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Iran Scientific Laboratories Net

SAFETY DATA SHEET
بوتانول نرمال ()n-Butanol
بخش  :1هویت ماده
 1.1شناسایی ماده
بوتانول نرمال ()n-Butanol
71-36-3
200-751-6
603-004-00-6

نام ماده
CAS-No
EC number
Index number

بخش  :2خطرات شناساییشده
 1.2طبقهبندی ماده یا مخلوط
طبقهبندی براساس (EC) No 1272/2008

GHS02 Flame

شعله

Flam Liq 3

 :H226بخار و مایع قابل اشتعال

GHS05

خورندگی
 :H318سبب آسيب جدي چشم میشود.

Eye Dam. 1
GHS07

 :H302در صورت خوردهشدن ،مضر است.

Acute TOX.4

 :H315سبب تحریک پوست میشود.

Skin Irrit. 2

 :H335 -H336ممكن است سبب حساسيت تنفسی شود .ممكن است سبب خواب آلودگی یا سرگيجه شود.

STOT SE 3

طبقهبندی براساس Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC

مضر
 :R22در صورت خوردهشدن ،مضر است.
محرک

Xi,

 :R37/38-67محرک پوست و سيستم تنفسی .خطر آسيب جدي به چشمها.
 :R10-67قابل اشتعال .بخارات ممكن است سبب خواب آلودگی یا سرگيجه شوند.
اطالعات در مورد خطرات خاص برای انسان و محیط زیست :اثر تخدیري ایجاد میكند.
سایر خطرات طبقهبندینشده :اطالعات شناختهشدهاي وجود ندارد.
 2.2اجزای برچسب
برچسبگذاری توسط  :(EC) No 1272/2008این ماده براساس الزامات  CLPطبقهبندي و برچسبگذاري شده است.
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نماد خطر

GHS02

GHS07
نماد عبارت

GHS05
خطر ()Danger
عبارات خطر )Hazard statement(s

H226

بخار و مایع قابل اشتعال.

H302

در صورت خوردهشدن ،مضر است.

H315

سبب تحریک پوست میشود.

H318

سبب آسيب جدي چشم میشود.

H335 -H336

ممكن است سبب حساسيت تنفسی می شود .ممكن است سبب خواب آلودگی یا سرگيجه شود.
عبارات احتیاط )Precautionary statement(s

P210

دور از گرما ،جرقهها ،شعلههاي باز و سطوح داغ نگهداري شود .استعمال دخانيات ممنوع است.

P261

از تنفس غبار ،اسپري ،بخارات ،ميست و گاز خودداري كنيد.

P303+P361+P353

در صورت مواجهه با پوست (یا مو) :سریعاً همهي لباسهاي آلوده را در آورید .پوست را با آب شستشو دهيد
یا دوش بگيرید.

P305+P351+ P338

در صورت مواجههي چشمی ،چشم ها را با احتياط براي مدت چندین دقيقه بشوئيد .در صورت وجود لنزهاي
تماسی و امكان راحت برداشتن آنها ،لنزها را خارج نموده و به شستن ادامه دهيد.

P405

بهصورت قفلشده ذخيره شود.

P501

ماده یا ظرف محتوي آن را مطابق با قوانين ملی ،بينالمللی و یا منطقهاي ،دفع كنيد.

طبقهبندی براساس استاندارد کانادا
()WHMIS
دستهبندی ( HMISدرجهبندی )0-4
 2.2سایر خطرات نتایج ارزیابی
vPvB،PBT

 :B2مایع قابل اشتعال.
 :D2Bماده سمی كه سبب سایر اثرات سمی میشود.
سالمتی (اثرات حاد)= 2

قابليت اشتعال=3

خطر فيزیكی= 1

كاربردي نيست.

بخش  :2اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء
ویژگی شیمیایی
CAS# Description
EC-No
Index number

