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ناوری قات و  وم،    وزارت ع

ناوری         ش و  و   عاو 

گاه                                                      ه آزما انب ی ا  (شاعا) ی ع
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

  )Chlorineكلر (
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده 
  كلر  GHSناسايي مادهش

 Chlorine  نام شيميايي ماده

 Cl2; Bertholite; Chloor; Chlor; Chlore; Chlorine mol.; Cloro; Molecular chlorine هامترادف

  شده: خطرات شناسايي2بخش
  : OSHA/ HCSبنديطبقه

  خطرناك شناخته شده است. OSHA Hazard Communication Standard(29 CFR1910.1200) اين ماده بر اساس استاندارد 
  بندي مواد يا مخلوط:طبقه

  1گروه  -گازهاي قابل اشتعال
  گاز متراكم - گازهاي تحت فشار

  2گروه  - مسموميت حاد(تنفسي)
  1گروه  - تحريك/خورندگي پوست
  3گروه  -(تحريك دستگاه تنفسي) (يك بار مواجهه) سميت ارگان هدف خاص

 1گروه  - (حاد)خطر آبزيان

 اجزاي برچسب:

  
  )Danger: خطر (عبارت نماد

 Hazard statement(s)ت خطر اعبار

  ممكن است سبب تشديد حريق شود، اكسيد كننده. 
  محتوي گاز تحت فشار، در صورت گرم شدن احتمال انفجار دارد.

  ممكن است سبب يخ زدگي شود.
  ود و سبب خفگي گردد.جايگزين شممكن است با اكسيژن 

  ت تنفس، كشنده است.در صور
  شود.هاي پوستي و آسيب چشم ميسبب سوختگي

  خرونده براي دستگاه تنفسي.
  بسيار سمي براي زندگي آبزيان.
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  Precautionary statement(s) احتياط  عبارات

  نكات عمومي

س كودكان دور قبل از استفاده از ماده، برگه اطالعات ايمني ماده و نيز بر چسب آن را مطالعه كنيد. از دستر
نگهداريد. اگر نياز به مراقبت پزشكي وجود داشته باشد، در هنگام مراجعه به پزشك، ظرف يا برچسب آن را 

  به همراه ببريد. 
از  سيلندر شير سيلندر را بعد از هر بار استفاده و زماني كه سيلندر خالي است، ببنديد. براي كنترل فشار

از يك  وصل نشده، شير را باز نكنيد. كاريآماده بهي ه سيلندر به وسيلهاستفاده كنيد. تا زماني كفشارسنج 
استفاده كنيد. فقط از تجهيزاتي با جنس مواد زدن جريان در خطوط لوله كننده از پسوسيله جلوگيري

ده فقط از تجهيزات تميزشده همانند تجهيزات مورد استفاسازگار استفاده نماييد. شير را به آرامي باز كنيد. 
  صورت قائم نگهداريد.هميشه سيلندر را بهبرداري كنيد. هاي اكسيژن بهرهدر سامانه

  پيشگيري

حفاظت تنفسي استفاده شود. از  يدستكش حفاظتي پوشيده شود. حفاظ صورت يا چشم بپوشيد. وسيله
 نگه داريد.و روغن از گريس عاري لباس، مواد ناسازگار و مواد قابل احتراق، دور نگهداشته شود. شيرها را 

ي داراي تهويه خوب استفاده و انبار كنيد.از رها شدن ماده به محيط زيست هافقط در هواي آزاد يا مكان
  را كامال بشوئيد. هادوري كنيد. گاز را  تنفس نكنيد. پس از كار با ماده، دست

  واكنش

  مواد ريخته شده را جمع آوري كنيد. 
  وقف كنيد، اگر امكان انجام اين كار به صورت ايمن وجود دارد.نشت را مت در صورت بروز حريق:
مصدوم را به محل داراي هواي تازه ببريد و او را در يك وضعيت راحت براي تنفس در صورت استنشاق: 

ا با مركز مسمومين يا پزشك تماس بگيريد.نگه داريد. فور  
بشوئيد يا دوش بگيريد. را در آوريد. پوست را  هاي آلودههمه لباس : فوراًدر صورت تماس با پوست( يا مو)

