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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  کلروفورم

فورميل ترى کلرىد، متان ترى کلرىد، متيل ترى کلرىد، متنيل ترى کلرىد، ترى کلروفورم، ترى                                
  نامهاى  مترادف    کلرومتان، کلروفورم

٦٧ -٦٦ -٣ CASشماره  

٢٠٠ -٦٦٣ -٨     EINECS شماره 
هيدروکربن هاى چربى دار هالوژنه، هيدروکربن هالوژنه اشباع شده، آلکان هالوژنه، هالوآلکان، ترى                

 خانواده شيمياىى .هالوآلکان، کلروآلکان، متان کلرونات، ترى کلروآلکان

 وزن مولکولى ٣٨/١١٩

CHCl3 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)تىعالئم حفاظ( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

 

 

  

خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
در مطالعات حيوانى پاشش اىن ماده به چشم سبب تحرىکات معتدل تا شدىد چشمى و صدمات ناشى از                                   

تأثيرات شدىد اىن ماده بستگى به فاکتورهاى متعددى از قبيل مقدار            . خورندگى توسط اىن ماده دىده شده است       
. عالئم شامل سوزش و سوختگى، درد و قرمزى چشم        . ده دارد اىن ماده در چشم و مدت زمان تماس با اىن ما          
 .اطالعاتى در مورد بخارات هوابرد اىن ماده در اختيار نيست. اطالعاتى در مورد انسانها در اختيار نيست

 تماس با چشم

در مطالعه بر روى    . تماس اىن ماده با پوست سبب تحرىکات مختصر تا شدىد در انسانها و حيوانات مى شود                
 دقيقه تماس با اىن     ٣بعد از   . حيوانات مشخص شده است که کلروفورم مى تواند از راه پوست جذب بدن شود              

 دقيقه  ٦ تا    ٣قرمزى پوست و تحرىک در         . ماده سوختگى، سوزش و تير کشيدن پوست مشاهده شده است              
 ساعت تماس با     ٥پس از   .   نفر از داوطلبين اىن آزماىشات مشاهده شده است           ٥تماس بر روى پوست سالم        

 ساعت تماس     ٢٤در مطالعات حيوانى پس از           . اىن ماده تاول هاى رىزى بر روى پوست دىده شده است                  
 .تحرىکات مختصرى و خوردگى پوست مشاهده شده است

 تماس با پوست

در مطالعه بر روى انسانها و حيوانات مشخص شده است که کلروفورم مى تواند سبب تحرىک معده و روده،                   
 کارآىى سيستم اعصاب مرکزى شود که عالئم آن شامل حالت تهوع، استفراغ، گيجى، عدم هماهنگى،                  کاهش

که آثار  ). وارد رىه ها شود  (مشخص شده است که کلروفورم مى تواند آسپيرىت شده         . آسيب کبد و کليه مى باشد    
 .آن تحرىکات شدىد رىه ها، آسيب به بافت رىه و نهاىتًا مرگ است

 دنبلعيدن و خور

کلروفورم به سرعت به مقدار زىادى بخار با غلظت باال تبدىل مى شود که خطر استنشاقى باالىى دارد به                              
تأثيرات خطرناکى که اىن ماده بر روى سيستم          . خصوص در جاهاىى که تهوىه محيطى ضعيف عمل مى کند          

. ن ماده نماىان مى شود      پى پى ام و بيشتر از اى         ٩٢٠ دقيقه تماس با غلظت          ٣اعصاب مرکزى دارد پس از          
تأثيرات خطرناک اىن ماده روى کبد و کليه ، بعضى از مرگ ها که در تارىخچه استفاده از اىن ماده به                                     

 .  پى پى ام از اىن ماده بوده است٢٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠عنوان مادة بى هوشى است در غلظت هاىى بين 

 تنفس

 حرىق .اىن ماده نمى سوزد
 انفجار 
 طىاثرات زىست محي 

 
  کمکهاى اوليه-٤

سرىعًا چشم هاى آلوده را به صورتيکه پلک ها باز است با مقدار زىادى آب ولرم به                
درصورتيکه تحرىکات   .   دقيقه شستشو داده تا آلودگى برطرف شود                ٢٠مدت   

 .چشمى ادامه داشت شستشو را تکرار نمائيد و سرىعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با چشم

 دقيقه شستشو   ٢٠موضع آلوده را با مقدار زىادى آب ولرم به مدت            هرچه سرىع تر   
درصورتيکه تحرىکات پوستى ادامه داشت شستشو       . دهيد تا آلودگى برطرف شود     

 .را تکرار نمائيد و سرىعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

دهان مصدوم را    . هرگز به فردى که بى هوش است از راه دهان چيزى نخورانيد               
درصورت هوشيارى به فرد    . فرد را وادار به استفراغ نکنيد       .  آب شستشو دهيد    با

اگر استفراغ خودبه خود روى داد، مجددًا به         .  ميلى ليتر آب بخورانيد    ٣٠٠ تا   ٢٤٠
اگر تنفس فرد قطع شد به وى اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت              . فرد آب دهيد  

 .  سرىعًا فرد را به پزشک برده.اىست قلبى عمليات احياء  قلبى رىوى انجام دهيد

 بلعيدن و خوردن

درصورت اىست تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده               
اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت اىست قلبى عمليات احياء  قلبى رىوى انجام                 

 .سرىعًا فرد را به پزشک برده. دهيد
 تنفس

به پزشک ىا      . را مرتب چک کرده        ) …ن و  دما، فشارخو  (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود
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  اطفاء حرىق -٥
. اد مقاوم و پاىدار است      درجه سانتيگر  ٢٩٠اىن ماده تا دماى      . اىن ماده نمى سوزد   

در دماهاى باالتر بخارات کلروفورم به گازهاى سمى و خورندة فسژن، کلر،                          
 . هيدروژن کلراىد و تتراکلراتيلن تبدىل و تجزىه مى شوند

 خطر آتش گيرى

از مواد اطفاء حرىقى که آتش و حرىق را احاطه مى کنند                    . کلروفورم نمى سوزد 
  اطفاءنحوه مناسب .استفاده نمائيد

فاصله اىمن را براى اطفاء حرىق رعاىت کنيد ىا از منطقه اىمن اقدام به اطفاء                           
  ساىر توضيحات .حرىق نمائيد

  احتياطات شخصى-٦
از دستکش، لباس،  و کفش مقاوم و ساىر البسه مقاوم در برابر مواد شيمياىى                              

 حفاظت پوست .استفاده شود

 حفاظت چشم .ر اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى استد. از گوگل هاى اىمنى استفاده شود
دستکش، لباس، کفش مقاوم و ساىر البسه مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده                        

 حفاظت بدن .دوش و چشم شور اىمنى در محيط هاى کار با اىن ماده الزامى است. شود

  نفسىحفاظت ت . استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 
 

  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         

. اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش دىده انجام دهيد        
 . محيط را تهوىه کرده

 حفاظت محيط

. از ورود اىن مواد به راه آبها، فاضالب و محيط هاى بسته خوددارى نمائيد               . ىخته شده دست نزنيد    به مواد ر  
مواد رىخته شده را باخاک، شن و ماسه و ىا موادى که با اىن              . جلوى نشت اىن مواد را بصورت اىمن بگيرىد       

ىخته شده را توسط پمپ و      درصورت امکان و براى اىمنى بيشتر ماىعات ر       . ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد     
مواد زائد را در داخل ظروف مناسب، دربسته و با برچسب                       . ىا تجهيزات وکيوم کننده جمع آورى کنيد           

 .مخصوص نگهدارى کنيد

 نظافت محيط آلوده

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
مواد را تحت نظر روش هاى       .  باىست مشخص و جاىگاه مخصوص داشته باشد         انبار مواد زائد مى    

 دفع بسته بندى شده .کنترلى سوزانده ىا درصورت امکان و قبول دولت خاصيت شيمياىى آنها را کاهش دهيد

 
  جابجاىى و انبار -٩

خاصيت موتاژنى، تحرىکات پوستى و چشمى،           (اىن ماده ماىع بسيار سمى است             
قبل از حمل و نقل،     ).  احتمال خطر سرطان زائى را دارا مى باشد              خطر تنفسى و     

اپراتور مى باىست   . اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم است         
افرادى که با اىن مواد کار           . به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن باشد              

 . آموزش ببينندميکنند باىد طرز کار اىمن و خطرات کار با اىن مواد را

 احتياطات جابجاىى

درمحيط خشک، خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب، 
شراىط انباردارى      .گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق دىگر نگهدارى شوند

 بسته بندى مناسب .درصورت امکان در بسته هاى کوچک نگه دارى شوند
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف

 رنگ ماىع بى رنگ
 بو .بوى مشخص دلپذىر، شيرىن و بوىى شبيه اتر را دارا مى باشد

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ گرم آب ١٠٠ گرم در ٨٢٢/٠(به مقدار کمى قابل حل است 

که شامل اتانول، دى اتيل اتر،     . بطور کامًال متناسب در حالل هاىى که اساس آنها آلى است، قابل حل است               
بى در روغن و         استن، بنزن، کربن تتراکلرىد، کربن دى سولفيد، پترليوم اتر، و حالل نفتا، به خو                                 

 .روغن هاى فرار فيکس مى شود
 حالليت در حاللهاى آلى

 دانسيته/وزن مخصوص . درجه سانتيگراد٢٥ در ٤٨١/١ درجه سانتيگراد، ٢٠ در ٤٨٩/١ و ٤٨٤/١
 LEL .مشخص نشده است
اىن ماده شيمياىى در زمانيکه تجزىه حرارتى مى شود ممکن است در دماى باالتراز                 . مشخص نشده است  

 دماى خود آتشگيرى .مشتعل شود)  درجه فارنهاىت١٨٣٢باالتراز ( درجه سانتيگراد ١٠٠٠

اىن ماده قابل احتراق نيست          . نقطه اشتعال اىن ماده توسط متدهاى قراردادى اندازه گيرى نشده است                     
 نقطه اشتعال(F.P) )نمى سوزد(

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٣/٨٢( درجه سانتيگراد -٥/٦٣: نقطه انجماد 
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت ٣/١٤٢( درجه سانتيگراد ٣/٦١
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمترجيوه٦/١٥٩( کيلوپاسکال ٢٨/٢١

mPa.s  وىسکوزىته . درجه سانتيگراد٢٠  در ٥٦٣/٠ 
 ساىر اطالعات 

 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
اگر اىن ماده   . صناىع در اتمسفر آزاد مى شود     بيشتر اىن ماده به وسيله        

. در آب و ىا خاک آزاد شود سرىعًا تبخير شده و به اتمسفر مى رود                         
زمانيکه اىن ماده وارد اتمسفر مى شود مسافت زىادى را مى تواند طى               

 .کند و تنزل بيولوژىکى اىنماده نيمه عمرى معادل چند ماه دارد

 مالحظات عمومى

 که کلروفورم در زنجيره هاى غذاىى تنزل بيولوژىکى           انتظار نمى رود 
پيدا کند اما سبب آلودگى مواد غذاىى در زمان هاى استخراج و آب                        

 .خوراکى مى شود
 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه 
  LC50 = 75 ppm; 96 Hr :گربه ماهى
 LC50 = 43.8 mg/L; 96 Hr :ماهى قنات رنگين کمانى
 LC50 = 129.0 mg/L; 96 Hr :ماهى کپور
 LC50 = 100.0 mg/L; 96 Hr :ماهى خورشيدى

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  بر هم کنش ها پاىدارى و-١٢
کلروفورم در مجاورت اشعه آفتاب ىا در فضاى تارىکى که هوا موجود است به آرامى                          . ناپاىدار است 

 پاىدارى .تجزىه شده و به صورت فسژن سمى و خورنده، کلرىدهيدروژن و کلر در مى آىد

 مورد اجتنابمحيطهاى  گرماى شدىد، شعله هاى باز، کمان الکترىکى، کمان جوشکارى، اشعه آفتاب، 
مثل ليتيم، پتاسيم،     (، فلزات قلياىى       )مثل هيدروکسيدسدىم، هيدروکسيدپتاسيم، متوکسيد سدىم        (مواد قوى     

