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DDT                                                                                          ICSC: 0034 
 دی کلرو دی فنيل تری کلرو اتان

 اتان) پی کلرو فنيل( بيس ٢و٢ - تری کلرو- ١و١و١
 تري آلرواتان                 -١و١و١)  آلروفنيل–- پي(بيس -٢و٢

 C14H9Cl5: فرمول شيميایی
 ۵/٣۵۴: وزن مولکولی

 

CAS # 50-29-3 
RTECS # KJ3325000
ICSC # 0034
UN # 2761
EC # 602-045-00-7
 

/ نوع خطر 
 مواجهه

 قياطفاء حر/ ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 

ایع :آتش  ورت م راق بص ل احت ، قاب
ي   الل آل امل ح يون ش فرموالس
ممكن است قابليت شعله وري       

 . داشته باشند
ده       فيومهاي سمي و تحریك آنن

 مي  در اثر آتش سوزي بوجود    
 .آید

عله   اورت آن ش در مج
 .روشن نکنيد

ودر، يميایي ، پ  دي  اسپري آب، آف ش
 اآسيد آربن 

اگر بصورت حالل باشد خطر          :انفجار 
 .انفجار و آتش سوزی دارد

 

ا            در صورت بروز آتش سوزي بشكه ه
ك    ردن آب خن پري آ ا اس ره را ب و غي

 .نگهدارید 
 

ار آن         :مواجهه  از انتشار گرد و غب
 .يری نمائيدجلوگ

امًال رعایت  بهداشت را ک
 .فرمائيد

 

ا یک پزشک مشورت   وارد ب ه م در کلي
  .نمائيد

 :استنشاق 
 

ار  سرفه رد و غب اق گ از استنش
 .آن جلوگيری نمائيد

ا وسایل      هوت یه موضعي ی
 حفاظت تنفسي

 

 هواي تازه، استراحت، 
د  ر الزم باش نفس مصنوعي اگ دت . بدهي

 يارجاع براي مراقبتهاي پزشك

لباس هاي آلوده را از تن بيرون  دستكشهاي حفاظتي   :پوست 
پوست را آب زده و سپس آن . بياورید

 . را با آب و صابون بشوئيد
 

افظ       :چشم ها  عينكهاي ایمني یا مح
ا    راه ب م هم يله چش وس

ودر    احف ظت تنفسي، اگر پ
 .باشد

ابتدا چشمها را با مقدار زیادي آب براي     
 . چند دقيقه بشوئيد

ذیر است لنزهاي           اگر به سادگي امكان پ
 .تماسي را خارج نمایيد

 . براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد
 اسهال، ،رعشه، غش، گيجي    :گوارشی

ي   حسي و آرخي،   استفراغ، ب
 تحریك پذیري 

 :در حين آار
وردن  اميدن و , خ آش

 سيگار آشيدن ممنوع

 .دهان را بشوئيد
رای  ال ب ربن فع ول آب و ک ک محل ی

 .يدن به فرد بدهيدنوش
د   ه استفراغ کني رد را وادار ب ط در (ف فق

 استراحت، ) هوشياري شخصصورت 
 . براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
داخل مجاري  ه  باز ریختن این ماده     

 . خودداری نمائيدفاضالب 
ده را  ه ش اده ریخت تم هشس  ه و ب

دون      زی و ب ر فل روف غي ل ظ داخ
  .درز بریزید

د   ر الزم باش وگيری از  اگ رای جل ب
ار     ه     اول  پخش گرد و غب اده  ریخت م

  .نمائيدمرطوب شده را
ع      ت جم ه دق ده را ب اده باقيمان م

سپس به مكان امني    آوری نموده و    
  .انتقال دهيد

ژه ( ردي وی ت ف ایل حفاظ  :وس
ا صافی  رای P3ماسک تنفسی ب  ب

 )ذرات سمی

. دمات آتش نشاني در دسترس باشد       خ
وم   وی، آهن، آلوميني ایی ق واد قلي از م

د          داری نمائي دا نگه  .و نمک های آن ج
ذا و  ذایی  از غ واد غ نل م دا   پرس ج

 .نگهداری نمائيد

ذا و        ا غ واد غذایی     آنرا ب  حمل   پرسنل م
 . نكنيد 

ر  را در ظ ا وآن ي ی ومي  ف آهن آلوميني
 .نگهداري نكنيد 

T symbol
N symbol
R: 25-40-48/25-50/53
S: (1/2-)22-36/37-45-60-61
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: III

 
 آلوده کننده مهم دریایی

 و در نتيجه باعث تشنج و مشكل     CNSعصب مرآزي  ممكن است سبب اثرات روي سيستم      این ماده م
  .تنفسي شوند

 . تحریك مي آندرا دستگاه تنفسي  و چشمها، پوستاین ماده ه

م
 

ه هر حال        جزئي است   رجه سانتيگراد   د ٢٠دراین ماده   بخار    ان آور از ذرات          ولی ب غلظت مضر و زی
 .هوا مي تواند به سرعت بوجود آید مخصوصًا اگر بصورت پودر باشد این ماده در 

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 آریستالهاي آم رنگ با پودر سفيد

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 
 

  :یيايميخطرات ش
  . بوجود مي آیدHCLشامل  فيومهاي سمي خورنده ،در احتراق

 . آلومينيوم واآنش نشان ميدهد وبا نمكهاي آلي و غيرآلي ، آهن
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: ppm; 1 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1993-1994). 

  :های مواجهه هرا
 .این ماده مي تواند بوسيله استنشاق و پوست جذب بدن شود 

 
  :خطرات استنشاق

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 . ممكن است سبب مرگ شودبا آن تماس 
 .اقدامات پزشكي الزم است

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 . اثر داشته باشدو روی کبد  CNSاین ماده ممكن است روي
  .سرطانزایي در انسان شودباعث این ماده ممكن است 

 .د گردمثل انسان نيز  ممكن است سبب اثرات سمي روي توليداین ماده 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
 ٢۶٠ °c:نقطه جوش 
 ١٠٩ °c: نقطه ذوب 

 ١ نسبت به آب ۵/١: چگالي 
 )                نامحلول( غيرمحلول :قابليت حل شدن در آب
  ٣۶/۶-۶/٣٨: Log powاآتانول / ضریب جداآنندگي آب 

 

  :طیيست محياطالعات ز
  .شدیدًا سمي استي زبراي موجود زنده آباین ماده 

 . استمخاطره آميز این ماده  براي محيط زیست 
 . توجه ویژه باید به پرندگان داده شود

 . در زنجيره غذایي براي انسان مهم است
تجمع در بدن موجود زنده دریایي و ترشح از طریق شير 

 .قابل توجه است

 

 نکات قابل توجه
 .اری برای این ماده مشخص نگردیده استحد انفج

 .بسته به ميزان تماس، آزمایشات پزشکی دوره ای توصيه می گردد
 .حالل استفاده می شود در فرمول های تجاری و خاصيت سمی و فيزیکی را تغيير می دهدبه عنوان 

 .لباس های کار  را هرگز به خانه نبرید
وکس، آن وان آزوت اری آن می ت ای تج ام ه زارول، گوساپون و از ن زارکس، گ ون، گ زودکس، گزاپ ان، ای وفکس، آگریت

 .نئوسيد را نام برد
Transport Emergency Card: TEC (R)-61G53b

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0034                                                                                                                          DDT

 
 

 
  طب صنعتی‐اهوازبهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 غانممحمود مهندس  :تهيه
 
 
 

 


