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CALCIUM CARBONATE                                                   ICSC : 1193 

                                                                                                                        CAS # 471-34-1آلسيم آربنات
                                                                                                                        RTECS # FF9335000آلسيت

                                                                                                              ICSC # 1193اسيد آربنيك و نمك آلسيم
 CaCO3:فرمول شيميایي 

 ٠٩/١٠٠:وزن مولكولي 

 / نوع خطر 
 مواجهه

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 

 :آتش 
 

يط    غير قابل احتراق ق در مح روز حری ام ب ه هنگ ب
تفاد  راف اس ایل  اط امي وس ه از تم

 .خاموش آنندگي مجاز مي باشد 

    :انفجار 

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 

 . اگر به حالت پودري نباشد،تهویه سرفه
 تهویه موضعي یا حفاظت تنفسي

 

 :وست پ
 

راوان  آب     دستكش هاي حفاظتي خشكي پوست دار ف ا مق ت را ب پوس
 .بشویيد یا زیر دوش آب بگيرید 

 :ها  چشم
 
 
 

ادي آب     عينك هاي ایمني قرمزي دار زی ا مق مها را ب دا چش ابت
 .براي چند دقيقه بشویيد

ادگي     ه س ر ب ي را اگ اي تماس لنزه
 .امكان پذیر است بيرون بياورید

كي  اي پزش راي مراقبته رد را ب ف
 .ارجاع دهيد

 :گوارشي 
 

 .دهان را با آب بشویيد   
 

 
 



 
 
 
 

 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
ماده ریخته شده را درون محفظه 

 .هایي جمع آوري نمایيد
ماده باقيمانده را با مقدار فراوان آب 

 . بشویيد
ماسك : وسایل حفاظت فردي ویژه (

 براي ذرات بي اثر و بي P1تنفسي 
 )خطر 

 .از اسيد ها دور نگهداشته شود 

 .این ماده چشم ها و دستگاه تنفسي را تحریك مي آندم

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

م
ا

ط
 

االتر از   ت  اي ب اده در دم ن م وا را    ٢٠ای ودگي ه ده و آل ر ش رعت  تبخي انتيگراد بس ه س د  درج  در ح
 .خطرناآي بوجود مي آورد

 .این ماده مي تواند از طریق استنشاق ، گوارش و از طریق تماس با چشم جذب بدن شود ع

 :هاي مواجهه  راهال

 :ز شغلي حدود مجاا

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 سفيد رنگ و در اشكال مختلف. بي بو. جامد

 
 :خطرات فيزيكي 

 
 :خطرات شيميايي 

ربن مي                                د دي اآسيد آ ه گشته وتولي رین درجه حرارت تجزی اال ت ا ب ر حرارت دادن ت این ماده در اث
 .نماید

 . مي گردد CO2با اسيدها وارد واآنش شده و سبب آزادسازي 
 

TLV: ppm;10 mg/m3 (ACGIH 1990-1991).استاندارد ذرات مضر 
 

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 
 
 

 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 .بخش نكات را ببينيد

 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
وش  ه ج ود(نقط ي ش ه م رارت تجزی ن ح  ٨٢٥): در ای

 درجه سانتيگراد
 ٩/٢ تا ٧/٢: )١=آب(چگالي نسبي 
 ندارد : حالليت در آب

 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .در تاریخ مصرف هيچگونه تاثيرات بهداشتي زیان آوري در مورد این ماده گزارش نشده است
 سنگ آهك ، گچ و سنگ مرمر ، آربنات آلسيم. این ماده در طبيعت بصورت آراگونيت ،آلسيت و اتریت وجود دارد

 .طبيعي هستند 
 

 ديگر اطالعات
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  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 دس رامسين یعقوبی رضائيهمهن: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 کرم رضا شفيع زادهآقای با همکاری 


