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کلر : نام  مواد شيميايى : مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  کلرين

 نامهاى  مترادف گازکلر مايع شکل، کلر مولکولى، کلر

٧٧٨٢-٥٠-٥ CASشماره  

٢٣١-٩٥٩-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى ، عنصرکلر، کلر مولکولىترکيبات هالوژن غيرآلى، ترکيب غير آلى کلر. گازغيرآلى

 وزن مولکولى ٩٠٦/٧٠

Cl2 فرمول شيميايى 

 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

  

  
خطرناک براى  ر شوندهمواد منفج مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 و بيشتر سبب تحريک شديد چشم، سوزش و احساس سوزش، چشمک زدن سريع،                              ppm١در غلظت     

 تماس با چشم .و آبريزش مى شودقرمزى 
تاول، مرگ نسج و     . احساس سرماى خفيف و بى حسى پوست، تيرکشيدن و خارش در پوست ايجاد ميشود                  

 تماس با پوست .قانقاريا در اثر تماسهاى طوالنى مدت با غلظت باالى اين گاز رخ مى دهد
 بلعيدن و خوردن .بصورت خوراکى متداول نيست

 تنفس .نى، گلو و دستگاه تنفسى فوقانى مى شودسبب تحريک شديد بي
 حريق .اين ماده نمى سوزد

 انفجار .ريسک اشتعال و انفجار اين ماده فقط در تماس با مواد ناسازگار است
 اثرات زيست محيطى ــــ

 
  کمکهاى اوليه-٤

به پزشک مراجعه   . سريعاً چشمها را با آب ولرم و تميز شسته تا آلودگى برطرف شود             
 تماس با چشم .شود

سريعًا با آب ولرم و تميز موضع را شسته تا آلودگى برطرف شود به پزشک مراجعه                  
 تماس با پوست .شود

 بلعيدن و خوردن .خوردن متداول نيست
فرد را به هواى آزاد برده در صورت قطع تنفس به وى دستگاه اکسژن وصل کرده،                   .

 تنفس .به پزشک مراجعه شود
اتى مصدوم را بطور مرتب اندازه گرفته به نزديکترين مرکز کنترل سموم                  عالئم حي 

  اطالعات پزشکى .مراجعه شود

 
  اطفاء حريق -٥

کلرين قابل احتراق نيست ولى يک عامل اکسيدکننده قوى است و مى تواند ريسک               
 خطر آتش گيرى .آتش سوزى و انفجار را باال ببرد زيرا مثل اکسيژن عمل مى کند

 مواد احاطه کننده آتش از قبيل پودرخشک شيميايى، کربن دى اکسايد يا فوم بايد            از
 نحوه مناسب اطفاء .استفاده کرد

براى خاموش کردن آتش بايد فاصله ايمن را رعايت کرد يا مواد قابل انفجار را                       
  ساير توضيحات .درجاى ايمن يا تا حد امکان دور نگه داريد

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .ستکش، کفش ايمنى مخصوص موادشيميايى استفاده شوداز د
گوگل مخصوص موادشيميايى بدون تهويه استفاده شود دراکثر مواقع حفاظ کامل                    

 حفاظت چشم .صورت نياز است
 حفاظت بدن .از لباسهاى سراسرى مخصوص موادشيميايى استفاده شود

ماسک کارتريجى مخصوص مواد       :  استفاده شود    NIOSHازماسکهاى پيشنهادى     
  حفاظت تنفسى … وSCBA، ماسک تمام صورت SARشيميايى ، 
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  احتياطات محيط-٧
پاکسازى محيط فقط توسط افراد         . د کنيد  تا زمانى که آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدو                    

 حفاظت محيط .آموزش ديده انجام شود
جلوى نشت مواد را بطور ايمن گرفته، مواد زائد را داخل راه آب فاضالب يا مسيرهاى آبرو و محدود                                   

 نظافت محيط آلوده .ميتوان بوسيلة سودسوزآور و خاکسترسودا اين ماده را خنثى کرد و از بين برد. ريخته

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .داخل راه آب فاضالب، مسير آب يا محيطهاى بسته بريزيد
 دفع بسته بندى شده .در ظروف استيلى، آهنى يا سربى قراردهيد

 
  جابجايى و انبار -٩

 قبل ازجابه جايى، مى بايست اقدامات کنترل مهندسى صورت بگيرد و در اختيار     
کليه افراد مى بايست آموزش الزم      .افرادوسايل ايمنى فردى مناسب قرارداده شود     

 .جهت جابه جايى و مقابله با خطرات اين ماده را ببينند
 احتياطات جابجايى

درجاى خشک، خنک، با تهويه محيطى مناسب و به دور از اشعه آفتاب، گرما و               
رى      شرايط انباردا .مواد قابل اشتعال نگهدارى شود

