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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( ارياني علمي اه شبكه آزمااگشيه    
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Chlorobutane-1) کلروبوتان -1
 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 نام ماده (Chlorobutane-1)کلروبوتان  -1

n-Butyl chloride  التين مترادفنام 

 نام مترادف فارسی بوتيل کلريد -ان
109-69-3 CAS-No 

203-696-6 EC-No 
C4 H9 Cl لکولیوفرمول م 

 شده خطرات شناسایی:2بخش 

 ماده یا مخلوطبندی  طبقه 1.2

 No 1272/2008 (EC)الزام -CLPطبقه بندی 

        2مايعات قابل اشتعال، گروه خطرات فيزیکی: 

      1سميت آسپيراسيون، گروه خطرات سالمتی: 

 3آبزيان، گروهسميت مزمن  خطرات محيطی: 

 : اجزای برچسب 2.2

 
 خطرنماد عبارت: 

 عبارات خطر:

H225 .بخار و مايع بسيار قابل اشتعال 

H304 ی هوايی، ممکن است کشنده باشد.ها در صورت خوردن و ورود به راه 

H412 .مضر برای زندگی آبزيان با اثرات مضر طوالنی مدت  
 عبارات پيشگيری:

P210  ،و سطوح داغ نگهداری شود. سيگار نکشيد. ی بازها ، شعلهها جرقهدور از گرما 

P303+P361+P353 ی آلوده را درآوريد. پوست را با آب بشوييد يا دوش بگيريد.ها همه لباس فوراً)مو(،  پوست ی در صورت مواجهه 

P301 + P310  تماس بگيريد.مسمومين با پزشک يا مرکز  فوراًدر صورت خوردن ماده 

P331 .وادار به استفراغ نکنيد 

P403 + P233 خوب، نگهداری شود. در ظرف محکم بسته شده نگهداری شود. ی در فضای دارای تهويه 

 شناخته نشده است.بندی نشده:  طبقه سایر خطرات2.2
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 های اوليه : اقدامات کمک4بخش 

 های اوليه  تشریح اقدامات کمک 1.4

 ماندن عالئم، با پزشک تماس گرفته شود. در صورت باقیتوصيه عمومی: 

 مراقبت پزشکی دريافت شود. دقيقه با مقدار زيادی آب بشوئيد. 11مدت  را حداقل به ها و نيز زير پلک ها چشم فوراً: ی چشمی صورت مواجههدر 

 : ی پوستی در صورت مواجهه

 تماس گرفته شود.در صورت باقی ماندن تحريک پوستی، با پزشک  .دقيقه با مقدار زيادی آب بشوئيد 11مدت  حداقل بهپوست را  فوراً

خطر آسيب  در صورت بروز عالئم، مراقبت پزشکی دريافت شود.. داگر تنفس وجود ندارد، تنفس مصنوعی داده شو به هوای تازه برويد. :در صورت تنفس

  وجود دارد. ها جدی به ريه

تماس بگيريد. در  مسمومينبا با پزشک يا مرکز  فوراًدهان را با آب بشوييد و سپس مقدار زيادی آب بنوشيد. وادار به استفراغ نکنيد. : در صورت خوردن

 صورت بروز استفراغ به صورت طبيعی، مصدوم را به جلو خم کنيد.

 دانند که چگونه از خود محافظت کنند. آن آگاهی دارند و می اطمينان يابيد که افراد از مواد درگير و خطرات مرتبط بامحافظت از امدادگران: 

به طور منطقی قابل پيش بينی نيست. تنفس مقدار زياد بخارات ممکن است سبب عالئمی شبيه سردرد، : ترین عالئم و اثرات حاد و تاخيری مهم 2.4

 سرگيجه، خستگی، حالت تهوع و استفراغ شود.

 عالئم ممکن است تاخيری باشند. صورت عالمتی انجام شود. درمان به: های خاص مورد نياز درمانشاخص مراقبت پزشکی فوری و  2.4

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

مقاوم الکلی. ظروف بسته در معرض حريق را با اسپری آب سرد فوم  ، شيميايی خشک،دی اکسيد کربن اسپری آب، :مناسب ی کننده خاموش ی ماده

 کنيد.

