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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  فنول

اسيدکاربونيک، هيدروکسى بنزن، مونوهيدروکسى بنزن، اکسى بنزن، اسيد فنيک، فنيل الکل، اسيد                     
ترادف نامهاى  م   فنيليک، فنيليک الکل، هيدرات فنيل، هيدروکسيد فنيل، کاربوليک اسيد   

١٠٨-٩٥-٢ CASشماره  

٢٠٣-٦٣٢-٧     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى .الکل آروماتيک، هيدروکسى بنزن، مونوهيدروکسى بنزن، فنول

 وزن مولکولى ١١/٩٤

C6-H5-OH فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 زى خطرلو 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

گردوغبار و محلول اىن ماده مى تواند باعث تحرىکات شدىد و ماندگار                    . استفنوا خورنده چشم      
 تماس با چشم . درچشم ، از قبيل نابينائى شود

تماس پوستى و جذب پوستى در مواجهه هاى          . فنول در اثر تماس با پوست، خورنده و سمى است              
ى تماس کوتاه با محلول       تماس مکرربا محلولهاى رقيق اىن ماده ىا حت            . شغلى بسيار متداول است     

در ابتدا اگر از تماس جلوگيرى شود . غليظ اىن ماده مى تواند براى سالمتى و زندگى خطرناک باشد         
بااىنحال حتى تماس کوتاه مى تواند سبب سوختگى، تاول،             . فنول سبب کرختى ىا سوزش مى شود         

مى تواند )  محلول و بخار    جامد،(فنول در همة اشکال       . صدمات ماندگار در پوست و قانقارىا شود         
عالئم و نشانه هاى سميت با فنول شامل ضعف         . سرىعًا جذب بدن شود و اثرات خطرناکى اىجاد کند         

عضالت، لرزه، کاهش هماهنگى و تعادل، شوک، غش کردن ناگهانى، کما، بيهوشى، آسيب                               
 . ارگانها و مرگ مى باشد

 تماس با پوست

کمترىن حد کشنده اىن     .  مى تواند سرىعًا سبب مرگ شود        فنول در اثر خوردن بسيار سمى است و           
 ميلى ليتر از اىن      ١٥درىک مورد، مرگ به علت خوردن           .  ميلى گرم در کيلوگرم است      ١٤٠ماده  

فنول خورنده است و سبب تحرىکات شدىد، تورم، سوختگى و صدمه به                  . ماده گزارش شده است    
غ، اسهال، کاهش فشار خون، شوک، غش            خونرىزى داخلى، استفرا   . دهان، گلو و شکم مى شود        

 . کردن، کما و مرگ ممکن است پيش آىد

 بلعيدن و خوردن

بنابراىن، خطر حالت استنشاقى اىن ماده بعيد          . فنول در هواى اتاق سرىعًا به فرم بخار در نمى آىد              
حوه اثر  اطالعاتى در مورد ن   . بنظر مى رسد مگراىنکه اىن ماده حرارت ببيند و به فرم ميست درآىد            

اىن ماده برروى انسانها در اختيار نمى باشد اما در مطالعات حيوانى مشخص شده اىن ماده براى                        
 . بينى، گلو ورىه ها محرک است

 تنفس

 حرىق .بخارات، ماىع ىا جامد قابل احتراق و سوزا
 انفجار .د درجه سانتيگراد قابليت انفجار دار٧٩مخلوط اىن ماده با هوا ىا در دماهاى باالتراز 

 اثرات زىست محيطى 
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  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه به صورتيکه پلک ها باز است              ٦٠سرىعًا چشم هاى آلوده را با آب ولرم به مدت                    
) نرمال سالين  (درصورتيکه محلول نمک طبيعى         . شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود          

سرىعًا به   . شستشو را قطع نکنيد      . وجود داشت سرىعًا براى شستشو از آن استفاده شود                 
 . پزشک مراجعه شود

 تماس با چشم

١٠(براى برداشتن فنول از مناطق کوچک و کم بدن          . از تماس مستقيم با اىن ماده بپرهيزىد      
، لباسهاى آلوده را    ) ماده تماس داشته مثل انگشت ها، دست ىا بازو         ىا کمتر از بدن با اىن      % 

