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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  ترى کلرو اتيلن

 کلرواتيلن، اتينيل ترى کلراىد،      -٢ دى کلرو     -١و١ دى کلرواتيلن،    -٢و٢ کلرو    -١استيلن ترى کلراىد،     
  نامهاى  مترادف     ترى کلرواتيلن-٢و١و١اتيلن ترى کلراىد، ترى کلرو اتن، ترى کلرواتيلن، 

٧٩-٠١-٦ CASشماره  

٢٠١-١٦٧-٤     EINECS شماره 
هيدروکربن آليفاتيک هالوژنه، هالوژنه قلياىى، هالوآلکان، ترى هالوآلکان، کلروآلکان، ترى کلرو                        

 خانواده شيمياىى .آلکان

 وزن مولکولى ٣٩/١٣١

C2-H-Cl3 فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى(ات عمومى  اطالع-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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ترى کلرواتيلن: نام  : مجموعه    
  هشدارهاى حفاظتى-٣

در اطالعاتى که درمورد انسانها بدست آمده و مشاهداتى که برروى حيوانات شده، مشخص گردىده فرم ماىع                  
درىک گزارش آمده است که با پاشيدن ىک قطره از اىن ماده                 . ترى کلرواتيلن سبب تحرىکات شدىد مى شود      

تحرىکات متوسطى در افراد داوطلبى که       .  به سطوح بافت چشم مشاهده شده است         دردهاى سوزشى و آسيب    
در افرادى که در معرض غلظتهاى       .  از بخارات اىن ماده قرار گرفته اند، دىده شده است            ٢٠٠-ppm١٦٠با  

بسيار باالى بخارات اىن ماده بودند، قبل از اىنکه بى هوش شوند، تحرىکات شدىد چشمى و تيرگى موقت                             
اختالالت شدىد چشمى شامل، کاهش بينائى و تيرگى در دىد، دوبينى، در افرادى که                      . يه دىده شده است    قرن

 . غلظتهاى بسيار باالى اىن ماده را استنشاق کردند دىده شده است

 تماس با چشم

ه تماس طوالنى مدت با اىن ماد     . در مطالعات بر حيوانات مشخص شده اىن ماده محرک شدىد پوستى مى باشد            
موارد بسيارى از تحرىکات شدىد پوستى، در             . سبب قرمزى پوست، تحرىک و تاول در پوست مى شود                

به مدت کوتاه   ) ١٦٥ ppmبيشتراز  (کارگرانى که با غلظتهاى بسيار باالى ترى کلرواتيلن هاى غيرمشخص            
 . وداىن ماده از راه پوست جذب بدن مى ش. در تماس بودند، گزارش شده است) هفته٥بيشتراز(

 تماس با پوست

خوردن اىن ماده سبب سوختگى هاى حساس کننده در دهان و گلو به همراه دردهاى بطنى و شکمى و عالئم                       
 تا  ٣٠خوردن اتفاقى   . اثر بروى دستگاه اعصاب مرکزى که در قسمت تنفسى شرح داده شده است، مى شود                

هفته ٢ دىوانگى مى شود که پس از               ميلى ليتر اىن ماده سبب ضعف عضالت، استفراغ، بيهوشى ىا                   ٥٠٠
درىک مورد خوردن کمتراز     . اثر برروى قلب، کبد و کليه نيز گزارش شده است              . بهبودى حاصل مى شود   

خوردن اىن ماده       .  ميلى ليتر از اىن ماده سبب مرگ در اثرتخرىب کبد و کليه دىده شده است                                            ٥٠
 . درمواجهه هاى شغلى متداول نيست

 بلعيدن و خوردن

هه کوتاه مدت با اىن ماده مى تواند سبب تحرىک بينى و گلو و اثر برروى سيستم اعصاب مرکزى با                            مواج
غلظتهاى باالى  . عالئم مشخصه از قبيل خواب آلودگى، گيجى، سرگيجه، سردرد و کاهش هماهنگى مى شود              