 اطالعاتی در دسترس نيست.: به دالیل ایمنی ی نامناسب کننده خاموشی  ماده

شوند ممکن است منفجر شوند. بخارات ممکن است با هوا تشکيل  قابل اشتعال. ظروف وقتی گرم می: خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط

 ده برگشت شعله رخ دهد.ی انفجاری دهند. بخارات ممکن است مسافتی از منبع اشتعال دور شوند و پديها مخلوط

 منوکسيد کربن و دی اکسيد کربن.گاز کلريد هيدرژن. محصوالت خطرناک اشتعال:

يا معادل آن(، MSHA/NIOSH توسط   )تاييدشده استفاده از تجهيزات تنفسی خودتامين در عمليات اطفاء حريق: نشانان برای آتش توصيه

 تجهيزات حفاظتی کامل.

 در زمان نشت و ریزش تصادفیاقدامات الزم : 6بخش 

همه . تجهيزات حفاظت فردی پوشيده شوند ی کافی را برای محيط فراهم کنيد. تهويه: های اضطراری های فردی،تجهيزات حفاظتی و رویه احتياط

 ی احتياطی در برابر بار ساکن در نظر گرفته شوند.ها منابع اشتعال حذف شوند. روش

 ماده را به درون سيستم فاضالب بهداشتی يا آب سطحی سرازير نکنيد.نبايد به درون محيط رها شود. : های زیست محيطی احتياط

ظرف مناسب دربرای دفع  اثر جذب نماييد. همه منابع اشتعال حذف شوند.  با ماده جاذب بی : سازی و پاک ها و وسایل برای رفع آلودگی روش

 از ابزار ضد جرقه و تجهيزات ضد انفجاری استفاده شود. آوری کنيد. جمع

 مراجعه شود. 13و  8ی ها ی حفاظتی ليست شده در بخشها به روش :ها منابع برای سایر بخش

 : اطالعات در مورد ترکيب /اجزاء2بخش 
 مواد

 No 1272/2008 (EC)الزام -CLPبندی  طبقه درصد وزنی CAS-No EC-No جزء

1-Chlorobutane 109-69-3 EEC No. 203-

696-6 >95 
Flam. Liq. 2 (H225) 

Asp. Tox. 1 (H304) 

Aquatic Chronic 3 (H412)  
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 : حمل و انبار7بخش 

دور از . و خوردن اجتناب شود تنفس ی کافی را برای محيط فراهم کنيد. از تهويه. تجهيزات حفاظت فردی پوشيده شوند احتياطات برای حمل ایمن:

ی احتياطی در برابر بارهای ساکن صورت گيرد. ها روش ی باز نگهداشته شود. فقط از ابزار ضد جرقه استفاده شود.ها منابع اشتعال، سطوح داغ و شعله

 ی فلزی تجهيزات بايد به زمين متصل شوند.ها برای اجتناب از احتراق بخارات توسط بار ساکن، همه بخش

ی ايمنی و بهداشت صنعتی مناسب از ماده استفاده شود. از غذا، آشاميدنی و مواد غذايی حيوانی دور نگهداشته ها مطابق با روشی بهداشتی: ها روش

را قبل از استراحت و ها  ی آلوده را درآورده و قبل از استفاده مجدد بشوييد. دستها شود. در هنگام کار با ماده نخوريد، نياشاميد و يا سيگار نکشيد. لباس

 در پايان کار بشوئيد.

دور از  و دارای تهويه مناسب نگهداری شود. ، خنکخشکصورت محکم بسته شده و در فضای  ا بهظروف رشرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار: 

 گرما و منابع اشتعال نگهداشته شود.

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 برای اين ماده حد مجاز تعيين نشده است.(:1231) نياز در محيط کار براساس الزامات ایرانحدود مجاز مورد 

  TWA=25 ppm :آلمان براساس استاندارد

 وجود ندارد.مقادیر پایش بيولوژیک: 

برای ارزيابی مواجهه با عوامل  ها ، عنوان: اتمسفرهای محيط کار.راهنما برای کاربرد و استفاده از روشBS EN 14042:2003ی پایش: ها روش

 شيميايی و بيولوژيکی.

MDHS70 برداری بخارات و گازهای هوابرد ی عمومی برای نمونهها روش. 

