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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  گاز طبيعى

 نامهاى  مترادف گاز متان ؛ متيل هيدرىد؛ گاز مرداب؛ متان

٧٤-٨٢-٨ CASشماره  

     EINECS شماره 

واده شيمياىىخان هيدروکربنهاى آليفاتيک اشباع شده؛ آلکان  

 وزن مولکولى ٠٤/١٦

C-H4 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
فرم ماىع اىن گاز که تحت فشار زىاد در سيلندرها قرار دارد مى تواند                    . گاز متان محرک چشمها نمى باشد       

  چشمتماس با .سبب انجماد چشم شود
فرم ماىع اىن گاز که تحت فشار زىاد در سيلندرها قرار دارد مى تواند                    . گاز متان محرک پوست نمى باشد       

 تماس با پوست .سبب انجماد پوست شود
 بلعيدن و خوردن .اطالعاتى در دست نمى باشد

 تنفس .ب خفگى شودمتان خفه کننده ساده است و در غلظتهاى زىاد مى تواند جاى اکسيژن هوا را بگيرد و سب
 حرىق گاز قابل اشتعال

 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

  کمکهاى اوليه-٤
 تماس با چشم .سرىعًا موضع آلوده را با آب ولرم شستشو داده تا آلودگى برطرف شود: ماىع
 تماس با پوست .سرىعًا موضع آلوده را با آب ولرم شستشو داده تا آلودگى برطرف شود: ماىع
 بلعيدن و خوردن .ردن اىن گاز متداول نمى باشدخو

درصورت قطع تنفس به وى         . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد ببرىد                  
اکسيژن مصنوعى داده و درصورت اىست قلبى عمليات احياء قلبى رىوى انجام                    

 .به پزشک مراجعه شود.دهيد
 تنفس

به پزشک ىا      . چک کرده  را مرتب      ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
  اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

  اطفاء حرىق -٥
در . مخلوط اىن گاز با هوا سبب انفجار مى شود           .اىن گاز شدىدًا قابل احتراق است      

 خطر آتش گيرى .فضاهاى بسته تجمع پيدا کرده که خطر انفجار و مواد سمى را به همراه دارد

 نحوه مناسب اطفاء .ياىى مواد خشک، دى اکسيدکربن، اسپرى آب و مهپودرشيم
آب غير مؤثر است زىرا آب نمى تواند دماى اىن ماده را تا زىر نقطه اشتعال                               

  ساىر توضيحات .برساند
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .مورد خاصى پيشنهاد نشده است
 حفاظت چشم .ز گوگل هاى شيمياىى مفيد استمورد خاصى پيشنهاد نشده است، اما استفاده ا

 حفاظت بدن .مورد خاصى پيشنهاد نشده است

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
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  احتياطات محيط-٧

تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         
. اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش دىده انجام دهيد        

 .رقه را از محيط دور کردمى باىست کليه منابع مشتعل و محت. محيط را تهوىه کرده
 حفاظت محيط

از اسپرى آب براى کنترل     . درصورت امکان و با درنظرگرفتن خطرات موجود، جلوى نشت ماده را گرفته            
 نظافت محيط آلوده .محيط را تا زمان پخش کامل گازها، اىزوله کنيد. بخارات اىن ماده استفاده نماىيد

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .اجازه داده گاز به صورت اىمن در اتمسفر آزاد شود ىا در سوختهاى فسيلى استفاده شود

 دفع بسته بندى شده 

  جابجاىى و انبار -٩
قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم                      

. وردنياز، اىمن باشد   اپراتور مى باىست به کليه تجهيزات اىمنى فردى م               . است
دور از حرارت و عمليات               .کليه منابع محترق مى باىست برداشته شوند                      

 .جوشکارى باشد

 احتياطات جابجاىى

محيط انبار مى باىست از کليه منابع محترقه و مواد قابل احتراق پاکيزه باشد و                     
درمحيط خنک، باتهوىه    . تهوىه مناسب و ضدجرقه در فضاى انبار نصب شود              

طى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب،  گرما و ساىر منابع مشتعل و                         محي
اىن مواد باىد به دور از مواد ناسازگار مثل عوامل          . محترق دىگر نگهدارى شوند   

 .انبار شوند) مثل کلرىن(و ترکيبات هالوژنه ) مثل پرکسيدها(اکسيدکننده قوى 

شراىط انباردارى      

 بسته بندى مناسب 

 

  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو .بى بو، درغلظتهاى باال بوى مالىم، خوش آىند و روغنى گزارش شده است

 PH .اطالعاتى در دست نمى باشد
 ١ار   درجه در فش    ٢٠ ميلى ليترآب     ١٠٠ ميلى ليتر ازگاز در        ٣/٣.(به مقدار بسيارکم در آب حل ميشود        

 حالليت آب  )اتمسفر

 حالليت در حاللهاى آلى .در اتانول و استن به مقدار بسيار کم حل شده، در اتر، بنزن و تولوئن حل ميشود
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد-١٦٤ در ٤٦٦/٠: ماىع 
٠/٥%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٩٩٩( درجه سانتيگراد ٥٣٧
 نقطه اشتعال(F.P) تعالگازقابل اش

 نقطه ذوب(m.p)  اتمسفر١درفشار )  درجه فارنهاىت-٢٩٧( درجه سانتيگراد -١٨٣: نقطه انجماد 
 نقطه جوش(b.p)  اتمسفر١در فشار )  درجه فارنهاىت-٢٥٩( درجه سانتيگراد -١٦٢

 فشار بخار .اطالعاتى در دست نمى باشد
 وىسکوزىته .اطالعاتى در دست نمى باشد

 ساىر اطالعات ـــ
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

 رفتار در محيط زىست . پيدا خواهدکردموضوع اىن مبحث در آىنده توسعه

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

 اثر روى محيط آبزىان .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد

  ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهدکرد
 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى دارپاى

 محيطهاى مورد اجتناب تخليه الکترىسيته ساکن، جرقه، شعله هاى باز و ساىر منابع مشتعل و محترق
 مواد نا سازگار )مثل کلرىن(ترکيبات هالوژنه ، )…پيروکسيدها، پرکلراتهاو(عوامل اکسيدکننده قوى 

 خطرات ناشى از تجزىه ـــ
 ساىر اطالعات 

 
 

  سم شناسى-١٣
 مسموميت تنفسى .تى در دسترس نمى باشداطالعا

 مسموميت غذاىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 مسموميت ا ز پوست .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 مسموميت چشمى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

سبب % ٩٠اىن گاز سبب خفگى در موشها ميشود، غلظت                   % ٨٧غلظت   
  حاداثرات .توقف دستگاه تنفسى شده

مقدار سم شناسى و حدود استاندارد آن براى حيوانات مشخص نشده است و                     
 ساىر اطالعات .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : خفه کننده ساده   
TLV STEL :    LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ىىحمل و نقل درىا .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات  گاز قابل اشتعال– ١/٢: طبقه بندى 
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[F+] نمادهاى خطرات 

[R:12] 
 نشانه هاى رىسک

R-Phrase(s) 

[S:(2-)*9-16-33] 
 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

طور عمده جزئى از گازهاى طبيعى است، سوخت فسيلى، هيدروژن و منوکساىد کربن را به توليد                  ب
متانول بر ميگرداند،و در تهيه استيلن، سيانيدهيدروژن و آمونياک، به عنوان ماده آغاز کننده  در                        

 . توليد متانهاى کلردار و فلوروکربن، تهيه کربن سياه مورد استفاده قرار مى گيرد
دهاى مادهکاربر  
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