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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي  پلي ونيل كلرايد

، اتيلن كلروپليمر، كلرواتين هوموپليمر، كلرواتيلن پليمر، ونيل كلرايد پليمر، پلي پي وي سي 
 نامهاي  مترادف  كلرواتيلن

  شماره انجمن شيمي آمريكا  2-86-9002
شماره اتحاديه اروپا  7-625-206

خانواده شيميايي  ينيل ، پليمر كلرو اتنرزين و
وزن مولكولي منومر 5/62

[C2H3Cl]n فرمول شيميايي و اجزاء تركيب آن
  )عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

    

مواد منفجر شونده ندهمواد اكسيد كن خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

  

  

  
             

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

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -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-4آتش مي گيرد 
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 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
  ر يا مايع بسيار خطرناك در صورت تماس با بخا-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

ممكن است سبب تحريك چشمي شود و عالئمي مانند قرمزي ،  در غلظت باالي گرد و غبار ، اين ماده 
 .خارش ، تورم ، تير كشيدن و درد داشته باشد

  تماس با چشم

ممكن است سبب تحريك پودر ان در غلظت باالي گرد و غبار  .  پليمر مذاب باعث سوختگي مي شود
 .پوستي شود و عالئمي مانند قرمزي ، خارش ، تورم و درد داشته باشد

  تماس با پوست

 اسهال ممكن است در اثر خوردن سبب تحريك دستگاه گوارشي شود و با درد شكم، تهوع ، استفراغ و
 نرم كننده موجود در ظروف ساخته شده از پي وي سي ممكن است به داخل چربي غذاي .همراه باشد

  .گرم شده  رفته و سبب تاثيرات منفي بر روي كبد ، كليه و احتماال ناراحتي هاي ديگر شود
  بلعيدن و خوردن

موجب عالئمي همچون ممكن است سبب تحريك دستگاه تنفسي شود و در غلظت باالي گرد و غبار ، 
  تنفس  .سرفه، تنگي نفس ، گلو درد و آبريزش بيني شود

  حريق  .به دليل ازاد شدن كلر موقع سوختن پي وي سي ، اتش اين پالستيك خود بخود خاموش ميشود
  انفجار ندارد

ف مخال) براي حفظ محيط زيست ( حزب سيز در اروپا پي وي سي را كلر جامد ناميده و با توليد ان 
 .است

 اثرات زيست محيطي

  كمكهاي اوليه-4

در صورت  .  بشوئيد  دقيقه15 حداقل ها باز است با آب ها را به صورتي كه پلك چشم
 .به پزشك مراجعه شودلزوم 

  تماس با چشم

اگر تحريكات پوستي ادامه داشت به پزشك . موضع آلوده را با آب و صابون شسته
 .مراجعه كنيد

  تماس با پوست

هرگز به فردي كه .  ليوان پر شير يا آب بخورانيد4 تا 2اگر مصدوم هوشيار بود به وي 
  بلعيدن و خوردن  .به پزشك مراجعه نمائيد. بيهوش است از راه دهان چيزي نخورانيد

درصورت قطع . سريعاً فرد مصدوم را از منبع آلوده دور كنيد و به هواي آزاد ببريد
داده و در صورتيكه تنفس وي به سختي صورت مصنوعي تنفس تنفس به فرد 

  .به پزشك مراجعه شود. گرفت به مصدوم دستگاه اكسيژن مصنوعي وصل كنيد مي
  تنفس

 اطالعات پزشكي ..منابع ديگر مراجعه شودبه 
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  خاموش كردن آتش -5

در هنگام حريق ممكن است گازهاي بسيار سمي مانند كلر، كلريد هيدروژن و مونواكسيد 
سنگين  توليد شدن گاز .ربن آزاد شود كه نتيجه تجزيه حرارتي و سوختن اين ماده استك

