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  و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
)شامل گونه هاي مختلف ان ( پروپيلن پلي نام شيميايي 

نامهاي  مترادف هوموپليمر پلي پروپيلن، كوپليمر  ،رافيا پلي پروپيلن پلي پروپيلن 

0-07-9003 شماره انجمن شيمي آمريكا 
ندارد شماره اتحاديه اروپا

پليمر هيدروكربن   شيمياييخانواده
وزن مولكولي منومر   42

  n(C3-H6) و اجزاء تركيب آنفرمول شيميايي
)عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

    

مواد منفجر  مواد اكسيد كننده
 شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

  
 

 
  

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :رراهنمائي براي لوزي خط
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود         شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از           -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4د آتش مي گير



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

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

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م/ رص / 01/شماره ويرايش   
1384 زمستان  

6027/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 پليمرها:مجموعه  پروپيلن پلي:نام

 

 ٢

 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX                با آب واكنش  مي دهد -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
 

ي شخص هشدارهاي حفاظتي-3
  حرارتي محصول تجزيه: بخارات. شود  سبب تحريكات مختصر چشم ميپروپيلن پليگردو غبار 

 تماس با مذاب اين ماده موجب سوختگي .شود  سبب تحريك و آب ريزش چشم ميپروپيلن پلي
.گردد مي

تماس با چشم

  تماس با مذاب اين ماده موجب سوختگي .لص اثري بر روي پوست ندارد خا و جامد پروپيلنپلي
.گردد مي تماس با پوست

.شود ميزان زياد آن سبب تحريك مي.  اگر داراي مواد افزودني ديگري نياشد مسمومين نداردپروپيلن پلي بلعيدن و خوردن
. مي بر روي سالمتي ندارداستنشاق ذرات جامد اين ماده سبب تحريكات مختصر شده اما تأثير مه

. شوداست سبب تحريكات ريوياستنشاق بخارات اين ماده ممكن  تنفس

.تواند بسوزد  در مجاورت حرارت زياد ميپلي پروپيلن حريق 
.شود  منفجر نميپروپيلن پلي انفجار

.ندارد اثرات زيست محيطي
 كمكهاي اوليه-4

 دقيقه با آب 15مدت   را به هاي آلودهاگر تحريكات چشمي اتفاق افتاد، فوراً چشم
اگر .ولرم شستشو دهيد تا زمانيكه آلودگي از چشم پاك نشده، پلكها را باز نگهداريد

.تحريكات چشمي ادامه داشت، به پزشك مراجعه شود
تماس با چشم

اگر تحريكات پوستي اتفاق افتاد، سريعاً موضع ماده جامد اثري بر پوست ندارد 
اگر تحريكات .  شستشو دهيد تا آلودگي برطرف شود آب ولرم و صابونده را باآلو

.پوستي ادامه داشت، به پزشك مراجعه شود
تماس با پوست

. به پزشك مراجعه شوداگر مقادير زيادي از اين ماده بلعيده شود بلعيدن و خوردن
پزشك به . در صورت بروزعالئم و مشكالت تنفسي ، فرد به هواي آزاد برده شود

.مراجعه شود تنفس

توصيه شده است كه .باشد پروپيلن در كاربردهاي روزمره ماده خطرناكي نمي پلي
ظروف يكبار مصرف براي غذا و خوردني هاي داغ ، به عوض پلي استايرن ، از پلي 

مونومر ازاد شده از پلي استايرن در كاربرد داغ سبب سرطان . پروپيلن ساخته شوند
.مي شود

ت پزشكياطالعا
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 خاموش كردن آتش -5
در اثر سوختن توليد دي اكسيد . تواند بسوزد  در مجاورت حرارت زياد مي پروپيلنپلي

.كند  مي و دودهكربن، منوكسيدكربن خطر آتش گيري

 استفاده . استفاده شودكفشك مواد شيميايي، دي اكسيد كربن و آب، پودر خاز اسپري 
. پخش شدن و گسترش حريق توصيه نشده استاز جريان مستقيم آب بدليل 

