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پروپان : نام  مواد پايه : مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  پروپان

  نامهاى  مترادف    .دى متيل متان، گاز پترليوم مايع،پروپيل هيدراد

٧٤-٩٨-٦ CASشماره  

 شماره EINECS     ـــ

 خانواده شيميايى  ايزومر پروپانهيدروکربنهاى آليفاتيک اشباع شده، آلکين،

 وزن مولکولى ١٠/٤٤

C3-H8 فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزی خطر مواد سمی مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

  

 

 

 
خطرناک برای  مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده

   محیط زیست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
تحريک چشمى ندارد ولى گاز اين ماده که تحت فشار زياد به شکل مايع در آمده است مى تواند سبب انجماد                       

 تماس با چشم .چشم شود که نتيجة آن کورى چشم است

گاز اين ماده روى پوست اثر ندارد ولى گاز اين ماده که تحت فشار زياد به شکل مايع در آمده مى تواند                                   
 تماس با پوست .سبب يخ زدگى پوست شود که عالئم آن عبارتند از خارش پوست، تيرکشيدن و کرختى و بى حسى پوست

 لعيدن و خوردنب .فرم مايع اين ماده مى تواند عالئمى شبيه انجماد برجاى گذارد
 ازاين ماده مى تواند پس از چند دقيقه سبب سرگيجه خفيف شود ولى چيز قابل                                 ppm١٠٠٠٠٠غلظت   

اين گاز خفه کننده ساده است و درغلظتهاى زياد جاى اکسيژن هوا را گرفته و سبب خفگى                        . توجهى نيست 
 .افراد مى شود

 تنفس

 حريق .به شدت قابل اشتعال است
 انفجار .گاز قابل اشتعال

 اثرات زيست محيطى ــــ
 
 

  کمکهاى اوليه-٤
به پزشک   . سريعًا چشمها را با آب گرم و تميزشسته تا آلودگى برطرف شود                         

 تماس با چشم .مراجعه شود

به پزشک   . سريعًا موضع را با آب گرم و تميزشسته تا آلودگى برطرف شود                         
 تماس با پوست .مراجعه شود

 بلعيدن و خوردن .شده استخوردن اين گاز گزارش ن
درصورت قطع تنفس به وى تنفس مصنوعى داده و اگر           .فرد را به هواى آزادبرده    

 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه شود. ايست قلبى داشت، احياء قلبى ريوى انجام داده

به پزشک يا نزديک ترين مرکز          . عالئم حياتى فرد را بطور مرتب چک کرده             
  اطالعات پزشکى .شودکنترل سموم مراجعه 

 
 
  اطفاء حريق -٥

سنگين . به شدت قابل اشتعال است و مى تواند با هوا مخلوط انفجارى تشکيل دهد                
تر از هواست و تا مسافت زيادى را مى تواند طى کند و خود را به منابع مشتعل                        

 .برساند
 خطر آتش گيرى

 بى اثر است زيرا        آب. مواد شيميايى خشک، کربن دى اکسايد، اسپرى آب، مه               
 نحوه مناسب اطفاء .نميتواند آتش اين ماده را خنک کند

  ساير توضيحات .از مسافت ايمن آتش را خاموش کنيد و يا اينکه محيط را محافظت نماييد
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  احتياطات شخصى-٦

شلوار را روى   . دستکش عايق مناسب براى حرارتهاى پايين، آستين بلند استفاده شود            
 حفاظت پوست .کفش انداخته

درهنگام جابه جايى از گوگلهاى ايمنى مخصوص موادشيميايى و حفاظ صورت                           
 حفاظت چشم .استفاده شود

شلوار را روى   . ستين بلند استفاده شود    دستکش عايق مناسب براى حرارتهاى پايين، آ        
 حفاظت بدن .کفش انداخته

 ppm استفاده شود به عنوان مثال درغلظتهاى باالى           NIOSHازماسکهاى پيشنهادى   
  حفاظت تنفسى . استفاده شودSCBA يا تمام صورت SAR ماسک ٢١٠٠

 
 

  احتياطات محيط-٧
پاکسازى محيط فقط توسط افراد         . ا محدود کنيد    تا زمانى که آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط ر                 

 حفاظت محيط .آموزش ديده انجام شود

ازجلوى نشت اين ماده بطور ايمن جلوگيرى کنيد، از اسپرى آب براى مهار بخارات اين ماده مى توان                                 
 نظافت محيط آلوده .محيط را ايزوله کنيد تا گاز در هوا پخش نشود. استفاده کرد

 
 
ضايعات مواد و بسته بندى طريقه دفع -٨  

آزاد کردن اين گاز يه يک منطقه خاص مشکلى ندارد زيرا به محيط زيست صدمات پايدارى                                  
مخلوط اين گاز با گازهاى ديگر نبايد وارد راه آب و يا فاضالب شود زيرا بخارات ايجاد                       . نمى زند

