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ناوری قات و  وم،    وزارت ع

ناوری         ش و  و   عاو 

ه                                            گاهب انآزما ی ا  (شاعا) ی ع
Iran Scientific Laboratories Net 

SAFETY DATA SHEET 
  (Cobalt (II) chloride hexahydrate)آبه  6 (II) كلريد كبالت

  : هويت ماده1بخش
 شناسايي ماده 1.1

  نام ماده (Cobalt (II) chloride hexahydrate)آبه6(II)كلريد كبالت
7791-13-1 CAS No. 
231-589-4 EC number 
 شدهخطرات شناسايي:2بخش

 ، خطرناك در نظر گرفته OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 2012اين ماده بر اساس: بندي بقهط 1.2

 شود.مي

  )4(گروه  سميت حاد خوراكي
  )4(گروه  هاغبارها و ميست -سميت حاد تنفسي

  )1(گروه  پوستي حساسيت
  )1(گروه  حساسيت تنفسي

  )2(گروه  زايي سلول جنسيجهش
  )1B(گروه  زاييسرطان

  )1B(گروه  سميت توليد مثل
 سيستم تنفسي-اندام هدف

  اجزاي برچسب  2.2

    
 تصويري

 عبارتنماد  خطر

 Hazard statement(s)خطر عبارات

  است.مضرخوردن اين ماده، 
  مضر  است. تنفس اين ماده،

  است.كشنده  مواجهه پوستي با اين ماده،
  ممكن است سبب واكنش آلرژيك پوستي شود.

  در صورت تنفس، ممكن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشكالت تنفسي شود.
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 هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش

  هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4
  در مراقبت پزشكي، اين برگه اطالعات ايمني را به پزشك نشان  دهيد. مراقبت پزشكي فوري مورد نياز است.توصيه عمومي: 

 و مراقبت پزشكي دريافت نماييد. دقيقه با مقدار زيادي آب بشوئيد 15را حداقل به مدت  هاو نيز زير پلك هاچشمفورا : ي چشميدر صورت مواجهه

 مراقبت پزشكي فوري مورد نياز است. پوست را با مقدار زيادي آب بشوئيد.فورا : ي پوستيدر صورت مواجهه

  ي ژنتيكي.هامشكوك به ايجاد نقص
  از طريق تنفس ممكن است سبب سرطان شود.

 ممكن است به جنين آسيب برساند.

 Precautionary statement(s)  طاحتيا عبارات

  پيشگيري
  ي خاص قبل از استفاده دريافت شوند.هادستورالعمل

  از ماده استفاده نشود. ،ايدتا زماني كه همه احتياطات ايمني را نخوانده و نفهميده
  در صورت نياز از تجهيزات حفاظت فردي استفاده شود.

  و پوست در معرض كامال شسته شوند. هاپس از استفاده از ماده، دست
 در هنگام كار با اين ماده از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن پرهيز كنيد.

  فقط در فضاهاي باز يا داراي تهويه مناسب استفاده شود.
  در صورت كافي نبودن تهويه از حفاظت تنفسي استفاده شود.

  كار خارج شود.نبايد اجازه داده شود كه لباس كار آلوده از محيط 
  .ي حفاظتي پوشيده شوندهادستكش

  غبار، فيوم، گاز، ميست، بخارات و اسپري تنفس نشوند.
  واكنش:

  با پزشك يا مركز كنترل سم تماس بگيريد.در صورت مواجهه يا وجود مسئله مهم، 
  تنفسي:  يمواجهه

  در صورت تنفس ماده، مصدوم را به هواي تازه برده و براي تنفس در وضعيت استراحت قرار دهيد.  
  با پزشك يا مركز كنترل سم تماس بگيريد.در صورت تجربه عالئم تنفسي، 

  پوستي: يمواجهه
  در صورت مواجهه پوستي، با مقدار زيادي آب و صابون بشوييد.

  پوستي، مراقبت يا توجه پزشكي دريافت شود.در صورت بروز دانه يا تحريك  
  لباس آلوده را  قبل از استفاده مجدد، بشوييد.

