
 
 

 تانم دی کلرو              كارت ايمني مواد
 
DICHLOROMETHANE                                                       ICSC: 0058 

 دی کلرو متان
 متيلن کلرايد

DCM 
CH2Cl2: فرمول شيميايی
٩/٨۴: وزن مولکولی

  CAS # 75-09-2
RTECS # PA8050000
ICSC # 0058
UN # 1593
EC # 602-004-00-3

/ نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 
 

ل   ژه اي قاب رايط وي ت ش تح
 .احتراق است

در صورت بروز حريق گازها     
رك     مي و مح اي س وم ه و في

 .آزاد مي آند

يط     ق در مح روز حري ورت ب : در ص
ا مجاز        استفاده از   تمام خاموش آننده ه

 .است 

 :انفجار 
 

ار    وزي و انفج ش س ر آت خط
يميايي را   ( واد ش رات م خط

 )مالحظه آنيد

ق    روز حري ورت ب روف : در ص ظ
ا  ( ك ه اچلي ا ي كه ه ا  )  بش ره را ب و غي

 .اسپري آردن آب خنك نگهداريد

 :مواجهه 
 

اب   اس اجتن ه تم از هرگون
 .نمائيد

 

 :استنشاق 
 

واب  ودگيخ ي،آل  ، گيج
ردرد  وع  ، س ت ته  ،حال
  مرگ، ضعف،بيهوشي

ه ا  ،تهوي عي ي ه موض  تهوي
 وسايل حفاظت تنفسي 

  استراحت،هواي تازه
  در صورت نياز تنفس مصنوعي

راي مراقبتهاي پزشكي ارجاع         فرد را ب
 .دهيد 

 :وست پ
 
 
 

ت  كي پوس زي ،خش  ، قرم
 .احساس سوزش

 .دستكش هاي حفاظتي
 .البسه حفاظتي

 . ي آلوده شده را در بياوريدلباس ها
ا آب و     پوست را آبكشي آرده و سپس ب

 .صابون بشوئيد

 :ها  چشم
 
 
 

 سوختگي هاي    ، درد ،قرمزي
 عميق جدي 

ي  ك ايمن اظ ،عين  حف
ورت  م  ،ص ت چش ا حفاظ  ي

ت   يله حفاظ راه وس هم
 .تنفسي 

ابتدا براي چند دقيقه با مقدار زيادي آب   
 .بشوئيد

 را در   در صورت امكان لنزهاي تماسي      
 . بياوريد

 .سپس فرد را به پزشك ارجاع دهيد

 :گوارشي 
 
 

 درد شكمي 
براي اطالعات بيشتر بخش       (

 )استنشاق را ببينيد

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار    ،خوردن

 .آشيدن ممنوع
ذا  ل از غ تها را قب دس

 .خوردن بشوييد

 .دهان را آب بكشيد
 .سعي در ايجاد استفراغ نكنيد

دار زي  رد مق ه ف ا ب د ت ادي آب بدهي
 .بياشامد 

 .فرد استراحت  آند



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
ا حد             ه شده را ت مايعات نشتي يا ريخت
ذ  دون منف اي ب ه ه ن در محفظ ممك

 . جمع آوري آنيد
اده   ا م ه ي ا ماس ده را ب ايع باقيمان م
ك   ه ي وده و ب ذب نم ي ج اذب خنث ج

 .منتقل نمائيدمكان ايمن 
نگذاريد اين مواد به داخل محيط وارد     

 .شود
امل  ( ژه ش ردي وي ت ف يله حفاظ وس

اظتي  اس حف تگاه   لب راه دس ل هم  آام
 )تنفسي سر خود

 

 .دور از فلزات نگهداري شود
ه ( يميايي را مالحظ واد ش رات م خط

 ) آنيد
ان    ذايي و آارآن واد غ دور از م

 .رستوران نگهداري شود
ا تهو      داد آف       در جاي خنك ب ه در امت ي

 .نگهداري شود

.بسته بندي در ظروف غير قابل شكستن
ته     تني را در بس اي شكس دي ه ته بن بس

 .هاي غير قابل شكستن بگذاريد
ذايي     ان بخش غ ذا و آارآن ا غ راه ب هم

 .جابجا نكنيد
Xn symbol
R: 40
S: 23-24/25-36/37
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: III

 