MDHS 88 بردارهای غير فعال، جذب حالل و کروماتوگرافی گازی. ترکيبات آلی فرار در هوا. روش آزمايشگاهی با نمونه 

MDHS 96 ی جاذب جامد، جذب حالل و کروماتوگرافی گازی.ها آزمايشگاهی با استفاده از پمپ و لوله ترکيبات آلی فرار در هوا. روش 

 ی مواجهه:ها کنترل

ی ها شوی و دوش ی چشمها اطمينان يابيد که ايستگاه خصوص در فضاهای محصور فراهم کنيد. ی کافی را برای محيط به تهويه مهندسی:های  کنترل

 از تجهيزات روشنايی، تهويه و الکتريکی ضد انفجار استفاده شود. دارند. ايمنی در نزديکی محل کار وجود

ی کنترل مهندسی مانند ايزوالسيون يا محصور سازی پروسه ، انجام تغييرات در ها برای کنترل مواد خطرناک در منبع در مواردی که امکان دارد، روش

 تهويه، استفاده شود. یها پروسه يا تجهيزات برای به حداقل رساندن مواجهه، سيستم

 تجهيزات حفاظت فردی

يی باالتر از حد مجاز قرار می گيرند، بايد از رسپيراتورهای تاييد شده مناسب استفاده نمايند. برای ها وقتی کارگران در مواجهه با غلظت حفاظت تنفسی:

 به نحو مناسب نگهداری شوند.حفاظت از افراد، تجهيزات حفاظت تنفسی بايد به طور صحيح روی صورت قرار گيرند و 

يا  EN136صورت مواجهه بيش از حد مجاز يا تجربه تحريک يا ساير عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپايی  درموارد اضطراری/مقياس بزرگ: 

NIOSH/MSHA .استفاده شود 

 EN14387ای، مطابق با  قهوه Aفيلتر گازها و بخارات آلی نوع نوع فيلتر توصيه شده: 

صورت مواجهه بيش از حد مجاز يا تجربه تحريک يا ساير عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپايی  دراستفاده آزمایشگاهی/مقياس کوچک: 

EN149:2001  ياNIOSH/MSHA .استفاده شود 

 EN141به اضافه فيلتر  EN140يا نيم ماسک: EN405فيلتر والوينگ:نيم فيلتر توصيه شده: 

 زمان استفاده از وسايل حفاظت تنفسی دهانی بايد آزمايش قرار گرفتن صحيح قطعه دهانی روی صورت انجام پذيرد.در 

 ( EN166استاندارد اروپايی) ی جانبیها ی ايمنی با حفاظها عينک حفاظت چشم:

 ی حفاظتی ها دستکش :دستحفاظت 

 توضيح EU استاندارد مدت زمان نفوذ جنس دستکش

 الزاماتحداقل  EN 374 ی سازنده را ببينيد.ها توصيه (Rويتون)
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ی تهيه شده توسط توليد کننده مرتبط با مدت زمان نفوذ و نفوذ پذيری خوانده شود.اطمينان ها قبل از استفاده، بازرسی شوند. دستورالعمل ها دستکش

همچنين و ی فردی مانند اثرات حساسيت ها محيطی، حساسيتالکی، شرايط ايابيد که دستکش برای وظيفه، مناسب است: سازگاری شيميايی، چ

برای جلوگيری از آلوده شدن پوست، دستکش را با احتياط در  .و سايش ها مالحظات در نظر گرفته شده برای شرايط محلی ويژه مانند خطر بريدگی

 آوريد.

 جلوگيری نماييد. ها ود ماده به درون زهکشاز ورکنترل مواجهه محيطی:            لباس آستين بلند.حفاظت پوست و بدن: 

شورای  21/3/1331مصوب  "نامه وسايل حفاظت فردی آيين"رعايت کليه موارد مندرج در در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردی، توجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارايران، الزامی است.

 و شيميایی خصوصيات فيزیکی :3بخش 
 حالت فيزیکی مايع

 رنگ رنگ بی

 pH اطالعاتی وجود ندارد.
-123 °C / -189.4 °F ی ذوب  نقطه 
-123 °C / -189.4 °F ی جوش  نقطه 

-12 °C / 10.4 °F ی اشتعال نقطه 

 )جامد،گاز( قابليت اشتعال کاربردی ندارد.مايع
245 °C / 473 °F دمای خود اشتعالی 

 دمای تجزیه  مشخص نشده است.

