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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  بنزن

 نامهاى  مترادف بنزول، روغن کربن، سيکلوهگزاترىن، فنيل هيدرىد

٧١-٤٣-٢ CASشماره  

٢٠٠ -٧٥٣-٧     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى هيدروکربنهاى آروماتيک ، بنزن

 وزن مولکولى ١١/٧٨

C6-H6 )فرمول شيمياىى )حلقه بنزنى 

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

   

خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .بخارات اىن ماده مى تواند سبب تحرىک در چشم شده ولى صدمه جدى نمى زند
را به همراه   ) درماتيت( با اىن حالل مى تواند قرمزى، خشکى پوست، ترک             تماسهاى طوالنى مدت ومکرر   

 تماس با پوست .داشته باشد
در اىنصورت بنزن به سرعت جذب سيستم اعصاب مرکزى مى شود که عالئم مشخصه آن در زىر توصيف                  

 بلعيدن و خوردن .شده است
شده که عالئم    CNSم اعصاب مرکزى      تماسهاى کوتاه مدت با اىن ماده سبب کاهش تحرىک پذىرى سيست                  

، پرىشانى و عدم هوشيارى     )کاهش تعادل (مشخصه آن خواب آلودگى، سرگيجه، حالت تهوع، عدم هماهنگى           
 .است

 تنفس

 حرىق .بخارات و ماىع آن به شدت قابل اشتعال است
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد تا زمانيکه آلودگى         دقيقه با    ٢٠فورًا چشمها را به مدت      
 تماس با چشم .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. از چشم پاک نشده، پلکها را باز نگهدارىد

در هنگام شستن     .  دقيقه شسته    ٢٠فورًا موضع را با آب ولرم و با مالىمت به مدت                         
را از تن     ) و بند ساعت    مانند کمربند     (موضع لباسهاى آلوده، کفشها و اجناس چرمى               

 .سرىعًا به پزشک مراجعه کنيد. خارج کنيد
 تماس با پوست

در هنگاميکه مصدوم بيهوش است ىا سطح هوشيارى فرد پاىين است چيزى به وى                             
. دهان مصدوم را با آب پاک شستشو دهيد، فرد را وادار به استفراغ نکنيد                        . نخورانيد

اگر استفراغ به صورت    . عدنى رقيق به وى بدهيد     ميلى ليتر با آب با مواد م       ٣٠٠ تا   ٢٤٠
شستشو با  . طبيعى پيش آمد، فرد به پهلو برگردانيد تا جلوى راه تنفسى وى گرفته نشود                  

 .آب را ادامه دهيد و سرىعًا فرد را به پزشک بفرستيد

 بلعيدن و خوردن

س فرد قطع شده     اگر تنف . منابع آلوده را از محل دور کرده ىا فرد را به هواى آزاد برده                  
بود به وى تنفس مصنوعى داده و اگردچار اىست قلبى شده بود، احياء قلبى رىوى انجام                    

 .فورًا فرد را به پزشک برده. داده
 تنفس

به نزدىک ترىن مرکز کنترل سموم      . عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته        
 اطالعات پزشکى .مراجعه کنيد

  اطفاء حرىق -٥
. ع آن بسيار قابل اشتعال است، بخارات آن در هواى اتاق مى توانند مشتعل شوند                     ماى

بخارات آن از هوا     . تخليه الکترىسيته ساکن مى تواند منجر به اشتعال اىن ماده گردد               
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

 خطر آتش گيرى

کربن دى اکساىد، پودر شيمياىى خشک، فوم الکل، فوم پلى مر، اسپرى آب ىا مه، آب                   
مؤثر نيست زىرا نمى تواند بنزن را به زىر نقطع اشتعالش رسانيده و سرد و خنک                          

 .کند
 فاءنحوه مناسب اط

در اثر سوختن و تجزىه حرارتى موادى از قبيل کربن منواکساىد، دى اکسيدکربن،                        
 ساىر توضيحات . آلدئيدهاى محرک و کتن اىجاد مى شود
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى ضد مواد شيمياىى استفاده شود
شيلدصورت در اکثر اوقات      . گوگل اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود           

 حفاظت چشم .ضرورى است
از لباسهاى کامل ضد مواد شيمياىى که سيستم تنفسى در داخل لباس است استفاده                   