بدين سبب روكش سيم هاي برق .  سبب كند شدن سوختن و سرايت اتش ميشودو دود
 .ي باشد سي م از پي وي معموال مصرف شده در اتومبيل

  خطر آتش گيري

هاي اختصاصي استفاده  بن، يا فوماز اسپري آب، پودر خشك موادشيميايي، دي اكسيدكر
  .نمائيد

نحوه مناسب خاموش   
  كردن آتش

  ساير توضيحات  .به منابع ديگر مراجعه شود
  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

  حفاظت پوست .از دستكش حفاظتي براي جلوگيري از تماس پوستي استفاده نمائيد
 حفاظت چشم   .استفاده شودهاي ايمني مواد شيميايي  از عينك

و لباس كار مناسب براي جلوگيري از تماس پوستي كفش از دستكش حفاظتي،  
از تنفس گرد و غبار اين ماده جلوگيري شود و پس از كار با اين ماده . استفاده نمائيد

  .دستها و صورت حتماً شسته شود
 حفاظت بدن

 حفاظت تنفسي  .از سيستم تهويه مناسبهاي حفاظت تنفسي و اطمينان  استفاده از سيستم

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7
بايست از  كليه افراد ميدر تماس با اين پودر .  سعي شود كيسه هاي حاوي پودر پي وي سي پاره نشوند

 .تجهيزات حفاظت فردي استفاده نمايند
   كارحفاظت محيط

تهويه . از توليد گرد و غبار اجتناب نمائيد. مع و محيط را پاك كنيدشده را ً جپودر پي وي سي  ريخته 
  نظافت محيط آلوده   . آبهاي زيرزميني و منبع آب جلوگيري شودراه يافتن  پودر پي وي سي  به از  و كافي فراهم كرده

ضايعات دفع روش  -8  

در پي وي سي جمع شده را  و پوبه هنگام دفع ضايعات اين ماده از وسايل حفاظت فردي استفاده شود
 .سعي كنيد تا مورد استفاده قرار دهيد

  ضايعات دفغ  

پس از تخليه  ، .  كيلو گرمي تحويل مشتري داده مي شود1000 و 25پودر پي وي سي در كيسه هاي 
 .كيسه ها را از محيط كار بيرون ببريد

  بسته بندي  دفغ ضايعات
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  جابجايي و انبارداري -9

از . تهويه كافي فراهم نمائيد..  اين ماده دستها را بشوئيد پودر و نقل و كار باپس از حمل
از تماس اين ماده با چشم، پوست و لباس . توليد و تجمع گرد و غبار اجتناب كنيد

 . اين ماده اجتناب نمائيد از خوردن و استنشاق.. خودداري نمائيد

احتياطات 
  جابجايي

در . دربسته انبار شوندهاي  كيسهدر . دور نگه داشته شود منبع اشتعال واز گرما و شعله 
محيط . جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب و به دور از مواد ناسازگار انبار شوند

اين ماده بايد دور از مواد خوراكي نگهداري . انبار بايد در برابر نور محافظت شده باشد
  .ر شود درجه سانتيگراد انبا66زير .شود

شرايط انبارداري   

بسته بندي   . بسته بندي شود،هاي در بسته اين ماده بايد در كيسه
  مناسب

  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي جامد
  شكل فيزيكي پودر
  رنگ سفيد

  بو بو بي
   پي اچ–اسيديته   مشخص نشده است

  حالليت آب  غيرقابل حل
  در حاللهاي آلي حالليت .عه شودبه منابع ديگر مراج

وزن مخصوص نسبت به   )بسته به طول پليمر (05/1 – 48/1
 )دانسيته(آب  

 حد انفجار پايين و باال مشخص نشده است
  دماي خود آتشگيري  درجه سانتيگراد 435
نقطه اشتعال  درجه سانتيگراد391

نقطه ذوب شود قبل از اينكه به نقطه ذوب برسد تجزيه مي
نقطه جوش شود قبل از اينكه به نقطه جوش برسد تجزيه مي

