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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي   معمولي  پلي استايرن

اتيل بنزن هموپليمر، اليگو استايرن، پليمر التكس پلي , پليمر استايرن ,پلي استايرن كريستال 
 نامهاي  مترادف  استايرن، پليمرونيل بنزن

  شماره انجمن شيمي آمريكا  6-53-9003
اديه اروپاشماره اتح 5-851-202

خانواده شيميايي  پليمرهيدروكربني
وزن مولكولي منومر  104

 (C8-H8) n )100-98  روغن هاي روان - خوراكي نوعاز  )در صد0-1( آنتي اكسيدانت ها -) صددر 
مقداري مونومر استايرن كه مضر براي سالمتي است حد اكثر به . خوراكي نوع  از)در صد 0-1(كننده 
  .ر صد مجاز استد/ 01ميزان 

فرمول شيميايي
و اجزاء تركيب آن

  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2
  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

  

 

 

مواد اكسيد 
 مواد منفجر شونده  كننده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  مضر

  

  

  
 

  

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :لوزي خطرراهنمائي براي 
 -3 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شـيلنگ از راه دور اسـتفاده شـود                   -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

 ممكن است منفجر شـود،اگرمواد در معـرض آتـش قـرار     -4ود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شود      شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار ش        
 .گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد

 در -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حرارت ببينـد  -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود     -1 نمي سوزد    -0:)مربع رنگ قرمز  (آتش گيري   
  . بسيار آتش گير-4ي گيرد دماي معمولي آتش م

 بـسيار خطرنـاك،از لبـاس كـامالً         -3 خطرناك،از دستگاه تنفسي استفاده شـود        -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4محافظ استفاده شود 
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  عامل اكسيد-OX دهد                 با آب واكنش  مي-W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

آن و سياه  دودغليظ  ،در موقع سوختن.  شود گردو غبار اين محصول ممكن است سبب تحريك چشم هاذرات ريز ، 
 . اسيب مي زند چشم بهآن شديدا و داغ  ماده مذاب تماس.سبب تحريك و ريزش اشك چشم ها مي شود

  تماس با چشم

 موجب سوختن  ،   مذاب به  حالتدر دماهاي باال و.  روي پوست تاثير ندارد تماس پلي استايرن با دماي معمولي بر 
  تماس با پوست  .  مي شود پوست محل تماسشديد

 استفاده ازپلي استايرن كريستال  براي توليد   . كم اين ماده مشاهده نشده استخورده شدنعالئم خاصي در اثرحادثه 
در دماي باال مونومر استايرن .  در دماي معمولي توصيه مي شود ن وظروف يكبار مصرف فقط براي مواد غذائيليوا

باقي مانده در ان ،  از انها بيرون مي زند كه در دراز مدت بر روي سيستم اعصاب مركزي و گلبول قرمز تاثير منفي 
ي كه در تماس با اعضا و مايعات داخلي بدن قرار خواهند  استفاده از اين پالستيك براي توليد قطعات پزشك.مي گذارد

 .از گرم كردن مواد غذائي در ظروف پلي استايرن  در مايكرو فر خود داري شود.گرفت به هيچ وجه توصيه نمي شود

  بلعيدن و خوردن

. ر مي شودغلظت هاي باالي گردو غباراين ماده سبب تحريكات و سرفه زودگذ. بطوركلي اين محصول غيرسمي است
دود حاصل از سوختن اين ماده كه حاوي منواكسيد كربن واستايرن وساير مواد شيميايي ميباشد درغلظت باال موجب 

استايرن ازاد شده از پالستيك پلي  . . تهوع واستفراغ وحتي مرگ مي شود،گيجي،اثر بد در دستگاه عصبي،سردرد
  .بر روي سرعت حركت سيگنالهاي عصبي در بدن اثر منقي ميگذارداستايرن در تماس طوالني و در مقادير نسبتا زياد 

  تنفس

  حريق  ،جهش ژنتيكي،نارسايي رشدي،ناقص الخلقه بودن گزارش نشده استاستفاده از اين محصول  سرطان زايي
  انفجار در مجاورت شعله و جرقه آتش ودر دماي باال شديدا مي سوزد

اثرات زيست محيطي ندارد
وليه كمكهاي ا-4  

 سبب تحريك چشم ايرن  اگر گرد وغبار و يا دود ناشي از سوختن و گرم شدن پلي است
پلكها .  دقيقه شستشو دهيد تا آلودگي برطرف شود15شد  چشمها را با آب ولرم به مدت 

 . در صورت داشتن لنز انرا در اوريد.در زمان شستشو باز نگه داشته شوند
  تماس با چشم

در دماي زياد و پلي استايرن  .  د ني مي تواند سبب تحريك پوست شوتماس متوالي وطوال
 در صورت لزوم به پزشك . با آب سرد خنك كنيد، محل را   پوست را مي سوزاند، مذاب 

 .مراجعه شود
  تماس با پوست

  بلعيدن و خوردن  درصورت  بلعيدن اتفاقي دهان مصدوم را با آب شستشودهيد 
مشكالت تنفسي ار و يا دود ناشي از سوختن و گرم شدن پلي استايرن  در اثر گرد وغباگر 