پلى (PEG-300از تن خارج نمائيد و آلودگى را سرىعًا و بطور مکرر توسط پنبه اى که در                
 درصورت امکان . خيس خورده، تميز کرده و آلودگى را بردارىد            ) ٣٠٠–اتيلن الىکول    

PEG-300          اگر نواحى بيشترى از بدن با اىن         . ار دهيد  را بطور مستقيم در ناحيه آلوده قر
ماده آلوده شده بود، سرىعًا لباسها، کفشها و لباسهاى چرمى که فنول را به خود جذب                                  

بعد از چند دقيقه شستشو، موضع آلوده        . کرده اند را زىر دوش آب ولرم از تن خارج نمائيد            
ن اىن ماده، آلودگى را      ىا اسپرى کرد   PEG-300را توسط قرار دادن پنبه خيس خورده در          

دراختيار نبود، براى درآوردن لباسهاى آلوده تأخير              PEG-300درصورتيکه   . پاک کنيد  
 دقيقه با آب ولرم شستشو دهيد تا                ٦٠نکنيد و هرچه سرىعتر موضع آلوده را به مدت                    

 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. شستشو را قطع نکنيد. آلودگى برطرف شود

 تماس با پوست

به فرد مصدوم درصورت     . فرد را وادار به استفراغ نکنيد        .  مصدوم ا با آب بشوئيد        دهان
اگر استفراغ  .  ميلى ليتر آب دهيد تا مواد داخل معده وى رقيق شود             ٣٠٠ تا   ٢٤٠هوشيارى  

اگر تنفس فرد قطع شده بود توسط افراد               . بطور طبيعى رخ داد، مجدد به وى آب دهيد                
درصورت اىست قلبى، عمليات احياء قلبى رىوى       . ى دهيد آموزش دىده به وى تنفس مصنوع     

 .سرىعًا فرد را به پزشک ببرىد.  انجام دهيد

 بلعيدن و خوردن

سرىعًا رسيدگى هاى پزشکى فراهم    . منبع مولد آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آزاد برده            
تگاه اگر تنفس فرد به سختى صورت مى گرفت توسط افراد آموزش دىده ىا دس                               . شود

سرىعًا به  . به فرد اجازه حرکات غيرضرورى ندهيد      . اکسيژن پزشکى به فرد اکسيژن دهيد      
 .  پزشک مراجعه شود

 تنفس

 اطالعات پزشکى .را چک کنيد) …ضربان، دما، فشارخون و(کليه عالئم حياتى فرد 
  اطفاء حرىق -٥

اده با هوا ىا در       مخلوط اىن م   . بخار، ماىع و ىا جامد قابل اشتعال و احتراق است              
درهنگام حرىق گازهاى   .  درجه سانتيگراد قابليت انفجار دارد      ٧٩دماهاى باالتراز   

ظروف بسته حاوى اىن ماده وقتى در مجاورت               . سمى و محرک آزاد مى شوند        
حرىق ىا مدت زمان کافى حرارت مى بينند، مى توانند به شدت بترکند ىا منفجر                         

 . ىن ماده را آزاد کنندشوند و ناگهان مقدار زىادى از ا

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .دى اکسيد کربن، پودرخشک موادشيمياىى، فوم الکل، فوم پليمر، اسپرى آب ىا مه

فوم مقاومتى الکل براى اطفاء حرىق کليه ماىعاتى که در آب حل مى شوند و ىا                           
 ساىر توضيحات .حاللهاى قطبى پيشنهاد مى شود

 

ت شخصى احتياطا-٦  
 حفاظت پوست . از دستکش حفاظتى براى جلوگيرى از تماس پوستى استفاده نمائيد

 حفاظت چشم . از عينک اىمنى ىا گوگل هاى مخصوص براى مواد شيمياىى استفاده شود
 حفاظت بدن .از البسه اىمنى براى جلوگيرى از تماس بدن استفاده شود

