
  

 
 

 ديل کلراينيو               منی موادي  کارت ا
 
 

VINYL CHLORIDE                                                               ICSC: 0082 
 وينيل کلرايد
 کلرو اتان
 کلرو اتيلن

 (VCM)وينيل کلرايد مونومر
 )کپسول(

 C2H3Cl/H2C=CHCl: فرمول شيميايی
 ۵/۶٢: وزن مولکولی

RTECS # KU9625000
ICSC # 0082
UN # 1086 (inhibited)
EC # 602-023-00-7

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 .بسيارآتش گير :آتش 
وزد   ي س ه م اني آ د زم  تولي

تحريك  گازهاي سمي يا  فيوم يا 
 .آننده مي نمايد

  .آتش روشن نكنيد
 .جرقه نزنيد
 .سيگارنكشيد

 . جريان ماده را قطع آنيد
اگر امكان نداشت و براي اطراف آن 
نيز احتمال خطري نبود بگذاريد آتش 

 .بسوزد تا خاموش گردد
 دي اآسيد   پودر اينصورت از  غير در

تفاده     ردن اس اموش آ راي خ ربن ب آ
 .آنيد 

وا  و مخلوط گاز  :انفجار  ا    ه ل انفج  رقاب
  .است

د ل آلراي ارات ويني ومر وم بخ ن
تند    گيري هس ل پيش ر قاب  غي

ل     ازن مح ت درمخ ن اس وممك
كيل   ا، تش داري آنه نگه

د   ه در   پليمرهايي بدهن نتيجه   آ
ذ    دن مناف ته ش ث بس ا باع  ي
 .مهارآننده هاي شعله شوند

ته، تم بس ه، از سيس  تهوي
 ابزار و وسايل     ،لوازم برقي 

ار  د انفج نايي ض ی روش
 .استفاده آنيد

به هنگام آتش سوزي آپسول گاز را 
با اسپري آردن آب بر رويش خنك 

 .نگهداريد
ارزه      ن مب ان ام ك مك ش از ي ا آت ب

 .نماييد

اس   از :مواجهه  ه تم ن  هرگون ا اي ب
 .اجتناب آنيدماده 

 

 :استنشاق 
 

رگيجه ودگي، س واب آل  ، خ
 .عدم هوشياري، سردرد

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

 ای تازه، استراحتهو
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد

ا  در :پوست  اس ب ت تم ايع، حال  م
 .پوست تاول مي زند

  ،دستكش محافظ
 لباس محافظ

اول زده   در ه پوست ت التي آ د ح باش
 . باآب فراوان شستشودهيد

 .نياوريد  در تن فرد از را لباسها
ا    درد ، قرمزي :چشم ها  ي ي ك ايمن تفاده عين   ازاس

م  ا ظ چش ه حف راه ب هم
  تنفسي ت حفاظوسايل 

ا       ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د     ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 :در هنگام آار  :گوارشی
سيگار  و   نياشاميد    ،نخوريد
 .نكشيد

وردن  ل ازخ تها ،قب  دس
 .يدئرابشو

 

 



  

 
بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

 .منطقه خطر را تخليه نمائيد
 .با يک فرد مجرب مشورت نمائيد

 .از تهويه استفاده کنيد
 لباس  : وسايل حفاظتي فردي اضافي   (

ت     يله حفاظ امل وس ل ش اظتي آام حف
 )تنفسي متصل به آن

 

ار ررا انب ش   در براب دآت اوم نمائي . مق
.  آنيدنگهداریقابل اشتعال  مواد ازدور 

ش    ( تر بخ ات بيش رای اطالع رات ب خط
 ) مالحظه نمائيدشيميايي را

 . نمائيدخنك نگهداري جای رد

F symbol
T symbol
R: 45-13
S: 53-9-16-44
Note: D
UN Hazard Class: 2.1

 .مايع آن باعث سرمازدگی می شودم

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

م
ا
ال
ا

 
 .مي شود ايجادآلودگي مضري براي انسان  هوا هاي خطرناك اين ماده در غلظت اثر در 

  :خطرات استنشاقت
  :های مواجهه هراع

  :حدود مجاز شغلیط

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .)حالت مايع(مايعي است بي رنك ومتراآم 

 ).حالت گازي(بوي خاص  گازي است بي رنگ  با
 

  :کیيزيخطرات ف
 .وامكان آتش سوزي وجود دارد به سمت زمين حرآت مي آند است و هوا سنگين تراز اين گاز

 
  :یيايميخطرات ش

  .ن آن قابل انفجاراستپليمريزاسيو نمايد و  خاص تشكيل پراآسايدطدرشراي اين ماده ميتواند
أثير    و به آساني پليمريزه شود     اين ماده مي تواند    وا  تحت ت ور و   ،ه واد  و مجاورت آاتاليستها    در  ن  م

ـد     اآسيد ين          آننده قوي توليـ د  و همچن ا نماي ا  گرم د    ب وم    و   مس  فلزاتي مانن درمجاورت آتش     آلومني
 . نمايد انفجار خطر ايجاد

 .آند می توليد) فسژن و هيدروژن آلرايد( فيوم هاي سمي ،تحرار تأثير اين مــاده تحـــت
 

TLV: 5 ppm; 13 mg/m3 (ACGIH 1993-1994). 
 

 .ازطريق استنشاق جذب بدن شودمی تواند اين ماده 
 
 

 
 

 .اين ماده چشم ها را می سوزاند

 .اين ماده ممکن است روی سيستم عصب مرکزی اثر گذاشته، باعث کاهش هوشياری می شود
 .مشاهدات بالينی ضروری است

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .ر روی کبد، رگ های خونی و بافت پيوندی اثر بگذارداين ماده ممکن است ب
ماده فوق برای انسان سرطانزا است و ممکن است باعث جهش و صدمه ژن های موروثی در انسان 

 .شود
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد -١٣: نقطه جوش
 درجه سانتيگراد  -١۵۴: نقطه ذوب

 ٩/٠): ١=آب(چگالي نسبي 
 . ندارد: حالليت در آب 
  پاسكال١٢٠:  درجه٢٠فشار بخار در 
 ٢/٢): ١=هوا (چگالي نسبي 

 
 

  درجه سانتيگراد -٧٨: نقطه اشتعال
درجه  ۴٧٢ :درجه حرارت آتشگيري خودبخودي

 سانتيگراد
 ٣٣ تا ۶/٣: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 ٠/Log-Pow: ۶ضريب جداسازي آب و هوا
 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 ابل توجهنکات ق
 .  است واحتماًال درانسان سرطانزااستA1 اين ماده متعلق به گروه ACGIHمطابق نظر
 . جلوگيري شود) e.g . phenol( ازتماس با

 . بسته به درجه تماس آزمايش پزشكي دوره اين بايدانجام شود
 . ناآافي مي باشد آند جاوز تتماس  حد آه مقدارآن از وقتي  دهندگي بو هشدار
 .طي جوشكاري ازآن استفاده نكنيد  سطوح داغ يا جاورت آتش يادرم

Transport Emergency Card: TEC (R)-150 
NFPA Code: H2; F4; R2;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0082                                                                                               VINYL CHLORIDE

 
 

 
  طب صنعتی‐ماهشهربهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 خديجه موسویمهندس  :تهيه

 
 
 

 