مواد
71-36-3 1-Butanol
200-751-6
603-004-00-6

بخش  :4اقدامات کمکهای اولیه
 1.4تشریح اقدامات کمکهای اولیه
در صورت تنفس :هواي تازه تامين كنيد .در صورت نياز ،به مصدوم تنفس مصنوعی بدهيد .او را گرم نگه دارید .فوراً به پزشک مراجعه كنيد.
در صورت مواجههی پوستی :فوراً پوست را بهطور كامل با آب و صابون شسته و آبكشی كنيد .فوراً به پزشک مراجعه كنيد.
در صورت مواجههی چشمی :چشمهاي باز را براي چند دقيقه زیر آب جاري شستشو دهيد .با پزشک مشورت كنيد.
در صورت خوردن :درمان پزشكی را دریافت كنيد.
اطالعات برای پزشک
 2.4مهمترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری :اطالعات بيشتري در دسترس نيست.
 2.4شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمانهای خاص مورد نیاز :اطالعات بيشتري در دسترس نيست.
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بخش  :5روشهای اطفاء حریق
 1.5مادهی خاموشکننده
مادهی خاموشکنندهی مناسب :استفاده از دي اكسيد كربن ،شن یا پودر خاموشكننده .از آب استفاده نكنيد.
 2.5خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط :در صورت حریق این ماده ،مواد زیر آزاد میشوند:
دي اكسيد كربن و منوكسيد كربن.
 2.5توصیه برای آتشنشانان :استفاده از تجهيزات تنفسی خودتامين در عمليات اطفاء حریق .پوشيدن لباس كامل حفاظتی غيرقابل نفوذ.

بخش  :6اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی
 1.6احتیاطهای فردی ،تجهیزات حفاظتی و رویههای اضطراری:
از تجهيزات حفاظت فردي استفاده كنيد .افراد فاقد تجهيزات حفاظت فردي را از محل دور كنيد.
تهویهي كافی را براي محيط فراهم كنيد.
دور از منابع اشتعال نگهداري شود.
 2.6احتیاطهای زیست محیطی:
بدون مجوزهاي قانونی الزم ،ماده را در محيط رها نكنيد.
اجازه ندهيد ماده وارد سيستم فاضالب یا مسير آب شود.
اجازه ندهيد ماده در خاک یا زمين نفوذ كند.

 2.6روشها و وسایل برای رفع آلودگی:
دور از منابع اشتعال نگهداري شود.
مواد را با شن ،چسبهاي اسيدي ،دیاتومه و خاک اره جذب كنيد.
براي دفع مناسب ماده به عنوان ماده زائد براساس بخش  13اقدام كنيد.
براي محيط ،تهویه ي كافی فراهم كنيد.
 4.6پیشگیری ازخطرات ثانویه :دور از منابع اشتعال نگهداري شود.

 5.6منابع برای سایر بخشها:
براي اطالع از حمل ایمن ماده ،بخش  7را ببينيد.
براي اطالع از وسایل حفاظت فردي ،بخش  8را ببينيد.
براي اطالع از نحوهي دفع ،بخش  13را ببينيد.

بخش  :7حمل و انبار
 1.7احتیاطها برای حمل و انبار ایمن:
ظرف را بهصورت محكم مهر و موم كنيد.
ظروفی كه در آنها محكم بستهشده را در محيطهاي سرد و خشک نگهداري كنيد.
تهویهي مناسب را در محيط كار برقرار كنيد.
 2.7اطالعاتی دربارهی حفاظت در برابر انفجار یا آتش:
در برابر الكتریسيتهي ساكن محافظت شوند.
فيومها میتوانند در تركيب با هوا ،مخلوط قابل انفجاري ایجاد كنند.
دور از منابع آتشگير نگهداري شود.
 2.7شرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار:
الزامات برای ظروف و اطاقها :اقدام خاصی مد نظر نيست.
اطالعات برای انبارنمودن ماده در انبار مشترک :این ماده باید دور از عوامل اكسيدكننده انبار شود.
 4.7سایر اطالعات دربارهی شرایط انبار :ظرف را بهصورت محكم مهر و موم كنيد.
ظروفی كه در آنها محكم بستهشده را در محيطهاي سرد و خشک نگهداري كنيد.
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بخش  :8کنترلهای مواجهه/حفاظت فردی
 1.8اطالعات بیشتر دربارهی طراحی سیستم تهویه:
تهویهي موضعی باید متناسب با مواد شيميایی خطرناک طراحی و متوسط سرعت دهانهي هود حداقل  111ft/minدر نظر گرفته شود.
 2.8عوامل کنترل
حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار-:
براساس الزامات ملی ایران (OEL-TWA=20ppm :)OEL;1391
 2.8کنترلهای مواجهه:
تجهیزات حفاظت فردی
روشهای بهداشتی و حفاظتی عمومی :باید اقدامات پيشگيرانه معمول براي استفاده از مواد شيميایی دنبال شود.
ماده را دور از مواد غذایی و آشاميدنی نگهداري كنيد .فوراً تمامی لباسهاي آلوده و كثيف را بردارید.
دستها را قبل از استراحت و در پایان كار بشوئيد .از تماس این ماده با پوست و چشمها خودداري كنيد .شرایط محيط كار ارگونوميک را فراهم سازید.
تجهیزات حفاظت تنفسی :وقتی غلظتهاي زیادي از این ماده در محيط وجود دارد ،از وسيلهي حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمایيد
حفاظت دستها :استفاده از دستكشهاي غيرقابل نفوذ.
قبل از استفاده از دستكشهاي حفاظتی ،مناسببودن آنها را بررسی كنيد.
انتخاب دستكشهاي مناسب نه تنها به جنس آنها ،بلكه به كيفيت آنها نيز بستگی دارد .اختالف كيفيت دستكش سازندگان متفاوت را باید مد نظر داشت.
حفاظت چشم :گاگلهاي (عينک حفاظتی مواد شيميایی) بدون محل نفوذ.

