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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  منوکسيدکربن

  نامهاى  مترادف    ، اکسيد دى کربنCOکربن اکساىد، کربنيک اکساىد، 

٦٣٠ -٠٨ -٠ CASشماره  

     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى ترکيبات غير آلى کربن

 وزن مولکولى ٠١/٢٨

C-O فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

  

خطرناک براى  مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

 تماس با چشم .گاز منوکسيدکربن سبب تحرىکات چشمى نمى شود
 تماس با پوست .گاز منوکسيدکربن سبب تحرىکات پوستى نمى شود
 بلعيدن و خوردن .دسترس نمى باشداطالعاتى در مورد بلعيدن و خوردن اىن گاز در 

در دو مطالعه    .  مشکلى در افراد سالم دىده نشده است           ٥٠ ppmدر تماس کوتاه مدت با مقادىرى کمتر از              
 ساعت، افراد سرىعًا    ١ به مدت    ١٠٠ ppm دقيقه ىا    ٥ به مدت    ٥٠ ppmمشخص شده است که در تماس با          

کربن منوکساىد به شدت     . رات دىگرى مشاهده نشده است     تأثي. خسته شده و کنترل خود را از دست مى دهند            
تأثيرات آن شامل   . سمى است و تأثيرات آن نسبت مستقيم با غلظت و مدت زمان مواجهه با اىن ماده را دارد                    

، ضعف، گيجى، حالت    )٢٠٠ ppmبيشتر از   (تا سردرد بسيار شدىد      )  و بيشتر  ppm٥٠(سردرد مختصر   : 
، )١٢٠٠ ppmبيشتراز  ( ، کاهش ضربان قلب، نامنظمى رىتم قلب             )٤٠٠ ppmبيشتر از    ( تهوع، غش    

 ٥٠٠٠ ppmدر غلظت هاى بيشتراز    ). ٢٠٠٠ ppmبيشتراز  (کاهش آگاهى و عدم هوشيارى و نهاىتًا مرگ          
منوکسيدکربن به وسيله هموگلوبين خون حمل مى شود و اىن ماده با                        . مرگ در ىک دقيقه اتفاق مى افتد           

وکسى هموگلوبين مى دهد که در نتيجه اىن امر خون تواناىى حمل اکسيژن را به                             هموگلوبين تشکيل کرب    
 .بافتها، و در نهاىت مغز و قلب ندارد

 تنفس

 حرىق .گاز قابل اشتعال
 انفجار .مخلوط اىن گاز با هوا قابل انفجار است

 اثرات زىست محيطى 
  کمکهاى اوليه-٤

 تماس با چشم .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 تماس با پوست .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 بلعيدن و خوردن .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

درصورت اىست تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده               
اکسيژن مصنوعى دهيد و در صورت اىست قلبى عمليات احياء  قلبى رىوى انجام                 

 .زشک بردهسرىعًا فرد را به پ. دهيد
 تنفس

 فرد مصدوم       .را مرتب چک کرده         ) …دما، فشارخون و      (عالئم حياتى فرد          
  اطالعات پزشکى .مى باىست کمترىن حرکت فيزىکى را انجام دهد

  اطفاء حرىق -٥
دانسيته اىن  . اىن گاز قابليت اشتعال دارد و مخلوط آن با هوا مى تواند منفجر شود                 

اىن گاز به راحتى مى تواند     .  با هم مخلوط مى شوند    گاز با هوا ىکسان است و سرىعاً      
 .جرىان داشته باشد و به منابع مشتعل  برسد

 خطر آتش گيرى

از مواد   . اگر جرىان سرىعًا قطع نمى شود از وساىل اطفاء حرىق استفاده نکنيد                     
 نحوه مناسب اطفاء .که مخصوص اىن ماده است استفاده شود) فرعى(اطفاء حرىق ثانوىه 

. سيلندرهاى حاوى اىن گاز را در زمان حرىق به جاى امن و بى خطر منتقل کنيد                    
  ساىر توضيحات .از آب براى خنک کردن سيلندرها استفاده نمائيد

 
  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .راهنماى خاصى در اختيار نيست
منى راهنماى خاصى در اختيار نيست اما براى اىمنى بيشتر از گوگل هاى اى                             

 حفاظت چشم .مخصوص موادشيمياىى استفاده کنيد

 حفاظت بدن .راهنماى خاصى در اختيار نيست

 حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى پيشنهادى 
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  احتياطات محيط-٧

اىن کار . تا هنگامى که مقدار منوکسيدکربن به وسيله تهوىه و روشهاى کنترلى پائين نيامد، محيط کنترل شود             
اىن افراد مى باىست به کليه وساىل و تجهيزات اىمنى، مجهز            . مى باىست توسط افراد آموزش دىده انجام شود        

 .خاموش و ىا از محيط دور شوندکليه منابع مشتعل و محترق مى باىست . باشند
 حفاظت محيط

اجازه . جلوى نشت مواد را بطور کامل و اىمن بگيرىد           . از ورود اىن ماده به فضاهاى بسته جلوگيرى شود           
 نظافت محيط آلوده .دهيد گاز در اتمسفر پخش شود

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 ىعات مواددفع ضا .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .اجازه دهيد گاز در اتمسفر پخش شود

