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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري         

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه    
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Valeric acid) والریک اسید
 هویت ماده: 1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 نام ماده (Valeric acid)والریک  اسید

Pentanoic acid; 1-Butanecarboxylic acid  التین مترادفنام 

 نام مترادف فارسی بوتان کربوکسيليک اسيد -1پنتانوئيک اسيد؛ 
109-52-4 CAS-No 

203-677-2 EC-No 
 شده خطرات شناسایی:2بخش 

 Regulation (EC) No 1272/2008- CLP  بندی  طبقه 1.2

 بندی مطابقت ندارد. براساس اطالعات موجود با معيار طبقهخطرات فیزیکی: 

 1Bتحریک/خورندگی پوست، گروه خطرات سالمتی: 

 3سميت مزمن آبی؛ گروه خطرات محیطی: 

 اجزای برچسب  2.2

 
 تصویری

 عبارتنماد  خطر

 Hazard statement(s)خطر عبارات

H314 شود. های شدید پوست و آسيب به چشم می سبب سوختگی 

H412 .مضر برای زندگی آبزیان با اثرات مضر طوالنی مدت 

 مایع قابل احتراق
 

 Precautionary statement(s)  احتیاط عبارات

P280 .حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند 

P305+P351+P338 
ود لنزهای تماسی و امکان در صورت وج مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد. را به ها چشمی، چشم ی در صورت مواجهه

 را از چشم خارج نمایيد. به شستن ادامه دهيد. ها آوردن، آنراحت در

P301+P330+P331 .در صورت خوردن، دهان را بشویيد. وادار به استفراغ نکنيد 

P310  تماس بگيرید. مسمومينفورا با پزشک یا مرکز 

P273 .از رها نمودن ماده به محيط خودداری شود  
 اطالعاتی وجود ندارد.بندی نشده:  سایر خطرات طبقه 2.2
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 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه  تشریح اقدامات کمک 1.4

 فوری مورد نياز است. مراقبت پزشکی  دقيقه با مقدار زیادی آب بشوئيد. 11را حداقل به مدت  ها و نيز زیر پلک ها چشمفورا  :ی چشمی در صورت مواجهه

مراقبت  پوست را با مقدار زیادی آب و صابون بشوئيد.ی آلوده را در می آورید، ها و کفش ها فورا در حالی که همه لباس: ی پوستی در صورت مواجهه

 پزشکی فوری مورد نياز است.

اگر تنفس وجود ندارد، تنفس اکسيژن داده شود. از مواجهه دور شوید، دراز بکشيد. به هوای تازه بروید. اگر در تنفس مشکل وجود دارد، : در صورت تنفس

 مراقبت پزشکی فوری مورد نياز است.مصنوعی داده شود. 

ندهيد. مقدار زیادی آب نوشيده شود. در صورت امکان بعد از وادار به استفراغ نکنيد. به شخص بيهوش هرگز چيزی را از طریق دهان : در صورت خوردن

 آن شير داده شود.

اطمينان یابيد که افراد از موادی که درگير آن هستند، احتياطات الزم برای محافظت خودشان و جلوگيری از انتشار آلودگی، آگاهی  حفاظت از امدادگران:

 دارند.

عالئم مواجهه بيش از حد ممکن ی مواجهه سبب سوختگی می شود.ها از طریق همه راهمشکالت تنفسی. ی:ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیر مهم 2.4

 نازک و خطر سوراخ شدن می شود.خوردن سبب ورم شدید، آسيب شدید به بافت  است شامل سردرد، سرگيجه، خستگی، حالت تهوع و استفراغ باشند.

 نیاز:شاخص مراقبت پزشکی و درمان مخصوص مورد  2.4

 درمان به صورت عالمتی انجام شود.: نکات برای پزشک

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

 ظروف در معرض حریق را با اسپری آب سرد کنيد. .، شيميایی خشکدی اکسيد کربن ،مقاوم الکلی فوم، اسپری آب :مناسب ی کننده خاموش ی ماده

 اطالعاتی وجود ندارد.: به دالیل ایمنی ی نامناسب کننده ی خاموش ماده

 ماده قابل احتراق. ظروف وقتی گرم می شوند، ممکن است منفجر شوند. قابل اشتعال. : خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط 

 منوکسيد کربن، دی اکسيد کربن.محصوالت خطرناک اشتعال: 

 نشانان برای آتش تجهیزات  حفاظتی

 یا معادل آن(، تجهيزات حفاظتی کامل.MSHA/NIOSH توسط   استفاده از تجهيزات تنفسی خودتامين در عمليات اطفاء حریق)تایيدشده

 اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی: 6بخش 
همه منابع  کافی را برای محيط فراهم کنيد.ی  تجهيزات حفاظت فردی پوشيده شود. تهویه:های اضطراری های فردی،تجهیزات حفاظتی و رویه احتیاط

 ی احتياطی در برابر بارهای ساکن صورت گيرد.ها احتراق حذف شوند. روش

مواد ریزشی  را ببينيد. ماده را به آب سطحی یا سيستم  فاضالب بهداشتی جاری نکنيد. 11برای اطالعات بيش تر بخش ی: های زیست محیط احتیاط

 نمودن ماده به محيط خودداری شود.جمع آوری شوند. از رها 

ظرف در با مواد جاذب بی اثر)شن، سيليکاژل، چسب اسيدی، چسب همه کاره، خاک اره( جذب شوند.  :و پاک سازی ها و وسایل برای رفع آلودگی روش

 همه منابع احتراق حذف شوند.  نگهداری شود.برای دفع  و بسته شده مناسب 

 را ببينيد.13و  8ی حفاظتی بخش ها برای روش :ها منابع برای سایر بخش

 : حمل و انبار7بخش 

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء2بخش 

 درصد وزنی .CAS-No EC-No جزء
 CLP  بندی طبقه

Regulation (EC) No 

1272/2008 
 مولکولی فرمول

Valeric 

acid 109-52-4 EEC No. 203-

677-2 99 Skin Corr. 1B (H314) 

Aquatic Chronic 3 (H412) C5 H10 O2 
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 ی کافی را برای محيط فراهم کنيد. وسيله حفاظت فردی پوشيده شود. تهویه احتیاطات برای حمل ایمن:

مجهز به تهویه مکشی مناسب، استفاده و لباس مواجهه نياید. ماده خورده نشود. فقط در فضای  ها چشم با پوست، .تنفس نشوندیا بخارات  اسپری ميست

 .ی باز و سطوح داغ دور نگهداشته شودها ، شعلهشود. از گرما

سرد و   شده را در محيط ها محکم بسته ظروفی که در آن صورت محکم بسته شده نگهداری کنيد. ظرف را بهشرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار: 

 خورنده.ذخيره کنيد. از گرما و منابع اشتعال دور نگهدارید. محيط  و دارای تهویه مناسب خشک

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 -(:1231) حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار بر اساس الزامات ایران

MAC: 5 mg/mحدود مجاز مورد نیاز در محیط کار بر اساس استاندارد روسیه: 
3 

 وجود ندارد.مقادیر پایش بیولوژیک: 

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

 و بيولوژیکی.

MDHS70ی عمومی برای نمونه برداری بخارات و گازهای هوابردها روش. 

 -(:DNELمیزان حد بدون اثر)

 ی مواجهه:ها کنترل

ی ها ی چشم شوی و دوشها ی کافی را برای محيط به خصوص در فضاهای محصور فراهم کنيد. اطمينان یابيد که ایستگاه تهویههای مهندسی:  کنترل

ایزوالسيون یا ی کنترل مهندسی مانند ها ایمنی در نزدیکی محل کار وجود دارند. برای کنترل مواد خطرناک در منبع در مواردی که امکان دارد، روش

 ی تهویه، استفاده شود.ها محصور سازی پروسه ، انجام تغييرات در پروسه یا تجهيزات برای به حداقل رساندن مواجهه، سيستم

 تجهیزات حفاظت فردی

 ( EN166ی جانبی) استاندارد اروپاییها ی ایمنی با حفاظها عينکحفاظت چشم: 

 ی حفاظتی ها دستکشحفاظت دست: 

 توضیح EU استاندارد مدت زمان نفوذ جنس دستکش

 حداقل الزامات EN 374 ی سازنده را ببينيد.ها توصيه الستيک بوتيل

ی تهيه شده توسط توليد کننده مرتبط با مدت زمان نفوذ و نفوذ پذیری خوانده شود.اطمينان یابيد ها قبل از استفاده، بازرسی شوند. دستورالعمل ها دستکش

ی فردی مانند اثرات حساسيت  وهمچنين مالحظات در ها وظيفه، مناسب است: سازگاری شيميایی، چاالکی، شرایط محيطی، حساسيتکه دستکش برای 

 و سایش. برای جلوگيری از آلوده شدن پوست، دستکش را با احتياط در آورید. ها نظر گرفته شده برای شرایط محلی ویژه مانند خطر بریدگی

 ی جلوگيری از مواجهه پوستی، دستکش و لباس حفاظتی مناسب پوشيده شود.براحفاظت پوست و بدن: 

 حفاظت تنفسی: 
با تمهيدات فرار اضطراری    EN 149یا استاندارد اروپایی  NIOSH/MSHA مورد تایيددر فشار مثبت  دهانی کاملدارای قطعه مجهز به هوا رسپيراتور

یی باالتر از حد مجاز قرار می گيرند، باید از رسپيراتورهای تایيد شده مناسب استفاده نمایند. برای ها وقتی کارگران در مواجهه با غلظت. پوشيده شود

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

یا  EN136جربه تحریک یا سایر عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپایی صورت مواجهه بيش از حد مجاز یا ت درموارد اضطراری/مقیاس بزرگ: 

NIOSH/MSHA .استفاده شود 

 EN14387، مطابق با زرد Eنوع ی اسيدی فيلتر گازها ، EN 143فيلتر ذرات مطابق با  نوع فیلتر توصیه شده:

صورت مواجهه بيش از حد مجاز یا تجربه تحریک یا سایر عالئم، از رسپيراتور با استاندارد اروپایی  دراستفاده آزمایشگاهی/مقیاس کوچک: 

EN149:2001  یاNIOSH/MSHA .استفاده شود 

 EN141به اضافه فيلتر  EN140یا نيم ماسک: EN405فيلتر والوینگ:نیم فیلتر توصیه شده: 

 آزمایش قرار گرفتن صحيح قطعه دهانی روی صورت انجام پذیرد. در زمان استفاده از وسایل حفاظت تنفسی دهانی باید
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 ی ایمنی و بهئاشت حرفه ای مناسب از ماده استفاده شود.ها مطابق با روشی بهداشتی: ها روش

 جلوگيری نمایيد. ها از ورود ماده به درون زهکشکنترل مواجهه محیطی: 

شورای  11/3/1331مصوب  "آیين نامه وسایل حفاظت فردی"فردی، رعایت کليه موارد مندرج در در زمينه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت توجه: 

 عالی حفاظت فنی و بهداشت کارایران، الزامی است.

 و شیمیایی خصوصیات فیزیکی :3بخش 
 حالت فیزیکی مایع

 رنگ نروشزرد 

 بو زننده

 ی بو حد آستانه اطالعاتی وجود ندارد.

 pH ندارد.اطالعاتی وجود 
-20 - -18 °C / -4 - -0.4 °F ی ذوب  نقطه 

185 °C / 365 °F ی جوش  نقطه 

86 °C / 186.8 °F اشتعال ی نقطه 

440 °C / 824 °F دمای خود اشتعالی 

 )جامد،گاز( قابلیت اشتعال مایعکاربردی ندارد.

 دمای تجزیه  اطالعاتی وجود ندارد.

 1.6 :حد پایین

 7.3 : حد باال
 انفجار حدود 

0.3 hPa @ 20 °C  فشار بخار 

 ی بخار دانسیته (Air = 1.0) اطالعاتی وجود ندارد
  دانسیتهوزن مخصوص ویژه/ 0.930

40 G/L WATER (20°C)  در آبحاللیت 

2.2 mPa s at 20 °C ویسکوزیته 

 انفجاریخصوصیات  ی انفجاری هوا/بخارها اطالعاتی وجود ندارد. امکان تشکيل مخلوط

C5 H10 O2 لکولیوفرمول م 

 لکولیووزن م 102.13

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

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

 در شرایط معمول، پایدار است.: شیمیایی پایداری

 ی احتمالی خطرناکها واکنش

 اطالعاتی وجود ندارد.پلیمریزاسیون خطرناک: 

 اطالعاتی وجود ندارد.ی خطرناک: ها واکنش

 .ی باز، سطوح داغ و منابع احتراق، دور نگهداشته شود. مواد ناسازگارها از شعلهشرایط اجتناب: 

  بازها. عوامل احيا کننده. مواد ناسازگار:

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

 شناسی اطالعات سم :11بخش 
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 اطالعاتی در مورد سميت حاد این ماده وجود ندارد.اطالعات در مورد اثرات سم شناسی: 

  :حاد سمیت 

 اطالعاتی وجود ندارد. خوراکی:

 اطالعاتی وجود ندارد. پوستی:

 اطالعاتی وجود ندارد. تنفسی:

 1Bگروه تحریک یا خورندگی پوست: 

 اطالعاتی وجود ندارد.تحریک یا آسیب جدی چشم: 

 اطالعاتی وجود ندارد. حساسیت تنفسی یا پوستی:

 اطالعاتی وجود ندارد.یی سلول جنسی: زا جهش

 .اطالعاتی وجود ندارد. است. شناخته نشده زا مواد شيميایی سرطانیی: زا سرطان

 اطالعاتی وجود ندارد.: سمیت تولید مثل

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

 اطالعاتی وجود ندارد. مواجهه تکراری: -ارگان هدف خاصسمیت 

 اطالعاتی وجود ندارد. خطر آسپیراسیون:

 ببينيد. RTECSاطالعات کامل را در سایر اثرات زیان آور: 

خوردن سبب ورم : عالئم مواجهه بيش از حد ممکن است شامل سردرد، سرگيجه، خستگی، حالت تهوع و استفراغ باشند. عالئم/اثرات حاد و تاخیری

 شدید، آسيب شدید به بافت نازک و خطر سوراخ شدن می شود.

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 سمیت  1.12

  .است مضرموجودات آبزی  موادی است که برای این ماده محتوی اثرات سمیت محیطی: 

 Microtox Water Flea ماهی آب تازه جلبک آب تازه
- 77 mg/L LC50 96 h - 45 mg/L LC50 = 48 h  

 : پذیری مقاومت و تجزیه 2.12

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

 محتوی ماده شناخته شده ی خطرناکی برای محيط یا غير قابل تجزیه برای کارخانجات تصفيه فاضالب نيست.تجزیه در فاضالب: 

 تجمع زیستی بعيد است.: احتمال تجمع زیستی 2.12

ی آبی منتشر شود. به علت قابلست حل در آب در محيط حرکت خواهد ها این ماده در آب قابل حل است و ممکن است در سيستم :در خاک نفوذ 4.12

 .ها داشت. بسيار قابل تحرک در خاک

 اطالعاتی وجود ندارد.: PBT،vPvBنتایج ارزیابی  5.12

 سایر اثرات زیان آور: 6.12

 این ماده محتوی جزء شناخته شده یا مشکوک به مختل کننده غدد درون ریز نيست.اطالعات غدد درون ریز: 

 این ماده محتوی جزء شناخته شده یا مشکوک نيست. آالینده آلی پایدار:

 این ماده محتوی جزء شناخته شده یا مشکوک نيست. رقیق کننده بالقوه ازن: 

 مالحظات دفع :12بخش 
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بایستی الزامات قانونی مربوط به دفع مواد مواد زائد به عنوان خطرناک تعریف می شود.  مواد زائد باقیمانده/استفاده نشده:های دفع مواد زائد،  روش

 زائد خطرناک در نظر گرفته شوند.

 دفع ظرف به عنوان خطرناک یا ارائه به کارخانه جمع آوری مواد زائد خاص.بندی آلوده:  بسته

 بر این اساس، کدهای مواد زائد مخصوص برای ماده وجود ندارند اما کاربرد ویژه دارند.(: EWCالوگ مواد زائد اروپایی)کات

 ها مواد زائد به درون فاضالب دفع نشود. کدهای مواد زائد باید بر اساس کاربرد خاص ماده مورد استفاده، تعيين شوند. به درون زهکش سایر اطالعات:

 . اجازه ندهيد این ماده وارد محيط شود.استگذارند و برای موجودات آبی مضر  تخليه نشود. به درون فاضالب تخليه نشود. مقادیر زیاد بر اسيدیته تاثير می

نامه اجرایی قانون مدیریت  نمجلس شورای اسالمی و آئي 1383ی ضوابط و قوانين دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کليه"

 ."هيات دولت مراجعه شود 1381پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

IMDG/IMO 

14.1. UN number UN3265 

14.2. UN proper shipping name CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 8 

14.4. Packing group III 
ADR 

14.1. UN number UN3265 

14.2. UN proper shipping name CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 8 

14.4. Packing group III 
IATA 

14.1. UN number UN3265 

14.2. UN proper shipping name CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S 

14.3. Transport hazard class(es) 8 

14.4. Packing group III 

 نيازی نيست.احتیاطات خاص برای مصرف کننده:                    شناخته نشده است. خطرات محیطی:

 بندی شدهکاربردی ندارد، کاالهای بسته : Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code ای براساس الزامات حمل عمده

 اطالعات سایر :15بخش 

 انجام نشده است.ارزیابی ایمنی شیمیایی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1235پاییز  تاریخ تهیه
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 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو 

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

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

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Acros Organics: 2015 

 (1231 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

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

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  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 تهیه 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 مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر 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 تهیه شده است و کلیه