. مى شوداىن ماده سبب کرختى و درد درصورت، کاهش دىد چشم، بيهوشى، نامنظمى رىتم قلب و مرگ                             
و اختالل شدىد در بينائى، ) تأثير برروى اعصاب سه قلو  (کرختى و اختالل در صورت و ضعف عضله فک          

شامل کاهش دىدچشم و تيرگى دىد ىا دوبينى، در اثر تماس با غلظتهاى بسيار باالى اىن ماده گزارش شده                              
، دراثر تماس بسيار شدىد با           دربرخى اوقات  . بسيارى از اىن مشکالت تا چندىن ماه باقى مى ماند                 . است

 . مقادىرى بيش از حدمجاز، آسيب دائمى در سيستم اعصاب مرکزى و ىا صدمه به کبد دىده شده است

 تنفس

اىن ماده در اثر مجاورت با حرارت بسيار زىاد مى تواند بسوزد و ىا با قرارگرفتن درمعرض انرژى باال                             
 حرىق . ممکن است مشتعل شود

 انفجار 
  زىست محيطىاثرات 

  کمکهاى اوليه-٤
 دقيقه به صورتيکه پلک ها باز         ٢٠سرىعًا چشم هاى آلوده را با آب ولرم به مدت                

سرىعًا به پزشک مراجعه       . است شستشو دهيد تا آلودگى شيمياىى برطرف شود              
 . شود

 تماس با چشم

و  دقيقه با آب و صابون غيرجاذب شستش       ٥هرچه سرىعتر موضع آلوده را به مدت        
 تماس با پوست . سرىعًا به پزشک مراجعه شود. دهيد تا آلودگى برطرف شود

هرگز از راه دهان به فردى که بى هوش است ىا سطح هوشيارى پائينى دارد                              
به فرد مصدوم درصورت        . فرد را وادار به استفراغ نکنيد             . چيزى نخورانيد  

اگر .  وى رقيق شوند    ميلى ليتر آب دهيد تا مواد داخل شکم        ٣٠٠ تا   ٢٤٠هوشيارى  
سرىعًا به پزشک مراجعه     . استفراغ بطور طبيعى رخ داد، مجدد به وى آب دهيد              

 .شود

 بلعيدن و خوردن

اگر تنفس فرد قطع شده       . منبع مولد آلودگى ىا فرد مصدوم را به هواى آزاد برده               
بود به وى تنفس مصنوعى داده، و اگر دچار اىست قلبى شده بود، عمليات احيا                         

 . سرىعًا به پزشک مراجعه شود. ى رىوى انجام دهيدقلب
 تنفس

به پزشک ىا   . را چک کنيد  ) …ضربان، دما، فشارخون و    (کليه عالئم حياتى فرد      
 اطالعات پزشکى .نزدىک ترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود
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:مجموعه   ترى کلرواتيلن:نام   
 
  اطفاء حرىق -٥

ترى کلرواتيلن در اکثر موقعيت هاىى که مورد استفاده قرار مى گيرد قابل اشتعال                 
حرارت هاى (بااىن حال اىن ماده اگر شدىدًا حرارت ببيند مى تواند بسوزد                  . نيست

الى شمرده  با تست هاى استاندارد براى اىن ماده نقطه اشتع          ). باال و شعله هاى قوى    
براى مثال مشتعل شدن توسط منبع         (بااىن حال تحت شراىط مشخص         . نشده است 

اىن ماده مى تواند توسط مخلوط         ) انرژى باالى کمان جوشکارى ىا سيم هاى داغ            
ظروف بسته حاوى اىن     . شدن بخارات با هوا به فرم احتراق پذىر و سوزا درآىد                

 ىا مدت زمانى کافى گرم                ماده وقتى درمجاورت حرارت قرار مى گيرند و                   
 . مى شوند، قابليت انفجار دارند

 خطر آتش گيرى

از وساىل اطفاء حرىقى که         . ترى کلرواتيلن بطور عمومى غيرقابل اشتعال است          
اگر اىن ماده سوخت از دى اکسيد کربن، پودر         . آتش را احاطه مى کنند استفاده شود      

 .دخشک موادشيمياىى، فوم و ىا مه آب استفاده شو
 نحوه مناسب اطفاء

منوکسيد : محصوالت ناشى از تجزىه حرارتى و گرماىى اىن ماده عبارتنداز                         
کربن، دى اکسيدکربن، گاز کلرىد هيدروژن، فسژن و ساىرترکيبات سمى و محرک           

 .از قبيل کلر و دى کلرواستيل کلراىد
 ساىر توضيحات

 

 
  احتياطات شخصى-٦

راسرى، چکمه و ساىر البسه اى که در مقابل           از دستکش هاى حفاظتى، لباسهاى س      
 حفاظت پوست . اىن ماده شيمياىى مقاوم است، استفاده نمائيد

در اکثر موارد محافظ     . از گوگل هاى اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود          
 حفاظت چشم . صورت الزامى است

 که در مقابل     از دستکش هاى حفاظتى، لباسهاى سراسرى، چکمه و ساىر البسه اى            
 حفاظت بدن . اىن ماده شيمياىى مقاوم است، استفاده نمائيد

  حفاظت تنفسى .  استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 

 
  احتياطات محيط-٧

محيط را فقط توسط افراد آموزش دىده پاک             . محيط آلوده را تا پاک نشدن کامل آن محدود و تخليه نمائيد                   
 حفاظت محيط . محيط را تهوىه نمائيد. افراد مى باىست کليه لوازم اىمنى فردى مورد نياز را استفاده نماىند. نمائيد

جلوى ورود اىن مواد را به راه آبها،       . جلوى نشت مواد را بطور اىمن بگيرىد      . به مواد رىخته شده دست نزنيد     
، ماسه، خاک و مواد جاذبى که با اىن ماده            مواد رىخته شده را توسط شن      . فاضالب و فضاهاى بسته بگيرىد     

درصورت امکان و اگر اىن کار از لحاظ اىمنى شدنى است، ماىعات رىخته شده                 . واکنش نمى دهند جمع کنيد   
اىن مواد را درون ظروف مناسب، پوشيده و داراى                 . را توسط پمپ ىا تجهيزات وکيوم کننده جمع کنيد                

مواد جاذب مورد استفاده خطراتى مشابه خود اىن             .آب بشوئيد محيط را با      . برچسب مخصوص قرار دهيد     
 .ماده را دارا مى باشند

 نظافت محيط آلوده

 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضاىعات مواد . طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل شود
سوزانده و به خاکستر       درصورت وجود امکانات و اجازه مقامات مسئول حالل هاى کلرىناته را                     

 دفع بسته بندى شده . تبدىل نمائيد
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  جابجاىى و انبار -٩

موتاژن، محرک پوست و چشم، احتمال اىجاد سرطان و            (اىن ماده ماىع شدىدًا سمى     
قبل از جابه جاىى، اقدامات کنترل مهندسى براى                  . مى باشد) ناسلى دارد  خطر ت  

افراد باىد مجهز به کليه لوازم حفاظت فردى                . حفاظت اپراتور بسيار مهم است         
افرادى که با اىن مواد سروکار دارند باىد آموزش الزم را در                      . مورد نياز باشند   

 .ه را ببينندارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کار با اىن ماد

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب، به دور از اشعه مستقيم آفتاب،                        
شراىط انباردارى      . حرارت و منابع مشتعل و محترق انبار شوند

 بسته بندى مناسب . درصورت امکان در مقادىر کوچک نگه دارى و انبار شوند
 

 
 
 

  و شيمياىى مشخصات فيزىکى-١٠
 حالت فيزىکى ماىع
 شکل فيزىکى شفاف

 رنگ بى رنگ
 بو .بوى اترى، شيرىن و شبيه بوى کلروفورم دارد

 PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ گرم آب ١٠٠ گرم در ١١/٠(به مقدارکمى قابل حل است 

