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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  تولوئن

     نامهاى  مترادف    .متيل بنزن، متيل بنزول، فنيل متان

١٠٨ - ٨٨ - ٣ CASشماره  

٢٠٣-٦٢٥-٩     EINECS شماره 

شيمياىىخانواده  آلکيل بنزن/ هيدروکربنهاى آروماتيک   

 وزن مولکولى ١٣/٩٢

C7-H8       فرمول شيمياىى 

 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

    
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   ط زىستمحي
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 مى واند سبب تحرىک بسيار      ppm٣٠٠با بخارات اىن ماده باغلظت      )  دقيقه ٥ تا   ٣(مواجهه بسيار کوتاه مدت     

 اکثرًا سبب تحرىک چشم     ١٠٠ ppmبا غلظتهاى بيش از     )  ساعت ٧ تا   ٦(مواجهه طوالنى   . خفيف چشم شود  
 .مى شود

 تماس با چشم

ابتدا سبب تحرىک مختصر پوست شده، در تماسهاى طوالنى مدت و در زمان کار با حالل اىن ماده درماتيت                     
 تماس با پوست .وست جذب ميشودتولوئن ماىع به آرامى از طرىق پ. اتفاق مى افتد) خشکى و قرمزى شوست(

 ميشود و مشکالت تنفسى اىجاد مى           CNSتولوئن سرىعًا از طرىق گوارشى جذب سيستم اعصاب مرکزى                
 بلعيدن و خوردن .کند، تحرىکات شدىد رىه، صدمه به بافت رىه و نهاىت مرگ را مى تواند به همراه داشته باشد

عالئم آن نسبت مستقيم باغلظت        . تم اعصاب مرکزى است     تأثير عمدة تنفسى بخارات تولوئن بر روى سيس             
 خواب آلودگى و سردردهاى خفيف گزارش شده                   ppm٥٠درغلظتهاى   . تماس با اىن ماده رادارد          

درغلظت .  دىده شده است      ppm١٠٠ تا     ٥٠تحرىکات بينى، گلو ودستگاه تنفسى درغلظتهاى          .است
ppmخستگى و سرگيجه دىده شده و در غلظتهاى باالى                                        ١٠٠ppmعالئمى شبيه         ٢٠٠ 
 پرىشان مغزى     ppm٥٠٠درغلظتهاى باالى     .،کرختى وحالت تهوع خفيف دىده شده           )گيجى(مستى

 . وفقدان هماهنگى دراعمال بدن دىده شده

 تنفس

 حرىق .اىن محصول قابل احتراق و اشتعال است
مى تواند  )  سانتيگراد  درجه ٤دردماى باالتراز (بخارات آزاد شده از اىن ماده زمانيکه با هوا مخلوط شود                     

 انفجار .منفجر گردد
 اثرات زىست محيطى ــــ

 
 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه با آب ولرم و به آرامى شستشودهيد، در هنگام                  ٢٠سرىعًا چشمها را به مدت          
 تماس با چشم .سرىعًا به پزشک مراجعه کنيد. شستن چشمها پلکها را باز نگاه دارىد

ه موضع را با آب و بدون استفاده از صابون شسته، در زىر                    دقيق ٢٠سرىعًا به مدت     
را از تن خارج      ) مثل کمربند، بندساعت   (آب لباسهاى آلوده، کفشها و اجناس چرمى            

 .کرده و به پزشک مراجعه کنيد
 تماس با پوست

فرد را   . دهان مصدوم را با آب پاک شسته            . هرگز به فرد بيهوش چيزى نخورانيد          
 ميلى ليتر آب با مواد معدنى رقيق به مصدوم              ٣٠٠ تا    ٢٤٠. نکنيدوادار به استفراغ     

اگر استفراغ اتفاق افتاد فرد را به پهلو قرارداده تا راه تنفسى وى بسته نشود               . بخورانيد
 .سرىعًا به پزشک مراجعه کنيد. و دوباره به وى آب دهيد

 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس وى قطع شده بود       . اد ببرىد منبع مولد آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آز           .
. به وى تنفس مصنوعى داده و درصورت اىست قلبى، احياء قلبى رىوى انجام دهيد                      

