
 
 
 

    کربن                       منی موادي  کارت ا
 

      
  CARBON                                                                              ICSC: 0702                    

                                                                                                           CAS # 7440-44-0کربن
                                                                          C      RTECS # FF5250100: فرمول  شيميايی

                                                                                                     ١٢ICSC # 0702: وزن اتمی
UN # 1361 (animal or vegetable origin)

 
/ نوع خطر 
 مواجهه

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

وع فيزيکی آن         :آتش  با توجه به ن
سيار قابل اشتعال   می تواند ب  

 .يا بسيار قابل احتراق باشد
 

 وجود شعله های باز ممنوع
 وجود جرقه ممنوع

 سيگار کشيدن ممنوع
 

پری آب،    انی، اس ش نش ودر آت  پ
 دی اکسيد کربن، کف

ده  :انفجار  ز پراکن يار ري ذرات بس
وط های         د مخل شده می توان
وا   اری را در ه ل انفج قاب

 .تشکيل دهند
 

رد  ينی گ ه نش ار از ت  و غب
 .جلوگيری کنيد

از سيستم بسته و تجهيزات برقی      
و روشنايی ضد انفجاری استفاده     

 .کنيد
اکن   رق س ان ب اد جري از ايج

د  وگيری کني ا  (جل ال ب رای مث ب
 ).اتصال زمين کردن

 

وزی   ش س روز آت ورت ب در ص
ا    روف را ب ر ظ ا و ديگ که ه بش

 .خنک کردن آب خنک نگهداريد

 :مواجهه 
 
 
 

  

 :استنشاق 
 

 
 
 
 

  

  :پوست 
 
 
 

  

  :چشم ها 
 
 
 

ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را        عينک های ايمنی
 .با مقدار زيادی آب بشوئيد

د     ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی را بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
  :گوارشی

 
 
 

  



 
 
 
 

سته بندی و برچسب زدنب )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
داخل محفظه ای          ماده ريخته شده را ب

 . درپوش دار برانيد
وگيری از    رای جل د ب ر الزم باش اگ
وب    ار آن را مرط رد و غب اد گ ايج

 .نمائيد
 .آن را به مکان ايمن منتقل نمائيد

ماسک : وسايل حفاظت فردی اضافی   (
 ). برای ذرات بی خطرP1تنفسی 

 

آتش سوزی و    در مکان مقاوم در برابر      
داری     وی نگه يدانهای ق دا از اکس ج

 .نماييد

 بسته بندی بدون وجود هوا
UN Hazard Class: 4.2

ل اغماض است     ٢٠تبخير اين ماده در دمای    م ه هر حال غلظت ذرات مضر       .  درجه سانتيگراد قاب ی ب ول
 .موجود در هوا به سرعت به حد زيان آور می رسد

م  :خطرات استنشاقه
ت
ع

 
  :های مواجهه هرا 
  :حدود مجاز شغلیا

ا و                   ال رات ه ا، کل ل برومات ه ا اکسيدانهايی از قبي ه شدت ب اين ماده يک عامل احياء کننده قوی است و ب
 .نيترات ها وارد واکنش می شود

 . بدهد COگر تهويه ناکافی باشد به هنگام احتراق تشکيل گازهای سمی مونو اکسيد کربن اط

  :یيايميخطرات شا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 جامد يا پودر سياه رنگ در اشکال مختلف

 
  :کیيزيخطرات ف
 .پودری يا دانه ای باشد و با هوا مخلوط باشد امکان انفجار گرد و غبار آن وجود دارداگر به شکل 

ا هوای فشرده، ريزش و                   ام جابجايی ب ان الکتريسيته ساکن          .... اگر خشک باشد به هنگ د جري می توان
 .ايجاد نمايد

 

 . اين ماده ممکن است همزمان با مخلوط شدن با هوا آتش بگيرد

 

TLV برای اين ماده تعيين نشده است . 
 

 
 

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 
 
 

 :اثرات مواجهه طوالنی مدت یا مکرر
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد۴٠٠٠بيش از : نقطه جوش
  درجه سانتيگراد٣۵٠٠بيش از : نقطه ذوب

 ۵١/٣ الی ٨/١): ١= آب (چگالی نسبی 
 .به هيچ وجه ندارد: حالليت در آب

 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . تاثيرات تماس اين ماده بر سالمتی افراد بررسی شده است اما هيچ تاثيری يافت نشده است

 .اين کارت برای کربن خالص در شکل غير رشته ای آن بکار می رود
د                                اد نماي ربن ممکن است خطرات مختلفی را ايج ه ای حاوی ک د حلق دروکربورهای عطری چن ا هي ربن ي . رشته های ک

ال     ين از ذغال فع  کسب اطالعات   ICSC # 0893 و گرافيت  ICSC # 0471 ، ذغال سياه   ICSC # 0412همچن
 .نماييد

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0702                                                                                                                 CARBON
 
 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 دس رامسين يعقوبی رضائيه مهن :تهيه 
 هندس امير غفاریم

 
 محمد صادق شمس اللهیبا همکاری  دکتر 

 
 


