
 
 
 

          سيکلو هگزان            منی موادي  کارت ا
 

      
CYCLOHEXANE                                                                   ICSC: 0242 

CAS # 110-82-7 
RTECS # GU6300000 
ICSC # 0242 
UN # 1145 
EC # 601-017-00-1 

و هگزانسيکل
هگزا هيدرو بنزن

هگزا متيلن
٢/٨۴: وزن مولکولی
C6H12: فرمول شيميایی

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ
 قيحر

 بسيار قابل اشتعال :آتش 
 
 

 وجود شعله های باز ممنوع
 وجود جرقه ممنوع

 سيگار کشيدن ممنوع

 ربن ، کف، دی اکسيد کAFFFپودر، 

ن        :انفجار  مخلوط های بخار ای
ل   وا قاب ا ه اده ب م

 .انفجار هستند
 
 
 

 . سيستم بسته ، تهویه عمومی
نایی ضد  ی و روش زات برق از تجهي

 . انفجاری استفاده گردد
ردن     ر ک رای پ رده ب وای فش از ه

 .تخليه و جابجایی استفاده نکنيد 
تفاده    ه اس د جرق تی ض زار دس از اب

 . کنيد
ا اد جری يته از ایج ای الکتریس ن ه

 . ساکن جلوگيری کنيد

وزی   ش س ورت آت ا و  بدر ص که ه ش
با اسپری کردن آب بر دیگر ظروف را  

 .رویشان خنک نمایيد

 :مواجهه 
 
 

  

 :استنشاق 
 

 ، سر درد، تهوعگيجی
 
 

ومی ه عم ا ، تهوی ه موضعی ی تهوی
 حفاظت تنفسی

  .وای تازه، استراحته
رد را  ت ف رای مراقب ای ب کیه  پزش

 .جاع دهيدار

 قرمزی :پوست 
 
 
 

 .لباسهای آلوده را از تن بيرون آورید های حفاظتی دستکش
ت را آب  پس پوس د س ا آب و بزني ب
 .صابون بشوئيد

 قرمزی :چشم ها 
 
 
 

ا             عينکهای ایمنی یا حفاظ صورت  ا را ب ابتدا برای چندین دقيقه چشم ه
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

ذیر با ان پ ادگی امک ه س ر ب د اگ ش
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

ات  ( :گوارشی رای اطالع ب
بيشتر بخش استنشاق     

 .) را ببينيد
 
 
 

 :در حين کار 
خوردن، آشاميدن و سيگار کشيدن       

 ممنوع

 .دهان را آب بکشيد 
ا              د ت رد بدهي ه ف ال را ب محلول ذغال فع

 .بنوشد 
 .د فرد را وادار به استفراغ نکني

کی     ای پزش ت ه رای مراقب او را ب
 .ارجاع دهيد

 
 



 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه نمائيد

 .با یک کارشناس مشورت نمائيد
تا حد امکان مایع نشتی یا ریخته شده    
ذب       ر ج ی خط اذب ب ا ج ن ی ر ش را ب

 .ئيدکرده و به مکان ایمن منتقل نما
 .هرگز به داخل مجرای آب نرانيد

افی   ( ردی اض ت ف ایل حفاظ  :وس
 )وسایل حفاظت تنفسی

 

وزی    ش س ر آت اوم در براب ان مق در مک
 .نگهداری نمائيد

F symbol 
R: 11 
S: (2-) 9-16-33 
UN Hazard Class: 3 
UN Packing Group: II 

هم
م
ات
الع
اط

 
 :خطرات استنشاق  

 :ت ظاهری يکی و وضعيزيحالت ف
 مایع بی رنگ 

 
 :کی يزيخطرات ف

 . این بخار از هوا سنگين تر است و ممکن است در سطح زمين حرکت نماید
 . احتمال آتش سوزی از فاصله دور وجود دارد

 .در نتيجه جاری شدن، تکان خوردن و غيره می توانند جریان های الکترواستاتيکی توليد شوند
 

 :ی يايميخطرات ش
 
 

 :حدود مجاز شغلی 
TLV: 300 ppm; 1030 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1993-1994). 

 
 :های مواجهه  هرا

 .بخارات این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود
 

ان آور می       ) نسبتًا (  درجه سانتيگراد به سرعت      ٢٠بخارات این ماده در دمای       ه حد زی وا را ب غلظت ه
 .رساند

 
 : اه مدتاثرات مواجهه کوت

 .این ماده و بخاراتش در غلظت های باال چشم ها و دستگاه تنفسی را تحریک می نماید
 .مایع آن ممکن است سبب ورود به ریه و خطر پنومونی شيميایی شود بلعيدن 

 .تماس با مقادیر بيش از حدود مجاز شغلی ممکن است بيهوشی را به دنبال داشته باشد
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
  .تماس مکرر و طوالنی مدت با پوست ممکن است سبب درماتيت شود

 

 
 
 
 
 
 
 



 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٨١: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٧: نقطه ذوب

 ٨/٠): ١= آب (چگالی نسبی 
 ندارد: د درجه سانتيگرا٢٠در دمای حالليت در آب 

ای    ار در دم ار بخ انتيگراد ٢٠فش ه س و ٧/١٢:  درج  کيل
 پاسکال

 
 

 ٩/٢): ١= هوا (ی نسبی بخار ماده چگال
 درجه   ٢٠چگالی نسبی مخلوط بخار ماده با هوا در دمای          

 ٢/١): ١= هوا (سانتيگراد 
  درجه ساتيگراد-١٨: نقطه اشتعال

گيری  ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه ٢۶٠ :درج  درج
 سانتيگراد

وا     (ماده  حدود انفجاری    ا   ١٣): بر حسب درصد حجمی ه  ت
  درصد ٨۴

 ٣/Log-Pow :۴ضریب جداسازی  اکتانول آب بصورت 
 

 :طی يست محياطالعات ز
 .این ماده برای موجودات آبزی مضر است

 

 

 نکات قابل توجه
 .بوی این ماده هنگاميکه ميزان آن از حد مجاز تجاوز کرد احساس می گردد، لذا غير کافی است 

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0242                                                                                                      CYCLOHEXAN
 
 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
 اری         مهندس امير غف

 
 کرم رضا شفيع زادهبا همکاری آقای دکتر 