يل اتر، کلروفورم، روغن هاى فرار و فيکس شده، و اکثر             به ىک نسبت و تناسب در اتانول، استن، دى ات           
 حالليت در حاللهاى آلى .حاللهاى آلى قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٠ در ٤٦٤/١
 LEL ).زمانيکه با منابع مشتعل و محترق در تماس است (١٠٠در % ٨/٧ درجه سانتيگراد، ٢٥در % ٠/٨

 دماى خود آتشگيرى )درجه فارنهاىت٧٨٨( درجه سانتيگراد ٤٢٠
غلظت هاى باالى بخار   . طبق روش ها و تست هاى قراردادى، براى اىن ماده نقطه اشتعال معين نشده است              

 نقطه اشتعال(F.P) . اىن ماده وقتى با هوا مخلوط مى شوند و درحضور منابع محترق انرژى باال مى توانند بسوزند

 درجه   -٥/٨٦،   ) درجه فارنهاىت    -٤/٩٩( درجه سانتيگراد       -٧٣: است   درمقادىر مختلف گزارش شده         
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٢٤(سانتيگراد 

 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت١٨٩( درجه سانتيگراد ٨٧
 ٢٥در  ) ميليمترجيوه٧٤( کيلوپاسکال    ٨٧/٩ درجه سانتيگراد،     ٢٠در  )  ميليمترجيوه ٦٠( کيلوپاسکال    ٨

 فشار بخار .تيگراددرجه سان

mPa.s وىسکوزىته . درجه سانتيگراد٢٠در )  سنتى پوىز٥٧/٠ (٥٧/٠ 
 ساىر اطالعات 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مى شود، به آبهاى زىرزمينى نفوذ پيدا             زمانيکه اىن ماده وارد خاک        

زمانيکه اىن  . همچنين در خاک اىن ماده سرىعًا تبخير مى شود          . مى کند
مقدار فاکتور تغليظ        . ماده وارد آب مى شود، سرىعًا تبخير شده                      

انتظار .  تعيين شده است      ١٠٠ کمتراز     (BCF)بيولوژىکى اىن ماده       
. جه و مهمى داشته باشد        نمى رود اىن ماده تجمع بيولوژىکى قابل تو             

زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود، به مقدار متوسطى توسط واکنش                
با رادىکال هاى هيدروکسيل ناشى از فعل و انفعاالت فتوشيمياىى تنزل             

 تا  ١زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود نيمه عمرى بين               . پيدا مى کند 
 . روز دارد١٠

 مالحظات عمومى

شده و به فرم فسژن،      ) اکسيداسيون نورى (ا فتواکسيده   اىن ماده در هو    
اىن ماده در آب        . دى کلرواستيل کلراىد، و فرميل کلراىد در مى آىد                

 . سرىعًا تبخير مى شود
 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه 
Bluegill sunfish, LD50= 44,700 ug/L/96Hr. Fathead 
minnow, LC50=40.7 mg/L/96Hr 

 ١٠٠ تا      ١٠ اىن ماده براى ماهى ها بين                  LC50/96-hourمقدار   
انتظار مى رود اىن ماده براى محيط زىست               . ميلى گرم درليتر است     

 . آبزىان به مقدارکمى سمى باشد

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات . موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
 

  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
ترى کلرواتيلن درمجاورت هوا به آرامى تجزىه شده و به فسژن، هيدروژن کلراىد            .  متوسطى دارد  پاىدارى

درحضور آب، دى کلرواستيک اسيد خورنده و اسيد هيدروکلرىک           . و دى کلرواستيل کلراىد تبدىل مى شود     
 . توليد مى شود

 پاىدارى

ان هاى جوشکارى، سطوح گرم و ىا             حرارت زىاد، شعله هاى باز، جرقه ها، کمان هاى الکترىکى، کم                 
. ، رطوبت، نقص در تثبيت اىن ماده)به خصوص نور ماوراء بنفش(منابعى با حرارت باال، نور خورشيد   محيطهاى مورد اجتناب

براى مثال هيدروکسيد سدىم ىا       (، موادى با پاىه قوى         )مثل سدىم ىا پتاسيم و آلياژهاى آنها         (فلزات قلياىى    
، عوامل اکسيدکننده قوى     ) اپوکسى پروپان     -٣و٢ کلرو   -١براى مثال   (ىا پيرکسيدها    ) هيدروکسيد پتاسيم 