 . شده مى تواند مشتعل شود
 دفع ضايعات مواد

کارکردن با اين گاز، حمل و انبار کردن آن          . داخل اتمسفر خوددارى نمائيد    از رها کردن اين گاز به      
 دفع بسته بندى شده .و همچنين دفع آن مى بايست مطابق با قوانين کشورى و محلى باشد

 
 
  جابجايى و انبار -٩

قبل ازجابه جايى، مى بايست اقدامات کنترل مهندسى صورت بگيرد و در اختيار      
کليه افراد مى بايست آموزش الزم      .فردى مناسب قرارداده شود   افرادوسايل ايمنى   

 .جهت جابه جايى و مقابله با خطرات اين ماده را ببينند
 احتياطات جابجايى

درجاى خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب و بدور از اشعه آفتاب انبار                           
 از عوامل    شوند، انبار بايد از مواد ناسازگار خالى شود و اين ماده بايد به دور                    

 .اکسيدکننده قوى نگهدارى شود
شرايط انباردارى       

به دور … سيلندر اين گاز مى بايست از سيلندر ديگر گازها مثل اکسيژن، کلر و                
 بسته بندى مناسب . شير کالهک اين سيلندر بايد برروى سيلندر باقى بماند.باشد
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى گاز

 شکل فيزيکى گاز بى رنگ
 رنگ بى رنگ

در درجات سوخت کمى بوى مرکاپتان       . درغلظتهاى باال زمانى که بصورت خالص است بوى بسيارکمى دارد           
 بو .ميدهد

 PH ــــ
 حالليت آب  ) از اين گاز در يک ليتر آب٦٥ mL(يت بسيار کم دارد حالل

 حالليت در حاللهاى آلى .در اتانول، اتر و کلروفرم قابل حل است، در استن به مقدار بسيار کم حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص ٥/٠
٢/٢%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٨٤٢( درجه سانتيگراد ٤٥٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت-٩/١٥٥( درجه سانتيگراد -٤/١٠٤

 نقطه ذوب(m.p) )  درجه فارنهايت-٣١٠( درجه سانتيگراد -١٩٠
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت-٧/٤٣( درجه سانتيگراد -١/٤٢

Kpa ٨٥٣) atm فشار بخار  درجه سانتيگراد١/٢١در ) ٤٢/٨ 
 ويسکوزيته ــــ
 عاتساير اطال ــــ

 
 

  اطالعات زيست بوم شناختي-١١
 II و  Iاين ماده در گروه مواد            . تأثير زيست محيطى انتظار نمى رود      

طبقه بندى نشده است و همچنين اين ماده در ليست مواد مضر براى                      
 .محيط آبزيان قرار نگرفته است

 مالحظات عمومى

 يسترفتار در محيط ز .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزيان .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
  ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى پايدار
 محيطهاى مورد اجتناب .عله هاى باز و ديگر منابع مشتعل ديگرمحل تخليه الکتريسيته ساکن، جرقه، ش

 مواد نا سازگار )مثل نيتراتها، پرکلريتها(عوامل اکسيدکننده قوى 
 خطرات ناشى از تجزيه .محصول معمولى آن شامل دى اکسايدکربن، و محصول کامل آن منوکسايدکربن است

 ساير اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
با اين حال غلظت هاى باالى     . پروپان سمى نيست و فقط خفه کننده ساده مى باشد       

 مسموميت تنفسى .اين ماده سبب گيجى فرد و بى حسى مى شود

 مسموميت غذايى ــــ
 ا ز پوستمسموميت  ــــ
 مسموميت چشمى ــــ

در غلظت هاى باال، کاهش و کمبود اکسيژن در انسانها و حيوانات                                          
 اثرات حاد .آزمايشگاهى ديده شده است

 ساير اطالعات .استانداردهاى سم شناسى در ارتباط با حيوانات آزمايشگاهى وجود ندارد
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   2500 ppm 

TLV PEL :   1000 ppm LC 50    
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى گاز پتروشيمى مايع: نام حمل ونقلى اين ماده 
 دريايىحمل و نقل  گاز پتروشيمى مايع: نام حمل ونقلى اين ماده 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  گاز پتروشيمى مايع: نام حمل ونقلى اين ماده 

  گاز قابل اشتعال١/٢: طبقه بندى 
 ساير اطالعات  UN1978: شماره شناسايى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[Ft] نمادهاى خطرات 

[R:12] نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*9-16] منىنشانه هاى اي 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
خانواده سوختهاى صنعتى، حالل، خنک کندده، عامل آئروسلها، در توليد اتيلن و ساير مواد پتروشيمى استفاده                      

 کاربردهاى ماده .ميشود
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