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  و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
اتيلن دي كلرايد نام شيميايي 

 اتيلن دي كلرايد، اتان دي كلرايد، كلرايد اتيلن، بي كلرور دي -2و1 دي كلرواتان، -2و 1
اتيلن، كلرور دي اتيلن،  نامهاي  مترادف

2-06-107 شماره انجمن شيمي آمريكا 
1-458-203 شماره اتحاديه اروپا

آلكان كلرينات  خانواده شيميايي
96/98 )پليمر(وزن مولكولي منومر 

فرمول شيميايي   C2H4Cl2, (ClCH2CH2Cl)و اجزاء تركيب آن 
)عالئم حفاظتي( اطالعات عمومي -2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

  

  

  شوندهمواد منفجر  مواد اكسيد كننده
خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

 

 

 

  
            

  :)مربع رنگ زرد(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
استفاده  امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور  -2 غير پايدار در صورت گرم كردن        -1 معموالً پايدار    -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .معرض آتش قرار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيد
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3قتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد          آتش گيرد و   -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 
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 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود      -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
  ار خطرناك در صورت تماس با بخار يا مايع بسي-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
 

ي شخص هشدارهاي حفاظتي-3
 پاشيدن اين ماده به چشم سبب تحريكات شديد .براي چشم خيلي خطرناك مي باشدبخارات اين ماده 

. شودچشمي شده، همچنين ممكن است سبب سوختگي قرنيه و صدمات چشمي تماس با چشم

. شود هاي طوالني مدت با اين ماده سبب سوختگي پوستي مي شود، تماس ، خارش و تاول ميتحريكسبب 
.تواند از راه پوستي جذب بدن شده و تأثيرات سمي بر روي بدن بگذارد اين ماده مي تماس با پوست

شامل حالت تهوع، استفراغ و عالئم آن . شود سبب تحريك دستگاه گوارشي مي.  خيلي خطرناك است
 گرم در هر كيلوگرم 1 تا 5/0مقدار . تأثيرات سمي اين ماده از راه خوراكي مشابه استنشاق آن است. اسهال

.تواند كشنده باشد از وزن بدن مي
بلعيدن و خوردن

تواند سبب سردرد، ضعف،  همچنين مي. استنشاق بخارات اين ماده سبب تحريك دستگاه تنفسي شده
عالئم آن شبيه كاهش كارايي سيستم اعصاب مركزي است، همچنين . يانوز، تهوع، استفراغ،  و اسهال شودس

مرگ در . همراه دارد هوشي را به صدمات كبدي، كليوي، غدد آدرنال، سيانوز، ضعف و سريع شدن نبض و بي
.اثر تخريب سيستم تنفسي ممكن است رخ دهد

تنفس

.مايع قابل اشتعال است  حريق
قابليت انفجار در مقابل .بخارات اين ماده مي تواند در هوا آزاد شده و با هوا مخلوط انفجاري تشكيل دهد

.با اكسيد كننده ها مخلوط كمي انفجاري مي دهد. ضربه را ندارد انفجار

ه  كلر موجود در ان در اثر تجزيه ازاد و جزو مخرب هاي الي. است  براي محيط زيست خطرناك مادهاين
  .اوزون مي شود

اثرات زيست 
محيطي

 كمكهاي اوليه-4
 15ها را با مقدار زيادي آب به مدت  سريعاً چشم.  در صورت داشتن لنز ان را در اوريد

.سريعاً به پزشك مراجعه نمائيد. ها را باال و پايين كرده دقيقه شستشو دهيد، پلك تماس با چشم

هاي آلوده را از   دقيقه شستشو دهيد، لباس15ت سريعاً پوست را با آب و صابون به مد
.به پزشك مراجعه نمائيد. تن خارج كنيد تماس با پوست

 زيرا محتويات معده به ريه اگر اين ماده خورده شده بود، فرد را وادار به استفراغ نكنيد
هوش است  هرگز به فردي كه بي. ، به وي مقدار زيادي آب بخورانيدها منتقل مي شود 

. به پزشك مراجعه شود فورا . يزي نخورانيدچ

بلعيدن و 
خوردن
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 اگر تنفس فرد قطع .، يقه و و دگمه هاي پيرا هن او را باز كنيدفرد را به هواي آزاد برده
شده بود به فرد اكسيژن مصنوعي داده و درصورتيكه تنفس وي به سختي انجام 

