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  ماهيت ماده-١
Liquified petroleum gas (LPG)  نام شيمياىى 

  نامهاى  مترادف    دى متيل متان، پروپان، پروپيل هيدرىد

  شمارهCAS .، مخلوطى از چند شماره است٧٤-٩٨-٦

     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى تيک اشباع شده، آلکان، اىزومر پروپانهيدروکربن آليفا

 وزن مولکولى ١٠/٤٤

C3-H8 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

   
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
تماس با فرم ماىع اىن گاز که تحت فشار بسيار زىاد داخل سيلند قرار                  . اىن گاز سبب تحرىک چشم نمى شود      

که در اثر اىن تماس ممکن است صدمات پاىدار به چشم و                        .  سبب انجماد چشمى شود        دارد ممکن است    
 . نابينائى رخ دهد

 تماس با چشم

تماس با فرم ماىع اىن گاز که با فشار زىاد از سيلند خارج مى شود                   . اىن گاز برروى پوست اثرى نمى گذارد       
شامل بى حسى، شوزش و خارش منطقه تحت       عالئم انجماد متوسط پوستى     . مى تواند سبب انجماد پوستى شود    

. عالئم انجماد شدىد پوست شامل سوختگى هاى بسيار حساس و سفت شدن منطقه تحت تأثير است               . تأثير است 
تاول، مرگ بافت و قانقارىا ممکن است در موارد           . پوست به فرم مومى شکل و سفيد ىا زرد رنگ مى شود             

 . شدىد اتفاق بيافتد

 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن . عاتى در مورد خوردن اىن گاز در اختيار نمى باشداطال
.  اثرى ندارد   ١٠٠٠٠ ppmتماس کوتاه با غلظت        .  اىن گاز غيرسمى است       ppm١٠٠در غلظتهاى زىر      

Ppmاز اىن ماده مى تواند باعث گيجى مختصر پس از چند دقيقه تماس شود، اما تحرىکات قابل                        ١٠٠٠٠٠ 
 .  گلو نداردتوجهى بر روى بينى و

 تنفس

 حرىق .گاز شدىدًا قابل اشتعال
 انفجار .مخلوط اىن گاز با هوا قابليت انفجار دارد

 اثرات زىست محيطى 
  کمکهاى اوليه-٤

چشم آلوده را با مقدار        . سرىعًا فرد مصدوم را از منبع آلودگى دور نمائيد              : ماىع
ازه ندهيد موضع را گرم     اج. زىادى آب ولرم شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود         

اجازه ندهيد فرد از مشروبات الکلى ىا       . چشم فرد را توسط باند استرىل ببندىد      . کنند
 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. سيگار استفاده نماىد

 تماس با چشم

سرىعًا فرد مصدوم را از منبع آلودگى دور نمائيد و موضع آلوده را با مقدار                 : ماىع
اجازه ندهيد موضع را گرم     . تشو دهيد تا آلودگى برطرف شود      زىادى آب ولرم شس   

. توسط باند استرىل موضع را ببندىد      . اجازه ندهيد فرد موضع آلوده را بمالد       .  کنند
سرىعًا به پزشک     . اجازه ندهيد فرد از مشروبات الکلى ىا سيگار استفاده نماىد                    

 .مراجعه شود

 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن .ى شغلى متداول نيستخوردن اىن گاز در مواجهه ها
اگر تنفس فرد قطع شده       . منبع مولد آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آزاد برده               

بود به وى تنفس مصنوعى داده، و اگر دچار اىست قلبى شده بود، عمليات احيا                         
 . سرىعًا به پزشک مراجعه شود. قلبى رىوى انجام دهيد

 تنفس

به پزشک ىا   . را چک کنيد  ) …ضربان، دما، فشارخون و    (د  کليه عالئم حياتى فر    
 اطالعات پزشکى .نزدىک ترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حرىق -٥

اىن گاز به     . مخلوط اىن گاز با هوا قابليت انفجار دارد              . گاز شدىدًا قابل اشتعال      
کند و خود را    مقدارکمى از هوا سنگين تر است و مى تواند مسافت طوالنى را طى              

مى تواند در فضاهاى بسته تجمع پيدا کند و               . به منابع مشتعل و محترق برساند          
در اثر حرارت، فشار داخل       . گاز فشرده است   . خطر سميت و انفجار داشته باشد        

 . سيلندر باال رفته و امکان انفجار دارد

 خطر آتش گيرى

 ه مناسب اطفاءنحو موادشيمياىى خشک، دى اکسيد کربن، اسپرى آب، مه

آب براى خاموش کردن اىن حرىق بى اثر است، زىرا تواناىى خنک کردن اىن ماده               
 ساىر توضيحات . را به زىر نقطه اشتعال ندارد
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  احتياطات شخصى-٦
 با فرم ماىع اىن ماده از دستکش هاى عاىق و مناسب براى حرارت                  در هنگام کار  

هاى پائين، آستين هاى بلند، شلوارهاىى که بلندى آن تا روى چکمه  ىا ساىر کفش ها                
 . مى آىد، استفاده شود

 حفاظت پوست

در هنگام کار با فرم ماىع اىن ماده از گوگل هاى اىمنى مخصوص موادشيمياىى ىا                  
 حفاظت چشم .استفاده شودمحافظ صورت 

در هنگام کار با فرم ماىع اىن ماده از دستکش هاى عاىق و مناسب براى حرارت                     
هاى پائين، آستين هاى بلند، شلوارهاىى که بلندى آن تا روى چکمه  ىا ساىر کفش ها                

 . مى آىد، استفاده شود
 حفاظت بدن

 حفاظت تنفسى . ود استفاده شNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 
 

 
 

