
 
 
 

رنيد استاياکس       منی موادي  کارت ا
                 

STYRENE OXIDE                                                                ICSC: 1201 
CAS # 96-09-3 
RTECS # CZ9625000 
ICSC # 1201 
EC # 603-084-00-2 
 

استايرن اکسايد
ل اتيلن اکسايدفني

فنيل اکسايرن
اپوکسايد اکسايرن
 C8H8O/C6H5-CH-CH2: فرمول شيميايی
١۵/١٢٠: جرم مولکولی
/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 قابل احتراق :آتش 
 
 
 

در معرض شعله های باز قرار      
 .نگيرد

ا  يدها و بازه ا اس اس ب در تم
 .گيردقرار ن

دی اکسيد کربن آب بصورت اسپری، 

االی        :انفجار   ٧۶در درجه حرارت ب
ان    انتيگراد امک ه س درج
ل   ای قاب وط ه کيل مخل تش
وا   ا ه اده ب ار م ار بخ انفج

 .وجود دارد

االی  رارت ب ه ح  ٧۶در درج
درجه سانتيگراد ازيک سيستم    
بسته و تهويه عمومی استفاده     

 .نمائيد

ا       زن در صورت بروز آتش سوزی مخ
را با پاشيدن آب بصورت      ) بشکه ها (

اس    ا از تم د ، ام ک نمائي پری خن اس
 .ماده با آب اجتناب نمائيد

 :مواجهه 
 
 

وگيری          ار جل ه و غب از توليد م
 .نمائيد

 .از هرگونه تماس بپرهيزيد
 

ک    ک پزش ا ي وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

و  واب آل ی ، خ دگی، گيج
ياری،  تالل در هوش اخ

 استفراغ
 

يله     ا وس عی ي ه موض تهوي
 حفاظت تنفسی

 هوای تازه، استراحت

 ممکن است جذب شود :پوست 
زی ای   قرم وختگی ه ، س
 پوست

 

ارج      لباس حفاظتی ن خ وده را از ت ای آل اس ه لب
 .نمائيد

ا آب و    پس ب ت را آب زده س  پوس
 .صابون بشوئيد

وختگی   :چشم ها  زی، درد، س قرم
 .ی شديدهای عمق

ورت ي   اظ ص م  حف اظ چش ا حف
همراه با وسيله حفاظت تنفسی

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
اس دل درد،  :گوارشی وزش، احس س

وک،    وع، ش هال، ته اس
 ايست تنفسی 

را مالحظه   بخش استنشاق   (
 ).نمائيد

 :در حين کار
يگار    اميدن و س وردن، آش خ

 کشيدن ممنوع
دست ها را قبل از غذا خوردن        

 .بشوئيد

 .دهان را با آب بشوئيد
ای  ت ه رای مراقب رد ب اع ف ارج

 .پزشکی

 
 
 



بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
روف    ده را درون ظ ت ش ايع نش م

 . جمع آوری نمائيدبدون منفذی
ا      ن ي ر روی ش ده را ب ايع باقيمان م

 .جاذب بی خطر جذب نمائيد
يميايی وارد   اده ش ن م د اي ازه ندهي اج

 .محيط زيست شود
ژه( ردی وي اظتی : حفاظت ف اس حف لب

کامل مجهز به وسيله حفاظت دستگاه      
 )تنفسی

 

به دور از اسيدها و بازها در يک مکان          
ب  ه مناس ا تهوي ک و ب ک و خن خش

 .نگهداری نمائيد

R: 45-21-36
S: 53-45
Note: E

 .تماس با اين ماده می تواند باعث پايين آمدن سطح هوشياری فرد شودم

 . زی شودممکن است سبب تحريکاتی در سيستم اعصاب مرکه

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

ت 
عا
طال
ا

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 .مايع بی رنگ مايل به زرد کم رنگ و با بوی مشخص

 
  :کیيزيخطرات ف

 
  :یيايميخطرات ش

  درجه سانتيگراد حت تاثير اسيدها، بازها، ٢٠٠ر حرارت در دمای باالتر از اين ماده ممکن است در اث
 .يا نمک های قليايی تجزيه شود

 
  :حدود مجاز شغلی

TLVبرای آن تعيين نشده است . 
 
 
  :های مواجهه هرا

 .اين ماده می تواند از طريق استنشاق و يا با عبور از راه پوست و از طريق گوارش جذب بدن شود
 
 

  :رات استنشاقخط
ه      ٢٠هيچ معياری که نشان دهد در اثر تبخير اين ماده در دمای باالتر از            وا ب  رجه سانتيگراد، غلظت ه

 .حد زيان آور می رسد نمی توان ارائه داد
 
 

 . اين ماده چشم ها و پوست را تحريک می نمايد

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .تماس مکرر يا طوالنی مدت با اين ماده ممکن است سبب حساسيت پوست شود
 .اين ماده احتماًال برای انسان سرطان زا است

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :کی يزيخواص ف
 ه سانتيگراد درج١٩۴: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-۶/٣۶: نقطه ذوب

 ٠۵٢/١): ١= آب (چگالی نسبی 
 ضعيف: حالليت در آب

 پاسکال ۴٠):  درجه سانتيگراد٢٠در دمای (فشار بخار 
 

 ٣٠/۴ ):١= هوا (چگالی نسبی بخار ماده 
   درجه سانتيگراد ٧۶٠: نقطع اشتعال

گيری  ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه ۴٩٨: درج  درج
 دسانتيگرا

ا    وا         (ده  حدود انفجاری م ر حسب درصد حجمی ه  ١/١): ب
   ٢٢تا 
 

 :طی يست محياطالعات ز
 .برای ماهيان سمی است

 

 

 نکات قابل توجه
NFPA Code: H2; F2; R0 

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 1201                                                                                                  STYRENE OXIDE
 
 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهبا همکاری آقای دکتر 


