
 
 
 

 لنيتری کلرو ات             منی موادي  کارت ا
 

      
TRICHLOROETHYLENE                                                   ICSC: 0081                    

 تري آلرو اتيلن
  آلرو اتيلن تري٢و١و١

 تري آلرو اتن
 اتيلن تري آلرایى
 C2HCl3/ClCH=CCl2: فرمول شيميایي
 ۴/١٣١: وؤن مولكولي

CAS # 79-01-6
RTECS # KX4550000
ICSC # 0081
UN # 1710
EC # 602-027-00-9

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

رایط خا :آتش  ت ش ل تح ی قاب ص
 .احتراق است

ل توجه را ( بخش نکات قاب
 )مالحظه نمایيد

 

وزی در   ش س روز آت ورت ب در ص
ام عوامل         محيط اطراف استفاده از تم

 .خاموش کنندگی مجاز می باشد
 

احتمال خطر آتش سوزی و       :انفجار 
 .انفجار دارد

واد   ( رات م ش خط بخ
 )شيميایی را ببينيد

در صورت بروز آتش سوزی بشکه          
 و دیگر ظروف را با اسپری کردن        ها

 .آب بر رویشان خنک نگهدارید

 :مواجهه 
 
 

 
 
 
 

 

 :استنشاق 
 

ودگی،    واب آل رگيجه، خ س
 سردرد، ضعف، بيهوشی

 
 
 

ه  ومی، تهوی ه عم تهوی
ت  يله حفاظ ا وس عی ی موض

 تنفسی

 هوای تازه، استراحت 
.اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد

اع     کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب  ب
 .دهيد

 خشکی پوست، قرمزی :پوست 
 
 
 

لباس های آلوده شده را از تن بيرون         دستکش های حفاظتی
 .بياورید

ا آب و    پس ب ت را آب زده و س پوس
 .صابون بشوئيد

 ، دردقرمزی :چشم ها 
 
 
 

ا          عينک های ایمنی ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

ان پ    ادگی امک ه س ر ب د اگ ذیر باش
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 دل درد :گوارشی
تر   ( ات بيش رای اطالع ب

 )بخش استنشاق را ببينيد
 
 
 

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

 کشيدن ممنوع

 .دهان را آب بکشيد
تفراغ   ه اس رد را وادار ب ز ف هرگ

 .نکنيد
رای   ادی آب ب دار زی رد مق ه ف ب

 .نوشيدن بدهيد
 .فرد استراحت نماید

 



بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ومی ه عم ع  تهوی ان جم د امک ا ح  و ت

ه   ا ریخت ده ی ت ش ات نش آوری مایع
 .شده در ظروف بدون منفذ

ا   ر روی شن ی ایع ب ده م جذب باقيمان
ان   ه مک ال ب ر و انتق ی خط اذب ب ج

 .ایمن
ت ( ایل حفاظ افی وس ردی اض  : ف

  )وسيله حفاظت تنفسی
 

زات  ه دور از فل واد  (ب رات م بخش خط
د  ه نمائي يميایی را مالحظ ای )ش ، بازه

ذا و  وی، غ ذایيق واى غ داری م  نگه
 .نمائيد

ه      ا تهوی ک و ب ک، تاری اق خش در ات
 .در امتداد کف نگهداری نمائيدمطلوب 

ه    ذا و علوف راه غ ه هم ز ب هرگ
 .حيوانی جابجا نشود

IMO:ننده دریایی  آلوده ک
Xn symbol
R: 40
S: 23-36/37
UN Hazard Class: 6.1
UN Packing Group: III

هم
ت م

العا
اط

 

 :ت ظاهری يکی و وضعيزيحالت ف
 )مخصوص به خود(مایع بی رنگ، با بوی مشخص 

 
 :کی يزيخطرات ف

 . این بخار از هوا سنگين تر است
 . می تواند توليد نمایدالکترواستاتيکجریان های ...  و در اثر جریان داشتن و یا به هم زدن 

