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  ماهيت ماده-١
 نام شيميايى  استايرن بوتادين کوپليمر

 و  ١، کوپليمر دى استايرن دى بوتادين       SBR بوتادين استايرن کوپليمر، بوتادين استايرن رزين،        -٣و١
  نامهاى  مترادف    . ٣

٩٠٠٣-٥٥-٨ CASشماره  

 شماره EINECS     .مشخص نشده است

 خانواده شيميايى کوپليمر هيدروکربن

 وزن مولکولى .اطالعاتى در اختيار نيست

 (C8-H8)x (C4-H6)x' 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

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .تدل يا ناراحتى و سوزش در چشم مى شوندگردو غبار و ذرات اين ماده سبب تحريکات مع
بعضى از کارگران در زمان      . محصول نهايى اين ماده به نظر نمى رسد بر روى پوست ناراحتى ايجاد کند                 

پروسه توليد اين ماده که با مواد شيميايى گوناگونى مخلوط است دچار خارش و جوش بر روى پوست                                   
 .مى شوند

 تماس با پوست

ولى درصورت بلعيدن مقدار زيادى از      . دن مقدار کمى از اين ماده تأثيرى بر روى سالمتى ايجاد نمى کند           بلعي
 بلعيدن و خوردن .پودر اين ماده سرفه، شوک و حالت تهوع ايجاد مى شود

 حاوى  SBR. گرد و غبار اين ماده سبب تحريکات زودگذر و سرفه مى شود                . اين ماده سميت پائينى دارد      
 بوتادين، حالل ها و عواملى که در پروسه توليد نقش دارند، همگى خطرناک و مضر                                 -٣و١ن،   استاير

اين مواد شيميايى درصورت متصاعد شدن بخارات از مواد جامد يا ذرات و گرد و غبار اين مواد                    . مى باشند
 .استنشاق مى شوند

 تنفس

 حريق 
 انفجار .ستدرصورتيکه اين ماده با هوا مخلوط شود، قابل انفجار ا

 اثرات زيست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
درصورتيکه تحريکات چشمى رخ داد، سريعًا چشم هاى آلوده را به صورتيکه                       

  دقيقه شستشو داده تا آلودگى        ٥پلک ها باز است با مقدار زيادى آب ولرم به مدت              
 .سريعًا به پزشک مراجعه شود.  برطرف شود

 تماس با چشم

يکات پوستى رخ داد، هرچه سريع تر موضع آلوده را با مقدار                  درصورتيکه تحر 
. زيادى آب و صابون غير جاذب شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود                                          

 .درصورتيکه تحريکات پوستى ادامه داشت به پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

 ٣٠٠ تا  ٢٤٠. فرد را وادار به استفراغ نکنيد     . دهان مصدوم را با آب شستشو دهيد      
 بلعيدن و خوردن .به پزشک مراجعه شود. ميلى ليتر به فرد مصدوم آب بخورانيد

اگر مشکالت تنفسى نمايان شد، فرد مصدوم يا منبع مولد آلودگى را به هواى آزاد                  
 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه شود. برده

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

 

 
  اطفاء حريق -٥

پروسه سوختن پليمر بسته    . پليمرها در حضور حرارت و اکسيژن کافى مى سوزند        
 SBRدر زمان سوختن     . به تحمل پليمر به عنوان سوخت و وجود اکسيژن دارد              

فيوم ها . اگر اين ماده بيش از اندازه گرم شود ممکن است تجزيه گرمايى شده                          
وص منوکسيدکربن، کربن دى اکسايد،       حاوى مواد شيميايى سمى هستند، به خص          

 . بوتادين-٣و١استايرن و 

 خطر آتش گيرى

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

منوکسيدکربن، دى  : مواد حاصل از تجزيه گرمايى و سوختن اين ماده عبارتنداز              
 ساير توضيحات يرن و ساير هيدروکربن ها بوتادين، استا-٣و١اکسيدکربن، 
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  احتياطات شخصى-٦

راهنماى خاصى در اختيار نيست، اما براى ايمنى بيشتر بهتر است از تماس                            
 حفاظت پوست .ى شودپوست با اين ماده جلوگير

در زمانى که گرد و غبار اين ماده در هوا موجود است از گوگل هاى ايمنى                                  
 حفاظت چشم .مخصوص مواد شيميايى استفاده شود

راهنماى خاصى در اختيار نيست، اما براى ايمنى بيشتر بهتر است از تماس                            
 حفاظت بدن .پوست با اين ماده جلوگيرى شود

در مواقعى که فيوم در هوا موجود نيست از                    . جود نيست  راهنماى خاصى مو    
سيستم هاى حفاظت تنفسى مخصوص گرد و غبارها و ميست ها مى توان استفاده                   

در زمان هايى که فيوم در هوا موجود است از سيستم هاى حفاظت تنفسى                        . کرد
 .کاملى که محافظت در برابر اين نوع مواد و ترکيبات آنها مى کند استفاده شود

  حفاظت تنفسى

 
 

  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         

. اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش ديده انجام دهيد        
 .تعل و محترق بايد از محيط دور شوندکليه منابع مش. محيط را تهويه کرده

 حفاظت محيط

مواد ريخته شده را با بيل درون ظروف مناسب، تميز، خشک و داراى برچسب مخصوص و درپوشيده                              
 نظافت محيط آلوده .محيط را با آب شسشتشو داده. قرار دهيد

 
 

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

مواد را تحت نظر روش هاى کنترلى سوزانده يا درصورت امکان در اماکن از قبل تعيين شده دفن                      
 دفع بسته بندى شده .بهداشتى نمائيد