  با مركز مسمومين يا پزشك تماس بگيريد. ي مجدد، بشوييد. فوراًي آلوده را قبل از استفادههالباس
را با احتياط براي چند دقيقه با آب بشوييد. در صورت امكان برداشتن  هاچشمدر صورت مواجهه چشمي: 
تماس ن با پزشك يا مركز مسمومي را خارج كنيد و شستن را ادامه دهيد. فوراً هالنزهاي تماسي به آساني، آن

  بگيريد.
  با مركز مسمومين يا پزشك تماس بگيريد. دهان را بشوئيد. وادار به استفراغ نكنيد. فوراًدر صورت خوردن: 

 . زماني كه دما ازبه صورت قفل شده، انبار كنيد. در برابر نور خورشيد از اين ماده محافظت كنيد  انبار

52°C/125 °F .فراتر باشد، در برابر نور خورشيد محافظت شود. در مكان با تهويه خوب انبار كنيد  
  اي موجود انجام شود.دفع ظروف و محتويات بايد مطابق الزامات قانوني ملي، محلي يا منطقه  دفع

سبب  شود و سريعاًجايگزين تي مهم، اين ماده ممكن است با اكسيژن عالوه بر ساير خطرات فيزيكي و سالم  بندي نشدهساير خطرات طبقه
  خفگي گردد.
  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

 ماده  ماده/مخلوط

 Chlorine نام شيميايي
CAS-No7782-50-5 

 Cl2; Bertholite; Chloor; Chlor; Chlore; Chlorine mol.; Cloro; Molecular  ي معمول و مترادفهانام
chlorine; UN 1017 

 100 درصد

عنوان ماده خطرناك طبقه بندي بهجود ندارد. براي سالمتي يا محيط ي قابل استفاده، هيچ جزء ديگري وهابر اساس دانش جاري تامين كننده و در تراكم
 ببينيد. 8در صورت وجود حدود مجاز، اطالعات را از بخش  شده و در اين بخش نيازبه گزارش وجود دارد.
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  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
  ي چشمي:در صورت مواجهه

هاي چشم را مقدار زيادي آّب بشوئيد، گاه گاهي پلك را با هاچشم فورا مراقبت پزشكي را دريافت كنيد. با پزشك يا مركز مسمومين تماس بگيريد. فوراً
ي شيميايي بايد هادقيقه ادامه دهيد. سوختگي 10مدت شم خارج كنيد. شستن را حداقل بهباال و پايين ببريد. لنزهاي تماسي را  بررسي و سپس از چ

  توسط پزشك درمان شوند. سريعاً
  :تنفسي يدر صورت مواجهه

و مناسب براي ي پزشكي را دريافت كنيد. با پزشك يا مركز مسمومين تماس بگيريد. مصدوم را به  هواي تازه ببريد و در حالت استراحت هافورا مراقبت
در محيط مشكوك هستيد، امدادگر بايد ماسك مناسب يا وسيله حفاظت تنفسي خود تامين استفاده  هانفس كشيدن قرار دهيد. اگر هنوز به وجود فيوم

بدهيد. تنفس كسيژن ديده، تنفس مصنوعي و يا ا نمايد.اگر مصدوم تنفس ندارد، اگر تنفس نامنظم است يا اگر ايست تنفسي رخ داد، توسط فرد آموزش
ي پزشكي هادهان به دهان ممكن است براي فرد امدادگر خطرناك باشد. اگر فرد بي هوش است، او در وضعيت احيا قرار دهيد و فورا او را تحت مراقبت

  بند را شل كنيد.هاي محكم مانند يقه،كروات، كمربند يا مچقرار دهيد. راه هوايي را باز نگهداريد. لباس
  پوستي: يمواجهه در صورت

هاي ها و كفشلباس بشوئيد. آب مقدار زيادي پوست آلوده شده را باهاي پزشكي را دريافت كنيد. با پزشك يا مركز مسمومين تماس بگيريد. مراقبت فوراً
دقيقه  10شستن را حداقل به مدت  شيد.را به طور كامل بشوئيد يا دستكش حفاظتي بپو هاهاي آلوده، آنكردن لباسجاهجابقبل از آلوده را در آوريد. 

را قبل از استفاده مجدد به  هارا قبل از استفاده مجدد بشوئيد. كفش هاي شيميايي بايد سريعا توسط پزشك درمان شوند. لباسهاادامه دهيد. سوختگي
 طور كامل تميز كنيد.