، ىا عوامل کاهنده      )مثل دى نيتروژن تتروکسيد، اسيد نيترىک، پرکلرىک اسيد، اکسيژن، ىا پيرکسيدها                 (
، ليتيوم  مثل بارىوم هاى گرانول شکل   (، فلزات شيمياىى فعال     )، هيدرىد فلزى  ٢مثل فسفر، کلرىد قلع     (قوى  

، مس، پودر آلومينيوم، کلرىد آلومينيوم، نيترات پتاسيم، آهن،         )تراشيده، ىا برليوم، پودر منيزىوم ىا تيتانيوم      
 .مس، روى ىا آلومينوم

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه .گاز هيدروژن کلراىد، اسيد هيدروکلرىک، فسژن، دى کلرواستيل کلراىد، و اسيد دى کلرو استيک
 ساىر اطالعات 
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NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

ترى کلرواتيلن: نام  : مجموعه    
  سم شناسى-١٣

LC50 (rat): Approximately 8000 ppm (4-hour exposure); 
12500 ppm (4-hour exposure) 
LC50 (mouse): 8450 ppm (4-hour exposure) 

 مسموميت تنفسى

LD50 (oral, rat): 7200 mg/kg (cited as 4.92 mL/kg) 
LD50 (oral, male mouse): 2402 mg/kg مسموميت غذاىى 

LD50 (dermal, rabbit): Greater than 29000 mg/kg (cited as 
greater than 20 mL/kg مسموميت ا ز پوست 

رى کلرواتيلن غليظ سبب صدمات          ميلى ليتر از ت        ١/٠قراردادن   : تحرىکات
درمطالعه دىگر ترى کلرواتيلن غليظ سبب       . شدىد در چشم خرگوش ها مى شود      

 . تحرىکات متوسطى در چشم خرگوش ها شده است
 مسموميت چشمى

عالئمى از قبيل نقص در سيستم اعصاب مرکزى شامل عدم هماهنگى،                             
ده از طرىق استنشاق و      بى هوشى، در حيواناتى که با غلظت هاى باالى اىن ما           

 . خوراکى در تماس بودند، دىده شده است
 اثرات حاد

 ساىر اطالعات . A5سرطان زائى گروه 

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 50 ppm (269 mg/m3) 
TLV STEL : 100 ppm (537 mg/m3) LC 50    

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى  کيلوگرم٥٠
 حمل و نقل درىاىى  کيلوگرم٥٠

 حمل و نقل راه آهن و جاده   کيلوگرم٥٠

  ماده خطرناک براى محيط زىست-٢/٩ ماده سمى، -١/٦: کالس خطر
  III: گروه بسته بندى 
  UN1710: شماره شناساىى 

 ساىر اطالعات
 
  اطالعات نظارتى -١٥

[Carc.Cat.3;R:52-53] نمادهاى خطرات 

[R:40-52/53] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(2-)*23-36/37-61] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
فلزى خودرو و صناىع فلزى     ترى کلرواتيلن بطور عمده بصورت بخار براى زدودن چربى و گرىس از قسمتهاى              

همچنين اکثرًا در ترکيب چسبها و به عنوان حالل در رنگهاى پوسته اى، روان                         . مورد استفاده قرار مى گيرد      
در . کننده ها، رنگها، ورنى ها، آفت کشها، تميزکننده هاى فلزى سرد، الستيکها و االستومرها مورد استفاده است                     

ده متوسط گرما، و به عنوان ماده شيمياىى ميانى در تهيه مواد داروئى، عقب                    دماهاى پائين به عنوان انتقال دهن       
اىن ماده در سيستمهاى زدودن فسفر از             . اندازنده شعله در مواد شيمياىى و حشره کش ها مورد استفاده است                     

 . فلزات، تهيه پارچه، تهيه پلى وىنيل کلراىد و عملکرد فضاى ماوراءجو استفاده مى شود

  مادهکاربردهاى
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