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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   ) و تركيبات اروماتيك ديگر  در صد بنزن50 تا 40 داراي حدود (  خام پيروليز بنزين

 ، دي پي )راو پيروليز گسولين  ( پاي گس ، مخلوط آروماتيك ، آر پي جيلين، سوگپيروليز 
 نامهاي  مترادف  )دراي پيروليز گسولين ( جي 

  شماره انجمن شيمي آمريكا  68921 - 67 -5
شماره اتحاديه اروپا .يافت نشد

خانواده شيميايي  ، آروماتيكهاي  هيدروكربنمخلوط 
وزن مولكولي  .چون مخلوط آروماتيك ها است و تركيب متغير مي باشد ، داراي وزن ملكولي ثابتي نيست

 پتروشيمي ، بعدا از جداسازي اين محصول جانبي شكست حرارتي نفتا در كوره هاي
ملكولهائي مانند بنزن ، تولوئن ، زايلن ها و دي اين هاي ديگر وجود . محصوالت اصلي است

  .توليد محصوالت ديگر پتروشيمي استفاده مي شوداز اين محصول مياني براي . دارد

فرمول شيميايي
و اجزاء تركيب آن

  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2
  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  رندهمواد خو

 

 

 مواد منفجر شونده  مواد اكسيد كننده
خطرناك براي محيط 

  زيست
  

  
  

 

 
            

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .ليه كنيدمعرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخ
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 
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 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 

 بـسيار خطرنـاك،از   -3اسـتفاده شـود    خطرناك،از دستگاه تنفـسي    -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

  تماس با چشم   .ودمي شتحريكات چشمي تماس فرم مايع يا بخار آن سبب 
و احتماال ) آماس پوستي ( سبب تحريكات پوستي  با پوست تماس طوالني مدت و يا مكرر اين ماده 

 اين مخلوط آروماتيكي محتوي موادي است كه از .سوزش ناشي از خواص شيميايي اين ماده مي شود
 .ي گردد كه تماس مكرر آنها مي تواند سبب حساسيت پوستپوست مي توانند جذب شوند

  تماس با پوست

بلعيدن و خوردن اين ماده مضر است چرا كه سبب تحريكات سيستم عصبي مركزي و بروز عالئمي نظير 
سردرد، خواب آلودگي، سرگيجه، تهوع، افت و يا از دست دادن هماهنگي اعضا و در نهايت بروز حالت 

ورود مقادير . فرد مصدوم گرددكوما يا بيهوشي مي شود و در شرايط حاد حتي مي تواند سبب مرگ 
 خوردن اين ماده .شوداندكي از اين ماده به سيستم تنفسي و برونژها ممكن است سبب جراحات ريوي 

 .حتي بر روي كليه ها و كبد تاثير داشته و عالوه بر آن سبب اختالالت خوني مي گردد

  بلعيدن و خوردن

و ) تپش ( ين ماده سبب بي نظمي در ضربان قلب تنفس بيش از اندازه ا. استنشاق اين ماده مضر است
مي شود كه در شرايط حاد ... بروز آثار تحريكات سيستم عصبي مركزي مانند سرگيجه، سردرد، تهوع و

سرطان (  استنشاق مكرر و بيش از اندازه آن عوارض خوني نظير لوسمي .حتي سبب مرگ خواهد گرديد
  .خواهد شدجراحات ريوي حتي مقادير كم آن سبب و ي دارد را در پو صدمه به كليه ها و كبد ) خون 

  تنفس

  حريق  .اين محصول قابل اشتعال است
  انفجار .دهد بخارات اين ماده با هوا مخلوط قابل انفجاري تشكيل مي

 اثرات زيست محيطي .مواد اروماتيك داخل اين ماده سبب الودگي خاك و اب مي شود

  كمكهاي اوليه-4

. شتن لنز چشمي، به هنگام كار با اين ماده، لنزها را از چشم درآوريددر صورت دا
در حالت باز بودن  دقيقه 15براي رفع آلودگي چشمي باالفاصه با آب ولرم به مدت 

 در صورت وجود درد و سوزش چشمي براي .شستشوي كامل دهيدچشمها 
 .د و  به پزشك مراجعه گرددشستشو از سرم فيزيولوژي استفاده نمايي

  تماس با چشم
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لباسهاي آلوده را در آورده و محل آلودگي پوستي را با مقدار زيادي آب سريعاً 
 بدليل اينكه تر كيبات اين مخلوط آروماتيكي در آب حا شونده مي .شستشو دهيد

باشند لذا براي شستشوي مطمئن محل آلوده شده بدن از صابون روغني و يا از 
 در صورت آلودگي . نظير شامپوها استفاده نماييدپاك كننده هاي ماليم مناسب

