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  ماهيت ماده-١

 
 نام شيميايى  ـ بوتادين٣و١

 نامهاى  مترادف .بوتادين ـ استايرن رزين، دى ونيل، ونيل اتيلن، آلفا ـ گاما ـ بوتادين

١٠٦-٩٩-٠ CASشماره  

٢٠٣-٤٥٠-٨     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى وکربن کوپليمرهيدر

 وزن مولکولى ١/٥٤

C4H6 فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 
 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

   
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

ضرم محيط زيست   
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 

همچنين قرمزى، درد   . ذرات و گردوغبار اين ماده سبب تحريکات معتدل چشمى يا صدمه به چشم مى شوند                 
 تماس با چشم .يز سبب مى شودو تيرگى ديد را ن

بعضى از افراد در تماس با                .بنظر ميرسد که محصول نهايى اين ماده تأثيرى برروى پوست ندارد                              
مواجهه با فرم مايع اين محصول سبب يخ زدگى        . صورت هاى مختلف اين ماده  دچار خارش و حساسيت شده          

 .و انجماد در پوست ميشود
 تماس با پوست

بلعيدن ميزان زيادى از پودر اين ماده سبب         .  گردوغبار اين ماده تأثيراتى بر سالمت دارد        بلعيدن مقدارى از  
 بلعيدن و خوردن .سرفه، شوک و حالت تهوع مى شود

 تنفس سرفه، زخم گلو، سرگيجه، سردرد، خواب آلودگى، تيرگى ديد، حالت تهوع، بى هوشى
 حريق .به شدت قابل احتراق است

 انفجار .ه با هوا قابل انفجار استمخلوط گازى اين ماد
 اثرات زيست محيطى 

 
 

  کمکهاى اوليه-٤
 

اگرتحريکات چشمى رخ داد، سريعًا چشم هاى آلوده را بصورتيکه پلکها باز است،             
به .  دقيقه شستشودهيد تا آلودگى برطرف شود       ٥با ميزان زيادى آب ولرم به مدت         

 .پزشک مراجعه نمائيد
 تماس با چشم

حريکات پوستى رخ داد، هرچه سريع تر، موضع آلوده را با آب ولرم و                           اگر ت  
 تماس با پوست . به پزشک مراجعه شود.صابون غيرجاذب شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود

 ليوان  ٣ تا   ٢به فرد   . فرد را وادار به استفراغ نکنيد     . دهان مصدوم را با آب شسته     
 بلعيدن و خوردن .به پزشک مراجعه نمائيد. آب بخورانيد

منبع مولد آلودگى يا فرد را به هواى آزاد          . اگر عالئم و مشکالت تنفسى نمايان شد       
 تنفس .به پزشک مراجعه نمائيد. برده

 اطالعات پزشکى .به پزشک يا نزديک ترين مرکز کنترل سموم مراجعه نمائيد
 

 
 

  اطفاء حريق -٥
 

 خطر آتش گيرى . شديدًا قابل اشتعال است

 نحوه مناسب اطفاء اسپرى آب، دى اکسايدکربن، پودرخشک موادشيميايى، فوم الکل، فوم پليمر

مواد را از محوطه اى که       . از مواد ايزوله در وسايل حفاظت فردى استفاده نمائيد            
 ساير توضيحات .خطر آتش دارد دور کنيد

 
 
 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٢  ET/HSE/001 



 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

مواد پايه: مجموعه   بوتادين -٣و١ :نام   
 

 
  احتياطات شخصى-٦

 
بهتر است از تماس پوست با اين ماده جلوگيرى             . نوع خاصى پيشنهاد نشده است      

درصورت کار با فرم مايع اين ماده از دستکش هاى ايزوله شده در برابر                       . کنيد
 .سرما استفاده نمائيد

 حفاظت پوست

 حفاظت چشم . وجود گردوغبار از گوگل هاى ايمنى استفاده کنيددرصورت
بهتر است از تماس پوست با اين ماده جلوگيرى             . نوع خاصى پيشنهاد نشده است      

 حفاظت بدن کنيد

در زمان هايى که در فضا فيوم و بخارات وجود                .راهنماى خاصى موجود نيست     
ردوغبار مى تواند مناسب    ندارد استفاده از سيستمهاى حفاظت تنفسى مخصوص گ           

 .باشد
  حفاظت تنفسى

 
 

  احتياطات محيط-٧
 

افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز        . محيط را محدود تا آلودگى بطورکامل برطرف شود       
 حفاظت محيط .کليه منابع مشتعل و محترق را ازمحيط دور نمائيد. محيط را تهويه کرده. استفاده کنند

 نظافت محيط آلوده .محيط را با آب شسته. ا داخل ظروف مناسب، برچسب دار و با درپوش، قراردهيدمواد ر

 
 

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل نمائيد
 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان اين مواد را سوزانده و يا دفن بهداشتى کنيد

