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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   نرمالپنتان

 نامهاي  مترادف   آميل هيدريد،

  شماره انجمن شيمي آمريكا  109  -  66  -0
شماره اتحاديه اروپا  203  - 692 -4

خانواده شيميايي    هاهيدروكربن آليفاتيك اشباع شده، آلكان
وزن مولكولي  15/72

C5H12  
مول شيمياييفر

و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

 

  

 

مواد اكسيد 
  كننده

مواد منفجر 
 شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

  

  

 
            

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 
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 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :) رنگ آبي  مربع(سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
 

  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

  تماس با چشم  قرنيه شودسرخي چشم وتاراحتي درد و تحريكتواند سبب  ميپنتان نرمال  و گاز تماس مستقيم با مايع
. شود خشكي و ترك پوست با زدودن چربي و رطوبت پوست ،  سبب تحريك نرمال با پنتان پوستتماس

 حساس و دردناك، خارش، قرمزي و تورم هاي  سوختگي پوست ممكن است سببتماس طوالني مدت
  گرددپوست

  تماس با پوست

 وخوردن آن به  درجه سانيگراد به صورت گاز مي باشد36  ازتر بيش در دماي اين ماده در شرايط معمولي و 
 كه خطر مي شود در صورت خورده شدن وبلعيدن مايع آن در مسير دهان تبخير . حالت گازي امكان ندارد

 با تخريب فعاليت مغزي .مي ايدو با كاهش هوا در ريه ها حالت خفگي پيش ه ريه ها وجود دارد آن بورود
 از قبيل پنتان تهوع، استفراغ،  خطيخوردن هيدروكربنهاييموجب ايست قلبي مي شود اثرات ثانوي 

 مي باشد، و اغلب اوقات اسهال داخلي شكم درد

  بلعيدن و خوردن

 و تواند خطر تنفسي شود كه مي  به راحتي تبديل به بخار مي درجه سانيگراد36  ازتر بيشدماي پنتان در 
 وتحريك دستگاه تنفسي مي تنفس بخارات آن موجب خواب آلودگي خفيف داشته باشدانفجار 

شود عالئم اثر بر   بر سيستم اعصاب مركزي مي مضرتاثيرهاي باالي بخارات اين ماده سبب  غلظتشود
كاهش هوشياري و موجب  است كه سردرد، تهوع، گيجي، خواب آلودگي: ارتندازسيستم اعصاب مركزي عب

  . كساني كه حساست هاي تنفسي و پوستي دارند صدمه بيشتري مي بينند. مي شود حتي مرگ
 .ساعته است 8قسمت در ميليون براي حضور 1000حد مجاز پنتان نرمال د رهواي محيط كار ، 

  تنفس

  حريق  ير مي باشد  شديدا آتشگ ماده ايپنتان
  انفجار بخار آن با هوا مخلوط انفجاري تشكيل مي دهد

اثرات زيست محيطي  روز تجزيه بيولوزيكي مي شود1-10در طبيعت  بخارشده و در مدت 
  كمكهاي اوليه-4

 با آب ولرم  يدو دراورسريعادر صورت تماس با پنتان مايع ،  جنانچه داراي لنز چشمي هستيد انرا
سريعاً به .  دقيقه در حاليكه پلكها را باز نگاه داشته  ايد  شستشو دهيد 15ا را حداقل بمدت چشم ه

 پزشك مراجعه شود
  تماس با چشم

 دقيقه شستشو دهيد  درصورتيكه تحريكات 5موضع آلوده را با مقدار زيادي آب و صابون به مدت 
 .پوستي ادامه داشت به پزشك مراجعه شود

تماس با 
  پوست
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.  فرد را وادار به استفراغ نكنيدو.هوش است از راه دهان چيزي نخورانيد هرگز به فردي كه بي
خود روي داد،  ليتر آب بخورانيد اگر استفراغ خودبه  ميلي300 تا 240درصورت هوشياري به فرد

