
 
 
 

         کلرو بنزن             منی موادي  کارت ا
 

      
CHLOROBENZENE                                                             ICSC: 0642                    

                                                                                                       CAS # 108-90-7کلروبنزن
                                                                                      RTECS # CZ0175000:نام های ديگر 
                                                                                                         ICSC # 0642بنزن کلرايد
                                                                                                             UN # 1134کلرو بنزول
                                                                                                EC # 602-033-00-1فنيل کلرايد

MCB 
  C6H5Cl:فرمول شيميايی 
 ۶/١١٢: وزن مولکولی 

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 ، قابل اشتعال :آتش 
 اترابخ هنگام آتش سوزی     

ای( می   ) گازه ا س رک ي مح
 .آزاد می نمايد

 وجود شعله های باز ممنوع
 وجود جرقه ممنوع

 سيگار کشيدن ممنوع
 

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

االتر از   :انفجار  ای ب  ٢٧در دم
وط     راد مخل انتی گ ه س درج

ای  ل ه ارقاب اده  بخانفج ارم
 .با هوا تشکيل ميشوند

تر از    ای بيش رای دم  ٢٧ب
ه س  راد درج تم انتی گ از سيس
ته، ومی و  بس ه عم تهوي

نايی  ی و روش زات برق تجهي
 .استفاده کنيد ضد انفجار

ا و  در صورت آتش سوزی بشکه ه
ردن آب      ا اسپری ک ديگر ظروف را ب

 .بر رويشان خنک نماييد

 :مواجهه 
 
 
 

اده  ار م د ذرات بخ از تولي
 .جلوگيری کنيد

 . رعايت کنيدًا بهداشت را اکيد

ام م ورت در تم ک مش ا پزش وارد ب
 .نماييد

 :استنشاق 
 

رگيجه ردرد، س وع  ،س ته
 .عدم هوشياری

تهويه موضعی   -تهويه عمومی 
 .يا حفاظت دستگاه تنفسی

وای تازه  تراحت ه يم   ،،اس عيت ن  وض
 .نشسته

 .اگر الزم باشد دادن تنفس مصنوعی
 .ارجاع فرد برای مراقبت پزشکی

 تی، سخقرمزی :پوست 
 
 
 

ت   یدســـتکش های ايمن دا پوس ا ابت راوان آب  را ب دار ف مق
وده شده را        بشوئيد  سپس لباسهای آل

ا آب   ددًا پوست را ب د و مج در بياوري
 .بشوييد

کی    ت پزش رای مراقب رد را ب ف
 .بفرستيد

 عينک های ايمنی قرمزی :چشم ها 
ا    راه ب م هم ت از چش حفاظ

 حفاظت دستگاه تنفسی

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 . زيادی آب بشوئيدمقدار

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی را بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 دل درد :گوارشی
 )بخش استنشاق را ببنديد(

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

 کشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشوييد
کی    ت پزش رای مراقب رد را ب ف

 .بفرستيد
 



بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ايع نشت    ن است م ه ممک ايی ک ا ج ت
شده يا ريخته شده رابه داخل محفظه         

 . های بدون منفذ جمع آوری نماييد
ا      ن ي ر روی ش ده را ب ايع باقيمان م
ه يک   رده وب ر جذب ک ی خط اذب ب ج

 .  مکان ايمن منتقل نماييد
 شيميايی وارد   هرگز نگذاريد اين مادهًً   

 .شود محيط زيست
ايل ( افی  وس ردی اض ت ف  :حفاظ

 ماسک تنفسی صافی دار برای گازها 
 )و بخارات آلی

 

در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی و         
ل    وی و در مح يدانهای ق دا از اکس ج

 .خنک نگهداری نماييد

Xn symbol 
N symbol 
R: 10-20-51/53 
S: (2-)24/25-61 
UN Hazard Class: 3 
UN Packing Group: III

هم
ت م
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  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 مايع بی رنگ با بوی مشخص

 
 

  :کیيزيخطرات ف
 .حرکت نمايد) سطح زمين(تر است و ممکن است در امتداد کف  هوا سنگيناين بخار از 

 .امکان آتش گيری آن از راه دور وجود دارد
 

  :یيايميخطرات ش
نگام حرارت دادن،سوختن و در تماس با سطوح داغ تجزيه شده و توليد بخارات خورنده و اين ماده به ه

  .سمی از قبيل فسژن و کلرور هيدروژن می نمايد
با اکسيدانهای قوی،سولفوکسيد دی متيل وارد واکنش شده و باعث آتش سوزی و انفجار می              به شدت   
 .آوردالستيکها و بعضی پالستيکها خسارت وارد می به گردد،

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV: 10 ppm; 46 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1996). 
MAK: 10 ppm; 50 mg/m3; (1995). 

 
  :های مواجهه هرا

 .اين ماده می تواند از راه استنشاق بخارات آن و از طريق گوارش جذب بدن شود
 

  :خطرات استنشاق
ه سرعت       ٢٠بخارات اين ماده در دمای       ان آور می        ) نسبتاً  ( درجه سانتيگراد ب ه حد زي وا را ب غلظت ه

 .رساند
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
وذ ( بلعيدن مايع ممکن است سبب وارد شدن سريع      اده ) نف ونی          م ال خطر پنوم ا احتم ا ي ه ه ه داخل ري ب

 .تماس با آن ممکن است منجر به بيهوشی شود. های شيميايی شود
 .دثيرات اين ماده ممکن است تًاخيری باشنتا

 .انجام دادن آزمايشات پزشکی ضروری می باشد
 

 :اثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر
 .اين ماده ممکن است تًاثيراتی بر دستگاه اعصاب مرکزی، خون، کبد و کليه ها داشته باشد

 
 
 

 



 :خواص فیزیکی 
  درجه سانتيگراد١٣٢ :نقطه جوش
   درجه سانتيگراد-۴۵: نقطه ذوب

 ١١/١): ١= آب (چگالی نسبی 
رم   ٠٢/٠:  درجه سانتيگراد   ٢۵در دمای   حالليت در آب      گ

  ميلی ليتر١٠٠در 
ار  ار بخ ای  فش انتيگراد ٢٠در دم ه س و ١٧/١:  درج  کيل

 پاسکال
 
 

 ٨٨/٣): ١= هوا (ی نسبی بخار ماده چگال
  درجه ساتيگراد ٢٧: نقطه اشتعال

گيری  ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه ۵٩٠ :درج  درج
 سانتيگراد

اده   ری  حدود انفجا  وا         (م ر حسب درصد حجمی ه  ٣/١): ب
 درصد ١١تا 

ورت  انول آب بص ازی اکت ريب جداس : Log-Powض
٨۴/١٨/٢ – ٢ 

 

 :طی يست محياطالعات ز
اده وارد محيط              مواکدًا   ن م د اي  توصيه می شود که نگذاري

 .زيست شود
 

 

 نکات قابل توجه
 .مقدار حد تماس متجاوز گردد نا کافی می باشدميزان هشدار دهندگی بوی اين ماده زمانی که مقدار آن از 

 .هرگز در مجاورت آتش يا يک سطح داغ از اين ماده استفاده نکنيد
Transport Emergency Card: TEC (R)-90 
NFPA Code: H2; F3; R0;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0642                                                                                              CHLOROBENZENE

 
 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 

          مهندس امير غفاری
 

 با همکاری آقای دکتر عباس فرقدان
 
 


