
 
 
 تولوئن             كارت ايمني مواد 

 
 
TOLUENE                                                                               ICSC: 0078  
CAS # 108-88-3 
RTECS # XS5250000 
ICSC # 0078 
EC # 601-021-00-3

متيل بنزن
تولوئول
 C6H5CH3/C7H8: يمياییفرمول ش

 ١/٩٢: وزن مولکولی
/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد بسيار قابل اشتعال
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد 

 .سيگار آشيدن ممنوع

ودر ف، AFFF ،پ يد  ، آ از دي اآس گ
 آربن

 :انفجار 
 
 
 

هوا / لوط هاي بخارمخ
 .قابل اشتعال هستند

 

  تهویه،سيستم بسته
تجهيزات برقي و روشنایي ضد 

 .انفجار باشد
از ایجاد جریانات 
الكترواستاتيك جلوگيري شود 
براي مثال اتصال زمين برقرار 

 .آنيد
، از هواي فشرده براي پرآردن

تخليه و جابجایي مواد استفاده 
 .نكنيد

 با اسپري در صورت بروز آتش سوزي
آردن آب بر روي بشكه یا ظرف 

 .آنها را خنك نگهدارید) چليك(

 :مواجهه 
 

 :توصيه اآيد بهداشتي 
با این ) باردار(از تماس زنان 
 .ماده اجتناب شود

 

 :استنشاق 
 

،  خواب آلودگي،گيجي
 حالت تهوع، سردرد

 وسيله ، تهویه موضعي،تهویه
 حفاظتي دستگاه تنفس

   استراحت،هواي تازه
 .در صورت لزوم دادن تنفس مصنوعي

فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 
 .بفرستيد

 :وست پ
 
 

 خشكي پوست
 قرمزي پوست

 .لباسهاي آلوده را در بياورید استفاده از دستكشهاي حفاظتي
قسمت آلوده را زیر آب بگيرید و سپس 

 .با آب و صابون بشوئيد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .بفرستيد
 :ا ه چشم

 
 
 

 قرمزي چشمها
 درد چشمها

از عينك ایمني یا حفاظ صورت 
 استفاده آنيد

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

لنزهاي تماسي را اگر به سادگي امكان 
 .پذیر است بيرون بياورید

فرد را براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 
 .دهيد

 :گوارشي 
 
 

درد شكمي با احساس 
 زش سو

براي اطالعات بيشتر (
 )بخش استنشاق را ببينيد

 :در هنگام آار
 سيگار ن وشاميدآ ن،خورد
 .ن ممنوعآشيد

 .شوئيد آب بمصدوم را بادهان 
محلول آبكي ذغال فعال را به فرد 

 .بخورانيد
 .فرد را وادار به استفراغ نكنيد

 .را براي مراقبتهاي پزشكي بفرستيداو 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
مایع نشت شده را در ظرف بدون 

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

 .ایمن منتقل نمائيد
هيچگاه مایع فوق را به داخل 

 .فاضالب نریزید
وسيله : وسيله حفاظت تنفسي ویژه(

 )سیحفاظت تنف
 

 ضد حریق
جدا از اآسيد آننده هاي قوي 

 .نگهداري آنيد
 

F symbol
Xn symbol
R: 11-20
S: (2-)16-25-29-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

 :اثرات مواجهه كوتاه مدتم

 درجه سانتيگراد بسرعت تبخير شده و آلودگي هوا را در حد ٢٠در دماي باالتر از این ماده مه
 .خطرناآي بوجود مي آورد

ت 
عا
طال
ا

این ماده سبب تحریك چشمها و دستگاه تنفسي فوقاني مي شودو تماس با آن مي تواند سبب آاهش  
 . عملكرد سيستم اعصاب مرآزي گردد

 :وضعيت ظاهريو حالت فيزيكي 
 مایع بي رنگ با بوي مشخص

 
 :خطرات فيزيكي

 .بخار آن سنگين تر از هوا است و ممكن است در سطح زمين پخش شود
 .    وجود دارد) با فاصله( امكان افروزش  از راه دور 

ایجاد مي ) الكتریسيته ساآن(در صورت جاري شدن و به هم خوردن و غيره شار الكترو استاتيكي 
 .شود

 
 :خطرات شيميايي

 وارد واآنش شده و منجر به خطر آتش سوزي و خطر  با اآسيد آننده هاي قوياین ماده شدیدًا
 .انفجار مي شود

 
 :حدود مجاز شغلي

TLV: 50 ppm; 188 mg/m3 (as TWA)(skin)
(ACGIH 1993-1994).

 :هاي مواجهه راه
 .جذب بدن  شود) دستگاه گوارش( پوست  یا خوردن ،این ماده مي تواند از طریق استنشاق

 
 :خطرات استنتشاق

 

 . بيهوشي و مرگ شود،مي تواند منجر به ناهماهنگي ضربان قلبتماس در سطوح زیاد 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 .تماس مكرر یا طوالني مدت با پوست ممكن است منجر به درماتيت هاي پوستي شود

این ماده ممكن است بر سيستم اعصاب مرآزي اثر آرده منجر به آاهش قابليت یادگيري و اختالالت 
 .ودرواني ش

آزمایشات بر روي حيوانات نشان داده است آه این ماده ممكن است سبب تاثيرات سمي در توليد 
 .مثل انسان گردد

 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١١١: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد  -٩٥: نقطه ذوب

 ٨٧/٠): ١ = آب(چگالي نسبي 
 ندارد : حالليت در آب
 ال پاسك٩/٢:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ٢/٣): ١ =هوا (چگالي نسبي 

 
 

 درجه سانتيگراد ٢٠هوا در / چگالي نسبي مخلوط بخار
 ٠٦/١ ):١=هوا(

  درجه سانتيگراد٤: نقطه اشتعال
 درجه ٤٨٠: درجه حرارت آتشگيري خودبخودي

 سانتيگراد
 ١/٧ تا ١/١: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 ٦٩/٢: log Powضریب جداسازي آب و هوا
 

 : زيست محيطي اطالعات
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .بسته به درجه تماس معاینات دوره اي پزشكي ضروري مي باشد
Transport Emergency Card: TEC (R)-31
NFPA Code: H2; F3; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0078                                                                                                               TOLUENE 

 
 
 

  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

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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