 
ال

 
اي ت اده در دم ن م ر اي ا تبخي ا  ٢٠ب د و ب ود مي آي اآي بوج د خطرن وا در ح ودگي ه انتيگراد آل ه س  درج

 .سرعت بيشتر هنگام اسپري آردن يا پاشيدن اين مورد نيز بوجود مي آيد
 :خطرات استنتشاق ا

 :هاي مواجهه  راهع

 . الستيك و پوشش ها را از بين مي برد،بعضي از اشكال پالستيكط

 ليتيم و بازهاي قوي و اآسيدانها واآنش         ، پتاسيم ، سديم ، منيزيوم ،به شدت با فلزاتي از قبيل آلومينيوم      ا
 .داده سبب خطر آتش سوزي و انفجار مي شود

 .اين ماده ممكن است سبب تاثيرات بر خون شده و منجر به تشكيل متهموگلوبين شودم

 . خوردن آن مي تواند سبب نفوذ به داخل ريه ها و خطر پنوموني شيميايي شوده

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت م

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

 
 :خطرات فيزيكي 

ان  . بخار آن از هوا سنگين تر است       ر جري ك  ،در اث م زدن ( تحري رو استاتيكي     ) به ات الكت ره جريان و غي
 .مي تواند توليد شوند

 :خطرات شيميايي 
 . سمي و خورنده بوجود مي آيددر تماس با سطوح داغ يا شعله اين ماده تجزيه شده و فيوم هاي

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: 50 ppm;174 mg/m3 (ACGIH 1992-1993).

 .اين ماده از طريق استنشاق و پوست جذب بدن مي شود

 

 . پوست و دستگاه تنفسي را تحريك مي آنند،اين ماده چشم ها

 
 

 :كرراثرات مواجهه طوالني مدت يا م
 . تماس مكرر يا طوالني مدت با پوست ممكن است سبب درماتيت پوستي شود

اري استحاله                     اين ماده ممكن است تاثيراتي بر سيستم اعصاب مرآزي و آبد داشته باشد و منجر به بيم
 .مغز و بزرگي آبد شود) فساد(
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٤٠: نقطه جوش
 انتيگراد درجه س-١/٩٥: نقطه ذوب

 ٣/١): ١=آب (چگالي نسبي 
ر در   ١٠٠حالليت در آب بر حسب گرم بر         :  درجه ٢٠ ميلي ليت

٣/١  
  آيلو پاسكال٤/٤٧:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار  در 

 
 
 

 ٩/٢): ١=هوا (چگالي نسبي بخار 
 ٩/١: د درجه سانتيگرا٢٠هوا در / چگالي نسبي بخار 

گيري   ود آتش ود بخ رارت خ ه ح ه  د٦٤٠: درج رج
 سانتيگراد

اري  دود انفج وا(ح ر حسب درصد حجمي در ه  ١٤): ب
  ٢٥تا 

انول       ر حسب      /ضريب جداسازي اآت : Log-Pow آب ب
٢٥/١ 

 :اطالعات زيست محيطي 
 .اين ماده ممكن است براي محيط خطرناك باشد

 .موجودات آبزي را مورد توجه قرار دهيد
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 . در انسان سرطانزا است است و احتماًالA2ه متعلق به گروه  اين مادACGIHمطابق نظر 
 . در خون داردCOسيگار آشيدن يك تاثير اضافي تشكيل منوآسيد آربن 

ين       مخلوط هاي قابل انفجار آن در برابر  آتشگيري خودبخودي از خود مقاومت نشان داده ولي ممكن است تحت شرايط مع
 . بوجود آيد

 .ده قابل اشتعال يا افزايش در ميزان اآسيژن هوا ميزان احتراق را افزايش مي دهدافزودن مقدار آمي از ما
 .استفاده از مشروبات الكلي تاثيرات زيا آور را تقويت مي آند
 . بسته به درجه تماس آزمايش پزشكي دوره اي بايد انجام شود

 .شدهشدار دهندگي بو وقتي آه مقدار آن از حد تماس تجاوز آند ناآافي مي با
                 .در مجاورت آتش يا سطوح داغ يا طي جوشكاري از آن استفاده نكنيد

TEC(R)-720                                                                                          
NFPA Code: H2; F1; R0;

 ديگر اطالعات
 

ICSC: 0058                                                                                        DICHLOROMETHANE 

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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