 
  جابجاىى و انبار -٩

در .  اىن ماده را از جرقه، شعله و ساىر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارىد                         
از آزاد  . استفاده نمائيد » سيگارکشيدن ممنوع «محيط هاى کار با اىن ماده از عالئم           

 . لوگيرى کنيدشدن گاز در محوطه کار ج
 احتياطات جابجاىى

فتاب،  درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور از اشعه مستقيم آ                     
شراىط انباردارى      .از مواد ناسازگار نيز دور باشند. گرما و کليه منابع مشتعل و محترق انبار شوند

  بسته بندى مناسب .ارى شونددر مقادىر کوچک و در اماکنى با تهوىه محيطى مناسب نگهد

 
  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠

 حالت فيزىکى گاز
 شکل فيزىکى گاز

 رنگ بى رنگ
 بو بى بو

 PH احتماًال طبيعى
 حالليت آب  ) درجه سانتيگراد٢٠ ميلى گرم در ىک ليتر آب ٣٠(به مقدار ناچيزى قابل حل است 

يل استات، کلروفورم، اسيد استيک، متانول، اتانول، استن و          بطور محسوسى در حالل هاى آلى، از قبيل ات        
 حالليت در حاللهاى آلى .اتر قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص .مشخص نشده است
٥/١٢%  LEL 

 ٧٠٠،  ) درجه فارنهاىت  ١٢٠٦( درجه سانتيگراد    ٦٥٢،  ) درجه فارنهاىت  ١١٢٥( درجه سانتيگراد    ٦٠٧
 دماى خود آتشگيرى )نهاىت درجه فار١٢٩٢(درجه سانتيگراد 

 نقطه اشتعال(F.P) .مشخص نشده است
 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٣٣٧( درجه سانتيگراد -٢٠٥
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت-٣١٣( درجه سانتيگراد -١٩٢

 فشار بخار ) درجه سانتيگراد به فرم ماىع در نيامده است٢٥اىن ماده در دماى (مشخص نشده است 
 وىسکوزىته 

 ساىر اطالعات ) اتمسفر٥/٣٤( کيلوپاسکال ٣٤٩٩: فشار بحرانى 
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  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 حظات عمومىمال .آسيب زىستى در ارتباط با اىن ماده مشاهده نشده است

 رفتار در محيط زىست .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزىان .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 

 
  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پاىدارى پاىدارى معمولى
 محيطهاى مورد اجتناب جرقه، شعله، گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق

، قلياها  )مثل نيکل، آهن، کرم   (، برخى از فلزات سنگين      )از قبيل اکسيد آهن، اکسيد نيکل     (اکسيدهاى فلزى   
، پودر آلومينيوم، هپتافلورىدىد، گوگرد، کلر، برم، ترى         )م، پتاسيم، منيزىم  مثل سدى (و فلزات قلياىى خاکى      

 .فلورىد برم، پنتافلورىد برم، دى اکسيدکلر، پرکسيد دى سولفورىل دى فلورىد، مواد اکسيدکننده
 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه 
 ساىر اطالعات .به مقدار کمى خورنده نيکل و آهن است

 
ناسى سم ش-١٣  

LC50 (rat):  2070 mg/m3 (1811 ppm) (4-hour exposure)  
LC50 (mouse):  2800 mg/m3 (2450 ppm) (4-hour exposure)  
LC50 (guinea pig):  6550 mg/m3 (5731 ppm) (4-hour 
exposure) 
LC50 (rat):  4600 ppm (0.5-hour exposure; 14-day 
observation period) 

 ىمسموميت تنفس

 مسموميت غذاىى 
 مسموميت ا ز پوست 

 مسموميت چشمى 
اىن ماده بر روى خون، سيستم مجراى قلبى و سيستم اعصاب مرکزى اثر                        

تماس با غلظتهاى باالى اىن ماده سبب بى هوشى و نهاىتًا مرگ                       . مى گذارد
 .مى شود

 اثرات حاد

اشد و مى تواند جذب بدن     اىن ماده تواناىى جذب از طرىق استنشاق را دارا مى ب         
 ساىر اطالعات .شود

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 25 ppm (29 mg/m3) 
TLV STEL : 50 ppm (55 mg/m3) LC 50    
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  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى منوکسيد کربن، ماىع خنک کننده: نام حمل و نقلى و توضيحات آن 
 حمل و نقل درىاىى منوکسيد کربن، ماىع خنک کننده: نام حمل و نقلى و توضيحات آن 

 حمل و نقل راه آهن و جاده  منوکسيد کربن، ماىع خنک کننده:  حمل و نقلى و توضيحات آن نام

  گاز قابل اشتعال– ١/٢ گاز سمى، -٣/٢: کالس خطر 
 ساىر اطالعات  UN 1016: شماره شناساىى 

 
 

  اطالعات نظارتى -١٥
[F ؛+ Repr. Cat 1;T] نمادهاى خطرات 

[R:61-12-48/23] سکنشانه هاى رى 
R-Phrase(s) 

[S:53-45] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
ىک عامل کاهنده است در عمليات استخراج و ذوب فلزات، در ساخت بسيارى از مواد شيمياىى از 

قبيل کربونيل هاى فلزى، متانول، اسيد استيک، فسژن و اکسو الکل ها، سوخت مورد استفاده قرار 
  . محصول ثانوىه سوختن مواد آلى است . (CO+H2) گاز مى باشد SYNجز اصلى . مى گيرد

 کاربردهاى ماده
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