
 
 

 سرب             كارت ايمني مواد
 
 

LEAD                                                                                       ICSC: 0052 
 سرب
 پلمبيم

 )پودر(فلز سرب 
 Pb: حروف اختصاری

 ٢/٢٠٧: وزن اتمی

CAS # 7439-92-1
RTECS # OF7525000
ICSC # 0052

/ نوع خطر 
 مواجهه

 

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 
 
 

 غير قابل اشتعال
 خرد شده قابل    پودر سرب آامالً  

 .  است شتعالا
ها فيومهاي   دراثر آتش سوزي

اد مي  ده ایج ك آنن سمي وتحری
 .آند

ودري    در صورت وجود شكل پ
ه دور ن  عله وجرق ه از ش گ

 . داشته شود
 سيگار آشيدن ممنوع        

تفاده   ق اس روز حری در صورت ب
از   ده مج اموش آنن وع خ ر ن از ه

 .مي باشد

 :انفجار 
 
 

ده در    ز پراآن امال ری زاء آ اج
ل انفجار تشكيل         هوا مخلوط قاب

 .    ميشود

ار  دگي وپخش گردوغب از پراآن
 .سرب جلوگيري شود

 .از سيستم بسته استفاده شود
اوم در     از تج  هيزات الكتریكي مق

 .برابر انفجار استفاده شود

 

 :مواجهه 
 
 

رب    ار س رد وغب دگي گ از پراآن
 . جلوگيري شود

ال     راد خردس اردار واف ان ب  زن
ا آن  اس ب ال از تم وآهنس

 .خودداري آنند

 

 :استنشاق 
 
 

اي كمي  درده دید ش ر   ، ش س
 ،درد

واب  ودگي خ وع، آل ، ته
تفراغ عف،اس س ،  ض س خ خ

ه گ، ری دگيرن ود ،  پری وج
 آوالپس  ،هموگلوبين در ادرار

ه  ودري(تهوی ر پ كال غي  ،)اش
اق ذرات   وگيري از استنش جل

 . بسيار ریز
ه موضعي   وسيله حفاظت   .تهوی

 .تنفسي

 . استراحت، هواي تازه
 .اعزام براي مراقبتهاي پزشكي

  :وست پ
 
 

  

 :ها  چشم
 

   

 :گوارشي 
 
 

 .درد شدید عضالت  شكمي
رای  ( اب تر اطالع ش ت بيش بخ

 ) را ببينيداستنشاق

 :در حين کار
اميدن يگار  و خوردن،آش س

 .ممنوع آشيدن
 .دستها را قبل از غذا بشوئيد

 

 .را بشوئيدفرد دهان 
 .فرد را وادار به  استفراغ آنيد
  .اعزام براي مراقبتهاي پزشكي

 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 .خ آنيدمواد ری

 

ت  يط زیس ه مح  ب

ژه  فسي   ماسک  :  وی

  

 ذایی

ته شده راجمع آوري
ار  وگيري از پخش گردوغب راي جل ،ب

ده را   وده وباقيمان يس نم ه  آن را خ  ب
ه محل       ،   جمع آنيد  دقت آنگاه آنها را ب

 . امن انتقال دهيد
اده ن م از ورود ای

 . جلوگيري آنيد
وسيله حفاظت تن(

 ) برای ذرات مضرP2تنفسی با فيلتر 
 

وي،از اآس از يدانهاي ق ا و ب يد ه اس
 .هاي قوي دور نگه داشته شود

اس  ا ازتم ذاب واد غو غ  م
 .جلوگيري شود

 

ال
   

هم
م

 

 ط

با اسيد نيتریك گرم وغليظ ویااسيد هيدروآلریك غا

٠تبخير در درجه حرارت 

 ت
این ماده ميتواند از طریقا
ع

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
ره اي              ا خاآستري نق ه رنگ      . آبي ی وا ب ا ه  درتماس ب

 :طرات فيزيكي 
ار آن وجود                        ال انفجار گردوغب دانه اي شكل باشد و باهوا مخلوط شود احتم

 :طرات شيميايي 
 .ي سمي شكل مي گير

 . ليظ واسيدسولفوریك واآنش مي دهد

 :دود مجاز شغلي 
TLV(TWA): 0.15mg/m3(as TWA) A2 (ACGIH 1993-19

 :هاي مواجهه  اه
 . جذب بدن شودگوارشییا   وی  استنشاق

 :طرات استنتشاق 
 .تيگراد قابل اغماض استدرجه سان ٢

 :رات مواجهه كوتاه مدت 
و   سيستم اعصاب مرآزي و آليه ها تاثير بگذارد         ، خون ،ه اي        

 :رات مواجهه طوالني مدت يا مكرر
ا   ،  خون ،  سيستم اعصاب،عدي و روده اي       ه ه  آلي

 .ر تاثيرات تجمعي دارد

 .ت تاخيري باشدتاثيرات آن ممكن اس 

جامد در اشكال مختلف به رنگ  سفيد مایل به
 .تيره در مي آید

 
خ

چنانچه به شكل پودر یا 
 . دارد

 
خ

ير حرارت فيومهاتحت تاث

 .با آب خالص واسيد هاي آلي ضعيف در حضور اآسيژن واآنش شدید ميدهد

ح
94)

ر

خ

 
اث

این فلز ممكن است بر اندام معدي رود
 .و آنسفالوپاتي گردد  صدمه به آليه ها، آم خوني، شوك،منجر به قولنج

 .این تماس ممكن است منجر به مرگ گردد

 .مراقبتهاي  پزشكي توصيه مي گردد
 
اث

این فلز ممكن است سبب تاثيراتي بر روي اندام م
ج ناشي از ضایعات عصبي    ،و سيستم ایمني بدن گردیده و منجر به قولنج سربي  ج گروههاي   ، فل  فل

م خوني    ) انگشتان ، مچ ،بازو(ني در اندامهاي  فوقاني      عضال رات خلقي و شخصيتي      ،  آ اد  ،تغيي   ایج
 .عقب ماندگي ذهني و بيماري آليوي غير قابل برگشت شود

ممكن است سبب افزایش عقب ماندگي در نوزادان شده و خط
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد١٧٤: نقطه جوش

  درجه سانتيگراد٥/٣٢٧: وبنقطه ذ
: ٣٤/١١ )١=آب (چگالي نسبي 
  ندارد :حالليت در آب

 
 

 

 :اطالعات زيست محيطي 
 توجه  باید .این ماده ممكن است براي محيط خطرناك باشد

 .ویژه اي در این مورد به آب و هوا شود
ویژه              اتي ب در زنجيره غذایي براي انسان از نظر تجمع حي

زون صدف دار          ارگاني،  براي گياهان  ویژه حل ي ب سمهاي آب
 .مهم است

 

 توجهنکات قابل 
 

 .حدود انفجاري براي فلز فوق شناخته نشده است
 .استفاده از مشروبات الكلي داراي تاثيرات تجمعي و مضر مي باشدو آنها را تقویت مي آند

 .بسته به درجه تماس آزمایش هاي پزشكي توصيه مي شود
 .نبریدلباس هاي آار را به منزل 

ICSC # 0003آرومات سرب
ICSC # 0288اآسيد سرب 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61G12b
 

 ديگر اطالعات
  

ICSC:0052                                                                                                                         LEAD 
       

 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 
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