  در صورت خوردن:
  .مراجعه كنيد يبه بخش تنفس ،يك گاز استاين ماده  چون
 تاخيريترين عالئم و اثرات حاد و مهم

  اثرات سالمتي حاد بالقوه:
  تماس چشمي:

  شود.ميسبب آسيب جدي چشم 
  استنشاق:

  تنفس اين ماده، كشنده است. ممكن است سبب تحريك سيستم تنفسي شود.
  تماس پوستي:

  كند.ميي شديد ايجاد هاسوختگي
  يخ زدگي بافت: 

  ي پزشكي را دريافت كنيد.هاو توصيهگرم نگه داريد ي يخ زده را هاسعي كنيد بافت
  در صورت خوردن:

  ي دهان، گلو و معده شود. چون اين ماده يك گاز است به بخش تنفسي مراجعه كنيدهاممكن است سبب سوختگي
  ي مواجهه بيش از حد:هاعالئم/نشانه

  عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند:مواجهه چشمي: 
  درد

  شاشك ريز
  قرمزي

  عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: استنشاق:
  تحريك دستگاه تنفسي

  سرفه
  عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: تماس پوستي:

  درد يا تحريك، قرمزي، تاول
  ي معدههادرد عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: در صورت خوردن:
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 ي خاص مورد نياز:هانشاخص مراقبت پزشكي فوري و درما
  با متخصص مسموميت تماس بگيريد.ا فوردرمان عالمتي انجام دهيد. در صورت تنفس يا خوردن مقدار زيادي از ماده  نكاتي براي پزشك:

  خاصي نياز نيست. درماني ويژه: هادرمان
در محيط مشكوك  هاب انجام شود.اگر هنوز به وجود فيومهيچ عملي نبايد توسط افراد بدون آموزش مناس ي ويژه براي حفاظت امدادگران:هاروش

اك هستيد، امدادگر بايد ماسك مناسب يا وسيله حفاظت تنفسي خود تامين استفاده نمايد. تنفس دهان به دهان ممكن است براي فرد امدادگر خطرن
  ببينيد. 11شناسي را در بخش اطالعات سم كش بپوشيد.طور كامل با آّب بشوئيد يا دستها را بههاي آلوده آنباشد. قبل از برداشتن لباس

  حريقهاي اطفاء: روش5بخش
  از ماده خاموش كننده مناسب براي محصور كردن آتش استفاده كنيد. :مناسب يكنندهخاموش يماده
  شناخته نشده است. نامناسب: يكنندهخاموش يماده

دهد و ممكن ميماده اكسيد كننده است. اين ماده احتمال حريق را افزايش ز تحت فشار است. محتوي گا شيميايي: يخطرات خاص ناشي از ماده
در صورت حريق يا در صورت گرم شدن، فشار افزايش يافته و  در تماس با مواد قابل احتراق، ممكن است سبب حريق شود. .است به سوختن كمك كند

اين ماده براي زندگي آبزيان بسيار سمي است. آب آلوده شده به اين ماده  ر بعدي نيز وجود دارد.ممكن است ظرف منفجر شده يا بتركد و احتمال انفجا
  ، خودداري شود. هادر اثر حريق، بايد جمع شود و از تخليه آن به فاضالب، مسير آب يا زهكش

  لوژنه.هاتركيبات محصوالت حاصل از تجزيه خطرناك:
اگر حريق وجود دارد، فورا محل را  با خروج همه افراد از مجاورت محل، ايزوله كنيد. هيچ عملي نبايد  :نشانانهاي حفاظتي خاص براي آتشروش

ي خاص فورا با تامين كننده تماس بگيريد. ظروف را جابجا كنيد، اگر امكان انجام اين كار هاتوسط افراد بدون آموزش مناسب انجام شود. براي توصيه
جريان را قطع فورا  ،. در صورت امكان و بدون خطرسرد كردن ظروف قرار گرفته در معرض آتش از اسپري آب استفاده كنيدبدون خطر وجود دارد. براي 

  كنيد
  نشانان:تجهيزات حفاظتي خاص براي آتش

  كنند. ) تمام صورت با فشار مثبت، استفادهSCBA( آتش نشانان بايد از تجهيزات حفاظتي مناسب و وسايل حفاظت تنفسي خود تامين
  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش

  هاي اضطراري:هاي فردي، تجهيزات حفاظتي و روشاحتياط
  براي پرسنل غير از تيم اضطراري:

اف را تخليه كنيد. نشت اتفاقي ماده خطر حريق جدي يا انفجار را به همراه دارد. هيچ عملي نبايد توسط افراد بدون آموزش مناسب انجام شود. فضاي اطر
را  شعله يا سيگار روشن نكنيد. گاز. در منطقه خطر ، اشتعال را خاموش كنيدتمامي منابع از ورود افراد غير ضروري و محافظت نشده، جلوگيري كنيد. 