 .سرىعًا به پزشک مراجعه کنيد
 تنفس

به ) …حرارت، فشار و   (عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گيرى کرده                 
تحت نظرمراقبتهاى پزشکى   فردمصدوم  .نزدىک ترىن مرکزکنترل سموم مراجعه شود     

 .قرارگيرد
 اطالعات پزشکى
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  اطفاء حرىق-٥
. ماىع آن بسيار قابل اشتعال است، بخارات آن در هواى اتاق مى توانند مشتعل شوند                     

بخارات آن از هوا     . لکترىسيته ساکن مى تواند منجر به اشتعال اىن ماده گردد              تخليه ا 
درهنگام آتش   . سنگين تر است و درنتيجه مى تواند به منابع مشتعل نزدىک شده                          

ظروف محتوى اىن ماده در مجاورت        . سوزى اىجاد گازهاى سمى و محرک مى کند          
 .  حرارت و منابع مشتعل مى تواند منفجر شود

 ش گيرىخطر آت

 نحوه مناسب اطفاء دى اکسيدکربن، پودرشيمياىى خشک و فوم الکل

 ساىر توضيحات درهنگام سوختن، منوکسيدکربن، دى اکسيدکربن، هيدروکربن و آلدئيد توليد مى کند
 

 
 
  احتياطات شخصى-٦

از دستکش، لباسهاى سراسرى و کفشهاى ضد مواد شيمياىى و ىا ساىر لباسهاى مقاوم                
 حفاظت پوست .اده شوداستف

در بعضى مواقع نقاب حفاظتى           . از گوگل مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود                
 حفاظت چشم .ضرورى است

از دستکش، لباسهاى سراسرى و کفشهاى ضد مواد شيمياىى و ىا ساىر لباسهاى مقاوم                
 حفاظت بدن .استفاده شود

 :  استفاده شود NIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
 است از ماسکهاى کارترىج دار شيمياىى مخصوص           ppm٥٠٠ غلظت بيش از       وقتى

 .بخارات مواد آلى استفاده شود
زمانى که غلظت مشخص نيست مى توان از ماسکهاى تمام صورت فشارمثبت                              

SCBA ىا SARاستفاده کرد . 

  حفاظت تنفسى

 
  احتياطات محيط-٧

محيط را تهوىه کنيد و منابع محترق را دور           . طرف شود محيط آلوده را محدود کنيد تا آلودگى بطور کامل بر           
 حفاظت محيط .کنيد

با شن، خاک ىا ساىر     . مواد را در داخل راه آب فاضالب ىا فضاى بسته رىخته          . به مواد رىخته شده دست نزنيد     
 لودهنظافت محيط آ .موادى که با تولوئن واکنش نمى دهند، زمين را پاک کرده، سپس محيط را با آب بشوئيد

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
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  انبار  جابجاىى و-٩
اىن مواد خطر آتش سوزى دارند و بسيار سمى هستند و بهتر است قبل از                                 
هرکارى اقدامات کنترل مهندسى براى اپراتور انجام گيرد و تجهيزات اىمنى                      

 .فردى مناسب در اختيار فرد قرار گيرد
 احتياطات جابجاىى

حرارت و  درمحيطى با تهوىه مناسب و بدور از نور خورشيد انبار شوند و از                     
نباىد اجازه داد که سيگار روشن، کبرىت ىا ساىر            . منابع مشتعل بدور قرارگيرند    

بدور از مواد    . منابع مشتعل دىگر در نزدىکى محل انبار کردن اىن مواد باشند                 
اکسيدکننده و خورنده انبار شوند مثل اسيد نيترىک، اسيدسولفورىک چراکه                          

 .ىن مواد باال مى روددراىن صورت رىسک خطر انفجار و اشتعال ا

شراىط انباردارى      

در بسته هاى کوچک و مکانى که داراى تهوىه مناسب و فضاى بسته است،                           
 بسته بندى مناسب .انبارشوند

 
 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى ماىع شفاف 
 رنگ بى رنگ

 بو بوى شبيه بنزن
 PH . نمى باشداطالعاتى در دسترس

 درجه  ٢٥آب  )  ميلى ليتر     ١٠٠ ميلى گرم در       ٥٨ -٥٤. (در آب به مقدار بسيار ناچيز قابل حل است               
 حالليت آب  سانتيگراد

