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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  هگزان

 دى پروپيل، هگزان، هگزىل هيدرىد، هگزان معمولى
  نامهاى  مترادف     Bاسکيلى سولو : نام تجارى

١١٠-٥٤-٣ CASشماره  

٢٠٣-٧٧٧-٦     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى  اشباع شده، آلکان، هگزاکربن، هگزانهيدروکربن آليفاتيک

 وزن مولکولى ١٨/٨٦

C6-H14 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 
طرناک براى خ مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

  مضر محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

تماس اىن ماده با چشم در        . در مطالعات حيوانى مشخص شده است که هگزان محرک معتدل چشمى است                 
 دقيقه  ٥ تا   ٣ پى پى ام به مدت     ٥٠٠تحرىکات چشمى با بخارات هگزان در مقادىر        . استانسانها گزارش نشده    
 .مشاهده نشده است

 تماس با چشم

هگزان به عنوان محرک معتدل پوست در تماس هاى کوتاه مدت که سبب قرمزى پوست مى شود در                                       
ن بر روى پوست ساعد سبب         ميلى ليتر هگزا   ٥/١قرار دادن    . مطالعات انسانى و حيوانى شناخته شده است         

 ميلى ليتر هگزان بر     ١/٠قراردادن روزانه   . سفتى، سوزش و حساس شدن پوست، و قرمزى موقت مى شود            
 . روز قرمزى و ىا تاول به همراه نداشته است١٨روى پوست ساعد به مدت 

 تماس با پوست

 مشخص شده اىن ماده از لحاظ         در مطالعه بر روى حيوانات     . اطالعاتى مربوط به انسانها در اختيار نيست        
خوردن اىن ماده سبب کاهش کاراىى سيتم اعصاب مرکزى مى شود که همراه             . سم شناسى، سميت پائينى دارد   

هگزان ماىع سبب آسپيره شدن رىه ها ميشود که           . با عالئم تهوع، گيجى، عدم هماهنگى و بى هوشى مى باشد           
 .ش و مرگ را به همراه داشته باشدمى تواند آسيب جدى به رىه ها، تجمع ماىع در ش

 بلعيدن و خوردن

اطالعات بسيار کمى در ارتباط با سم شناسى اىن ماده در مواجهه هاى کوتاه مدت براى انسانها در اختيار                            
اطالعات موجود نشان مى دهد که         . بيشتر اطالعات در ارتباط با مخلوط اىن ماده با حاللها است                      . است

مواجهه با غلظت هاى باالى بخار اىن ماده سبب کاهش کاراىى سيستم اعصاب                   . دهگزان سميت پائينى دار    
 .مرکزى مى شود که همراه با عالئم گيجى، سردرد، تهوع، سرگيجه، و بى هوشى است

 تنفس

 حرىق .ماىع و بخارات شدىدًا قابل اشتعال
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

  کمکهاى اوليه-٤
 به صورتيکه پلک ها باز است با مقدار زىادى آب ولرم به             سرىعًا چشم هاى آلوده را   

اگر تحرىکات چشمى ادامه      .  دقيقه شستشو داده تا آلودگى برطرف شود             ٥مدت  
 .داشت سرىعًا به پزشک مراجعه شود

 تماس با چشم

هرچه سرىع تر موضع آلوده را با مقدار زىادى آب و صابون غير جاذب به مدت                     
درصورتيکه تحرىکات پوستى ادامه . ا آلودگى برطرف شود    دقيقه شستشو دهيد ت    ٥

 .داشت سرىعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

فرد را وادار به     . هرگز به فردى که بى هوش است از راه دهان چيزى نخورانيد                
.  ميلى ليتر آب بخورانيد    ٣٠٠ تا    ٢٤٠درصورت هوشيارى به فرد    . استفراغ نکنيد 

سرىعًا فرد را به پزشک     . ود روى داد، مجددًا به فرد آب دهيد       اگر استفراغ خودبه خ  
 . برده

 بلعيدن و خوردن

درصورت اىست تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده               
اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت اىست قلبى عمليات احياء  قلبى رىوى انجام                 

 .سرىعًا فرد را به پزشک برده. دهيد
 نفست

به پزشک ىا      . را مرتب چک کرده        ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

  اطفاء حرىق -٥
بخارات اىن  . اىن ماده در دماى اتاق قابليت اشتعال دارد          . ماىع شدىدًا قابل اشتعال    

ىادى را طى کند و به منابع مشتعل          ماده سنگين تر از هواست و مى تواند مسافت ز         
 .و محترق برسد