  .مجدداً به فرد آب دهيد سريعا به پزشك مراجعه شود

بلعيدن و 
  خوردن

ببريددرصورت ايست تنفسي به فرد اكسيژن مصنوعي دهيد و در صورت ايست فرد را به هواي آزاد 
 تنفس  .سريعاً فرد را به پزشك برسانيد.  قلبي ريوي انجام دهيد قلبي عمليات احياء

 نزديكترين مركز  ويابه پزشك مصدوم رااندازه گرفته ورا مرتب ) …دما، فشارخون و(عالئم حياتي فرد 
 برسانيددرماني 

ت اطالعا
 پزشكي

خاموش كردن آتش -5  

مايعي شديداً قابل اشتعال است مايع آن به علت سبكي بر روي آب شناور مي ماندودر اتش سوزي 
كانالها در مناطق گودي و تواند  تر از هواست و مي سبب گسترش آتش مي شود بخارات اين ماده سنگين

در فضاهاي بسته تجمع ميكند و در نتيجه بخار ات آن . حركت كرده و  به منابع مشتعل و محترق برسد
 ازكليه منابع آتش وجرقه والكتريسته ساكن .رود آن خطر  آتش سوزي  و تجمع گازهاي سمي باال مي

 % 3/1در جه سانتيگراد و حد پايين و باالي انفجار -49دماي احتراق آن در مجاور شعله اجتناب شود 
  .مي باشد % 4/8و

خطر آتش 
  گيري

همه افراد را .  را  متوقف كنيد نشتي كه پنتان در درون  لوله  جريان دارد ، با بستن  شيرها در صورتي
جنانچه نشتي از سيلندرهاي حاوي مايع باشد ، فوراً سيلندرها را از فاصله . از محوطه خطر دور كنيد  

اگر خطري . ائيددور با اسپري آب و يا مه  اب  خنك كنيد  ولي سعي نكنيد با اب اتش را خاموش نم
اگر آتش  به . كند ، منبع ايجاد كننده آتش را، دور كنيد و يا جريان گاز را قطع نمائيد  تهديد نمي

صورت اتفاقي خاموش شدممكن است آتش سوزي دوباره همراه با انفجار اتفاق بيافتد ، بنابراين سنجش 
 دوباره نزديك شدن به محيط بايد با مناسبي مثالً از نظر تخليه كامل افراد از محيط بايد بعمل آيد

ازتجهيزات ايمني فردي همراه با ماسك اكسيژن سرخود استفاده كنيد  گازهاي . كمال دقت انجام شود 
سيلندرها ممكن است در اثر . شعله ور شده با هوا و مواد اكسيد كننده مخلوط انفجاري توليد ميكند 

. اره آتش همراه با انفجار ، هيچگاه شعله را خاموش نكنيدحرارت زياد بتركند  بواسطه امكان توليد دوب
  مواد مناسب دي اكسيدكربن، پودرخشك موادشيميايي، و كف پليمري  باشد 

نحوه مناسب  
ــاموش  خــــ

  كردن آتش

آب براي خاموش كردن اين نوع آتش مؤثر نيست زيرا نمي تواند اين ماده را به زير دماي اشتعال 
ثر احتراق اين ماده گازهاي  دي اكسيد و منو اكسيد كربن توليد مي در ا. برساند و خنك كند

   ازكليه وسايل ايمني آتش نشاني و كپسول هوا استفاده شود شود

ساير 
  توضيحات
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  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

  حفاظت پوست .  دستكش مناسب استفاده كنيد و ، كفش ايمنيازلباس كار
و در صورت لزوم از حفاط صورت نيز  استفاده شود محل كار اي ايمني در از عينكه

  درمحل كار چشم شوي و دوش اظطراري نصب شوداستفاده شود
 حفاظت چشم

 حفاظت بدن . از  دستكش  ، لباس كار و كفش ايمني مناسب استفاده شود كار در زمان
براي حضور  در غلظت هاي .  محيط كار بايد مجهز به سيستم تهويه ضد جرقه باشد

  جرقه در اين شرايط از ايجاد. ، از دستگاه تنفسي كپسول دار استفاده شودباالتر  
قسمت در 1000پنتان نرمال د رهواي محيط كار ، حد مجاز . پرهيز گرددشديدا 
  . استهساعت8 حضور  برايميليون