بخش زيادي از بدن و همچنين بروز ناراحتي هاي غير قابل تحمل ناشي از سوزش 
 . با مراجعه به پزشك تحت مراقبتهاي پزشكي قرار گيريد"موضع آلوده، حتما

  تماس با پوست

را جهت حصول دهان و لب فرد مصدوم . هرگز فرد را وادار به استفراغ ننماييد
 لباسهاي تنگ و يقه دار و ساير موارد .اطمينان از آسيبهاي مخاطي وارسي نماييد

 درآورده و در "نظير كراوات را كه بر روي مسير مجاري تنفسي فشار مي آورند فورا
صورت نياز با تنفس دهان به دهان، مصدوم را تا رساندن به پزشك و يا مركز 

  .پزشكي مراقبت نماييد

  ن و خوردنبلعيد

فرد را فورا به محل امن برده و مسير مجاري تنفسي را با درآوردن لباسهاي تنگ و 
اقدامات اكسيژن رساني در حالتي كه . يقه دار جهت سهولت تنفس باز نماييد

عالئم كندي تنفس ديده مي شود ضروري است و در صورت عدم كافي بودن اين 
 " حتما.ول و مراقبتهاي جانبي انجام دهيداقدامات، تنفس مصنوعي را با رعايت اص
نكته قابل توجه در هنگام تنفس  :هشدار .در اولين فرصت به پزشك مراجعه گردد

مصنوعي اين است كه امكان دارد با تنفس دهان به دهان، بقاياي بنرين پيروليز 
 موجود در حفره دهاني مصدوم، وارد بروژها و ريه هاي فرد گردد لذا بهتر است قبل

فورا به مركز از هر گونه اقدامات تنفسي توسط افراد غير متخصص، مصدوم را 
   .پزشكي منتقل نماييد

 تنفس

 اطالعات پزشكي .به منابع تخصصي مراجعه شود

  خاموش كردن آتش  -5

 .خطر آتشگيري و انفجار اين ماده در حضور گرما و شعله موضوعي جدي است
 بخارات آن به گسترش و توسعها است و امكان بخارات اين ماده سنگينتر از هو

 توجه داشته باشيد كه تخليه محل و .محلهاي دور از منبع آلوده كننده وجود دارد
 البته اگر موضوع آتش گرفتن  متر ضروري است300نطقه تا مسافت ايزوله كردن م

   . متر ايزوله گردد800مخزن مطرح باشد، منطقه بايد تا مسافت 

  خطر آتش گيري

، اسپري آب كف ضد آتش، پودرخشك مواد شيميايي، كسيدكربن دي ا استفاده از
  جهت خنك كردن محيط و حوزه آتشگيري و حراست از پرسنل

نحــــوه مناســــب  
  خاموش كردن آتش
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لذا بايد بدور از . بخارات اين ماده بهمراه هوا تركيب قابل انفجاري توليد مي كند
و منو ه اين ماده سبب آزاد شدن دي اكسيد  تجزي.گرما و اتش نگهداري نمود

  .كربن مي شوداكسيد
  ساير توضيحات

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

 در . استفاده شودماده مقاوم در برابر اين و از دستكشها و كفشهاي مناسب
صورت وجود امكان تماس و يا چكيدن اين ماده به پوست استفاده از لباس 

لباسهاي آلوده را در آورده و براي استفاده مجدد . وري استكار مناسب ضر
كار پنبه  از لباسهاي ضد آتش و يا لباسهاي بهتر است . تميز نماييد"حتما
 .شود استفاده اي

  حفاظت پوست

استفاده ي و يا محافظ صورت  ايمني مخصوص مواد شيميايعينكهاياز 
 .شود

 حفاظت چشم

كه مانع تماس مستقيم ) مثال پنبه اي  ( ي مناسباستفاده از لباس كارها
  .اين ماده گردد توصيه مي شود

 حفاظت بدن

هنگاميكه  . توصيه شده است كارتريج دارتمام صورتماسك استفاده از
 برابر مقدار مجاز آن گردد بايد از 10غلظت بخارات اين ماده بيش از 

  .استفاده شود كپسول داردستگاههاي تنفسي 
 تنفسيحفاظت 

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
 حتي در  محيط دور وزمنابع آتش زا را ا. از نشت و پراكندگي شكل مايع و بخارات آن جلوگيري گردد

و سيستم تهويه  ده  خودداري ش"محيطي كه احتمال وجود بخارات آن وجود دارد از سيگار كشيدن جدا
بايست ازكلية تجهيزات ايمني فردي موردنياز استفاده   افراد مي.ظر گرفته شودمناسب براي محيط كار در ن

