
 فرافن گاز تهران

 021-22252500تلفن :  

 021-22225383فکس : 

 info@farafangas.comایمیل : 

راهنماي کاربري، نگهداري و حمل و نقل مواد 

 (MSDS)خطرناک 

 

 Methane, Compressed Gasان ـگاز مت

 فیزیکی و شیمیاییمشخصات  .1

 درصد حجمی 15-5 (LELگیری در هوا )محدوده آتش C˚182- نقطه ذوب 4CH فرمول شیمیایی

 C˚600 دمای خودآتش گیری C˚161.5- نقطه جوش فشرده گاز حالت فیزیکی

 gr 16.04 وزن مولکولی 0.7 دانسیته نسبی  ، بی بوبی رنگ مشخصات فیزیکی
 

 خطرات .2

 منفجر شونده خورنده سمی آتش گیر لوزی خطر
خطرناک برای 

 محیط زیست
 اکسید کننده

 

 

- - - - - 

 سالمتی برای خطر بی گیر، آتش بسیار پایدار، معموال تفسیر لوزی خطر:  

 های اولیهکمک .3

 .شود مراجعه پزشک چشم به ویژه های مراقبت جهت سپس و دقیقه 15 مدت به حداقل آب با شستشو چشم، با تماس صورت در تماس با چشم

 .شود داده شستشو فراوان صابون و آب با سریعا بیفتد، اتفاق پوست تماس اگر تماس با پوست

 به پزشکی های مراقبت جهت. شود داده مصنوعی اکسیژن فرد به تنفسی، ایست درصورت و گیرد قرار آزاد هوای معرض در سریعا مصدوم تنفس

 .گردد مراجعه پزشک
 

 خاموش کردن آتش .4

از خاموش کننده کربن  هنگام آتش سوزی:این گاز با هوا مخلوط های قابل انفجار می سازد. برای جلوگیری از آتش سوزی، گاز در معرض شعله و جرقه قرار نگیرد. 

 دی اکسید، اسپری آب ، پودر خشک و فوم جهت خاموش کردن استفاده شود.
 

 

 انبارشجابجایی و  .5

 داشته نگه مناسب تهویه با( گراد سانتی درجه 52 زیر) خنک محیطی در آتش منابع سایر و داغ سطوح جرقه، ، شعله هرگونه از دور به شرایط انبارداری

  .شوند نگهداری جداگانه صورت به خالی و پر سیلندرهای. شود

 و دستکش از. نسنجید را سیلندر نشتی شعله از استفاده با هرگز نمایید، استفاده صابون کف از حتما سیلندر از نشتی شدن مشخص برای جابجایی

 حتی سیلندر حمل برای. نکشید زمین روی را سیلندرها جابجایی هنگام به هرگز. شود استفاده سیلندرها جایی جابه جهت مناسب کفش

 مستقیم دادن حرارت از. نشوند رها کالهک بدون ها سیلندر که کنید حاصل اطمینان.  نمایید استفاده گاری از کوتاه های مسافت در

 تخلیه سبب باشد، سوپاپ به مجهز سیلندر یا شیر اگر و گردد می سیلندر به آسیب به منجر محیط باالی دمای کنید، خودداری سیلندر

 چکش آچار، مانند ابزارآالتی از کالهک کردن باز برای. کنید محافظت فیزیکی آسیب برابر در سیلندر از. شود می گاز رفت هدر و سریع

 .شود می نشتی یا و شیر به زدن آسیب به منجر زیرا نکنید استفاده
 

 