در صورت .به وجود آمد منبع مولد آلودگي هوارا  را قطع كنيد و فرد را به هواي آزاد ببريد
  بروز مشكل به پزشك مراجعه كنيد

 تنفس
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شدن و مونومر استايرن كه به مقدار ناچيزي در پالستيك  باقي مي ماند ، در صورت ازاد 
، ميتواند در دراز مدت اثرات نامطلوبي در ) گرم شدن پالستيك ( انتقال به داخل بدن 

 مونومر استايرن در اب .بگذاردسيستم اعصاب مركزي  ، گلبول هاي قرمز ،  كبد و كليه 
 .هاي الوده ،ِ دود سيگار و دود بيرون امده از اگزوز اتومبيل نيز يافت مي شود

 اطالعات پزشكي

 
 
 

  خاموش كردن آتش -5

در اثر سوختن اين . درجه سانتيگراد خودبخود آتش مي گيرد427اين ماده در دماي 
،دي  دوده  درجه سانتيگراد400 تا 300ماده در دماهايي بين 

 استايرن و انواع مختلفي از موادشيميايي آلي آزاد مي ،اكسيدكربن،منوكسيدكربن
  شود

  خطر آتش گيري

 براي خاموش كردن اتش توصيه شده دي اكسيد كربن و  )خشك  پودر ( ،كف
  . محيط اتش و مخازن نگهداري استفاده شودبراي خنك كردن تنها ازآب  .است

نحــــوه مناســــب  
  خاموش كردن آتش

دودغليظ وزيادي در اثر سوختن اين ماده متصاعد مي شودلذا درخاموش كردن اين 
  ساير توضيحات  .يل ايمني استفاده  شودكپسول هوا ووسا ماسكهاي داراي نوع حريق از

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6
بهتر است در موقع كار جهت محافظت پوست . راهنماي بخصوصي نيست 

 ازدستكس ايمني و لباس كارمناسب استفاده شود
  حفاظت پوست

خصوص در محل كار شيرآب افشانك، م.از عينك ايمني مناسب  استفاده شود
 شستشوي چشم ازگرد وغبار ودود نصب شده باشد  

 حفاظت چشم

 وجود محيط  به دليل نبود سيستم تهويه دردر شرايطي كه گرد وغبار وذرات 
 حفاظت بدن  .استفاده شودلباس كار  مناسب داشته باشد از

از تنفس درات وبخارات اجتناب شود در محل كار حمام ايمني و چشم شوي 
در كارخانه امكان ازاد شدن استايرن محبوس در دانه ها . ب باسشد افشانكي نص

 ساعت 8 براي .سيستم تهويه حتما وجود داشته باشد. ي پالستيك وجود دارد 
 قسمت در 50كار  مداوم ، نبايد ميزان مونومر استايرن در محيط كار بيشتر از 

  . ميلي گرم در متر مكعب هوا باشد5ذرات معلق نيز نبايد بيشتر از . ميليون باشد

 حفاظت تنفسي

  كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
ك روي زمين ، انها را جارو و كامال رفت وروب و كنيد تا موجب سر بالقصله بعد از ريختن دانه  هاي پالستي

) ضد جرقه (خوردن  و اسيب به كاركنان نشود براي مقادير بزرگ مي توان از دستگاه مكنده مناسب    حفاظت محيط
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كليه منابع مشتعل و محترق را از . استفاده كرداز ايجاد گردو غبار جلوگيري كنيد و هوارا تهويه كنيد  
 ائيدمحيط دور نم

. و از انها استفاده مجدد شود خشك، تميز و داراي برچسب ريخته كيسهبا وسايل مناسب اين مواد را داخل 
 .محيط را با آب شستشو دهيد

  نظافت محيط آلوده

 
 
 

ضايعاتدفع روش  -8  

  ستيكدفغ  ضايعات اين پال پالستيك پلي استايرن كريستال  ضايعات نداردو قابل بازيافت است 
  بسته بندي  دفغ ضايعات . از محيط كار خارج كنيد جمع اوري وكيسه هاي خالي را

 
  جابجايي و انبارداري-9

  احتياطات جابجايي   .ازمنابع آتش وجرقه اجتناب شودانبار داراي تهويه مناسب باشد
 بـا تهويـه مناسـب و بـه دور از گرمـا و سـاير منـابع                   محل هائي  در   پلي استايرن 

 از تـابش    .ازمجـاورت بـا مـواد ناسـازگار ممانعـت گـردد           . شزاي  ديگرانبار شود   آت
 فلـزي و يـا پالسـتيكي كـه محـل            سيلو هاي اگر در   . مستقيم افتاب به دور باشد    

.  روز  نـشود    30تخليه بخارات دارند ، نگهداري مي شود ، مدت نگهداري بيش از             
تجمـع  . يه را مسدود ميكند     زيرا مونومر استايرن ازاد شده پليمر شده و منفذ تخل         

