
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 2003 
n-Butane 

CAS#             :  106-97-8 C4H10 
RTECS#        :  EJ4200000                           Molecular mass : 67.8 
UN#               :  1011                                      
EC Annex 1 Index #  :  601-004-00-0 
EC/EINECS # :  203-448-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟมาก 

 
หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ และ 
หามสูบบุหรี่ 

ปดถัง ถาปดไมไดและไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง 
ในกรณีอื่นใหดับไฟดวย  
สารดับเพลิงผง  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด เกิดสวนผสมของกาซ/อากาศที่
ระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวาง
ที่ปองกันการระเบิดได  
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) ถาสารอยูใน
สถานะของเหลว 
ใชอุปกรณที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การสูดดม งวงซึม  หมดสติ  ทําเปนระบบปด 
ทําระบบดูดระบายอากาศ 
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง การสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน  
 

เกิดอาการนํ้าแข็งกัด :  
ใหลางดวยนํ้ามากๆ  
หามถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
นําสงแพทย  

ทางดวงตา การสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมหนากาก 
 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  เคล่ือนยาย
แหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง  ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: 
ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว  ทําการดูด
ระบายอากาศ  หามพนนํ้าลงบนสารที่เปนของเหลวโดยตรง 

Note: C 
EU Classification UN Classification 
Symbol: F+ 
R: 12 
S: (2-)9-16-33 

UN Hazard Class: 2.1 

 
 

BUTANE บิวเทน ICSC :0232 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1011 
NFPA Code: H1; F4; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟ เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : กาซอัดเหลวภายใตความดัน ไมมีสี ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและอาจเคล่ือนที่ไปตามพ้ืน จึงอาจติดไฟในระยะหางออกไปได และอาจสะสมในพ้ืนที่เพดาน
ตํ่าทําใหขาดอากาศหายใจ  ผลจากการไหล สั่น จะทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (aliphatic hydrocarbon gases, Alkane C1-C4) 1000 ppm (as TWA) (ACGIH 2005). 
MAK: 1000 ppm, 2400 mg/m³; Peak limitation category: II(4); Pregnancy risk group: D; (DFG 2006).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  
ความเส่ียงจากการหายใจ : หากสารเหลวรั่วจากภาชนะบรรจุและระเหยอยางรวดเร็ว จะเขาแทนที่อากาศในพ้ืนที่แคบจึงทําใหเสี่ยงตอการ
ขาดอากาศหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : การระเหยของสารเหลวอยางรวดเร็วอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด  สารน้ีจะมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -0.5   ํC 
จุดหลอมเหลว : -138   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.6  
การละลายในนํ้า ,g/100ml ท่ี 20  ํ C : 0.0061 
ความดันไอ, kPa ท่ี 21.1  ํ C : 213.7 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.1 
จุดวาบไฟ : -60   ํC  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 365   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.8-8.4 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.89 

หมายเหตุ 
ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนกอนเขาพ้ืนที่  ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว  ขอมูลทั้งหมดยกเวนคุณสมบัติทางกายภาพ
ใชไดกับ Isobutane(CAS 75-28-5) ดวย  ปริมาณกาซความเขมขนสูงในอากาศเปนสาเหตุทําใหขาดออกซิเจนสําหรับหายใจ จึงมีความ
เสี่ยงตอการหมดสติหรือเสียชีวิต   
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคุณสมบัติทางกายภาพ   
ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

BUTANE บิวเทน ICSC :0232 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 

การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


