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ثنائي كلوريد اإلثيلين ()EDC
 .1تعريف المادة /التحضير والشركة
اسم المادة :
اإلستخدامات:

ثاني كلوريد اإليثيلين
تستخدم كوسيط كيماوي إلنتاج كلوريد الفينيل

مواصفات المادة العامة:

سائل عديم اللون (شفاف) – ذو رائحة كلوروفورم

تصنيف الخطورة:
الشركة المصنعة:

سام
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
-4986المنطقة الصناعية
وحدة رقم 3
الجبيل 6984-33753
المملكة العربية السعودية

هاتف
فاكس
رقم هاتف الطوارئ

+844 43 3347777
+844 43 3398888
+844 43 3347777

 .2التركيب الكيماوي والمكونات
أسماء مرادفة (أخرى):
المكونات الخطرة :
GAS
االسمممممممممممممممممممممممممممممم
الكيماوي
ثممممممماني كلوريمممممممد 107/84/2
اإليثيلين

ثاني كلوريد اإليثيلين
دايكلوريد ميثين (كلوريد ميثايلين)

EINE CS

الرموز

203/639/1

F,T

تصنيفR

التركيز

أكثر أو يساوي
R45,R11,
%88.89 R22,R36/37/38

 .3تعريف المخاطر
ضمممممممارة لذا ابتلعمممممممت ومايجمممممممة للعينمممممممين والجاممممممماز التنفسمممممممي والجلمممممممد وقمممممممد
المخاطر الصحية:
تسبب السرطان
تفممممممممممممممممماقم الحالمممممممممممممممممة الجااز العصبي المركزي
المرضية :
تفمممماقم الحالممممة الصممممحية ان وجممممود حمممماالت مرضممممية سممممابقة فممممي اإلجاممممزة وا عضمممماء التاليممممة قممممد
يتفممممممماقم عنمممممممد التعمممممممر لامممممممذا المنمممممممت الجاممممممماز العصمممممممبي المركمممممممزي أو
:
الجااز السمعي أو الكبد أو الجااز التنفسي .
سريعة اإلشتعال قد تشكل خليط هوائي /بخاري مشتعل /متفجر .
مخاطر السالمة :
غيممممممر مصممممممنعة كمممممممادة خطممممممرة للبيئممممممة وفمممممم معممممممايير المجلممممممس ا وروبممممممي
المخاطر البيئية :
()EC
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 .4إجراءات اإلسعافات األولية :
معلومات عامة :

حافظ على هدوء المصاب واطلب المساعدة الطبية فوراً .

اإلستنشا :

التتمممممماخر انقممممممل المصمممممماب للاممممممواء النقممممممي وعنممممممد عممممممدم اسممممممترداد للمممممموعي بشممممممكل
سريع انقله للى أقرب وحدة طبية لتلقي عالجا ً اضافياً.

مالمسة الجلد:

قممممم بةزالممممة المالبممممس الملونممممة واشممممطف الجلممممد بكميممممات كبيممممرة مممممن الممممماء لمممممدة ال تقممممل
عمممممن  43دقيقمممممة ثمممممم اغسمممممله بالصمممممابون والمممممماء لن أمكمممممن وعنمممممد مالحظمممممة لحممممممرار
أو لنتفممممماأ أو ألمممممم وت قرحمممممات انقمممممل المصممممماب للمممممى أقمممممرب وحمممممدة طبيمممممة لتلقمممممي العمممممالج
اإلضافي .

مالمسة العينين:

اشمممممطف العينمممممين بالمممممماء ممممممع لبقممممماء الجفمممممون مفتوحمممممة ثمممممم يراعمممممى راحمممممة العينمممممين
لممممممممدة  38دقيقمممممممة وفمممممممي حالمممممممة اسمممممممتمرار اإلحممممممممرار والحرقمممممممة وعمممممممدم وضمممممممو
الرؤيمممممممة أو اإلنتفممممممماأ انقمممممممل المصممممممماب للمممممممى أقمممممممرب وحمممممممدة طبيمممممممة لتلقمممممممي العمممممممالج
اإلضافي.

