
  

 
 
 

       کلر                     منی موادي  کارت ا
 
 

CHLORINE                                                                             ICSC: 0126 
 کلرين

 )سيلندر(کپسول : نحوه نگهداری
Cl2: ميايیفرمول شي

 ٩/٧٠: وزن مولکولی
 
 

CAS # 7782-50-5
RTECS # FO2100000
ICSC # 0126
UN # 1017
EC # 017-001-00-7

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

ا     :آتش  ت ام راق اس ل احت ر قاب غي
واد را شدت می  راق ديگر م احت

 .بخشد
واکنش های زيادی منجر به آتش 

 .سوزی يا انفجار می گردد
 

واد       ا م هيچگونه تماسی ب
تيلن،  راق، اس ل احت قاب
يار   زات بس اک و فل آموني

.نداشته باشد) براده(ريز 
 

وزی در  ش س روز آت ورت ب در ص
امی   تفاده از تم راف، اس يط اط مح
 .عوامل خاموش کننده مجاز می باشد

وزی و    :انفجار  ش س ر آت ال خط احتم
ل   واد قاب ا م اس ب ار در تم انفج

و فلزات بسيار   احتراق، آمونياک   
 .ريز دارد

 

 
 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی کپسول       
ماده را با اسپری کردن آب بر رويش        

 .خنک نگهداريد
ر روی آن    تقيمًا ب ز آب را مس هرگ

 .نگيريد
 :مواجهه 

 
 

ا آن   ی ب ه تماس از هرگون
 .بپرهيزيد

ک    ک پزش ا ي وارد ب امی م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

و  اس س ده، احس زش، خورن
سرفه، سردرد، اشکال در تنفس،    

 تهوع، تنفس سزحی، گلو درد
ت  ن اس وارض ممک ن ع اي

 . تاخيری باشند
ه    ( ه را مالحظ ل توج ات قاب نک

 )فرمائيد

 وسايل حفاظت تنفسی
ه   ته و تهوي تم بس سيس

 عمومی
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
ا   ت ه رای مراقب اع  ب کی ارج ی پزش

 .دهيد
 

خورنده، سوختگی های پوست،        :پوست 
 درد

 

اظتی،   ای حف تکش ه دس
 لباس حفاظتی

 

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 
 

د،  :چشم ها  اری دي ده، درد، ت خورن
 سوختگی های عميق جدی

 

 عينک های ايمنی
م   ت چش راه  حفاظ ه هم ب

تگاه   ت دس ايل حفاظ وس
 تنفس

 

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

  :گوارشی
 

 
 
 
 

 

 



  

 
 
 

نبسته بندی و برچسب زد )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه نمائيد

 .با يک فرد ماهر مشورت نمائيد
 .از تهويه عمومی استفاده نمائيد

ر روی     تقيمًا ب ازل آب را مس ز ن هرگ
 .آن نگيريد

ردن آب  ا اسپری ک اده را ب ن م از اي گ
 .بصورت بسيار ريز انتقال دهيد

وسيله  : وسيله حفاظت فردی اضافی   (
 )حفاظت تنفسی

 

ل     اء        جدا از مواد قاب واد احي راق و م  احت
 .کننده نگهداری نمائيد

ا     ايی ب ک فض ک و در ي ان خن در مک
 .تهويه مناسب نگهداری نمائيد

کپسول بطور ويژه عايق بندی شده       
 .است

T symbol
R: 23-36/37/38
S: 7/9-44
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 5.1

 آلوده کننده دريايی

 )ش نکات را مالحظه فرمائيدبخ.(استنشاق آن ممکن است منجر به ورم ريوی شودم

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

م
ات
الع
اط

 
  :خطرات استنشاق 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزي فحالت 
 گاز سبز متمايل به زرد با بوی متمايز

 
  :کیيزيخطرات ف

 .اين گاز از هوا سنگين تر است
 

  :یيايميخطرات ش
به شدت با بسياری از ترکيبات آلی، آمونياک و فلزات بسيار ريز واکنش داده و موجب آتش سوزی و       

 . احتمال خطر انفجار می گردد
 .مجاورت آب به بسياری از فلزات خسارت وارد می آورددر 

 .به پالستيک ها، الستيک ها و رويه ها خسارت وارد می آورد
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 0.5 ppm; 1.5 mg/m3(as TWA).
TLV: 1 ppm; 2.9 mg/m3(STEL) (skin) (ACGIH 1992-1993). 

 
  :های مواجهه هرا

 .شاق جذب بدن شوداين ماده می تواند از راه استن
 

 .غلظت اين گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي سريع به حد زيان آور خواهد رسيد
 

 .اشک آور، اين ماده برای چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی خورنده می باشد

دار    . تبخير اين ماده ممکن است منجر به سرمازدگی شود      ه     (OELتماس بيش از مق حد تماس حرف
 .تاثيرات اين ماده ممکن است تاخيری باشند. ممکن است منجر به مرگ شود) ای
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 . اشد و منجر به برونشيت مزمن شوداين ماده ممکن است تاثيراتی بر ريه ها داشته ب

 .همچنين ممکن است بر دندان ها تاثير گذاشته و سبب سايش آنها شود
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد۶/٣۴: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٠١: نقطه ذوب

 ۴/١ ) :١=آب(چگالي نسبي 
ای  ار ٢٠در دم انتيگراد و فش ه س فر۶٨/۶ درج :  اتمس
 مايع است

 ميلي ليتر ١٠٠ گرم در ٧/٠:  درجه٢٠ليت در آب در حال
 

 ۵/٢): ١=هوا (بخارچگالي نسبي 
 ٨/٢١تا  ٩/٣: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

  آيلو پاسكال٣٨/۶:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در 

 :طی يست محياطالعات ز
 .اين ماده ممکن است برای محيط زيست خطرناک باشد

انوران    توجه ويژه ای بايست    ی به پرندگان، پستانداران و ج
 .آبزی داده شود

 

 

 نکات قابل توجه
د        . عوارض عدم ريوی اغلب تا چند ساعت نگذرد مشخص نمی شوند           زايش می ياب . اين عوارض با انجام کار جسمی اف

  .بنابراين استراحت کردن  و انجام آزمايشات پزشکی ضروری می باشد
 .  توسط پزشک يا جانشين وی بايستی مورد توجه قرار گيرداتخاذ به موقع يک اسپری مناسب

 . هشدار دهندگی بوی اين ماده زمانی که از مقدار حد تماس متجاوز شود ناکافی است 
 . هرگز در مجاورت آتش يا سطح داغ يا حين جوشکاری از اين ماده استفاده نکنيد

 . نگيريد) ز خوردگی کپسولبرای جلوگيری ا(هرگز اسپری آب را بر سيلندر دارای نشتی 
 .کپسول دارای نشتی را برای جلوگيری از نشتی گاز به حالت مايع بصورت معکوس برگردانيد

Transport Emergency Card: TEC (R)-2
NFPA Code: H3; F0; R0; oxy

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0126                                                                                                             CHLORINE

 
 
 
 

  طب صنعتی ‐بهداشت و درمان تهران 
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 
 
 

 


	نقطه جوش: 6/34 درجه سانتيگراد
	در دمای 20 درجه سانتیگراد و فشار 68/6 اتمسفر: مایع است
	حلاليت در آب در 20 درجه: 7/0 گرم در 100 ميلي ليتر

	چگالي نسبي بخار(هوا =1): 5/2
	Transport Emergency Card: TEC (R)-2


