
 
 

 د کربنيدی اکس                كارت ايمني مواد
 

CARBON DIOXIDE                                                              ICSC: 0021 
 دی اکسيد کربن
 گاز اسيد کربنيک
 انيدرید کربنيک

 )کپسول(
CO2: فرمول شيميایی
 ٠/۴۴: وزن مولکولی

CAS # 124-38-9
RTECS # FF6400000    
ICSC # 0021
UN # 1013

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 

در صورت بروز آتش سوزي در          قابل احتراق نيست
ام     تفاده از تم راف اس يط اط مح
عوامل خاموش آنندگي مجاز مي      

 .باشد

 :انفجار 
 
 

ت   مح ن اس اي آن ممك ه ه فظ
در اثر گرماي ناشي از آتش         

 .منفجر شوند

ا            روز آتش سوزي ب در صورت ب
از  پاشيدن آب بر آپسول حاوي گ

 .آن راخنك نگهدارید
وظ      ت محف ك موقعي ش از ی ا آت ب

 .مبارزه نمایيد
 :مواجهه 

 
   

 :استنشاق 
 

تن     ، سر درد  ،سرگيجه اال رف  ب
زایش ضربان ،فشار خون  اف

 قلب

 . هواي تازه، استراحت  عموميتهویه
نفس   د دادن ت روري باش ر ض اگ

 . يمصنوع
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 
 

 در تماس با مایع، یخ زدگي  
 )سرما زدگي(

 دستكش هاي عایق سرمایي
 لباسهاي حفاظتي

در صورت سرمازدگي ابتدا با آب      
 .فراوان بشوئيد

. هرگز لباس ها را بيرون نياورید
رد  راي ف رما زده را ب س

 .مراقبتهاي پزشكي بفرستيد 

 :ها  چشم
 
 
 

 در تماس با مایع، یخ زدگي  
 )سرما زدگي(

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

ه سادگي          ر ب لنزهاي تماسي را اگ
 .امكان پذیر است بيرون بياورید

راي مراقبت  رد را ب كي  ف اي پزش ه
 .ارجاع دهيد

 :گوارشي 
 
 

   



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
  .تهویه عمومي

هرگز نازل آب را مستقيمًا بر روي 
 .مایع نگيرید

لباس : وسایل حفاظت فردي ویژه(
حفاظتی مجهز به وسایل حفاظت 

 )تنفسی 

در یك ساختمان در برابر حریق و در 
 .ي خنك نگهداري نمایيد جا

UN Hazard Class: 2.2

وا                    هم ر شده و سبب اشباع سریع  ه ا  (اگر از آلودگي این ماده جلوگيري نشود، این مایع سریعًا تبخي ب
 .می شود) احتمال خطر جدي خفگي به هنگاميكه فضا بسته باشد

م
ات
الع
اط

 
 .این ماده مي تواند از طریق استنشاق جذب داخل بدن شود 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 ، بي رنگوگاز مایع شده تحت فشار، بي ب

 
 :خطرات فيزيكي 

راآم شده و سبب                اع مت م ارتف ا سقف آ این گاز از هوا سنگين تر است و ممكن است در فضاهایي ب
 .آاهش اآسيژن شود

سيته ساآن مي تواند در دبي هاي جریان سریع اتفاق افتاده و سبب آتش گيري و انفجار              ایجاد الكتری 
 . هر مخلوط موجود گردد

ه                           ًا ب ا نهایت راآم مي شود ت ان دارد و مت ه بصورت آزاد جری ایعي است آ این ماده در حالت عادي م
 .شكل یخ سرد خشك درآید

 
  :خطرات شيميايي

 درجه سانتيگراد تجزیه شده و توليد اآسيد         ٢٠٠٠ر حرارت باالي    این ماده به هنگام حرارت دادن د      
 . به شدت با بازهاي قوي و فلزات قليایي وارد واآنش مي شود. آربن سمي مي نماید 

وم،     وم، زیرآوني ل منيزی ف از قبي زات مختل ار فل رد و غب ه     گ ز ب رم و منگن وم، آ انيوم، آلوميني تيت
ربن حرارت داده شود مشتعل        هنگامي آه به حالت تعليق      درآورده شده و در مجاورت دي اآسيد آ
 .شده و قابل انفجار مي گردد

 :حدود مجاز شغلي 
TLV: 5000 ppm; 9000 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1994-1995).
TLV: 30,000 ppm; 54,000 mg/m3 (as STEL) (ACGIH 1994-1995).
MAK: 5000 ppm; 9000 mg/m3 (1993).

 
 :هاي مواجهه  راه

 
 

 :خطرات استنتشاق 

 
 

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت 
 .ستنشاق غلظت هاي زیاد این گاز سبب افزایش بدي تنفس و بيهوشي خواهد شدا

 . تبخير سریع مایع سبب سرمازدگي مي شود
 
 

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 .این ماده ممكن است بر سوخت و ساز بدن تاثير بگذارد

 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد-٧٩): تصعيد(نقطه ملقمه شدن 

 ٥/١): ١=هوا(الي نسبي چگ
  ميلی ليتر١٠٠ ميلی گرم در ٨٨:حالليت در آب

 آيلو ٥٧٢٠:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در دماي 
 پاسكال

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 . آزاد شده و یك جز مهم گاز در جریان است) شراب ، آبجو و غيره(دي اآسيد آربن در اثر فرایند تخمير 
قبل از ورود به داخل .در غلظت هاي باال در هوا سبب آاهش اآسيژن با احتمال خطر بيهوشي و مرگ را در پي دارد

 . نواحي ميزان اآسيژن آن را مشخص آنيد
 . اگر غلظت هاي سمي ماده وجود داشته باشد هشداري در زمينه بو نمي دهد

 . نشتي را بحالت وارونه قرار دهيدبراي پيشگيري ازفرار گاز بحالت مایع آپسول گاز داراي
 و براي مایع سرد شده یخچالي دي اآسيد ١٨٤٥شماره حمل و نقل سازمان ملل براي دي اآسيد آربن ، یخ خشك 

 . مي باشد٢١٨٧آربن 
Transport Emergency Card: TEC (R)-11-1 (in cylinders); 11-2 (refrigerated gas)

 ديگر اطالعات

ICSC: 0021                                                                                               CARBON DIOXIDE

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
 امير غفاری         مهندس 

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 