اإلبتالع:

ال تحممممممي التقيمممممموء عنممممممد اإلبممممممتالع بممممممل انقممممممل المصمممممماب قممممممرب وحممممممدة طبيممممممة لتلقممممممي
العممممممالج اإلضممممممافي وعنممممممد حصممممممول التقيمممممموء تلقائيمممممما ً ابعممممممد رأس المصمممممماب لمسممممممتوى
أدنممممممى مممممممن الفخممممممذين لمنممممممع استنشمممممما المممممممادة وال تعطممممممي المصمممممماب أي شممممممي عممممممن
طري الفم .

لرشادات لألطباء:

لن التعمممممممر المباشمممممممر لثممممممماني كلوريمممممممد اإليثيلمممممممين والكحمممممممول يزيمممممممد ممممممممن المخممممممماطر
السمية لاذ المادة .

 .5إجراءات مكافحة الحريق :
وسائل المكافحة :

الرغوة ورش الماء أوالضباب ويمكن استخدام البودرة الكيماوية الجافة
ثاني أكسيد الكربون والرمل أو التراب للحرائ الصغيرة فقط .

وسمممممممممممائل المكافحمممممممممممة التستخدم رشاش الماء عالي الضغط
غير المالئمة :
معممممممممممممدات الحمايممممممممممممة يراعى ارتداء كامل مالبس الحماية وأجازة التنفس الذاتية .
فراد المكافحة :
 .6إجراءات التسرب /اإلنسكاب الوفي :
يراعممممممى تجنممممممب مالمسممممممة المممممممادة المتسممممممربة أو المنسممممممكبة ويتوجممممممب لزالممممممة جميممممممع
المالبممممممس الملونممممممة ويمكممممممن الرجمممممموع للممممممى الفصممممممل ( ) 9لمعرفممممممة المزيممممممد حممممممول
اختيممممممممار أدوات السممممممممالمة الشخصممممممممية كممممممممما يمكممممممممن الرجمممممممموع للممممممممى الفصممممممممل ()43
لمعرفمممممة المزيمممممد حمممممول الممممممتخل ،ممممممن الممممممادة المنسممممممكبة ويراعمممممى تطبيممممم جميممممممع
القواعد وا نظمة المحلية والدولية ذات الصلة.
إجرررررررررررررررررررررررررررررررررراءات يجممممممب عممممممزل منطقممممممة الخطممممممر ومنممممممع دخولامممممما لجميممممممع ا شممممممخا ،غيممممممر المممممممزودين
بوسممممممائل حمايممممممة يراعممممممى تجنممممممب مالمسممممممة المممممممادة المتسممممممربة أو المنسممممممكبة ولزالممممممة
الحماية:
جميممممممع المالبممممممس الملوثممممممة ويمكممممممن الرجمممممموع للممممممى الفصممممممل ( )9لمعرفممممممة المزيممممممد
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حممممممول اختيممممممار معممممممدمات السممممممالمة الشخصممممممية كممممممما يمكممممممن الرجمممممموع للممممممى الفصممممممل
( )43لمعرفمممممة المزيمممممد حمممممول المممممتخل ،ممممممن الممممممادة المنسمممممكبة ويجمممممب القيمممممام بقفمممممل
مصمممممممدر التسمممممممرب لن امكمممممممن دون المجازفمممممممة بمممممممالتعر للخطمممممممر ويجمممممممب القيمممممممام
بقفمممممل مصمممممادر اإلشمممممتعال المحتملمممممة ممممممن المنطقمممممة المحيطمممممة بالتسمممممرب كمممممما يجمممممب
اتبممممماع اسممممماليب احتمممممواء التسمممممرب الالزممممممة لتجنمممممب تلويمممممي البيئمممممة أو يمكمممممن منمممممع
المممممممادة مممممممن اإلنتشممممممار والممممممدخول عبممممممر فتحممممممات المجممممممارب واإلخاريممممممد أو ا ناممممممار
ممممممممن خممممممممالل اسمممممممتخدام الرمممممممممل والتمممممممراب أو غيرهمممممممما ممممممممن العوائمممممممم والحممممممممواجز
المناسمممممبة ويجمممممب محاولمممممة تفريممممم ا بخمممممرة أو توجيااممممما نحمممممو منطقمممممة منمممممة وعلمممممى
سمممممممممبيل المثمممممممممال اسمممممممممتخدام مرشمممممممممات الضمممممممممباب ويراعمممممممممى اتخممممممممماذ اإلجمممممممممراءات
اإلحت رازيممممممة الالزمممممممة تجمممممما حصممممممول تفريمممممم شممممممحنات سمممممماكنة ويممممممتم التاكممممممد مممممممن
عمممممدم توصممممميل التيمممممار الكاربمممممائي ممممممن خمممممالل تممممماري جميمممممع المعمممممدات وا جامممممزة
ويجب تاوية منطقة التلوي بالكامل.
وسائل التنظيف:

بخصمممممو ،تسمممممرب السمممممائل بكميمممممات كبيمممممرة (تزيمممممد عمممممن اسمممممطوانة) يمممممتم نقمممممل الممممممادة
باسممممممممتخدام وسمممممممميلة مي كانيكيممممممممة مثممممممممل شمممممممماحنات الشممممممممفط ووضممممممممعاا فممممممممي خممممممممزان
اسمممممممتخال ،إلعمممممممادة اسمممممممتخداماا أو المممممممتخل ،مناممممممما بشمممممممكل ممممممممن ويجمممممممب عمممممممدم
شمممممطف وغسممممميل بقايممممما الممممممادة بالمممممماء بمممممل تحفمممممظ علمممممى أناممممما فضمممممالت ملونمممممة ثمممممم
تتمممممممرر لتتبخمممممممر أو تغممممممممر بممممممممادة ماصمممممممة ثمممممممم يمممممممتخل ،مناممممممما بشمممممممكل كبيمممممممر لن
ا بخمممممرة تكمممممون أثقمممممل ممممممن الامممممواء وتنت شمممممر علمممممى ا رضمممممية وتكمممممون هنالمممممر لمكانيمممممة
لحصول لشتعال عن بعد وقد يشكل البخار خليطا ً متفجراً مع الاواء

 .7المناولة والتخزين :
المناولة:

تجنمممممممب مالمسمممممممة الممممممممادة للجلمممممممد والعينمممممممين وتجنمممممممب استنشممممممما بخمممممممار أو رذاذ
الممممممممادة وأحمممممممر ،علمممممممى ضممممممممان تواصممممممملية التيمممممممار الكاربممممممماء ممممممممن خمممممممالل
تمممممماري جميممممممع المعممممممدات ويجممممممب كممممممب سممممممرعة وفمممممم وتصممممممريف الخطمممممموط
خممممممالل عمليممممممة الضممممممح لتفممممممادي توليممممممد الشممممممحنات الكاربائيممممممة السمممممماكنة يجممممممب
لخممممممماد السممممممنة اللاممممممب المكشمممممموفة ويمنممممممع التممممممدخين ويجممممممب لزالممممممة جميممممممع
مصممممممادر اإلشممممممتعال وتجنممممممب حممممممدوي الشممممممرر وتكممممممون مناولممممممة المممممممادة ضمممممممن
حرارة الوسط المحيط.

التخزين :

يمممممتم تخممممممزين الممممممادة ضمممممممن الوسممممممط المحممممميط ويجممممممب التخمممممزين فممممممي منطقممممممة
جيمممممممدة التاويمممممممة بعيمممممممداً عمممممممن أشمممممممعة الشممممممممس ومصمممممممادر اإلشمممممممتعال ومصمممممممادر
الشمممممممحن ا خمممممممرى يجمممممممب عمممممممدم تفريممممممم البخمممممممار ممممممممن الخزانمممممممات للامممممممواء
الخمممممارجي يجمممممب التفاعمممممل ممممممع صمممممعوبة التمممممنفس أثنممممماء التخمممممزين ممممممن خمممممالل
نظام خا ،لمعالجة البخار.

