
 
 

    بنزن                            كارت ايمني مواد   
 

 
BENZENE                                                                              ICSC : 0015               

 CAS # 71-43-2                                                                                                                                   بنزن  
RTECS # CY1400000                                                                                                     سيكلو هگزا تري ان

ICSC # 0015                                                                                                                               بنزول        
                                                                                                              C6H6 UN # 1114: فرمول شيميایي

                                                                           EC # 601-020-00-8                             ١/٧٨: وزن مولكولي 

 / نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 

 . ایجاد نكنيدهيچ شعله اي بسيار قابل اشتعال
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 سيگار آشيدن ممنوع

 دي ، آف،AFFF ،پودر
 اآسيد آربن

 :انفجار 
 
 
 

مخلوط هوا و بخار آن قابل 
 . انفجار هستند

خطر آتش سوزي و انفجار 
 .وجود دارد

 

 تهویه. سيستم بسته 
وسایل و تجهيزات برقي و روشنایي ضد 

 .انفجارباشد
 ،ده براي پرآردناز سيستم هواي فشر

 . تخليه و جابجا سازي مواد استفاده نكنيد
از ابزارهاي دستي جرقه زن نيز استفاده 

 .نكنيد

در صورت بروز آتش سوزي 
 ظروف  با اسپري آردن آب

را خنك )  چليك هایابشكه ها (
 .آنيد

 :مواجهه 
 

  .از هر تماسي اجتناب نمائيد 

 :استنشاق 
 

 ، سردرد، خواب آلودگي،گيجي
 آم شدن ، تشنج،حالت تهوع

  بيهوشي،تنفس

حفاظت دستگاه , تهویه موضعي , تهویه  
 تنفسي

  استراحت،هواي تازه
فرد را براي مراقبتهاي 

 .پزشكي بفرستيد

 :وست پ
 
 
 

پوست .ممكن است جذب شود
 .را خشك آند

براي اطالعات بيشتر بخش (
 )استنشاق را ببينيد

 .باسهاي آلوده را در بياوریدل البسه حفاظتي. دستكشهاي حفاظتي 
پوست آلوده را با آب بشویيد 

 .یا زیر دوش آب بگيرید
فرد را براي مراقبتهاي 

 . پزشكي بفرستيد

 :ها  چشم
 
 
 

با حفاظ  از حفاظ صورت یا چشم توامًا 
 .دستگاه تنفسي استفاده آنيد

ابتدا چند دقيقه چشمها را با 
 .آب بشویيد

لنزهاي تماسي را اگر به 
گي امكان پذیر است ساد

 .بيرون بياورید
 .فرد را نزد پزشك ببرید

 :گوارشي 
 

  استفراغ،  گلو درد،درد شكمي
براي اطالعات بيشتر بخش (

 )استنشاق را ببينيد

 :در هنگام آار 
 . سيگار نكشيد،نياشاميد، نخورید

 .دهان را آب بكشيد
فرد را وادار به استفراغ نكنيد 
و او را براي مراقبتهاي 

 .زشكي بفرستيدپ



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
ا حد             ه شده را ت مایعات نشتي یا ریخت
ذ  دون منف اي ب ه ه ن در محفظ ممك

 . جمع آوري آنيد
اده     ا م ن ی ا  ش ده را ب ایع باقيمان م
ك               ه ی وده و ب ي خطر جذب نم جاذب ب

 .مكان ایمن منتقل نمائيد
ل    ه داخ و را ب ل از شستش ایع حاص م

 .مجراي فاضالب نریزید
 

ق    ر حری اوم در براب ان مق در مك
 .نگهداري نمائيد

ا   ا هالوژنه اس ب ده  , از تم يد آنن اآس
ا داً , ه ذا ج ه و غ ان بخش تغذی  آارآن

ه       ه صورت جداگان خودداري شود و ب
 .نگهداري گردد

ط      ا توس ذا و ی راه غ ه هم ال ب از انتق
 .ه خودداري گرددآارآنان بخش تغذی

T symbol
R : 45- 11 –48/23/24/25 
S : 53-45
UN Hazard Class:3
UN Packing Group: II

 .تماس بيش از حد ممكن است منجر به بيهوشي و اغماء گرددم

 .این ماده ممكن است سبب تاثير بر سيستم اعصاب مرآزي شوده

 .اندام تنفسي را تحریك مي آنداین ماده پوست و م

 
ع
ط

ا                       ٢٠با تبخير این ماده در دماي       ت د و ب اآي بوجود مي آی وا در حد خطرن ودگي ه  درجه سانتيگراد آل
 .سرعت بيشتر هنگام اسپري آردن یا پاشيدن این مورد نيز بوجود مي آید

 :خطرات استنتشاق ا
 :راههاي مواجهه ال

 :حدود مجاز شغلي ا

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
 مایع بي رنگ با بوي مشخص

 
 :خطرات فيزيكي 

ين طي نما ر روي زم ر است و ممكن است مسير طوالني را ب وا سنگين ت اده از ه ن م ار ای دبخ ، ی
 .وجود دارد) از راه دور(احتمال آتش سوزي با فاصله 

 
 :خطرات شيميايي 

 . واآنش داده و سبب آتش سوزي و انفجار مي گرددبا اآسيد آننده ها و هالوژنه سریعًا
 

TLV(TWA):10 ppm; 32mg/m3(as TWA) A2 (ACGIH 1991-1992)
 

 .از طریق استنشاق و از طریق پوست جذب بدن شوداین ماده مي تواند 
 

 
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 

 .بلعيدن مایع ممكن است بدنبال ورود به ریه ها باعث بروز پنوموني شيميایي شود

 

دن               این مایع چرب   دامهاي خونساز ب ر ان د ب دن          ،ي پوست را مي گيردو مي توان ي ب د و سيستم ایمن  آب
 . تاثير داشته باشد

 . انسان اثرات سرطانزایي داردبرایاین ماده 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٨٠: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٦: نقطه ذوب

 ٩/٠ :)١=آب (چگالي نسبي 
 ميلي ١٠٠ گرم در ١٨/٠ :ه درج٢٥حالليت در آب در 

 ليتر
  آيلو پاسكال١٠ : درجه٢٠فشار بخار در 

 ٧/٢ :)١=هوا (چگالي بخار نسبي 
: )١=هوا(درجه  ٢٠در چگالي بخار نسبي مخلوط هوا

٢/١ 
  درجه سانتيگراد-١١ :نقطه اشتعال

 درجه ٥٠٠ حدود :درجه حرارت خود بخود سوزي
 سانتيگراد

 ٨ الی ٢/١: هواحدود انفجار بر حسب درصد حجمي 
 ١٣/٢: logpowآب بصورت / ضریب جدا سازي اآتان 

 اطالعات زيست محيطي 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .استفاده از نوشابه هاي الكلي بر تاثيرات مضر این ماده مي افزاید
 .تماس آزمایشات دوره اي پزشكي الزم است انجام گيرد) ميزان(بسته به درجه 

ده نيست                   در مواردي آه ميزان تماس     وي آن هشدار دهن ه باشد ب زایش یافت ن     .( مجاز با این ماده اف وي ای ا استشمام ب ب
 )مایع نمي توان به ميزان تماس پي برد

Transport Emergency Card : TEC(R)-7
NFPA Code: H2; F3; R0;

 
 

  ديگر اطالعات

ICSC: 0015                                                                                                                BENZENE

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 داندکتر عباس فرقآقای با همکاری 


