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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  استايرن مونومر

 نامهاى  مترادف .سينامين، اتينيل بنزن، فنيل اتين، فنتيلن، استايرن، استيرول، استيرولن، ونيل بنزن

١٠٠-٤٢-٥ CASشماره  

٢٠٢-٨٥١-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى آلکنيل بنزن/ هيدروکربن آروماتيک 

 وزن مولکولى ١٦/١٠٤

C8-H8 فرمول شيميايى 

 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

  

 

 
خطرناک براى  فجر شوندهمواد من مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

لب تحريکات   در افراد داوط    .پاشش فرم مايع اين ماده، سبب تحريکات چشمى متوسط تا شديدى مى شود                        
 تماس با چشم .چشمى در تماس با غلظت هاى باالى بخار اين ماده اتفاق مى افتد

در مطالعه برروى حيوانات مشخص شده است که فرم           . اطالعاتى در ارتباط با انسانها در دسترس نمى باشد         
 تماس با پوست .مايع اين ماده سبب تحريکات معتدل تا شديد پوستى مى شود

در مطالعات حيوانى مشخص شده است که اين ماده از            .  ارتباط با انسانها در دسترس نمى باشد       اطالعاتى در 
بلعيدن اين ماده سبب کاهش کارآيى سيستم اعصاب مرکزى و تأثيراتى مشابه حالت              . راه خوراکى سمى است   

 .استنشاقى اين ماده، مى شود
 بلعيدن و خوردن

غلظتهاى باالى اين ماده سبب کاهش کارايى          .  اثر اين ماده است      تحريکات سيستم تنفسى اولين و شايع ترين       
خواب آلودگى، سردرد، پريشانى، فقدان هماهنگى       : سيستم اعصاب مرکزى شده که نشانه هاى آن عبارتنداز           

در ارتباط با مرگ توسط استنشاق اين ماده هيچ گزارشى داده نشده است که اين مى تواند به                     . بدن و بيهوشى  
 .ت فراريت پايين استايرن باشدعلت خاصي

 تنفس

 حريق مايع قابل اشتعال
 درجه سانتيگراد مى تواند با هواى محيط مخلوط قابل انفجارى تشکيل        ٣١بخارات اين ماده در دماهاى بيشتراز       

 انفجار .دهد

 اثرات زيست محيطى 
 
 

  کمکهاى اوليه-٤
و به آرامى شستشو دهيد تا          دقيقه با آب ولرم          ٢٠فورًا چشمهاى آلوده را به مدت        

سريعًا به پزشک     . زمانيکه آلودگى از چشم پاک نشده، پلکها را باز نگهداريد                     
 .مراجعه شود

 تماس با چشم

 دقيقه شستشو  ٢٠سريعًا موضع آلوده را با آب و بدون استفاده از صابون به مدت                    
 پوستتماس با  .سريعًا به پزشک مراجعه شود. دهيد تا آلودگى برطرف شود

در هنگاميکه مصدوم بيهوش است يا سطح هوشيارى فرد پايين است چيزى به                       
 ميلى ليتر با آب با مواد ٣٠٠ تا ٢٤٠. فرد را وادار به استفراغ نکنيد   .وى نخورانيد 

اگر استفراغ به صورت طبيعى اتفاق افتاد، مجددًا به              . معدنى رقيق به وى بدهيد      
 .بفرستيدوى آب دهيد سريعًا فرد را به پزشک 

 بلعيدن و خوردن

سريعًا به پزشک   . منابع آلوده را از محل دور کرده يا فرد را به هواى آزاد برده                       
 تنفس .مراجعه شود

به پزشک يا نزديک ترين       . عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته             
 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه کنيد

 

 
  اطفاء حريق -٥

 درجه سانتيگراد  ٣١ابل اشتعال است، بخارات اين ماده در دماهاى بيشتراز             مايع ق 
فرم مايع اين ماده روى       . مى تواند با هواى محيط مخلوط قابل انفجارى تشکيل دهد          

درطول حريق ممکن است      . آب شناور است و مى تواند سبب گسترش آتش شود              
 .گازهاى محرک و سمى توليد نمايد

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء . دى اکسايد، پودر شيميايى خشک، فوم، آب، اسپرى و يا مه آبکربن

  ساير توضيحات .آب ممکن است حرارت استايرن را تا زير نقطه اشتعال سرد نکند
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  احتياطات شخصى-٦
از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و يا ساير البسه مقاوم در برابر اين مواد                  

 حفاظت پوست استفاده شود

شيلدصورت دربعضى موارد    . گوگل ايمنى مخصوص مواد شيميايى استفاده شود         
 حفاظت چشم .ضرورى است

لبسه مقاوم در برابر اين مواد       از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و يا ساير ا           
 حفاظت بدن .وجود دوش ايمنى و چشم شور در محيط هاى کارى الزامى است.استفاده شود

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHفقط از موارد پيشنهادى 

 
 

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

. اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش ديده انجام دهيد        
 .کليه منابع مشتعل و محترق را از محيط دور کنيد. محيط را تهويه کرده

 حفاظت محيط

جلوى نشت اين ماده    .اى بسته ريخته  مواد را در داخل راه آب فاضالب يا فض        . به مواد ريخته شده دست نزنيد     
 نظافت محيط آلوده ..با شن، خاک يا ساير موادى که با استايرن واکنش نمى دهند، زمين را پاک کرده. را بطور ايمن گرفته

 
 

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

 دفع بسته بندى شده . بصورت ايمن و کنترل شده ، دفن بهداشتى نمائيدمواد زائد را سوزانده يا

 
 