  دهان را بشوييد.در صورت خوردن ماده اگر احساس ناخوشي مي كنيد با پزشك يا مركز كنترل سم تماس بگيريد.  خوردن:

  شده انبار شود. صورت قفلبه انبار:
  محل مورد تاييد دفع مواد زائد، دفع شود.ظرف يا محتويات آن در يك  دفع:
  سمي براي زندگي آبزيان با اثرات مضر بلند مدت.طبقه بندي نشده:  ساير خطرات 3.2

  : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش
 اجزا CAS No درصد وزني

>95 7791-13-1 Cobalt(II) chloride hexahydrate 
 7646-79-9 Cobalt(II) chloride 
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اگر تنفس وجود ندارد، تنفس مصنوعي داده شود. اگر مصدوم ماده را تنفس نموده يا خورده، احياي دهان به دهان به هواي تازه برويد. : در صورت تنفس
 است.انجام ندهيد، تنفس مصنوعي با استفاده از وسيله پزشكي تنفسي يا ماسك پاكتي مجهز به شير يك طرفه انجام شود. مراقبت پزشكي فوري نياز 

 فورا با پزشك يا مركز كنترل سم تماس گرفته شود.. استفراغ نكنيدوادار به : در صورت خوردن

در صورت تنفس، ممكن است سبب عالئم آلرژي يا آسم يا مشكالت تنفسي شود. ممكن است سبب واكنش : ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم2.4
و پاها، سرگيجه، احساس سبكي  هاورم، مشكل تنفسي، بي حسي در دست آلرژيك پوستي شود. عالئم واكنش آلرژيك ممكن است شامل دانه پوستي، خارش،

 د.ندر سر، درد قفسه سينه، درد عضله يا برافروختگي باش

 انجام شود. بر اساس عالئمدرمان : هاي خاص مورد نيازشاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان3.4

 هاي اطفاءحريق: روش5بخش

  فوم مقاوم الكلي. ، شيميايي خشك،دي اكسيد كربن اسپري آب، :مناسب يكنندهخاموش يماده
  اطالعاتي در دسترس نيست.ي نامناسب: كنندهي خاموشماده

 اطالعاتي در دسترس نيست.نقطه اشتعال: 

  اطالعاتي در دسترس نيست.روش: 
  كاربردي ندارد.: دماي خود اشتعالي

  اطالعاتي در دسترس نيست. محدوده انفجار:
  اطالعاتي در دسترس نيست. ضربه مكانيكي: حساسيت به

 : اطالعاتي در دسترس نيست.حساسيت به بار ساكن

ي سمي يا خورنده تجزيه شود. اجازه هاگرم شدن ممكن است به فيوم حين سوزد اما درغير قابل احتراق، ماده خودش نمي: شيمياييخطرات خاص ناشي از 
 يا منابع آب شود. هازهكشندهيد آب هرز مربوط به اطفاي حريق وارد 

  ژن، اكسيدهاي كبالت.وگاز كلريد هيدرمحصوالت خطرناك اشتعال: 
 يا معادل آن)MSHA/NIOSH توسط  (تاييدشده استفاده از تجهيزات تنفسي خودتامين در عمليات اطفاء حريق: نشانانبراي آتش تجهيزات  حفاظتي

 تجهيزات حفاظتي كامل.و 

NFPA 
  3سالمتي: 

  0قابليت اشتعال:
  0ناپايداري:

  -خطرات فيزيكي:
  اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي:6بخش

از تشكيل غبار خودداري شود. مردم را دور و در خالف  ي كافي را براي محيط فراهم كنيد.تهويهپوشيده شود.  تجهيزات حفاظت فردي: هاي فردياحتياط
 ي امن تخليه كنيد.هارا به محلجهت نشت/ريزش نگهداريد. پرسنل 

از ورود  اجازه ندهيد ماده سيستم آب زير زميني را آلوده كند. ماده را به آب سطحي يا سيستم  فاضالب بهداشتي جاري نكنيد.: هاي زيست محيطياحتياط
  ماده نبايد در محيط رها شود. مسئولين محلي اطالع داده شود.اگر مقادير معناداري از ماده را نمي توان محصور نمود، به  خودداري شود. هاماده به زهكش

از تشكيل غبار  مواد ريزشي را پاك كنيد يا مكش نماييد و براي دفع در ظرف مناسب قرار دهيد.: و پاك سازي ها و وسايل براي رفع آلودگيروش
  خودداري شود.

 : حمل و انبار7بخش
و لباس مواجهه نيابد. تجهيزات حفاظت فردي پوشيده شوند. فقط زير هود فيوم شيميايي استفاده  هاشود. با پوست و چشماز تشكيل غبار خودداري  حمل:

 شود. غبار/بخار تنفس نشود. ماده خورده نشود.
  ظروف به صورت محكم بسته شده و در فضاي خشك، خنك و داراي تهويه مناسب نگهداري شود. انبار:
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  مواجهه/حفاظت فرديهاي: كنترل8بخش
  ):1391حدود مجاز مورد نياز در محيط كار بر اساس الزامات ايران(