 انفجار حدود %Vol 10.1  :حد باال              %Vol 1  :حد پایين
108 mbar @ 20 °C  فشار بخار 
108 mbar @ 20 °C ی بخار دانسيته 

 ی  دانسيته 0.880

 در آّبحالليت  قابل حل به طور متوسط

 نسبت تبخير ندارد.اطالعاتی وجود 

log Pow= 2.66  اکتانول/ آبان نسبت توزیع 

0.45 mPa.s (20°C) ویسکوزیته 

C4 H9 Cl لکولیوفرمول م 

 لکولیووزن م 92.57

 خصوصيات انفجاری ی انفجاری دهند.ها بخارات ممکن است با هوا تشکيل مخلوط

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 اساس اطالعات موجود، موردی شناخته نشده است.: بر پذیری واکنش خطر

 اطالعاتی وجود ندارد.پایداری: 

 ی باز نگهداشته شودها گرمای زياد، دور از منابع اشتعال، سطوح داغ و شعله. مواد ناسازگار: شرایط اجتناب

 بازهای قوی. عوامل اکسيدکننده قوی.: مواد ناسازگار

 گاز کلريد هيدرژن.، دی اکسيد کربن، منوکسيد کربن: محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه

 افتد. اتفاق نمیپليمریزاسيون خطرناک: 

 در شرايط معمول وجود ندارد.ی خطرناک: ها واکنش
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 شناسی اطالعات سم :11بخش 

  :حادسميت 

 بندی مطابقت ندارد. براساس اطالعات موجود با معيار طبقه پوستی:           بندی مطابقت ندارد. براساس اطالعات موجود با معيار طبقه خوراکی:

 بندی مطابقت ندارد. اطالعات موجود با معيار طبقه براساس تنفسی:

 LD50 2200 mg/kg رت خوراکی،

 LC50/4H > 8000 ppm /4h تنفسی، رت

 LD50 >20000 mg/kg پوستی، خرگوش

 اطالعاتی وجود ندارد.تحریک یا خورندگی پوست: 

 اطالعاتی وجود ندارد.تحریک یا خورندگی چشم: 

 اطالعاتی وجود ندارد.محصوالت تشدید کننده سم شناسی: 

 اطالعاتی وجود ندارد. حساسيت تنفسی یا پوستی:

 زا شناخته نشده است. مواد شيميايی سرطانزایی:  سرطان

 نموده است.زايی بروز  در حيوانات آزمايشگاهی، اثرات جهش: سلول جنسی بر زایی جهش

 اطالعاتی وجود ندارد.: توليدمثل سميت

 اطالعاتی وجود ندارد. یک بار مواجهه: -سميت ارگان هدف خاص

 اطالعاتی وجود ندارد. تکراری: ی مواجهه -سميت ارگان هدف خاص

 1گروه  خطر آسپيراسيون:

 در حيوانات تجربی اثرات تومورزايی گزارش شده است.آور:  سایر اثرات زیان

 . ی باالی بخار ممکن است سبب عالئمی شبيه سردرد، سرگيجه، خستگی، حالت تهوع و استفراغ شود.ها تنفس تراکم: ئم/اثرات حاد و تاخيریعال

 : اطالعات زیست محيطی12بخش 

 سميت  1.12

تخليه نشود. مضر برای زندگی آبزيان با اثرات مضر طوالنی مدت. ماده محتوی موادی است که برای محيط  ها به درون زهکش: محيطیاثرات سميت 

 خطرناکند.

 Water Flea Microto جلبک آب تازه ماهی آب تازه

LC50: = 600 mg/L, 48h 

static (Leuciscus idus) 

 

EC50: > 450 mg/L, 72h 

(Desmodesmus 

subspicatus) 

EC50: = 3020 mg/L, 

48h 

Static (Daphnia magna) 

EC50: = 452 mg/L, 

48h(Daphnia magna) 
EC50: = 16 mg/L, 

21d(Daphnia magna) 

EC50 = 485 mg/L 5 

min 

EC50 = 732 mg/L 

30 min 

 
 نيست.به آسانی قابل تجزيه بيولوژيک  :پذیری مقاومت و تجزیه 2.12

 اطالعات موجود، احتمال مقاومت وجود ندارد.قابل حل در آب، براساس مقاومت: 

 ی خطرناکی برای محيط يا غير قابل تجزيه برای کارخانجات تصفيه فاضالب نيست. محتوی ماده شناخته شدهفاضالب: تجزیه در 

