
 
 

  کلروفرم               كارت ايمني مواد
 
 

CHLOROFORM                                                                   ICSC : 0027 
 تری کلرو متان
 متان تری کلرايد
 کلرور فرميل

 CH3Cl3: فرمول شيميايی
 ۴/١١٩: جرم مولکولی

CAS # 67-66-3
RTECS # FS9100000
ICSC # 0027
UN # 1888
EC # 602-006-00-4

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 
 

 غير قابل احتراق 
 )را ببينيدقابل توجه نكات (

در صورت بروز آتش سوزي 
 .گازهاي سمي آزاد مي نمايد

 در صورت بروز آتش سوزي 
در محيط اطراف استفاده ازتمام 
عوامل خاموش آنندهگي مجاز 

 .هستند

 :انفجار 
 

ك    وزي، ريس ش س ورت آت در ص
 .انفجار دارد

يميايي را  ( رات ش مت خط قس
 )مشاهده نماييد

در صورت بروز آتش سوزي  
بشكه ها و غيره را با اسپري 

 .آردن آب خنك نگهداريد

 :مواجهه 
 

بهداشت را اآيدًا رعايت  
 . اييدنم

از تماس افراد خرد سال و 
آهنسال با اين ماده اجتناب 

 .شود

 

 :استنشاق 
 

سرفه، خواب آلودگي، سردرد، 
 تهوع

تهويه عمومي، تهويه 
موضعي يا وسيله حفاظت 

 تنفسي

  هواي تازه، استراحت
در صورت لزوم دادن تنفس 

 مصنوعي
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

 ممكن است جذب شود 
  درد،قرمزي

دستكش حفاظتي، لباس 
 حفاظتي

لباس هاي آلوده شده را از بدن 
 .بيرون بياوريد

پوست را با آب فراوان خيس 
 . آرده يا زير دوش آب بگيريد

 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي
 :ها  چشم

 
 

يا حفاظت  حفاظت صورت،  درد، قرمزي
 توام چشم و دستگاه تنفس

ا آب ابتدا چند دقيقه چشمها را ب
 .بشوييد

لنزهاي تماسي را اگر به 
سادگي امكان پذير است بيرون 

 .بياوريد
 .فرد را نزد پزشك ببريد

 :گوارشي 
 
 

 دل درد، استفراغ 
براي اطالعات بيشتر بخش (

 ) استنشاق را مالحظه فرماييد
 
 

 . دهان را با آب بشوييد 
مقدار زيادي آب به فرد بدهيد 

 .تا بنوشد
 . دفرد استراحت نماي

مراقبتهايپزشكي معرفي  براي
 .           نماييد 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . ناحيه خطر را تخليه آنيد

 . با يك آارشناس مشورت نماييد
تا حد امكان مايع نشت شده يا ريخته 
شده را در ظروف بدون منفذي جمع 

 . آوري نماييد
ده را در شن يا جاذب بي مايع باقيمان

خطر جمع آوري آرده و به مكان ايمن 
 . منتقل نماييد

نگذاريد اين ماده شيميايي وارد محيط 
 .زيست شود

وسايل : وسايل حفاظت فردي ويژه (
 )حفاظت تنفسی

قوي، بازهاي  ازاآسيد آننده هاي
قوي، فلزات، استون، غذا و علوفه 

 .نماييدنگهداری حيواني جدا 
تاريك با تهويه در سطح در مكان 

 .زمين نگهداري شود

در بسته بندي غير قابل شكستن يا 
بسته بندي شكستني را در داخل 
محفظه هاي غير قابل شكستن قرار 

 .دهيد
با غذا و علوفه حيواني جابجا 

  .نشود
Xn symbol
R: 22-38-40-48/20/22
S: 36/37
UN Hazard Class:6.1
UN packing Group: III

 ه آننده درياييآلود

اين ماده چشم را تحريك مي آند، ممكن است تاثيراتي روي قلب، آبد و آليه ها و سيستم اعصاب م
 .مرآزي گذاشته منجر به بيهوشي شود

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

 درجه سانتيگراد غلظت هوا بسرعت به حد زيان آور خواهد ٢١در اثر تبخير اين ماده در دماي م
 .رسيد

 :خطرات استنتشاق  

ات
الع
اط

 .انجام مشاهدات پزشكي ضروري مي باشند 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 مايع فرار، بي رنگ و با بوي مشخص

 :خطرات فيزيكي 
 . اين بخار از هوا سنگين تر است

 . در تماس با سطوح داغ يا شعله تجزيه شده تشكيل گازهاي سمي و محرك مي نمايد
 :خطرات شيميايي 

و استون ) از قبيل آلومينيوم، ليتيم، منيزيوم، سديم و پتاسيم(اين ماده به آرامي و بعضي فلزات 
 .وارد واآنش شده باعث خطر آتش سوزي و انفجار مي گردد

 .به پالستيك ها و ، الستيك ها و روآش ها آسيب وارد مي آورد
(Hydrogen chlorine,ICSC#063 - Phosgene,ICSC#0007 - Chlorine,ICSC#0126)

 :حدود مجاز شغلي 
TLV (as TWA): 10 ppm; 50 mg/m3 (ACGIH 1992-1993).
MAK: 10 ppm; 50 mg/m3; II,1, b (1992).
MAK: class III B (1992).

 :هاي مواجهه  راه
اين ماده مي تواند از طريق استنشاق يا باعبور از راه پوست و يا از طريق خوراآي وارد و جذب 

 .بدن شود
 

 . تاثيرات ممكن است تاخيري باشنداين 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 پوست مي شود، ) التهاب(تماس مكرر و تماس طوالني مدت با پوست سبب درماتيت 

 .اين ماده ممكن است براي انسان ها سرطانزا باشند 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  سانتيگراد درجه٦٢: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٦٤: نقطه ذوب

 ٤٨/١): ١=آب(چگالي نسبي 
رم در  ٨/٠:  درجه سانتيگراد  ٢٠حالليت در آب در دماي        گ

  ميلي ليتر١٠٠
  آيلو پاسكال٢/٢١:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ١٢/٤): ١=هوا (چگالي نسبي 

 درجه سانتيگراد    ٢٠هوا در   / چگالي نسبي مخلوط بخار   
 ٧/١ ):١=هوا(
 ٩٧/١: ريب پخش اآتانول آبض
 

 :اطالعات زيست محيطي 
د     اك باش ت خطرن يط زيس راي مح ت ب ن اس اده ممك ن م . اي

 .يبايستي به آب اعمال شودمتوجه ويژه 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 . در صورت افزايش مقاديري از مواد قابل اشتعال يا افزايش در ميزان اآسيژن هوا قابل احتراق مي گردد
 . مشروبات الكلي تاثيرات مضر را تقويت مي آنداستفاده از 

 . بسته به ميزان تماس آزمايشات پزشكي دوره اي ضروري مي باشد
 .ميزان هشدار دهندگي بو زمانيكه از مقدار حد تماس تجاوز آرد ناآافي مي باشد

 .در مجاورت آب يا سطوح داغ يا در طي انجام جوشكاري استفاده نشود
Transport Emergency Card: TEC (R)-146
NFPA Code: H2; F0; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0027                                                                                                    CHLOROFORM

 
 

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

 مهندسی بهداشت حرفه ایواحد 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 
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