حفاظت بدن :لباس كار حفاظتی

توجه :د ر زمينه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردي ،رعایت كليه موارد مندرج در "آیيننامه وسایل حفاظت فردي" مصوب  1331/3/21شوراي عالی
حفاظت فنی و بهداشت كارایران ،الزامی است.

بخش  :9خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 1.9اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
ظاهر

مایع.

رنگ

بدون رنگ

بو

شبيه الكل

حد آستانهی بو

مشخص نشده است.

 )70G/L( pHدر دمای (20°C )68°F

7

نقطهی ذوب

(-89°C )-128°F

نقطهی جوش

(117-118 °C )243-244°F

دمای تصعید

مشخص نشده است.

نقطهی اشتعال

(35°C )95°F

قابلیت اشتعال (جامد ،گاز)

كاربرد ندارد.

دمای آتشگیری

(340°C )644°F

دمای تجزیه

مشخص نشده است.

دمای خود اشتعالی

مشخص نشده است.

خطر انفجار

ماده قابل انفجار نيست .هر چند تشكيل مخلوط قابل انفجار بخار /هوا امكانپذیر است.

محدودهی قابل انفجار

حد پایین1.5 VOL% :

فشار بخار در دمای (20°C )68°F

)5.6hpa (4mm Hg
)0.81g/cm3 (6.759Ibs/gal

دانسیتهی نسبی

مشخص نشده است.

دانسیتهی بخار

مشخص نشده است.

دانسیته در دمای (20°C )68°F
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حد باال9.4 VOL% :

نسبت تبخیر

مشخص نشده است.

حاللیت در آب در دمای (20°C )68°F

77 g/l

ضریب تفکیک ()n-Octanol/Water

مشخص نشده است.

ویسکوزیته در دمای (20°C )68°F

2.95 mPas: Dynamic
 :Kinematicمشخص نشده است.

بخش  :10پایداری و واکنشپذیری
 1.10واکنشپذیری :اطالعاتی وجود ندارد.
 2.10پایداری شیمیایی :تحت شرایط توصيهشده براي انبار ،پایدار است.
 2.10تجزیهی حرارتی/شرایطی که باید ازآن دوری شود:
اگر تحت شرایط مورد توصيه ،انبارشده و مورد استفاده قرار گيرد ،تجزیهي حرارتی اتفاق نمیافتد.
 4.10واکنشهای احتمالی خطرناک :واكنش خطرناكی شناخته نشده است.
 5.10مواد ناسازگار :عوامل اكسيدكننده
 6.10محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه :دي اكسيد كربن و منوكسيد كربن.

بخش  :11اطالعات سمشناسی
 1.11اثرات سمشناسی
مسمومیت حاد :اگر خورده شود ،مضر است RTECS .شامل اطالعاتی دربارهي سميت حاد تركيبات این محصول است.
LD50 Oral - rat: 790 mg/kg
تحریک /خورندگی پوست :سبب تحریک پوست میشود.
تحریک چشم/خورندگی :سبب آسيب جدي چشم میشود.
حساسیت :اثرات حساسيتزاي شناختهشده وجود ندارد.
اثر موتاژن بر سلول جنسی RTECS :شامل اطالعاتی دربارهي جهشزایی این ماده است.
سرطانزایی (:)Carcinogenicity
 :EPA-Dبه عنوان سرطانزاي انسانی طبقهبندي نشده است .اطالعات سرطانزایی انسانی و حيوانی ناكافی است یا اطالعاتی در دسترس نيست.
سمیت دستگاه تولید مثل RTECS :شامل اطالعاتی دربارهي سميت دستگاه توليد مثل این ماده است.
سمیت ارگانهای خاص هدف -مواجههی تکراری :اثراتی ،شناخته نشده است.
سمیت ارگانهای خاص هدف -یک بار مواجهه :ممكن است سبب خواب آلودگی و سرگيجه شود .ممكن است سبب تحریک تنفسی شود.
خطر تنفسی :اثراتی ،شناخته نشده است.
سمیت مزمن تا تحت حاد RTECS :شامل اطالعاتی دربارهي سميت دزهاي متفاوت این ماده است.
اطالعات سم شناسی بیشتر :بر اساس اطالعات ما در مورد سميت حاد و مزمن این ماده به طور كامل تحقيق نشده است.