.به پزشك مراجعه شود. گرفت به وي دستگاه اكسيژن پزشكي وصل نمائيد مي
تنفس

به منابع تخصصي مراجعه كنيد اطالعات پزشكي
 خاموش كردن آتش -5

بخارات اين ماده مي تواند در هوا آزاد شده و با هوا .  استي قابل اشتعال نسبتا مايع
.مخلوط انفجاري تشكيل دهد خطر آتش گيري

ماده را از اتش محافظت   مخازن اي  آب با پاششپودرخشك ، دي اكسيدكربن و
.كنيد

نحوه مناسب خـاموش    
كردن آتش

.هيدروژن توليد شود درهنگام آتش سوزي ممكن است گاز سمي و محرك كلريد ساير توضيحات
ه در زمان كار با ماد شخصي مراقبت هاي-6

.  دستكش استفاده نمائيدكفش ايمني و ماده ، در برابر اين كار مناسب  از لباس پوستحفاظت 
. ايمني و يا حفاظ كامل صورت استفاده نمائيداز عينك  كار با اين مادهدر زمان حفاظت چشم
. دستكش استفاده نمائيدكفش ايمني و ماده ، در برابر اين كار مناسب  از لباس حفاظت بدن
 دي ميزان مجاز. استفاده شود ماسك تمام صورت كپسول دار يامناسب و  ماسك بايد از

(  قسمت در ميليون 75 ساعته مداوم ، نبايد از 8كلرو اتيلن در محيط كار براي كار 
.بيشتر باشد)  ميلي گرم در هر مترمكعب هوا 300

حفاظت 
تنفسي

  ه كار در زمان پخش تصادفي مادمحيطمراقبت از -7
افراد از وسايل حفاظت .  كردهكليه منابع مشتعل را دور. محيط را تهويه كنيد.  محل نشتي را سريعا ببنديد

.از وسايل ضد جرقه و ضدحريق استفاده شود. محيط خطر را ايزوله كرده. فردي استفاده نمايند حفاظت محيط كار

مواد ريخته شده را توسط موادجاذبي كه با . منابع مشتعل و محترق را جمع كنيد و از محيط دور نمائيد
 از .مواد را داخل ظروف مناسب قرار دهيد. اك و ماسه جذب كنيددهند مثل شن و خ اين ماده واكنش نمي
.محيط  كار دور كنيد

نظافت محيط آلوده

ضايعاتدفع روش  -8  
 دورريخته شده و جمع آوري شده ، آنرا در محيط درصورت عدم امكان بازيافت دي كلرو اتيلن

. مناسبي بسوزانيد  دفغ  ضايعات اين پالستيك

 ها و مخازن حاوي اين ماده بعد ا زتخليه هنوز داراي مقداري مايع و بخارات آن از آنجا كه بشكه
ميباشد در جابجايي و دفع آنها الزم است مقررات ايمني  عدم تنفس و تماس با بدن و از جمله 

. دور نگه داشتن از منابع شعله و جرقه لحاظ شود 
بسته بندي  دفغ ضايعات
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 جابجايي و انبارداري -9
ها را شسته، بخارات اين ماده را استنشاق نكنيد،  بعد از كار با اين مواد دست

اين مواد بر روي . از تهويه مناسب استفاده كنيد. داريد درب ظروف را بسته نگه
پوست، چشم و لباس نريزد، از گرما، شعله و منابع مشتعل و محترق دور نگه 

.داشته شوند

احتياطات جابجايي

هايي كه خطر  ، خشك و با تهويه موضعي مناسب، به دور از محلدر جاي خنك
.حريق دارند، انبار شوند شرايط انبارداري 

بشكه و تريلر تانكردار بسته بندي مناسب

 مشخصات فيزيكي و شيميايي-10
مايع  حالت فيزيكي
مايع  شكل فيزيكي

بي رنگ رنگ
بوي دلپذير شبيه كلروفرم بو

ندارد    پي اچ–اسيديته  
) درجه سانتيگراد20 ميلي ليتر آب 100 گرم در 8/0(به ميزان كمي قابل حل است  حالليت آب 

.با اتانول، كلروفرم، دي اتيل اتر، استن و بنزن قابل حل است حالليت در حاللهاي آلي

وزن مخصوص نسبت به  درجه سانتيگراد20 در 2569/1
)دانسيته(آب  

حد انفجار پايين و باال در صد6/15 تا  2/6
درجه سانتيگراد  413 دماي خود آتشگيري
نقطه اشتعال درجه سانتيگراد 13
نقطه ذوب درجه سانتيگراد -5/35
نقطه جوش درجه سانتيگراد 5/83
فشار بخار درجه سانتيگراد20در   ميلي متر جيوه   1/66

