
 
 

  نرمالهگزان                                                          كارت ايمني مواد
 

n-HEXANE                                                                              ICSC: 0279                          
CAS # 110-54-3 
RTECS # MN9275000 
ICSC # 0279 
UN # 1208
EC # 601-037-00-0

نرمال هگزان
 C6H14: فرمول شيميايی
 ٢/٨۶: وزن مولکولی

 /نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 

 .هيچ شعله اي ايجاد نكنيد بسيار قابل اشتعال
 .توليد نكنيدهيچ جرقه اي 

 سيگار آشيدن ممنوع

  دي اآسيد آربن ، آف،AFFF ،پودر

 :انفجار 
 
 
 

مخلوط هوا و بخار 
ماده قابل انفجار 

 . هستند
 

  تهويه،سيستم بسته
وسايل و تجهيزات برقي و 

 .روشنايي ضد انفجارباشد
از سيستم هواي فشرده براي 

تخليه و جابجا سازي ، پرآردن
 . مواد استفاده نكنيد

ز ابزارهاي دستي آم آننده ا
 .جرقه استفاده آنيد

در صورت بروز آتش سوزي با پاشيدن 
را )  چليك ها وبشكه ها(آب ظروف 
 .خنك آنيد

آتش نشانان بايستي از لباس حفاظتي 
آامل به همراه دستگاه تنفسي سر خود 

 .استفاده نمايند

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 
 

،  خواب آلودگي،گيجي
 ،نگيم) سنگيني(

،  حالت تهوع،سردرد
 ،تنفس با اشكال

 يهوشيب ،ضعف

 تهويه عمومي 
وسيله   ياتهويه موضعي
 حفاظت تنفسي

  استراحت،هواي تازه
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .بفرستيد

 :وست پ
 
 

 .لباس هاي آلوده را در بياوريد دستكش هاي حفاظتي  قرمزي،خشكي پوست
 پوست را آب بزنيد و سپس با آب و

 . صابون بشوييد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 

 .دهيد
 :ها  چشم

 
 

عينك هاي حفاظتي يا حفاظت   درد،قرمزي
چشم همراه با حفاظت دستگاه 

 تنفسي

ابتدا چند دقيقه چشمها را با آب فراوان 
 .بشوييد

لنزهاي تماسي را اگر به سادگي امكان 
 .پذير است بيرون بياوريد

 . بفرستيدفرد را نزد پزشك
 :گوارشي 

 
 

براي اطالعات (دل درد 
بيشتر بخش استنشاق 

 )را ببينيد

 :در هنگام آار
 سيگار ، نياشاميد،نخوريد
 .نكشيد

 .دهان را بشوييد 
  .فرد را وادار به استفراغ نكنيد

فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 
 .بفرستيد



 سب زدنبسته بندي و برچ)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . با يك آارشناس مشورت نماييد

تا حد امكان مايع نشتي يا ريخته شده 
را در محفظه هاي بدون منفذ جمع 

 . آوري نماييد
مايع باقيمانده را بر شن يا جاذب بي 
خطري جذب نموده و به مكان ايمن 

 . منتقل نماييد
هرگز مايع مزبور را به داخل 

 .فاضالب نريزيد
لباس : ويژهوسايل حفاظت فردي (

حفاظتی مجهز به وسيله حفاظت 
 )تنفسي سرخود با آپسول اآسيژن

در مكان ضد حريق، به دور از 
اآسيدآننده هاي قوي در محل خنك و 

 .آامًال بسته نگهداري نماييد

F symbol
Xn symbol
R: 11-48/20
S: 9-16-24/25-29-51
UN Haz Class: 3
UN Pack Group: II

م
ط

بلعيدن اين مايع ممكن است سبب وارد شدن آن به داخل ريه ها با احتمال خطر پنوموني هاي مه
 .شيميايي نمايد

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت  

 درجه سانتيگراد به سرعت آلودگي هوا را در حد خطرناآي بوجود ٢٠خير اين ماده در دماي با تبت
 .مي آورد

 :خطرات استنتشاق ا
اين ماده ممكن است از طريق استنشاق بخار آن و يا با عبور از راه پوست و يا از طريق گوارش ع
 .جذب بدن شود
  :راههاي مواجههال

  :حدود مجاز شغليا

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر 

  :وضعيت ظاهريو حالت فيزيكي 
 مايع فرار، بي رنگ با بوي مشخص

 
  :خطرات فيزيكي

احتمال . اين بخار از هوا سنگين تر است و ممكن است مسافتي را در امتداد آف زمين بپيمايد
 .آتشگيري از راه دور وجود دارد

  :خطرات شيميايي
 . انفجار مي گردد با اآسيد آننده هاي قوي واآنش داده سبب خطر آتش سوزي و

 

TLV (as TWA): 50 ppm; 176 mg/m3 (ACGIH 1992-1993).
MAK: 50 ppm; 180 mg/m3; (1992).

 . اين ماده چشم ها را تحريك مي آند

 .مكن است بر سيستم اعصاب مرآزي نيز تاثير بگذارداين ماده م
 

 . تماس مكرر يا طوالني مدت با پوست ممكن است سبب درماتيت شود
 . مايع آن ممكن است باعث از بين رفتن چربي پوست شود

ب هاي عصبي متعدد اين ماده ممكن است تاثيراتي بر سيستم اعصاب محيطي گذاشته منجر به آسي
 .شود

 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٦٩: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٩٥: نقطه ذوب

 ٦٦/٠ :)١=آب (چگالي نسبي 
 به هيچوجه ندارد: حالليت در آب
  آيلو پاسكال١٦ : درجه٢٠فشار بخار در 

 ٠/٣ :)١=هوا (چگالي بخار نسبي 
 سانتيگراد درجه ٢٠در چگالي بخار نسبي مخلوط هوا

 ٣/١:)١=هوا(
  درجه سانتيگراد-٢٢ :نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٢٤٠ :درجه حرارت خود بخود سوزي
 ٥/٧ تا ١/١:حدود انفجار بر حسب درصد حجمي هوا

 ٩/٣: logpowآب بصورت / ضريب جدا سازي اآتان 

  :اطالعات زيست محيطي
. اين ماده ممكن است براي محيط زيست خطرناك باشد

 .جه ويژه اي بايد به موجودات آبزي به عمل آيدتو
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .استفاده از مشروبات الكلي تاثيرات مضر را تشديد مي آند
 .معاينات پزشكي دوره اي ضروري مي باشد) آزمايشات(بسته به ميزان تماس 

Transport Emergency Card: TEC (R)-41G01 
NFPA Code: H 1; F 3; R 0;

 ر اطالعاتديگ

ICSC: 0279                                                                                                            n-HEXANE

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 سين يعقوبی رضائيهمهندس رام: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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