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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  دى کلرومتان

  نامهاى  مترادف    متيلن کلراىد، متيلن دى کلراىد، کلرور دى متيلن

٧٥-٠٩-٢ CASشماره  

٢٠٠-٨٣٨-٩     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى دى هالوآلکان/  هالوآلکان /هيدروکربن هاى آليفاتيک هالوژنه 

 وزن مولکولى ٩٤/٨٤

C-H2-Cl2 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

   

  
راى خطرناک ب مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

ماىع و  .  ساعت سبب تحرىکات مختصر مى شود      ١ پى پى ام از بخارات اىن ماده بعد از           ٥٠٠تماس با غلظت    
ماىع اىن ماده مى تواند سبب صدمه زدن           . ده سبب تحرىکات معتدل و شدىد چشمى مى شود            بخارات اىن ما   

 .موقتى به قرنيه چشم شود
 تماس با چشم

 تماس با پوست .ماىع اىن ماده مى تواند سبب تحرىکات شدىد تا معتدل پوستى شود
نى از راه خوراکى اىجاد       در مطالعات حيوانى و مطالعه انسانى مشخص شده است که اىن ماده سميت پائي                      

 ميلى ليتر از مواد زداىندة رنگ که حاوى اىن ماده است سبب سوختگى هاى                 ١٠٠٠ تا   ٥٠٠خوردن  . مى کند
 .شدىد در گلو افراد مى شود

 بلعيدن و خوردن

 تنفس .همچنين سيستم اعصاب مرکزى را کمى تحت تأثير قرار مى دهد. سبب تحرىکات مختصر مى شود
 حرىق .ى وىژه اىن ماده قابل احتراق است و مى سوزددر موقعيت ها

 انفجار .خطر اشتعال و انفجار دارد
 اثرات زىست محيطى 

 
  کمکهاى اوليه-٤

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

 تماس با چشم

 دقيقه شستشو   ٢٠هرچه سرىع تر موضع آلوده را با مقدار زىادى آب ولرم به مدت               
 تماس با پوست .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. دهيد تا آلودگى برطرف شود

فرد را وادار به     . هرگز به فردى که بى هوش است از راه دهان چيزى نخورانيد                
 ميلى ليتر آب با امالح معدنى          ٢٥٠ت هوشيارى به فرد        درصور. استفراغ نکنيد 
سرىعًا . اگر استفراغ خودبه خود روى داد، مجددًا به فرد آب دهيد            . رقيق بخورانيد 

 . فرد را به پزشک برده

 بلعيدن و خوردن

درصورت مشکل تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده              
صل کنيد و درصورت قطع تنفس به وى اکسيژن                      دستگاه اکسيژن پزشکى و        

به پزشک  .. مصنوعى دهيد و درصورت اىست قلبى احياء قلبى رىوى انجام دهيد             
 .مراجعه شود

 تنفس

به پزشک ىا      . را مرتب چک کرده        ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
   اطفاء حرىق-٥

) موقعيت هاى عادى  (اىن ماده در موقعيت هاىى که مورد استفاده قرار مى گيرد                     
 درجه سانتيگراد مشتعل        ١٠٢محترق نمى شود با اىن حال اىن ماده در دماى                       

در زمان سوختن گازهاى سمى و محرک هيدروژن کلراىد و فسژن را                    . مى شود
 توليد مى کند

 خطر آتش گيرى

 نحوه مناسب اطفاء پرى آب، پودر خشک مواد شيمياىىدى اکساىدکربن، فوم، اس

  ساىر توضيحات .محيط را محدود کرده و آتش را از فاصله اىمن خاموش نمائيد
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .س، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شوداز دستکش، لبا
 حفاظت چشم .در اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى است. از گوگل هاى اىمنى استفاده شود

دوش و چشم شور     . دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيمياىى             
 حفاظت بدن .لزامى استاىمنى در محيط هاى کار با اىن ماده ا

 حفاظت تنفسى تهوىه، تهوىه موضعى و سيستم هاى محافظ  تنفسى 
 

 
 

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

. اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند       اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات            . افراد آموزش دىده انجام دهيد        
 .مى باىست کليه منابع مشتعل و محترقه را از محيط دور کرد. محيط را تهوىه کرده

 حفاظت محيط

مواد زائد را   . مواد رىخته شده را باخاک، شن و ماسه و ىا موادى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد                    
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شستشو دهيد. سب مخصوص نگهدارى کنيددر داخل ظروف مناسب، دربسته و با برچ

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

اىن مواد را در . مواد انبار شده براى دفع را باىد در محل هاىى که آشکارساز نشت دارند، انبار شوند          
 دفع بسته بندى شده .ود بازىافت کرده ىا در محل هاى امن دفن کرده ىا تحت کنترل بسوزانيدزىر ه

 
 
  جابجاىى و انبار -٩

. قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسيارمهم است               
افرادى که  . اپراتور مى باىست به کليه تجهيزات اىمنى فردى موردنياز، اىمن باشد              

ا اىن مواد کار ميکنند باىد طرز کار اىمن و خطرات کار با اىن مواد را آموزش                         ب
 .ببينند

