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 )زرد(فسفر 

 فسفر سفيد
 P4: فرمول شيميایی

 ٨٨/١٢٣: وزن اتمی
 

CAS # 7723-14-0
RTECS # TH3500000
ICSC # 0628
UN # 1381
EC # 015-001-00-1

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ
 قيحر

 .بشدت قابل اشتعال :آتش 
وزی    ش س ک آت در ی

ارات  ا(بخ رک ) گازه مح
 .یا سمی آزاد می نماید

رار  از ق ای ب عله ه رض ش در مع
 .نگيرد

رار  يگار ق ه و س رض جرق در مع
 .گيردن

رار             ل اشتعال ق واد قاب ا م در تماس ب
 نگيرد

 .در تماس با هوا قرار نگيرد
 .در تماس با سطوح داغ قرار نگيرد

الوژن   ا و ه يدان ه ا اکس اس ب در تم
 .ها قرار نگيرد

وی  ای ق وگرد و قلياه ا گ در تماس ب
 .قرار نگيرد

 اسپری آب، شن تر

  :انفجار 
 

 
 

در صورت بروز آتش سوزی ظروف       
 .اسپری آب خنک سازیدرا با 

 :مواجهه 
 

اده      ن م ا ای اس ب ه  تم از هرگون
 .بپرهيزید

ک   ک پزش ا ی وارد ب ام م در تم
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

دم  وزش، ع اس س احس
 هوشياری، 

ت    ن اس وارض ممک ع
 .تاخيری باشند

ل توجه را ( بخش نکات قاب
 )مالحظه نمائيد

 تهویه عمومی
 
 
 
 

 هوای تازه ، استراحت
ر ال د   اگ نوعی بدهي نفس مص د ت . زم باش

 .وضعيت نيمه نشسته 
 .برای مراقبت های پزشکی ارجاع دهيد

 

ت،   :پوست  ای پوس وختگی ه س
 درد

تر   ( ات بيش رای اطالع ب
 )بخش استنشاق را ببينيد

 دستکش حفاظتی،
 .لباس ایمنی

 
 

 .لباس های آلوده شده را در بياورید
ا            راوان آب بشوئيد ی دار ف پوست را با مق

 .دوش بگيریدزیر 
فرد را برای مراقبت های پزشکی ارجاع        

 .دهيد
ه دستکش   ای اولي ام کمک ه ام انج هنگ

 .حفاظتی مخصوص بدست کنيد
ا        لباس های آلوده و کفش ها را زیر آب ی

 .شن یا خاک بگيرید
تفاده      ابون اس ردن از ص ز ک رای تمي ب

 .نکنيد
ایی،   :چشم ها  ت بين درد، اف

ق    ای عمي وختگی ه س
 شدید

 
 

 ک ایمنیعين
 

ا     ا را ب م ه ه چش دین دقيق رای چن دا ب ابت
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

ذیر باشد لنزهای            اگر به سادگی امکان پ
 .تماسی ا بيرون بياورید

 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

دم    :گوارشی دید، ع ای ش دل درد ه
 هوشياری

تر    ( ات بيش رای اطالع ب
 )بخش استنشاق را ببينيد

 :در حين آار
اميدن و سيگار آش، خوردن

 .آشيدن ممنوع
 

 .ب بكشيدآدهان را 
 .فرد را وادار به استفراغ نکنيد

 .هيچ چيز به فرد برای نوشيدن ندهيد
 .استراحت

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد
 



  

 

 
 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

 .ناحيه خطر را تخليه نمائيد
 .د مشورت نمائيدبا یک فرد وار

اک     ا خ ن ی ا ش ده را ب ه ش اده ریخت م
 .مرطوب بپوشانيد

ل      ا داخ رون ی ه بي اده را ب ز م هرگ
 .فاضالب نرانيد

ه داخل ظروفی             ه شده را ب ماده ریخت
 .رانده و به مکان ایمن منتقل نمائيد

