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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  پروپيلن

     نامهاى  مترادف    متيل اتن، متيل اتيلن، پروپن

١١٥-٠٧-١ CASشماره  

٢٠٤-٠٦٢-١     EINECS شماره 

شيمياىىخانواده  هيدروکربنهاى اشباع نشده آليفاتيک، آلکين  

 وزن مولکولى ٠٨/٤٢

C3-H6 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 چشم .گاز پروپيلن محرک نيست ولى پروپيلن ماىع مى تواند سبب سوختگى و انجماد چشم شود
 تماس با پوست . مى تواند سبب سوختگى و انجماد پوست شودگازپروپيلن محرک پوست نيست ولى پروپيلن ماىع

 بلعيدن و خوردن .اطالعاتى دردسترس نيست
 تنفس .پروپيلن مى تواند جاى اکسيژن هوا را بگيرد و درنتيجه کمبود اکسيژن خفگى رخ مى دهد

 حرىق .گاز قابل اشتعال است
 انفجار .مخلوط اىن گاز با هوا مى تواند منفجرشود

 ثرات زىست محيطىا 
 
 

  کمکهاى اوليه-٤
به مصدوم اجازه   .سرىعًا چشمها را با آب گرم و تميزشسته تا آلودگى برطرف شود            

 تماس با چشم .سرىعًا به پزشک مراجعه شود.کشيدن سيگار را ندهيد

به مصدوم اجازه   .سرىعًا موضع را با آب گرم و تميزشسته تا آلودگى برطرف شود            
 تماس با پوست .سرىعًا به پزشک مراجعه شود.ندهيدکشيدن سيگار را 

 بلعيدن و خوردن .خوردن اىن گاز گزارش نشده است
درصورت قطع تنفس به وى تنفس        .منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزادبرده           

سرىعًا به  . مصنوعى داده و اگر اىست قلبى داشت، احياء قلبى رىوى انجام داده                    
 .پزشک مراجعه شود

 نفست

به پزشک ىا نزدىک ترىن مرکز          . عالئم حياتى فرد را بطور مرتب چک کرده             
 اطالعات پزشکى .کنترل سموم مراجعه شود

 

 
 
  اطفاء حرىق -٥

سنگين . قابل اشتعال و انفجار است و مى تواند با هوا مخلوط انفجارى تشکيل دهد               
ا به منابع مشتعل     تر از هواست و تا مسافت زىادى را مى تواند طى کند و خود ر                   

 .ميتواند در محيط تجمع پيدا کند و در اماکن بسته خطر انفجارى دارد. برساند
 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء .مواد شيمياىى خشک، کربن دى اکساىد، اسپرى آب، مه و فوم

  ساىر توضيحات .در اثر سوختن و تجزىه توليد گاز منوکسيدکربن و دى اکسيدکربن مى کند
 
 
  احتياطات شخصى-٦

شلوار را  . دستکش عاىق مناسب براى حرارتهاى پاىين، آستين بلند استفاده شود                 
 حفاظت پوست .روى کفش انداخته

درهنگام جابه جاىى از گوگلهاى اىمنى مخصوص موادشيمياىى و حفاظ صورت                  
 حفاظت چشم .استفاده شود

 دنحفاظت ب .راهنماىى خاصى دراىن مورد نشده است
 از  NIOSHدراىن مورد راهنماىى خاصى نشده است و مى توان طبق پيشنهاد                    

 مخصوص سوختهاى ترکيبى پروپيلن        SCBA ىا تمام صورت        SARماسکهاى  
 .استفاده کرد ) ٢٠٠٠ ppmبراى غلظتهاى باالى (

  حفاظت تنفسى
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  احتياطات محيط-٧
پاکسازى محيط فقط توسط افراد         . تا زمانى که آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد                      

منابع محترقه و مشتعل را از          . به افراد تجهيزات اىمنى فردى مناسب داده شود             . آموزش دىده انجام شود     
 محيط حذف کنيد

 ظت محيطحفا

ازجلوى نشت اىن ماده بطور اىمن جلوگيرى کنيد، از اسپرى آب براى مهار بخارات اىن ماده مى توان                                 
 نظافت محيط آلوده .محيط را اىزوله کنيد تا گاز در هوا پخش نشود. استفاده کرد

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .ا ازاىن گاز براى سوخت استفاده شوداجازه دهيد گاز به صورت اىمن در هوا پخش شود ى
 دفع بسته بندى شده .سيلندر را به متصدى مربوطه بازگردانيد. اجازه ورود رسوب زائدات اىن ماده را به محيط ندهيد

 
  جابجاىى و انبار-٩

قبل ازجابه جاىى، مى باىست       . اىن مواد قابليت اشتعال دارند و تحت فشارهستند          
ات کنترل مهندسى صورت بگيرد و در اختيار افرادوساىل اىمنى فردى                       اقدام