 حفاظت بدن .شود
 ىا تمام    SCBA از ماسکهاى تمام صورت با فشار مثبت             NIOSHطبق پيشنهاد    

  حفاظت تنفسى )سيستم هاى هوارسان. ( استفاده شودSARصورت فشارمثبت 
 
  احتياطات محيط-٧

درب ظروف  . در ظروفى که از موادمناسب تهيه شده اند و داراى برچسبهاى مخصوص هستند استفاده شود                
 حفاظت محيط .ته باشدباىد بس

با شن، خاک ىا     . مواد را در داخل راه آب فاضالب ىا فضاى بسته رىخته               . به مواد رىخته شده دست نزنيد        
 نظافت محيط آلوده .ساىر 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 .ق قوانين و مقررات محلى و کشورى اعمال شودطب
 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان اىن ماده سوزانده شود

 
  جابجاىى و انبار -٩

و بهتر  ) خطر سرطان دارند  (اىن مواد خطر آتش سوزى دارند و بسيار سمى هستند           
 انجام گيرد و تجهيزات     است قبل از هرکارى اقدامات کنترل مهندسى براى اپراتور         

به هرحال درصورت امکان،         . اىمنى فردى مناسب در اختيار فرد قرار گيرد                   
ازسيستم هاى بسته استفاده شود ىا فقط به افرادى که مجهز هستند اجازه جابه جاىى                  

 .مواد داده شود

 احتياطات جابجاىى

خورشيد و  ، خشک با تهوىه خوب و به دور از اشعه مستقيم                 )خنک(درجاى سرد    
انبار نگهدارى اىن مواد باىد از مواد               . حرارت و منابع محترق نگهدارى شوند           

نباىد اجازه داد که سيگار روشن، کبرىت و ىا منابع               . محترقه و آتش زا پاک باشد        
به دور از مواد اکسيدکننده     . مشتعل دىگر در نزدىکى محل انبارکردن اىن مواد باشد         

ر مثل پراکسيدها، پتاسيم و پيروکسيدها نگهدارى             و خورنده وساىر مواد ناسازگا        
ظروف محتوى آن مى باىست داراى برچسب مناسب باشند و اىن ظروف                     . شوند

 .ظروف مناسب و غيرقابل احتراق استفاده شود. صدمه ندىده باشند

شراىط انباردارى      

 بسته بندى مناسب .در بسته هاى کوچک بسته بندى شوند

 

 
 
 

هصفح  
٠١اره وىراىششم ٣  ET/HSE/009 

 
 



 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

بنزن : نام  ) محصوالت(گروه آروماتيکها : مجموعه    
 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف

 رنگ ماىع بى رنگ و شفاف
 بو .بوى مخصوص هيدروکربنهاى آروماتيک را دارد

 PH . دسترس نمى باشداطالعاتى در
 حالليت آب   درجه سانتيگراد٢٥ ميلى ليتر آب ١٠٠ ميلى گرم در ١٨٠تا حدودى قابل حل است  

در اتانول، کلروفرم، دى اتيل اتر، کربن دى سولفيد، استن، روغنها، تتراکلرىدکربن، اسيد استيک                                  
 حالليت در حاللهاى آلى .گالسيکال قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص  سانتيگراد درجه٢٠ در ٨٧٧/٠
٣/١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٩٢٨(درجه سانتيگراد  ٤٩٨
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٢( درجه سانتيگراد -١١
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت٤٢( درجه سانتيگراد ٥/٥
(b.p) ) درجه فارنهاىت١٧٦( درجه سانتيگراد ٨٠ وشنقطه ج  

kpa ١٠) mmHg فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در دماى ) ٧٥ 
mpa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠در )  سنتى پوىزس٦٤٧/٠ (٦٤٧/٠ 

 ساىر اطالعات درجه سانتيگراد ٢٠ در ٩/٢٨ dynes/cm: فشارسطحى 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .مى مى باشداىن ماده براى آبزىان و محيط زندگى آنها بسيار س

زمانيکه بنزن در اتمسفر آزاد مى شود، ابتدا به صورت بخار در                           
تبدىل شدن بنزن به فاز گازى مستقيمًا به وسيله فتوليز نيست اما     . مى آىد

