
  

 
 

 ل بنزنيات                  منی موادي  کارت ا
 
 

ETHYLBENZENE                                                                 ICSC: 0268 
 اتيل بنزن
 اتيل بنزول

 EB:نام اختصاری
C8H10/C6H5-C2H5:فرمول شيميایي
 ٢/١٠۶:وزن مولکولی

 

CAS # 100-41-4
RTESC # DA0700000
ICSC # 0268
UN # 1175
EC # 601-023-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

 قياطفاء حر/ ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 

 بسيار قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 سيگار آشيدن ممنوع

آسيد آربن  دي ا، آف،AFFF ،پودر
CO2 

مخلوط هوا و بخار آن قابل  :انفجار 
 . انفجار هستند

 

 تهویه. سيستم بسته 
وسایل و تجهيزات برقي و 

 .روشنایي ضد انفجارباشد
از سيستم هواي فشرده براي 

 تخليه و جابجا سازي ،پرآردن
 . مواد استفاده نكنيد

از ابزارهاي دستي جرقه زن 
 .نيز استفاده نكنيد

روز آتش سوزي با اسپري در صورت ب
)  چليك هایابشكه ها ( ظروف  آردن آب

 .را خنك آنيد

  :مواجهه 
 
 
 

اده  ن م ارات ای د بخ  از تولي
 .جلوگيری کنيد

 

 

 :استنشاق 
 

رفه رگيجه، س واب  ، س خ
 .سر درد، آلود گی

 

 ، تهویه عمومی
ا    عی ی ه موض يله  تهوی وس

 حفاظت تنفسی
 
 
 

 هوای تازه، استراحت
 .ای پزشکی ارجاع دهيدبرای مراقبت ه

 . قرمزی،خشکی پوست :پوست 
 
 

 دستکش های حفاظتی
 
 

 .لباس های آلوده شده را در بياورید
ا آب    پس ب ه وس ت آب ریخت  روی پوس

 .صابون بشوئيد
 . تاری د ید، درد، قرمزی :چشم ها 

 
 

ا حفاظت      چشم   حفاظ صورت ی
دستگاه  حفاظت   وسيله   همراه  
 تنفس

 
 
 

د اا ابت ا را ب م ه ادی آب  چش دار زی  مق
 .بشوئيد

ان    ی امک اد گ ه س ر ب د   اگ ته باش داش
ی را از ای تماس رون   لنزه ا بي م ه چش

 . بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

رای اطال( :گوارشی تر   ب ات بيش ع
 )دبخش استنشاق را ببيني

 

 :در هنگام آار
د اميد، نخوری يگار ،نياش  س
 .نكشيد

  .دهان را آب بکشيد
ال فعال در آب به فرد      مقداری معجون ذغ  

 .تا بنوشد بدهيد
  .فرد را نزد پزشک ببرید

 

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
  .تهویه عمومی

مایع نشت شده را در ظروف در        
 .بسته جمع آوری نمائيد

ن     ه روی ش ده را ب ایع باقيمان م
یاجاذب بی خطر جذب کرده و به       

 .ل نمائيدمکان ایمن منتق
اده را  ز م الب   هرگ داخل فاض ب

 .نرانيد
افی  ( ردی اض ت ف ایل حفاظ : وس

ا صافی  وسيله حفاظت تنفسی ب
A بخارات آلی برای( 
 

 در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی        
وی   يدانهای ق ه دور از اکس و ب

 .نگهداری نمائيد

F symbol
Xn symbol
R: 11-20
S: (2-)16-24/25-29
UN Hazard Class:3
UN Packing Group: II

ائين آوردن سطح هوشياری در             تماس با مقاد یر بيشتر از سطح  تماس        م د سبب پ حرفه ای مجاز می توان
 .  فرد گردد

ونی های شيميایی               نوشيدن این مایع ممکن   مه ال خطر پنوم است سبب نفوذ این ماده بداخل شش ها با احتم
 . شود

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت 

ه آرامی     نسبتاً   درجه سانتيگراد    ٢٠غلظت این ماده در هوا در اثر تبخير این ماده در دمای             ات ان     ب  بحد زی
 .رسيد هدار خوآو

ع
اط

 
 .شود این ماده می تواند از راه استنشاق بخارات آن و با گذشتن از پوست وا ز راه گوارش جذ ب بدنال

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .عطری) ترکيبات آروماتيک(رنگ با بوی  مایع بی

 
  :کیيزيخطرات ف
 .های قابل انفجار تشکيل می گردد ی مخلوطحتخوبی با هوا مخلوط شده وبرااین بخار به 

 
  :یيايميخطرات ش

 .به پالستيک و الستيک صدمه می زند. با اکسيدانهای قوی وارد واکنش می شود
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV(as TWA): 100 ppm; 434 mg /m3 (ACGIH 1991-1992) 
TLV(as STEL): 125 ppm; 543 mg/m3 (ACGIH 1991-1992) 
MAK: 100 ppm; 440 mg/m3 (1994)                                                                     

  :های مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

 

 . پوست و دستگاه تنفسی را تحریک می نماید، این ماده چشم ها

 . است سبب ایجاد تاثيراتی بر سيستم اعصاب مرکزی شود این ماده ممکن

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .تماس مکرر یا طوال نی مد ت با پوست ممکن است سبب ورم پوستی شود
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١٣۶: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٩۵ :نقطه ذوب

 گرم در ٠١۵/٠:  درجه سانتيگراد٢٠حالليت در آب 
  ميلي ليتر١٠٠

  آيلو پاسكال٩/٠:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در 

 ٧/٣) : ١=نسبت به هوا ( نسبي بخار چگالي
وا     وط ه بي مخل ار نس الي بخ ه   ٢٠در(چگ بت ب ه نس درج

 ٠٢/١: )١=هوا
  سانتيگرادد رجه ١٨: نقطه اشتعال 

  درجه سانتيگراد۴٣٢: درجه حرارت خود به خود سوزي 
وا      ( حدود انفجاري    ا    ۵/١) : بر حسب درصد حجمي ه  ۷/۶ ت

 درصد
 ٢٠/٣:)Log-Pow(آب / اکتانول ضریب پخش

 :طی يست محياطالعات ز
 .این ما ده برای موجودات آبزی مضر می باشد

 

 

 نکات قابل توجه
 .ار آن ا ز حد تماس مجاز بيشتر شود ناکافی می باشدهشدا ر دهند گی بوی ماده زمانی که مقد

Transport Emergency Card: TEC(R)-522
NFPA Code: H2; F3; R0;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0268                                                                                                      ETHYLBENZENE

 
 

 
  طب صنعتی‐داشت و درمان تهرانبه

 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال
 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای

 
 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 محمد صادق شمس اللهیبا همکاری دکتر 
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