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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه    
Iran  Scientific Laboratories Net  

 
SAFETY DATA SHEET 

 (Calcium Carbonate) کربنات کلسیم
 : هویت ماده1بخش 

 شناسایی ماده 1.1

 (Calcium Carbonateکربنات کلسیم ) نام ماده
CAS No 471-34-1 

 CaCO3 فرمول

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

 یا مخلوط  بندی ماده طبقه 1.2

 GHS-USبندی  طبقه

 

 .شود میسبب تحریک پوست  -H315                               2تحریک پوست، گروه 

 .شود میشم سبب تحریک چ -2B H320تحریک چشم، گروه 

 ممکن است سبب تحریک تنفسی شود. -H335 3سمیت ارگان هدف خاص، یک بار مواجهه، گروه 

        

 اجزای برچسب 2.2

 GHS-USگذاری  برچسب

 تصویر
 

 هشدار (GHS-US)نماد عبارت

 GHS-US  عبارات خطر

H315  شود میسبب تحریک پوست. 

H320  شود میسبب تحریک چشم. 

H335 ن است سبب تحریک تنفسی شود.ممک 

 GHS-US  عبارات احتیاط

P264  ،بشویید. را کامالً پوست در معرضپس از استفاده از ماده 

P261 .از تنفس غبار خودداری شود 

P271 مناسب استفاده شود. ی فقط در فضاهای باز یا دارای تهویه 

P280 ورت استفاده شود.های حفاظتی، لباس حفاظتی، حفاظ چشم و حفاظ ص دستکش 

P302 + P352 پوستی، با مقدار زیادی آب و صابون بشویید. ی در صورت مواجهه 

P305+P351+P338 
در صورت وجود لنزهای تماسی  چند دقیقه با احتیاط بشوئید. مدت بهرا  ها چشمچشمی،  ی در صورت مواجهه

 ادامه دهید. ها را از چشم خارج نمایید. به شستن و امکان راحت درآوردن، آن

P312 تماس بگیرید. مسمومینکنید با پزشک یا مرکز  اگر احساس ناخوشی می 



Page 2 of 5 

P332 + P313 .در صورت بروز تحریک پوستی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود 

P337 + P313 تحریک چشمی، مراقبت یا توجه پزشکی دریافت شود. ی در صورت ادامه 

P362 مجدد، بشویید. ی قبل از استفاده لباس آلوده را درآورده و 

P403 + P233 شده نگهداری شود. ، نگهداری شود. در ظرف محکم بستهخوب ی در فضای دارای تهویه 

P405 شده انبار شود. صورت قفل به 

P501 .ماده یا ظرف محتوی آن را مطابق با قوانین موجود، دفع کنید 

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء3بخش 

CAS 471-34-1 

 )جزء اصلی( کربنات کلسیم نام اجزاء 

 %100.0 غلظت

  GHS-US Skin Irrit. 2, H315         Eye Irrit. 2B, H320                   STOT SE 3, H335بندی طبقه
 

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

 های اولیه تشریح اقدامات کمک 1.4

)تا حد ممکن برچسب  مراقبت پزشکی دریافت شود کنید مید. اگر احساس ناخوشی ندهی هوش بیهرگز چیزی را از طریق دهان به فرد توصیه عمومی: 

 نشان داده شود(.

با پزشک یا مرکز  کنید میاگر احساس ناخوشی  : مصدوم را به هوای تازه ببرید و برای برای تنفس در وضعیت آرامش قرار دهید.در صورت تنفس

 تماس بگیرید.مسمومین 

در صورت بروز  بشویید. ،مجدد ی قبل از استفاده و آلوده را درآورید  آب بشویید. لباسصابون و مقدار زیادی را با پوست  ی:پوست ی در صورت مواجهه

 تحریک پوستی مراقبت پزشکی دریافت شود.

لنزهای تماسی و امکان در صورت وجود  چند دقیقه با احتیاط بشوئید. مدت بهرا  ها چشمچشمی،  ی در صورت مواجهه چشمی: ی در صورت مواجهه

 ها را از چشم خارج نمایید. به شستن ادامه دهید. راحت درآوردن، آن

 شخص را وادار به استفراغ نکنید. مراقبت اورژانسی پزشکی دریافت شود. دهان را با آب بشویید. در صورت خوردن:

  ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری: مهم

 .شود میپوستی: سبب تحریک پوست  ی عالئم/جراحات پس از مواجهه                   است سبب تحریک تنفسی شود.عالئم/جراحات پس از تنفس: ممکن 