به وسيله واکنش هاى فتوشيمياىى حاصل از رادىکال هاى هيدروکسيل              
 ٤ىن واکنش ها پس از      ا.  روز مى باشد  ٤/١٣پس از نيمه عمرى حدود       

 ساعت سبب آلوده شدن اتمسفر به نيتروژن اکساىد و دى اکسيد                     ٦تا   
بنزن در آب بسيار حالل است و توسط باران از                     . سولفور مى شود  

 .اتمسفر برداشته مى شود

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 TLm = 395 mg/L; 24 Hr :ماهى پشه اى
 ;LC50 =46 mg/L; 24 Hr :ماهى هاى نامشخص طالئى
  ;LC50 = 15.1 mg/L; 96 Hr :ماهى قنات
Flow-through at 25°C (pH 7.9-8.0)    ماهى رنگين کمانى: 
LC50 = 5.3 mg/L; 96 Hr;  
Flow-through at 25°C (pH 7.9-8.0) ماهى خورشيدى: LD50 
= 20 mg/L; 24-48 Hr;  

 حيط آبزىاناثر روى م

 ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى نرمال

 محيطهاى مورد اجتناب شعله هاى باز، گرما و ساىر منابع محترق تخليه الکترىکى، جرقه، 
آنهيدرىدکرم، اسيد پرمنگنات،   . پيروکسيدسدىم، پيروکسيدپتاسيم، موادى که خودبه خود قابليت احتراق را دارند            

فلورىد بعنوان مثال ترى فلورىد برم، پنتافلورىدبرم، ترى        (کلرىن، اسيدنيترىک، ازون، دب بوران، اىنترهالوژن       
، دى فلورىد دى اکسيژن، اسيد پرمنگنيک، اسيد پيروکسى دى سولفورىک،              )کلر، پنتافلورىد ىد، هپتا فلورىد ىد      

 ، پرکلرىدنيترىل، اورانيوم هگزا فلورىد)مثل نقره، پرکلرىد نقره(پرکلرىدهاى فلزى 

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه .کربن منوکساىد، کربن دى اکساىد
 ساىر اطالعات .تيک والستيک را از بين مى بردپالس

 
  سم شناسى-١٣

 .تغييرات خطرناکى در سيستم اىمنى و خون بوجود مى آىد
LC50 (rat):  13,700 ppm (4 hour exposure) مسموميت تنفسى 

 .تغييرات خطرناکى در سيستم اىمنى و خون بوجود مى آىد
LD50 (oral, rat):  930 mg/kg  غذاىىمسموميت 
LD50 (skin, rabbit and guinea pig):  Greater than 9,400 
mg/kg مسموميت ا ز پوست 

 قطره از اىن ماده در چشم خرگوش سبب تحرىکات مختصر و                          ٢رىختن   
 مسموميت چشمى .صدمات زودگذر قرنيه چشم مى شود

تأثيرات قابل توجه آن روى سيستم اعصاب مرکزى است که سبب خواب                         
 اثرات حاد .گى، گيجى و عدم تعادل بدن مى باشد و سرانجام منجر به مرگ مى شودآلود

  ساىر اطالعات .طبقه بندى مى شود A1اىجاد سرطان پوست در انسانها مى کند و جزو گروه 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 0.5 ppm (1.6 mg/m3) 
TLV STEL : 2.5 ppm (8 mg/m3) LC 50    

 
  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 

  خطرناک براى محيط زىست– ماىع قابل اشتعال -٣: طبقه بندى خطر 
 ساىر اطالعات  II: بسته بندى گروه 
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  اطالعات نظارتى -١٥
[F;carc.cat.1;T] نمادهاى خطرات 

R:45-11-48/23/24/25 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

S:53-45 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

١٢(، سيکلوهگزان   %)٢٤(، سومن   %)٥٥(بطور عمده در کارخانجات و صناىع به صورت اتيل بنزن                
به صورت تجارى اىن حالل به دليل       . ، دترژنت آلکيالت، کلروبنزن استفاده مى شود      %)٥(، نيتروبنزن %)

.به هرحال اىن حالل هنوز اىن ماده مورد استفاده قرار ميگيرد. ع آورى شده استسميت باالئى که دارد جم
 کاربردهاى ماده
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