 
  جابجايى و انبار -٩

از اين مواد در     .اين مواد را ازجرقه، شعله ها و ساير منابع مشتعل دور نگه داريد                 
در ظروفى نگهدارى    . شعله و سطوح داغ استفاده نشود        نزديکى کار جوشکارى،      

از . از تجمع گرد و غبار اين ماده اجتناب شود        . شوند که گرد و غبار را پخش نکنند       
از تهويه مناسب براى برداشتن گرد و             . توليد فيوم و گرد وغبار جلوگيرى شود            

 .غبار و حرارت استفاده شود

 احتياطات جابجايى

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

از انبار کردن    . با تميز کردن مکرر محيط از تجمع گرد و غبارها جلوگيرى کنيد                
 بسته بندى مناسب .طوالنى مدت اين مواد جلوگيرى شود
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى جامد
 شکل فيزيکى جامد بى شکل و غيرمتبلور

 رنگ زرد
 بو بى بو

 PH .مشخص نشده است
 حالليت آب  غيرقابل حل

در بنزن و    .  پايدارى ضعيفى در قبال حالل هاى آلى دارد          SBRود اما    در اکثر حالل هاى آلى حل نمى ش       
 حالليت در حاللهاى آلى .تولوئن حل مى شود

 دانسيته/وزن مخصوص ٩٣٣/٠
 .گرد و غبار اين ماده وقتى با هوا مخلوط مى شود قابل انفجار است

 LEL  ژول٠٢٥/٠: کمترين انرژى که سبب سوختن مى شود 

 دماى خود آتشگيرى اد درجه سانتيگر٤٤٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت٨٠/٨٧ >( درجه سانتيگراد ٣١ >

 نقطه ذوب(m.p) بى ثبات و متغير است
 نقطه جوش(b.p) مشخص نشده است

 فشار بخار صفر
 ويسکوزيته .مشخص نشده است

 عاتساير اطال  درجه سانتيگراد٧٠: حداکثر حرارتى که مى توان با آن کار کرد 
  اطالعات زيست بوم شناختى-١١

تبخير و   . استايرن در اثر آزاد شدن درخاک تنزل بيولوژيکى دارد                  
تنزل بيولوژيکى اين ماده از نظر ورود اين ماده به آب و تنزل آن                          

 .بسيار مهم است
 مالحظات عمومى

 رفتار در محيط زيست 
هاى فتوشيميايى  انتظار مى رود که استايرن بطور غير مستقيم باواکنش         

 قابليت تجزيه .دارد

LC50(96Hr.)46.4 = ماهى کپور` mg/L; در آبهاى ماليم. 
LC50(96Hr.)59.30 = ماهى کپور mg/L; در آبهاى سخت. 
LC50(96Hr.)25.05 = ماهى آبى mg/L; در آبهاى ماليم. 
LC50(96Hr.)64.74 = ماهى طالئى mg/L 
LC50(48Hr.) 23.0 = کک آبى mg/L 
EC50(48Hr.) 23.0 =کک آب mg/L 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى پايدارى معمولى

 محيطهاى مورد اجتناب .غلظت هاى باالى گردوغبار، تخليه الکتريسيته ساکن، جرقه
 مواد نا سازگار )مثل اسيد نيتريک(عوامل اکسيد کننده قوى 

 خطرات ناشى از تجزيه منوکسيدکربن، فيوم ها و گازهاى سمى و محرک، دى اکسيدکربن
اين ماده ممکن است به وسيله حالل هاى آلى کاهش درجه داشته باشد، به خصوص با سوخت ها و                                       

 ساير اطالعات .روغن ها
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  سم شناسى-١٣
اطالعاتى که نشانه مضر بودن گرد و غبارهاى اين ماده از راه خوراکى يا 

 مسموميت تنفسى .استنشاقى است، در اختيار نيست

کى يا اطالعاتى که نشانه مضر بودن گرد و غبارهاى اين ماده از راه خورا
 مسموميت غذايى .استنشاقى است، در اختيار نيست

 مسموميت ا ز پوست 
 ميلى گرم از اين ماده با چشم خرگوش ها سبب تحريکات معتدل                   ٥٠٠تماس  

 مسموميت چشمى .شده است

 اثرات حاد 
اطالعاتى که نشانه مضر بودن گرد و غبارهاى اين ماده از راه خوراکى يا                      

 . اختيار نيستاستنشاقى است، در
فيوم هايى که ناشى از گرم شدن يا سوختن اين ماده است مى تواند محرک و                       

 .سمى باشد

  ساير اطالعات

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : مشخص نشده است 
TLV STEL : مشخص نشده است LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هوايى .اطالعاتى در اختيار نيست
 حمل و نقل دريايى .اطالعاتى در اختيار نيست

 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در اختيار نيست

اين ماده در ليست مواد خطرناک براى حمل و نقل کشور کانادا قرار                   
ست و همچنين قانونى براى حمل و نقل اين ماده در اختيار                     نگرفته ا 
با اين حال براى حمل و نقل اين ماده بهتر است از مواد                                . نيست

 .هم خانواده آن استفاده شود

 ساير اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

 نمادهاى خطرات اطالعاتى در دسترس نيست

R 10 نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

S 16 S 24/25 -S 33S 37S 45/S 9-S 28A نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
در الستيک و تاير خودرو، بدنه اتوموبيل و شاسى و اسکلت ماشين، تسمه نقاله، عايق کابل ها و                           

همچنين در توليد    . سيم ها، مصالح ورق سازى،  پوشش فرش، پوشش و چسب مورد استفاده است                   
 .ل بوتادين استايرن کوپليمر مورد استفاده قرار مى گيردآکريلونيتري

 کاربردهاى ماده
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