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  ماهيت ماده-١
 نام شيميايى  بنزيل کلرايد

  نامهاى  مترادف    بنزن، کلرو دى بنزيل) کلرومتيل(آلفا کلروتولوئن، 

١٠٠-٤٤-٧ CASشماره  

٢٠٢-٨٥٣-٦     EINECS شماره 

ده شيميايىخانوا ترکيب هالوژنه بنزيليک  

 وزن مولکولى ٥٩/١٢٦

C7-H7-Cl فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

 

 

  

خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
  مضر محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

همچنين ممکن است    ). باعث افزايش اشک در چشم مى شود        (اين ماده اشک آور است         . محرک چشم بوده   
  چشمتماس با .سبب ورم ملتحمه شيميايى و آسيب قرنيه شود

با تماس هاى مکرر اين ماده با پوست موش هاى صحرائى و خوکچه هاى                       . سبب تحريک پوست مى شود      
 تماس با پوست .هندى، آلرژى مشاهده شده است

 بلعيدن و خوردن .ممکن است سبب تحريک شديد دستگاه گوارشى شود. درصورت بلعيده شدن مضر و خطرناک است
عالئم آن شامل سرفه،       . محرک دستگاه تنفسى است      .  به مرگ شود      درصورت استنشاق، مى تواند منجر      

گيجى، ضعف، سردرد، لرزش پلک ها و انگشتان، افزايش بيليروبين خون و کاهش گلبول هاى سفيد درخون                  
در تماس هاى شديد با اين ماده آسيب ريه، ادم ريوى، و کاهش کارايى دستگاه عصب مرکزى را                         . مى باشد

 .شاهد هستيم

 تنفس

 حريق .مايع قابل اشتعال
 انفجار . درجه سانتيگراد، مخلوط اين ماده با هوا قابليت انفجار دارد٦٧در دماى باالتراز 

 اثرات زيست محيطى 
  کمکهاى اوليه-٤

 دقيقه شستشو دهيد تا      ١٥درموارد تماس، سريعًا چشم هاى آلوده را با آب به مدت              
 تماس با چشم .به پزشک مراجعه شود. آلودگى برطرف شود

 دقيقه شستشو دهيد تا        ١٥درموارد تماس، سريعًا پوست آلوده را يا آب به مدت                   
. آلودگى برطرف شود، درزير آب لباس ها و کفش هاى آلوده را از تن خارج کنيد                   

 .لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئيد. سريعًا به پزشک مراجعه شود
 تماس با پوست

سريعًا به پزشک    . ه شده بود، فرد را وادار به استفراغ نکنيد               اگر اين ماده بلعيد     
اگر فرد مصدوم کامًال هوشيار بود به وى يک ليوان پر آب                               . مراجعه شود  

 .هرگز از راه دهان به فردى که بى هوش است چيزى نخورانيد. بخورانيد
 بلعيدن و خوردن

نبع مولد آلودگى يا     م. اگر استنشاق شد سريعًا به پزشک مراجعه شود           . مادة سمى 
اگر تنفس وى قطع شده بود به وى اکسيژن             . فرد مصدوم را به هواى آزاد ببريد         

 .اگر تنفس به سختى صورت مى گرفت به وى اکسيژن دهيد. مصنوعى دهيد
 تنفس

 اطالعات پزشکى 

 

  اطفاء حريق -٥
 اين ماده    درجه سانتيگراد، مخلوط   ٦٧در دماى باالتراز    . مايع قابل اشتعال و سوزا    
در هنگام حريق ممکن است گاز محرک و سمى کلريد            . با هوا قابليت انفجار دارد     

 .هيدروژن آزاد شود
 خطر آتش گيرى

از دى اکسيد کربن، پودرخشک مواد شيميايى، فوم الکل و               . از آب استفاده نکنيد    
 نحوه مناسب اطفاء .فوم پليمر استفاده شود

گاز هيدروژن کلرايد، منوکسيد      : ى و گرمائى   محصوالت ناشى از تجزيه حرارت       
  ساير توضيحات .کربن، دى اکسيد کربن

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش حفاظتى براى محافظت از تماس پوستى استفاده نمائيد
 حفاظت چشم .از گوگل هاى شيميايى مخصوص پاشش مواد استفاده کنيد

 حفاظت بدن . ز تماس پوستى استفاده نمائيداز البسه ايمنى براى محافظت ا

 حفاظت تنفسى . استفاده نمائيدNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهاد 
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  احتياطات محيط-٧
کليه منابع مشتعل و محترق را       . ، از وسايل ايمنى فردى مورد نظر استفاده شود          .دسريعًا آلودگى را تميز کني     

 حفاظت محيط .تهويه کافى و مناسب نيز فراهم شود. از وسايل و تجهيزات ضدجرقه استفاده کنيد. از محل دور نمائيد

 ماسه، جمع کنيد و      مواد ريخته شده را توسط مواد جاذبى که با اين ماده واکنش نمى دهند مثل خاک، شن و                      
 نظافت محيط آلوده .داخل ظروف مناسب قرار دهيد

 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين کشورى، محلى و منطقه اى عمل شود
 دفع بسته بندى شده 

  جابجايى و انبار -٩
با چشم، پوست و لباس       ازتماس اين ماده     . دستها را پس از کار با اين ماده بشوئيد            