، فلورىن، دى نيتروژن     )مثل آلومينيوم و منيزىم    (، پودرهاى فلزى واکنش پذىر       )سدىم ىا آلياژ سدىم پتاسيم     
، پتاسيم ترت بوت اکساىد، ترى اىزو       )يک اسيد مثل کروم (تتروکساىد، نيترومتان، عوامل اکسيدکننده قوى      

 پروپيل فسفين

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه فسژن، هيدروژن کلراىد، کلر
 ساىر اطالعات 

  سم شناسى-١٣
LC50 (rat): 2265 ppm (4-hour exposure) 
LC50 (mouse): 1540 ppm (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 

LD50 (oral, rat): 908 mg/kg  
LD50 (oral, young rat): 450 mg/kg  
LD50 (oral, male mouse): 36 mg/kg  
LD50 (oral, female mouse): 353 mg/kg 

 مسموميت غذاىى

در اثر گذاشت ىک ىا دو باند آغشته شده به اىن ماده بر روى پوست                                         
 و   مرگ بافت  ( ساعت، تحرىکات شدىد و خورنده              ٢٤خرگوش ها به مدت       

 .مشاهده شده است) تاول
Skin, rabbit: LD50 = >20 gm/kg 

 مسموميت ا ز پوست

در آزماىش بر روى خرگوش ها مشاهده شده است که اىن ماده سبب تحرىکات               
 مسموميت چشمى .شدىد و خورنده و صدمه به چشم مى شود

هاى استنشاق کوتاه مدت اىن ماده سبب صدمه به کبد حيوانات مواجه با غلظت              
 ساعت شده است، صدمات        ٦ تا    ٥ از اىن ماده به مدت            ٣٠ ppmکمتر از    

 روز ىا     ٧ از اىن ماده به مدت             ٣٠ ppmکليوى در موش هاى نر مواجه با             
ppm غلظت هاى باالتر اىن ماده سبب     .   ساعت دىده شده است    ٢ به مدت    ٢٤٦

 .کاهش کارآىى سيستم اعصاب مرکزى و صدمه با اىن سيستم مى شود

 ات حاداثر

 ساىر اطالعات  A3سرطان زائى گروه 

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 10 ppm (49 mg/m3) 
TLV STEL : 50 ppm (240 mg/m3) LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هواىى وگرم کيل٢٣٠
 حمل و نقل درىاىى  کيلوگرم٢٣٠

 حمل و نقل راه آهن و جاده   کيلوگرم٢٣٠

 ماده خطرناک براى محيط           -٢/٩ ماده سمى،         -١/٦: کالس خطر      
 زىست

 ١٠٩: مقررات وىژه 
  II: گروه بسته بندى 

 ساىر اطالعات
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  اطالعات نظارتى -١٥

[Xn;Xi;carc. cat. 3] نمادهاى خطرات 

[R:22-38-40-48/20/22] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*36/37] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
که ) ٢٢فلوروکربن(وع مواد در تهيه کلرودى فلورومتان براى شر%) ٩٠حدود (بطور عمده اى 

ىک عامل خنک کننده و برودتى است، آئروسل هاى داراى نيروى محرکه، و براى شروع مواد در 
ساىر استفاده هاى اىن ماده شامل . پالستيک مورد استفاده است) PTFE(تهية  پلى تترافلورواتيلن 

ن، شبه قليلها، وىتامين ها و چاشنى ها، ماده ميانى در تهيه استخراج کننده و تصفيه کننده پنيسيلي
در قدىم . رنگ ها و مواد آفت کش، در مواد اطفاء کننده آتش، ماده ضدعفونى کننده تدخينى مى باشد

از اىن ماده مصارف زىادى به عنوان ماده بى هوشى، در تهيه خميردندان، وساىل آراىشى، مواد 
 .ده است که امروزه به دليل اثرات سمى که دارد توقيف شده استداروئى و مواد غذاىى مى ش

 کاربردهاى ماده
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