
  

 
 

 رني استا                   منی موادي  کارت ا
 
 

STYRENE                                                                               ICSC: 0073 
 وينيل بنزن 
 فنيل اتيلن 
 اتيلن بنزن

 C8H8/C6H5=CH2: فرمول شيميايی
 ١/١٠۴: وزن مولکولی

CAS # 100-42-5 
RTECS # WL3675000
ICSC # 0073
UN # 2055 (styrene monomer, inhibited)
EC # 601-026-00-0

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 قابل اشتعال  :آتش 
دراثرآتش سوزي ايجاد سوزش    

ا مي   ي وم س ا(في ي ) ياگازه م
  .نمايد

 :ر مجاورت اين گازد
 .هيچ شعله اي روشن نكنيد
 .هيچ جرقه اي ايجاد نكنيد

 .سيگار نكشيد
 

ودر، وم،  دي ، AFFF پ ف
 اآسيدآربن

ای در :انفجار  االتر دم ه  ٣١ از ب درج
انتيگراد وا س ار و ترآيب ه   بخ
ات  ( مي شود   آن منفجر  ل  نك قاب

 ) را مالحظه نمائيدتوجه 

ای در االتردم درجه  ٣١ از ب
انت ته، يگرادس  از سيستم بس

تجهيزات  الكتريكي    تهويه و 
د      ضد ا  .  انفجار استفاده آني ب

انع تشكيل     اتصال به    زمين م
 . الكتريسته ساآن شويد

 

 :  آتش سوزيزمان در
د   ته نگهداري روف سربس ا و درظ  ب

 . اسپري آب خنك نمائيد

اده      ازهرنوع تماس    :مواجهه  ن م ا اي ب
 .اجتناب آنيد

 

 

 :استنشاق 
 

ر ودگي ،گيجهس واب آل  ، خ
 ضعف     ،حالت تهوع، سردرد

   ،تهويه عمومي
ه  عي تهوي ا  موض يله ي وس
  تنفسي ت حفاظ

 

  استراحت  ،هواي تازه

 لباس ايمنی  قرمزي  :پوست 
 

 .وريدبيالباسهاي آلوده رادر
 . پوست راباآب وصابون  بشوئيد

 
ي  درد،قرمزي :چشم ها  ك ايمن م عين اظ چش ا حف   ي

ر ه هم يله اه  ب  تحفاظوس
 تنفسي 

ا را           ه چشم ه ابتدا برای چندين دقيق
 .با 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

 
 دردشكمي  :گوارشی

اق را ( مت استنش ددًا قس  مج
 ) مالحظه نمائيد

 :در حين آار
سيگار آشاميدن و ، خوردن

 .آشيدن ممنوع
ت  ذا   دس ل از غ ا را قب ه

 .خوردن بشوييد
 

 . بشوئيد رافرد دهان 
 . نكنيد به استفراغ  وادار را فرد
 .دبدهيد تا بياشامآب فراوان  فردبه 

 . کنيداستراحتفرد را وادار به 

 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
  .ائيداستفاده نمتهويه از 

تي و  ات نش ده   مايع ه ش ريخت
ته   روف دربس ذی  رادرظ دون منف و ب

 . آوری نمائيدجمع 
ا         ايع راتوسط شن ي جاذب  باقيمانده م

رده و      ديگرخطر  بي   ه   جمع آوري آ ب
 . مكان امني منتقل آنيد
ه داخل  دفاضالب ضايعات را ب  .نراني
يميايي اده ش ن م ا در  را اي يط ره  مح

 .نكنيد
ت  ( ايل حفاظ ژه وس ردی وي اس : ف لب

ت     يله حفاظ راه وس ه هم اظتی ب حف
  )تنفسی

وزی      ش س ر آت اوم در براب ل مق در مح
  .نگهداری نمائيد

 .  نگهداری نمائيدجدا ناسازگار مواداز 
 ) ببينيد خطرات شيميايي رابخش (
داري      تاريك و ل  مح در ك نگه د خن . نمائي
دار  صورتي آه ثابت و    در شده باشد     پاي

 .شودنگهداری 
 

 بوسيله هوا    قابل نفوذ غير
Xn symbol
R: 10-20-36/38
S: (2-)23
Note: D
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: III