 حفاظت تنفسي

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
 و محدود كردن  با رعايت نكات ايمني  ببنديد و با حفظ موارد ايمنيشير هاي الزم را  ،در صورت نشتي

   اجازه دهيد بصورت مطمئن در هوا تبخير شودرفت وآمد 
  حفاظت محيط كار

اي آزاد سريعا تبخير مي شود از راه يابي به مسيرهاي فاضالب وكانال هاجلوگيري كنيد اين ماده در هو
 محل مورد نظر  با تهويه مناسب  و دور ازمنابع آتش مراقبت گردد

  نظافت محيط آلوده

ضايعات دفع روش  -8  

در صورت نشتي ، با حفظ موارد ايمني ، اجازه دهيد گاز بصورت مطمئن در هوا .  پنتان ضايعات ندارد
 . شود  تبخيرآزاد

  دفغ  ضايعات اين ماده

  حمل و نقل مي شود  و انها مجدا  مورد استفاده قرار مي   مخصوصو يا تانكر در كپسول هاتان پن
 .گيرند

بسته  دفغ ضايعات
  بندي 

  جابجايي و انبارداري -9

 ان ، اقدامات  مخازن و كپسول هاي قبل از حمل و نقل. پنتان قابليت اشتعال بسيار بااليي دارد
اپراتور مي بايست به كليه .  اپراتور بسيارمهم استستم و سيكنترل مهندسي براي محافظت

افرادي كه با اين مواد كار ميكنند بايد طرز كار . تجهيزات ايمني فردي موردنياز، مجهز باشد
 .ايمن و خطرات كار با اين مواد را آموزش ببينند

احتياطات 
  جابجايي
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اسب، ضد جرقه  و به دور از خشك، خنك و باتهويه محيطي منزن در محل ا مخكپسول ها و
 اشعه مستقيم آفتاب، گرما و مواد اكسيد كننده و ساير منابع مشتعل و محترق نگهداري شود

مخازن نگهداري در بيرون و محل امن باتهويه ضد انفجاري  و مجهز به سيم تخليه الكتريسته 
ردن وبستن درب مخزن ساكن باشد مخازن خالي امكان تجمع بخارات قابل انفجاررا  دارددر بازك

مخازن بزرك بايد داراي ديوار با ارتفاع مناسب در اطراف و   .با رعايت مقررات ايمني عمل شود 
  .مجهز به فشار شكن و نيز گاز ازت پوششي بر روي پتتان باشد

شرايط 
انبارداري     

بسته بندي   كپسول ها و يا مخازن تحت فشار مناسب و داراي سيم زمين
  مناسب

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي در دماي بيشتر اين ماده به حالت گاز است)  درجه سانتيگراد 36پايين تر از (مايع 
  رنگ بي رنگ

  بو نسبتا شيرين
  اسيديته    نمي شود عمال ا

  حالليت آب  حل ميشود  درجه سانتيگراد20 در آب گرم در يك صد ميلي ليتر01/0
  حالليت در حاللهاي آلي .قابل حل است كامال هيدروكربنها بيشتر كلروفرم و ، دي اتيل اتر،  در اتانول

 نسبت به آب   وزن مخصوص  5/2  نسبت به هوا  پنتان گاز و 626/0 مايع نسبت به اب  برابر  پنتان
 حد انفجار پايين و باال   در صد  3/8 درصد تا 4/1

  تشگيريدماي خود آ درجه سانتيگراد  405
نقطه اشتعال درحضورشعله  درجه سانتيگراد -49

نقطه ذوب درجه سانتيگراد  -130
نقطه جوش درجه سانتيگراد 36 

  فشار بخار  درجه سانتيگراد 5/18 در  ميل متر جيوه 400
  گران روي   درجه سانتيگراد20 سانتي پواز در / 24

  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود
اطالعات زيست بوم شناختي -11   