نقل المنتج:

يراعممممممى تواصمممممملية التيممممممار الكاربممممممائي مممممممن خممممممالل تمممممماري جميممممممع المعممممممدات
ويجمممممب كمممممب سمممممرعة دفممممم وتصمممممريف الخطممممموط خمممممالل عمليمممممة الضمممممح لتفمممممادي
توليد الشحنات الكاربائية الساكنة .

المرررررررررواد المو ررررررررر
بها:

يسممممممممممتخدم الفمممممممممموالذ غيممممممممممر القابممممممممممل للصممممممممممدأ (سممممممممممتانلس شمممممممممميل) للخطمممممممممموط
والتوصيالت والفوالذ الملزين للحاويات وبطانة الحاويات .

المررررررررررررررواد يررررررررررررررر المطممممممماط الطبيعمممممممي والصمممممممناعي (النيممممممموبرين) ومطممممممماط النيتريمممممممل والبمممممممي فمممممممي
سي .
المالئمة :
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 .8ضوابط التعرض للمادة  /الحماية الشخ ية :
حدود التعرض المهني :

كلوريد اإليثيلين

الم در
المؤتمر ا مريكي
ا خصائي (مصلحة
الصناعية الحكومية

النوع
حد التعر
خالل معدل
زمني مدم .

جزء من المليون
 48جزء من المليون

ملغم/م3
-

عالمات
-

معلومرررررررررررررررررررررررررات عالمات الجلد تضي لن التعر الكثير يمكن أن يحصل من خالل امتصا ،السائل
عبر الجلد وامتصا ،البخار عبر العينين أو ا غشية المخاطية .
إضافية :

