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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي  بنزن

 نامهاي  مترادف  بنزول، روغن كربن، سيكلوهگزاترين، فنيل هيدريد

  شماره انجمن شيمي آمريكا  2-43-71
شماره اتحاديه اروپا 200 -7-753

 خانواده شيميايي )معطر  ( يهيدروكربنهاي آروماتيك
وزن مولكولي  78

C6-H6 )حلقه بنزني( 
فرمول شيميايي

و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

 

 

 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          -4شت موانع ضد انفجار نظاره شـود         شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پ          -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)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-4 آتش مي گيرد

 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -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  .بخارات اين ماده سبب تحريك چشم و التهاب مي شود
  تماس با پوست .جذب از پوست خطرناك است. تماسهاي طوالني مدت ومكرر با اين حالل سبب تحريك پوست مي شود

اگر به شش ها را ه پيدا كند خطرناك و كشنده مي . بنزن به سرعت جذب سيستم اعصاب مركزي مي شود 
  بلعيدن و خوردن  .باشد

كاهش ( تنفس اين ماده سبب سرطان و نا هنجاري در خون و خواب آلودگي، سرگيجه،  عدم هماهنگي 
  تنفس  ..، پريشاني و عدم هوشياري مي شود)تعادل

  حريق  .بخارات و مايع آن به شدت قابل اشتعال است
  انفجار ارد بالقوه ند

اثرات زيست محيطي .اطالعات مدوني در اين رابطه بدست نيامده است
  كمكهاي اوليه-4

در صورت ادامه التهاب و ..  دقيقه با آب شستشو دهيد 20فوراً چشمها را به مدت 
 .سوزش به پزشك مراجعه شود

  تماس با چشم

آلوده، كفشها و اجناس  دقيقه شسته و لباسهاي 20فوراً موضع را با آب به مدت 
در صورت ادامه ناراحتي به . را از تن خارج كنيد) مانند كمربند و بند ساعت(چرمي 

 ..پزشك مراجعه شود
  تماس با پوست

در هنگاميكه مصدوم بيهوش است يا سطح هوشياري فرد پايين است چيزي به وي 
. ار به استفراغ نكنيددهان مصدوم را با آب تميز  شستشو دهيد، فرد را واد. نخورانيد

اگر استفراغ به صورت طبيعي پيش آمد، فرد به پهلو برگردانيد تا جلوي راه . 0
شستشو با آب را ادامه دهيد و سريعاً فرد را به پزشك . تنفسي وي گرفته نشود

  .بفرستيد

  بلعيدن و خوردن

 اگر تنفس فرد . را از محل دور كرده يا فرد را به هواي آزاد برده كننده منابع آلوده
قطع شده بود به وي تنفس مصنوعي داده و اگردچار ايست قلبي شده بود، احياء 

  .. ببريدفوراً فرد را به پزشك. قلبي ريوي انجام داده
 تنفس
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به نزديك ترين مركز پزشكي . عالئم حياتي مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته
 .گزارش كنيد

 اطالعات پزشكي

آتش  خاموش كردن -5  

. مايع آن بسيار قابل اشتعال است، بخارات آن در هواي اتاق مي توانند مشتعل شوند
بخارات آن از هوا . تخليه الكتريسيته ساكن مي تواند منجر به اشتعال اين ماده گردد

و سبب آتش . سنگين تر است و درنتيجه مي تواند به منابع مشتعل نزديك شده
ظروف . جاد گازهاي سمي و محرك مي كنددرهنگام آتش سوزي اي. سوزي شود

 .  محتوي اين ماده در مجاورت حرارت و منابع مشتعل مي تواند منفجر شود

  خطر آتش گيري

كربن دي اكسايد، پودر شيميايي خشك ،كف ، اسپري آب  ، آب مؤثر نيست زيرا 
  .نمي تواند بنزن را به زير نقطع اشتعالش رسانيده و سرد و خنك كند

ناســــب نحــــوه م
  خاموش كردن آتش

در اثر سوختن ناقص و تجزيه حرارتي ، موادي از قبيل كربن منواكسايد، دي 
  ساير توضيحات  . اكسيدكربن، و مواد شيميائي خطر ناك ايجاد مي شود

 

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

   پوستحفاظت از دستكش، چكمه و لباسهاي كار  ضد مواد شيميايي استفاده شود
ماسك صورت در اكثر اوقات . عينك ايمني مخصوص مواد شيميايي استفاده شود

 .ضروري است
 حفاظت چشم

در محيط هاي آلوده از لباسهاي كامل .  محيط كار بايد داراي سيستم تهويه باشد
 .ضد مواد شيميايي و سيستم تنفسي كپسول هوا  استفاده شود

 حفاظت بدن

. استفاده شود) كپسول هوا دار( هوا ام صورت با فشار مثبت از ماسكهاي تم
 حفاظت تنفسي  )سيستم هاي هوارسان(

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
بايستي لوله هاي حامل بنزن پوسته دوگانه داشته باشند تا در موقع سوراخ شدن لوله اصلي ، بنزن به 