 تجمع زيستی بعيد است.: احتمال تجمع زیستی 2.12
Bioconcentration factor (BCF)= 7,6-21 

log Pow=2.66 

دليل اين فراريت در محيط تحرک  و به شود ( که از همه سطوح به آسانی تبخير میVOCاين ماده محتوی ترکيبات آلی فرار است) در خاک: نفوذ 4.12

 شود. دارد. به سرعت در هوا منتشر می
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 اطالعاتی وجود ندارد.: PBT،vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 آور: سایر اثرات زیان 6.12

 اين ماده محتوی جزء شناخته شده يا مشکوک به مختل کننده غدد درون ريز نيست.اطالعات غدد درون ریز: 

 اين ماده محتوی جزء شناخته شده يا مشکوک نيست. آالینده آلی پایدار:

 اين ماده محتوی جزء شناخته شده يا مشکوک نيست. کننده بالقوه ازن:  رقيق

 مالحظات دفع :12بخش 

 :مواد زائددفع های  روش

بايستی الزامات قانونی مربوط به دفع مواد زائد خطرناک در نظر گرفته عنوان خطرناک تعريف می شود.  مواد زائد به مواد زائد باقيمانده/استفاده نشده:

 شوند.

)مايع يا  ظرف خالی محتوی باقيمانده مواد هستند ه به کارخانه جمع آوری مواد زائد خاص.ئدفع ظرف به عنوان خطرناک يا ارابندی مواد آلوده:  بسته

 تواند خطرناک باشد. ماده و ظرف خالی آن را از گرما و منابع اشتعال دور نگهداريد. بخار( و می

 بر اين اساس، کدهای مواد زائد مخصوص برای ماده وجود ندارند اما کاربرد ويژه دارند.(: EWC) کاتالوگ مواد زائد اروپایی

تخليه  ها به درون فاضالب دفع نشود. کدهای مواد زائد بايد بر اساس کاربرد خاص ماده مورد استفاده، تعيين شوند. به درون زهکش عات:سایر اطال

 تواند سوزانده شود. اجازه ندهيد اين ماده وارد محيط شود. به درون فاضالب تخليه نشود. مطابق با الزامات، می نشود.

نامه اجرايی قانون  مجلس شورای اسالمی و آئين 1383ضوابط و قوانين دفع مواد در کشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه ی  برای اطالع از کليه"

 ."هيات دولت مراجعه شود 1381مديريت پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

IMDG/IMO 

14.1. UN number UN1127 

14.2. UN proper shipping name CHLOROBUTANES 

14.3. Transport hazard class(es) 3 

14.4. Packing group II 
ADR 

14.1. UN number UN1127 

14.2. UN proper shipping name CHLOROBUTANES 

14.3. Transport hazard class(es) 3 

14.4. Packing group II 
IATA 

14.1. UN number UN1127 

14.2. UN proper shipping name CHLOROBUTANES 

14.3. Transport hazard class(es) 3 

14.4. Packing group II 
 شناخته نشده است. خطرات محيطی:

 نيازی نيست.احتياطات خاص برای مصرف کننده: 

 رد، کاالهای بسته بندی شده.کاربردی ندا: Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code ای براساس الزامات حمل عمده

 

 سایر اطالعات :15بخش 

 برای اين ماده انجام نشده است. ارزیابی ایمنی شيميایی:
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 : سایر اطالعات16بخش 
 1235پایيز  تاریخ تهيه

 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهيه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هيات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق عليائی )عضو 

 هيات علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(

 لوم پزشکی اصفهان(ای دانشگاه ع ارشد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کارشناس خانم تایيدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 Acros Organics: 2016 منابع و ماخذ

 مهم اتنک

ده از مواد رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شيميایی تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر توليدکننده در دنيا  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

داخل کشور، است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 سازی شده است. بومی

 در تهيه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-2

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئوليتی گونه هيچ سند این تایيدکنندگان و کنندگان تهيه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغيير در صورت هرگونه است در پذیرند. بدیهی نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط دانشگاه  ی اطالعات ایمنی حاضر، به سفارش شبکه آزمایشگاه برگه

 باشد. ی حقوق مادی و معنوی آن متعلق به این دو نهاد می اصفهان تهيه شده است و کليه