نحوه مناسب خاموش   
 آتشكردن

امكان دارد بخارات سمي حاصل از احتراق در مناطقي كه فاقد تهويه مناسب هستند 
. تجمع يابد ساير توضيحات

ه در زمان كار با ماد شخصي مراقبت هاي-6
با اين ماده در حالت مذاب  و آستين بلند در هنگام كار  راحتاستفاده از لباس كار

.شود توصيه مي حفاظت پوست

راهنماي خاصي در اين مورد وجود ندارد، اما استفاده از عينكهاي مخصوص مواد 
بخارات حاصل از سوختن شيميايي يا محافظ صورت در زمان وجود گردوغبار و 

.شود توصيه مي
حفاظت چشم

.دارد نلباس محافظ خاصي در اين مورد نياز حفاظت بدن  
راهنماي خاصي در اين مورد وجود ندارد، اما استفاده از ماسكهاي تنفسي مناسب 

.شود و مخصوص گرد وغبار و بخارات حاصل از سوختن توصيه مي حفاظت تنفسي

  ه كار در زمان پخش تصادفي مادمحيطمراقبت از -7
.ال از محيط دور گردددر محيط كار تهويه مناسب تعبيه شود و كليه منابع اشتع حفاظت محيط

محوطه را با آب . وسيله جارو اين مواد را داخل ظروف دربسته و خشك با برچسب مخصوص بريزيد به 
.شستشو دهيد نظافت محيط آلوده

ضايعاتدفع روش  -8  
.ضايعات نداردپلي پروپيلن   مادهاينضايعات دفغ  

.ديرگو يا مورد استفاده قرار بازيافت ، آوري مع پس از مصرف ج پلي پروپيلنهاي حاوي كيسه بسته بندي  دفغ ضايعات
 جابجايي و انبارداري -9

در نزديك . داريد  را از جرقه، شعله و كليه منابع مشتعل دور نگهپروپيلن پلي
از تجمع و توليد گرد و . جوشكاري و يا شعله و سطوح داغ با اين ماده كار نكنيد

.پس از حمل اين مواد دستها را بشوئيد. دغبار اجتناب نمائي
احتياطات جابجايي

دور از گرما ، منبع  هايي با تهويه محيطي مناسب و به  را در محلپلي پروپيلن
.اشتعال و مواد ناسازگار انبار كنيد از توليد گرد و غبار اجتناب شود شرايط انبارداري 
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.شود  ميبسته بندي كيلوگرمي در بسته، 25هاي   در كيسهپلي پروپيلن بسته بندي مناسب

 مشخصات فيزيكي و شيميايي-10
جامد حالت فيزيكي

جامد كريستالي شكل پولك هاي  شكل فيزيكي
رنگ بي رنگ
بو بي بو

.ندارد    پي اچ–اسيديته  
.غيرقابل حل است حالليت آب 

.لها مقاوم استدر دماي معمولي در اكثر حال حالليت در حاللهاي آلي

97/0-91/0 وزن مخصوص نسبت به 
)دانسيته(آب  

.نمي باشددر دسترس  حد انفجار پايين و باال
..نمي باشددر دسترس  دماي خود آتشگيري

 درجه سانتيگراد مي 200نقطه اشتعال اين ماده بيش از . تواند بسوزد اين ماده در حرارت زياد مي
.باشد نقطه اشتعال

نقطه ذوب درجه سانتيگراد 145 -152
.باشد در دسترس نمي نقطه جوش

.در دسترس نمي باشد فشار بخار
.باشد در دسترس نمي گران روي

.به مراجع ديگر مراجعه شود ساير اطالعات
ي اطالعات زيست بوم شناخت-11 

ف توليد شده از اين  ظرف هاي يكبار مصراز نظر ايجاد زباله در محيط زيست
. مورد انتقاد جمعيت هاي طرفدار محيط زيست استپالستيك نيز  مالحظات عمومي

از نظر ايجاد زباله در محيط زيست مورد انتقاد جمعيت هاي طرفدار محيط 
.خطري غير از ان ندارد.زيست است

رفتار در محيط 
زيست

شعه ماوراء بنفش كه در نور  ا.اين ماده جزء مواد زيست تخريب پذير نمي باشد
.  مي شودپروپيلن پليخورشيد است سريعا باعث خرد شدن اشياء ساخته شده از 

 ساخته و در زمان ايجاد ساختمان به دور پروپيلن  پليرول هاي پالستيكي كه از
.محل كار ميكشند ، سريعا در اثر نور افتاب پاره و خرد مي شوند

قابليت تجزيه

 



  
  شركت ملي صنايع پتروشيمي

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

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م/ رص / 01/شماره ويرايش   
1384 زمستان  

6027/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
 پليمرها:مجموعه  پروپيلن پلي:نام

 

 ٥

.واد زيست تخريب پذير نمي باشداين ماده جزء م اثر روي محيط آبزيان
.به منابع تخصصي مراجعه شود ساير اطالعات

12  سم شناسي-
اما در غلظتهاي باال استنشاق بخارات حاصل از .  سمي نيست  پروپيلنپلي

.شود ها مي سبب صدمه به ريهتجزيه و سوختن  مسموميت تنفسي

.مسموميت خاصي مشاهده نشده استر نباشد، اگر داراي مواد افزودني مض مسموميت غذايي
.مسموميت خاصي مشاهده نشده است مسموميت ا ز پوست
.مسموميت خاصي مشاهده نشده است مسموميت چشمي

اين . بندي نشده است  زايي براي انسانها طبقه  اين ماده در گروه مواد سرطان
.باشد ماده محرك سيستم تنفسي نيز مي اثرات حاد

در تماس حيوانات با اين ماده از راه خوراكي و استنشاقي، اين ماده سمي 
كه شامل (هاي باالي بخارات اين ماده  تماس با غلظت. شناخته نشده است
تواند منجر  مي) ن است پلي پروپيل شده در اثر گرما و سوختن محصوالت تجزيه

.ها و مرگ شود به صدمه ريه

ساير اطالعات
 

د خاصي براي كار تعيين نشده، تاحدي كه گرد و غبار حاصل از آن مشكل ح
.تنفسي ايجاد نكند

شرايط مجاز محيط 
كار

ا پايداري و بر هم كنش ه-13
.شود در مجاورت اشعه آفتاب به آرامي تجزيه مي. در دما و فشار معمولي پايدار است پايداري

.شود يدر مجاورت اشعه آفتاب و به آرامي تجزيه م محيطهاي مورد اجتناب
، حاللهاي آلي ازقبيل بنزن، اتر ) پركلريك اسيد، اسيدنيتريك، فلورين(عوامل اكسيد كننده قوي 

پتروشيمي، گازولين، روغن روان كننده، هيدروكربنهاي كلرينات، و هيدروكربنهاي آروماتيك، 
.اسيدهاي قوي مثل اسيد سولفوريك

مواد نا سازگار

.كند تن توليد دي اكسيد كربن، منوكسيدكربن، و هيدروكربن ميدر اثر سوخ خطرات ناشي از تجزيه
ساير اطالعات . خاصيت خورندگي فلزات را نداردپلي پروپيلن
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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 . ودش .

.اين ماده پليمري در ليست مخصوص حمل و نقل موادخطرناك قرار ندارد حمل و نقل هوايي
.اين ماده پليمري در ليست مخصوص حمل و نقل موادخطرناك قرار ندارد حمل و نقل دريايي

. ليست مخصوص حمل و نقل موادخطرناك قرار ندارداين ماده پليمري در حمل و نقل راه آهن 
و جاده 

.اين ماده پليمري در ليست مخصوص حمل و نقل موادخطرناك قرار ندارد  ساير اطالعات

  در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
ندارد نمادهاي خطرات
ندارد شماره خطروريسك

 
ندارد شماره ايمني 

  سالمتو
 

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        "ني مواد    برگ اطالعات ايم   "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   

موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "
  .يط زيست است محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ مح

صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                           .
.دهيد

ـ                         رين ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل ت
 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهـد                 

اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود         

ب

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