 
  جابجايى و انبار -٩

 
. اين مواد را از شعله، جرقه و ساير مواد مشتعل دور نگه داريد                              
. درنزديک افراد جوشکار، شعله ها و سطوح گرم با اين ماده کار نکنيد            

از تهويه  . گردوغبار اين ماده را جمع کنيد و جلوى پخش آن را بگيريد            
پس ازکار با اين    . مناسب جهت زدودن گردوغبار و گرما استفاده نمائيد       
 .ماده دست ها را شسته و نظافت محيط را رعايت نمائيد

 احتياطات جابجايى

در محيطى با تهويه محيطى مناسب و به دور از گرما، منابع محترق،                 
 شرايط انباردارى        .مواد ناسازگار و به دور از اشعه مستقيم آفتاب انبار شوند

 بسته بندى مناسب .النى اين مواد خوددارى کنيداز انبار کردن و نگهدارى طو
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 

 يزيکىحالت ف .گاز يا در زمان هايى که تحت فشار است به  فرم مايع در مى آيد
 شکل فيزيکى .گاز يا در زمان هايى که تحت فشار است به  فرم مايع در مى آيد

 رنگ گاز بى رنگ
 بو )ppm٦/١آستانه بويايى (بدون بو

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) ميلى ليتر١٠٠گرم در ١/٠(غير قابل حل 

 ر حاللهاى آلىحالليت د .در اکثر حاللهاى آلى غير قابل حل است
 دانسيته/وزن مخصوص ٦/٠
١٢– ٢%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى  درجه سانتيگراد٤٢٠
 نقطه اشتعال(F.P)  درجه سانتيگراد-٧٦
 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد-١١٣
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد-٤

 فشار بخار . درجه سانتيگراد٢١ ميلى مترجيوه در ١٨٤٠
 ويسکوزيته .دسترس نمى باشداطالعاتى در 

 ساير اطالعات 
 

  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 

اين . اثرات زيست محيطى مضر و ناسازگارى انتظار نمى رود                         
 موادشيميايى که باعث کاهش         ٢ و     ١محصول در طيقه بندى کالس          

همچنين جزو ليست مواد آلوده          . اوزن مى شوند، قرار نگرفته است         
 .کنندة درياها نيست

 مالحظات عمومى

 رفتار در محيط زيست .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزيه .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزيان .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 ساير اطالعات .ردموضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد ک
 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 
 پايدارى پايدارى معمولى

 محيطهاى مورد اجتناب غلظت هاى باالى گردوغبار، تخليه الکتريسيته ساکن، جرقه
 مواد نا سازگار .مس و آلياژهاى مس). مثل اسيدنيتريک( عوامل اکسيدکننده قوى 

 خطرات ناشى از تجزيه . اکسيد مى کندتوليد اکسيدهاى کربن مثل منوکسيد و دى
 ساير اطالعات 
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  سم شناسى-١٣

 
غلظت هاى بسيار خطرناک از اين گاز در هوا به سرعت سبب کاهش هواى                   

 سموميت تنفسىم .تنفسى مى شود
ORL-RAT LD50 580 mg kg-1

  
ORL-MUS LD50 3210 mg kg- مسموميت غذايى 

 مسموميت ا ز پوست 
 ميلى گرم از اين ماده سبب تحريکات معتدلى در چشم خرگوش ها             ٥٠٠غلظت  
 مسموميت چشمى .مى شود

ماده تبخير مکرر فرم مايع اين      . اين ماده محرک چشم و سيستم تنفسى مى باشد        
همچنين اين ماده بر روى سيستم اعصاب                . سبب يخ زدگى پوست مى شود       

 .مرکزى اثر گذاشته و سبب کاهش هوشيارى مى شود
 اثرات حاد

  ساير اطالعات .احتماًال براى انسانها سرطان زا مى باشد

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  2 ppm  
TLV STEL :  10 ppm; 22 mg/m3  LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 

 حمل و نقل هوايى .ليتر، با مواد غذايى و مواد افزودنى به غذا حمل نشود١٠٠
 دريايىحمل و نقل  .ليتر، با مواد غذايى و مواد افزودنى به غذا حمل نشود١٠٠

 حمل و نقل راه آهن و جاده  .ليتر، با مواد غذايى و مواد افزودنى به غذا حمل نشود١٠٠

 ١/٢: کالس خطر 
 ساير اطالعات ٢: گروه بسته بندى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
 

[(F+)*T] نمادهاى خطرات 

 نشانه هاى ريسک [45-13]
R-Phrase(s) 

[S9 S16 S33 S53] نىنشانه هاى ايم 
S-Phrase(s) 
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  ساير اطالعات -١٦
، در بدنه اتوموبيل و قسمت شاسى ماشين، زنجير کانواير، سيم و کابل هاى              )تاير(در الستيک چرخ    

 (ABC)در توليد آکريلونيتريل بوتادين استايرن      . چسب مورد استفاده قرار مى گيرد    ايزوله، کارپت،   
 .نيز مورد استفاده قرار مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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