي باشد

 . وسایل الزم با دستورالعمل هایشان بایستي در دسترس باشد
 .انيكه از حد مجاز تجاوز آند ناآافي مي باشدهشدار دهندگي بو زم

Transport Emergency Card: TEC (R)-62
NFPA Code: H3; F2; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0011                                                                                                                  ANILINE

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 مهندس امير غفاری

 
 با همکاری دکتر عباس فرقدان

 

 


	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	دفع ضايعات
	بسته بندي و برچسب زدن
	T symbol
	R: 23/24/25-33

	مايع روغني بي رنگ، با بوي مخصوص.
	در تماس با هوا يا تاثير نور به رنگ قهوه اي در مي آيد.
	خ
	ا
	ا
	ب
	ح
	T
	ر
	ا
	خ
	ب
	ا
	ا
	م
	ا
	ا
	خ
	ن
	ن
	چ
	ح
	ف
	چ
	چگالي نسبي (هوا =1): 2/3

	چ
	ن
	د
	ح
	ض
	ا
	ا
	ن


	نكات قابل توجه
	ا
	ا
	ب
	د
	و
	ه
	T
	N
	د



	ديگر اطلاعات


