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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  پنتان

  نامهاى  مترادف    آميل هيدرىد، پنتان نرمال، پنتان

١٠٩-٦٦-٠ CASشماره  

٢٠٣-٦٩٢-٤     EINECS شماره 

ه شيمياىىخانواد هيدروکربن آليفاتيک اشباع شده، آلکان، اىزومر پنتان  

 وزن مولکولى ١٥/٧٢

C5-H12 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

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

تماس مستقيم با فرم ماىع اىن        .  پى پى ام تحرىکى مشاهده نشده است       ٥٠٠٠در تماس با غلظت هاى بيشتر از          
العاتى در مورد انسانها و حيوانات در اختيار             اط. ماده مى تواند سبب درد و تاراحتى مختصر قرنيه شود              

 . نيست
 تماس با چشم

تماس طوالنى مدت با اىن ماده      . تماس کوتاه با هپتان سبب تحرىکات مختصر پوستى ىا هيچ تاثيرى نمى شود             
سوختگى هاى حساس و دردناک،        . در مطالعات انسانى سبب تحرىکات شدىد و اثرات تأخيرى مى شود                      

 ساعت بر روى پوست قرار         ١تورم پوست در افراد داوطلبى که اىن ماده را به مدت                    خارش، قرمزى و      
 ساعت  ٤اىن قرمزى و درد تا ىکساعت پس از تماس گسترش پيدا مى کندو پس از                     . داده اند، دىده شده است    

اد تاول   ساعت بر روى پوست بماند اىج      ٥اگر پنتان به مدت     . موضع تورم پيدا کرده و به حالت قله در مى آىد          
 .مى کند

 تماس با پوست

. در مطالعاتى که بر روى حيوانات انجام گرفته مشخص شده اىن ماده از راه خوراکى سميت پائينى دارد                            
بطور عمومى خوردن هيدروکربنهاىى از قبيل پنتان سبب تهوع، استفراغ، درد بطنى، و اغلب اوقات اسهال                   

 . متداول نيستخوردن اىن ماده در مواجهه هاى شغلى. مى شود
 بلعيدن و خوردن

پنتان در دماى اتاق به راحتى تبدىل به بخار مى شود که اىن حالت مى تواند خطر تنفسى داشته باشد،                                          
غلظت هاى باالى بخارات اىن ماده سبب تحرىکات برگشت پذىر             .  بخصوص اگر تهوىه اتاق مناسب نباشد         

: عالئم اثر بر سيستم اعصاب مرکزى عبارتنداز              . بينى، گلو و اثر بر سيستم اعصاب مرکزى مى شود                  
 .سردرد، تهوع، گيجى، خواب آلودگى، کاهش هوشيارى و حتى مرگ

 تنفس

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

 
 

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

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                     
 ادامه درصورتيکه تحرىکات پوستى.  دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود       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 

رد را به پزشک    سرىعًا ف . اگر استفراغ خودبه خود روى داد، مجددًا به فرد آب دهيد         
 . 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
 تنفس

به پزشک ىا      . مرتب چک کرده     را   ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود
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  اطفاء حرىق -٥

بخارات اىن  . رداىن ماده در دماى اتاق قابليت اشتعال دا          . ماىع شدىدًا قابل اشتعال    
ماده سنگين تر از هواست و مى تواند مسافت زىادى را طى کند و به منابع مشتعل                    

اىن ماىع بر روى آب شناور است و مى تواند مسافت زىادى را                   . و محترق برسد   
تواناىى تجمع در فضاهاى بسته را        . طى کند و سبب گسترش و پخش حرىق شود            

 .مع گازهاى سمى باال مى روددارد که در نتيجه آن خطر حرىق و تج

 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

 

حتياطات شخصى ا-٦  
 حفاظت پوست .از دستکش، لباس کفش و ساىر البسه مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود

در برخى  . از گوگل هاى اىمنى براى جلوگيرى از پاشش اىن ماده استفاده شود                     
 حفاظت چشم .موارد نقاب و حفاظ صورت الزامى است

.  برابر مواد شيمياىى استفاده شود       از دستکش، لباس کفش و ساىر البسه مقاوم در            
 حفاظت بدن .در محيط هاى کار با اىن ماده وجود دوش و چشم شور اىمنى الزامى است

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 
 

  احتياطات محيط-٧
فراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى      ا. تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد            

 حفاظت محيط .تهوىه کافى صورت گيرد. کليه منابع مشتعل و محترق از محيط دور شوند. فردى موردنياز استفاده کنند

از ورود اىن مواد به         .  جلوى نشت اىن مواد را بصورت اىمن بگيرىد              . به مواد رىخته شده دست نزنيد          
درصورت امکان و براى استفاده مجدد ماىعات رىخته          . ى بسته خوددارى نمائيد   راه آبها، فاضالب و محيط ها   

مواد رىخته شده را با مواد      . شده را در داخل ظروف مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد             
محوطه را با   . جاذب سازگار، جمع کنيد و در داخل ظروف مناسب، سرپوشيده و داراى برچسب قرار دهيد                 

 .ئيدآب بشو

 نظافت محيط آلوده

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
مواد را تحت نظر روش هاى کنترلى سوزانده ىا درصورت امکان و قبول در اماکن از قبل تعيين                         