ژه  ( ردی وی ت ف ایل حفاظ اس : وس لب
ک     راه ماس ه هم ل ب اظتی کام حف

 )اکسيژن
 

ر آتش سوزی    در مکان مقاوم در      براب
 .نگهداری نمائيد

ذا و     وی، غ ای ق يدان ه دا از اکس ج
 .خوراک دام نگهداری نمائيد

در مکان خنک و در زیر آب نگهداری        
 .نمائيد

 .از سيستم هوای فشرده استفاده کنيد
تن    ل شکس ر قاب دی غي ته بن در بس

 .نگهداری نمائيد
تنی را در    ای شکس دی ه ته بن بس

ای م ته ه تن  بس ر شکس اوم در براب ق
 .قرار دهيد

با مواد غذایی و خوراک دام  حمل و         
 .نقل نگردد

F symbol
T+ symbol
R: 17-26/28-35
S: 5-26-28-45
Note: E
UN Hazard Class: 4.2
UN Subsidiary Risks: 6.1
UN Packing Group: I
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  :خطرات استنشاق 

 .این ماده می تواند از راه استنشاق بخارات آن و از طریق خوراکی جذب بدن شودت

  :های مواجهه هراا

  :حدود مجاز شغلیال
ا و گ              ا الوژن ه ا، ه ا اکسيدان ه ال خطر آتش سوزی و انفجار وارد واکنش         وگردبه شدت ب ا احتم  و ب

 .شود

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 .کل، شفاف، سفيد مایل به زرد با ظاهر مومی شکلجامد، بلوری ش

 .نور به رنگ تيره در می آید) تحت اثر(در تماس 
 

  :کیيزيخطرات ف
 
 

  :یيايميخطرات ش
) اکسيدهای فسفر  ( در تماس با هوا آتش گرفته و توليد بخارات سمی             خود بخود این ماده ممکن است     

 .می نماید

 

TLVبرای آن تعيين نشده است . 
 

 

غماض است، ولی به هر حال غلظت ذرات موجود    درجه سانتيگراد قابل ا    ٢٠تبخير این ماده در دمای      
 .در هوا می تواند به سرعت به حد زیان آور برسد

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 .این ماده برای چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی خورنده ميباشد
 ).بخش نکات را ببينيد(استنشاق بخارات آن ممکن است سبب ورم ریوی شود 

 .ایجاد تاثيراتی بر کليه ها و کبد شوداین ماده ممکن است سبب 
 .تماس با آن ممکن است منجر به مرگ شود

 .تاثيرات ممکن است با تاخير باشند
 .انجام آزمایشات پزشکی توصيه می گردد

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 .وان شوداین ماده ممکن است دارای تاثيراتی بر استخوان باشد و منجر به استحاله شدن مغز استخ
 
 



  

 

 :کی يزيخواص ف
 انتيگرادس درجه  ٢٨٠: نقطه جوش

 درجه سانتيگراد تجزیه ۴۴در دمای زیر نقطه جوش در 
 .می گردد

 ٨٣/١) : ١= آب (دانسيته نسبي 
 به هيچ وجه ندارد : حالليت در آب
 پاسكال ۵/٣: سانتيگراد درجه ٢٠دمای فشار بخار در 

 

 ۴٢/۴ ):١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
  درجه سانتيگراد٣٠: آتشگيریدرجه حرارت خود بخود 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
این عوارض با انجام کار جسمی افزایش می یابند، . عوارض ورم ریوی اغلب تا چند ساعتی نگذرد مشخص نمی شوند
 .بنابراین انجام استراحت و آزمایشات پزشکی ضروری می باشد

 . پزشک یا جانشين وی بایستی مورد توجه قرار گيردطیک اسپری مناسب توستجویز سریع 
Transport Emergency Card: TEC (R)-714
NFPA Code: H3; F3; R1;

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0628                                                                                 PHOSPHORUS (YELLOW)

 
 

 
  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 
 هندس امير غفاریم
 

 با همکاری دکتر عباس فرقدان
 
 
 


