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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي  استايرن بوتادين كوپليمر الستيك 

، كوپليمر دي استايرن اس بي آر  بوتادين استايرن كوپليمر، بوتادين استايرن رزين، -3و1
 نامهاي  مترادف  . 3 و 1دي بوتادين 

  شماره انجمن شيمي آمريكا  8-55-9003
ره اتحاديه اروپاشما  .مشخص نشده است
خانواده شيميايي   كوپليمر هيدروكربن

وزن مولكولي منومر   . مونومر متغير استتركيب در صدبر حسب 

 (C8-H8)x (C4-H6)x'  
فرمول شيميايي

و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

    

 مواد منفجر شونده  مواد اكسيد كننده
خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  
  

 
 

            

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
ديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  امكان تغييرات شيميايي ش -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2تش گرفتن بايد پيش گرم شود        براي آ  -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 
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 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4 شود محافظ استفادهشلباس كامالً 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

  تماس با چشم .شوند  يا ناراحتي و سوزش در چشم ميماليمگردو غبار و ذرات اين ماده سبب تحريكات 
بعضي از كارگران در زمان . رسد بر روي پوست ناراحتي ايجاد كند  اين ماده به نظر نميمحصول نهايي

پروسه توليد اين ماده كه با مواد شيميايي گوناگوني مخلوط است دچار خارش و جوش بر روي پوست 
 .شوند مي

  تماس با پوست

لي درصورت بلعيدن مقدار زيادي از و. كند بلعيدن مقدار كمي از اين ماده تأثيري بر روي سالمتي ايجاد نمي
 .شود پودر اين ماده سرفه، شوك و حالت تهوع ايجاد مي

  بلعيدن و خوردن

الستيك استايرن . شود گرد و غبار اين ماده سبب تحريكات زودگذر و سرفه مي. اين ماده سميت پائيني دارد
ها و عواملي كه در   بوتادين، حالل-3و1 استايرن،  مقدار ناچيزي باقي مانده حاويممكن است  بوتادين ،

درصورت  باقي ، اين مواد شيميايي. باشند ، همگي مضر مياين مواد . مصرف مي شوند باشدپروسه توليد
بايد در اين صورت سيستم نهويه وجود داشته باشد و .   محيط را براي تنفس ناسالم مي كنند متصاعد شدن

  .يا  از ماسكهاي مناسب استفاده شود

  تنفس

  حريق  .وزدي سدر حضور اتش و در دماي باال م
  انفجار .خطر انفجار ندارد

اثرات زيست محيطي .مگر به صورت محصول نهائي تبديل شده به تاير و مصنوعات مصرف شده در محيط زيست رها شود. ندارد
  كمكهاي اوليه-4

 شستشو و ًاگر در زمان خرد كردن ، ذرات اين الستيك وارد چشم شود ،  با اب
 .در صورت لزوم با پزشك تماس گرفته شود. تميز شود

  تماس با چشم

  تماس با پوست .در صورت تماس با الستيك داغ ، جهت خنك شدن با اب شستشو شود
  بلعيدن و خوردن  . اگر خرده هاي الستيك به دهان وارد شده باشد با اب تميز كنيد 

هواي آزاد  الستيك پلي بوتادين  دوركنيد و بهفرد را از محيط آلوده به  ذرات ريز 
در صورت مشاهده شدن عالئم  ناراحتي تنفسي اقدام به تنفس مصنوعي . ببريد

  .نموده و يا  ضمن اكسيژن رساني به پزشك مراجعه گردد
 تنفس

خطري براي . روزانه در تماس با محصوالت ساخته شده با اين الستيك مي باشيم 
 .مصرف عادي ندارداستفاده كننده در 

 اطالعات پزشكي
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خاموش كردن آتش  -5  

پروسه سوختن پليمر بسته به . سوزند پليمرها در حضور حرارت و اكسيژن كافي مي
الستيك در زمان سوختن . تحمل پليمر به عنوان سوخت و وجود اكسيژن دارد

يه گرمايي اگر اين ماده بيش از اندازه گرم شود ممكن است تجزاستايرن بوتادين ،
 حاوي مواد شيميايي سمي به خصوص منوكسيدكربن، كربن دي  و دودشده

  . توليد كند  بوتادين-3و1اكسايد، استايرن و 

  خطر آتش گيري

 و كف ، دي اكسيدكربن، پودرخشك موادشيميايي براي خنك كردن اسپري آب
  . اتش نشاني نوصيه شده است