 ميزان غيرمجاز رسيد از سيستم هاى            در مواقعى که آلودگى در محيط کار به                
 ANSI و   CFR 1910.134 29 طبق قانون     OSHAحفاظت تنفسى پيشنهادى     

Z88.2 ىا استاندارد اروپائى EN 149استفاده شود  . 
 حفاظت تنفسى

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٣  ET/HSE/155 

 



 

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

فنول : نام  : مجموعه    
 
 
 
 

  احتياطات محيط-٧
محيط آلوده را تا پاک نشدن کامل        . سرىعًا محيط آلوده را تخليه نمائيد      . با مواد رىخته شده تماس نداشته باشيد       

افراد مى باىست کليه لوازم      . محيط را فقط توسط افراد آموزش دىده پاک نمائيد              . آن محدود و تخليه نمائيد       
کليه منابع مشتعل و محترق را خاموش ىا از         . حيط را تهوىه نمائيد   م. اىمنى فردى مورد نياز را استفاده نماىند      

 . محيط دور نمائيد

 حفاظت محيط

آنها را درون    . مواد رىخته شده را توسط مواد جاذبى که با اىن ماده واکنش نمى دهند جمع کنيد                       : محلول ها
د استفاده، خطراتى   مواد جاذب مور  . ظروف تميز، خشک، داراى برچسب مخصوص و سرپوشيده قراردهيد        

 .محيط را با آب بشوئيد. مشابه خود مواد را دارند
 .مواد را توسط بيل درون ظروف تميز، خشک، داراى برچسب مخصوص و سرپوشيده قراردهيد: جامدات 

 نظافت محيط آلوده

 
 
 

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

طبق روش هاى کنترلى اىن مواد را            . ضاىعات را در محل هاى تعيين شده براى دفن انبار کنيد                    
ضاىعات فنول را هيچ وقت مستقيمًا وارد راه آبها ىا سطوح آبى                    . سوزانده ىا دفن بهداشتى نمائيد        

 .نرىزىد
 دفع بسته بندى شده

 
 
 
  جابجاىى و انبار -٩

جذب (جامد ىا محلول خورنده، قابل احتراق، و شدىدًا سمى                اىن ماده ماىع مذاب،        
قبل از جابه جاىى، اقدامات کنترل       . مى باشد) پوستى، خطر استنشاق و خورده شدن      

افراد باىد مجهز به کليه لوازم            . مهندسى براى حفاظت اپراتور بسيار مهم است             
رند باىد آموزش   افرادى که با اىن مواد سروکار دا        . حفاظت فردى مورد نياز باشند     

دستها را  . الزم را در ارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کار با اىن ماده را ببينند                   
لباسهاى آلوده را از تن خارج کنيد و قبل از استفاده              .پس از کار با اىن ماده بشوئيد        

 .مجدد آنها را بشوئيد

 احتياطات جابجاىى

از اشعه مستقيم آفتاب، حرارت و       درجاى خنک ، با تهوىه محيطى مناسب، به دور            
شراىط انباردارى      . منابع مشتعل و محترق انبار شوند

 بسته بندى مناسب .درصورت امکان در مقادىر کوچک نگهدارى و انبار شوند
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى جامد ىا ماىع
 شکل فيزىکى جامدهاى کرىستالى شکل، ىا ماىع غليظ

 رنگ .بى رنگ، سفيد ىا صورتى
 بو .بوى مشخص، شيرىن، تند و سوزاننده شبيه بوى قير دارد

 PH ).محلول آبدار (٦
 درجه سانتيگراد ٦٥دردماى باالتراز . ى باشد درجه سانتيگراد م  ٦٥محدوده حالليتى اىن ماده بين صفر تا        

 حالليت آب  . اىن ماده در آب به ىک تناسب حل مى شود

مثل دى  (، اترها   )مثل استن (، کتنها   )مثل اتانول، گليسيرول  (سرىعًا در هيدروکربنهاى آروماتيک، الکلها       
. اى قلياىى آبدار قابل حل است، اسيدها و هيدروکسيده)مثل کلروفورم(، هيدروکربنهاى هالوژنه )اتيل اتر  حالليت در حاللهاى آلى

