
  

 
 

 کلرو استيل کلرايد                                                       منی موادي  کارت ا
              

 
CHLOROACETYL CHLORIDE                                         ICSC: 0845 

 کلرو استيل کلرايد
 کلرو استيک اسيد کلرايد

 لرو استيل کلرايدمنو ک
 C2H2Cl2O/ClCH2COCl: فرمول شيميايی
 ٩/١١٢: جرم مولکولی

 

CAS # 79-04-9
RTECS # AO6475000
ICSC # 0845
UN # 1752
EC # 607-080-00-1

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 غير قابل احتراق :آتش 
وم    در زمان آتش سوزی تو     د في لي

 .های سمی و محرک می نمايد

 
 
 
 

 پودر، دی اکسيد کربن

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :مواجهه 
 
 

ن         ا اي از هر نوع تماسی ب
 .ماده اجتناب ورزيد

 

 

 :استنشاق 
 

ی     رفه، تنگ وزش، س اب، س الته
 نفس

اخيری    ت ت ن اس م ممک ن عالئ اي
 .باشند

 تهويه عمومی
ا وسيله       تهويه موضعی ي

 حفاظت تنفسی
 
 

 وای تازه ، استراحته
 .وضعيت نيمه نشسته 

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

ق و  :پوست  وختگی عمي زی، س قرم
 شديد، درد

 
 
 

ای   اس ه تفاده از لب اس
 حفاظتی

 

 .لباس های آلوده شده را در بياوريد
راوان     ا آب ف رد را ب دن ف ت ب پس

 .بشوئيد
 ارجاع برای مراقبت های پزشکی

زی، :چشم ها  د،  قرم اری دي  درد، ت
 سوختگی شديد و عميق

 
 
 

افظ    ا مح ورت ي اظ ص حف
يله   راه وس ه هم م ب چش

 حفاظت تنفسی
 

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

 
کمی، ال :گوارشی وختن،  درد ش اب، س ته

 اسهال و استفراغ
 
 
 
 

 : در حين کار
اميدن و  وردن، آش خ

 سيگار کشيدن ممنوع
 

 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد
 .به فرد مايعات ندهيد

 ارجاع برای مراقبت های پزشکی

 
 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ته و  تی را در ظروف سربس واد نش م

دون منفذ جمع آوری نموده و سپس        ب
 .به يک مکان ايمن منتقل نمائيد

ژه  ( ردی وي ت ف ايل حفاظ اس : وس لب
ت     ايل حفاظ امل وس اظتی ش ل حف کام

 )تنفسی مجهز به کپسول اکسيژن
 

 .از مواد غذايی دور نگهداريد
ب  ه مناس ا تهوي ک و ب يط خن در مح

 .نگهداری نمائيد

داری     ذ نگه دون منف روف ب در ظ
 .نمائيد

 .مواد غذايی حمل نگردد غذا و با
C symbol
R: 34-37
S: 9-26
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: II

م
طال

 
 . اين اثرات ممکن است تاخيری باشند.استنشاق بخار يا آئروسول های آن باعث ادم ريوی می شوده

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

 . درجه سانتيگراد بسيار سريع تبخير شده و به حد زيان آور می رسد٢٠در دمای  

  :خطرات استنشاقت
دن می                  عا ين از طريق گوارشی جذب ب اين ماده از طريق استنشاق بخارات و آئروسول هايش و همچن

 .شود

  :حدود مجاز شغلیا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .مايع بی رنگ تا متمايل به زرد کم رنگ و با بوی تند

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 
 

  :یيايميخطرات ش
ل فسژن و اسيد       اين اده در اثر گرما تجزيه شد     ده مث ه و در اثر سوختن توليد فيوم های سمی و خورن

 .کلريدريک می نمايد
 .در واکنش با آب يا بخار آب توليد هيدروژن کلرايد سمی و خورنده می نمايد

 

TLV: 0.05 ppm; 0.23 mg/m3 (skin) (ACGIH 1991-1992). 
TLV (as (STEL): 0.15 ppm; 0.69 mg/m3 (ACGIH 1991-1992). 

 
  :های مواجهه هرا

 

 

 . چشم ها، پوست، دستگاه گوارشی و دستگاه تنفسی اثر خورنده دارداين ماده بر روی

 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .اين ماده روی پوست ممکن است باعث درماتيت شود

 . ماده، ريه ها تحت تاثير قرار می گيرنددر اثر تماس طوالنی مدت با اين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١٠۶ :نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -٨/٢١: نقطه ذوب

 ۴/١ ):١=آب(چگالي نسبي 
  
 

 ٩/٣) : ١=هوا (بخارچگالي نسبي 
وا وبخار در           درجه سانتيگراد   ٢٠چگالي نسبي مخلوط ه

 ٠٧/١) : ١=هوا (
  آيلو پاسكال۵/٢:  درجه سانتيگراد٢٠ فشار بخار در

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 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
Transport Emergency Card: TEC (R)-80 G14 
NFPA Code: H3; F0; R1;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0845                                                                         CHLOROACETYL CHLORIDE

 
 

 
  طب صنعتی ‐اراک و کوهدشت بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

  روستايیسعيدمهندس  :تهيه
 
 
 

 


	نقطه جوش: 106 درجه سانتيگراد
	چگالي نسبي بخار(هوا =1) : 9/3
	چگالي نسبي مخلوط هوا وبخار در 20 درجه سانتیگراد (هوا =1) : 0

