
  

 
 

 اتان                        مني موادي  كارت ا
 

ETHANE                                                                                 ICSC: 0266 
 اتان

 )کپسول(
C2H6: فرمول شيميايی
 ١/٣٠: وزن مولکولی

 

CAS # 74-84-0 
RTECS # KH3800000
ICSC # 0266
UN # 1035
EC # 601-002-00-X

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

  .آتش روشن نكنيد قابل اشتعال :آتش 
 جرقه نزنيد
 سيگارنكشيد

 . جريان ماده را قطع آنيد
اگر امكان نداشت و براي اطراف آن 

اريد آتش نيز احتمال خطري نبود بگذ
 .بسوزد تا خاموش گردد

پري آب   ا اس وارد ب ر م در ديگ
 .خاموش نماييد

مخلوط آن با هوا قابل اشتعال  :انفجار 
 .است

 تهويه ،سيستم بسته
 تجهيزات برقي ، عمومي

 و روشنايي ضد انفجاري

به هنگام آتش سوزي آپسول گاز را 
با اسپري آردن آب بر رويش خنك 

 .نگهداريد
مكان امن مبارزه با آتش از يك 

 .نماييد
 :مواجهه 

 
 

  

 :استنشاق 
 

 هوای تازه، استراحت تهويه   بيهوشی
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

خ   درصورت تماس بامايع ايجاد     :پوست  ي
 زدگي مي آند

 دستكش عايق سرما
 لباس محافظ

 : زدگيدرزمان يخ
. پوست را باآب فراوان شستشودهيد 

رد ل اي ف اس  ه رون  از را ب دنش بي ب
 .نياوريد

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 
خ   درصورت تماس بامايع ايجاد     :چشم ها  ي

 زدگي مي آند
ا          استفاده ازعينك ايمني   ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب

 .مقدار زيادی آب بشوئيد
ا   ه س ر ب د   اگ ذير باش ان پ دگی امک

 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
 :گوارشي

 

 
 
 
 

 

 



  

 
 بسته بندي و برچسب زدن)ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا

 . تخليه آنيد را منطقه خطر
 .با يک فرد متخصص مشورت نمائيد

ايع    تقيم روي م زآب رابطورمس هرگ
 .نپاشيد

 لباس :فاظت فردي ويژه حوسايل(
کامل حفاظتی شامل وسيله حفاظت 

 )تنفسی
 

 .در جای خنك نگهداری نمائيد
 .در محيط ضد حريق نگهداری نمائيد

F+ symbol
R: 12
S: (2)-9-16-33
UN Hazard Class: 2.1
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ايع آن درصورت انتشار         ه حد      بخارات م وق اشباع ميرسد      سريعًا درهواب ن    ف ار  واي ر  آ ضاي  در اگ
  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 

  بي رنگ ، بي بو،گازمايع متراآم شده
 
 

  :كييزيخطرات ف
از ن گ ر  اي نگين ت وا س ت، از ه ردداس ي گ ع م قف جم ائين س اي پ ل درفض ين دلي ه هم بب  ب وس
 . اآسيژن هواي محيط مي گردد آمبود

از   اد  اگرسرعت جريان اين گ اد     زي ر باشد، الكتريسته ساآن ايج ده وسبب آتش سوزي وانفجار مي       ک
 .دگرد

 
  :ييايميخطرات ش

 
 
 

  : شغليحدود مجاز
TLV: ppm; mg/m3 simple axphyxiant (ACGIH 1995-1996). 

  :هاي مواجهه هرا
 .اين ماده از طريق استنشاق می تواند جذب بدن شود

 
  :خطرات استنشاق

ف
 .دارد بدنبال  را خفگي  محدودي رخ دهد، خطر

 
 : اثرات مواجهه كوتاه مدت

 .سريع مايع ممكن است سبب يخ زدگي شود  بخارشدن 
 

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-٨٨ :نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٨٣: نقطه ذوب

 ميلي ليتر در ٧/۴:  درجه٢٠در دماي حالليت در آب 
  ميلي ليتر آب١٠٠
 ٣٨۵٠: درجه سانتيگراد ٢٠ دماي بخار در فشار

 

 ٠۵/١: چگالي نسبي بخار نسبت به هوا
درجه  ۴٧٢ :درجه حرارت آتشگيري خود بخود

 سانتيگراد
 تا ٣): درصد حجمي در هوا(حدود انفجاري بر حسب 

۵/١٢ 
 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 ت قابل توجهنكا
وا  اده دره ن م االي اي اي ب ود غلظت ه يژن  سبب آمب وا اآس ود دره ي ش ر و م رگ  بيهوشي و خط دنبالرا م  . دارد ب

 . دنمائيبه محيط اآسيژن آنراچك  ورود هميشه قبل از
 .مرتب نشتي آنراچك آنيد بطور، سيلندر از گازاز نشتی براي جلوگيري 

Transport Emergency Card: TEC (R)-868 
NFPA Code: H1; F4; R0

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0266                                                                                                                  ETHANE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 جه موسویخديمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