  ات حفاظت فردي مناسب بپوشيد.تجهيزتجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد.  ،تنفس نكنيد. تهويه كافي را فراهم كنيد. زماني كه تهويه كافي نيست
در زمينه مواد مناسب و نامناسب بگيريد. همچنين اطالعات در  8اگر لباس اختصاصي براي نشت نياز هست، اطالعات را از بخش  براي تيم اضطراري:

 را ببينيد. "پرسنل غير از تيم اضطراري"مورد 

  ي تصادفي گاز در محل در نظر بگيريد.هاضطراري را براي نشتي اهابراي اجتناب از آلودگي محيط روش هاي محيطي:احتياط
شدن در آب آلوده به ماده در صورت رها ي جاري) گرديد، به مسئولين مربوطه اطالع دهيد.هااگر ماده سبب آلودگي محيطي(آب، خاك، فاضالب، آب

  د.آوري كنيشده را جمعمقادير زياد، ممكن است براي محيط مضر باشد. مواد ريخته
  و مواد براي رفع آلودگي و پاكسازي: هاروش

توانيد اين كار را بدون خطر انجام دهيد. از ابزار و وسايل ضد ميفورا با پرسنل تيم اضطراري تماس بگيريد. نشت را متوقف كنيد، اگر  ريزش كوچك:
  جرقه و ضد انفجار استفاده كنيد.

توانيد اين كار را بدون خطر انجام دهيد. از ابزار و وسايل ضد ميريد. نشت را متوقف كنيد، اگر فورا با پرسنل تيم اضطراري تماس بگي ريزش بزرگ:
  جرقه و ضد انفجار استفاده كنيد.

  را براي دفع مواد زائد ببينيد. 13نكته: بخش 
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 : حمل و انبار7بخش
  براي حمل ايمنهااحتياط
  ي حفاظتي:هاروش

از  .، پوست و لباس خودداري شودهاچشمرا ببينيد). ظرف محتوي گاز تحت فشار است. از مواجهه با  8(بخش تجهيزات حفاظت فردي مناسب بپوشيد
فقط در فضاي داراي تهويه كافي استفاده شود. اگر تهويه محيط كافي نيست،  از رها شدن ماده در محيط زيست اجتناب كنيد. تنفس گاز اجتناب شود.

  تفاده كنيد. وارد فضاهاي انبار يا فضاهاي بسته نشويد مگر اين كه تهويه كافي داشته باشد.از وسيله حفاظت تنفسي مناسب اس
  شيرهاي كاهش فشار را از روغن و گريس پاك نگهداريد. نگهداري شود. لباس، مواد ناسازگار، و مواد قابل احتراقدور از 

. هرگز  ظرف را سوراخ نكنيد يا نسوزانيد. از تجهيزات مرتبط براي سيلندر تحت گاز باقيمانده در سيلندر را تخليه كنيد چون ممكن است خطرناك باشد
را  هادر مقابل آسيب فيزيكي محافظت كنيد، سيلندررف خالي است، ببنديد. سيلندر را فشار استفاده كنيد. شير را بعد از هر بار استفاده و زماني كه ظ

  كند. براي جابجايي سيلندر از كاميون مناسب استفاده كنيد.نكشيد، نغلطانيد، سر ندهيد، سيلندر نبايد سقوط 
شود، از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن دوري كنيد. مييي كه اين ماده حمل، انبار و يا توليد هادر محيط اي:بهداشت حرفه ميي عموهاتوصيه

، بشويند. تجهيزات حفاظتي و لباس آلوده را قبل از ورود به محل صرف و صورت خود را قبل از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن هاكارگران بايد دست
 را ببينيد.8تر در مورد بهداشت بخشغذا شسته شود. براي اطالعات بيش

مستقيم ر انبار بر اساس الزامات انجام شود. در محيطي مجزا و مورد تاييد نگهداري شود. دور از نو شرايط براي انبار ايمن، شامل مواد ناسازگار:
را ببينيد) نگهداري شود. به صورت قفل شده، انبار شود. جدا از  10خورشيد، در محلي خشك، خنك، داراي تهويه مناسب و دور از مواد ناسازگار(بخش 