  كبالت و تركيبات معدني آن
 3TWA= 0.02 mg/m-OEL :نمادها ،A3 BEI 

  پايش بيولوژيكي:
  زمينه مالحظات:،  BEI=15µg/Lانتهاي شيفت در آخر هفته،  زمان نمونه برداري:كبالت در ادرار،  شاخص:
 زمينه و غيراختصاصي مالحظات:،  BEI=1µg/Lانتهاي شيفت در آخر هفته،  زمان نمونه برداري:كبالت درخون،  شاخص:

اطمينان يابيد كه  ي كافي را براي محيط به خصوص در فضاهاي محصور فراهم كنيد.تهويهفقط زير هود فيوم شيميايي استفاده شود.  مهندسي:هاي كنترل
 ي شستشوي چشم و دوش ايمني وجود دارند.هادر نزديكي محل كار ايستگاه
  تجهيزات حفاظت فردي

در  استفاده شود. EN149يا استاندارد اروپايي CFR 1910.134 29در  OHSAاز رسپيراتورهاي مناسب  توضيح داده شده در الزامات حفاظت تنفسي: 
  استفاده شود. EN149استاندارد اروپايي يا NIOSH/MSHAي هاماده و بروز تحريك يا عالئم، از رسپيراتور صورت تراكم بيش از حد مجاز

 29 در OHSAي ايمني شيميايي توضيح داده شده در الزامات حفاظت چشم و صورت هاي حفاظتي مناسب يا گاگلهااز عينك حفاظت چشم/صورت:

CFR 1910.133 يا استاندارد اروپاييEN166 .استفاده شود  
  لباس آستين بلند حفاظت پوست و بدن:

  ي ايمني و بهداشتي مناسب از ماده استفاده شود.هامطابق با قوانين و روش ي بهداشتي:هاروش
شوراي عالي  21/3/1390مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه: 

 حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.
  و شيمياييخصوصيات فيزيكي:9بخش

  حالت فيزيكي كريستالي جامد
  رنگ مايل به قرمز -بنفش

  بو بدون بو
  ي بوحد آستانه اطالعاتي وجود ندارد.

4.6 50 g/l aq.sol pH 
86 °C / 186.8 °F ي ذوب نقطه  

  ي جوش نقطه ندارد.اطالعاتي وجود 
  اشتعال ينقطه  اطالعاتي وجود ندارد.
  (جامد،گاز) قابليت اشتعال مشخص نشده است.

  دماي خود اشتعالي  كاربردي ندارد.
400 °C   دماي تجزيه  

  حد باال/پايين اشتعال يا حد قابل انفجار مشخص نشده است.
  فشار بخار  ناچيز

  ي بخاردانسيته كاربردي ندارد.
1.92 g/cm3   دانسيته حجمي

  حالليت   قابل حل در آّب
  نسبت تبخير  كاربردي ندارد.
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  اكتانول/ آبان نسبت توزيع   مشخص نشده است.
  ويسكوزيته  كاربردي ندارد.

O2Co.6H2Cl لكوليوفرمول م  
  لكوليووزن م 237.93

  پذيريپايداري و واكنش:10بخش
 موجود، موردي شناخته نشده است.: بر اساس اطالعات پذيريواكنش خطر

 در شرايط معمول، پايدار است.پايداري: 

 مواد ناسازگار. مواجهه با رطوبت. گرماي زياد. از تشكيل غبار خودداري شود.: شرايط اجتناب

 فلزات عوامل اكسيد كننده قوي.: مواد ناسازگار

 ژن.وهيدراكسيدهاي كبالت، گاز كلريد : محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه

  اطالعاتي وجود ندارد.پليمريزاسيون خطرناك: 
  تحت شرايط معمول، موردي وجود ندارد.ي خطرناك: هاواكنش

  شناسياطالعات سم:11بخش
  :حاد سميت 
LD50  :4گروه خوراكي ،ATE = 300 - 2000 mg/kg  
LC50  :4گروه ميست ،ATE = 1 - 5 mg/l.  

  اطالعات اجزا
  

 پوستي LD50  خوراكي LD50  اجزا

Cobalt(II) chloride hexahydrate 766 mg/kg2 < ، رت g/kgرت ،  
Cobalt(II) chloride 586 mg/kgرت ،  - 

  
  اطالعاتي وجود ندارد.تشديد كننده سم شناسي:  وادم

  : مانند اثرات مزمن مواجهه كوتاه و بلند مدت ات تاخيري و فورياثر
  اطالعاتي وجود ندارد.تحريكي: 

  اطالعاتي وجود ندارد. حساسيت:
  سرطان زايي: 

IARC 2: گروهB )زاي احتمالي براي انسان)سرطان 

ACGIH :A3 )(سرطان زاي حيواني  
  زايي بروز نموده است. خطر احتمالي اثرات غير قابل برگشت.اثرات جهش هادر انسانزايي: اثرات جهش

  سميت توليد مثلي نشان داده شده است. ممكن است به باروري آسيب برساند.در حيوانات آزمايشگاهي، اثرات : اثرات توليد مثل
  در حيوانات آزمايشگاهي، اثرات بر تكامل بروز نموده است.: اثرات تكاملي

  در حيوانات آزمايشگاهي، اثرات تراتوژني بروز نموده است. اثرات تراتوژن:
  سيستم تنفسي يك بار مواجهه: -سميت ارگان هدف خاص

  شناخته نشده است. مواجهه تكراري: -ارگان هدف خاصسميت 
  اطالعاتي در دسترس نيست. خطر آسپيراسيون:
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و پاها، سرگيجه،  هاحسي در دستعالئم واكنش آلرژيك ممكن است شامل دانه پوستي، خارش، ورم، مشكل تنفسي، بي: عالئم/اثرات حاد و تاخيري
  يا برافروختگي باشند.احساس سبكي در سر، درد قفسه سينه، درد عضله 

  اطالعاتي در دسترس نيست. اطالعات در مورد اختالل غدد درون ريز:
  زايي گزارش شده است.در حيوانات آزمايشگاهي، اثرات جهش ساير اثرات زيان آور:

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  محيطيسميت  1.12
براي موجودات آبزي خيلي سمي است و ممكن است اثرات بلند مدت مضري در محيط آبي ايجاد اين ماده محتوي اجزاي زير است كه براي محيط خطرناكند. 

  سيستم آب زير زميني را آلوده نمايد. اجازه ندهيد ماده نمايد.
 Microtox Water Flea ماهي آب تازه اجزا

Cobalt(II) chloride 
hexahydrate  - 

= 16 mg/L EC50 
Photobacterium 

phosphoreum 15 min as Co++ 
= 160 mg/L EC50 
Photobacterium 

phosphoreum 5 min as Co++ 
= 2.8 mg/L EC50 
Photobacterium 

phosphoreum 30 min as Co++

 

Cobalt(II) chloride 
Cyprinus carpio: 

LC50=0.33 mg/L 96h 
 - 1.1-1.6 mg/L 48h   

 ممكن است مقاوم باشد.اطالعاتي در دسترس نيست. :پذيريمقاومت و تجزيه 2.12

 .اطالعاتي در دسترس نيست: احتمال تجمع زيستي 3.12

    به دليل قابليت حل در آب، احتماال در محيط نفوذ مي كند. :نفوذ 4.12
 log Pow=0.85 كلريد كبالت:    

  مالحظات دفع:13بخش
زائد شيميايي بايد مشخص نمايند كه آيا ماده شيميايي به عنوان زباله خظرناك است يا خير. بايستي الزامات توليد كنندگان مواد : مواد زائددفع هاي روش

  قانوني مربوط به دفع مواد زائد خطرناك در نظر گرفته شوند.
نامه اجرايي قانون مديريت اسالمي و آئينمجلس شوراي  1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"

  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه 
 اطالعات حمل و نقل:14بخش

DOT 
UN-No UN3077 
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Proper technical name Cobalt(II) chloride hexahydrate 
Hazard Class 9 
Packing Group III  
TDG 
UN-No UN3077 
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Hazard Class 9 
Packing Group III 
IATA 
UN-No UN3077 
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Hazard Class 9 
Packing Group III 
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IMDG/IMO 
UN-No UN3077 
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Hazard Class 9 
Packing Group III 

 اطالعاتساير :15بخش

  :WHMIS خطر رتبه بندي
D1Bشود.ميي سمي كه سبب ساير اثرات سمي جدي و فوري : ماده 

D2Aشود.ي خيلي سمي كه سبب ساير اثرات سمي مي: ماده  
Eماده خورنده : 

  
  : ساير اطالعات16بخش

  1395پاييز   تاريخ تهيه
 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - فناوري  معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و  به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق عليائي (عضو هيات علمي   كنندهتهيه
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)حرفهارشد بهداشت خانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Acros Organics:2016  منابع و ماخذ
  )1391آور در ايران (ويرايش ي شغلي با عوامل زيانكتاب حدود مجاز مواجهه

  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از مواد شيميايي تهيه و در شده در اين سند با هدف اطالعاطالعات ارائه -1
 .دسترس عموم قرار گرفته است

هاي معتبر توليدكننده در دنيا است كه منابع شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
  سازي شده است.اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس استانداردهاي موجود در داخل كشور، بومي

  شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود.در تهيه اين سند تالش  - 3
 اطالعات استفاده از اين از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است زمال سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي
هاي علمي ايران (شاعا) در قالب طرح پژوهشي توسط دانشگاه ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

 باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


