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SAFETY DATA SHEET 

 )Cyclobutaneسيكلوبوتان (

 : هويت ماده1بخش

     بسيار زياد قابل اشتعال  F+                                                    : گاز قابل اشتعال2.1برچسب 
  شناسايي ماده1.1

    سيكلوبوتان  نام تجاري ماده
 8H4C  فرمول شيميايي

  : شناسايي خطرات2بخش
  بسيار زياد قابل اشتعال. گاز مايع.

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
 

 تقسيم بندي  درصد  CAS No EC No Index No  نام ماده
   F+; R12  % 100  -----------  5-014-206 0-23-287  سيكلوبوتان

  

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
 هاي اوليه كتشريح اقدامات كم 1.4

ي باال ممكن است ايجاد خفگي نمايد.عالئم ممكن است شامل افت تحرك/بيهوشي شود. مصدوم ممكن نيست از خفگي هادر تراكم :در صورت تنفس
ماهنگي عالئم ممكن است شامل گيجي، سردرد، حالت تهوع و كاهش ه ي پايين ممكن است سبب اثرات تخديري شود.هادر تراكم آگاهي داشته باشد.
به فضاي غير آلوده وسايل حفاظت تنفسي خود تامين پوشيده شود.  مصدوم را گرم و در حالت استراحت قرار  مصدوم  براي بردن اعضاي بدن باشند.

 داده شود.تنفس مصنوعيدهيد. با پزشك تماس بگيريد. در صورت توقف تنفس،
  بشوييد. با آّب  دقيقه  15مدت به حداقلبراي ريزش مايع، :/چشميپوستي يدر صورت مواجهه
  شود.ميگوارشي به عنوان روش مواجهه بالقوه در نظر گرفته ن در صورت خوردن:

  حريقهاي اطفاء: روش5بخش
  بسيار زياد قابل اشتعال.طبقه قابل اشتعال: 

  مواجهه با حريق ممكن است سبب انفجار ظروف شود.خطرات ويژه: 
  يق ناقص ممكن است سبب تشكيل منوكسيد كربن شود.حرمحصوالت خطرناك تجزيه: 

  تواند استفاده شود.ميي شناخته شده هاهمه خاموش كننده :مناسب يكنندهي خاموشماده
  در صورت امكان، جريان ماده را متوقف كنيد.ي ويژه: هاروش

اموش نكنيد مگر اين كه مطلقا نياز باشد. ممكن است اشتعال ظرف را دور كنيد و از يك منطقه حفاظت شده با آب خنك كنيد. شعله گاز نشتي را خ
  خود به خودي يا انفجار از طريق اشتعال دوباره رخ دهد. هر آتش ديگري را  اطفا كنيد.

   .استفاده از تجهيزات تنفسي خود تامين :نشانانبراي آتش تجهيزات حفاظتي مخصوص
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  ي: اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادف6بخش
  در هنگام ورود به محيط، تجهيزات تنفسي خود تامين پوشيده شود مگر اين كه اثبات شود محيط ايمن است. :فرديهاي احتياط

  محيط تخليه شود.
  ي كافي را براي محيط فراهم كنيد. تهويه

  منابع اشتعال حذف شوند.
  تالش كنيد تا آزادشدن ماده متوقف شود. :هاي زيست محيطياحتياط

  تواند خطرناك باشد، خودداري شود.مييا هر جايي كه امكان تجمع خطرناك  هاو چاله ها، زير زمينهاورود ماده به فاضالباز 
  محيط را تهويه كنيد. ي پاك سازي:هاروش

 : حمل و انبار7بخش
  در انبار، جدا كنيد. هااز گازهاي اكسيدان يا ساير اكسيدان انبار:

  در محلي با تهويه خوب انبار كنيد. C 50° ظرف را در دماي زير
  استفاده:

  تجهيزات به زمين متصل شده باشند.
  قبل از ورود گاز، هوا را از سيستم تصفيه كنيد.

  مكش آب به داخل ظرف بايد خودداري شود.از 
  اجازه ندهيد كه ظرف از پشت تغذيه شود.

ستفاده شود، تجهيزات فشار و دما در نظر گرفته شوند. اگر شك داريد با تحويل دهنده فقط از تجهيزات مناسب ويژه كه براي اين ماده مناسب است ا
  گاز تماس گرفته شود.

  (شامل بارهاي ساكن). از منابع اشتعال دور نگهداشته شود
 ي كار با ماده مراجعه شود.هابه دستورالعمل

  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش
  محيط تامين شود. در هنگام كار با ماده، سيگار نكشيد.تهويه كافي در حفاظت فردي: 

 21/3/1390مصوب  "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر: 
 ايران، الزامي است.شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

  و شيمياييخصوصيات فيزيكي:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1.9

  مايعگاز  :C° 20در دماي  حالت فيزيكي
  رنگاز بيگ :رنگ

  ي پايين.هابوي شيرين. خصوصيات ضعيف هشدار در تراكمبو: 
  56وزن ملكولي: 

  C -91° :ذوب ينقطه
  C 12.5° :جوش ينقطه

  C°187دماي بحراني: 
  تا ؟  1.8: اشتعالمحدوده

  اي نيست.داده: قابليت حل در آب
  اي نيست.داده: حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار

  C :1.3 bar°20در دماي  فشار بخار
  1.9: )1نسبي ،گاز(هوا= دانسيته

  0.7): 1دانسيته نسبي، مايع(آب=
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  شناخته نشده است.: دماي خود اشتعالي
  از هوا سنگين تر است. ممكن است در فضاهاي بسته به خصوص در يا زير سطح زمين تجمع يابد.گاز يا بخار : ساير اطالعات

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
  تواند با هوا تشكيل مخلوط انفجاري دهد.مي :پذيريواكنشپايداري و 

 واكنش بسيار شديد دهد. هاممكن است با اكسيدان
  شناسياطالعات سم:11بخش

  يت:سم اتاطالع
  نشده است. شناختهشناسي اين ماده اثرات سم

  : اطالعات زيست محيطي12بخش
  اطالعات اثرات زيست محيطي:

  آسيب زيست محيطي ايجاد شده توسط اين ماده، شناخته نشده است.
  مالحظات دفع:13بخش

  تخليه نكنيد.ماده را به فضاهايي كه خطر تشكيل مخلوط انفجاري با هوا وجود دارد،  عمومي:
  گاز زائد بايد از طريق يك شعله مناسب سوزانده شود. 

  تواند وجود داشته باشد، تخليه نكنيد.ميماده را به جايي كه تجمع خطرناك 
  در صورت نياز به راهنمايي با تحويل دهنده تماس گرفته شود.

نامه اجرايي قانون مجلس شوراي اسالمي و آئين 1383يت پسماندها مصوبه ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديربراي اطالع از كليه"
  ."هيات دولت مراجعه شود 1384مديريت پسماندها مصوبه 

  اطالعات حمل و نقل:14بخش
UN No. : 2601 
H.I. nr : 23 
ADR/RID 
- Proper shipping name : CYCLOBUTANE 
- ADR Class : 2 
ADR/RID Classification code : 2 F 
- Labelling ADR : Label 2.1 : flammable gas

  ساير اطالعات حمل و نقل:
  از انتقال با وسايلي كه فضاي بار از راننده جدا نشده است، خودداري شود.

  داشته باشد.آگاهي  راننده وسيله نقليه بايد از خطرات بالقوه بار و دانستن نكات الزم براي مقابله با حادثه يا شرايط اضطراري،
  قبل از  حمل ظروف ماده:

  اطمينان يابيد كه ظروف به طور محكمي بسته شده اند.- 
  اطمينان يابيد كه شير سيلندر بسته است و نشتي ندارد. - 
  اطمينان يابيد كه والو شير خروجي به طور صحيحي بسته شده است. - 
  اطمينان يابيد كه تهويه كافي در محيط وجود دارد. - 
  نين كاربردي استفاده شود.از قوا-

  : اطالعات قانوني15بخش
  در نظر گرفته نشده اند. 1در ضميمه : ECتقسيم بندي 

F+; R12  
  :ECبرچسب گذاري 

  : بسيار زياد قابل اشتعال+F: نمادها
  بسيار زياد قابل اشتعال :Rعبارات 
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 :Sعبارات
S9 .ظرف در محلي با تهويه مناسب نگهداري شود  
S16 استعمال دخانيات ممنوع است.- دور از منابع اشتعال نگهداري شود  
S 33  ي احتياطي در برابر بارهاي ساكن در نظر گرفته شود.هاروش 

  همه قوانين و الزامات مشاهده شوند. 
  اطمينان حاصل شودكه اپراتورها از خطر قابليت اشتعال آگاهي دارند.

 ش اپراتور مورد تاكيد قرار گيرد.ايد در طي آموزخطر خفگي بايد مورد توجه قرار گيرد و ب
  

  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز  تهيهتاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح
 Air Liquide: 2005  منابع و ماخذ

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال -1
 تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، كه م
  سازي شده است.بومي

  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
 استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات

  شود. استفاده آن روز
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه  

  باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد ميدانشگاه اصفهان تهيه شده است و كليه

 


