
 
 

 )ذغال (كربن                             كارت ايمني مواد
 

 
CARBON BLACK                                                                ICSC : 0471 

CAS # 1333-86-4 
RTECS # FF5800000 
ICSC # 0471 
UN # 1361(carbon,animal or vegetable origin) 

 کربن سياه
 ذغال

 C: حرف اختصاری
 ٠١/١٢: وؤن اتمي

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري
 حريق

 :آتش 
 

 .در تماس با شعله قرار نگيرد قابل احتراق
 .در تماس با سطوح داغ قرار نگيرد

پودر، اسپري آب، آف، دي اآسيد 
 آربن

 :انفجار 
 
 

ذرات بسيار ریز پراآنده 
آن با ماده، تشكيل 
مخلوطهاي انفجاري در 

 .هوا مي دهد

از ته نشيني گروغبار ماده جلوگيري 
از سيستم  بسته و تجهيزات برقي . آنيد

 .وروشنایي ضد انفجاري استفاده آنيد

در صورت آتش سوزي ،بشكه ها 
ودیگر ظروف را با اسپري آردن 

 .آب بر رویشان  خنك سازید

 :مواجهه 
 
 

از پراآندگي گرد وغبار ماده جلوگيري  
 .آنيد

 .بهداشت را اآيدًا رعایت آنيد

 

 :استنشاق 
 
 

  استراحت ،هواي تازه .تهویه موضعي یا حفاظت تنفسي سرفه، گلودرد 
 ارجاع براي مراقبت پزشكي 

 :وست پ
 
 

پوست را آب زده وسپس با آب  دستكشهاي حفاظتي 
 .وصابون بشویيد

 :ها  چشم
 
 
 

 
 
 
 
 

اگر آربن به حالت پودر باشد عينك 
ایمني یا حفاظت چشم همراه با حفاظت 

 .دستگاه تنفسي 

ابتدا چشمها را با مقدار زیادي آب 
 .براي چند دقيقه بشویيد

لنزهاي تماسي را اگر به سادگي 
 .امكان پذیر است بيرون بياورید

فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 
 .ارجاع دهيد

 :ي گوارش
 

 : در هنگام آار 
.  نياشاميد یا سيگار نكشيد،نخورید

 .دست ها قبل از غذا خوردن بشویيد

  .شوئيددهان را آب ب
 .فرد را وادار به استراحت آنيد



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

 ،ها برانيد
مانده را جمع أوري ه دقت مواد باقيب

 .آنيد سپس به مكان ایمن منتقل آنيد
لباس :وسایل حفاظت فردي اضافي (

 حفاظتي آامل شامل دستگاه تنفسي
 )متصل به أن

 

از اآسيد آننده هاي قوي دور نگه 
 .دارید

UN Hazard Class: 4.2
 

م
 م

ع
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 :اثرات مواجهه كوتاه مدت ه

ل غلظت ذرات موجود در هوا سریعًابه حد  درجه قابل اغماض است به هر حا٢٠تبخير این ماده در ت
 .خواهد رسيد آزار دهنده

 :خطرات استنتشاق ا
 .این ماده ميتواند از طریق استنشاق أئروسل خود و از طریق خوراآي جذب داخل بدن شودال

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 بي بو, سياه رنگ آامًال ریز شده قرص ها یا پودر 

 
 :خطرات فيزيكي 

 درجه سانتيگراد ممكن است أتش ٥٠٠ابرهاي گرد و خاك در تماس با سطوح به شدت داغ باالي 
 .بگيرد

 
 :خطرات شيميايي 

 ).ICSC # 0023(به هنگام احتراق تشكيل مونواآسيدآربن بسيار سمي مي نماید 
 .برومات ها و نيتراتها واآنش ميدهد ، با اآسيد آننده هاي قوي از قبيل آلراتها

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: ppm; 3.5 mg/m3 (ACGIH 1994-1995)

 :راه هاي مواجهه 

 
 

 
 
 

 
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
ریه ها ممكن است در اثر تماس طوالني مدت یا مكرر در غلظت هاي سيار باال تحت تاثير قرار 

 ).بخش نكات را ببينيد(گيرند 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :خواص فيزيكي
  درجه سانتيگراد٣٥٥٠: نقطه جوش

 ٨/١ الي ١/٢ ):١=آب(نسبي  دانسيته
  ندارد :حالليت در آب

 
 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

حاوي ترآيباتي هستند آه سرطانزا هستند و بصورت عصاره هاي آلي این مواد طبقه  )آربن بالك ها(بعضي ازذغال ها 
 .اتخاذ گردد) شيره ها(بيري براي اجتناب از این تماس با این گونه عصاره هابندي ميشود و باید تدا

 و ممكن است وابسته به آلودگي ها باشد آن احتماًال متفاوت است و ممکن است آلودگی باقی بماند تاثيرات ریوي 
 . همراه با تماس با گردوغبارهاي آزار دهنده بطور آلي ميباشد

بطور گزارش شده در دسترس مي باشد تنوع هایي در ترآيبات شيميایي آنها ) PAH(ك هيدروآربن هاي پلي آروماتي
 .وجود دارد

مواد فرار هسنتد آه ممكن است منجر به انفجار گردد این ماده هيچ گونه طبقه بندي % ٨آربن بالك ها حاوي بيش از 
 .در سازمان ملل متحد ندارد

 ديگر اطالعات

ICSC: 0471                                                                                                  CARBON BLACK

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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