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

 نام شيميايى  وينيل استات مونومر

 نامهاى  مترادف  استوکسى اتيلن، اتينيل استات، اتيلن اتان، استات دى ونيل-١اسيداستيک، اتيلن استر، ونيل استر، 

١٠٨-٠٥-٤ CAS ه شمار  

٢٠٣-٥٤٥-٤     EINECS شماره 
ونيل / اسيداستر مونوکربوکسيل آليفاتيک اشباع نشده           / اسيدکربوکسيل استر، آليفاتيک اشباع نشده           

 خانواده شيميايى آلکنيل آلکانوئت/ استات / استر 

 وزن مولکولى ٠٩/٨٦

C4-H6-O2 فرمول شيميايى 

 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک ندهمواد خور

  

   
خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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ونيل استات مونومر : نام    موادميانى: مجموعه  
 

ى حفاظتى هشدارها-٣  
درمطالعات برروى حيوانات و انسانها نشان داده شده است که فرم مايع اين ماده سبب تحريکات مختصر و                      

 تماس با چشم .پاشش مايع غليظ اين ماده به چشم سبب سوختگى هاى مختصر و کوچک ميشود. متوسط ميشود

 تماس با پوست .اين ماده سبب تحريکات مختصر در پوست عريان مى شود
 بلعيدن و خوردن .در تماسهاى روتين حيوانات اين ماده خيلى سمى نمى باشد. اطالعاتى درمورد انسانها در دسترس نمى باشد

 در محلهاى کارى سبب تحريک بينى و گلو، گرفتگى سينه و سرفه                    ppm٢٢بخارات اين ماده در غلظت         
 تنفس .ميشود

 يقحر .فرم مايع اين ماده شديدًا قابل اشتعال است
 انفجار 
 اثرات زيست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

به پزشک مراجعه   .  دقيقه با آب شستشو داده      ١٥سريعًا چشمهاى آلوده را به مدت         
 تماس با چشم .شود

لباسهاى آلوده را از تن خارج کرده و پوست آلوده را با مقدار زيادى آب شستشو                      
 تماس با پوست . مراجعه شوداگر تحريکات پوستى ادامه داشت به پزشک. داده

. فرد را وادار به استفراغ نکنيد     . دهان مصدوم را با مقدار زيادى آب شستشو دهيد         
اگر استفراغ خودبه خود اتفاق افتاد       .  ميلى ليتر آب بدهيد     ٣٠٠ تا   ٢٤٠به مصدوم   

 .به پزشک مراجعه کنيد. دهان را شسته و دوباره به مصدوم آب دهيد
 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد قطع شده بود به وى            . رد مصدوم را از محيط آلوده خارج نمائيد           ف
 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه نمائيد. دستگاه اکسيژن پزشکى وصل کنيد

به پزشک يا      . را مرتب چک کرده        ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزديکترين مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حريق -٥

بخارات اين ماده مى توانند در فضاى بسته تجمع کنند            . به شدت قابل اشتعال است     
 خطر آتش گيرى .و خطر سميت، آتش سوزى و انفجار را باال برند

 نحوه مناسب اطفاء .کربن دى اکسايد، پودر خشک مواد شيميايى، فوم الکل

ردن و سرد کردن اين ماده را تا         آب ممکن است بى اثر باشد زيرا توانايى خنک ک          
 ساير توضيحات .زير نقطه اشتعال ندارد

 
 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى
 حفاظت چشم .از گوگل هاى مخصوص مواد شيميايى استفاده شود

شم شور ايمنى در    دوش و چ  . دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيميايى          
 حفاظت بدن .محيط هاى کار با اين ماده الزامى است

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز ماسکهاى پيشنهادى 
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ونيل استات مونومر : نام    موادميانى: مجموعه  
 

  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         

. اين افراد مى بايست ازکلية تجهيزات ايمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش ديده انجام دهيد        
 .دور کردمى بايست کليه منابع مشتعل و محترقه را از محيط . محيط را تهويه کرده

 حفاظت محيط

مواد زائد را در داخل ظروف         . مواد ريخته شده را با موادى که با اين ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد                        
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شستشو دهيد. مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .قوانين محلى و کشورى عمل شودطبق مقررات و 
 دفع بسته بندى شده .ضايعات به صورت کنترل شده و ايمن، دفن بهداشتى شوند

 
  جابجايى و انبار -٩

قبل از  . اين ماده بسيارسمى و مايع قابل اشتعال است و خطر سرطان زايى دارد               
. تور بسيارمهم است    حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپرا                  

افرادى . اپراتور مى بايست به کليه تجهيزات ايمنى فردى موردنياز، ايمن باشد                
که با اين مواد کار ميکنند بايد طرز کار ايمن و خطرات کار با اين مواد را                               

 .آموزش ببينند

 احتياطات جابجايى

به در جاى خنک، با حرارت کنترل شده، خشک، با تهويه محيطى مناسب، و                       
شرايط انباردارى        .دور از اشعه مستقيم آفتاب، گرما، و ساير منابع محترق ديگر نگهدارى شود

