
 
 

     تري فلئورو اتان – 2و2و1 - تري كلرو-2و1و1      مني موادي  كارت اِ
 
 
   1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE         ICSC: 0050 

                                                                                    CAS # 76-13-1تری کلروتری فلورواتان
CFC 113    RTECS # KJ4000000                                                                                  

 R 113       ICSC # 0050                                                                                                 
 ۴/١٨٧: وزن مولکولی  

                         C2Cl3F3 
 فرمول شيميايی

                         Cl2FCCClF2 
 

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

ل    :آتش  اص قاب رايط خ در ش
ت راق اس ر . احت در اث

وم   ای  و في راق گازه احت
می و گازه ای س ای ه

 .تحريک کننده توليد می کند

وزی در  .در معرض شعله باز نباشد ش س روز آت ورت ب در ص
اموش  ل خ تفاده از عوام راف اس اط

 .کننده ميانه مجاز می باشد

  :انفجار 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی، بشکه        
ها و ديگر ظروف را با اسپری کردن        

 .آب بر رويشان خنک نگهداريد
 

 :مواجهه 
 
 

  
 
 
 

 :ستنشاق ا
 

رگيجه،  ی، س ی قلب اريتم
 خواب آلودگی، بيهوشی

 
 

ه  ومی، تهوي ه عم تهوي
ت  يله حفاظ ا وس عی ي موض

 تنفسی 

 هوای تازه، استراحت
 .اگر نياز باشد تنفس مصنوعی بدهيد

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 قرمزی :پوست 
 
 
 

لباس های آلوده شده را از تن خارج           دستکش های حفاظتی
 .دکني

ر              ا زي ادی آب ي دار زي ا مق پوست را ب
 .دوش بشوئيد

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

ا          عينک حفاظتی 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

 .ببريدسپس فرد را نزد پزشک 
  :گوارشي

 
 

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

 کشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشوئيد
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

 



بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
ه شده را در  ا ريخت ايع نشت شده ي م

بدون منفذی جمع    سر بسته و    ظروف  
 .يدآوری نماي

ا   ر روی شن ي ايع ب ده م جذب باقيمان
ان   ه مک ال ب ر و انتق ی خط اذب ب ج

ن يميايی   . ايم واد ش دهيم م ازه ن اج
 .وارد محيط شود

افی   ( ردی اض ت ف ايل حفاظ  :وس
 )کاملوسيله حفاظت تنفسی 

 

داری   ه نگه ا جداگان اژ ه زات و آلي از فل
بخش خطرات مواد شيميايی را       . (نماييد

 ).مالحظه نمائيد
 .خنک نگهداری نمائيددر جای 

 .با تهويه در امتداد کف نگهداری نمائيد

 

وا         بخارات اين ماده خيلی سريع در مقادير کم جابجا می شود           هم ا ه ر در فضای محدود باشد ب ابراين اگ ، بن
 .جدًا باعث خفگی می شود

م
ات

ال
 

 . ماده از طريق استنشاق و از راه خوراکی جذب بدن می شوداين 
  :حدود مجاز شغليع

اک می شود                       ط . با فلزات پودری و گردی وارد واکنش می شود و موجب آتش سوزی و انفجارهای خطرن
 .با منيزيوم ترکيب شده و تشکيل آلياژ می دهد

د  (ا دروژن کلراي د   ICSC # 0007 ، فسژن   ICSC # 0163هي دروژن فلوراي ، ICSC # 0283 ، هي
 ).ICSC # 0633کربنيل فلورايد 

 :ت ظاهري يكي و وضعيزيحالت ف
 ايع بی رنگ با بويی ويژه و مشخصم
 

 : كييزيخطرات ف
ر است         ود اکسيژن            بخارات آن از هوا سنگين ت ه و باعث کمب ر سقف تجمع يافت ذا ممکن است در زي ، ل

 .گردد
 

 : ييايميخطرات ش
 .اين ماده در تماس با سطوح داغ يا شعله ها تجزيه شده و گازهای سمی و خورنده را تشکيل می دهد

 

TLV: 1000 ppm; as TWA 1250 ppm; STEL A4 (ACGIH 2001). 
MAK: 500 ppm; 3900 mg/m3; IV (2001). 

 
  :هاي مواجهه هرا

 
  :خطرات استنشاق

 
 : اثرات مواجهه كوتاه مدت

د و ممکن است ب                    ا را تحريک می کن اده چشم ه ا و سيستم اعصاب      اين م ر روی سيستم قلب و رگ ه
ا           رس ي بب دپ ود و س زی ش اب مرک ب و اعص ی در قل ی نظم ث ب ه باع ته و در نتيج ر گذاش زی اث مرک

 . افسردگی شود
 .مواجهه با اين ماده ممکن است سطح هوشياری را پايين آورد

 
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 .شود) آماس(مکن است باعث درماتيت تماس مکرر و يا طوالنی مدت با پوست م
 

 
 
 
 
 



 
 

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد۴٨: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٣۶: نقطه ذوب

 ۵۶/١): ١= آب (چگالی نسبی 
ت در آب  ای (حاللي انتيگراد ٢٠در دم ه س ):  درج

  ميلی ليتر١٠٠گرم در ٠٢/٠
ار   ار بخ ای (فش انتيگراد ٢٠در دم ه س و ٣۶):  درج  کيل

 کالپاس
 
 

 ۵/۶): ١= هوا (چگالی نسبی بخار ماده 
 درجه   ٢٠چگالی نسبی مخلوط بخار ماده با هوا در دمای          

 ٠/٣): ١= هوا (سانتيگراد 
گيری  ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه ۶٨٠: درج  درج

 سانتيگراد
اريتم ) جداسازی ( ضريب پخش  انول آب بصورت لگ اکت

Pow :٣٠/٣ 

 :طي يست محياطالعات ز
 .  موجودات آبزی سمی استاين ماده برای

 . همچنين ممکن است برای محيط زيست نيز خطرناک باشد
 .و اثراتش بر اليه ازن شودماده ن يخصوصی به آمبايد توجه 

 
 

 نكات قابل توجه
 .غلظت باالی آن در هوا موجب نقصان اکسيژن می شود و خطر بيهوشی يا مرگ را در بر دارد

 . اکسيژن آن را بررسی کنيدقبل از ورود به هر مکان ميزان
 .بوی اين ماده هنگاميکه ميزان آن از حد مجاز تجاوز کرد احساس می گردد ، لذا غير کافی است

 .هرگز در مجاورت آتش يا سطوح داغ يا هنگام جوشکاری کردن استفاده نگردد
 .١١٣ ، هالون ١١٣ ، فريجن ١١٣فرئون : ديگر نام های  تجاری اين ماده عبارتند از 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20G08
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0050                                              1,1,2-TRICHLORO-1,2,2TRIFLUOROETHANE

 
 
 

  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

 
 با همکاری آقای دکتر عباس فرقدان