ضوابط التعرض :
يجمممممممب أن تكمممممممون معمممممممدات السمممممممالمة الشخصمممممممية مطابقمممممممة للمواصمممممممفات والمقممممممماييس
القوميمممممة الموصمممممى باممممما ويمكمممممن الرجممممموع لمزودياممممما للتاكمممممد ممممممن ذلمممممر فمممممي حالمممممة
رش الممممممممادة أو تسمممممممخيناا أو بشمممممممكل المممممممرذاذ يكمممممممون هنمممممممار احتممممممممال كبيمممممممر لتوليمممممممد
تركيممممممزات عاليممممممة فممممممي الاممممممواء وتختلممممممف مسممممممتويات الحمايممممممة وأنممممممواع ضمممممموابط
الممممممتحكم الضممممممرورية وفقمممممما ً لظممممممروف التعممممممر المحتملممممممة ويمكممممممن اختيممممممار تلممممممر
الضمممممممموابط باالعتممممممممماد علممممممممى تقيمممممممميم مخمممممممماطر الظممممممممروف المحليممممممممة والموضممممممممعية
المحتملممممممة وتضممممممم اإلجممممممراءات المالئمممممممة تمممممموفير التاويممممممة الالزمممممممة لضممممممبط تركيممممممز
الممممممادة فمممممي الامممممواء فمممممي حمممممدود أدنمممممى ممممممن مسمممممتويات التعمممممر الضمممممارة ويتوجمممممب
تصمممممميم انظممممممة انبعممممماي العمممممادم وفقممممما ً للظمممممروف المحليمممممة /الموضمممممعية حيمممممي يجمممممب
دائمممممما ً لبعممممماد الامممممواء عمممممن مصمممممدر توليمممممد البخمممممار ويراعمممممى تممممموفير مرشمممممات ونمممممافورة
غسمممممميل العينممممممين السممممممتخداماا عنممممممد الضممممممرورة (الطمممممموارئ) ويجممممممب الممممممتخل ،مممممممن
المواد التي ال يمكن تنظيفاا في حالة التلوي (انظر الفصل . )43
معررررررررردات السرررررررررالمة يراعممممممى مراجعممممممة مممممممزودي معممممممدات حمايممممممة الجامممممماز التنفسممممممي ويجممممممب أن تكممممممون
معمممممممدات السمممممممالمة الشخصمممممممية مطابقمممممممة للمواصمممممممفات والمقممممممماييس الموصمممممممى باممممممما
الشخ ية
ويمكن مراجعة مزودي معدات الحماية للتاكد من ذلر .
حمايرررررررررررة الجهررررررررررراز لذا كانمممممممت الضممممممموابط الاندسمممممممية المتممممممموفرة التضمممممممبط تركيمممممممز الممممممممادة فمممممممي الامممممممواء
ضممممممممن المسمممممممتويات المناسمممممممبة لحمايمممممممة صمممممممحة العممممممممال فيجمممممممب اختيمممممممار معمممممممدات
التنفسي
حمايمممممممة الجاممممممماز التنفسمممممممي المناسمممممممبة للظمممممممروف الخاصمممممممة باالسمممممممتخدام والمطابقمممممممة
للتسمممممممموي أو القمممممممموانين ذات الصمممممممملة وللمزيممممممممد يمكممممممممن االتصممممممممال مممممممممع مممممممممزودي
أجامممممزة حمايمممممة الجاممممماز التنفسمممممي يراعمممممى اختيمممممار مرشممممم (فلتمممممر) مناسمممممب للغمممممازات
العضمممممممممموية واإلبخممممممممممرة (نقطممممممممممة الغليممممممممممان تزيممممممممممد علممممممممممى  43درجممممممممممة مئويممممممممممة
 468/فارناايممممممت) وفممممممي حالممممممة عممممممدم مالئمممممممة وحممممممدات التممممممنفس المرشممممممحة للاممممممواء
(االرتفممممممماع تركيمممممممز الممممممممادة فمممممممي الامممممممواء أو خمممممممط نقممممممم ،ا كسمممممممجين أو ا مممممممماكن
المحصورة) يجب استخدام جااز التنفس ذات الضغط اإليجابي.
وعنممممممد الحاجمممممم ة لمعممممممدات حمايممممممة الجامممممماز التنفسممممممي اسممممممتخدم قنمممممماع لكامممممممل الوجممممممه
ويراعممممممى اختيممممممار فلتممممممر (مرشمممممم ) مناسممممممب للغممممممازات العضمممممموية وا بخممممممرة (نقطممممممة
غليان أكبر من  43درجة مئوية468/فارناايت)
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حماية اليدين:

عنمممممد لمكانيمممممة مالمسمممممة الممممممادة لليمممممدين فمممممةن اسمممممتخدام القفمممممازات المطابقمممممة المعتممممممدة
والمصنعة من المواد التالية قد توفر حماية ضد المادة الكيماوية .
مطاط الفتيون.
للحماية طويلة ا جل:
مطاط النيتريل.
للحماية ضد المالمسة العرضية والرش :
وتعتممممممد مالئممممممة واعتماديمممممة القفمممممازات علمممممى طبيعمممممة االسمممممتخدام قبمممممل تكمممممرار وحمممممدة
التعممممممر ومقاوممممممم ة المممممممادة الكيماويممممممة لمممممممادة القفممممممازات وشمممممممالة القفممممممازات وجممممممودة
الصممممممنع فممممممي كممممممل الحمممممماالت يراعممممممى الحصممممممول علممممممى اإلرشممممممادات مممممممن مممممممزودي
القفازات والقيام باستبدال القفازات الملوثة.

