
  

 
 

اسيد فسفريك                                                           مني موادي  كارت ا
              

 
PHOSPHORIC ACID                                                            ICSC: 1008 

 اسيد فسفريک
 اسيد ارتوفسفريک

 H3O4P/H3PO4: ميايیفرمول شي
 ٩٨: جرم مولکولی

 

CAS # 7664-8-2 
RTECS # TB6300000 
ICSC # 1008 
UN # 1805 
EC # 015-011-00-6

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 غير قابل اشتعال :آتش 
در تماس با همه فلزات توليد گاز        

ا ه    ه ب د ک ی کن دروژن م وا هي
ی     د م تعالی تولي ل اش وط قاب مخل

 .شود
زمانی که می سوزدف توليد فيوم    
ده         يا گازهای سمی يا تحريک کنن

 .می نمايد

زات،   ا فل اده ب ن م اي
يانيدها،  دها، س آلدئي
ولنيدها   ان و س مرکاپت
 .نبايد تماس داشته باشد

 
 
 

تفاده از  وزی اس ش س ان آت در زم
از     ده مج اموش کنن ل خ امی عوام تم

 .می باشد

  :انفجار 
 
 
 

 
 
 
 

 :در زمان آتش سوزی
اده محافظت   ن م اوی اي روف ح از ظ

ا اسپری           . نمائيد ا را ب ال آنه رای مث ب
 .آب، سرد کنيد

 :مواجهه 
 
 
 

ن  ا اي اس ب ه تم از هرگون
 .ماده اجتناب ورزيد

 

 :استنشاق 
 

س،  ی نف وزش، تنگ اس س احس
 تنفس منقطع، زخم گلو، بيهوشی
اخيری   ت ت ن اس م ممک ن عالئ  اي

 .باشند
 

 تهويه
 
 
 
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     
 .بيمار را به پهلوی راست بخوابانيد

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

 قرمزی، درد، تاول :پوست 
 
 
 

تکش  تفاده از دس اس
 محافظ

 استفاده از لباس حفاظتی
 

 .لباس های آلوده شده را در بياوريد
 . با مقدار زياد آب بشوئيدپوست را

اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب
 .دهيد

دان  :چشم ها  دن مي در ش زی، درد، ک قرم
 بينائی، سوختگی عميق و شديد

 
 
 

 استفاده از عينک ايمنی،
ه       استفاده از حفاظ چشم ب
ت    يله حفاظ راه وس هم

 تنفسی
 

ا          ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

د      ذير باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

 
اس     :گوارشي کمی، احس ای ش پ ه کرام

س،  ی نف ی، تنگ وزش، گيج س
 زخم گلو، بيهوشی، ضعف

 
 

 :در هنگام کار
اميدن و  وردن، آش خ

 سيگار کشيدن ممنوع
 
 

 .دهان فرد را شستشو دهيد
 .تفراغ نکنيدفرد را وادار به اس

 .فرد را وادار به استراحت کنيد
ز  ه مراک تر ب ای بيش ت ه جهت مراقب

 .درمانی ارجاع دهيد

 



  

 
 

بسته بندي و برچسب زدن )ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
ته و   روف سربس ل ظ ايعات را داخ ض

 .بدون منفذی بريزيد
اده    ن م ده اي ه باقيمان يد ک ب باش مراق

 .حتمًا خنثی شده باشد
باقيمانده را به دقت جمع آوری نموده       
 .و سپس به مکان ايمن منتقل نمائيد

ژه  ( ردی وي ت ف ايل حفاظ اس : وس لب
ی      ک تنفس امل ماس ل ش اظتی کام حف

 )متصل به آن

 .جدا از مواد غذايی نگهداری نمائيد
دها،    دور  ا، آلدي ل ه زات، الک از فل

ولفيدها،      ا، س تن ه ا، ک ل ه ترها، فن اس
داری   ی نگه يدهای آل يانيدها و پراکس س

 .شود
 .در مکان خشک و خنک نهداری نمائيد

داری    ب نگه ه مناس ا تهوي اقی ب در ات
 .نمائيد

 .با غذا و مواد غذايی حمل نگردد
C symbol
R: 34
S: 26
UN Hazard Class: 8
UN Packing Group: III

 : اثرات مواجهه كوتاه مدتم

ه                      ٢٠در دمای   مه وا ب ده در ه ن آالين  درجه سانتيگراد، بخارات اين ماده خيلی سريعتر از ديگر حاالت اي
 .رسند که برای سالمتی افراد مضر می باشندحدی می 

ت 
عا
طال
ا

 

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 بی رنگ، جاذب رطوبت و بصورت کريستال

 
  :كييزيخطرات ف

 
 

  :ييايميخطرات ش
 .پليمريزه می شود) N=N(اين ماده شديدًا تحت تاثير ترکيبات ازو 

 .تشکيل می شود) اکسيدهای فسفر(در هنگام سوختن، اين ماده فيوم های سمی 
ه شده و              ا ا تجزي الوژن ه ين ماده در تماس با فلزات، الکل ها، آلدئيدها، سيانيدها، فنل ها، استرهاو ه

 .فيوم های سمی توليد می کند
 .اين ماده يک اسيد نسبتًا قوی است

 .در حضور فلزات گاز هيدروژن قابل اشتعال آزاد می نمايد
 

  :حدود مجاز شغلي
TLV: ppm; 1 mg/m3 (ACGIH 1991-1992). 
TLV (as STEL): ppm; 3 mg/m3 (ACGIH 1991-1992).

 
  :هاي مواجهه هرا

 .از طريق استنشاق آئروسول های آن و از طريق گوارشی می تواند جذب بدن شود
 

  :خطرات استنشاق

 

 .اين ماده برای چشم ها، پوست و راه های تنفسی و راه گوارشی خورنده می باشند
 .تنفس بخارات اين ماده ممکن است باعث ادم ريوی شود

 
 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد۴٢: نقطه ذوب

 ٨٨/١): ١ = آب(چگالي نسبي 
  خيلی خوب: حالليت در آب

  پاسكال۴:  سانتيگراد درجه٢٠فشار بخار در 
 ۴/٣): ١ =هوا (چگالي نسبي 

 

 

 :طي يست محياطالعات ز
 .اين ماده ممکن است برای محيط زيست خطرناک باشد

 .به آب و هوا بايد توجه ويژه ای شود
 

 

 نكات قابل توجه
لذا . اغلب، عالئم ادم ريوی واضح نيست و پس از چندين ساعت ظاهر می شوند و با فعاليت بدنی تشديد می يابد

 ..استراحت و مراقبت های پزشکی ضروری می باشند
 .بكارگيري فوري يك اسپري مناسب توسط پزشك يا فرد ديگر تحت نظر پزشك توصيه مي شود

 .بلکه اين ماده را به آرامی به آب اضافه نمائيدهرگز آب را بر روی اين ماده نريزيد 
NFPA Code: H2; F0; R0;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 1008                                                                                             PHOSPHORIC ACID

 
 

 
  طب صنعتی ‐ماهشهر بهداشت و درمان 

 داشت حرفه ایواحد مهندسی به
 

 خديجه موسویمهندس  :تهيه
 
 
 

 


