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  موادميانى: مجموعه   ونيل استات مونومر:نام 
 
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  ونيل استات مونومر
 استوکسى اتيلن، اتينيل       -١اسيداستيک اتينل استر، اسيداستيک اىلن استر، استيک اسيد ونيل استر                       

 نامهاى  مترادف .نيل استات مونومر، ونيل اتانوئيت، استات دى وىنيلمونومر، وAاستات، اتيلن اتانوئيت، ونيل 

١٠٨-٠٥-٤ CASشماره  

٢٠٣-٥٤٥-٤     EINECS شماره 
آلکنيل / آليفاتيک اشباع نشدة مونوکربوکسيل اسيداستر         / آليفاتيک اشباع نشدة کربوکسيل اسيد استر           

 خانواده شيمياىى استات/ ونيل استر/ آلکانوئيت 

 وزن مولکولى ٠٩/٨٦

C4-H6-O2 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)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 زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

در مطالعه برروى حيوانات و انسانها نشان داده شده است که فرم ماىع اىن ماده مى تواند سبب تحرىکات                                
 تماس با چشم . مى تواند اىجاد سوختگى مختصر در چشم کندماىع غليظ اىن ماده. مختصر و معتدل  در چشم شود

درکارخانه هاى توليد    .تماس اىن ماده با پوست برهنه مى تواند سبب تحرىکات مختصر پوستى شود                                      
محصوالت ونيل استات، گزارشى در ارتباط با سوختگى هاى شدىد پوستى در اثر تماس با اىن ماده گزارش                     

 .نشده است
 تماس با پوست

درمطالعه برروى حيوانات مشخص شده است که اىن ماده               . طالعاتى در مورد انسانها موجود نمى باشد           ا
 بلعيدن و خوردن .اثرات سمى شدىدى اىجاد نمى کند

,ppmبخارات ونيل استات سبب تحرىکات بينى و گلو، خس خس سينه و سرفه در شاغلين مواجهه با غلظت                    
ظت هاى باالى اىن ماده تهدىدى است براى زندگى زىرا سبب جمع شدن                مواجهه با غل  .  اىن ماده مى شود    ٢٢

 کوتاه شدن تنفس، سختى تنفس: که عالئم آن عبارتنداز) ادم رىه(آب در رىه ها مى شود 
 تنفس

 حرىق .به شدت قابل اشتعال است
 انفجار 
 اثرات زىست محيطى 

 
 
  کمکهاى اوليه-٤

ه با آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد تا زمانيکه                    دقيق ٥فورًا چشمهاى آلوده را به مدت     
اگر تحرىکات چشمى ادامه داشت،        .آلودگى از چشم پاک نشده، پلکها را باز نگهدارىد               

 .سرىعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با چشم

.  دقيقه شستشو دهيد تا آلودگى برطرف شود       ٥سرىعًا موضع آلوده را با آب ولرم به مدت           
 تماس با پوست .به پزشک مراجعه شود. ستى ادامه داشت، شستشو را ادامه دهيداگر تحرىکات پو

 ٣٠٠ تا     ٢٤٠به فرد     .فرد را وادار به استفراغ نکنيد           . دهان مصدوم را با آب شسته           
اگر استفراغ بطور ارادى اتفاق افتاد دهان مصدوم را شسته و                  . ميلى ليتر آب بخورانيد   
 .جعه شودبه پزشک مرا. مجدد به وى آب دهيد

 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس براى فرد سخت بود توسط          . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد ببرىد              
 تنفس .به پزشک مراجعه شود. دستگاه اکسيژنى پزشکى به وى اکسيژن دهيد

به پزشک ىا نزدىک ترىن مرکز        . عالئم حياتى مصدوم را به طور مرتب اندازه گرفته            
 اطالعات پزشکى .مراجعه کنيدکنترل سموم 

 
 
  اطفاء حرىق -٥

خطر . اىن مواد به سرعت در دماى اتاق مى سوزند              . اىن ماىع شدىدًا قابل اشتعال است          
 خطر آتش گيرى .پليمراىز شدن اىن ماده در زمان هاى آتش سوزى ممکن است اتفاق بيافتد

 ه مناسب اطفاءنحو .کربن دى اکساىد، پودرخشک مواد شيمياىى، فوم الکل

آب ممکن است براى خاموش کردن اىن نوع حرىق مؤثر نباشد، زىرا مواد را تا                     
 ساىر توضيحات .زىر نقطه اشتعال خنک نمى کند
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ياطات شخصى احت-٦  

از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و ىاساىر البسه مقاوم در برابر اىن مواد استفاده       
 حفاظت پوست شود

 شيلدصورت دربعضى     . شود مواد شيمياىى استفاده            گوگل اىمنى مخصوص     
 حفاظت چشم .مواردضرورى است

ابر اىن مواد     از دستکش، چکمه و لباسهاى سرتاسرى و ىا ساىر البسه مقاوم در بر                          
 حفاظت بدن .وجود دوش اىمنى و چشم شور در محيط هاى کارى الزامى است.استفاده شود

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHفقط از سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 

 
 
 
  احتياطات محيط-٧

آلوده را فقط توسط     تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط                     
. اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش دىده انجام دهيد        

 .کليه منابع مشتعل و محترق را از محيط دور کنيد. محيط را تهوىه کرده
 حفاظت محيط

مواد رىخته شده را داخل        . برىزىد برروى مواد رىخته شده، موادى جاذبى که با اىن ماده واکنش نمى دهند                    
 نظافت محيط آلوده .محيط را با آب شستشو دهيد. ظروف مناسب، سرپوشيده و داراى برچسب مناسب قراردهيد

 
 
 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .رل شده ، دفن بهداشتى نمائيدمواد زائد را سوزانده ىا بصورت اىمن و کنت