مثل (ظروف خالى اين ماده ممکن است حاوى کمى از اين ماده                     . جلوگيرى شود 
در اماکنى که تهويه هوا مناسب . باشد که اين مسئله خطرناک است ) مايع يا بخارات  

اين ماده مى بايست به دور از حرارت، و شعله            . و کافى است با اين ماده کار شود          
به صورت خشک نگه داشته شود       .  اين ماده استنشاق نشود     بخارات يا ميست  . باشد

 . و سريع مورد استفاده قرار گيرد

 احتياطات جابجايى

درجاى خنک، خشک، با تهويه محيطى         . از منابع مشتعل و محترق به دور باشد            
انبار مى بايست در برابر رطوبت       . مناسب و به دور از مواد ناسازگار انبار شود             

 . ويه به صورت زمانى و دوره اى باشدته. محافظت شود
شرايط انباردارى     

 بسته بندى مناسب .انبارکردن اين ماده به مدت طوالنى پيشنهاد و توصيه نمى شود

 

  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى 
 رنگ بى رنگ

 بو .داراى بوى نامطبوع، محرک و زننده اى است
 PH .نشده استمشخص 

 حالليت آب  .در آب غيرقابل حل است
 حالليت در حاللهاى آلى .در اتانول، کلروفورم و دى اتيل اتر قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد٢٥ در ١١١/١ – ٠٩٠/١
٣/١%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهايت١١٦١( درجه سانتيگراد ٦٢٧
 نقطه اشتعال(F.P) ) درجه فارنهايت١٥٣(اد  درجه سانتيگر٦٧
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهايت-٤٥( درجه سانتيگراد -٤٣
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهايت٣٥٤( درجه سانتيگراد ١٧٩
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠در )  ميليمترجيوه١( کيلوپاسکال ١٣/٠

cps   ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٢٧/١ 
 ساير اطالعات ماده اشک آور
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
زمانيکه اين ماده وارد خاک مى شود، ممکن است به آبهاى زيرزمينى              

اک مى شود به مقدار متوسطى      اين ماده وقتى وارد خ     . نفوذ داشته باشد  
زمانيکه اين ماده وارد آب مى شود به مقدار متوسطى                     . تبخير شده  

زمانيکه اين ماده وارد هوا مى شود، انتظار مى رود                . تبخير مى شود  
سريعًا به وسيله واکنش با راديکالهاى هيدروکسيل ناشى از واکنش هاى          

 .فتوشيميايى تنزل پيدا کند

 مالحظات عمومى

 فتار در محيط زيستر 

 قابليت تجزيه اين ماده قابليت تنزل بيولوژيکى باالئى دارد
Fathead Minnow: 34.7 ppm; 96 hr  
LC50Water flea Daphnia: 6.1 ppm; 48 hr اثر روى محيط آبزيان 

 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد

 

 
ش ها پايدارى و بر هم کن-١٢  

 پايدارى .پايدارى معمولى دارد اما با افزايش دما و فشار اين ماده ناپايدار مى شود
 محيطهاى مورد اجتناب .آب. جرقه، شعله هاى باز، حرارت و ساير منابع مشتعل

 مواد نا سازگار .فلزات، عوامل اکسيدکنندة قوى
 خطرات ناشى از تجزيه .  کلرايد و کلرين توليد مى شودزمانيکه اين ماده با آب يا بخار واکنش مى دهد گاز هيدروژن

 ساير اطالعات 
 

  سم شناسى-١٣
mouse: LC50 = 80 ppm/2H 
mouse: LC50 = 390 mg/m3/2H 
rat: LC50 = 150 ppm/2H 
rat: LC50 = 740 mg/m3/2H 

 مسموميت تنفسى

mouse: LD50 = 1500 mg/kg 
rat: LD50 = 1231 mg/kg يىمسموميت غذا 

 مسموميت ا ز پوست 
 مسموميت چشمى 

Rat, inhalation, LC50: 150 ppm/2 hr 
Rat, oral, LD50: 1231 mg/kg اثرات حاد 

 . A3سرطان زائى گروه 
اين ماده به عنوان يک مادة تومورزا، موتاژن و اثر گذارنده بر روى نسل هاى              

 .بعدى شناخته شده است
  ساير اطالعات

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 1 ppm (5.2 mg/m3) 
TLV STEL :  LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هوايى  ليتر٣٠ کيلوگرم يا ٥٠
 حمل و نقل دريايى  ليتر١ کيلوگرم يا ٥٠

 حمل و نقل راه آهن و جاده   ليتر١ کيلوگرم يا ٥٠

 ماده خطرناک    -٢/٩ ماده خورنده،     -٨ ماده سمى،     -١/٦: کالس خطر 
 براى محيط زيست

  II: گروه بسته بندى 
  UN1738: ناسائىشماره ش

 ساير اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٥

[Carc.Cat.3;T;Xn;Xi] نمادهاى خطرات 

[R:  22-23-37/38-40-41] 
 نشانه هاى ريسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*36/37-38- 45] 
 نشانه هاى ايمنى

S-Phrase(s) 
 

 
  ساير اطالعات -١٦

همچنين در مواد     .  ديگر بنزيل مورد استفاده است           به عنوان مادة شيميايى ميانه براى ترکيبات              
عطرى، رنگ، رزين هاى مصنوعى، جوهر مازو مصنوعى، روان سازنده ها، عوامل توسعه دهندة             

 . عکاسى، چسب شيميايى مانع براى بنزين، و مواد داروئى مورد استفاده است
 کاربردهاى ماده
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