
 
 

 ليكلرور مت       كارت ايمني مواد
 

METHYL CHLORIDE                                                          ICSC: 0419    
 کلرور متيل
 کلرو متان

 منو کلرو متان
 )کپسول(

 CH3Cl: فرمول شيميایی
 ۵/۵٠: وزن مولکولی

CAS # 74-87-3
RTECS # PA6300000
ICSC # 0419
UN # 1063
EC # 602-001-00-7

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 
 
 

 .آامًال قابل اشتعال است
بب   رارت دادن آن س ح
ال     ار و احتم زایش فش اف

 .خطر انفجار دارد

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد
 .نكنيدهيچ جرقه اي توليد 
 سيگار آشيدن ممنوع

 . جریان را قطع نمایيد
يط   راي مح د و ب ته باش ان نداش ر امك اگ
اطراف نيز خطرناك نباشد بگذارید آتش      

 . بسوزد تا خاموش شود
اموش  ا اسپري آب خ وارد ب ایر م در س

 .نمایيد

 :انفجار 
 
 

وا   ا ه از ب اي گ وط ه مخل
 .قابل انفجار هستند

ومي،  ه عم ته، تهوی تم بس سيس
ي و  اس زات برق تفاده از تجهي

اري و   د انفج نایي ض روش
 .ابزارهاي دستي ضد جرقه

در هنگام بروز آتش سوزي آپسول این       
ا      د و ب ك آني يدن آب خن ا پاش اده را ب م
ارزه   ده مب ان حفاظت ش ك مك آتش از ی

 نمایيد

 :مواجهه 
 

ت را   امًالبهداش ت ک  رعای
  .نمایيد

 

 :استنشاق 
 
 

ردرد،  ي، س نج، گيج  تش
وع  ي،  ته ، بيهوش

ه   ادل ب دم تع تفراغ، ع اس
 هنگام راه رفتن

تهویه عمومي، تهویه موضعي     
 یا وسيله حفاظت تنفسي

 هواي تازه، استراحت
نوعي  ا نفس مص د دادن ت ر الزم باش  گ

 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

ود،    ذب ش ت ج ن اس ممك
بب     ایع س ا م اس ب در تم

 .سرمازدگي مي شود

بسه  دستكش عایق سرمایي، ال     
 حفاظتي

ا   ت را ب رمازدگي پوس ورت س در ص
ا       مقدار زیاد آب خيس آرده، اما لباس ه

 .را بيرون نياورید

 :ها  چشم
 
 

ه بخش پوست را  مالحظ
 .نمائيد

ا       عينك ایمني، حفاظت صورت ی
تگاه  م و دس وام چش ت ت حفاظ

 تنفسي

 

 :گوارشي 
 
 

   

 
 
 



 

 و برچسب زدنبسته بندي )ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . ناحيه خطر را تخليه نمایيد

. با یك آارشناس مشورت نمایيد
 . تهویه عمومي انجام دهيد

هرگز نازل شيلنگ آب را مستقيمًا بر 
 . مایع نگيرید

لباس : وسایل حفاظت فردي ویژه(
حفاظتي آامل با ماسك تنفسي متصل 

 )به آن

در ساختماني آه مقاوم در برابر آتش 
 .داري گرددسوزي باشد نگه

F+ symbol
Xn symbol
R: 12-40-48/20
S: (2)-9-16-33
UN Hazard Class: 2.1

م
 

طال
 .ضروري است معاینات پزشكي انجام شوده

ست ایجاد سرمازدگي آند و ممكن است سبب تاثيراتي بر دستگاه عصب مرآزي، این ماده ممكن ام
 . آبد، آليه ها و ریه گردیده و منجر به نارسایي عمل آنها شود

در صورتي آه آلودگي این ماده آنترل نشود غلظت این گاز در هوا به سرعت به حد زیان آور ت
 .خواهد رسيد

 :خطرات استنتشاق ا
 . این ماده مي تواند از طریق استنشاق و یا از راه پوست بداخل بدن جذب شودع

 .در مجاورت رطوبت سبب آسيب به فلزات مي گردد ا

ممكن است سبب تاثير بر آزمایشات بر روي حيوانات آزمایشگاهي نشان داده است آه این ماده  
 .توليد مثل انسان گردد

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 گاز مایع، بي رنگ

 
 :خطرات فيزيكي 

احتمال آتش گيري از .  از هوا سنگين تر است و ممكن است در سطح زمين حرآت نمایداین گاز
 .فاصله دور وجود دارد و ممكن است در مكان هایي با سقف آوتاه سبب آاهش اآسيژن شود

 :خطرات شيميايي 
این ماده در اثر سوختن تجزیه شده و توليد گازهاي سمي و خورنده مثل آلرور سدیم و فسژن مي 

 .ایدنم
به شدت با پودر آلومينيوم، پودر فلز روي، تري آلرور آلومينيوم و اتيلن وارد واآنش شده احتمال 

 . خطر آتش سوزي و انفجار را بوجود مي آورد

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: 50 ppm; 103 mg/m3 STEL: 100 ppm; 207 mg/m3 (skin) 
(ACGIH 1994-1995).

 :هاي مواجهه  راه

 
 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 

 
 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

 
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-٢/٢٤: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٦/٩٧: نقطه ذوب

 ٩٢/٠ :)١=آب (چگالي نسبي 
  آيلو پاسكال٥٠٦ : درجه٢١فشار بخار در 

 ٨/١ :)١=هوا (چگالي بخار نسبي 
  گاز قابل اشتعال:نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد٦٣٢ :رارت خود بخود سوزيدرجه ح
وا   ي ه د حجم ب  درص ر حس ار ب دود انفج ا١/٨ :ح    ت

٤/١٧  
 

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 . یك نام تجاري ماده است(ARTIC)آرتيك 
Transport Emergency Card : TEC(R)-41/20G12
NFPA Code: H2; F4; R0;

 
 ديگر اطالعات

ICSC: 0419                                                                                          METHYL CHLORIDE

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
 ندس امير غفاری         مه

 
 کرم رضا شفيع زادهدکتر آقای با همکاری 
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