حماية العينين:

نظارات السالمة والوقاية

المالبس الواقية:

فممممممي حالممممممة وجممممممود خطممممممر رشمممممم المممممممادة الكيماويممممممة ا و الحاجممممممة لتنظيممممممف الممممممممادة
المنسمممممكبة يراعمممممى اسمممممتخدام لبممممماس يغطمممممي الجسمممممم مقممممماوم للممممممواد الكيماويمممممة تكمممممون
ممممممن قطعمممممة واحمممممدة وممممممزود بغطممممماء للمممممرأس وقفمممممازات امممممما فمممممي الحممممماالت العاديمممممة
فيمكن استخدام مريول وقفازات مقاومة للمواد الكيماوية .

ضرررررررروابط التعرررررررررض يراعممممى التاويمممممة المالئمممممة لشمممممفط تركيمممممز المممممادة فمممممي الامممممواء ويجممممب تصمممممميم أنظممممممة
انبعمممممماي العممممممادم وفقمممممما للظممممممروف الموضممممممعية ويجممممممب دائممممممما لبعمممممماد الاممممممواء عممممممن
البيئي:
مصادر توليد البخار.
 .9الخ ائص الفيزيائية والكيماوية:
سائل عديم اللون
المظهر:
شبيه برائحة الكلوروفورم
الرائحة :
بدايرررررررررررررة انتشرررررررررررررار  68جزء من المليون.
الرائحة:
96درجة مئوية 493/فارناايت
درجة الغليان:
43درجة مئوية 33/فارناايت
نقطة الوميض:
حررررررررردود ا نفجرررررررررار /أكبرمن أويساوي %4.5
اإلشرررررررررررررتعال فررررررررررررري
الهواء:
حررررررررررارة اإلشرررررررررتعال  643درجة مئوية 773/درجة فارناايت
الذاتي :
 hpa94.3عند درجة  58مئوية49/درجة فارناايت
ضغط البخار:
4.533غم/سم 3عند درجة  58درجة مئوية49/فارناايت
الكثافة :
الذائبيررررررررررررررة فرررررررررررررري 9.3غم/ل عند درجة  58درجة مئوية 49/درجة فارناايت
الماء:
معامررررررررررل التوزيرررررررررر  4.63عند درجة  58درجة مئوية 49/درجة فارناايت
(اوكتانول/ماء):
 mpa8.96عند درجة  58درجة مئوية 49/درجة فارناايت
دينامية اللزوجة:
/ms688سم عند درجة  58درجة مئوية 49/درجة فارناايت
تو يل الكهرباء:
89.84غم/مول
الوزن :
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الثبات:

الثبات والتفاعيلة :
ثابتمممممة ضممممممن الظمممممروف العاديمممممة لالسمممممتخدام صمممممب داكنمممممة عنمممممد التعمممممر
أو الضوء

للامممممواء

الظرررررررروف الواجرررررررب يراعممممممممى تجنممممممممب الحممممممممرارة والشممممممممرر واللاممممممممب المكشمممممممموف ومصممممممممادر اإلشممممممممعال
ا خممممممرى ى يراعممممممى تجنممممممب تعممممممري المممممممادة لمممممممدة طويلممممممة للاممممممواء أو الرطوبممممممة
تجنبها :
ويراعى تجنب تعريضاا شعة الشمس .
نيترير االلمنيوم والعوامل المؤكسدة والقواعد .

المررررررررررواد الواجررررررررررب حام
تجنبها:
نررررررررررررواتج التحلررررررررررررل ينبعمممممممي مناممممممما ادخنمممممممة سمممممممامة مثمممممممل الكلوريمممممممد الكربونيمممممممل (مسمممممممنجين) وكلوريمممممممد
الايدروجين واإليثيلين وكلوريد الفينيل عند تسخيناا درجة التحلل .
الخطرة:
.11
اساس التقييم