ر و موم  شود. سيلندرها بايد اسيدها، قلياها، عوامل احيا كننده و قابل احتراق نگهداشته شود. سيلندر بايد به طور محكم بسته شود و تا زمان استفاده مه
بيش  عمودي و با شير داراي درپوش حفاظتي نگهداري شوند و براي جلوگيري از سقوط يا ضربه خوردن كامال محافظت شوند. سيلندرها نبايد در دماي

  نگهداري شوند. C (125°F)°52از 
  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش

  شغلي  يحدود مجاز مواجهه
  مواجههمجاز  حدود   نام اجزا

&ACGIH TLV (United States, 3/2012)  كلر 1391الزامات ايران:    

STEL: 2.9 mg/m³ 15 minutes. 

STEL: 1 ppm 15 minutes. 

TWA: 1.5 mg/m³ 8 hours. 

TWA: 0.5 ppm 8 hours. 
NIOSH REL (United States, 1/2013). 

CEIL: 1.45 mg/m³ 15 minutes. 

CEIL: 0.5 ppm 15 minutes. 
OSHA PEL (United States, 6/2010). 

CEIL: 3 mg/m³ 
CEIL: 1 ppm 
OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989). 

STEL: 3 mg/m³ 15 minutes. 

STEL: 1 ppm 15 minutes. 

TWA: 1.5 mg/m³ 8 hours. 

TWA: 0.5 ppm 8 hours.

ي هوابرد به زير حد مجاز، از طريق هابراي كنترل مواجهه كارگر با آاليندهد. شوناستفاده  كافيهويه فقط در مكان با ت هاي مهندسي مناسب:كنترل
ي مهندسي براي نگهداشتن تراكم گاز، بخار هاي مهندسي استفاده نماييد. هم چنين كنترلهامحصورسازي فرايند، تهويه مكشي موضعي يا ساير كنترل

 .دارنداشتعال كاربرد يا غبار به زير حدود پايين قابل 

ي كاري بايد كنترل شود. در هاآالينده از  سيستم تهويه  يا پروسه انتشاربراي اطمينان از سازگاري با الزامات زيست محيطي،  كنترل مواجهه محيطي:
رات مهندسي بر روي تجهيزات پروسه، ضروري ي فيوم، فيلترها يا تغييهابرخي موارد، براي كاهش انتشار آالينده به حدود قابل قبول استفاده از اسكرابر

  خواهد بود.
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  :هاي حفاظت فرديروش
  ي بهداشتي:هاشرو

استفاده  محصوالت شيميايي، قبل از خوردن، آشاميدن، سيگار كشيدن و استفاده از توالت و در پايان كار، به طور كامل  از، ساعد و صورت را بعد هادست
ي آلوده را قبل از استفاده مجدد بشوئيد. اطمينان هاي مناسب استفاده شود. لباسهاي آلوده شده احتمالي، از روشهابشوئيد. بايد براي برداشتن لباس

  ي ايمني، نزديك محل كار وجود دارند.هاي چشم شوي و دوشهاداشته باشيد كه ايستگاه
  حفاظت چشم/صورت:

شود، از پوشش ايمني چشم  استاندارد مي، گرد و غبار يا گازها مشخص هاات پاششي، ميستوقتي در ارزيابي ريسك نياز به اجتناب از مواجهه با مايع
  استفاده شود. 

  اگر امكان تماس وجود دارد، حفاظت زير بايد تامين شود، مگر اين كه ارزيابي ريسك درجه حفاظت باالتري را  مشخص كند: 
  وجود داشته باشد، ممكن است به جاي آن از رسپيراتور تمام صورت استفاده شود.ي پاشش شيميايي و يا شيلد صورت. اگر خطر تنفس هاگاگل

  حفاظت پوست:
  حفاظت دست:

ي تاييد شده استاندارد مقاوم هااگر ارزيابي ريسك مشخص كند كه نياز به حفاظت هست، بايد در تمامي مدت استفاده از  مواد شيميايي، از  دستكشبا 
استفاده شوند.  بايد پارامترهاي مشخص شده توسط سازنده دستكش در نظر گرفته شده و مورد تاييد يك استاندارد هستند، كه شيميايي و نفوذ ناپذير 