بخش  :12اطالعات زیست محیطی
 1.12سمیت
سمیت برای آبزیان :اطالعات تكميلی بيشتري در دسترس نيست.
 2.12مقاومت و تجزیهپذیری :اطالعات تكميلی بيشتري در دسترس نيست.
 2.12احتمال تجمع زیستی :اطالعات تكميلی بيشتري در دسترس نيست.
 4.12نفوذ در خاک :اطالعات تكميلی بيشتري در دسترس نيست.
 5.12اطالعات زیستی بیشتر
نکات عمومی :اجازه ندهيد ماده بدون مجوز مقامات دولتی در محيط رها شود
اجازه ندهيد ماده به صورت رقيق نشده یا در مقادیر زیاد وارد مسير آب و سيستم فاضالب شود .از انتقال این ماده به محيط زیست اجتناب كنيد.
 6.12نتایج ارزیابی  :vPvB ،PBTكاربردي نيست.
Page 5 of 7

بخش  :12مالحظات دفع
 1.12روشهای دفع مواد زائد
توصیه :براي دفع صحيح با مراجع قانونی مشورت كنيد.
بستهبندی مواد آلوده :باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود.
"براي اطالع از كليه ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  1383مجلس شوراي اسالمی و آئيننامه اجرایی قانون مدیریت
پسماندها مصوبه  1381هيات دولت مراجعه شود".

بخش  :14اطالعات حمل و نقل
UN number
IMDG- IATA-DOT

UN1120

UN proper shipping name
DOT
IMDG- IATA

Butanols
BUTANOLS

)Transport hazard class(es
DOT

Class: 3 Flammable liquids
Lable :3
Class: 3 (F1) Flammable liquids
Lable:3

IATA-IMDG
Class: 3 Flammable liquids
Lable :3
Class Label Packaging group
DOT- IATA-IMDG

III

خطرات محیطی

كاربرد ندارد.
هشدار :مایعات قابل اشتعال
F-E,S-D

احتیاطهای خاص برای استفادهکننده
EMS Number
حمل عمدهای براساس الزامات

كاربرد ندارد.

Annex II of MARPOL73/78 and the IBC code

اطالعات بیشتر حمل و نقل
DOT
)Marin pollutant(DOT
"UN "Model Regulation

خير
UN1120, Butanols, 3, III

بخش  :15اطالعات قانونی
 1.15قوانین خاص ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی برای این ماده یا مخلوط:
همه ي تركيبات این ماده در آژانس حفاظت از محيط زیست مواد سمی و كنترل مواد شيميایی آمریكا فهرست شده است.
 2.15ارزیابی ایمنی شیمیایی :براي این ماده انجام نشده است.
 2.15اطالعات در مورد محدودیت استفاده :این ماده باید فقط توسط افراد صالحيتدار فنی مورد استفاده قرار گيرد.
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بخش  :16سایر اطالعات
تاریخ تهیه

پاییز 1295

به سفارش

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

تهیهکننده

دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی (اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان) و دکتر محمدصادق علیائی (عضو
هیات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

تاییدکننده

خانم مهندس شهال طاهری (کارشناسارشد بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

کارشناس طرح

خانم مهندس هاجر عطاران

منابع و ماخذ

Alfa Aesar: 2014
کتاب حدود مجاز مواجههی شغلی با عوامل زیانآور در ایران (ویرایش )1291
 -1اطالعات ارائهشده در این سند با هدف اطالعرسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد
شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.
 -2اطالعات موجود در این سند براساس برگههای اطالعات ایمنی ارائهشده توسط شرکتهای معتبر تولیدکننده در دنیا
است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور،

نکات مهم

بومیسازی شده است.
-2در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.
 -4تهیهکنندگان و تاییدکنندگان این سند هیچگونه مسئولیتی را درخصوص عواقب احتمالی ناشی از استفاده از این
اطالعات نمیپذیرند .بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در اطالعات علمی این سند ،الزم است از نسخه اصالح شده به
روز آن استفاده شود.

برگهی اطالعات ایمنی حاضر ،به سفارش شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه
اصفهان تهیه شده است و کلیهی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد میباشد.
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