 . با استفاده از تجهيزات ضد جرقه ، هواي محيط كار تهويه شود.كنند

   كارحفاظت محيط

مواد . از مواد قابل احتراق مثل خاك اره استفاده نكنيد. برروي مواد ريخته شده شن، ماسه و خاك بريزيد
 و از محيط  شده را توسط بيل داخل ظروف مناسب، سرپوشيده و داراي برچسب مناسب قراردهيدريخته

 با بكار . را با آب شستشو دهيدمحل الودگي. كار خارج كنيد و در صورت امكان در جاي مناسبي بسوزانيد
 . مناسب، بخارات موجود در محيط را خارج نماييد ضد جرقه وبردن سيستم تهويه

  ط آلودهنظافت محي

ضايعات دفع روش  -8  

از مواد قابل احتراق مثل خاك اره استفاده . برروي مواد ريخته شده شن، ماسه و خاك بريزيد
مواد ريخته شده را توسط بيل داخل ظروف مناسب، سرپوشيده و داراي برچسب مناسب . نكنيد

محل الودگي . سوزانيدقراردهيد و از محيط كار خارج كنيد و در صورت امكان در جاي مناسبي ب
با بكار بردن سيستم تهويه ضد جرقه و مناسب، بخارات موجود در . را با آب شستشو دهيد

  دفغ  ضايعات اين ماده
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 .محيط را خارج نماييد
از انها مجددا ميتوان براي همين ماده .اين ماده توسط تانگر و يا بشكه تحويل مشتري مي شود 

 .استفاده كرد
   بندي بسته دفغ ضايعات

جابجايي و انبارداري  -9  

خطرات فيزيولوژيكي آن قابل توجه  و همچنين ماده قابليت اشتعال دارداين 
 در هنگام كار و جابجايي اين ماده  و نياز به دقت و رعايت نكات ايمنياست
براي محافظت اپراتور ايمني  نقل، اقدامات كنترل و  قبل از حمل. دارد

مي بايست به كليه تجهيزات ايمني فردي اپراتور . بسيارمهم است
افرادي كه با اين مواد كار ميكنند بايد طرز كار ايمن و .  باشدمجهز موردنياز،

  مخازن فلزي داراي سيم زمين براي .خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند
 .تخليه الكتريسيته ساكن باشد

  احتياطات جابجايي

 منابع آتش زا و محيطي مناسب و به دور ازدر محيط خنك، خشك، با تهويه 
بايست عاري از كليه عوامل ناسازگار  محيط انبار مي. انبار شودگرما و شعله 

  .مثل عوامل اكسيدكننده قوي باشد
  شرايط انبارداري       

  بسته بندي مناسب  تانكر و بشكه

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي مايع
  كيشكل فيزي مايع

  رنگ زرد كم رنگ
  بو  ) است واحد در ميليون1 در حدود آستانه بوي آن خيلي كم (  تند، شبيه بوي بنزين معمولي

   پي اچ–اسيديته   گزارش نشده
  حالليت آب  .غير قابل حل است

  حالليت در حاللهاي آلي قابل حل در حاللهاي آلي
 ص وزن مخصو    درجه سانتيگراد15,5 در 0,82 تا 0,86

 حد انفجار پايين و باال .اين ماده به سبب داشتن تركيبات متغير  داراي حد انفجار ثابتي نيست
  دماي خود آتشگيري  درجه سانتيگراد498

   درجه سانتيگراد - 30كمتر از  
 در حضور نقطه اشتعال

شعله
انجمادنقطه  در دسترس نيستاطالعاتي 
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نقطه جوش  درجه سانتيگراد20 – 220
  فشار بخار  درجه سانتيگراد20 ميلي متر جيوه در 100 – 260

  گران روي  .اين ماده به سبب داشتن تركيبات متغير  داراي گران روي  ثابتي نيست
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

  اطالعات زيست بوم شناختي-11 

ن ، تولوئن، مانند بنز ( از آنجائيكه اين ماده مخلوطي از چند آروماتيك
 بااليي دارند لذا سريعا تفكيك " است كه فراريت نسبتا..... ) زايلن ها و 

 بنابراين اثرات زيست محيطي آن متاثر از .شده و وارد هوا مي شوند
تركيبات حاصل از تفكيك و تجزيه آن نظير بنزن، تولوئن و زايلنها مي 

  .باشد

 مالحظات عمومي

 خاك مرطوب و هم خاك خشك اتفاق عمل تبخير اين ماده هم در
ليت جذب در خاك و رسوبات را دارد و در آب تا حدودي قاب. افتد مي