 مالحظات عمومي شود  اين ماده در طبيعت سريعا تبخير مي
كاهش پيدا  مقدار آن دهد و   واكنش فتوشيميايي مي با راديكال هيدروكسيلدر هوا 

درخاك و آب با سرعت . روز دارد10 تا 1اين ماده در هوا نيمه عمري معادل . كند مي
 ود متوسط تجزيه بيولوريكي مي ش

رفتار در محيط 
 زيست
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  قابليت تجزيه .داشته باشددر طبيعت رود اين ماده تجمع بيولوژيكي  انتظار نمي

 رد روز دا1اين ماده در آب نيمه عمري كمتر از 
اثر روي محيط 

  آبزيان
  ساير اطالعات به ساير منابع تخصصي مراجعه شود 

 
 

  سم شناسي-12

در صد  50 موجب مرگ  ساعت 4ر مكعب هوا در مدت  در يك مت پنتان نرمال گرم364
 ت شده اسموش صحرايي

 مسموميت تنفسي

 مسموميت غذايي  سريعاً خفه كننده است ومضر مي باشداگر خورده شود 
 درصد موش ها شده 50ميليگرم هر كيلو گرم در زير پوست موش موجب مرگ 446مقدار 
  مسموميت ا ز پوست  است 

  مسموميت چشمي  . مي شودموجب سوزش جشم 
 220000از اين گاز يا %) 13 (قسمت در ميليون  130000دراثر استنشاق : تنفس 

 دقيقه در موشها اثرات بيهوشي و عدم 25 تا 1به مدت %) 22( قسمت در ميليون
 شدهوشياري نمايان 

  اثرات حاد

  ساير اطالعات .منابع مراجعه شودبه ساير
نش ها پايداري و بر هم ك-13  

  پايداري پايداري معمولي دارد

  محيطهاي مورد اجتناب  كليه منابع مشتعل و محترق اجتناب شود،هاي باز، تخليه الكتريسيته ساكن، جرقه  گرما، شعلهز ا

  مواد نا سازگار دوري شود )ها ها و پركلرات مثل كلر، پراكسيدها، نيترات( از مواد اكسيدكننده قوي 
  خطرات ناشي از تجزيه  گازهاي منوكسيدكربن، دي اكسيدكربن توليد مي كندپنتان دراثر تجزيه

  ساير اطالعات .به منابع تخصصي مراجعه شود
براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت : مقررات حمل و نقل-14

.لل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است مقررات مربوط به  سازمان م. شود  
  حمل و نقل هوايي    1265   :شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل دريايي 1265  :شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل راه آهن و جاده  1265 :شماره سازمان ملل 



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي   ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

يمني موادبرگ اطالعات ا  

 
 
 
 

ج ش م / ي ف ن/01/ شماره ويرايش 
1384 زمستان  

7114/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 برش نفتي– مايعات گازي :مجموعه  نرمالپنتان :نام

 

٧

 اين مايع هيدروكربني شديدا آتشگيرمي باشدو مخلوط بخارات آن با هوا ماده
 -  )  3(  كالس خطر  -)  2 گروه (قابل انفجاري را تشكيل مي دهد بسته بندي 

  .شده استرده بندي   ) 1265 (شماره سازمان ملل 
  ساير اطالعات

 
 
 
 

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
F+ نمادهاي خطرات 

R  12  ,    51/53  ,  65   , 66 , 67  
 وريسكخطر شماره

 

S   2  ,  9  ,  16  , 29   ,   33   ,  61  , 62   
  وسالمت ايمنيشماره

 
 

  

الت توليـدي خـود  ركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصو                           
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما   تهيه ي       . .ي دانند   

ا است        خطرات بالقوه     ي در اسـتفاده صـحيح از     موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـ           .   محصوالت عرضه شده ي 
 .حصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 

از
م"

  

    

صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                          
.هيد

ركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                  ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و ش       
هيچ گونه تعهـد                  امكان پذير بوده است و  و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،طالعاتي است كه دسترسي بدان

 مصرف كنندگان مـي بايـستي       . نخواهد بود  طالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران              
 .ودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند 
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