
 
 

  دی سولفور کربن         كارت ايمني مواد
 

CARBON DISULFIDE                                                         ICSC : 0022  
                                                                                                                     CAS # 75-15-0دي سولفور آربن
                                                                                                          RTECS # FF6650000آربن دي سولفايد

                                                                                                                           ICSC # 0022:نام هاي ديگر 
                                                                                                 UN # 1131)آربن بي سولفايد ( بي سولفور آربن 

                                                                                            EC # 006-003-00-3)آربن سولفايد ( سولفور آربن 
 CS2: فرمول شيميايي 

 ١/٧٦: وزن مولكولي 
 / نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 
 
 

 بسيار قابل اشتعال
ها بسياري از واآنش 

ممكن است منجر به آتش 
 . سوزي و انفجار گردند

به هنگام بروز آتش 
سوزي گازهاي سمي يا 

 .محرك آزاد مي سازد

 .در معرض شعله هاي باز قرار نگيرد
 .در معرض جرقه قرار نگيرد 
 .در مجاورت آن سيگار نكشيد 

 .در تماس با سطوح داغ قرار نگيرد

دي اآسيد ،  آف، اسپري آب ،پودر
 آربن 

 :انفجار 
 
 
 

مخلوط هاي بخار ماده با 
 .هوا قابل انفجار مي باشند

سيستم بسته ، تهويه عمومي، تجهيزات 
برقي و روشنايي ضد انفجاري، از ايجاد 
جريانات الكتريسيته ساآن و غيره با 
استفاده از روش اتصال با زمين 

 . جلوگيري نمائيد
از هواي فشرده براي پر آردن يا تخليه و 

 . ي استفاده نكنيدجابجاي
در معرض اصطكاك  يا ضربه قرار 

  .ندهيد

در صورت بروز آتش سوزي بشكه 
ها و ديگر ظروف را با اسپري 

 .آردن آب خنك نگهداريد 

 :مواجهه 
 

 .بهداشت را مواآدًا رعايت نماييد 
 .اجتناب نمائيد) باردار ( از تماس زنان 

در تمام موارد به پزشك ارجاع داده 
 .شود

 :تنشاق اس
 

آشفتگي، گيجي، خواب 
آلودگي، سردرد، تهوع، 
تنفس سطحي، استفراغ، 
ضعف، تحريك پذيري، 

 تخيالت

تهويه عمومي، تهويه موضعي يا حفاظت 
 تنفسي 

 هواي تازه، استراحت، 
اگر الزم باشد دادن تنفس 

 .بدهيدمصنوعي 
 ارجاع براي مراقبت هاي پزشكي

 :وست پ
 
 

 .ممكن است جذب شود 
پوست، قرمزي خشكي 

براي اطالعات بيشتر (
 )بخش استنشاق را ببينيد

 دستكش محافظ
 لباس محافظ

ابتدا با مقدار زياد آب شسته سپس 
لباس هاي آلوده شده را در بياوريد 

 . و مجددًا بدن را بشوئيد
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :ها  چشم
 
 

عينك ايمني، حفاظ صورت يا حفاظ چشم   درد–قرمزي 
 همراه حفاظت دستگاه تنفسيبه 

اگر امكان دارد لنزهاي تماسي را 
 . در بياوريد

 . با مقدار زيادي آب بشوييد
 ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

براي اطالعات بيشتر (  :گوارشي 
 .)بخش استنشاق را ببينيد

 : در حين آار 
 .نخوريد ، نياشاميد ، سيگار نكشيد

 .به فرد هيچگونه نوشيدني ندهيد 
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . محل خطر را تخليه نماييد

 . با يك آارشناس مشورت نماييد
 . منابع ايجاد آتش را حذف نماييد

مايع باقيمانده را با شن يا جاذب بي 
خطر جذب آرده و به مكان ايمن 

 . منتقل نماييد
ز ورود مايع ريخته شده به داخل ا

بر روي .(فاضالب جلوگيري نماييد
خاك اره يا ساير مواد قابل احتراق 

 ) جذب نكنيد
لباس : وسايل حفاظت فردي ويژه(

حفاظتي همراه ماسك تنفسي متصل 
 )به آن

در مكان مقاوم در برابر آتش سوزي 
 مواد غذايي و وو بدور از اآسيدانها 
حتراق در محل علوفه و مواد قابل ا

خنك و تاريك تحت گاز بي خطر 
 .نگهداري نماييد) خنثي(

در برابر  تماس با هوا محافظت 
 . شود

در بسته بندي غير شكستني يا در 
غير اينصورت بسته بندي هاي 
شكستني را در ظروف بسته غير قابل 