گران روي درجه سانتيگراد20 در  سانتي پواز 74/0
.به منابع ديگر مراجعه شود ساير اطالعات
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ي اطالعات زيست بوم شناخت-11 
.رود سريعاً تبخير شود  انتظار ميقرار مي گيرد، آزاد ي هوامعرض در مادهوقتي اين مالحظات عمومي

رود نيمه عمري معادل   انتظار ميقرار مي گيرد آزاد ي هوامعرض درمادهوقتي اين 
.ز در هوا داشته باشد رو30 رفتار در محيط زيست

قابليت تجزيه  .به مرور تجزيه مي شود
رود سريعاً تبخير شده و همچنين نيمه  شود، انتظار مي  وارد آب ميهداوقتي اين م

.رود  روز براي اين ماده انتظار مي10 تا 1عمري معادل  اثر روي محيط آبزيان

.به منابع ديگر مراجعه شود ير اطالعاتسا
12  سم شناسي-

 جزء در 1000 ساعت  تنفس هواي داراي 7 در صد موش هاي موردآزمايش بعد از 50
.ميليون اين ماده  تلف شدند مسموميت تنفسي

 ميلي گرم 770 در صد موش هاي مورد آزمايش بعد از خوردن غذائي با محتواي 50
.براي هر كيلو گرم وزن موش ، تلف شدند  غذاييمسموميت

 در صد خرگوش هاي مورد آزمايش بعد از جذب پوستي ماده اي  با  محتواي 50
.  ميل گرم براي هر كيلو گرم وزن خرگوش  تلف شدند4889 مسموميت ا ز پوست

 جزء در 1000 ساعت  تنفس هواي داراي 7 در صد موش هاي موردآزمايش بعد از 50
.ميليون اين ماده  تلف شدند ميمسموميت چش

 ميلي گرم 770 در صد موش هاي مورد آزمايش بعد از خوردن غذائي با محتواي 50
.براي هر كيلو گرم وزن موش ، تلف شدند اثرات حاد

 در صد خرگوش هاي مورد آزمايش بعد از جذب پوستي ماده اي  با  محتواي 50
.  ميل گرم براي هر كيلو گرم وزن خرگوش  تلف شدند4889 تساير اطالعا

 پايداري و بر هم كنش ها-13
.اين ماده پايدار است پايداري

.جرقه، شعله هاي باز، گرما و ساير منابع محترقه ديگر، رطوبت مواد اكسيد كننده  ،  محيطهاي مورد اجتناب

آلكال آميدها و پودرهاي فلزي مختلف واكنش داده و خطر انفجار و اشتعال  اكسيد كننده ها ، به شدت با
  .مي برد     خيلي از مواد پالستيكي را از بين . اردد

 
مواد نا سازگار
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٦

كلرايد،   هيدروژن: مانند هاي سمي يخارشود و تجزيه شده  كلرايد،زمانيكه اين ماده گرم مي هيدروژن
.كند  ميتوليداستيلن، و ونيل كلرايد از خود  خطرات ناشي از تجزيه

 ساعت اثر 1 ساعت  و نئو پرن بعد از 4اعت ، بر روي پل اتيلن بعد از  س8اين ماده بر روي تفلون  بعد از 
  .ميكند

.بر شيشه اثر ندارد. برروي فلزاتي مانند آهن ، فوالد ، مس  ، برنز و چدن اثر خورندگي دارد
ساير اطالعات

ارت راه و ترابري و پليس راه رعايت براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وز: مقررات حمل و نقل-14
مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود .

حمل و نقل هوايي 1184  : شماره سازمان ملل
حمل و نقل دريايي 1184  : شماره سازمان ملل

 

حمل و نقل راه آهن و جاده  1184  : شماره سازمان ملل
 ماده -2/9 ماده سمي، -1/6 مايع قابل اشتعال، -3: ندي طبقه ب

ساير اطالعات  خطرناك براي محيط زيست
II: گروه بسته بندي    

 
  در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15

[F;Xn] نمادهاي خطرات
شماره خطروريسك

[R:11-20] 
 

[S:(2-)*7-16- 29] 
شماره ايمني 

  وسالمت
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           " ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـات        "ني مواد    برگ اطالعات ايم   "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   

موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "
  .يط زيست است محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ مح

صميمانه درخواست مي شود اين اطالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قرار                          .
.دهيد

 

ـ                        ب رين ه باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل ت
 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير بوده است و  هيچ گونه تعهـد                 

 مصرف كنندگان مـي بايـستي   .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود         
. براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهند خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات
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