مدت نگهدارى اين ماده     . درصورت امکان در بسته هاى کوچک نگهدارى شود          
 بسته بندى مناسب . ماه باشد٦نبايد بيشتر از 

 

 
  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى عماي

 رنگ بى رنگ
 بو .، سپس به سرعت بوى تند و محرکى دارد)بويى شبيه ميوه(ابتدا بوى مطبوعى دارد 

 PH خنثى
 حالليت آب   درجه سانتيگراد٢٠در دماى )  ميلى ليتر١٠٠ گرم در ٢-٤/٢(حالليت متوسطى دارد 

، بنزن، کلروفرم و بيشتر حاللهاى آلى قابليت        در اتانول قابليت انحالل بااليى دارد؛ در دى اتيل اتر، استن           
 حالليت در حاللهاى آلى .انحالل دارد

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

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت٧٢٥( درجه سانتيگراد ٣٨٥؛ ): درجه فارنهايت٧٥٣(درجه سانتيگراد  ٤٠٢
 نقطه اشتعال(F.P) )درجه فارنهايت ١٨( درجه سانتيگراد -٨
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٨/١٣٥( درجه سانتيگراد -٢/٩٣
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٤/١٦٣( درجه سانتيگراد ٧٣

Kpa ١/١١) mmHg٨٣ (    درجه سانتيگراد؛        ٢٠در KPa ٣/١٥) mmHgدرجه   ٢٥در   ) ١١٥ 
 فشار بخار سانتيگراد

mPa.s ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ر  د٤٣/٠-٤٢/٠ 
 ساير اطالعات ماده اشک آور
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اين ماده براى آبزيان و محيط زيست آنها مضر مى باشد

ونيل استات سريعًا پليمرايز شده، بنابراين اگر اين ماده وارد محيط زيست                  
ونيل استات در آب طبيعى به              .شود، پليمرايزسيون مهمى روى مى دهد           

وسيله هيدروليز و واکنش هاى فتوشيميايى تنزل پيدا مى کند و اکسيدان توليد             
 .مى نمايد

 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .ن مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کردموضوع اي
  ;.LC50 = 31.0 mg/L; 96 Hr :ماهى قنات

)ماهى خورشيدى  (ماهى هاى مشخص نشده    : LC50 = 31.0 mg/L; 96 
Hr.;  

)ماهى طاليى(ماهى هاى مشخص نشده  : LC50 = 31.0 mg/L; 96 Hr 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات .توسعه پيدا خواهد کردموضوع اين مبحث در آينده 
 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى .بخارات اين ماده پليمرايز شوند.فرم مايع اين ماده پايدار است

شعله هاى باز، جرقه، تخليه الکتريسيته ساکن، گرما و ساير منابع محترق، نور، رطوبت، اشعات داراى                   
 اى مورد اجتنابمحيطه انرژى باال مثل اشعه ايکس

) مثل دى بنزول پيروکسيد    (، اسيدها، پراکسيدها     )مثل نيتراتها، پرکلراتها، پرمنگناتها    (عوامل اکسيدکننده   
 مواد نا سازگار ، اکسيژن)  يا موادخشک ـمثل سيليکاژل يا آلوميناAZOيا ترکيبات 

 خطرات ناشى از تجزيه استالدئيد، اسيد استيک
 ساير اطالعات 

 
  شناسى سم-١٣

LC50 (rat):  3250-4100 ppm (4-hour exposure) 
LC50 (mouse):1460-1550 ppm (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rat):  2900 mg/kg 
LD50 (oral, mouse):  1600 mg/kg مسموميت غذايى 
LD50 (dermal, rabbit):  2300 mg/kg  مسموميت ا ز پوست 

در . ليتر ازاين ماده سبب تحريکات خفيف در چشم خرگوشها شده              ميلى    ٥/٠
 مسموميت چشمى .مطالعات ديگر تحريکات شديد و سوختگى گزارش شده است

 دقيقه در خرگوشها       ٤٠ ازاين ماده پس ازگذشت            ١٤٢-٣٦ ppmاستنشاق   
 اثرات حاد .مشکالت رفلکسى و پاسخ در بر داشته است

  اطالعاتساير   A3سرطان زايى گروه 
  Species Routes Value 
LD 50    

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

TLV STEL : 15 ppm (53 mg/m3)   LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
Kg حمل و نقل هوايى ٥٠ 
Kg حمل و نقل دريايى ٥٠ 

Kg حمل و نقل راه آهن و جاده  ٥٠ 

 ماده خطرناک براى محيط        -٢/٩ مايع قابل اشتعال؛        -٣: طبقه بندى    
 زيست

  II: گروه بسته بندى 
 اير اطالعاتس

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[F] نمادهاى خطرات 

[R:11] 
 نشانه هاى ريسک
R-Phrase(s) 

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

 
 

  ساير اطالعات -١٦
در امولسيون مصنوعى پلى ونيل استات و رزين، رنگهايى که بيس اصلى آنها آب است، چسب،                         

چه و چرم، پلى ونيل الکل، کپليمر اتيلن ونيل استات، پلى ونيل بوتيرال، کپليمر                     روکش کاغذ، پار   
 .ونيل استات و آکريلونيتريل مورد استفاده قرار مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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