  احتياطات محيط-٧
محيط را فقط توسط افراد آموزش دىده پاک             . محيط آلوده را تا پاک نشدن کامل آن محدود و تخليه نمائيد                   

کليه منابع مشتعل و محترق را        . افراد مى باىست کليه لوازم اىمنى فردى مورد نياز را استفاده نماىند               . نمائيد
 . محيط را تهوىه نمائيد.  مائيدخاموش ىا از محيط دور ن

 حفاظت محيط

. از اسپرى آب براى پخش شدن و کاهش بخارات استفاده نمائيد            . جلوى نشت اىن ماده را بطور اىمن بگيرىد         
 نظافت محيط آلوده .محيط را تا زمانيکه گاز بطور کامل پخش نشده است، اىزوله نمائيد

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد . طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل شود

 دفع بسته بندى شده .اجازه دهيد گاز بطور اىمن در اتمسفر آزاد شود و ىا از آن به عنوان سوخت استفاده نمائيد

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

ه بصورت  در اکثر محيط هاى کارى اىن ماد     .اىن ماده گاز شدىدًا قابل اشتعال مى باشد      
قبل از جابه جاىى، اقدامات کنترل مهندسى براى                .  ىک گاز فشرده وجود دارد        

افراد باىد مجهز به کليه لوازم حفاظت فردى                . حفاظت اپراتور بسيار مهم است         
افرادى که با اىن مواد سروکار دارند باىد آموزش الزم را در                      . مورد نياز باشند   

 .ر با اىن ماده را ببينندارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کا

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب، به دور از اشعه مستقيم آفتاب انبار              
شراىط انباردارى      . به دور از مواد ناسازگار از قبيل عوامل اکسيدکننده قوى انبار شوند. شوند

 بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو .زمانيکه اىن ماده خالص است و در غلظت هاى باال وجود دارد، داراى بوى مختصر و کمى است

 PH .مشخص نشده است
 حالليت آب  ) ميلى ليتر گاز در هر ليتر آب٦٥(قدار خيلى کمى قابل حل است به م

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

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٨٤٢( درجه سانتيگراد ٤٥٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-٩/١٥٥( درجه سانتيگراد -٤/١٠٤ز قابل اشتعال، گا

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

 ارفشار بخ  درجه سانتيگراد١/٢١در )  ميليمترجيوه٤٢/٨( کيلوپاسکال ٨٥٣
 وىسکوزىته .مشخص نشده است

 ساىر اطالعات 

 
  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

 مالحظات عمومى .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 رفتار در محيط زىست .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

  تجزىهقابليت .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
) ١١٠-٥٤-٣(و هگزان        ) ١٠٨-٨٨-٣(اىن ماده حاوى تولوئن                

مى باشد، که هر دوى اىن مواد براى محيط زىست آبزىان خطرناک و                 
 .مضر است

 اثر روى محيط آبزىان

  ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پاىدارى .پاىدار
 محيطهاى مورد اجتناب .تخليه الکترىکى، جرقه ها، شعله هاى باز، و ساىر منابع مشتعل و محترق

 مواد نا سازگار ).براى مثال نيترات ها، پرکلرات ها( عوامل اکسيدکننده قوى 
 خطرات ناشى از تجزىه .منوکسيد کربن

 ساىر اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
مقدار استاندارد سم شناسى براى حيوانات در مورد اىن ماده مشخص نشده                       

 .است
LC50: greater than 5 mg/l 

 مسموميت تنفسى

 مسموميت غذاىى 
وپان فرموالسيون هاى مختلفى حاوى مخلوط پر     : تماس پوستى در خرگوش ها      

همه اىن  . اىزوبوتان براى تست هاى نحرىکى مورد استفاده قرار گرفه است                
همه فرمول هاىى که     . پروپان بودند  % ١٣فرمول ها حاوى مقادىرى کمتراز         

حاوى پروپان بودند، باعث اىجاد تحرىکات متوسطى در پوست خرگوش ها                   
 . شدند

 مسموميت ا ز پوست

Draize score: 0 or greater but  6 or less مسموميت چشمى 
 دقيقه   ٥، بعد از        )ppm٥٥٠٠٠(پروپان   % ٥/٥دراثر استنشاق     : استنشاق

 ٣٠زمانيکه حيوانات به مدت     . لرزش در خوکچه هاى هندى مشاهده شده است       
 دقيقه درمعرض اىن ماده قرار گرفتند، تهوع، قى کردن و بى هوشى               ١٢٠الى  

 . دىده شده است

 اثرات حاد

 ساىر اطالعات .اى سم شناسى در ارتباط با حيوانات آزماىشگاهى وجود ندارداستاندارده

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 2500 ppm 
TLV STEL : 10000 ppm LC 50    

 
ل مقررات حمل و نق-١٤  

 حمل و نقل هواىى )گاز ماىع(مخلوط هيدروکربن ها : نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل درىاىى )گاز ماىع(مخلوط هيدروکربن ها : نام حمل و نقلى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  )گاز ماىع(مخلوط هيدروکربن ها : نام حمل و نقلى 

  گاز قابل اشتعال-١/٢: کالس خطر 
 ساىر اطالعات  UN1075 :شماره شناساىى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[Ft] نمادهاى خطرات 

[R:12] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*9-16] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
در . در صناىع خانگى و سوختى، حاللها، سردکن ها، نيروى محرکه آئروسل ها مورد استفاده است                 

 کاربردهاى ماده . اتيلن و ساىر مواد نفتى مورد استفاده قرار مى گيردتهيه 
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