معلومات السمية الخطرة :
اعتمدت هذ المعلومات على خصائ ،المنت

السممممممية الحمممممادة عمممممن السممممممممية المعتدلمممممممة  :جرعمممممممة قاتلمممممممة لنسمممممممبة  % 38ممممممممن حيوانمممممممات التجمممممممارب عنمممممممد
أكثر من  5888-588لغم/كغم
طري الفم :
السممممممممممممية الجلديمممممممممممة السمممممممية المنخفضممممممة  :جرعممممممة قاتلممممممة لنسممممممبة  % 38مممممممن حيوانممممممات التجممممممارب عنممممممد
أكثر من  5888-588لغم/كغم
الحادة :
مايجة للجلد.
تاي الجلد:
ماي للعينين.
تاي العينين:
تامممممممممممممي الجاممممممممممممماز قد يسبب استنشا االبخرة والرذاذ تايجا للجااز التنفسي.
التنفسي:
ال يتوقع أن تكون المادة محسسة للجلد.
التحسس:
سممممممممممممية الجرعمممممممممممة التكرار يمكن أن يؤدي لتلف الكلية والكبد.
المتكررة :
تسبب التشوية التحول الخلقي.
التشويه الخلقي :
قد تسبب السرطان .
السرطنة :
سممممممممممممممية التوالمممممممممممممد اليتوقع أن يكون للمادة سمية على النمو الطبيعي لألرضية .
والنمو الطبيعي :
قد يتسبب التعر المتكرر /طويل ا جل لجفاف الجلد وتقرحه.
معلومات اضافية:
.12
السمر :

المعلومات البيئية :
ضمممممار تركيمممممز  48قاتمممممل /نمممممي سمممممي /اي سمممممي عنمممممد  38أقمممممل ممممممن أو يسممممماوي 488
ملغم /ل

ا فقاريررررررررررررررررررررررررررررررات السمممممممية المنخفضممممممة تركيممممممز قاتممممممل/ني سممممممي/اي سممممممي  38عنممممممد أكثممممممر مممممممن 488
ملغم/ل
المائية:
الطحالب:

السمممممممية المنخفضممممممة تركيممممممز قاتممممممل/ني سممممممي/اي سممممممي  38عنممممممد أكثممممممر مممممممن 488
ملغم/ل

الكائنات الدمية:

سمممممممية منخضممممممة حممممممادة تركيممممممز قاتممممممل /نممممممي سممممممي /اي سممممممي  38عنممممممد أكثممممممر مممممممن
 488ملغم/ل
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لذا دخلمممممت الممممممادة فمممممي التربمممممة ستصمممممب متحركمممممة وقمممممد تلممممموي الميممممماة الجوفيمممممة علمممممما ً
باناا تتبخر سط من التربة أو الماء خالل يوم واحد.
حيويا متحللة غير قابلة للتحلل بالماء.
التتراكم حيويا ً بشكل كبير.

الحركية:
البقاء /التحلل:
التراكم الحيوي:
.13

اعتبارات التخلص من المادة :

المممممممممممممتخل ،ممممممممممممممن يراعمممممممى محادثممممممممة اسممممممممتخال ،او تممممممممدوير المممممممممادة لن امكممممممممن وتكممممممممون مسممممممممؤولية
الجاممممممة الصممممممادرة منامممممما الفضممممممالت تحديممممممد مممممممدى سممممممميتاا وخصائصمممممماا الفيزيائيممممممة
المادة :
وذلممممممممر لتصمممممممممنيفاا وتحديمممممممممد وسمممممممممائل الممممممممتخل ،المن اسمممممممممبة المطابقمممممممممة للضممممممممموابط
والقوانين ذات الصلة .
التشرررررررررررررررررررررررررررررريعات يجممممممممب أن يكممممممممون الممممممممتخل ،مممممممممن المممممممممادة موافقمممممممما ً للقمممممممموانين وا نظمممممممممة المحليممممممممة
اإلقليمية والتوجيه ذات الصلة.
المحلية:

.14

معلومات النقل :

ADR
الفئة

3

5
مجموعة الحزم
اف4
رقم الت نيف
4496
رقم األمم المتحدة
رقعررررررررررررررة الخطررررررررررررررر 3
(المخاطر األولية)
رقعررررررررررررررة الخطررررررررررررررر 4.4
(المخاطر السائدة)
ا سررررررررررم المسررررررررررتخدم ثاني كلوريد اإليثيلين
في الشحن

