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PHENOL                                                                                 ICSC: 0070 
 فنل

 اسيد کربوليک
 اسيد فنيک
 هيدروکسی بنزن: نام شيميایی

 C6H6O/C6H5OH: فرمول شيميایی
 ١/٩۴: ولکولیوزن م

CAS # 108-95-2
RTECS # SJ3325000
ICSC # 0070

UN # 1671) فنل جامد) ( نكته ها را ببينيدلطفًا(
EC # 604-001-00-2

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 

قرار در معرض شعله باز  قابل احتراق
 .نگيرد

ي قوي تماس با اآسيدانها
 .نداشته باشد

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

 :انفجار 
 

 درجه  ٧٩در دماي باالي 
بخار  و هواممكن است مخلوط 

 .این ماده توليد انفجار نماید

 درجه ٧٩در باالي 
سانتيگراد از یك سيستم 

  تهویه.بسته استفاده آنيد

 بشكه ها ،آتش سوزیدر صورت بروز 
و ظروف را با اسپري آردن آب بر 

 .رویشان خنك نگهدارید

از توليد ميست جلوگيري   :مواجهه 
 .آنيد

 رعایت بهداشت را آامًال
 .آنيد

 .در تمام موارد با پزشك مشورت نمایيد

 :استنشاق 
 
 

 بي ،احساس سوزش یا سرفه
تنگي ،  تهوع، سردرد،حالي
    استفراغ، بيهوشي،نفس

 ممكن است تاخيري نشانه ها
 . باشند

را مالحظه قابل توجه نكته ها (
 )يدنمائ

از استنشاق گرد و غبار و 
 . ميست اجتناب آنيد

 یا  تهویه موضعي،تهویه
  حفاظت تنفسي وسيله 

  استراحت،هواي تازه
 . نيمه نشستهوضعيت 

 در صورت نياز تنفس مصنوعي
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :وست پ
 
 
 

  .كن است جذب شودمم
 ،سوختگي شدید پوست

 حالت ،آوالپس، شوك
 بي حسي ، تشنج،اغماء

   مرگ،موضعي
براي اطالعات بيشتر بخش (

 )استنشاق را ببينيد

 .دستكش هاي حفاظتي 
 .لباس هاي حفاظتي 

 .لباس هاي آلوده را در بياورید
پوست را با مقدار زیادي آب یا در زیر 

 . دوش بشوئيد
 .اي پزشكي ارجاع دهيدبراي مراقبته

وقتي آمكهاي اوليه را انجام مي دهيد از 
 .دستكش حفاظتي استفاده آنيد

براي جابجا آردن یا خنثي آردن از پلي 
 یا ضد یخ استفاده ٣٠٠اتيلن گليكول 

 .آنيد
 :ها  چشم

 
 

از دست دادن بينایي بصورت 
و  سوختگي عميق ،دائم

 شدید 

 حفاظت یاحفاظ صورت 
 حفاظت چشم همراه با

 تنفسي

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

لنز هاي تماسي را اگر به سادگي امكان 
 .پذیر است در بياورید

 .سپس فرد را به پزشك ببرید 
 :گوارشي 

 
 
 

 ، تشنج، درد شكمي،خورنده
 گلو ، آوالپس، شوك،اسهال
 ادرار سبز تيره و ،درد

 خاآستري

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار ،خوردن

 .آشيدن ممنوع
دستها را قبل از غذا 

 .خوردن بشوئيد 

 . دهان را بشوئيد
 . به مصدوم مقدار زیادي آب بخورانيد

 . کنيداستراحتفرد را وادار به 
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

مقدار زیادي روغن سبزیجات به 
 . مصدوم بخورانيد

 .از الكل استفاده نكنيد



بسته بندي و بر چسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 .ماده را به داخل فاضالب نریزید

مایع نشت شده را در ظرف بدون 
 .منفذي جمع آوري نمائيد

اگر  و خاك 

ده

شرط نگهداري آن همراه خاموش 
 .آننده ها است

 غذا ،به دور از اآسيدآننده هاي قوي

به همرا مواد غذایي و آارآنان بخش 
 .تغذیه حمل و نقل نگردد

T symbol
امكان پذیر باشد ابتدا گرد

 . را خيس نمائيد
با احتياط جمع آوري باقيمانده را 

 .يدنموده  و به مكان امن انتقال 
لباس  :وسایل حفاظتي اضافي(

وسيله حفاظت حفاظتي آامل شامل 
 )تنفسی متصل به آن

 

