
  

 
 

          کلسيم             منی موادي  کارت ا
 
 

CALCIUM                                                                               ICSC: 1192 
 کلسيم

 عنصر کلسيم
 Ca: فرمول شيميایی

 ١/۴٠: وزن اتمی
 

CAS # 7440-70-2
RTECS # EV8040000
ICSC # 1192
UN # 1401; 1855             

     )کلسيم آتشگير خودبخود در برابر هوا(
EC # 020-001-00-X

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

ا در   :آتش  ار است ام ل انفج ر قاب غي
ا هوای مرطوب          تماس با آب ی

 .می کندگاز قابل اشتعال توليد 
ده      ز ش يار ری ه بس امی ک هنگ

 .باشد قابل اشتعال است
ا    نش ه ياری از واک در بس
اد آتش  ممکن است سبب ایج

 .سوزی و انفجار شود

از         در مجاورت شعله های ب
 .قرار نگيرد

رار  ه ق اورت جرق در مج
 .نگيرد

يگار   اورت آن س در مج
 .نکشيد

واد ناسازگار         ا م در تماس ب
 .و آب قرار نگيرد

ر ( ش خط واد بخ ات م
 )شيميایی را ببينيد

ن      وص، ش انی مخص ش نش ودر آت پ
 .خشک

عدم استفاده از دیگر عوامل خاموش      
 .کننده

 .عدم استفاده از آب

واد    :انفجار  ا آب و م اس ب در تم
ش  ر آت ال خط ازگار احتم ناس

 .سوزی و انفجار دارد

 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی ظروف       
پری آب   ا اس ره را ب اده و غي ن م ای

دخنک  ا آب . نگهداری اس ب ا از تم ام
 .اجتناب کنيد

 
  :مواجهه 

 
 

ار آن         رد و غب از پراکندگی گ
 .جلوگيری نمائيد

 

 :استنشاق 
 

 
 
 
 

ار   رد و غب اق گ از استنش
ز آن   يار ری ار بس ذرات بخ

 .اجتناب نمائيد
 

 هوای تازه ، استراحت
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد

  :پوست 
 
 
 

 دستکش های محافظ
 
 
 

 .لباس های آلوده شده را در بياورید
ر     ا زی راوان و ب ا آب ف ت را ب پوس

 .دوش بشوئيد
 

 قرمزی، درد :چشم ها 
 
 
 

 عينک های ایمنی
 
 
 
 

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید

 . پزشک ببریدسپس فرد را نزد
 

  :گوارشی
 
 
 

 :در حين انجام آار
خوردن ، آشاميدن و سيگار     

 .آشيدن ممنوع 

ای  ت ه رای مراقب رد ب اع ف ارج
 پزشکی

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .تمام منابع آتش افروز را انتقال دهيد

ه درون ظروفی        ه شده را ب ماده ریخت
 .جارو نمائيد

 .هرگز آن را به داخل فاضالب نرانيد
وده و          ماده باقيمانده را جمع آوری نم

 .به مکان ایمن انتقال دهيد
ر    ا دیگ اک اره ی ر روی خ ز ب هرگ

 .جاذب های قابل احتراق نرانيد
لباس  :وسایل حفاظت فردي اضافي (

 حفاظتي آامل شامل دستگاه تنفسي
 )متصل به آن

 

در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی         
 .نگهداری نمائيد

داری   ازگار نگه واد ناس دا از م ج
 .نمائيد

يميایی را ( واد ش رات م ش خط بخ
 )ببينيد

 .در جای خشک نگهداری نمائيد
 .در زیر گاز بی خطر نگهداری نمائيد

داری  ی نگه ای نفت ن ه ر روغ در زی
 .نمائيد

در بسته بندی بدون هوا نگهداری 
 .نمائيد

بسته بندي هاي شكستني را در داخل 
محفظه هاي غير قابل شكستن قرار 

 .دهيد
F symbol
R: 15
S: (2-)8-24/25-43
UN Hazard Class: 4.3; 4.2
UN Packing Group: II; I

کلسيم آتشگير خودبخود در برابر (
     )هوا

 .این ماده چشم ها را تحریک می نمایدم

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

م
ت

 
  :تنشاقخطرات اس 

  :های مواجهه هراا

 ع
  :حدود مجاز شغلیال

دا      ط ا ص راه ب ری هم ش گي بب آت ن است س ا ممک ات ه ا کربن ایی ی يدهای قلي ا هيدروکس اس ب در تم
 .شود) انفجار(

 .در هوا می سوزدا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
ره ای ب  فيد نق زی س رد  ( راق فل دی از آن صورت گي رش جدی ه ب امی ک وای  )هنگ ا ه اس ب ، در تم

 .مرطوب به رنگ خاکستری مایل به آبی در می آید
 

  :کیيزيخطرات ف
 .هنگامی که بصورت بسيار ریز تقسيم شده باشد، در هوا آتش می گيرد

 
  :یيايميخطرات ش

ل اشتعال آزاد می          با آب و اسيدهای رقيق شده با الکل وارد واکنش شده و گاز هيد              روژن بسيار قاب
 .نماید

 .به شدت با هالوژن ها واکنش می دهد

TLVبرای آن مشخص نگردیده است . 

 
 

 
 

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد١۴۴٠: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد ٨۵٠: نقطه ذوب

 ۵۴/١ ): ١= آب ( چگالي نسبي 
 .با آب وارد واکنش می شود: حالليت در آب

 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . آب، کف، هالون ها و دی اکسيد کربن وارد واکنش می شود: به شدت با عوامل خاموش کننده آتش از قبيل

 .هرگز لباس های کار را به منزل نبرید

 Transport Emergency Card: TEC (R)-43G12; 42G13)کلسيم آتشگير خودبخود در برابر هوا(   
;NFPA Code: H1; F1; R2  )بدون وجود آب(

 گر اطالعاتيد
ICSC: 1192                                                                                                               CALCIUM

 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 نش نفت تهرايمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 

 