چون پلـي اسـتايرن الكتريـسيته       . بعدي مونومر استايرن امكان انفجار پيدا ميكند      
  .ساكن را در خود جمع مي كند لذا سيلو ها بايد سيم زمين داشته باشند

شرايط انبارداري     

  سته بندي مناسبب  .بسته بندي و تحويل مشتري ميگردد كيلو گرمي 25اين پالستيك در كيسه    

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي جامد
  شكل فيزيكي  جامد برنگ شفاف و شيشه اي پولك هاي 

  بو بي بو
   پي اچ–اسيديته   تقريبا خنثي    
  حالليت آب    غير قابل حل

  حالليت در حاللهاي آلي ايد  متيل ايزوبوتيل كتن، تتراهيدروفوران، متيلن كلربنزين اتومبيل  ، اروماتيك ها ،
وزن مخصوص نسبت به    نسبت به آب 05/1
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 )دانسيته(آب  
 حد انفجار پايين و باال .اعمال نم شود

  دماي خود آتشگيري درجه سانتيگراد430
نقطه ذوب  درجه سانتيگراد  110- 77

نقطه جوش .شود درجه سانتيگرادتجزيه مي300در دماي باالتر از 
  فشار بخار  ) درجه سانتيگراد 20 ميليمتر جيوه در 17(قابل صرف نظر    خيلي كم و 

  گران روي در حالت مذاب متغيير است. درحالت جامد ندارد
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

 
 
 

  اطالعات زيست بوم شناختي-11

 مالحظات عمومي .ضرري بر روي محيط زيست ندارد
. تجزيه مي شود  در اثر نور افتاب وبتدريج .ست نداردضرر بر روي محيط زي

 ليوانها و ظرف هاي يك بار به علت ماندگاري طوالني مدت در طبيعت ،
 . وارد محيط زيست شودمعمولي نبايد مصرف  ساخته شده از پلي استايرن 

رفتار در محيط زيست

بل مقابل نور افتاب ودر طبيعت به مرور تجزيه ميشوداين محصول قا
 .بازيافت است

  قابليت تجزيه

اين پليمر در آب حل نمي شود ودر داخل آب . ضررآن گزارش نشده است
 ته نشين مي گردد

  اثر روي محيط آبزيان

 شيميايي خود بسختي در داخل خاك تجزيه مي  اين پليمر بنابه ساختمان
 شود

  ساير اطالعات

 

  سم شناسي-12

لي دود سوختن ان در حيوانات نسبت اين ماده مسموميت تنفسي ندارد و
 كاهش ، صدمه به ريه ها ،تواند سبب بيهوشي  به مدت و غلظت دود مي
  .وزن و حتي مرگ  شود

 مسموميت تنفسي

 مسموميت غذايي .گزارش نشده است
  مسموميت ا ز پوست .گزارش نشده است
  مسموميت چشمي .گزارش نشده است
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 پالستيك پلي استايرن در تماس طوالني و در مقادير استايرن ازاد شده از مونومر 
 .نسبتا زياد بر روي سرعت حركت سيگنالهاي عصبي در بدن اثر منقي ميگذارد 

  اثرات حاد

در حيوانات ازمايشگاهي تماس طوالني با مونومر استايرن سبب كاهش شنوائي 
 .شده است

  ساير اطالعات

 
 
 
 

  پايداري و بر هم كنش ها-13
  پايداري اراستپايد

  محيطهاي مورد اجتناب .از گرما، جرقه، و شعله به دور باشد
  مواد نا سازگار .ازعوامل اكسيدكننده قوي اجتناب شود

  خطرات ناشي از تجزيه .در زمان سوختن گازهاي منوكسيدكربن، دي اكسيدكربن،  و بخارات سمي توليد مي كند
  ساير اطالعات .به مدارك فني مراجعه شود

 
براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت : مقررات حمل و نقل-14

.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  
  حمل و نقل هوايي 1184: شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل دريايي 1184 :شماره سازمان ملل 
حمل و نقل راه آهن و  1184: شماره سازمان ملل 

  جاده 
   ساير اطالعات  .به منابع ديگر مراجعه شود

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
 نمادهاي خطرات  .پلي استايرن معمولي محصول خطرناكي نيست

 شماره خطروريسك         .پلي استايرن معمولي محصول خطرناكي نيست 
 

.پلي استايرن معمولي محصول خطرناكي نيست   شماره ايمني وسالمت
  

 
  



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي   ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :گاهي بيشتر براي هرگونه آ

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ي ف ن/ 01/شماره ويرايش   
1384 زمستان  

7225/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
  پليمرها:مجموعه   پلي استايرن معمولي: نام 

 

 ٧

  
را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، خـود     

 و  " روش  استفاده سـالم و ايمـن          " ايجاد دسترسي كليه مشتريان به اطالعات      " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   
برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامي در استفاده صحيح از          موفقيت در اجراي  اين      .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "

 .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 
صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مـي باشـند ،                            .

  .قرار دهيد
به باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح ترين و كامل تـرين                       

 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مسئوليت ،اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهد                
 مصرف كنندگان مي بايستي     .شيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود        اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پترو       

 .خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند 
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