 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 .ان در بسته هاى کوچک نگهدارى شوددرصورت امک
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى ماىع

 رنگ بى رنگ
 بو  اتر بوى نافذ و شدىدى شبيه به

 PH اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) .  درجه سانتيگراد٢٠ ميلى ليتر آب ١٠٠ گرم در ٢( حالليت متوسط دارد 

 حالليت در حاللهاى آلى .در بيشتر حالل هاى آلى مثل اتانول، اتر، فنول و کتون قابل حل است
 دانسيته/وزن مخصوص ٣٢٦٦/١
١٢%  LEL 
 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت١٠٣٣(تيگراد  درجه سان٥٥٦

 درجه  ١٠٠بخارات اىن ماده در دماى بيشتر از            . هيچ روش استانداردى براى اندازه گيرى وجود ندارد          
 نقطه اشتعال(F.P) .سانتيگراد مى سوزد

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٤٢(  درجه سانتيگراد -٩٧
 نقطه جوش(b.p) )درجه فارنهاىت ٦/١٠٣( درجه سانتيگراد ٨/٣٩

 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٤ ميليمتر جيوه در ٤٠٠
mpa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٤٣/٠ 

 ساىر اطالعات 

 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى . اىن ماده ممکن است براى محيط زىست مضر و خطرناک باشد

اده در مجاورت خاک تبدىل به بخار شود و وارد                      انتظار مى رود اىن م       
وقتى اىن ماده وارد آب مى شود         . اتمسفر شود ىا به خاک نفوذ داشته باشد            

ابتدا به وسيله بخار وارد اتمسفر مى شود که مدت زمان باقى ماندن آن                             
زمانيکه اىن ماده وارد هوا         .  بستگى به باد و موقعيت هاى مختلف دارد             

 رود به وسيله واکنش با رادىکالهاى هيدروکسيل پس از             مى شود انتظار مى   
 .گذشت نيمه عمرى حدود چند ماه تنزل بيولوژىکى داشته باشد

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
  ;230mg/L; 24H :ماهى خورشيدى
  ;196mg/L; 96H :ماهى قنات

اىن ماده  .يل ًتثير معتدلى بر روى محيط زىست آبزىان دارد              اىن ماده پتانس   
تنزل بيولوژىکى مقاوم و پاىدارى دارد و پتانسيل کمى براى دوام در محيط               

  .آبزىان دارد
96-hr. EC50 99 :ماهى قناتmg/L; 96-hr.  
EC10: 66.3 mg/L. 96 :ماهى خورشيدى-hr. LC50=220 mg/L 

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .ىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کردموضوع ا
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

زىه شده و به اسيد        وقتى براى مدت طوالنى با آب در تماس است، تدرىجًا تج                  .  پاىدارى معمولى دارد   
 پاىدارى .هيدروکلرىک تبدىل مى شود

 محيطهاى مورد اجتناب . درجه سانتيگراد١٠٠دماى باالتر از 
متانول، پودر آلومينيوم، آمين ها، دى متيل سولفوکسيد، اسيد پرکلرىک، ليتيوم، سدىم، پتاسيم، آلياژ سدىم و                 

 مواد نا سازگار …اکسيد، اسيدنيترىک، پتاسيم، ترت بوت اکسيد وپتاسيم، دى نيتروژن تترا اکسيد، دى نيتروژن پنتا 

 خطرات ناشى از تجزىه . در زمان سوختن گازهاى سمى و محرک هيدروژن کلراىد و فسژن را توليد مى کند
 ساىر اطالعات 

  سم شناسى-١٣
LC50 (rat):  57000 ppm (15-minute exposure)  
LC50 (mouse):  16186 ppm (8-hour exposure) مسموميت تنفسى 

LD50 (oral, rat):  2100 to 3000 mg/kg مسموميت غذاىى 
 مسموميت ا ز پوست .تماس اىن ماده با پوست سالم و خراشيده سبب تحرىکات شدىد مى شود

 ميلى ليتر از اىن ماده سبب تحرىکات متوسط تا           ١/٠ ميلى ليتر و     ٠١/٠غلظت  
 ميت چشمىمسمو .شدىد چشمى مى شود

از اىن  )  پى پى ام ١٢٠٠٠ تا   ٧٠٠٠( دقيقه تماس با غلظت هاى بسيار بالى          ١٠
ماده سبب کاهش کاراىى سيستم اعصاب مرکزى در موش هاى صحراىى                        

 مى شود
 اثرات حاد

  ساىر اطالعات  A3سرطان زاىى گروه 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :.  50 ppm (174 mg/m3) 

TLV STEL :    LC 50    
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هواىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل درىاىى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 ل راه آهن و جاده حمل و نق .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

  ـ مادة سمى١/٦: طبقه بندى 
 III: گروه بسته بندى 
  UN1593: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[carc. cat 3] نمادهاى خطرات 

[R:40] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*23-24/25-36/37] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
ر اطالعات  ساى-١٦  

حالل، عامل چربى گير، عنصر بردارندة رنگ، توليد کننده آئروسل، عامل دمنده در فوم، 
.سردکننده  کاربردهاى ماده
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