 
 
 
  جابجاىى و انبار-٩

قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم                        
. اپراتور مى باىست به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن باشد                   . است

من و خطرات کار با اىن مواد        افرادى که با اىن مواد کار ميکنند باىد طرز کار اى            
 .را آموزش ببينند

 احتياطات جابجاىى

در جاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب و تحت کنترل دماىى و به دور                    
از اشعه مستقيم آفتاب و به دور از گرما و کليه منابع مشتعل و محترق انبار                              

 .شوند
شراىط انباردارى       

 ماه نباىد در ىک جا انبار         ٦اىن مواد بيشتر از      . نددر بسته هاى کوچک انبار شو     
 بسته بندى مناسب .شوند

 

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٣  ET/HSE/032 

 



 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

  موادميانى: مجموعه   ونيل استات مونومر:نام 
 
 

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى ماىع

 رنگ ماىع بى رنگ
در ابتدا اىن ماده بوى خوب وشيرىن و شبيه بوى ميوه دارد بعد از آن به سرعت بوى آن تند و محرک                               

 بو .مى شود

 PH طبيعى
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ميلى ليتر در دماى ١٠٠ گرم در ٤/٢-٢(به آرامى قابل حل است 

 دى اتيل اتر، استن، بنزن، کلروفرم و بيشتر حاللهاى آلى قابل                قابليت انحالل باالىى در اتانول دارد، در         
 حالليت در حاللهاى آلى .حل است

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٩٣٢/٠
٦/٢%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٧٢٥( درجه سانتيگراد ٣٨٥، ) درجه فارنهاىت٧٥٣( درجه سانتيگراد ٤٠٢
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهاىت١٨(يگراد  درجه سانت-٨
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٨/١٣٥( درجه سانتيگراد -٢/٩٣
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت٤/١٦٣( درجه سانتيگراد ٧٣
)  ميليمترجيوه ١١٥( کيلوپاسکال    ٣/١٥ درجه سانتيگراد،      ٢٠در  )  ميليمترجيوه ٨٣( کيلوپاسکال    ١/١١

 فشار بخار  سانتيگراد درجه٢٥در 

mPa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٤٣/٠-٤٢/٠ 
 ساىر اطالعات ماده اشک آور

 
 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اىن ماده براى محيط آبزىان مضر است

 رفتار در محيط زىست .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزىه . مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کردموضوع اىن

 اثر روى محيط آبزىان .اىن محصول پليمرى در آب غيرقابل حل است

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .بخارات اىن ماده ممکن است پليمراىز شده. فرم ماىع اىن ماده وقتيکه محدود مى شود، پاىدار است

اى شعله هاى باز، جرقه، تخليه الکترىسيته ساکن، گرما و ساىر منابع محترق، نور، رطوبت، اشعات دار                   
 محيطهاى مورد اجتناب )مثل اشعه اىکس(انرژى باال 

مثل اسيدهيدروکلرىک،              (، اسيدها                            )مثل نيترات ها،پرکلرات ها،پرمنگنات ها(عوامل اکسيدکننده
ىا ترکيبات  ) مثل پرکسيد دى بنزوىل   (، پرکسيدها    )اسيدهيدروفلورىک، اسيدنيترىک، اسيدکلروسولفورىک   

 آمينواتانول، اتيلن دى آمين،    -٢،  )مثل سيليکاژل ىا آلومينا   (خشک کننده   آزو ىا سيستم هاى رىدوکس، مواد       
 اکسيژن، اوزن

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه استالدئيد، اسيداستيک
 ساىر اطالعات 

 
 

  سم شناسى-١٣
LC50 (rat):  3250-4100 ppm ) ساعت مواجهه٤ (  مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rat):  2900 mg/kg 
LD50 (oral, mouse):  1600 mg/kg مسموميت غذاىى 

LD50 (dermal, rabbit):  2300 mg/kg مسموميت ا ز پوست 
 ميلى ليتر از اىن ماده سبب تحرىکات مختصر در چشم                    ٥/٠درىک گزارش  

خرگوش ها شده است و در مطالعه دىگر تحرىکات شدىد و سوختگى هاى                          
 .مختصر دىده شده است

 شمىمسموميت چ

 اىن ماده   ٥٠٠-١٢٥ mg/m3مواجهه خرگوش ها با غلظتهاىى حدود        : تنفسى  
 اثرات حاد . دقيقه سبب تغييرات مختصر در رفلکس و پاسخ ها شد٤٠به مدت 

  ساىر اطالعات  A3سرطان زاىى گروه 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   10 ppm (35 mg/m3) 

TLV STEL :   15 ppm (53 mg/m3) LC 50    
 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هواىى ٥٠ 
Kg حمل و نقل درىاىى ٥٠ 

Kg حمل و نقل راه آهن و جاده  ٥٠ 

 براى محيط زىست خطرناک -٢/٩ ماده قابل اشتعال، -٣: طبقه بندى 
 ساىر اطالعات II: گروه بسته بندى 

 
 
 

 
 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ٥  ET/HSE/032 

 



 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

  موادميانى: مجموعه   ونيل استات مونومر:نام 
 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[F] نمادهاى خطرات 

[R:11] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*16-23-29-33] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 
 

  ساىر اطالعات -١٦
در سنتز امولسيون پلى ونيل استات و رزىن، در رنگه هاىى که پاىه آنها آب است، چسب ها،                                       
خميرکاغذ، در آخرىن مرحله پروسه پارچه و چرم، پلى ونيل الکل، کوپليمر اتيلن ـ وىنيل استات،                        

پليمر ونيل استات آکرىلونيترىل براى فيبرهاى آکرىل مورد استفاده قرار                   پلى ونيل بوتيرال، و کو      
 .مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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