 درجه سانتيگراد،   ٤٥در٠٥٥/١ درجه سانتيگراد،    ٤١ در ٠٥٨/١،  )جامد( درجه سانتيگراد    ٢٠ در   ٠٧/١
 دانسيته/وزن مخصوص ).ماىع( درجه سانتيگراد ٥٠در ٠٥٠/١

٨/١، %٣/١% LEL 
  آتشگيرىدماى خود ) درجه فارنهاىت١٣١٩( درجه سانتيگراد٧١٥
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٧٥( درجه سانتيگراد ٧٩
 نقطه ذوب(m.p) ).بستگى به خلوص اىن ماده دارد) ( درجه فارنهاىت٤/١٠٩-٦/١٠٥( درجه سانتيگراد ٤٣-٤١
 نقطه جوش(b.p) )درجه فارنهاىت٢/٣٥٩( درجه سانتيگراد ٨/١٨١

٣٥١/٠(کيلوپاسکال  ٠٤٦٨/٠ درجه سانتيگراد،    ٢٠در  ) يوه ميليمترج ٣٥٧/٠(کيلوپاسکال  ٠٤٨/٠پائين،  
 فشار بخار . درجه سانتيگراد٥٠در)  ميليمترجيوه٤٨/٢(کيلوپاسکال ٣٣/٠ درجه سانتيگراد، ٢٥در) ميليمترجيوه

mPa.sدرجه سانتيگراد، ٢٠ در ٤١/١١mPa.sوىسکوزىته  درجه سانتيگراد٥٠ در٤٢/٣ 
 ساىر اطالعات ). کندرطوبت هوا را جذب مى(جاذب الرطوبت 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
اگر فنول وارد     . فنول در اکوسيستمهاى آبى تجمع بيولوژىکى ندارد             

تنزل . خاک شود، سرىعًا ازخاک تصفيه شده و تنزل پيدا مى کند                          
بيولوژىکى اىن ماده درخاک وقتى اىن ماده زىرسطوح خاکى قرار                      

 . روز است٥گرفته معادل 

 ومىمالحظات عم

در اتمسفر، فنول به فرم بخار درمى آىد و واکنش مى دهد با محصول                   
رادىکالهاى هيدروکسيل ناشى از واکنش هاى فتوشيمياىى و نيمه عمرى         

در هنگام شب فنول با رادىکالهاى              .  ساعت دارد     ١٥معادل تقرىبًا      
مشخص .  دقيقه دارد   ١٢نيترىت واکنش مى دهد و نيمه عمرى معادل            

ول موجود در اتمسفر، سرىعًا بوسيله باران از بين مى رود و            شده که فن  
 . از اتمسفر برداشته مى شود

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه 
Water flea Daphnia: EC50=12 mg/l; 48-hour 
UnspecifiedWater flea Daphnia: EC50=4.0 mg/l; 96-
hour 
UnspecifiedFish: Fathead Minnow: LC50 > 50 mg/l; 1 
Hr;  
Static @ 18-22°CFish: Fathead Minnow: TLm = 41 
mg/L; 48-hour 
Flow-through @ 15°CFish: Bluegill/Sunfish: TLm = 
19 / 5.7 mg/L; 96 Hr 

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات . موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
فنول وقتى مى ماند، در اثر شکسته شدن آرام متماىل به زرد، صورتى ىا قهوه اى                       . پاىدار معمولى دارد   

 پاىدارى .مى شود

 محيطهاى مورد اجتناب .رقه و منابع مشتعل و محترق درجه سانتيگراد، شعله هاى باز، ج٧٩حرارت بيشتراز
، )مثل هيدروکلرىت کلسيم، اسيدپراکسومنوسولفورىک، اسيدپراکسودى سولفورىک           (عوامل اکسيدکننده      

، قلياها و هيدروکسيدهاى فلزى      )ىدىد هيدروژن، هيدرىد آلومينيوم ليتيم، بوروهيدرىد سدىم       (عوامل کاهنده   
مثل (، اسيدهاى قوى         )قلع، آهن، آلومينيوم     (، ىا کلرىدهاى فلزى بى آب               )مثل هيدروکسيد آلومينيوم     (