کليه افراد مى باىست آموزش الزم جهت جابه جاىى و                     .مناسب قرارداده شود    
درهنگام حمل و نقل اىن مواد، سيلندرها و           . مقابله با خطرات اىن ماده را ببينند         

 .ا جمع نشودلوله ها مى باىست ضدجرقه باشند و الکترىسيته ساکن در آنه

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب و بدور از اشعه آفتاب انبار                           
شوند، انبار باىد از مواد ناسازگار خالى شود و اىن ماده باىد به دور از عوامل                        

 .اکسيدکننده ازقبيل نيتروژن و اکسيدکننده هاى قوى نگهدارى شود
شراىط انباردارى       

انبار سيلندرهاى اىن گار مى باىست مورد قبول و موافق قوانين اىمنى و بهداشت                
 بسته بندى مناسب . ماه اجتناب شود٦صنعتى باشد و از انبار کردن سيلندرها به مدت 

 

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو بوى مالىم

 PH .س نمى باشداطالعاتى در دستر
 حالليت آب  .در آب قابل حل است

 حالليت در حاللهاى آلى .در اتر قابل حل است و در اتانل و اسيداستيک خيلى خوب حل مى شود
 دانسيته/وزن مخصوص  ٥١/٠
٢%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٨٥١( درجه سانتيگراد ٤٥٥
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت-١٦٢(رجه سانتيگراد  د-١٠٨. در دماى معمولى آتش ميگيرد

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٣٠١( درجه سانتيگراد -١٨٥
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت-٥٤( درجه سانتيگراد -٤٨

Kpa.s ١٠٤٣) atm فشار بخار  درجه سانتيگراد١/٢١در ) ٣/١٠ 
 وىسکوزىته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ساىر اطالعات )٦/٤٥ atm (٤٢٦٠ kpa: فشاربحرانى 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
اىن ماده تأثيرات زىست محيطى ندارد و در گروه موادشيمياىى مضر                

همچنين در ليست مواد آلوده کننده            . ط قرار نگرفته است       براى محي  
 .محيط زىست آبزىان قرار ندارد

 مالحظات عمومى

 ١٠ تا    ١در زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود طول عمرى معادل                   
 رفتار در محيط زىست .روز دارد

 قابليت تجزىه .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
  ;LC50 = 170 mg/L; 24 Hr ماهى طالئى
 اثر روى محيط آبزىان TLm = 215 mg/L; 96 Hr :ماهى خورشيدى

 ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .پاىدارى معمولى دارد ولى در دما و فشار زىاد ناپاىدار است

 محيطهاى مورد اجتناب .عل و محترق و محيط هاى ناسازگارگرما، شعله، کليه منابع مشت
 مواد نا سازگار )مثل نيتراتها، پرکلرىتها(نيتروژن اکساىد ،عوامل اکسيدکننده قوى 

 خطرات ناشى از تجزىه .کربن منوکساىد و ىا کربن دى اکساىد و ساىر محصوالت خطرناک
 ساىر اطالعات 

 
 

  سم شناسى-١٣
 مختلف سبب بى هوشى مى شود و همچنين محرک موکوس             پروپان در مقادىر   

در غلظت هاى باال اىن ماده خفه کننده ساده است بدون اىنکه              . اعضاء مى باشد 
در اىن مواقع به علت کمبود          . اثر فيزىولوژىکى مهمى از خود باقى بگذارد           

 .اکسيژن ممکن است مرگ اتفاق بيافتد

 مسموميت تنفسى

Oral rat LD50: 20g/kg. مسموميت غذاىى 
Skin rabbit LD50: 20.8g/kg. مسموميت ا ز پوست 
Irritation: Eye rabbit/Draize, 500 mg/24H mild. مسموميت چشمى 

 اثرات حاد ----

 ساىر اطالعات  A4سرطان زاىى گروه 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  ٢٥٠٠– خفه کننده سادهppm 

TLV STEL :    LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 اىىحمل و نقل هو  ليتر100
 حمل و نقل درىاىى  ليتر100

 حمل و نقل راه آهن و جاده   ليتر100

  گازقابل اشتعال– ١/٢: طبقه بندى 
 ساىر اطالعات UN1077: شماره شناساىى 

 
 
 

  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
در . با پليمراىز به تنهاىى ىا با مونومرهاى دىگر براى توليد پلى پروپيلن و پروپيلن کوپليمر استفاده ميشود                                

صناىع در موادشيمياىى گوناگون ومختلفى مثل استن، اىزوپروپيل الکل، هاليداىزوپروپيل، اکسيدپروپيلن و                             
همچنين در پاالىش نفت خام و در             . وليد گازوئيل آئروسلهاى اىن ماده آزاد ميشود            درت. سيمان استفاده ميشود    

از اگزوز دىزلهاىى که با سوخت فسيلى کار . پتروشيمى در فرآىند شکستن هيدروکربنها اىن ماده استفاده مى شود       
 .ميکنند اىن ماده آزاد ميشود

 کاربردهاى ماده
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