
  

 
 

  دي كلرو پروپان1و1                                                     مني موادي  كارت ا
              

 
1, 1-DICHLOROPROPANE                                                 ICSC: 0723 

  دی کلرو پروپان١و١
 پروپيلن کلرايد

C3H6Cl2 / CHCl2CH2CH3: شيميايیفرمول 
 ٠/١١٣: جرم مولکولی

CAS # 78-99-9 
RTECS # TX9450000
ICSC # 0723
UN # 1992

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 بسيار قابل اشتعال :آتش 
در هنگام آتش سوزی توليد     
بخارات و گازهای سمی می      

 .نمايد

.ر مجاورت شعله قرار نگيردد
ه  واد محترق اورت م در مج

 .قرار نگيرد
رار      در مجاورت آتش سيگار ق

 .نگيرد
 

يد  پری آب، دی اکس وم، اس ودر، ف پ
 کربن

ای  :انفجار  ه ١۶در دم  درج
ورت  انتيگراد در ص س
د    وا تولي ا ه دن ب وط ش مخل

 .انفجار می کند

ای  ه ١۶در دم  درج
 :سانتيگراد
 محيط بسته
تفاده ا ی اس ايل الکتريک ز وس

 ضد انفجاری

ا و      كه ه وزي بش ش س ام آت ه هنگ ب
ردن آب،      ديگر ظروف    را با پاشيدن آ

 .خنك نگهداريد 

 :مواجهه 
 
 

 
 
 
 

 

 :استنشاق 
 

 گيجی
 
 
 

 تهويه عمومی
تفاده از    ا اس عی ي ه موض تهمي

 وسايل حفاظت فردی
 

 هوای تازه، استراحت
 

 قرمزی، درد :پوست 
 
 
 

 ای حفاظتیاستفاده از لباس ه
 
 
 

د   ادی آب بزني دار زي دا مق سپس . ابت
د  وده شده را در بياوري ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد 

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

 عينک ايمنی
 
 
 
 

ا          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
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
  :گوارشي

 
 
 
 

 :در حين آار
اميد  د، نياش يگار نخوري ، س

 .نكشيد
 
 
 

 .دهان فرد را بشوئيد
رد       ه ف يدن ب رای نوش ز ب يچ چي ه

 .ندهيد
 

 
 

 



  

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه آنيد 
 .از تهويه استفاده نمائيد

تا حد ممكن مايع نشت شده يا ريخته 
يا شده را در ظرف بدون منفذ 

 . جمع آوري نمائيدسربسته 
مايع باقيمانده را با شن يا جاذب بي 
خطر جذب نموده و به مكان ايمن 

 . منتقل نماييد
 .اين ماده را به داخل فاضالب نرانيد

لباس حفاظتي  : حفاظت فردي اضافي  (
آامل به همراه وسيله حفاظت تنفسي        
ی و   ای آل رای گازه ر ب ه فيلت ز ب مجه

 )بخارات

ای    يدها و بازه ا، اس يدان ه دا از اکس ج
داری      ذا نگه ذايی و غ واد غ وی، م ق

 .نمائيد
 .در محيط خنک نگهداری نمائيد

 .در محيط کامًال بسته نگهداری نمائيد
 .ستفاده نمائيداز تهويه مناسب ا

 .غذايی حمل نگرددبا غذا و مواد 
UN Hazard Class: 3
UN Subsidiary Risks: 6.1
UN Packing Group: II
Marine pollutant.

 .اين ماده باعث تحريک چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی می شودم

 : اثرات مواجهه كوتاه مدته

م
ا
ال
ا

 
 درجه سانتيگراد بسرعت تبخير شده و آلودگي هوا را در حد خطرناآي ٢٠اين ماده در دماي باالتر از  

 .بوجود مي آورد

  :خطرات استنشاقت

 .اين ماده از طريق استنشاقی  و گوارشی می تواند جذب بدن شودع
 . برای آن مشخص نشده استTLVط

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 مايع بی رنگ، با بوی مخصوص

 
  :كييزيخطرات ف

 .در سطح زمين حرکت می نمايدبخارات اين ماده سنگين تر از هوا بوده و 
 
 

  :ييايميخطرات ش
 .اين ماده در اثر حرارت دچار تغييرات شيميايی شده و توليد هيدروژن کلرايد و فسژن می نمايد

 
 

  :حدود مجاز شغلي

 
  :هاي مواجهه هرا

 
 

 

 
 

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كييزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٨٨: نقطه جوش

 ١٣/١): ١=آب(دانسيته نسبي 
 ندارد: حالليت در آب
 ٧/٨): درجه ٢۵آيلو پاسكال در(فشار بخار

 ٩/٣): ١= هوا (چگالي نسبي بخار
  درجه سانتيگراد١۶:نقطه اشتعال

وزي    ود س ود بخ رارت خ ه ح ه ۵۵٧:درج  درج
 سانتيگراد

وا    ( حدود انفجاري   ۴/٣۶: )بر حسب درصد حجمي ه
 ۵/١۴تا 

 ٣/٢: آب/ ضريب جداسازي اآتانول
 :طي يست محياطالعات ز

 
 

 

 نكات قابل توجه
اطالعات ناکافی در باره اثرات اين ماده بر روی سالمت انسان در دست می باشد، بنابراين بايد توجه بيشتری معطوف 

 .اين ماده شود
Transport Emergency Card: TEC (R)-30G32

 عاتگر اطاليد
ICSC: 0723                                                                                  1, 1-DICHLOROPROPANE

 
 

 
  طب صنعتی‐ شيرازبهداشت و درمان

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 سليمیمهندس  :تهيه 
 مهندس کشاورز 

 

 


