
  

 
 

 کربونيل کبالت              منی موادي  کارت ا
 
 

COBALT CARBONYL                                                          ICSC: 0976 
 کبالت کربونيل

 دی کبالت اکتا کربونيل
 کبالت تترا کربونيل
 و    C8O8Co2: فرمول شيميایی

(OC)3Co:(CO)2:Co(CO)3
 ٩/٣۴١: وزن مولکولی

CAS # 10210-68-1
RTECS # GG0300000
ICSC # 0976

/ نوع خطر 
 مواجهه

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

 .قابل احتراق :آتش 
وزی  ش س ک آت در ی

سمی یا محرک    ) گازهای(بخارات
 .آزاد می نماید

ای  عله ه اورت ش در مج
 .يردباز قرار نگ

 
 
 

پودر شيميایی، اسپری آب، کف، دی        
 اکسيد کربن

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :مواجهه 
 
 
 

ار  رد و غب دگی گ از پراکن
 .جلوگيری کنيد

امًال رعایت  بهداشت را ک
 .نمائيد

 

ک    ک پزش ا ی وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

 .سرفه، تنفس با اشکال، گلو درد
 
 
 

ا رد و غب اق گ ر از استنش
ر     يار زی ای بس ه ه و م

 .اجتناب کنيد
ا وسایل       تهویه موضعی ی
تفاده  ردی اس ت ف حفاظ

 .نمائيد

 هوای تازه ، استراحت
 .وضعيت نيمه نشسته 

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 

 قرمزی :پوست 
 
 
 

 دستکش های محافظ
 لباس های ایمنی

 

  .لباس های آلوده شده را در بياورید
رای مراق  رد را ب کی   ف ای پزش ت ه ب

 .ارجاع دهيد

ای   :چشم ها  وختگی ه ده، درد، س خورن
 .عميق و شدید

 
 
 

ا حفاظت  اظ صورت ی حف
يله     ا وس راه ب م هم چش

 .حفاظت تنفسی
 
 

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

 . نزد پزشک ببریدسپس فرد را
ش ( :گوارشی تر بخ ات بيش رای اطالع ب

 )استنشاق را ببينيد
 
 
 
 

 :در حين آار
آشاميدن و ، خوردن

 .سيگار آشيدن ممنوع
ت ذا  دس ل از غ ا را قب ه

 .خوردن بشویيد 

 .دهان را با آب بشوئيد
کی      ای پزش ت ه رای مراقب رد را ب ف

 .بفرستيد

 

 



  

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ظروف            ماده ریخ

وگيری از         برای جل

ژه       ردی وی ماسک  : حفاظت ف

تن     ل شکس

تنی را در     شکس

ه درون  ه شده را ب ت
 .تحت فشار برانيد

اگر الزم باشد ابتدا 
وب    ار آن را مرط رد و غب اد گ ایج

 .نمائيد
وسایل (

 برای بخارات    A/P2تنفسی با صافی    
 )آلی و گرد و غبار زیان آور

و   ای ق ده ه يد کنن دا از اکس ی و ج
وبی   ه خ ه ب انی ک وی در مک يدهای ق اس
بسته شده باشد و در اتاقی که به خوبی           

 .تهویه می شود نگهداری کنيد

 .بسته بندی تحت فشار
ر قاب دی غي ته بن در بس

 .نگهداری نمائيد
ای دی ه ته بن بس

ر شکستن         بسته های مقاوم در براب
 .قرار دهيد

  

هم
 م

ات
الع
اط

 

  :ت ظاهریيکی و وضعي
 .نارنجی رنگ) کریستال ها(بلورهای 

 
  :کیيزيخطرات ف

 
 

  :یيايميخطرات ش
ربن و                   ۵٢این ماده در درجه حرارت       د بخارات سمی مونوکسيد ک ه شده، تولي  درجه سانتيگراد تجزی

 .(ICSC # 0023 , ICSC # 0785)کبالت می نماید
 .د واکنش می شودبا اسيدهای قوی و اکسيدهای قوی وار

 
  :حدود مجاز شغلی

TLV: ppm; 0.1 mg/m3 as Co (ACGIH 1993-1994). 

 
  :های مواجهه هرا

 .این ماده می تواند از طریق استنشاقی، با عبور از پوست و از راه تزریق جذب بدن شود
 

  :خطرات استنشاق
ان آور می      درجه سانتيگراد ن٢٠آلودگی هوا در اثر تبخير این ماده در دمای           ه حد زی سبتًا به آرامی ب

 .رسد
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 .این ماده برای چشم ها خورنده می باشد

ای آن ممکن است سبب ورم    دو آئروسول ه تگاه تنفسی را تحریک می نمای ه شدت دس اده ب ن م ای
 )بخش نکات قابل توجه را مالحظه نمائيد.(ریوی شود

 .دتاثيرات ممکن است تاخيری باشن
 .انجام آزمایشات پزشکی توصيه می گردد

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيحالت ف 

 



  

زيواص ف
 در درجه حرارت
 تجزیه می شود

 ۵١ :نقطه ذوب
 ٧/١): ١= (دانسيته نسبي 
   ندارد: حالليت در آب
۵فشار بخار در 

 

  :کی يخ

) درجه سانتيگراد۵٢( زیر نقطه جوش 

 درجه سانتيگراد
آب 

  پاسكال۵/١٩٩ : درجه٢

ياطالعات ز
 
 

  :طی يست مح

نک ات قابل توجه
آما(عوارض ادم 

این عوارض با ان
 .باشند

تجویز سریع یک
اطالعات ناکافی د

 .داده شود
 

 . ریوی اغلب تا چند ساعتی نگذرد مشخص نمی شوند) س
د      زایش می یابن ردن و دادن آزمایشات پزشکی ضروری می        . م کار جسمی اف ابراین استراحت ک بن

 .ک یا جانشين وی بایستی مورد توجه قرار گيرد
ه آن  دبای   ب

جا

پزش اسپری مناسب توسط 
ابراین          ی بيشتر توجه  ر زمينه تاثير این ماده بر روی سالمتی انسان در دسترس است، بن

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0976                                                                                          COBALT CARBONYL

 
 

 
 ب صنعتی ط‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيت پاال

 ت حرفه ای
 

رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه   مهند
امير غفاریم  هند
 

 
 
 

مرکز طب صنعتی شرک
واحد مهندسی بهداش

س 
س 

 