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .دى اکسيدکربن، پودرخشک موادشيمياىى، فوم الکل و فوم پليمر

ممکن است آب براى خنک کردن اىن نوع حرىق مؤثر نباشد زىرا تواناىى پائين                     
  ساىر توضيحات .آوردن دماى اىن ماده را به زىر نقطه اشتعال ندارد
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  احتياطات شخصى-٦
 حفاظت پوست .از دستکش، لباس کفش و ساىر البسه مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود

 محفاظت چش . از گوگل هاى اىمنى استفاده شود
 حفاظت بدن .از دستکش، لباس کفش و ساىر البسه مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 

 
 
 
 

  احتياطات محيط-٧
را فقط توسط    تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده                      

کليه . اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند           . افراد آموزش دىده انجام دهيد    
 .منابع مشتعل و محترق از محيط دور شوند

 حفاظت محيط

 در داخل مواد زائد را. مواد رىخته شده را مواد جاذب و ىا موادى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد          
 نظافت محيط آلوده .محيط را با آب بشوئيد. ظروف مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد

 
 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

اکن از قبل تعيين     مواد را تحت نظر روش هاى کنترلى سوزانده ىا درصورت امکان و قبول در ام                   
 دفع بسته بندى شده .شده دفن بهداشتى کنيد

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل        . اىن ماده ماىع شدىدًا قابل اشتعال و سمى است               
اپراتور مى باىست به کليه             . مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم است                

افرادى که با اىن مواد کار ميکنند باىد          . باشدتجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن       
 . طرز کار اىمن و خطرات کار با اىن مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجاىى

درمحيط خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب،  گرما و                      
د قابل  محيط انبار باىد از موا       . ساىر منابع مشتعل و محترق دىگر نگهدارى شوند            

 .اشتعال پاک باشد
شراىط انباردارى     

 بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف، ماىع نسبتًا فرار

 رنگ بى رنگ
 بو بوى بسيار کمى سبيه بنزىن دارد

 PH مشخص نشده است
 ميلى ليتر آب در     ١٠٠ ميلى گرم در     ٤/١ ميلى ليتر آب تا      ١٠٠ ميلى گرم در     ٩٥/٠(تقرىبًا غير قابل حل     

 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠دماى 

 حالليت در حاللهاى آلى .اى آلى قابل حل استدر اکثر حالل ه. بطور متناسبى در اتانول، دى اتيل اتر و کلروفورم حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٦٥٩/٠
٢/١ – ١/١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٤٣٧( درجه سانتيگراد ٢٢٥
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-٧( درجه سانتيگراد -٧/٢١
 نقطه ذوب(m.p) )ارنهاىت درجه ف-٥/١٣٩( درجه سانتيگراد -٣/٩٥
)  ميليمتر جيوه  ١٥٠( کيلوپاسکال   ٢٠ درجه سانتيگراد،    ٢٠در  )  ميليمتر جيوه  ١٢٤( کيلوپاسکال   ٥٣/١٦
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد٢٥در 

mPa.s فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ در ٣١٣/٠ تا ٣١٢/٠ 
 وىسکوزىته تقرىبًا فرار

 ساىر اطالعات 
ىست بوم شناختى اطالعات ز-١١  

زمانيکه اىن ماده وارد خاک مى شود تنزل بيولوژىکى متوسطى دارد،             
. انتظار نمى رود وارد آبهاى زىرزمينى شده و سرىعًا تبخير مى شود                  

زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود سرىعًا با هيدروکسيل هاى رادىکال             
چنين انتظار  هم. واکنش فتوشيمياىى مى دهد و سرىعًا تنزل پيدا مى کند           

 . روز در هوا داشته باشد١٠ تا ١مى رود اىن ماده نيمه عمرى معادل 

 مالحظات عمومى

زمانيکه اىن ماده وارد آب مى شود تنزل بيولوژىکى متوسطى دارد و                
اىن ماده در آب نيمه عمرى معادل          . انتظار مى رود سرىعًا تبخير شود      

 . روز دارد١٠ تا ١
 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .نتظار نمى رود اىن ماده تجمع بيولوژىکى قابل توجهى داشته باشدا

 اثر روى محيط آبزىان .اىن ماده براى محيط آبزىان و اکوسيستم هاى آبى سمى و مضر است
 ساىر اطالعات 

