
 
 

 زو بوتنيا           كارت ايمني مواد
 

ISOBUTENE                                                                           ICSC: 1027        
 ايزو بوتن
 ايزو بوتيلن

  متيل پروپان٢
 )کپسول(

 C4H8 / CH2=C(CH3)2: فرمول شيميايی
 ١/۵۶: کولیجرم مول

CAS # 115-11-7
RTECS # UD0890000
ICSC # 1027
UN # 1055
EC # 601-012-00-4

 / نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 
 
 

 .هيچ شعله اي ايجاد نكنيد فوق العاده قابل اشتعال
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 .سيگار آشيدن ممنوع

 

 . جريان گاز را قطع آنيد
يچ   د و ه ذير باش ان پ ر امك اگ
ته    راف آن نداش راي اط ري ب خط
ا     وزد ت ش بس د آت د بگذاري باش

 . خاموش شود
ودر و    ن، پ ا ش وارد ب اير م در س

 .دي اآسيد آربن خاموش آنيد
 :انفجار 

 
 
 

ل        مخلوط هاي گاز و هوا قاب
 . انفجار هستند

احتمال خطر آتش سوزي و      
ار در  ا  انفج اس ب تم

اآسيدانها و هالوژنها وجود    
واد  (دارد  رات م ش خط بخ

 )شيميايي را ببينيد

ه    ته، تهوي تم بس تفاده از سيس اس
ي و    زات برق ومي، تجهي عم
وگيري  اري، جل نايي ضد انفج روش

اآن    يته س اد الكتريس راي (از ايج ب
 )مثال از طريق اتصال زمين نمودن
 .از ابزار ضد جرقه استفاده نماييد

ورت  وزي   در ص ش س روز آت ب
پري  ا اس ره را ب ا و غي كه ه بش
. آردن آب بر آنها، خنك نگهداريد

ان حفاظت شده            ك مك با آتش از ي
 .مبارزه نماييد

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 

ودگي،    واب آل ي، خ گيج
ي،   وع، بيهوش ي ، ته منگ

 استفراغ

 هواي تازه، استراحت سيستم بسته، تهويه
نفس    زوم دادن ت ورت ل در ص

  .مصنوعي
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

ت    ا پوس ايع ب اس م در تم
 .ايجاد سرمازدگي مي نمايد

دار ،در صورت سرمازدگي دستكش عايق سرمايي ا مق  ب
 .زيادي آب محل را خيس نماييد

 .  لباس ها را در نياوريد
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :ها  چشم
 
 
 

 حفاظت صورت،  سرمازدگي
ت چش  ت   حفاظ ا حفاظ راه ب م هم
 .دستگاه تنفسي

ادي    دار زي ا مق مها را ب دا چش ابت
 .آب براي چند دقيقه بشوييد

ه سادگي          ر ب لنزهاي تماسي را اگ
 .امكان پذير است بيرون بياوريد

كي    اي پزش راي مراقبته رد را ب ف
 .ارجاع دهيد

 :گوارشي 
 

   



زدنسته بندي و برچسب )ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات ب
با يك .ناحيه خطر را تخليه نماييد 

 . آارشناس مشورت نماييد
تمام منابع ايجاد آننده آتش را 

منتقل نم

وسيله 

 مكان مقاوم در برابر آتش سوزي در
به دور از مواد قابل احتراق در محل 

 . خنك نگهداري شود

F symbol
F+ symbol
R: 12

 Class: 2.1

 . اييد
از راندن ماده به داخل فاضالب 

 . اجتناب آنيد
هرگز آب را مستقيمًا بر روي مايع 

 . نگيريد
لباس : وسايل حفاظت فردي ويژه(

حفاظت  حفاظتی مجهز به
 )تنفسي 

بخش خطرات مواد شيميايي را (
 )ببينيد

S: (2-)9-16-33
Note: C
UN Hazard

هم
 م
ات
الع
اط

 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
  و بي رنگ يا مايع فرار بي رنگ با بوي مشخصر

 :خطرات فيزيكي 
 . اين ماده از هوا سنگين تر است و ممكن است در سطح زمين حرآت نمايد

امكان آتش سوزي از فاصله دور وجود دارد و احتمال دارد در مكان هاي با سقف آوتاه تجمع 
 .آرده سبب آاهش اآسيژن شود 

 .، به هم خوردن و غيره توليد جريان الكتريسيته ساآن مي نمايدبه هنگام جريان پيدا آردن
 :خطرات شيميايي 

 . اين مواد احتماًال مي تواند پراآسيدهاي قابل انفجار تشكيل دهد
 . ماده قابل تجزيه آتش سوزي و انفجار مي باشد

دروژن اآسيدهاي ازت، آلرور هيدروژن و آربور هي بشدت با اآسيد آننده ها، آلر، فلوئور،
 .ترآيب شده باعث خطر آتش سوزي و انفجار مي گردد

 
 :حدود مجاز شغلي 

MAK تعيين نشده است  . 
 

 :هاي مواجهه  راه
 .اين ماده مي تواند از طريق استنشاق در داخل بدن جذب شود

 
 :خطرات استنتشاق 

ع هوا با در صورت پيشگيري نشدن آلودگي، اين مايع خيلي سريع تبخير گشته و منجر به اشبا
 .  وقتيكه در يك مكان تعيين شده آار مي آند مي باشد احتمال جدي خطر خفگي

 . درجه سانتيگراد بسرعت به حد زيان آور مي رسد٢٠غلظت اين ماده در اثر تبخير در دماي 
 

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 
 . تبخير سريع اين مايع مي تواند منجر به سرمازدگي شود

 .  سبب تاثير بر سيستم اعصاب مرآزي شوداين ماده ممكن است
 . تماس با اين ماده ممكن است منجر به مرذگ شود

 .مشاهدات پزشكي ضروري است
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 
 
 
 
 
 

گاز مايع تحت فشا
 



دانسي :كي  خواص فيزي
٩/٦: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٣/٤٠: نقطه ذوب

(دانسيته نسبي 
ع :ليت در آبحال

٢٠فشار بخار در 
 

 ٩٤/١ ):١= هوا (ته بخار نسبي 

  درجه سانتيگراد٤٦٥: 
وا       (حدود انفجاري   ٨/١ ):بر حسب درصد حجمي ه

  درجه سانتيگراد-
 قابل اشتعال: نقطه اشتعال

درجه حرارت خودبخود سوزي
١
 ٥٩/٠): ١= آب 

 ٦/٩تا  مًال غير محلول
   آيلو پاسكال١٩٧٦:  درجه

اطالعات زي  :ست محيطي 
 

 جهتونكات قابل 
 

 .  آيلو گرم بر ليتر است٦٠٥/٠ جوش 
 . سيژن با احتمال خطر بيهوشي يا مرگ مي گردد

 . طه بازديد نمائيد
 .ه برگردانيدفرار گاز به حالت وارون

Transport Emergency Card: TEC (R)-502
NFPA Code: H1; F4; R0

چگالي مايع در نقطه
غلظت باالي اين م
اآسيژن موجود را

آپسول داراي 

اده در هوا سبب آاهش اآ
 قبل از وارد شدن بداخل محو

نشتي را براي جلوگيري از 

;
 ديگر اطالعات

ICSC: 1027                                                                                                       ISOBUTENE

 
 

  طب صنعتی‐ان
 ن

 ه ای
 

عقوبی رضائيه: تهيه   مهندس رامسين
         مهندس امير غ

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 

بهداشت و درمان تهر
نعتی شرکت پااليش نفت تهرامرکز طب ص

واحد مهندسی بهداشت حرف

 ي
 فاری
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