  جابجايى و انبار -٩

خطر سرطان زايى و      (اين مواد قابليت احتراق دارند و بسيار سمى هستند                      
قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت                   ).موتاژنى دارند  

 به کليه تجهيزات ايمنى فردى            اپراتور مى بايست    . اپراتور بسيارمهم است    
افرادى که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار ايمن و              . موردنياز، ايمن باشد  

 .خطرات کار با اين مواد را آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

درمحيط خنک، باتهويه محيطى مناسب و به دور از اشعه مستقيم آفتاب، گرما               
 شرايط انباردارى        . ديگر نگهدارى شوندو ساير منابع مشتعل و محترق 

 بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع 
 شکل فيزيکى 

 رنگ رد کم رنگمايع بى رنگ تا ز
 بو .در غلظت هاى پايين بوى شيرين و شبيه گل دارد، در غلظت هاى باال بوى زننده و نفوذپذيرى دارد

٧ PH 
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ ميلى گرم در يک ليتر آب ٣٠٠(تقريبًا غيرقابل حل است 

تانول، دى اتيل اتر، استن، تولوئن و       در بنزن و اتر مواد پتروشيمى قابل حل است، همچنين در اتانول، م                
 حالليت در حاللهاى آلى .ان هپتان قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در دماى ٩٠٦/٠
١/١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٩١٤( درجه سانتيگراد ٤٩٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت٨٧( درجه سانتيگراد ٣١
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-١/٢٣( درجه سانتيگراد -٦/٣٠
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٤/٢٩٣( درجه سانتيگراد ٢/١٤٥
در )  ميليمترجيوه ١/٦(کيلوپاسکال  ٨١/٠ درجه سانتيگراد،   ٢٠در  )  ميليمترجيوه ٥/٤( کيلوپاسکال   ٦٠/٠
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٥

mPa.s ويسکوزيته ٧٥/٠ 
 ساير اطالعات 

  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
اين ماده  . اين ماده بسيار فرار و قابليت انحالل کم و پائينى در آب دارد             

 مالحظات عمومى .براى محيط زيست آبزيان مضر و خطرناک است
 نانومتر  ٣٠٠استايرن اشعه خورشيد را درطول موجهايى بيشتر از                

ده به صورت مستقيم توسط اتمسفر و يا           بنابراين اين ما   . جذب نمى کند 
با اين حال انتظار مى رود استايرن درگير         . سطوح آب فتوليز نمى شود    

استايرن در مولدهاى بسيارفعال اسماگ       . واکنش هاى فتوشيميايى شود   
 .فتوشيميايى ديده مى شود

 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .قى بماندانتظار نمى رود اين ماده در محيط تجمع داشته باشد و با
 mg/L `46.4 = ماهى قنات
LC50(96Hr.)59.30 = ماهى قنات mg/L; 
LC50(96Hr.)Bluegill = 25.05 mg/L; 
LC50(96Hr.)64.74 = ماهى طالئى mg/L 
LC50(48Hr.) 23.0 = کک آبى mg/L 

 اثر روى محيط آبزيان

 تساير اطالعا .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى .درغير اينصورت مى تواند پليمرايز شود. وقتى که بصورت مبحوس باشد پايدارى معمولى دارد

 محيطهاى مورد اجتناب .گرما، جرقه ها، شعله هاى باز، کليه منابع مشتعل و محترق، غلظت هاى پايين منع کننده
، فلزات  )مثل اسيدسولفوريک، اولئوم، کلروسولفوريک اسيد       (ى قوى  اکسيژن، عوامل اکسيدکننده،اسيدها   

، )دى بنزويل پيروکسيد دى ترت بوتيل پيروکسيد       (قليايى، ترکيبات گرافيت، نمک فلزى هاليد، پرکسيدها           
 آزوايزوبوتيرو نيتريل، بوتيل ليتيوم، هالوژن ها

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزيه اکسيد استايرن
 طالعاتساير ا 
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  سم شناسى-١٣
LC50 (rat):  5640 ppm (24000 mg/m3) )ساعت مواجهه٤ (  مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rat):  5000 mg/kg مسموميت غذايى 

ت متوسط و مرگ بافتى در تست هاى استاندارد بر روى خرگوش ها                  تحريکا
 مسموميت ا ز پوست .ديده شده است

از محصوالت غليظ استايرن سبب مرگ بافتى در                ) گرم١٠٠(ميلى ليتر١/٠
 مسموميت چشمى .چشم خرگوش ها مى شود

 اثرات حاد 

 ساير اطالعات  A4سرطان زائى گروه 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   20 ppm (85 mg/m3)  
TLV STEL :  40 ppm (170 mg/m3)   LC 50    

 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هوايى ٥٠ 
Kg حمل و نقل دريايى ٥٠ 

Kg ل راه آهن و جاده حمل و نق ٥٠ 

 ماده خطرناک براى محيط         -٢/٩ مايع قابل اشتعال،         -٣: طبقه بندى   
 زيست

  III: گروه بسته بندى 
 ساير اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[R10; Xn; Xi] نمادهاى خطرات 

[R:10-20-36/38] نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-*)23] نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساير اطالعات -١٦
استايرن به مقدار زيادى در توليد پالستيک ها و رزين ها از قبيل رزين هاى پلى استايرن، کوپليمرها                   

، کوپليمرهاى بنزن دى ونيل ـ استايرن، الستيک هاى                 (SAN)از قبيل استايرن ـ آکريلونيتريل              
، و پلى استرهاى اشباع نشده       (ABS)رن  ، آکريلونيتريل ـ بوتادين ـ استاي      (SBR)بوتادين ـ استايرن    

 .مورد استفاده قرار مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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