و آارآنان بخش تغذیه نگهداري 
 .شود

 بسته و در جاي خشك و خنك و آامًال
 .اتاقي با تهویه خوب نگهداري شود

R: 24/25-34
S: (1/2-)28-45
UN Hazard Class: 6.1

ng Group: IIUN Packi

هم
 م
ات
الع
اط

 

 :و وضعيت ظاهري 
 )نافذ( بوي مشخص ،گ تا زرد یا صورتي روشن

 :خطرات فيزيكي 
 . از هوا سنگين تر استبخار آن

 
 :خطرات شيميايي 

 . در اثر حرارت دادن فيوم هاي سمي تشكيل مي شود
 .محلول آن در آب یك اسيد ضعيف است

 .با اآسيد آننده هاي قوي واآنش داده و منجر به آتش سوزي و انفجار مي شود
 

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: 5 ppm; 19 mg/m3 (as TWA)(skin) (ACGIH 1991-1992).
MAK: 5ppm; 19 mg/m3; skin (1993).

 :هاي مواجهه  راه
 .این ماده بوسيله خوردن و یا در اثر استنشاق بخار آن و از راه پوست جذب بدن مي شود

 
 

 :خطرات استنتشاق 
 . هوا در حد خطرناآي آلوده مي شود، درجه٢٠با تبخيرآرام  این ماده در حرارت 

 
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 

 .  پوست و مجاري تنفسي سوزاننده مي باشد،ین ماده و بخارات آن براي چشم هاا
 ). را ببينيدی قابل توجه نكته ها(استنشاق بخارات آن ممكن است سبب ادم ریوي شود 

 .  قلب و آليه ها شود،این ماده ممكن است سبب تاثير بر سيستم اعصاب مرآزي
 .یي تنفسي و آوالپس مي شود نارسا، اختالالت قلبي،همچنين باعث تشنج

 .تماس با آن ممكن است منجر به مرگ شود
 .تاثيرا آن ممكن است تاخيري باشند
 .مراقبتهاي پزشكي ضروري است 

 
 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

 . تماس طوالني مدت یا مكرر با پوست باعث درماتيت مي شود
 .ته باشداین ماده ممكن است تاثير بر آليه ها و آبد داش

 
 
 

حالت فيزيكي 
آریستال هاي بي رن

 



دانس :كي  خواص فيزي
: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٤٣: نقطه ذوب

آب(دانسيته نسبي 
ت در آب   ٠١٠٠حاللي

 ميلي ليتر 
مت: حالليت در آب
٢٠فشار بخار در 

 

 ٢/٣):١= هوا (يته بخار نسبي 
 ٠٠١/١ ):١=هوا( درجه٢

 گراد
  درجه سانتيگراد٧١٥: درجه حرارت خودبخود سوزي

 ١٠ تا ٣٦/١):بر حسب درصد حجمي هوا(حدود انفجاري
انول    ازي اآت ریب جداس ورت / ض  :log powآب بص

٤٦/١ 
 

  درجه سانتيگراد١٨٢
٠هوا در/خلوط بخاردانسيته م

 درجه سانتي٧٩: نقطه اشتعال

  =٠٦/١): ١ 
انتيگراد٢ ه س رم در ٧ : درج  گ

 وسط 
 ٤٧:  درجه

اطالعات زي  :ست محيطي 
 هاي آبزي سمي مي باشداین ماده براي ميكروارگانيسم 

 
 توجهنكات قابل 

 
) ذوب شده: (زمان ملل

هاي الكلي اثرات زیانبار 
شماره هاي دیگر سا

استفاده از نوشابه 
بسته به درجه تما

عوارض ادم ششي ا
بنابراین استراحت و
بكارگيري فوري ی
در مجاورت آتش 

 .٢٨٢١) محلول  (و ٢٣١٢
 . این ماده را تشدید مي آند

 .ند ساعت ظاهر مي شود و با افزایش فعاليت احتمال وقوع آن بيشترمي شودغلب پس از گذشت چ
 . مراقبت هاي  پزشكي ضروري مي باشند

 .شك یا فرد دیگر تحت نظر پزشك توصيه مي شود

Transport E
NFPA Code: H3; F2; R0; 

 . س آزمایشات دوره اي پزشكي تجویز مي شود

 
ك اسپري مناسب توسط پز

 .دسوزي یا سطح داغ یا حين جوشكاري استفاده نكني
mergency Card: TEC (R)-8A

 ديگر اطالعات
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  طب صنعتی‐مان تهران
 يش نفت تهران

 فه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
 ی

 ن

بهداشت و در
تی شرکت پاالمرکز طب صنع

واحد مهندسی بهداشت حر

         مهندس امير غفار
 

دکتر عباس فرقداآقای با همکاری 
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