 .شود میچشمی: سبب تحریک چشم  ی عالئم/جراحات پس از مواجهه

 کمک پزشکی دریافت شود. های خاص مورد نیاز: شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان

 های اطفاءحریق : روش5بخش 

 پودر خشک اسپری آب،  دی اکسید کربن، ،فومشن،  :مناسب ی نندهک خاموش ی ماده 5.1

 مناسب نباشد.ممکن است ر فشار جریان آب پ :نامناسب ی کننده خاموش ی ماده

 اطالعاتی در دسترس نیست. گیری: وخواص آتشخطرات 2.5

 :نشانان توصیه برای آتش3.5

ید. در هنگام اطفای هر حریق شیمیایی، احتیاط کنید. از ورود آب اطفای حریق به درون محیط با استفاده از اسپری یا مه آب، ظروف در معرض را سرد کن

 وارد محیط نشوند.تنفسی  حفاظتی مناسب شامل تجهیزات  استفاده از تجهیزاتبدون  خودداری شود.

 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

 :های اضطراری رویه های فردی، تجهیزات حفاظتی و احتیاط 1.6
  برای افراد غیر از تیم اضطراری:

 های اورژانسی: افراد غیر ضروری از محل تخلیه شوند. روش                            ها، ماسک غبار. های ایمنی، دستکش تجهیزات حفاظتی: عینک
 سازی به حفاظت مناسب مجهز شوند. تجهیزات حفاظتی: افراد پاک برای افراد تیم اضطراری:

 محیط تهویه شود.های اورژانسی:  روش
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  :های زیست محیطی احتیاط 2.6
 های عمومی به مسئولین اطالع دهید. ها و آب های عمومی خودداری شود. در صورت ورود مایعات به فاضالب ها و آب از ورود ماده به فاضالب

 :ها و وسایل برای رفع آلودگی روش 3.6
 ال دهید. تولید غبار را به حداقل برسانید. دور از سایر مواد ذخیره شود.مواد روی زمین را با جارو یا بیل به ظروف مناسب انتق

 : حمل و انبار7بخش 
های درمعرض را با صابون مالیم  ها و سایر قسمت قبل از خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن و در زمان ترک کار، دست :ایمن استفادهها برای  احتیاط 1.7

 ی فقط در فضاهای باز یا دارای تهویه خودداری کنید.مناسب برقرار شود. از تنفس غبار،  ی شکیل بخار، در عملیات تهویهو آب بشویید. برای جلوگیری از ت

 مناسب استفاده شود.

 شسته شود. پس از استفاده از ماده، پوست در معرض کامالً های بهداشتی: روش

 شرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار: 2.7

  بسته نگاهدارید.صورت محکم  ظرف را بهشرایط انبار : 

 های قوی. اسیدهای قوی. اکسید کنندهمحصوالت ناسازگار: 

 منابع احتراق. نور مستقیم خورشید.مواد ناسازگار: 

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 حدود مجاز:  1.8
OSHA PEL (TWA) =5 mg/m³  

 های مواجهه  کنترل 2.8

 کافی فراهم گردد. ی احتمالی تهویه ی های ایمنی باید در نزدیکی محل مواجهه های شستشوی چشم و دوش ایستگاه مناسب:های مهندسی  کنترل

 :تجهیزات حفاظت فردی

 های شیمیایی. یا گاگل های ایمنی عینک حفاظت چشم:

 .حفاظتیهای  دستکش :حفاظت دست

 لباس حفاظتی مناسب.: بدن و پوست حفاظت

 پوشیدن ماسک مناسب. :حفاظت تنفسی

 در هنگام استفاده از ماده، نخورید، نیاشامید و سیگار نکشید. :سایر اطالعات

شورای  22/3/2331مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 

 جامد حالت فیزیکی:

 ها یا پودر سفید. کلوخهظاهر: 

 -بو: 

 اطالعاتی وجود ندارد.ی بو:  حد آستانه

pH :.اطالعاتی وجود ندارد 

  C° 520ی ذوب:  نقطه

  g/mol 100.09 لکولی:ووزن م

 C 825° ی جوش: نقطه

 ای نیست. داده ی اشتعال: نقطه

 ای نیست. دادهنسبت تبخیر: 

 C 825°دمای تجزیه: 
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 ای نیست. دادهقابلیت اشتعال: 

 ای نیست. دادهفشار بخار: 

 ای نیست. دادهبخار:  ی دانسیته

 .g/cm³ 2.93دانسیته: 

  g/100ml 0.00153حاللیت در آب:

Log Pow :ای نیست. داده                      Log Kow: ای نیست. داده 

 پذیری پایداری و واکنش :11بخش 

 اطالعاتی در دسترس نیست.پذیری:  واکنش 1.11

 تحت شرایط معمول، پایدار است.پایداری شیمیایی:  2.11

 واکنش شدید با اسیدها.های احتمالی خطرناک:  واکنش 3.11

 ین.نور مستقیم خورشید. دماهای خیلی باال یا پایشرایط اجتناب:  4.11

 های قوی. اسیدهای قوی. اکسید کنندهمواد ناسازگار:  5.11

 دی اکسید کربن. منواکسید کربن. محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه: 6.11

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 شناسی اثرات سم 1.11

 سمیت حاد:
  mg/kg 6450 :(رت) TDLO خوراکی

 .شود میسبب تحریک پوست تحریک/ خورندگی پوست: 

 شود. چشم میسبب تحریک تحریک چشم/آسیب جدی چشم: 

 نشده است. بندی طبقهحساسیت تنفسی یا پوستی: 

 نشده است. بندی طبقه: زایی سلول جنسی جهش

 نشده است. بندی طبقهزایی:  سرطان

 نشده است. بندی طبقهسمیت تولید مثل: 

 ست.نشده ا بندی طبقه ی تکراری: مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 ممکن است سبب تحریک تنفسی شود. یک بار مواجهه: -های خاص هدف سمیت ارگان

 نشده است. بندی طبقهخطر آسپیراسیون: 

 مطابقت ندارد. بندی طبقهاساس اطالعات موجود، با معیار برآور احتمالی  بر سالمتی انسان:  اثرات زیان

 ممکن است سبب تحریک تنفسی شود. عالئم/جراحات پس از تنفس:عالئم/جراحات پس از مواجهه: 

 .شود میپوستی: سبب تحریک پوست  ی عالئم/جراحات پس از مواجهه

 .شود میچشمی: سبب تحریک چشم  ی عالئم/جراحات پس از مواجهه

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 : اطالعاتی وجود ندارد.سمیت 1.12

 : اطالعاتی وجود ندارد.مقاومت و تجزبه پذیری 2.12

 اطالعاتی وجود ندارد. تجمع زیستی بالقوه: 3.12

 اطالعاتی وجود ندارد.نفوذ در خاک:  4.12

 از انتقال به محیط خودداری شود.سایر اطالعات:  5.12
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 مالحظات دفع :13بخش 

 ود.دفع ماده مطابق الزامات قانونی موجود انجام شود. از انتقال به محیط خودداری شهای دفع مواد زائد:  روش 1.13
 مدیریت قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 2333ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 2331پسماندها مصوبه 

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

 خطرناک نیست. براساس الزامات حمل جزو کاالی: DOTبر اساس 

 : سایر اطالعات قانونی15بخش 

 ( قرار دارد.TSCA) ست ایاالت متحده آمریکافهر در

 .شود میماده سمی که سبب سایر اثرات سمی  -Bزیر گروه  2گروه  D ی : طبقهWHMIS بندی طبقه

 نشده است. بندی طبقه No 1272/2008 (EC) تحت الزام 

 نشده است. بندی طبقه Directives 67/548/EEC or 1999/45/ECتحت الزام 

NFPA : 

 
 تواند سبب تحریک شود اما حتی اگر درمانی صورت نگیرد، جراحت باقی مانده جزئی خواهد بود(. )مواجهه می 2سالمتی: 

 حتی تحت شرایط حریق( -طور معمول پایدار )به 1پذیری:  واکنش                                        سوزند( )موادی که نمی1حریق:

 HMISبندی  رتبه

  Eحفاظت فردی:               )حداقل خطر( 1فیزیکی:              )حداقل خطر( 1 قابلیت اشتعال:               )خطر جزئی( 2: سالمتی
 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1395پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های مایشگاهآز شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
دکتر محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو هیات 

 علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 لوم پزشکی اصفهان(ای دانشگاه ع ارشد بهداشت حرفه مهندس شهال طاهری )کارشناس خانم تاییدکننده

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 Labchem: 2014 منابع و ماخذ

 مهم اتنک

ده از مواد شیمیایی تهیه و در دسترس رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفا شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا است که منابع اصلی آن  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

 سازی شده است. داخل کشور، بومیدر قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

 در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگردانده شود.-3

پذیرند.  نمی اطالعات استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه است در بدیهی

انشگاه های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط د به سفارش شبکه آزمایشگاهی اطالعات ایمنی حاضر،  برگه

 باشد. میاین دو نهاد متعلق به مادی و معنوی آن ی حقوق  کلیه تهیه شده است و اصفهان