  .ين بايد پمپهاي بنزن داراي دو مرحله اب بند مكانيكي باشندهمچن. محيط كار  راه پيدا نكند
منابع .  سعي كنيد كه درب مخازن ، منابع ويا بشكه هاي حاوي بنزن را كه دچار نشتي شده اند ببنديد

 .از لباس و ماسك مناسب استفاده كنيد .توليد جرقه و گرما را از محيط آلوده دور كنيد 

   كارحفاظت محيط

توسط مواد غير فعال نظير خاك يا شن . خته شده دست نزنيد و از استشمام ان خودداري كنيد به بنزن ري
از راه يافتن بنزن در داخل راه آب . آنرا جمع آوري نموده و در بشكه هاي مناسب از محوطه خارج كنيد 

  .فاضالب جلوگيري نمائيد تا خطر انفجار زير زميني پيش نيايد 
 

  نظافت محيط آلوده
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ضايعات دفع روش  -8  

درصورت عدم امكان بازيافت بنزن دورريخته شده و جمع آوري ان توسط خاك يا شن آنرا در محيط 
 . مناسبي بسوزانيد 

  ضايعات   عدف

از آنجا كه بشكه ها و مخازن حاوي بنزن بعد ا زتخليه هنوز داراي مقداري بنزن مايع و بخارات آن 
از جمله دور نگه داشتن از منابع شعله و جرقه  الزم است مقررات ايمني ميباشد در جابجايي و دفع آنها

 . لحاظ شود 
  بسته بندي  ضايعاتع دف

  جابجايي و انبارداري -9

و بهتر ) خطر سرطان دارند(اين مواد خطر آتش سوزي دارند و بسيار سمي هستند 
رد و تجهيزات است قبل از هركاري اقدامات كنترل مهندسي براي اپراتور انجام گي

به هرحال درصورت امكان، ازسيستم . ايمني فردي مناسب در اختيار فرد قرار گيرد
هاي بسته استفاده شود و فقط به افرادي كه مجهز هستند اجازه جابه جايي مواد داده 

 شود

  احتياطات جابجايي

، خشك با تهويه خوب و به دور از اشعه مستقيم خورشيد و )خنك(درجاي سرد 
انبار نگهداري اين مواد بايد از مواد محترقه و . ارت و منابع محترق نگهداري شوندحر

نبايد اجازه داد كه سيگار روشن، كبريت و يا منابع مشتعل ديگر در . آتش زا پاك باشد
به دور از مواد اكسيدكننده و خورنده وساير . اشدنزديكي محل انباركردن اين مواد ب

ظروف محتوي . مواد ناسازگار مثل پراكسيدها، پتاسيم و پيروكسيدها نگهداري شوند
ظروف . آن مي بايست داراي برچسب مناسب باشند و اين ظروف صدمه نديده باشند

  .مناسب و غيرقابل احتراق استفاده شود

شرايط انبارداري     

  بسته بندي مناسب  . بسته بندي شوند و با برچسب مناسب ته هاي كوچكدر بس

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي مايع 
  شكل فيزيكي مايع شفاف 

  رنگ شفاف بيرنگ 
  بو بوي شيرين آروماتيكها را دارد 

   پي اچ– اسيديته  غير كاربردي 
  حالليت آب   درجه سانتيگراد25 ميلي ليتر آب 100 ميلي گرم در 180تا حدودي قابل حل است  
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در اتانول، كلروفرم، دي اتيل اتر، كربن دي سولفيد، استن، روغنها، تتراكلريدكربن، اسيد استيك 
 .گالسيكال قابل حل است

  حالليت در حاللهاي آلي

وزن مخصوص نسبت به    درجه سانتيگراد20 در 877/0
 )دانسيته(آب  

 ايين و باالحد انفجار پ  3/1%
  دماي خود آتشگيري درجه سانتيگراد  498
نقطه اشتعال  درجه سانتيگراد-11
نقطه ذوب  درجه سانتيگراد 5/5
نقطه جوش  درجه سانتيگراد 1/80

  فشار بخار   درجه سانتيگراد20در دماي  ميليمتر جيوه 75    
  دانسيته بخار   نسبت به هوا 2,8
  گرانروي  درجه سانتيگراد 20 سنتي پويزس در 647/0

  ساير اطالعات   درجه سانتيگراد20در   دين بر سانتي متر  9/28فشارسطحي 
  اطالعات زيست بوم شناختي-11 

 از چند .باشد اين ماده براي آبزيان و محيط زندگي آنها بسيار سمي مي
سال قبل بنزن از فهرست مواد شيميائي كه ميتواند در ازمايشگاه موجود 

  .جذف شده استباشد 
 مالحظات عمومي

. آيد شود، ابتدا به صورت بخار در مي زمانيكه بنزن در اتمسفر آزاد مي
تبديل شدن بنزن به فاز گازي مستقيماً به وسيله فتوليز نيست اما به 

