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  ماهيت ماده-١
 نام شيميايى  بوتانل

  نامهاى  مترادف    .ـ هيدروکسى بوتان، الکل بوتيريک، بوتيل الکل١بوتيل الکل، پروپيل کاربونيل، 

  شمارهCAS ٧١ـ٣٦ـ٣

٢٠٠-٧٥١ -٦     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى الکل آليفاتيک ابتدايى، آلکانول ابتدايى، آلکيل الکل، بوتانل

 وزن مولکولى ١/٧٤

C 4H 1 0O فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

  

 

 
خطرناک براى  مواد منفجر شونده سيد کنندهمواد اک

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 نورترسى از ديگر عالئم اين        سوزش قرنيه، تيرگى ديد، ريزش اشک و         . مى تواند سبب تحريک چشم شود      
 تماس با چشم .مايع اين ماده مى تواند سبب تحريکات شديد چشمى شود. ماده بر روى چشم است

جذب پوستى اين ماده      . اين ماده مى تواند چربى پوست را در خود حل نمايد و سبب خشکى پوست شود                            
 تماس با پوست .ده شده استتأثيراتى شبيه استنشاق اين ماده مى گذارد که در زير توضيح دا

 بلعيدن و خوردن )شبيه تأثيرات استنشاقى(درد بطنى، گيجى و عدم تعادل، استفراغ 
بخارات اين ماده مى توان سبب ايجاد سردرد،        . اين ماده سبب کاهش کارآيى سيستم اعصاب مرکزى مى شود          

 تنفس .سرگيجه، خواب آلودگى، و تحريکات سيستم تنفسى فوقانى شوند

 حريق .قابل اشتعال است
 انفجار . درجه سانتيگراد سبب انفجار مى شود٢٩مخلوط اين ماده با هوا در دمايى باالتر از 

 اثرات زيست محيطى 
 
 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه با آب    ٢٠سريعًا چشم هاى آلوده را به صورتيکه پلک ها باز است ، به مدت                 

 تماس با چشم . به پزشک مراجعه نمائيد.ولرم شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود

 دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى برطرف            ٢٠موضع آلوده را با آب ولرم به مدت                
 تماس با پوست .به پزشک مراجعه نمائيد. شود

دهان مصدوم را با آب شسته و         . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد          
. با امالح معدنى رقيق بخورانيد        ليوان آب       ٣ تا     ٢درصورت هوشيارى به فرد         

درصورتيکه استفراغ خودبه خود روى داد،     . هرگز فرد را وادار به استفراغ نکنيد       
 .به پزشک مراجعه کنيد. خوراندن آب را تکرار نمائيد

 بلعيدن و خوردن

منبع مولد آلودگى يا فرد مصدوم را به هواى آزاد برده، درصورت قطع تنفس به                    
.  داده و درصورت ايست قلبى، احياء قلبى ريوى انجام دهيد          وى اکسيژن مصنوعى  

 .سريعًا به پزشک مراجعه کنيد
 تنفس

به دکتر يا   . را مرتب چک نمائيد   ) …مثل فشارخون، دما و   (کليه عالئم حياتى فرد     
 اطالعات پزشکى .نزديک ترين مرکز کنترل سموم مراجعه نمائيد

 

 
 
  اطفاء حريق -٥

ين تر از هواست و مى توانند فواصل زيادى را طى کنند و به             بخارات اين ماده سنگ   
 ٣٧اين مايع قابل اشتعال است و در دماى باالتر از           . منابع مشتعل و محترق برسند    

 .درجه سانتيگراد مخلوطش با هوا قابل انفجار است
 خطر آتش گيرى

 مناسب اطفاءنحوه  .کربن دى اکسايد، پودرخشک مواد شيميايى، فوم الکل و اسپرى آب

  ساير توضيحات 
 
 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٢  ET/HSE/013 
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  احتياطات شخصى-٦

از دستکش، کفش و ساير البسه محافظ در برابر مواجهه مايعات و بخارات اين                       
 حفاظت پوست .ائيدمواد با پوست استفاده نم

از گوگل هاى محافظ در برابر پاشيده شدن مواد شيميايى يا ماسک تمام صورت                     
 حفاظت چشم .محافظ استفاده نمائيد

از دستکش، کفش و ساير البسه محافظ در برابر مواجهه مايعات و بخارات اين                       
 الزامى  وجود دوش ايمنى و چشم شور درمحيط کار         . مواد با پوست استفاده نمائيد     

 .است
 حفاظت بدن

  حفاظت تنفسى . تهويه، تهويه موضعى، سيستم هاى حفاظت تنفسى فردى

 
 

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

کليه منابع مشتعل را از     . فردى ايمن باشند  اين افراد مى بايست به کليه لوازم حفاظت        . آموزش ديده انجام شود   
 .محيط را تهويه کنيد. محيط دور کرده

 حفاظت محيط

. از ورود اين مواد به راه آبها و فاضالب و فضاهاى بسته خوددارى نمائيد                 . به مواد ريخته شده دست نزنيد       
 يا ساير مواد جاذبى که      مواد ريخته شده را توسط شن و ماسه و خاک         . جلوى نشت مواد را بطور ايمن گرفته      
 .با اين ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد

 نظافت محيط آلوده

 
 

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

 دفع بسته بندى شده .اين ماده را طبق موارد کنترل شده سوزانده يا دفن بهداشتى نمائيد

 
 
ابجايى و انبار  ج-٩  

قبل ازجابه جايى، مى بايست         . اين مواد قابل اشتعال و سمى هستند             
اقدامات کنترل مهندسى صورت بگيرد و در اختيار افرادوسايل ايمنى             

کليه افراد مى بايست آموزش الزم جهت           .فردى مناسب قرارداده شود     
 .جابه جايى و مقابله با خطرات اين ماده را ببينند

 جايىاحتياطات جاب

درجاى خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب و بدور از اشعه آفتاب               
 شرايط انباردارى        .و کليه منابع مشتعل و محترق انبار شوند

در بسته ها و مقادير کوچک      . درب ظروف محتوى اين مواد بسته باشد       
  بسته بندى مناسب .نگهدارى و انبار شوند
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع 
 شکل فيزيکى مايع

 رنگ بى رنگ
 بو .بوى تعفن مى دهد

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ). درجه سانتيگراد٢٥ ليتر آب ١٠٠ گرم در ٧/٧ـ ٣/٧( کمى قابل حل است 

 حالليت در حاللهاى آلى .در الکل اتيل، اتر و اکثر حالل هاى آلى قابل حل است
 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٨١٠/٠
٤/١% LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٦٥٠( درجه سانتيگراد ٣٤٣
 نقطه اشتعال(F.P) )فارنهايت درجه ٩٨( درجه سانتيگراد ٣٧
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-١٣٠( درجه سانتيگراد -٩٠
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٢٤٤ـ ٢٤٣(  درجه سانتيگراد ١١٨ـ ١١٧
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٥در )  ميليمترجيوه٥/٦( کيلوپاسکال ٨٧/٠

mPa.s ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٣ 
 اير اطالعاتس 

 
  اطالعات زيست بوم شناختى-١١

نيمه (اين ماده با راديکال هاى هيدروکسيل در هوا واکنش مى دهد                         
 مالحظات عمومى ). روز دارد٣/٢عمرى معادل 

زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود انتظار مى رود تنزل بيولوژيکى               
ده يا تبخير    داشته باشد، همچنين ممکن است وارد آبهاى زيرزمينى ش             

در ورود اين ماده به آب انتظار تنزل بيولوژيکى يا تبخير شدن                 . شود
 .مى رود

 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .پيش بينى مى شود پتانسيل تجمع بيولوژيکى اين ماده کم باشد
، سنجش    LC50 = 1510-1730 mg/L; 96 Hr :ماهى قنات   

 . آب٦٤/٧ PH  درجه سانتى گراد و٧/٢٤استاتيکى در 
flea Daphnia: EC50 = 1980-1983 mg/L; 48 Hr 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .پايدارى معمولى دارد
 اى مورد اجتنابمحيطه .جرقه هاى استاتيکى، حرارت، و ساير منابع مشتعل و محترق

 مواد نا سازگار .، آلومينيوم، کروميک ترى اکسيد)مثل نيترات ها، پرکلرات ها، پراکسيد ها(عوامل اکسيدکننده 
 خطرات ناشى از تجزيه .کربن منوکسايد، فيوم و گازهاى محرک و سمى ، کربن دى اکسايد

 ساير اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (rat):  Greater than 8000 ppm (4-hr exposure) مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rat):  800-4400 mg/kg 
LD50 (oral, rabbit):  1600-3500 mg/kg مسموميت غذايى 
LD50 (dermal, rabbit):  4200-5300 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

 ميلى ليتر از اين     ٠٠٥/٠سبب تحريکات شديد چشمى در خرگوش ها مى شود،           
 مسموميت چشمى .ماده سبب تحريکات شديد قرنيه چشم خرگوش ها مى شود

 اثرات حاد 

 ساير اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  50 ppm; 152 mg/m 3 (skin) 
TLV STEL : 100 ppm; 300 mg/m 3 LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى بوتانل: نام حمل و نقلى 
 حمل و نقل دريايى بوتانل: نام حمل و نقلى 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  بوتانل: نقلى نام حمل و 

 ـ مايع قابل اشتعال٣: کالس 
  III يا II: گروه بسته بندى 
 ١١٢٠UN: شماره شناسايى 

 ساير اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

(R10;Xn] نمادهاى خطرات 

[R:10-20] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(2-)*16] 
 نشانه هاى ايمنى

S-Phrase(s) 
 

 
  ساير اطالعات -١٦

در ساخت الک الکل، ابريشم . حالل چربى ها، واکس، رزين ها، الک الکل، ورنى مى باشد
مصنوعى، دترژنت ها، ساير ترکيبات بوتيل، روغن هيدروليک، عوامل دهيدروژن کننده مورد 

 .استفاده است
 کاربردهاى ماده

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ۵  ET/HSE/013 

 