نحــــوه مناســــب  
  خاموش كردن آتش

منوكسيدكربن، دي : ل از تجزيه گرمايي و سوختن اين ماده عبارتندازمواد حاص
  ساير توضيحات  ها  بوتادين، استايرن و ساير هيدروكربن-3و1اكسيدكربن، 

 

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي -6

  حفاظت پوست .براي ايمني بيشتر بهتر است از تماس پوست با اين ماده جلوگيري شود
 اين ماده در هوا موجود است از ذرات و گازهاي منصاعد شده اززماني كه در 

 . ايمني مخصوص مواد شيميايي استفاده شودعينكهاي
 حفاظت چشم

 حفاظت بدن .براي ايمني بيشتر بهتر است از تماس پوست با اين ماده جلوگيري شود
  موجود است از هواي كه  ذرات و گازهاي منصاعد شده از اين ماده دردر زمان

هاي حفاظت تنفسي كاملي كه محافظت در برابر   سيستمماسك مناسب و يا
  .كند استفاده شود اين نوع مواد و تركيبات آنها مي

 حفاظت تنفسي

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
   كارحفاظت محيط . ي مي گردداين ماده جامد است و توان جاري شدن ندارد و در صندوق هاي مناسب تحويل مشتر

  نظافت محيط آلوده . ميتوان قطعات پراكنده را جمع كرده و  دو باره استفاده كرد شدن در صورت خرد
ضايعات دفع روش  -8  

  دفغ  ضايعات اين پالستيك .ضايعات ندارد
   بندي بسته دفغ ضايعات .صندوق هاي حاوي اين الستيك را به محيط خارج از كار منتقل نمائيد
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  جابجايي و انبارداري -9

ها و ساير منابع   را ازجرقه، شعلهالستيك خام استايرن بوتادين
گونه روغني ان در صد قابل توجهي روغن  ( مشتعل دور نگه داريد

 در نزديكي كار جوشكاري، شعله محصولاز اين .) .قابل اشتعال دارد 
ا لفاف داخلي فيلم ب صندوق هائيدر . و سطوح داغ استفاده نشود

از . دنشو پخش بخارات كه پالستيكي  به گونه اي نگهداري شود
از تهويه مناسب .  اجتناب شود در محل انبار اين مادهبخاراتتجمع 
  .استفاده شود زدودن بخارات براي

  احتياطات جابجايي

در محيطي با تهويه محيطي مناسب، به دور از گرما، منابع مشتعل و 
  شرايط انبارداري         . انبار شود اكسيد كننده و مواد  ، مواد نفتي محترق، اشعه آفتاب 

 الستيك اس بي آر در صندوق هاي يك تني بسته بندي و تحويل 
  بسته بندي مناسب  .مشتري مي شود

شيمياييمشخصات فيزيكي و  -10  

  حالت فيزيكي جامد
  شكل فيزيكي شكل و غيرمتبلور جامد بي

  رنگ زرد
  بو بو بي

  اسيديته  .مشخص نشده است
  حالليت آب  غيرقابل حل

هاي  پايداري ضعيفي در قبال حاللاستيك اس بي آر خام شود اما  هاي آلي حل نمي در اكثر حالل
  ليت در حاللهاي آليحال  .شود  در بنزن و تولوئن حل ميو آلي دارد

94/0 
وزن مخصوص نسبت به 

 )دانسيته(آب  
نقطه اشتعال محصول بستگي به .  الستيك اس بي  آر به صورت روغن دار و بي روغن توليد مي شود

شود قابل انفجار   اين ماده وقتي با هوا مخلوط ميبخارات.  مشخصات روغن اضافه شده دارد
  . درجه سانتيگراد است260وغن در حضور شعله حدود نقطه اشتعال محصول بدون ر.است

  

 نقطه اشتعال پايين

  دماي خود آتشگيري  درجه سانتيگراد440
نقطه ذوب ثبات و متغير است بي
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نقطه جوش مشخص نشده است
  فشار بخار صفر

  گران روي  .مشخص نشده است
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

بوم شناختياطالعات زيست  -11    

تبخير و .  بيولوژيكي داردقابليت حذف يا تجزيهاستايرن در اثر آزاد شدن درخاك 
 . بيولوژيكي اين ماده از نظر ورود اين ماده به آب بسيار مهم استتغييرات

 مالحظات عمومي

در صورت قرار .محصولي كه توسط پتروشيمي عرضه مي كند حالت خمير سفتي دارد 
. يست ممكن است روغن داخل ان به مرور زمان به بيرون تراوش كندگرفتن در محيط ز