RID
الفئة
مجموعة الحزم
رقم األمم المتحدة
رقعررررررررررررررة الخطررررررررررررررر
(المخاطر األولية)
رقعررررررررررررررة الخطررررررررررررررر
(المخاطر السائدة)
ا سررررررررررم المسررررررررررتخدم
في الشحن
فئة الشحن

3
5
اف4
4496
3
6.1
ثاني كلوريد اإليثيلين
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IMDG
رقم التعريف
ا سررررررررررم المسررررررررررتخدم
في الشحن
الفئة /الت نيف
الفئررررررررررة /الت ررررررررررنيف
النوعي
مجموعة الحزم
ملوث بحري
IATA
رقم األمم المتحدة
ا سررررررررررم المسررررررررررتخدم
في الشحن
الفئة /الت نيف
الفئرررررررررة  /الت رررررررررنيف
النوعي
مجموعة الحزم
.15

يو ان 4496
ثاني كلوريد اإليثيلين
3
4.4
5
ال
4496
ثاني كلوريد اإليثيلين
3
4.4
5

الضوابط النظامية :

اليقصد بمعلومات الضوابط النظامية أن تكون شاملة.
رمررررررررروز EDCللمجلرررررررررس اف سريع االشتعال
تي سام
األوروبي:
و ررررررررررررررررف الخطررررررررررررررررورة  63.4قد يسبب السرطان
 EDCللمجلرررررررررررررررررررررررررررررررررس  44.4سريع االشتعال
 55.4ضار عند االبتالع
األوروبي:
 39/37/34.4ماي للعينين والجااز التنفسي والجلد
و رررررررررررررررررف السرررررررررررررررررالمة اس  33تجنمممممممب التعمممممممر للممممممممادة – انتبمممممممه للتعليممممممممات قبمممممممل االسمممممممتخدام اس
 EDCللمجلرررررررررررررررررررررررررررررررررس  63فممممممي حالممممممة الحمممممموادي او الشممممممعور باالعيمممممماء للجمممممما للعنايممممممة الطبيممممممة فمممممموراً
(اظار رقعة تصنيف المادة ان امكن)
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ثنائي كلوريد اإلثيلين ()EDC

نشرة بيانات سالمة المواد
الضررررررررررررروابط النظاميرررررررررررررة
المحلية :
مدرجة
:OE_HPV
.16
وصف )(R
11.1

معلومات اخرى :
سريع اإلشتعال

ضار عند اإلبتالع
22.1
ماي للعنين والجااز التنفسي والجلد
38/37/.36
قد يسبب السرطان
45.1
8
تنقيح رقم
5845/44/46م
التاريخ
ان محتممممممموى وشممممممممكل هممممممممذ النشممممممممرة مطابقمممممممة لوصممممممممية المجلممممممممس ا وربممممممممي رقممممممممم
الضوابط :
(/ 439/5884تمممممممممي سمممممممممي بتممممممممماريح 5884/87/57م والمعدلمممممممممه للممممممممممرة الثامنمممممممممة
للتوصيلة رقم /433/84تي تي سي
اإلسررررررررررررررررررررررررتخدامات لالستخدام الصناعي فقط .
والتحديدات
بيرررررررررررررران إخررررررررررررررالء لن همممممذ المعلوممممممات مبنيمممممة علمممممى المعلوممممممات المتممممموفرة لمممممدينا حاليممممما ً ويقصمممممد مناممممما
تقديم وصف للمنت بغر توفير متطلبات الصحة والسالمة والبيئة فقط.
المسؤولية :
ولمممممذلر ال يتوجمممممب تفسممممميرها علمممممى أناممممما تشمممممكل ضممممممانا ً يمممممة خصمممممائ ،ممممممما ورد
ذكرها للمنت