ي ها) دستكش سازنده Breakthrough timeدر طي استفاده خصوصيات حفاظتي آن بررسي گردند. بايد دقت نمود كه ممكن است زمان نفوذ(
  توان زمان حفاظتي دستكش را  به دقت برآورد نمود.ميخلوط چندين ماده،  نمختلف، متفاوت باشد. در هنگام م

  :حفاظت از بدن
ي مربوط به آن، تجهيزات حفاظت فردي براي بدن انتخاب شوند و قبل از استفاده از ماده توسط يك فرد متخصص تاييد هابايد بر اساس وظيفه و ريسك

  گردند.
در برابر  بيش تر استفاده شود. براي حفاظتآنتي استاتيك ته ساكن وجود داشته باشد، بايد از لباس حفاظتي ناشي از الكتريسي اشتعال خطر  وقتي

  آنتي استاتيك باشد. يهاو دستكش ها، چكمه هابايد شامل سر همي الكتريسيته ساكن، لباس
ي اضافي حفاظت پوست انتخاب و قبل از هاب پا و روشپوشش مناس ي مربوط به آن،هابايد بر اساس وظيفه و ريسك ساير موارد حفاظت پوست:

  استفاده از ماده توسط يك فرد متخصص تاييد گردد.
 و يا منبع هواتصفيه هوا داراي  مورد تاييد استاندارد هد، از وسيله حفاظت تنفسياگر ارزيابي ريسك نياز به حفاظت تنفسي را نشان د :تنفسيحفاظت 

گرفته است، استفاده گردد. وسيله حفاظت تنفسي بايد بر اساس ميزان مواجهه سنجش شده يا برآورد شده ، خطرات ماده كه به درستي روي صورت قرار 
  ي ايمن كار انتخاب شود.هاو محدوده

 21/3/1390وب مص "نامه وسايل حفاظت فرديآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر: 
 ايران، الزامي است. شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
 ظاهر

  )خفه كننده زرد با بوي -گاز سبز(گاز  حالت فيزيكي
  . سبز . زرد.بي رنگ  رنگ

 g/mole 70.9  وزن مولكولي

 Cl2 فرمول مولكولي

 C (-29.2°F)°34-  نقطه جوش/تراكم

 C (-149.8°F)°101-  طه ذوب/انجمادنق

 C (290.9°F)°143.85 بحرانيدماي 

  .زننده  بو
  در دسترس نيست.  حد آستانه ي بو

pH .در دسترس نيست  
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 يابد.مياشتعال ماده، ادامه ن اشتعالينقطه

 .در دسترس نيست  زمان احتراق

 .در دسترس نيست  نسبت احتراق

 در دسترس نيست.  نسبت تبخير

  بسيار قابل اشتعال در حضور مواد يا شرايط زير:  (گاز، جامد) ليت اشتعالقاب
 قابل احتراق، مواد آلي و قلياها.، كننده حيامواد ا

  در دسترس نيست.  حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار
 (psig) 85.3  فشار بخار
 (Air = 1) 2.5  بخار يدانسيته

 ft³ /lb(  5.4054(ويژه حجم

 lb/ft³(  0.185(يته گازدانس

 كاربرد ندارد.  نسبييدانسيته

  بسيار كم قابل حل در آب سرد.  حالليت
 g/l 7.41  حالليت در آب

 در دسترس نيست. )n-Octanol/Waterضريب تفكيك (

 در دسترس نيست.  دماي خود اشتعالي 

  در دسترس نيست.  تجزيهدماي 
SADT .در دسترس نيست  

  ندارد.كاربرد   ويسكوزيته
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

  ي ويژه مربوط به واكنش پذيري اين ماده يا اجزاي آن در دسترس نيست.هااطالعاتي از آزمايش :پذيريواكنش
  ماده پايدار است.اين  پايداري شيميايي:

  هاي احتمالي خطرناك:واكنش
  استفاده و انبار اتفاق بيافتد:ي خطرناك يا ناپايداري ممكن است تحت شرايط زير هاواكنش

  تماس با مواد قابل احتراق.
  خطر ايجاد حريق
  داده خاصي وجود ندارد. شرايط اجتناب:

  بسيار واكنش پذير يا ناسازگار با مواد زير: مواد ناسازگار:
 ، مواد قابل احتراق، مواد آلي و قلياها.كنندهاحيامواد