 يیآلوده آننده دريا

هم
م

ات
الع
اط

 
  :خطرات استنشاق 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 آم  رنگ  فقط بصورت مايع، زرد

  :کیيزيخطرات ف
 .الكتريسته ساآن نمايدد ايجا تحريك مي تواند جريان يا دراثر

 
  :یيايميخطرات ش

 .آند پراآسيدهاي قابل انفجارتوليد اين ماده مي تواند
 .حرارت پليمريزه شود ممكن است دراثر

دار  تماس با  يا و  تحت نفوذ نور   اد  مق ا    زي واد  اآسيژن ي ده، پراآس    اآسيد  م واآسيدهاي قوي     دهايآنن
  .آتش سوزي وانفجاردارد خطرتوليد می کند که 
  .استايرن مي نمايد فيوم هاي سمي واآسيد تجزيه شده وتوليدآتش سوزی اين ماده دراثر

 .مس ناسازگاراست آلياژ مس و با
  :حدود مجاز شغلی

TLV: 50 ppm; 213 mg/m3 STEL: 100ppm; 426 mg/m3 (skin) 
(ACGIH 1993-1994).

 
  :های مواجهه هرا

 .پوست  جذب بدن شود استنشاقی واين ماده مي تواند ازطريق 
 

ر    درجه سانتيگراد  ٢٠دماي   اين ماده در   ه آهستگي تبخي ودگي بسيار    منجر و شده   ب ه آل ان آور  ب  زي
 . مي شودادرهو

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 . اثرات ريوي مي شود  پوست و،اين ماده باعث تحريك چشم
 .آندمي  پنوموني ريوي ايجاد  خطرآنبلعيدن مايع 

 .سبب آاهش هوشياري گردد تماس بااين ماده مي تواند
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
والني  اس ط دت تم ام رر ب ا مك اد ي ت ايج ن اس اده ممك ن م تي  اي يت پوس ت، حساس درماتي

 . وآسم نمايد
 .بگذارد روي سيستم اعصاب مرآزي اثر بر نداين ماده مي توا
 . باشد براي انسان سرطانزا اين ماده مي توند

 ) مالحظه نمائيدراقابل توجه نكات (
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١۴۵ :نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-۶/٣٠: نقطه ذوب

 ٩/٠ ) :١=آب(چگالي نسبي 
 آيلو پاسكال٧/٠ : درجه٢٠فشار بخار در 

ت در آب در حال ه٢۵لي رم در ٣٠/٠:  درج ي ١٠٠ گ  ميل
 ليتر 

 

 ۶/٣) : ١=هوا (بخارچگالي نسبي 
  درجه سانتيگراد٣١: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد۴٩٠ :درجه حرارت خودبخودسوزي
 ٨/۶تا  ٩/٠: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا 

وط بخار      وا در    / چگالي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه
 ٠٢/١ ):١=هوا(

 ٢/٣ :log Powضريب جداسازي آب و هوا
 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . بسته به درجه تماس معاينات دوره اي الزم است

مراقبت   به همين دليل استراحت و . فعاليت فيزيكي افزايش مي يابد وبا مي آند  ساعت بروز  چند از عالئم آسم اغلب بعد   
 .هاي پزشكي ضروري است

 . اين ماده خودداري آند با تماس بيشتر از شده است بايد وي ظاهر در اين ماده   آه عالئم آسم ناشي ازآسي
 . خاصيت سمي اين ماده اثرداشته باشد بر بازدارنده مي تواند آننده يا افزودن ماده پايدار

د   را پراآسيدها وجود تقطيرز  قبل ا . يك متخصص مشورت آنيد    با را  وجود صورت    ودر بررسي آني ر  آن د    ب . طرف نمائي
د  منافذ، موانع آتش، تانكهاي ذخيره سازي تشكيل پليمر         وممكن است در   دارنده نيستند  استايرن باز  بخارات منومر  ، ده

 .نمايد ايجاد انسداد منافذ  در نتيجه در
Transport Emergency Card: TEC (R)-101 (monomer, inhibited) 
NFPA Code: H 2; F 3; R 2

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0073                                                                                                                STYRENE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 خديجه موسویمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


	نقطه جوش: 145 درجه سانتيگراد
	حلاليت در آب در 25 درجه: 30/0 گرم در 100 ميلي ليتر

	چگالي نسبي بخار(هوا =1) : 6/3

