
  

 
 

 پروپان                                                        منی موادي  کارت ا
            

 
PROPANE                                                                               ICSC: 0319 

 پروپان
 )کپسول(

C3H8 / CH3-CH2-CH3: فرمول شيميايی
 ١/۴۴: جرم مولکولی

 

CAS # 74-98-6 
RTECS # TX2275000
ICSC # 0319
UN # 1978
EC # 601-003-00-5

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 :در مجاورت اين گاز فوق العاده قابل اشتعال :آتش 
 .هيچ شعله اي روشن نكنيد

 .جرقه اي ايجاد نكنيدهيچ 
 .سيگار نكشيد

 . جريان را قطع نماييد
اگر امكان پذير نباشد و هيچ  خطري 
براي اطراف نداشته باشد بگذاريد 
آتش خودبخود بسوزد تا خاموش 

 .گردد
 خاموش اسپری آبدر ساير موارد با 

 .نمائيد
مخلوط اين گاز با هوا قابل  :انفجار 

 .انفجار است
 . سيستم را ببنديد

از تهويه عمومي استفاده 
 .نماييد 

از تجهيزات برقي و روشنايي 
 .ضد انفجاري استفاده نماييد

از ايجاد الكتريسيته ساآن 
: براي مثال( .جلوگيري نماييد

اگر بحالت  )اتصال زمين آردن
 .مايع باشد

در زمان آتش سوزي، آپسول گاز را 
خنك  )افشره آب(با اسپري آب 

 . نگهداريد
ز يك وضعيت ايمن مبارزه با آتش ا
 .نماييد

 :مواجهه 
 
 

 
 
 

 

 :استنشاق 
 

 هواي تازه، استراحت تهويه  خفگی ساده
 اگر نياز باشد دادن تنفس مصنوعي

فرد را براي مراقبت هاي پزشكي 
 .ارجاع دهيد

در تماس با مايع ايجاد  :پوست 
 .سرمازدگي مي آند

 دستكش هاي عايق سرمايي
 لباس حفاظتي

با مقدار زياد  :م سرمازدگيبه هنگا
 .آب خيس نمائيد

 .لباس ها را از تن بيرون نياوريد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .ارجاع دهيد
در تماس با مايع ايجاد  :چشم ها 

 .سرمازدگي مي آند
ابتدا چشمها را با مقدار زيادي آب  حفاظ صورت

 . براي چند دقيقه بشوئيد
گي لنز هاي تماسي را اگر به ساد

 .امكان پذير است در بياوريد
 .سپس فرد را به پزشك ببريد 

  :گوارشی
 
 

 
 
 

 

 



  

 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه آنيد

 .با يك فرد ماهر مشورت نمائيد
هرگز نازل شيلنگ آب را بر مايع 

 . نگيريد
لباس  : اضافي فردیوسايل حفاظت(

وسايل حفاظت حفاظتي آامل شامل 
 )تنفسی

و خنك مقاوم در برابر حريق در مكان 
 . نمائيدنگهداري

F+ symbol
R: 12
S: (2)-9-16
UN Hazard Class: 2.1

م
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 .ع اين ماده به سرعت سبب سرمازدگی می شودبخار مايه

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

 .غلظت اين گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي سريع به حد زيان آور خواهد رسيد 
  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 

 گاز مايع تحت فشار، بی بو و بی رنگ
 

  :کیيزيخطرات ف
ود       اين گاز از هوا سنگين    رده و سبب کمب دا ک  تر بوده و به همين دليل در قسمت پايين سقف تجمع پي

 .اکسيژن می گردد
اگر سرعت جريان اين گاز زياد باشد، الکتريسيته ساکن توليد شده و سبب آتش سوزی و انفجار می           

 .گردد
 

  :یيايميخطرات ش
 
 
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV (as TWA): ppm; mg/m3 simple axphyxiant (ACGIH 1995-1996). 
MAK: 1000 ppm; 1800 mg/m3; IV (1993). 

 
  :های مواجهه هرا

 .اين ماده از طريق استنشاقی جذب بدن می شود
 

  :خطرات استنشاق

 

 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-۴٢: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٨٩ :نقطه ذوب

اي   ت در آب در دم ه١٨حاللي ي ۵/۶ : درج ر ميل در ليت
  ميلي ليتر١٠٠

 

 ۶/١ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 گاز قابل اشتعال: طه اشتعالنق

  درجه سانتيگراد۴۵٠: درجه حرارت خودبخود سوزي
اري   دود انفج وا   (ح ي ه د حجم ب درص ر حس ا ٩/٢ ):ب  ت

۵/٩ 
 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 
 

 

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

 .آسيژن هوا اندازه گيري شودقبل از ورود، ميزان ا
 .در صورت نشتي آپسول گاز بوتان را براي پيشگيري از خارج شدن گاز درون آن بحالت مايع برعكس نماييد

Transport Emergency Card: TEC (R)-27A 
NFPA Code: H1; F4; R0

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0319                                                                                                               PROPANE
 
 

 
  طب صنعتی ‐ماهشهر بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 خديجه موسویمهندس  :تهيه 

 
 
 

 


	نقطه جوش: 42- درجه سانتيگراد
	دانسيته بخار نسبي (هوا = 1): 6/1

