
Kaj je CAS RN (Registry Number) oziroma CAS številka in kje jo 

najdemo? 

 

Kdo dodeli CAS številko? 

CAS številko dodeli Ameriško kemijsko društvo. Junija 2015 je bilo v register vnesenih več 

kot 100 milijonov snovi. Vsak dan dodajo okoli 12000 novih. 

Kaj je CAS številka? 

Cas Registry Number ali CAS številka je enoznačen številčni identifikator kemijskih 

elementov, spojin, polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin. Za vsako snov se dodeli samo 

en enoznačni številčni identifikator, tudi za biosekvence, zlitine in polimere. Pri polimerih v 

nekaterih primerih ni možno dodeliti enoznačnega številčnega identifikatorja, ker ima polimer 

lahko različne molske mase. CAS številka nima nobenega kemijskega pomena. 

S pomočjo CAS številke lahko pridobimo številne informacije o snovi, ki ji je bila določena ta 

številka. CAS številko je pravzaprav neke vrste referenca o pomembni literaturi oziroma virih 

informacij o posamezni snovi.  

Katerim snovem je lahko dodeljena CAS številka? 

CAS register vsebuje paleto snovi. Med drugim tudi: 

• organske spojine, 

• anorganske spojine, 

• kovine, 

• zlitine, 

• minerale, 

• koordinacijske spojine (kovalentne spojine, pri katerih eden od atomov prispeva oba 

elektrona za kovalentno vez), 

• organokovinske spojine (primera teh spojin sta tributil kositer in tetraetil svinec), 

• elemente, 

• izotope, 

• proteini in nukleinske kisline, 

• UVCB spojine (substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction 

products or Biological materials-spojine z neznano ali nestalno sestavo, produkti 

kompleksnih reakcij ali biološki materiali), 

• polimeri. 

Zakaj je postala CAS številka uveljavljena? 

Kemične spojine lahko opišemo na več različnih načinov. Ali z molekulsko formulo, 

generičnimi ali sistematskimi imeni, s trgovskimi imeni… CAS številka pa je specifična za  



 

eno snov in je enkratna. Ker je mednarodno priznana je v veliko pomoč vladnim uradom 

oziroma inštitucijam pri sledenju različnih snovi. 

Kje lahko najdem CAS številko? 

CAS številko lahko najdemo: 

• CHEMINDEX Search preko Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 

http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html, 

• ChemIDplus Advanced preko United States National Library of Medicine, 

https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/, 

• SciFinder, https://www.cas.org/products/scifinder, 

• STN baza podatkov, 

• CLP inventar Evropske agencije za kemikalije, 

• Elsevier baze podatkov. 

Najbolj točne in aktualne informacije o CAS številkah pa se dobijo direktno na CAS 

(https://www.cas.org/support/documentation/chemical-substances), so pa plačljive. 

Kako je zgrajena CAS številka? 

CAS številko sestavljajo tri števila, ki so ločena s črtico. Prvo število ima do sedem števk, drugo 

dve in tretje eno. Števila se dodeljujejo po naraščajočem vrstnem redu. Zadnja števka je 

kontrolna števka. 

Primer: 

CAS številka butadiena: 106-99-0. 

Da dobimo kontrolno števko, v našem primeru 0, pomnožimo zadnjo števko z eno, predzadnjo 

z dva in tako dalje, seštejemo in na koncu izračunamo (modul) 10. 

1×9+2×9+3×6+4×0+5×1= 50mod10  

0:10=0 ostane 0 

50:10=5, ostane 0 

Torej je številka CAS pravilna, v obeh primerih je ostanek 0, kar je kontrolno število. 

 

 

http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/
https://www.cas.org/products/scifinder
https://www.cas.org/support/documentation/chemical-substances