 .شكستن قرار دهيد
 .با مواد غذايي وعلوفه حمل نگردد

F symbol
T symbol
R: 11-36/38-48/23-62-63
S: 16-33-36/37-45
UN Hazard Class: 3
UN Subsidiary Risks: 6.1
UN Packing Group: I
Marine pollutant

 . اين ماده ممكن است سبب تاثيراتي بر روي دستگاه اعصاب مرآزي شودم

بلعيدن اين مايع ممكن است باعث ترشح به داخل ريه ها شده و احتمال خطر پنوموني هاي شيميايي ه
 .شود

 :ثرات مواجهه كوتاه مدت ام

 . درجه سانتيگراد آلودگي هوا در حد خطرناآي بوجود مي آيد٢٠با تبخير اين ماده در دماي  

ات
الع
اط

 .  تواند سبب پايين آوردن سطح هوشياري فرد گرددتماس با اين ماده مي 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 مايع روان، بي رنگ، فرار و با بوي مشخص

 :خطرات فيزيكي 
 .  سطح زمين حرآت نمايداين بخار از هوا سنگين تر است و ممكن است در

  .احتمال آتشگيري از راه دور وجود دارد
 .در اثر جريان داشتن يا بهم خوردن و غيره توليد الكتريسيته ساآن مي نمايد 

 :خطرات شيميايي 
 . ممكن است در اثر ضربه، اصطكاك يا تكان بطور قابل انفجاري تجزيه شود

 . ممكن است در اثر حرارت دادن منفجر شود
ين ماده ممكن است همزمان در اثر تماس با هوا و سطوح داغ آتش گرفته و توليد گازهاي سمي ا

 . دي اآسيد گوگرد نمايد
 . بشدت با اآسيدانها وارد واآنش شده سبب آتش سوزي و انفجار گردد

 .پالستيك، الستيك و روآش ها صدمه وارد مي آورد ) انواع(به بعضي از اشكال 
 :حدود مجاز شغلي 

TLV: 10 ppm; 31 mg/m3 as TWA (skin) (ACGIH 1992-1993).
 

 :هاي مواجهه  راه
 .اين ماده مي تواند از طريق استنشاق و با گذشتن از پوست و از طريق گوارش جذب بدن شود

 :خطرات استنتشاق 

 . اين ماده چشم ها ، پوست و دستگاه تنفسي را تحريك مي نمايد

لطفًا بخش نكات را مالحظه . (تماس زيادتر از مقدار حد آستانه مي تواند باعث مرگ فرد شود
 ) فرماييد

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
 . شود) آماس پوست(ممكن است در تماس با پوست سبب درماتيت 

ر دستگاه قلبي عروقي داشته منجر به بيماري هاي عروق آرونر اين ماده ممكن است تاثيراتي ب
لطفًا نكات ( .شود) سايكوز(قلب و تاثيرات رفتاري حاد عصبي، پولي نوريت و بيماري هاي رواني 

 ). را مالحظه فرمائيد
آزمايش بر روي حيوانات نشان مي دهد آه اين ماده احتماًال سبب تاثيرات سمي بر روي توليد مثل 

 .ن دارد انسا



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٣/٤٦: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-٨/١١٠: نقطه ذوب

 ٢٦/١  :)١=آب (چگالي نسبي 
 ميلي ليتر١٠٠ گرم در ٢/٠ : درجه٢٠حالليت در آب در 

  آيلو پاسكال٤٨ : درجه٢٠فشار بخار در 

 ٦٣/٢ :)١=نسبت به هوا ( الي بخار نسبي چگ
 ٢/١:)١=هوا(درجه ٢٠خلوط هوادرچگالي بخار نسبي م

  درجه سانتيگراد-٣٠ :نقطه اشتعال
  درجه سانتيگراد٩٠ :درجه حرارت خود بخود سوزي

 ٥٠ تا ١ :حدود انفجار بر حسب درصد حجمي هوا
 ٨٤/١:logpowآب بصورت / ضريب جدا سازي اآتان 

 :اطالعات زيست محيطي 
اك باشد راي محيط زيست خطرن ن است ب اده ممك ن م ، اي

 .توجه ويژه اي بايستي به آب داده شود
 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 .لباس هاي آار را به منزل نبريد. بستگي به ميزان تماس آزمايشات پزشكي دوره اي ضروري مي باشد
Transport Emergency Card: TEC (R)-39
NFPA Code: H2; F3; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0022                                                                                          CARBON DISULFIDE

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 محمد صادق شمس اللهیدکتر آقای با همکاری 
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