مثل سدىم ىا پتاسيم هيدروکسيد ىا           (، ىا موادى با پاىه قوى             )سولفورىک، نيترىت و هيدروکلرىک اسيد        
، فورمالدئيد، کلرىدآلومينيوم   )با ترى فلورواستيک اسيد    (، نيترىت سدىم ىا نيترات سدىم         )آمينهاى آليفاتيک 

 .و نيتروبنزن

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه .منوکسيد کربن، دى اکسيد کربن
 ساىر اطالعات 

 
 

  سم شناسى-١٣
 ميلى گرم در مترمکعب و براى         ٣١٦براى موشهاى صحرائى      LC50 مقدار

ميلى گرم درمترمکعب گزارش شده است، اما مورد تصدىق و                   ١٧٧موشها   
 . ارزىابى قرار نگرفته است

 سموميت تنفسىم

LD50 (oral, rat):  340 mg/kg (20% solution)  
LD50 (oral, rat):  530 mg/kg (2 and 5% solutions)  
LD50 (oral, rat):  320 mg/kg (cited as 0.30 cc/kg) 

 مسموميت غذاىى

LD50 (dermal, pig):  500 mg/kg (liquefied phenol (45 deg 
C)) (2/3 animals died)  
LD50 (dermal, rabbit):  850 mg/kg  
LD50 (dermal, female rat):  670 mg/kg (cited as 625 mL/kg) 
(liquefied phenol (40 deg C)) 

 مسموميت ا ز پوست

برروى چشم خرگوش ها    % ٥ ميلى ليتر از فنول        ١/٠قرار دادن    : تحرىکات  
 مسموميت چشمى . گوش شده استتا خر٩ تا از ٤سبب تحرىکات شدىد و تيرگى قرنيه 

 ميلى گرم در مترمکعب از آئروسلهاى             ٩٠٠موشهاى صحرائى درمعرض        
 ساعت قرار گرفتند، در آنها تحرىکات بينى، کاهش                ٨فنول و آب به مدت           

 .هماهنگى و لرزش مشاهده شد
 اثرات حاد

 ساىر اطالعات . A4سرطان زائى گروه 

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 5 ppm (19 mg/m3) - Skin 
TLV STEL :  LC 50    
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NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

فنول : نام  : مجموعه    
 
 

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

 حمل و نقل راه آهن و جاده  

  ماده خطرناک براى محيط زىست-٢/٩ ماده سمى، -١/٦: کالس خطر 
 ساىر اطالعات  II: گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[T;C] نمادهاى خطرات 

[R:24/25-34] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*28-45] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
، Aفنول بطور کلى به عنوان ماده شيمياىى ميانه در تهيه رزىن هاى فنوليک، بيس فنول                                             

، آنيلين،   )مثل کرىسول ها، زاىلنول ها، و نانيل فنول ها          ( کاپروالکتام، اسيد آدىپيک، آلکيل فنول ها           
اىن ماده همچنين در مواد گندزدا، مواد           . مورد استفاده است   ) مثل پنتا فنولوکلر   (فنولهاى کلرىناته    

ضدعفونى عمومى، و اسليمى ساىد، در تدارک وساىل پزشکى شامل لوسين ها، پمادها، دهان                                
به مقدار کمى در تهيه       . شوىه ها، تسکين دهنده ها، در رنگ هاى ميکروب کشى مورد استفاده است              

گ و ورنى ها، الک الکل، رنگها، الستيکها، جوهر، گازهاى روشن کننده، رنگ                مواد بردارنده رن  
فنول جزء اصلى زغال سنگ      . دباغى، عطر و ادکلن، صابونها و اسباب بازىها مورد استفاده است             

است و در تجزىه طبيعى مواد آلى، مثل آتش سوزى جنگلها، و تنل اتمسفرى بنزن در مجاورت نور                   
 . به وجود مى آىد

 اربردهاى مادهک
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