ﮐﻠﺴﻴﻢ

ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻣﻮﺍﺩ
ICSC: 1192
ﮐﻠﺴﻴﻢ
ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﺴﻴﻢ
ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎیﯽCa :
وزن اﺗﻤﯽ۴٠/١ :

ﻧﻮﻉ ﺧﻄﺮ /
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ

ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺣﺎﺩ  /ﻋﻼﺋﻢ

ﺁﺗﺶ :

ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ اﻥﻔﺠ ﺎر اﺱ ﺖ اﻣ ﺎ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁب ی ﺎ ه ﻮای ﻣﺮﻃ ﻮب
ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺗﻮﻝﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
هﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﻪ ﺑﺴ ﻴﺎر ری ﺰ ﺷ ﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺱﺖ.
در ﺑﺴ ﻴﺎری از واﮐ ﻨﺶ ه ﺎ
ﻣﻤﮑ ﻦ اﺱ ﺖ ﺱ ﺒﺐ ایﺠ ﺎد ﺁﺗ ﺶ
ﺱﻮزی و اﻥﻔﺠﺎر ﺷﻮد.

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ :

در ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﺎ ﺁب و ﻣ ﻮاد
ﻥﺎﺱ ﺎزﮔﺎر اﺣﺘﻤ ﺎل ﺧﻄ ﺮ ﺁﺗ ﺶ
ﺱﻮزی و اﻥﻔﺠﺎر دارد.

CALCIUM
CAS # 7440-70-2
RTECS # EV8040000
ICSC # 1192
UN # 1401; 1855
)ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺁﺗﺸﮕﻴﺮ ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ هﻮا(
EC # 020-001-00-X

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ

ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ  /ﺍﻃﻔﺎﺀ
ﺣﺮﻳﻖ

در ﻣﺠﺎورت ﺷ ﻌﻠﻪ ه ﺎی ﺑ ﺎز ﭘ ﻮدر ﺁﺗ ﺶ ﻥﺸ ﺎﻥﯽ ﻣﺨﺼ ﻮص ،ﺷ ﻦ
ﻗﺮار ﻥﮕﻴﺮد.
ﺧﺸﮏ.
در ﻣﺠ ﺎورت ﺝﺮﻗ ﻪ ﻗ ﺮار ﻋﺪم اﺱﺘﻔﺎدﻩ از دیﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪﻩ.
ﻥﮕﻴﺮد.
در ﻣﺠ ﺎورت ﺁن ﺱ ﻴﮕﺎر ﻋﺪم اﺱﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب.
ﻥﮑﺸﻴﺪ.
در ﺗﻤﺎس ﺑ ﺎ ﻣ ﻮاد ﻥﺎﺱ ﺎزﮔﺎر
و ﺁب ﻗﺮار ﻥﮕﻴﺮد.
)ﺑﺨ ﺶ ﺧﻄ ﺮات ﻣ ﻮاد
ﺷﻴﻤﻴﺎیﯽ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(
در ﺹﻮرت ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ﺱﻮزی ﻇ ﺮوف
ای ﻦ ﻣ ﺎدﻩ و ﻏﻴ ﺮﻩ را ﺑ ﺎ اﺱ ﭙﺮی ﺁب
ﺧﻨ ﮏ ﻥﮕﻬﺪاری ﺪ .اﻣ ﺎ از ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﺎ ﺁب
اﺝﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ :

از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔ ﺮد و ﻏﺒ ﺎر ﺁن
ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ :

از اﺱﺘﻨﺸ ﺎق ﮔ ﺮد و ﻏﺒ ﺎر هﻮای ﺗﺎزﻩ  ،اﺱﺘﺮاﺣﺖ
ذرات ﺑﺨ ﺎر ﺑﺴ ﻴﺎر ری ﺰ ﺁن ﺑ ﺮای ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ ه ﺎی ﭘﺰﺷ ﮑﯽ ارﺝ ﺎع
دهﻴﺪ.
اﺝﺘﻨﺎب ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﭘﻮﺳﺖ :

ﭼﺸﻢ ﻫﺎ :

ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ:

ﻗﺮﻣﺰی ،درد

دﺱﺘﮑﺶ هﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﻝﺒﺎس هﺎی ﺁﻝﻮدﻩ ﺷﺪﻩ را در ﺑﻴﺎوریﺪ.
ﭘﻮﺱ ﺖ را ﺑ ﺎ ﺁب ﻓ ﺮاوان و ﺑ ﺎ زی ﺮ
دوش ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ.

ﻋﻴﻨﮏ هﺎی ایﻤﻨﯽ

اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﭼﻨﺪیﻦ دﻗﻴﻘﻪ ﭼﺸﻢ هﺎ را ﺑ ﺎ
ﻣﻘﺪار زیﺎدی ﺁب ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ.
اﮔ ﺮ ﺑ ﻪ ﺱ ﺎدﮔﯽ اﻣﮑ ﺎن ﭘ ﺬیﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ
ﻝﻨﺰهﺎی ﺗﻤﺎﺱﯽ ا ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎوریﺪ.
ﺱﭙﺲ ﻓﺮد را ﻥﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺒﺮیﺪ.

ارﺝ ﺎع ﻓ ﺮد ﺑ ﺮای ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ ه ﺎی
در ﺣﻴﻦ اﻥﺠﺎم آﺎر:
ﺧﻮردن  ،ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن و ﺱﻴﮕﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ
آﺸﻴﺪن ﻣﻤﻨﻮع .

ﺩﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ

ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ) ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ (

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺯﺩﻥ

ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺗﺶ اﻓﺮوز را اﻥﺘﻘﺎل دهﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ ریﺨﺘ ﻪ ﺷ ﺪﻩ را ﺑ ﻪ درون ﻇﺮوﻓ ﯽ
ﺝﺎرو ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
هﺮﮔﺰ ﺁن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﻥﺮاﻥﻴﺪ.
ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻥﺪﻩ را ﺝﻤ ﻊ ﺁوری ﻥﻤ ﻮدﻩ و
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ایﻤﻦ اﻥﺘﻘﺎل دهﻴﺪ.
هﺮﮔ ﺰ ﺑ ﺮ روی ﺧ ﺎک ارﻩ ی ﺎ دیﮕ ﺮ
ﺝﺎذب هﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻥﺮاﻥﻴﺪ.
)وﺱﺎیﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي اﺿﺎﻓﻲ  :ﻝﺒﺎس
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ آﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ دﺱﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁن(

در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﺗ ﺶ ﺱ ﻮزی
ﻥﮕﻬﺪاری ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺝ ﺪا از ﻣ ﻮاد ﻥﺎﺱ ﺎزﮔﺎر ﻥﮕﻬ ﺪاری
ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
)ﺑﺨ ﺶ ﺧﻄ ﺮات ﻣ ﻮاد ﺷ ﻴﻤﻴﺎیﯽ را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(
در ﺝﺎی ﺧﺸﮏ ﻥﮕﻬﺪاری ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
در زیﺮ ﮔﺎز ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻥﮕﻬﺪاری ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
در زی ﺮ روﻏ ﻦ ه ﺎی ﻥﻔﺘ ﯽ ﻥﮕﻬ ﺪاری
ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.

در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺪون هﻮا ﻥﮕﻬﺪاری
ﻥﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي هﺎي ﺷﻜﺴﺘﻨﻲ را در داﺧﻞ
ﻣﺤﻔﻈﻪ هﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺮار
دهﻴﺪ.
F symbol
R: 15
S: (2-)8-24/25-43
UN Hazard Class: 4.3; 4.2
UN Packing Group: II; I
)ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺁﺗﺸﮕﻴﺮ ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
هﻮا(

ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ :
ﻓﻠ ﺰی ﺱ ﻔﻴﺪ ﻥﻘ ﺮﻩ ای ﺑ ﺮاق ) هﻨﮕ ﺎﻣﯽ ﮐ ﻪ ﺑ ﺮش ﺝﺪی ﺪی از ﺁن ﺹ ﻮرت ﮔﻴ ﺮد( ،در ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﺎ ه ﻮای
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ رﻥﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺎیﻞ ﺑﻪ ﺁﺑﯽ در ﻣﯽ ﺁیﺪ.

ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ :
هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ریﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،در هﻮا ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ :

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ

ﺑﺎ ﺁب و اﺱﻴﺪهﺎی رﻗﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﻝﮑﻞ وارد واﮐﻨﺶ ﺷﺪﻩ و ﮔﺎز هﻴﺪروژن ﺑﺴ ﻴﺎر ﻗﺎﺑ ﻞ اﺷ ﺘﻌﺎل ﺁزاد ﻣ ﯽ
ﻥﻤﺎیﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ هﺎﻝﻮژن هﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دهﺪ.
در هﻮا ﻣﯽ ﺱﻮزد.
در ﺗﻤ ﺎس ﺑ ﺎ هﻴﺪروﮐﺴ ﻴﺪهﺎی ﻗﻠﻴ ﺎیﯽ ی ﺎ ﮐﺮﺑﻨ ﺎت ه ﺎ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺱ ﺖ ﺱ ﺒﺐ ﺁﺗ ﺶ ﮔﻴ ﺮی هﻤ ﺮاﻩ ﺑ ﺎ ﺹ ﺪا
)اﻥﻔﺠﺎر( ﺷﻮد.

ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻐﻠﯽ :
 TLVﺑﺮای ﺁن ﻣﺸﺨﺺ ﻥﮕﺮدیﺪﻩ اﺱﺖ.

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ :
ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ :
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ :
ایﻦ ﻣﺎدﻩ ﭼﺸﻢ هﺎ را ﺗﺤﺮیﮏ ﻣﯽ ﻥﻤﺎیﺪ.

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻳﺎ ﻣﮑﺮﺭ:

ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ :
ﻥﻘﻄﻪ ﺝﻮش ١۴۴٠ :درﺝﻪ ﺱﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد
ﻥﻘﻄﻪ ذوب ٨۵٠ :درﺝﻪ ﺱﺎﻥﺘﻴﮕﺮاد
ﭼﮕﺎﻝﻲ ﻥﺴﺒﻲ ) ﺁب = ١/۵۴ :( ١
ﺣﻼﻝﻴﺖ در ﺁب :ﺑﺎ ﺁب وارد واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ :
ﻧﮑﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﺗﺶ از ﻗﺒﻴﻞ :ﺁب ،ﮐﻒ ،هﺎﻝﻮن هﺎ و دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ وارد واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
هﺮﮔﺰ ﻝﺒﺎس هﺎی ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻥﺒﺮیﺪ.
)ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺁﺗﺸﮕﻴﺮ ﺧﻮدﺑﺨﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ هﻮا( Transport Emergency Card: TEC (R)-43G12; 42G13
)ﺑﺪون وﺝﻮد ﺁب( ;NFPA Code: H1; F1; R2

ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ICSC: 1192

CALCIUM

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‐ ﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ
ﺗﻬﻴﻪ :

ﻣﻬﻨﺪس راﻣﺴﻴﻦ یﻌﻘﻮﺑﯽ رﺿﺎﺋﻴﻪ
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ﻏﻔﺎری
ﺑﺎ هﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻗﺪان

