
  

 
 
 بوتير آلدئيد                منی موادي کارت ا 

             
 

BUTYRALDEHYDE                                                              ICSC: 0403 
 بوتير آلدئيد
 بوتيل آلدئيد

 بوتانال
 C4H8O / CH3-CH2-CH2-CHO:  شيمياییفرمول
 ١/٧٢: ولکولیجرم م

 

CAS # 123-72-8 
RTECS # ES2275000
ICSC # 0403
UN # 1129
EC # 605-006-00-2

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 فوق العاده قابل اشتعال :آتش 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد 

 .وعسيگار آشيدن ممن
 

ر الکل       پودر، فوم  اوم در براب ، دی   مق
 AFFFاکسيد کربن، 

ا       :انفجار  اده ب ن م مخلوط بخارات ای
 .هوا قابل انفجار است

ار     رارت و فش ر ح در اث
ار   د انفج ت تولي ن اس ممک

 .کند

ته،    تم بس تفاده از سيس اس
ه عمومي، تفاده از تهوی اس

نایي  ي و روش زات برق تجهي
 ،ضد انفجاري

ا حمل     برای پر و خالی      کردن ی
کردن از هوای فشرده استفاده      

 .نکنيد

روز آتش سوزي بشكه  در صورت ب
ر             ردن آب ب ها و غيره را با اسپري آ

 .آنها، خنك نگهدارید

 :مواجهه 
 
 

 
 
 
 

 

 :استنشاق 
 

اس    رفه، احس و، س درد گل
 سوزش

 تهویه عمومی
يله     ا وس عی ی ه موض تهوی

 حفاظت تنفسی
 

 هوای تازه، استراحت
رای مراق اع    ب کی ارج ای پزش ت ه ب

 .دهيد
 

 احساس سوزشقرمزی،  :پوست 
 

 دستکش حفاظتی
 
 
 

 .لباس های فرد را خارج نمائيد
ا دار پوست را ب ادی آب شسته  مق زی

 .یا زیر آب بگيرید

 درد، قرمزی :چشم ها 
 
 
 

 عينک ایمنی
 
 

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

ادگی    ه س ر ب د   اگ ذیر باش ان پ امک
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
 احساس سوزش :گوارشی

 
 

 :در حين کار
يگار    اميدن و س وردن، آش خ

 .کشيدن ممنوع می باشد

 .دهان مصدوم را آب بزنيد
 .فرد را وادار به استراحت نمائيد
 ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 
 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ(  کردن انبار عاتيدفع ضا
ماده نشت شده را درون ظروف 
سربسته و بدون منفذی جمع آوری 

 .نمائيد
باقيمانده را توسط ماسه یا جاذب بی 
خطر دیگر جذب نموده و به مکان 

  .امنی انتقال دهيد
از راندن ماده به داخل فاضالب 

 . اجتناب آنيد
ژه  ( ردي وی ت ف ایل حفاظ اس : وس لب

امل    اظتی ش ل حف يله کام ت وس حفاظ
 )تنفسي

در مكان مقاوم در برابر آتش سوزي 
 .نگهداری شود

ناسازگار نگهداری  به دور از مواد
 .شود

بخش خطرات مواد شيميایی را (
 )مالحظه نمائيد

در محل خنک و تاریک نگهداری 
 .نمائيد

 

F symbol
R: 11
S: (2-) 9-29-33
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: II

هم
م

ات
الع
اط

 
  :خطرات استنشاق 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .)زننده (مایع بدون رنگ و با بوی تند

 
  :کیيزيخطرات ف

 .بخارات این ماده از هوا سنگين تر است و ممکن است در سطح زمين حرکت کند
 .تا حد ممکن دور نگهداشته شودجرقه و آتش از 
 

  :یيايميخطرات ش
 . می تواند توليد پراکسيد نمایدبر اثر انفجار

 ).تحت تاثير اسيدها و بازها(در اثر حرارت تجزیه شده 
 .با آمين ها، اکسيدان ها، اسيدها و بازهای قوی واکنش می دهد

 
  :حدود مجاز شغلی

TLVبرای آن مشخص نگردیده است . 
 
 
  :های مواجهه هرا

 . بدن شوداین ماده از طریق تنفسی و گوارشی می تواند جذب داخل
 
 

 درجه سانتيگراد به تدریج به ٢٠این ماتده در حالت عادی هيچ اثری ندارد ولی بخارات آن در دمای 
 .حد زیان آور می رسد

 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 .را تحریک می کنداین ماده چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی 

 
 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٧۵: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٩٩: نقطه ذوب

 ٨/٠): ١= آب (دانسيته نسبي 
رم در  ٧ : درجه ٢٠ در دمای   حالليت در آب   ی  ١٠٠ گ  ميل

 ليتر
  آيلو پاسكال٢/١٢:  درجه٢٠فشار بخار در 

 

 ۵/٢ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
 راد درجه سانتيگ-٧: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٢٣٠: درجه حرارت خودبخود سوزي
وا     (حدود انفجاري  ا   ۵/٢ ):بر حسب درصد حجمي ه  ت

۵/١٢ 
انول  اریتم /ضریب جداسازي اآت ر حسب لگ : Pow آب ب

١٨/١ 

 :اطالعات زيست محيطي 
رای ميکروارگانيسم های  اده ب ن م ان آور می ای زی زی آب

 .باشد
 

 

 نکات قابل توجه
 .ا پراکسيدهای بوجود آمده حذف گردندمراقب باشيد ت

Transport Emergency Card: TEC (R)-694 
NFPA Code: H3; F3; R2;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0403                                                                                              BUTYRALDEHYDE

 
 

 
  طب صنعتی ‐ کوهدشت  اراک وبهداشت و درمان

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 سعيد روستاییمهندس  :تهيه
 
 
 

 