  بسته بندى مناسب .در داخل سيلندرهاى مخصوص گاز نگهدارى شوند

 
  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى گاز
 شکل فيزيکى گاز

 رنگ .سبز متمايل به زرد، مايع آن شفاف کهربايى رنگ است
 بو .بوى زننده که حالت خفگى مى دهد و اشک آور است، دارد

٧٣٤/١ PH 
 حالليت آب  ). درجه سانتيگراد ٢٠ گرم آب ١٠٠ گرم در ٧٣/٠( ليت انحالل بسيار کم دارد قاب

در بنزن، کلروفرم، تتراکلريدکربن، تتراکلريد اتان،             . در دى متيل فورماميد قابليت حل بااليى دارد                 
راکلريدتيتانيوم و  سولفوريد کلرايد، فسفريدکلرايد، تتراکلريدسيليکون، کلريدهاى فلزى مثل کلرايدکروم، تت         

 .کلرايداکسايد واناديوم قابل حل است
 حالليت در حاللهاى آلى

 در صفردرجه     ٠٠٣٢/٠و) گاز به فرم مايع      ( کيلوپاسکال     ٩/٣٦٨ در صفردرجه سانتيگراد،          ٤٦٧/١
 دانسيته/وزن مخصوص )گاز(سانتيگراد 

 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 اى خود آتشگيرىدم .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 نقطه اشتعال(F.P) .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٨/١٤٩( درجه سانتيگراد -١٠١
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت-٣/٢٩( درجه سانتيگراد -١/٣٤

kpa ١/٦٧٣) atm ٦/٦ ( درجه سانتيگراد و ٢٠در kpa ١٤٢٧) atm فشار بخار )١/١٤ 
mpa.s ويسکوزيته )فرم مايع( درجه سانتيگراد ٢٠ در ٣٤٦/٠ 

 ساير اطالعات ــــ
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 حظات عمومىمال .اين ماده براى آبزيان مضر و بسيار سمى مى باشد

اين ماده براى محيط زيست خطرناک و مضر است، در ارتباط با                          
 رفتار در محيط زيست .پرندگان، پستانداران و ارگانيسم هاى آبى توجهات ويژه شود

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 حيط آبزياناثر روى م .اين ماده براى آبزيان مضر و بسيار سمى مى باشد

  ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 
 

  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پايدارى معمولى

 محيطهاى مورد اجتناب . درجه سانتيگراد باشد١٢١محيطهاى مرطوب و محيطهايى که حرارت بيشتر از 
واد را خيلى باال مى برد در نتيجه با               کلر يک عامل اکسيدکننده قوى است و خطر انفجار و اشتعال م                    

 مواد نا سازگار .بسيارى از مواد ناسازگار است
 خطرات ناشى از تجزيه .هيدروژن کلرايد و گاز هيدروژن

 ساير اطالعات .کلر با مواد الستيکى و پالستيکى واکنش مى دهد
 
 

  سم شناسى-١٣
LC50 (rat): 147 ppm (4-hour exposure) 
mouse: LC50 = 368 mg/m3/30M 
mouse: LC50 = 137 ppm/1H 

 مسموميت تنفسى
 مسموميت غذايى ----
 مسموميت ا ز پوست ----
 مسموميت چشمى ----

مواجهه کوتاه مدت حيوانات با اين ماده از راه استنشاقى سبب تحريکات شديد               
 اثرات حاد .و خطرناک بينى، سيستم تنفسى فوقانى و تحتانى شده است

 ساير اطالعات A4سرطان زايى گروه 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 0.5 ppm (1.5 mg/m3) 
TLV STEL : 1 ppm (2.9 mg/m3) LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى ــــ
 حمل و نقل دريايى ــــ
 حمل و نقل راه آهن و جاده  ــــ

  مادة اکسيدکننده١/٥ گاز سمى ـ ٣/٢: طبقه بندى 
UN Number: UN1760 ساير اطالعات 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[T;Xi;N] نمادهاى خطرات 

[R:23-36/37/38-50] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*9-45-61] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٦

ربن، بيشتر استفاده اش درصنعت به شکل کلريتهاى آلى شيميايى است از قبيل مونومر ونيل کلرايد، تتراکلريدک                          
 به عنوان سفيد کننده خمير کاغذ و کاغذ ، حشره               .مى باشد … پرکلريداتيلن، ترى کلراتان،کلروبنزنؤ کلروپيرن و     

 .استفاده مى شود… کشها و علف کشها، خنک کننده، عوامل تحريک کننده، دترژنت و
 کاربردهاى ماده
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