 دفع بسته بندى شده .شده دفن بهداشتى کنيد

 
  جابجاىى و انبار -٩

قبل از حمل و نقل،   ). خطر تنفسى دارد  (اىن ماده ماىع شدىدًا قابل اشتعال و سمى است        
اپراتور مى باىست   . اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم است         

افرادى که با اىن مواد کار           . به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن باشد              
 . ت کار با اىن مواد را آموزش ببينندميکنند باىد طرز کار اىمن و خطرا

 احتياطات جابجاىى

درمحيط خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب،  گرما و                      
شراىط انباردارى      .ساىر منابع مشتعل و محترق دىگر نگهدارى شوند

  بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع

 شکل فيزىکى 
 رنگ بى رنگ

 بو .بوىى شبيه بنزىن و ىا مواد پتروشيمى دارد
 PH .مشخص نشده است
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٥ گرم آب ١٠٠ ميلى گرم در ٩/٩(تقرىبًا غيرقابل حل 

 حالليت در حاللهاى آلى .با اتانول، استن، دى اتيل اتر، بنزن و اکثر حالل هاى آلى مخلوط مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٦٢٦/٠
٥/١%  LEL 

 ىدماى خود آتشگير ) درجه فارنهاىت٥٤٥( درجه سانتيگراد ٢٨٥، ) درجه فارنهاىت٥٠٠( درجه سانتيگراد ٢٦٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-٤٠( درجه سانتيگراد -٤٠، ) درجه فارنهاىت-٥٧( درجه سانتيگراد -٤٩
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٢٠٢( درجه سانتيگراد -١٣٠
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت٩٧( درجه سانتيگراد ٣٦
 ميليمتر   ٣/٥١٢( کيلوپاسکال     ٣/٦٨تيگراد،    درجه سان    ٢٠در   )  ميليمترجيوه  ٥/٤٨٧( کيلوپاسکال     ٦٥
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٥در ) جيوه

mPa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٢٤/٠ 
 ساىر اطالعات 

 
  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

. زمانيکه اىن ماده وارد خاک مى شود تنزل بيولوژىکى متوسطى دارد            
همچنين اىن ماده سرىعًا       . نى شود  انتظار مى رود وارد آبهاى زىرزمي        

 .تبخير شده
 مالحظات عمومى

زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود سرىعًا با رادىکال هاى هيدروکسيل              
اىن ماده در هوا نيمه      . واکنش فتوشيمياىى مى دهد و کاهش پيدا مى کند         

 . روز دارد١٠ تا ١عمرى معادل 
 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .ىن ماده تجمع بيولوژىکى قابل توجهى داشته باشدانتظار نمى رود ا
زمانيکه اىن ماده وارد آب مى شود تنزل بيولوژىکى متوسطى دارد،                  

انتظار مى رود اىن ماده در آب           . همچنين اىن ماده سرىعًا تبخير شده          
 . روز داشته باشد١نيمه عمرى کمتر از 

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات 

 

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پاىدارى پاىدارى معمولى
 محيطهاى مورد اجتناب .گرما، شعله هاى باز، تخليه الکترىسيته ساکن، جرقه و کليه منابع مشتعل و محترق

 مواد نا سازگار ). مثل کلر، پرکسيدها، نيترات ها و پرکلرات ها( عوامل اکسيدکننده قوى 
 خطرات ناشى از تجزىه کربنمنوکسيدکربن، دى اکسيد

 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (rat): 117000 ppm (364000 mg/m3) (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 
 مسموميت غذاىى 
 ستمسموميت ا ز پو 

 مسموميت چشمى 
 اثرات حاد 

استنشاق غلظت هاى باالى پنتان سبب کاهش کارآىى سيستم اعصاب مرکزى و           
تحرىکات بينى، گلو و کاهش کارآىى سيستم               . تحرىک بينى و گلو مى شود         

 پى پى ام به    ٦٤٠٠٠ تا    ٣٢٠٠٠اعصاب مرکزى در اثر استنشاق مقادىر بين            
 . دقيقه به وجود آمده است٥مدت 

 ساىر اطالعات

 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 600 ppm (1770 mg/m3) 
TLV STEL :  LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى  ليتر٢٠
 ىىحمل و نقل درىا  ليتر٢٠

 حمل و نقل راه آهن و جاده   ليتر٢٠

  ماىع قابل اشتعال-٣: کالس خطر 
  I: گروه بسته بندى 
 1265: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[F] نمادهاى خطرات 

[R:11] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2)*9-16-29-33] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
. پنتان بطورکلى به عنوان ىکى از ترکيبات و مادة افزاىنده به سوختهاى موتورى مورد استفاده است

اکثرًا به عنوان حالل براى پروسه هاى بازىافت و استخراج، به عنوان گاز طبيعى در پروسه 
هيه ساىر مواد شيمياىى، کاشت، عامل دمنده در تهيه فوم هاى پالستيکى، به عنوان ماده خام در ت

حالل عمومى آزماىشگاه و حاللى براى واکنش پليمر کردن مواد، در ترمومترهاى با حرارت 
پائين، در تهيه ىخ مصنوعى، ىکى از ترکيبات آئروسل هاى محرک، چراغ هاى روغنى و چراغ 

 .جوشکارى مورد استفاده است

 کاربردهاى ماده
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