  .حل نميگردد
 

رفتار در محيط 
 زيست

  قابليت تجزيه .تجزيه اين ماده سبب آزاد شدن عوامل آروماتيكي ميگردد
ت حاكي از اينست كه براي در آب غير قابل حل بوده برخي گزارشا

 خاصيت سمي داشته و قادر است فعاليتهاي بيولوژيكي برخي بي آبزيان
 .مهرگان را مختل نمايد

اثر روي محيط 
  آبزيان

  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

 

  سم شناسي-12
اال بودن تركيب به دليل ب. بنزين پيروليز مجموعه اي از تركيبات اروماتيكي و حلقوي است كه هركدام مسموميت خاص خود را دارند

:در جدول پائين ، اثار مسموميت بنزن ارائه شده است )  در صد 50حدود  ( در صد بنزن در اين مخلوط   
  .تغييرات خطرناكي در سيستم ايمني و خون بوجود مي آيد

 ساعت  تنفس هواي داراي 7 در صد موش هاي موردآزمايش بعد از 50
  . جزء در ميليون اين ماده  تلف شدند1000

 ميلي گرم به ازاي هر 930 درصد جمعيت موش ها پس از خوردن 50
 . كيلوگرم وزن بودن تلف شدند 

 مسموميت تنفسي

  .تغييرات خطرناكي در سيستم ايمني و خون بوجود مي آيد
 ميلي گرم به ازاي هر 930 درصد جمعيت موش ها پس از خوردن 50

  .كيلوگرم وزن بودن تلف شدند 
  مسموميت غذايي
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 ميلي گرم در هر كيلو 9400اگر ميزان بنزن در بدن خرگوش بيشتر از 
.  عدد انها مي ميرند50 خرگوش 100گرم وزن باشد ، از هر    مسموميت ا ز پوست

 قطره از اين ماده در چشم خرگوش سبب تحريكات مختصر و 2ريختن 
 .شود صدمات زودگذر قرنيه چشم مي

  مسموميت چشمي

 آن روي سيستم اعصاب مركزي است كه سبب خواب تأثيرات قابل توجه
آلودگي، گيجي و عدم تعادل بدن مي باشد و سرانجام منجر به مرگ مي 

 .شود
  اثرات حاد

طبقه بندي  ايجاد سرطان پوست در انسانها مي كند و جزو گروه  آ يك 
  ساير اطالعات  .مي شود

  پايداري و بر هم كنش ها-13
  پايداري . استپايدار

  محيطهاي مورد اجتناب .، گرما و ساير منابع محترق و مشتعل اصطكاك، شعلهخليه الكتريسيته ساكن، ت
  مواد نا سازگار  گوگرد مذاب، اسيدها، اكسيژن خالص،عوامل اكسيدكننده 

  اشي از تجزيهخطرات ن .تفكيك شدن تركيبات آروماتيكي و در اثر تجزيه منو و دي اكسيد كربن آزاد مي كنداين ماده در اثر
مخلوط اين ماده با هوا قابليت انفجار دارد لذا بايد از تماس بخارات آن با هوا و بخصوص بدليل اينكه 

در ضمن ممكن است بر روي برخي تركيبات پالستيكي و الستيكي . اكسيژن خالص جلوگيري كرد
 .تاثير گذاشته و سبب تغيير شكل آنها گردد

  ساير اطالعات

براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه :مل و نقل مقررات ح -14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . رعايت شود  

  حمل و نقل هوايي در صورت لزوم به شماره سازمان ملل بنزن مراجعه شود
  حمل و نقل دريايي لزوم به شماره سازمان ملل بنزن مراجعه شوددر صورت 

حمل و نقل راه آهن و  در صورت لزوم به شماره سازمان ملل بنزن مراجعه شود
  جاده 

  .در صورت لزوم به شماره سازمان ملل بنزن مراجعه شود
 . حمل ونقل  استدر خطرناك  اتش گير واين مخلوط جزو مواد

   ساير اطالعات
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   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
 نمادهاي خطرات  .همانند بنزن در نظر گرفته شود

  )مايع آتشگير  ( 3: بندي خطر  شماره و طبقه
  I: بندي  گروه بسته

 شماره خطروريسك
 

 شماره ايمني وسالمت  .همانند بنزن در نظر گرفته شود
  

 
 
 
 
 
 
 
شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود   

 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           "جاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        اي " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   
موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "

  .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 
صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                           .

 .دهيد
به باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         

 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ، است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهـد                 اطالعاتي
 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               

 .كاري خود بررسي الزم را انجام دهند خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف
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