  فشار بخار ندارد
  گران روي .در دماي معمولي جامد است
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود
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  اطالعات زيست بوم شناختي-11

 مالحظات عمومي .تاثير پي وي سي در محيط زيست مثل ديگر پالستيك ها است

رفتار در محيط زيست . سي در محيط زيست مثل ديگر پالستيك ها استتاثير پي وي
  قابليت تجزيه . درجه سانتي گراد به آرامي تجزيه شود66ممكن است در دماي باالتر از 

  اثر روي محيط آبزيان .باشد اطالعات در دسترس نمي
  ساير اطالعات .باشد اطالعات در دسترس نمي

  سم شناسي-12

 24ه نوعي حيوان جونده با اين ماده در رژيم غذايي و بصورت استنشاقي به مدت در مواجه
  .ماه، اثري مبني بر سميت اين ماده شناخته نشد

 
 مسموميت تنفسي

شود كه با دردهاي ) سوزش اعضاء و اندام معده و روده(ممكن است سبب گاستروآنتريت 
م كننده موجود در ظروف ساخته شده از نر .بطني، حالت تهوع، استفراغ و اسهال همراه است

پي وي سي ممكن است به داخل چربي غذاي گرم شده  رفته و سبب تاثيرات منفي بر روي 
  .كبد ، كليه و احتماال ناراحتي هاي ديگر شود

 مسموميت غذايي

شود كه با  تماس پوستي با اين ماده سبب تحريك پوستي ميدر غلظت باالي گرد و غبار  ،
  .ورم، خارش و درد همراه استقرمزي، 

مسموميت ا ز 
  پوست

شود كه با قرمزي، ورم ، خارش، ريزش اشك و  تماس چشمي با اين ماده سبب تحريك مي
 .درد همراه است

  مسموميت چشمي

كه با .  ممكن است سبب تحريك دستگاه تنفسي شود در غلظت باالي گرد و غبار:تنفسي 
  اثرات حاد  .آبريزش از بيني همراه استسرفه، كوتاهي تنفس، درد گلو و 

مونومر وينيل كلرايد به عنوان يك عامل سرطانزا مورد شك است ولي اطالعاتي در مورد پلي 
 اتيل هگزيل2 اين ماده شامل اسيد فتاليك و.وينيل كلرايد بر روي انسان در دست نيست

  .استر كه جزء عوامل سرطان ريه هستند
  ساير اطالعات

.عاري از گرد وغبار اين ماده  باشد                           شرايط مجاز محيط 
 كار

  پايداري و بر هم كنش ها-13
  پايداري  .در دما و فشار معمولي پايدار است

  محيطهاي مورد اجتناب مواد ناسازگار، نور، توليد گرد و غبار، حرارت زياد، عوامل اكسيدكننده قوي
  مواد نا سازگار  و آمينها، استال يا كوپليمرهاي استالعوامل اكسيدكننده قوي 
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۶

  خطرات ناشي از تجزيه اكسيدكربن، مقدار كمي بنزن و هيدروكربنهاي آليفاتيك كلريدهيدروژن، منوكسيدكربن، دي
  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه شود

يران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ا: مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  حمل و نقل هوايي  1133  :شماره سازمان ملل
  حمل و نقل دريايي 1133  :شماره سازمان ملل
  ن و جاده حمل و نقل راه آه 1133  :شماره سازمان ملل

  3رتبه خطر  و  II: گروه بسته بندي  .
  ساير اطالعات  

   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15
 نمادهاي خطرات  به منابع ديگر مراجعه شود

R 36/37/38 
 وريسكخطر شماره

 

S 24/25-37-45/S 28A 
  وسالمت ايمنيشماره

  
 

ركت 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           "تريان بـه اطالعـات     ايجاد دسترسي كليه مش    " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما   تهيه ي       . .ي دانند   

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

از
م"

  

    

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

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

 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .طالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               
 .م را انجام دهند ودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الز
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