 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى پاىدارى معمولى

 محيطهاى مورد اجتناب .ىسيته ساکن، جرقه و کليه منابع مشتعل و محترقگرما، شعله هاى باز، تخليه الکتر
، کلر، فلورىن، دى نيتروژن ترت            )مثل پرکسيدها، نيترات ها و پرکلرات ها         ( عوامل اکسيدکننده قوى       

 مواد نا سازگار )نيتروژن دى اکسيد(اکساىد

 خطرات ناشى از تجزىه .اى محرک متصاعد کنددر زمانى که تجزىه حرارتى مى شود ممکن است دود آکرىد و فيوم ه
 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (male rat): 38500 ppm (4-hour exposure); cited as 
77000 ppm (271040 mg/m3) (1-hour exposure) 
LC50 (rat): 48000 ppm (4-hour exposure) 
LC50 (rat): 73680 ppm (260480 mg/m3) (4-hour exposure) 
(n-hexane and isomers 

 مسموميت تنفسى

LD50 (14-day old rat):  15840 mg/kg  
LD50 (young rat): 32340 mg/kg  
LD50 (adult rat):  28700 mg/kg 

 مسموميت غذاىى

در اثر قرار دادن هگزان و اىزومرهاى آن بر روى پوست آسيب دىده                                  
مقدار ( ساعت گزارش داده شد          ٢٤خرگوش ها تحرىکات مختصرى پس از          

تکرار دوباره اىن کار به طور روزمره و قرار          ). اىن مواد مشخص نشده است    
 روز تحرىکات معتدل تا شدىدى       ١٠ ميلى ليتر از اىن ماده به مدت            ٥/٠دادن  

 .ا نشان داده استر

 مسموميت ا ز پوست

 ميلى ليتر از اىن ماده و اىزومرهاى آن بر روى چشم                                ١/٠قرار دادن       
 . خرگوش ها تحرىکات مختصرى مشاهده شده است

 ميلى ليتر از هگزان در تست هاى آزماىشگاهى            ١/٠ و    ٠٣/٠،  ٠١/٠مقادىر  
 .محرک شناخته نشده است

 مسموميت چشمى

ى باالى اىن ماده و ىا جذب پوستى اىن ماده سبب کاهش                      استنشاق غلظت ها  
کارآىى سيستم اعصاب مرکزى از قبيل فقدان هماهنگى عضالت و کاهش                       

تحرىکات دستگاه تنفسى پس از استنشاق مقادىر زىادى از           . هوشيارى مى شود 
خوردن اىن ماده ممکن است سبب رفتن ماىع به              . اىن ماده مشاهده شده است      

 .ودداخل رىه ها ش

 اثرات حاد

 ساىر اطالعات 

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 50 ppm (176 mg/m3), SKIN 
TLV STEL :  LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى  ليتر٢١٥
 حمل و نقل درىاىى  ليتر٢١٥

 حمل و نقل راه آهن و جاده   ليتر٢١٥

  ماىع قابل اشتعال-٣: کالس خطر 
  II: گروه بسته بندى 
 1208: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
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طالعات نظارتى  ا-١٥  
[F; Xn] نمادهاى خطرات 

[R:11-48/20] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[Xn;R48/20] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 
 

  ساىر اطالعات -١٦
در اکثر موارد هگزان با اىزومرهاى هگزان و حالل هاى مختلف مخلوط شده و مورد استفاده قرار                    

همچنين به  .خراج روغن گياهى از دانه هاى روغنى مورد استفاده است            اىن ماده براى است    . مى گيرد
عنوان حالل و عامل تميز کننده در چاپ، نساجى، اسباب خانه، و صنعت کفاشى مورد استفاده                              

به عنوان ىک حالل و واکنش دهنده متوسط در تهيه پلى اولفين، الستيک هاى سنتتيک، و                           . است
 به عنوان حالل در واکنش هاى شيمياىى، ىکى از ترکيبات                      .صناىع داروىى مورد استفاده است         

چسب، الستيک، سيمان، بتونه، تهيه لباس هاى چرمى، رنگ، الک الکل، سيمان و بنزىن، حالل                        
حمل کننده روغن قرمز، موم، لباس هاى النولين، به عنوان حمل کننده ىا عامل اىجاد آئروسل در                          

ز هگزان خالص در آزماىشگاه ها به عنوان معرف و                 ا. استمورد استفاده     … عطر و ادکلن، و      
 . همچنين در دستگاههاى کاليبراسيون براى آناليز استفاده مى کنند

 کاربردهاى ماده
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