
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2010  
Formic acid, butyl ester  
n-Butyl formate 

CAS #  592-84-7  C5H10O2 / HCOO(CH2)3CH3  

RTECS #  LQ5500000  Molecular mass: 102.1  

UN #  1128    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟมาก  หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

โฟม โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
สารดับเพลิงผง คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได ความรอนจะทําให
ความดันเพิ่มขึ้น มีความเสี่ยงที่
จะเกิดการระเบิดมีความเสี่ยง
ตอการเกิดไฟไหมและการ
ระเบิดเมื่อสัมผัสกับสาร
ออกซิไดซอยางแรง

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได หามใช
อากาศอัดในการเติม การปลอยทิ้ง
หรือการขนสง ปองกันไมใหเกิด
ประจุไฟฟาสถิต (เชน การตอสาย
ดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส    
การสูดดม ไอ หายใจถี่ๆ ปวดศีรษะ เวียน

ศีรษะ 
ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง แดง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูการสูดดม) หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูด
ระบายอากาศ เครื่องปองกันสวนบุคคล : ใชหนากากชนิดกรองกาซ
อินทรียและอนุภาคสารที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเขมขนของสารที่
ปนเปอน เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บกวาดสารที่หก
ออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิท ใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับ
เฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือ นําไปทิ้งในที่ที่
ปลอดภัย 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xi 
R: 11-36/37 
S: (2-)-9-16-24-33 
Note: [C] 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 

BUTYL FORMATE บิวทิล ฟอรเมต ICSC :0402 



 

BUTYL FORMATE บิวทิล ฟอรเมต ICSC :0402 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30GF1-I+II  
NFPA Code: H2; F3; R0 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ  

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารสามารถรวมกับอากาศไดดีเกิดเปนสวนผสมที่ระเบิดไดงาย อาจเกิดประจุไฟฟาสถิตจากการเขยา การไหล 
เปนตน  
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK: ยังไมมีการระบุ
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม และการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการบงช้ีถึงอัตราการระเหยของสารที่จะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : ไอของสารนี้ทําใหเกิดเกิดระคายเคืองตอดวงตา ทางเดินหายใจ สารอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง การไดรับสัมผัสสารสูงกวาคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานอาจทําใหหมดสติได   
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 107   ํC 
จุดหลอมเหลว : -90   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.92 
การละลายในน้ํา :g /100 ml ที่ 27°C: 0.75  
(ละลายน้ํานอยมาก) 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 2.9 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.1 
จุดวาบไฟ : 18  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 265   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.6-8 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 1.32 

หมายเหตุ 

หามนําชุดทํางานกลับบาน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