  شود.مي، محصوالت حاصل از تجزيه خطرناك توليد نايط نرمال استفاده و انباردر شر محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه:
  افتد.ميدر شرايط نرمال استفاده و انبار، پليمريزاسيون خطرناك اتفاق ن پليمريزاسيون خطرناك:

  شناسياطالعات سم:11بخش
  اطالعات در مورد اثرات سم شناسي

  : سميت حاد
  ههمواج  مقدار  گونه  نتايج  ماده
  ساعت  Rat 293 ppm  1 تنفس گاز  LC50 كلر

  در دسترس نيست.ي: / خورندگتحريك
  در دسترس نيست. حساسيت:

  در دسترس نيست. جهش زايي:
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 در دسترس نيست.زايي:سرطان

  در دسترس نيست. سميت دستگاه توليد مثل:
  در دسترس نيست.تراتوژن: 

   :)يك بار مواجهه(سميت ارگان هدف 
  ي هدفهاارگان  اه مواجههر  طبقه  ماده
  تحريك دستگاه تنفسي. كاربردي نيست. 3 كلر

  
  در دسترس نيست. :)ي تكراريمواجهه (هاي هدف سميت ارگان
  در دسترس نيست. خطر تنفسي:

  در دسترس نيست.: ي مواجهه احتماليهااطالعات در مورد روش
  بر سالمتي: حاداثرات بالقوه 

  تماس چشمي:
  شود.ميم سبب آسيب جدي چش

  استنشاق:
  تنفس اين ماده، كشنده است. ممكن است سبب تحريك سيستم تنفسي شود.

  كند.ميي شديد ايجاد هاسوختگي تماس پوستي:
  ي دهان، گلو و معده شود. چون اين ماده يك گاز است به بخش تنفسي مراجعه كنيدهاممكن است سبب سوختگي در صورت خوردن:

  شناسي:فيزيكي، شيميايي و سمعالئم مرتبط با خصوصيات 
  قرمزيو  اشك ريزش، درد عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند:مواجهه چشمي: 

  سرفهو  تحريك دستگاه تنفسي عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: استنشاق:
  درد يا تحريك، قرمزي، تاول عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: تماس پوستي:

  ي معدههادرد عالئم زيان آور زير ممكن است ايجاد شوند: در صورت خوردن:
  اثرات مواجهه كوتاه و بلند مدت:همچنين اثرات فوري و تاخيري و 

  مواجهه كوتاه مدت:  
  اطالعات موجود نيست.اثرات بالقوه فوري: 

  اطالعات موجود نيست. اثرات تاخيري بالقوه:
  مواجهه بلند مدت: 

  اطالعات موجود نيست.قوه فوري: اثرات بال 
  اطالعات موجود نيست. اثرات تاخيري بالقوه:

  اطالعات موجود نيست. اثرات بالقوه مزمن بر سالمتي:
  ثرات معني دار ياخطرات بحراني شناخته نشده است.ا: كليات

  ثرات معني دار ياخطرات بحراني شناخته نشده است.ا: سرطان زايي
  ياخطرات بحراني شناخته نشده است.ثرات معني دار ا :موتاژن

  ثرات معني دار ياخطرات بحراني شناخته نشده است.تراتوژن: ا
  ثرات معني دار ياخطرات بحراني شناخته نشده است.ا :اثرات پيشرفته
  ثرات معني دار ياخطرات بحراني شناخته نشده است.اثرات ناباروري: ا

  ي كمي مسموميت:هاسنجش
  دسترس نيست. درتخمين مسموميت حاد: 

  
 



Page 9 of 10 

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  در دسترس نيست.:سميت
  در دسترس نيست.پذيري: مقاومت و تجزيه
  در دسترس نيست. :بالقوه تجمع زيستي
  نفوذ در خاك

  اطالعات موجود نيست.: (KOC)كضريب توزيع آب/خا
  ده است.اثرات قابل توجه يا خطرات مهمي شناخته نش :آورساير اثرات زيان

  مالحظات دفع:13بخش
  هاي دفع مواد زائدروش

و محصوالت فرعي بايستي با رعايت الزامات حفاظت از  هاتا حد ممكن بايد از توليد مواد زائد جلوگيري شود يا به حداقل برسد. همواره دفع ماده، محلول
  ز طريق يك پيمانكار با صالحيت انجام شود. و مواد غير قابل بازيافت بايد ا محيط زيست صورت گيرد. دفع مواد زائد

