
 
 

 )گاز مايع شده( بوتان                            كارت ايمني مواد
 
 

BUTAN(LIQUIFILD GAS)                                                   ICSC: 0232 
                                                                                                                                 CAS # 106-97-8بوتان 

                                                                                           RTECS # EJ4200000 )گاز مایع شده(بوتان طبيعي 
                                                                                                                     ICSC # 0232 )آپسولي(سيلندري 

 UN # 1011                                                                                                                  C4H10:فرمول شيميایي
                                                                                                        EC # 601-004-00-0 ١/٥٨: ولكوليموزن 

 / نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 
 

 :در مجاورت این گاز فوق العاده قابل اشتعال
 .ي روشن نكنيدهيچ شعله ا

 .هيچ جرقه اي ایجاد نكنيد
 .سيگار نكشيد

 . جریان را قطع نمایيد
اگر امكان پذیر نباشد و هيچ  خطري 
براي اطراف نداشته باشد بگذارید آتش 

 .خودبخود بسوزد تا خاموش گردد
در سایر موارد با پودر شيميایي و دي 

 .اآسيد آربن خاموش نمائيد

 :انفجار 
 
 
 

ز با هوا مخلوط این گا
 .قابل انفجار است

 . سيستم را ببندید
 .از تهویه عمومي استفاده نمایيد 

از تجهيزات برقي و روشنایي ضد 
 .انفجاري استفاده نمایيد

از ایجاد الكتریسيته ساآن جلوگيري 
اتصال زمين : براي مثال( .نمایيد
 .اگر بحالت مایع باشد )آردن

در زمان آتش سوزي، آپسول گاز را با 
. خنك نگهدارید )افشره آب(پري آب اس

با آتش از یك وضعيت ایمن مبارزه 
 .نمایيد

    :مواجهه 

 :استنشاق 
 

از تهویه عمومي، تهویه موضعي یا  گيجي
 .وسيله حفاظت تنفسي استفاده نمایيد

 . هواي تازه، استراحت
 .اگر نياز باشد دادن تنفس مصنوعي

فرد را براي مراقبت هاي پزشكي 
 .هيدارجاع د

 :پوست 
 
 

در تماس با مایع ایجاد 
 .سرمازدگي مي آند

 دستكش هاي عایق سرمایي
 لباس حفاظتي

با مقدار زیاد آب  :به هنگام سرمازدگي
 .خيس نمائيد

 .لباس ها را از تن بيرون نياورید
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع 

 .دهيد
 :ها  چشم

 
 

در تماس با مایع ایجاد 
 .دسرمازدگي مي آن

ابتدا چشمها را با مقدار زیادي آب  حفاظ صورت
 . براي چند دقيقه بشوئيد

لنز هاي تماسي را اگر به سادگي امكان 
 .پذیر است در بياورید

 .سپس فرد را به پزشك ببرید 

 :گوارشي 
 

   



 
 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 .ناحيه خطر را تخليه آنيد

 .با یك فرد ماهر مشورت نمائيد
 .ازتهویه عمومي استفاده نمایيد

هرگز نازل شيلنگ آب را بر مایع 
 . نگيرید

لباس  : اضافي فردیوسایل حفاظت(
وسيله حفاظت حفاظتي آامل شامل 
 )تنفسی متصل به آن

F symbol .در مكان ضد حریق و خنك نگهدارید
R: 12
S: (2-) 9-16-33
Note: C
UN Hazard Class: 2.1

 
 
 

 .بوتان مایع ممكن است سبب سرمازدگي آندم

  :اثرات مواجهه كوتاه مدته

م
ا
طال
ا

 
 .سریع به حد زیان آور خواهد رسيدغلظت این گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي  
  :خطرات استنتشاقت
 .این ماده از طریق استنشاق مي تواند جذب بدن شودع

  :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
 بي بو و بي رنگ. گاز مایع شده

 
 :خطرات فيزيكي 

 . این گاز از هوا سنگين تر است و ممكن است در طول زمين حرآت نماید
احتمال آتشگيري از راه دور وجود دارد و ممن است در فضاهاي سقف آوتاه تجمع پيدا آرده و 

 .اآسيژن شودسبب آاهش 
 

  :خطرات شيميايي
 
 

  :حدود مجاز شغلي
TLV: 800 ppm; 1900 mg/m3 (ACGIH 1996).
MAK: 1000 ppm;2350 mg/m3;(1993).

  :راه هاي مواجهه

 
 

 
 
 

 
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-١: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٣٨:نقطه ذوب

 ٦/٠): ١ = آب(دانسيته نسبي 
ت در آب در  اي حاللي ه٢٠دم رم در  ٢٥/٣ : درج ي گ  ميل

 صد ميلي ليتر
  آيلوپاسكال٧/٢١٣:  درجه١/٢١فشار بخار در 

 
 
 

 ١/٢ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 گاز قابل اشتعال: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٢٨٧: درجه حرارت خودبخود سوزي
اري   دود انفج وا   (ح ي ه د حجم ب درص ر حس ا ٨/١ ):ب  ت

٤/٨ 
 

 : محيطي اطالعات زيست
 
 

 

 نكات قابل توجه
 .غلظت هاي باال در هوا سبب آمبود اآسيژن با احتمال خطر بيهوشي و مرگ مي شود

 .قبل از ورود، ميزان اآسيژن هوا اندازه گيري شود
 .در صورت نشتي آپسول گاز بوتان را براي پيشگيري از خارج شدن گاز درون آن بحالت مایع برعكس نمایيد

 .شاره شده در بخش پيشگيري براي توليد، پرآردن آپسول و ذخيره گاز قابل استفاده مي باشنداندازه گيري ا
Transport emergency Card: TEC (R)-27b
NFPA Code: F4; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0232                                                                                BUTANE (LIQUIFIED GAS)

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 