 
 :ی يايميخطرات ش

ه شده و تشکيل گازهای        ا  (این ماده در تماس با سطوح داغ یا شعله تجزی وم ه ده می    ) في سمی و خورن
 ).فسژن، کلرور هيدروژن، گاز کلر( کند

ال خطر               ه احتم د ک د دی کلرواستيلن می ده ه شده  و تولي ا قلياهای قوی تجزی  این ماده در اثر تماس ب
 .آتش سوزی را افزایش می دهد

 .به شدت با فلزاتی از قبيل ليتيم، منيزیوم، آلومينيوم، تيتانيوم، باریوم و سدیم وارد واکنش می شود
 .یه شده و تشکيل اسيد کلرئيدریک خورنده می دهد به آرامی تحت تاثير نور و در حضور رطوبت تجز

 
 :حدود مجاز شغلی 

TLV: 50 ppm; 269 mg/m3 (STEL): 200 ppm; 1070 mg/m3  
(ACGIH 1992-1993). 

 :های مواجهه  هرا
 .از طریق استنشاق، پوست و از راه خوراکی جذب بدن می شوداین ماده 

 
 :خطرات استنشاق 

 . درجه سانتيگراد غلظت هوا به سرعت به حد زیان آور می رسد٢٠دمای در اثر تبخير این ماده در 
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 . این ماده چشم ها و پوست را تحریک می نماید

ونی های                                     ال  خطر پنوم رده و باعث احتم وذ ک ا نف ه ه ه داخل ری دن ممکن است ب ر بلعي اده در اث این م
 .شيميایی شود

 :ا مکرري اثرات مواجهه طوالنی مدت
 . تماس مکرر و یا طوالنی مدت با پوست ممکن است سبب آماس پوستی شود

 )مالحظه نمائيدرا قابل توجه نکات .(این ماده ممکن است تاثيراتی بر کبد و کليه ها داشته باشد
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد٨٧: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٧٣: نقطه ذوب
 ۵/١): ١= آب (سبی چگالی ن

ت در آب  ای حاللي انتيگراد٢٠در دم ه س رم  ١/٠:  درج گ
  ميلی ليتر١٠٠در 

ای   ار در دم ار بخ انتيگراد٢٠فش ه س و ٨/٧:  درج  کيل
 پاسکال

 
 

 ۵/۴): ١= هوا (چگالی نسبی بخار ماده 
 درجه   ٢٠چگالی نسبی مخلوط بخار ماده با هوا در دمای          

 ٣/١): ١= هوا (سانتيگراد 
ر ه ح گيری درج ود آتش ود بخ ه ۴١٠: ارت خ  درج
 سانتيگراد

وا   (حدود انفجاری ماده     ی  ٨): بر حسب درصد حجمی ه  ال
۵/١٠  

ورت انول آب بص ازی اکت ریب جداس : Log-Pow ض
۴٢/٢ 

 :طی يست محياطالعات ز
 .بنابراین توجه ویژه ای باید به موجودات آبزی گردد .این ماده ممکن است برای محيط زیست خطرناک باشد

 
 

 نکات قابل توجه
 . مخلوط های بخار قابل احتراق ماده با هوا به سختی آتش می گيرد

 . ممکن است تحت شرایط معينی افزایش حجم یابد
 .استفاده از مشروبات الکلی سبب تشدید تاثيرات مضر این ماده می شود

 . بسته به ميزان تماس آزمایشات پزشکی دوره ای الزم می باشد
 .ه هنگاميکه ميزان آن از حد مجاز تجاوز کرد احساس می گردد، لذا غير کافی است بوی این ماد

 . هرگز در مجاورت آتش یا سطوح داغ یا هنگام جوشکاری کردن استفاده نگردد
 .ن است حاوی مقادیر کمی تثبيت کننده های سرطانزا باشدک این ماده به شکل تجاری آن مم

Transport Emergency Card: TEC (R)-723
NFPA Code: H2; F1; R0;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0081                                                                            TRICHLOROETHYLENE 

 
 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهبا همکاری آقای دکتر 