بوط به مواد زائد  نبايد  به صورت بازيافت نشده به  فاضالب دفع شوند مگر اين كه كامال با الزامات زيست محيطي سازگار باشد. شيرهاي فشار مر
Airgas  وقتي بازيافت عملي نيست، بايد دفن از طريق لندفيل (پر بايد به شركت برگردانده شوند. مواد زائد بسته بندي شده بايد بازيافت شوند. فقط

) يا سوزاندن صورت گيرد. اين ماده و ظرف آن بايد به روش ايمن دفع شوند. ظروف خالي ممكن است محتوي مقداري از اين ماده هرگز كردن زمين
  باشند.  ظرف را سوراخ نكنيد يا نسوزانيد.

 قانون اجرايي نامهمجلس شوراي اسالمي و آئين 1383دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه ي ضوابط و قوانين براي اطالع از كليه"
  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه  مديريت

  اطالعات حمل و نقل:14بخش
  DOT TDG Mexico  IMDG  IATA  

UN number  UN1017UN1017UN1017UN1017 UN1017 
UN proper  

shipping name  
CHLORINECHLORINECHLORINECHLORINE CHLORINE 

Transport  
hazard class(es)  

      
 

Packing group  - - - - - 
  خير  بله  خير  خير  خير  محيطيخطرات 

  اطالعات بيشتر

 Bناحيه خطر تنفسي:
  اين ماده وقتي در مقادير

 ≤5 L or ≤5 kg  ي هادر را
ده يا ريل يا آبي جزيره يا جا

به شود، مي      حملهوا 
عنوان آالينده دريايي عالمت 

  شود.ميگذاري ن
Reportable quantity 
10 lbs / 4.54 kg 
Package sizes shipped 
in quantities less than 
the product reportable 
quantity are not subject 
to the RQ (reportable 
quantity) 
transportation 
requirements. 
Limited quantity 
Yes. 
Packaging instruction 

ل وقتي توسط جاده يا ري
به  شود، نيازيميمنتقل 

الينده عالمت گذاري آ
 دريايي نيست.
Explosive Limit 
and 
Limited Quantity 
Index 
0 
ERAP Index 
500 
Passenger 
Carrying 
Ship Index 
Forbidden 
Passenger 
Carrying 
Road or Rail 
Index 
Forbidden 

 -  

  اين ماده وقتي در مقادير
 ≤5 L or ≤5 kg     حمل

شود، به عنوان آالينده مي
گذاري  دريايي عالمت

  شود.مين
  

مل اگر بر اساس قوانين ديگر ح
و نقل شود ممكن است به 
عنوان ماده خطرناك محيطي 
 در نظر گرفته شود.
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Passenger aircraft 
Quantity limitation: 
Forbidden. 
Cargo aircraft 
Quantity limitation: 
Forbidden. 
Special provisions 
2, B9, B14, T50, TP19 

 مراجعه كنيد. CFR49براي مشخص كردن اطالعات مورد نياز براي حمل ماده به 

حمل كنيد. اطمينان داشته باشيد اشخاصي كه ماده را هميشه در ظروف بسته، به طور عمودي و محكم  ي خاص براي استفاده كننده:هااحتياط
  دانند در حين حادثه يا ريزش چه كاري بايد انجام دهند. ميكنند، ميحمل 

 قوانين حمل بر اساس 

Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code  :.اطالعات موجود نيست         
  طالعات قانونيا:15بخش

 )(كانادا WHMISطبقه بندي 

Class Aگاز فشرده :.  
Class D-1A :شود(خيلي سمي).ميميماده اي كه سبب ساير اثرات جدي و فوري س 

ClassE :ماده خورنده  
National Fire Protection Association (U.S.A.)  

 
Hazardous Material Information System (U.S.A.)  

  

  : ساير اطالعات16بخش
  1395پاييز   تهيه تاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو هيات علمي   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Airgas: 2014  منابع و ماخذ
  )1391 آور در ايران (ويرايششغلي با عوامل زيان يمواجههاب حدود مجاز كت

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي تهيه و در شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال -1
 دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است كه شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
  سازي شده است.نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، بوميم

  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
 اطالعات استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي

  شود.
قالب طرح پژوهشي توسط  هاي علمي ايران (شاعا) دري اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه  

  باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد ميدانشگاه اصفهان تهيه شده است و كليه