در نفت خام،   . در تمامى حاللهاى آلى مثل استن، دى اتيل اتر، اتيل الکل، بنزن، کلروفورم قابل حل است                  
 ليت در حاللهاى آلىحال .اتر و اتيل استات نيز قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص . درجه سانتيگراد٢٠ در دماى ٨٦/٠
٢/١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٨٩٦( درجه سانتى گراد ٤٨٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت٤٠( درجه سانتيگراد ٤/٤
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٣٩( درجه سانتيگراد -٩٥
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت١/٢٣١( درجه سانتيگراد ٦/١١٠

Kpa ٩٣/٢) mmHg فشار بخار . درجه سانتيگراد٢٠در دماى ) ٢٢ 
mPa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در دماى ٥٩/٠ 

 ساىر اطالعات 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

 مالحظات عمومى .اىن ماده براى آبزىان و محيط زىست آنها سمى و مضر مى باشد
اىن ماده در خاک تبخير و تجزىة ميکروبى مى شود، اىن ماده در آب                    

 رفتار در محيط زىست .تبخير شده و تنزل بيولوژىکى پيدا مى کند

 قابليت تجزىه .بحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرداىن م
Bluegill LC50=17 mg/L/24H  
 LC50=4.3 ppm/96H ميگو
 LC50=36.2 mg/L/96H ماهى قنات
 TLm=1180 mg/L/96H (fresh water) ماهى خورشيدى

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
 

پاىدارى و بر هم کنش ها -١٢  
 پاىدارى پاىدار

درمحيط هاىى که امکان تخليه الکترىسيته ساکن وجود دارد، جرقه، شعله هاى باز، گرما و ساىرمنابع مشتعل                   
 محيطهاى مورد اجتناب .دىگر

د، عوامل اکسيدکننده قوى، اسيدنيترىک، اسيدسولفورىک، تتراکسيد نيتروژن، پرکلرىدنقره، سولفوردى کلراى              
 مواد نا سازگار .تترانيترومتان، هگزافلورىد اورانيوم

 خطرات ناشى از تجزىه .منوکسيدکربن ، دى اکسيدکربن
 ساىر اطالعات ـــ

 
 

  سم شناسى-١٣
Lc50(rat) : 8000 ppm (4-hour exposure) 
Lc50(rat) : 6000 ppm (6-hour exposure) مسموميت تنفسى 
LD50(oral , rat) : 2600 to 7500 mgKg مسموميت غذاىى 
LD50(dermal , rabbit) : 12.225 mg/Kg مسموميت ا ز پوست 

 مسموميت چشمى . ميلى متر سبب تحرىک ميشود١/٠در خرگوشها 
 اثرات حاد  (CNS)عمده ترىن اثرش روى سيستم اعصاب مرکزى است 

 ساىر اطالعات A4سرطان زائى گروه 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   50 ppm (188 mg/m3) - skin 
TLV STEL :  ----  LC 50    

 
 
 

هصفح  
٠١شماره وىراىش ٥  ET/HSE/039 

 



 

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

تولوئن : نام  محصوالت: مجموعه    
 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
50 kg حمل و نقل هواىى 
50 kg حمل و نقل درىاىى 
50 kg  حمل و نقل راه آهن و جاده 

  ماىع قابل اشتعال- ٣: طبقه بندى 
 ماده خطرناک براى محيط زىست

 II: گروه بسته بندى 
 ساىر اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[F; xn] نمادهاى خطرات 

[R:11-20] 
 نشانه هاى رىسک

R-Phrase(s) 

[S:(2-)*16-25-29-33] 
 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 

، مواد منفجره و       )مثل بنزن،تولوئن دى اىزوسيانات، بنزوئيک اسيد          (براى ساخت مواد شيمياىى         
ى جوهر مرکب، رنگ، الک        حالل آن به عنوان برا        .بسيارى از ترکيبات دىگر استفاده مى شود            

در گازوئيل و سوختهاى هواىى نيز         . الکل، رزىن، مواد شوىنده، چسب و سرىش استفاده مى شود              
 .ىافت مى شود

 کاربردهاى ماده
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