هاي هيدروكسيل پس از  هاي فتوشيميايي حاصل از راديكال وسيله واكنش
 ساعت 6 تا 4ها پس از  اين واكنش. باشد  روز مي4/13نيمه عمري حدود 

. شود اكسيد سولفور مي سبب آلوده شدن اتمسفر به نيتروژن اكسايد و دي
شسته و  هواحالل است و توسط باران از اتمسفربه مقداركم بنزن در آب 

 . پايين آورده ميشود

رفتار در محيط زيست

  قابليت تجزيه . گردد در محيط هاي دريايي تجزيه بيولوژيكي ميبه احتمال خيلي كم
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 ساعت قرارگرفتن درمحيط 24درصد جمعيت ماهي هاي طاليي بعد از 50
  .  ميلي گرم در ليتر تلف شدند 46با غلظت 

 ساعت قرارگرفتن در غلظت 96 درصد جمعيت ماهي هاي قنات بعد از 50
  .  ميلي گرم در ليتر تلف شدند1/15

 ساعت قرارگرفتن در 96 درصد جمعيت ماهيان رنگين كماني پس از 50
 محدوده PH درجه سلسيوس و 25 ميلي گرم در ليتر در دماي 3/5غلظت 

  .  تلف شدند (7.9-8.0)
 ساعت قرار 24-48 درصد جمعيت ماهيان خورشيد ماهي پس از 50

  . ميلي گرم در ليتر تلف شدند20گرفتن در غلظت 

  اثر روي محيط آبزيان

  اطالعاتساير   به منابع ديگر مراجعه شود 
  سم شناسي-12

  .تغييرات خطرناكي در سيستم ايمني و خون بوجود مي آيد
 جزء 1000 ساعت  تنفس هواي داراي 7 در صد موش هاي موردآزمايش بعد از 50

  .در ميليون اين ماده  تلف شدند
 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن 930 درصد جمعيت موش ها پس از خوردن 50

  .بودن تلف شدند 

 مسموميت تنفسي

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

  .بودن تلف شدند 
  مسموميت غذايي

 ميلي گرم در هر كيلو گرم وزن 9400اگر ميزان بنزن در بدن خرگوش بيشتر از 
.  عدد انها مي ميرند50 خرگوش 100باشد ، از هر 

مسموميت ا ز 
  پوست

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

  مسموميت چشمي

تأثيرات قابل توجه آن روي سيستم اعصاب مركزي است كه سبب خواب آلودگي، 
 .جام منجر به مرگ مي شودگيجي و عدم تعادل بدن مي باشد و سران

  اثرات حاد

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

 

  پايداري و بر هم كنش ها-13
  پايداري نرمال

 تخليه الكتريكي، جرقه، شعله هاي باز، گرما و ساير منابع محترق 
محيطهاي مورد 

  اجتناب



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي   ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

   ج ش م / ن س/ 1ويرايش شماره 
 1384 زمستان

3646/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 آروماتيك ها:مجموعه  بنزن:نام

 

 ٧

آنهيدريدكرم، اسيد . يم، پيروكسيدپتاسيم، موادي كه خودبه خود قابليت احتراق را دارندپيروكسيدسد
بعنوان مثال تري فلوريد برم، (پرمنگنات، كلرين، اسيدنيتريك، ازون، دب بوران، اينترهالوژن 

پرمنگنيك، ، دي فلوريد دي اكسيژن، اسيد )پنتافلوريدبرم، تري فلوريد كلر، پنتافلوريد يد، هپتا فلوريد يد
، پركلريدنيتريل، اورانيوم )مثل نقره، پركلريد نقره(اسيد پيروكسي دي سولفوريك، پركلريدهاي فلزي 

 هگزا فلوريد

  مواد نا سازگار

  خطرات ناشي از تجزيه .اكسايد كربن منوكسايد، كربن دي
  ساير اطالعات .را از بين مي برد ها  والستيك  ها پالستيك برخي از 

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

  حمل و نقل هوايي 1114: شماره سازمان ملل 
   نقل درياييحمل و 1114: شماره سازمان ملل 
حمل و نقل راه آهن و   1114: شماره سازمان ملل 

  جاده 
   خطرناك براي محيط زيست– مايع قابل اشتعال -3: طبقه بندي خطر 
   ساير اطالعات   II: گروه بسته بندي 

 

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
[F;carc.cat.1;T] نمادهاي خطرات 

R:45-11-48/23/24/25 
 ماره خطروريسكش
 

S:53-45 
 شماره ايمني وسالمت

  
 
 
 
 
 
 
 

ا متعهـد بـه خـدمات               در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  رسـاني ركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود 
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "ما   تهيه ي      هدف  . .ي دانند   

ا است        خطرات بالقوه     موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي 
.مت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است حصوالت براي حفظ سال

ر
از

م"
  

    

صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                          
 .هيد

 شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين            ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه             
هيچ گونه تعهـد                  امكان پذير بوده است و  و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،اطالعاتي است كه دسترسي بدان

 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               
ًنسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند ود . 
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