 .تاثير منفي قابل ذكري نمي تواند داشته باشد

رفتار در محيط 
 زيست

  قابليت تجزيه . داردشركت )  فتوشيميايي(در واكنشهاي نوري استايرن بطور غير مستقيم 
 ساعت سبب تلف شدن 96دت  در م ميلي گرم در هر ليتر اين ماده4/46در آبهاي سبك 

  .  مورد مي شود100 ماهي كپور از هر 50
 ساعت سبب تلف 96  ميلي گرم در هر ليتر اين ماده در مدت 3/50در آبهاي سخت 

  . مورد مي شود100 ماهي كپور از هر 50شدن 
 آبي ماهي 50 ساعت سبب تلف شدن 96 ميلي گرم در هر ليتر اين ماده در مدت 05/25

  .ورد مي شود م100از هر 
 ماهي 50 ساعت سبب تلف شدن 96 ميلي گرم در هر ليتر اين ماده در مدت 74/64

  . مورد مي شود100 از هر طاليي
 ساعت سبب تلف 48 ميلي گرم در هر ليتر اين ماده در مدت 23در آبهاي سبك وسخت 

 . مورد مي شود100 كك آبي از هر 50شدن 
  

اثر روي محيط 
  آبزيان

  ساير اطالعات  .حث در آينده توسعه پيدا خواهد كردموضوع اين مب
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سم شناسي -12  

اطالعاتي كه نشانه مضر بودن گرد و غبارهاي اين ماده از راه خوراكي يا استنشاقي 
 .است، در اختيار نيست

مسموميت 
 تنفسي

قي اطالعاتي كه نشانه مضر بودن گرد و غبارهاي اين ماده از راه خوراكي يا استنشا
 .است، در اختيار نيست

مسموميت 
 غذايي

.روغن موجود در اين محصول ممكن است سبب تحريك و خارش پوست شود از  مسموميت
 وستپ

ها سبب تحريكات معتدل شده   ميلي گرم از اين ماده با چشم خرگوش500تماس 
 .است

مسموميت 
  چشمي

  اثرات حاد  ندارد
 غبارهاي اين ماده از راه خوراكي يا استنشاقي اطالعاتي كه نشانه مضر بودن گرد و

  .است، در اختيار نيست
تواند محرك و سمي   مي، از گرم شدن يا سوختن اين ماده بخارات و گازهاي ناشي

  .باشد

  ساير اطالعات

 

  پايداري و بر هم كنش ها -13
  پايداري پايداري معمولي

   مورد اجتنابمحيطهاي و اتش ، اشعه افتاب و اوزون .گرما، جرقه
  مواد نا سازگار )مثل اسيد نيتريك(عوامل اكسيد كننده قوي 

  خطرات ناشي از تجزيه ها و گازهاي سمي و محرك، دي اكسيدكربن بخار منوكسيدكربن، 
  ساير اطالعات .كيفيت مي دهدهاي آلي كاهش   حاللدر تماس با  هيدروكربوره و

 محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين: مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  حمل و نقل هوايي  .جزو محصوالت بي خطر براي حمل و نقل منظور شده است
  حمل و نقل دريايي . منظور شده استجزو محصوالت بي خطر براي حمل و نقل

  حمل و نقل راه آهن و جاده  .جزو محصوالت بي خطر براي حمل و نقل منظور شده است
اين ماده در ليست مواد خطرناك براي حمل و نقل كشور كانادا قرار 
نگرفته است و همچنين قانوني براي حمل و نقل اين ماده در اختيار 

حمل و نقل اين ماده بهتر است از مواد با اين حال براي . نيست
  .خانواده آن استفاده شود هم

   ساير اطالعات



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

را ،  خ شيخ بهائي خ مال صد  ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 
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   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
 نمادهاي خطرات اطالعاتي در دسترس نيست

R 10 
 شماره خطروريسك

 
از منبع آتش دور باشد =  S 16 

از تماس پوستي و چشم اجتناب گردد =  24/25 -S 
از محيط الكتريسيته ساكن دور باشد =  33S 
موجب تحريكات دستگاه تنفسي مي شود =  37S 
به پزشك مراجعه گردد =  45S 
انبار تهويه گردد =  9-S 

در محل خشك نگهداري شود =  28A

 شماره ايمني وسالمت
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  
 و  "م و ايمـن      روش  اسـتفاده سـال      " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   

موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "
 .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 

خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                 صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار          .
  .دهيد

 

ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         
 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ، تعهـد    اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه             

 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               
  خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند

ب
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