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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  اسيدفسفريک

     نامهاى  مترادف    . ـ فسفريک اسيدOاورتوفسفريک اسيد، اسيدفسفريک سفيد، محلول اسيدفسفريک، 

٧٦٦٤-٣٨-٢ CASشماره  

٢٣١-٦٣٣-٢     EINECS هشمار  

 خانواده شيميايى اسيد غيرآلى، اسيدمعدنى، اسيد فسفر

 وزن مولکولى ٩٨

H3PO4 فرمول شيميايى 

 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

  

 
ناک براى خطر مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
. درحيوانات باعث سوختگى هاى شديد وماندگار درچشم شده وبخارات آن محرک چشم بوده                               

 تماس با چشم .نها اطالعاتى دردسترس نمى باشددرمورد انسا

درمورد انسانها  .. درحيوانات باعث سوختگى هاى شديد،صدمه به نسج وتحريک پوست مى شود                
 تماس با پوست .اطالعاتى دردسترس نمى باشد

 بلعيدن و خوردن .دراين مورد اطالعاتى دردسترس نمى باشد
 ساعت تماس بابخارات اسيد عالئم زير ظاهر           ٧ـ٨ز  بعدا. محرک بينى، گلو ودستگاه تنفسى است        

 تنفس .ضعف، سرفه هاى خشک ، دردسينه، تنفس کوتاه: ميگردند

 حريق .قابل احتراق نيست
 انفجار .قابل انفجار نيست

 اثرات زيست محيطى 
 
 
  کمکهاى اوليه-٤

 از  مى توان .  دقيقه با آب ولرم شستشو دهيد       ٣٠ الى   ٢٠،چشم ها رابه مدت      “فورا
 تماس با چشم . محلول نمک استفاده کرد وسپس به پزشک مراجعه کنيد

لباس هاى  .  دقيقه با آب ولرم شستشو دهيد         ٣٠ الى    ٢٠موضع را به مدت       “ فورا
اگر سوزش ادامه    . آلوده را خارج کنيد وقبل ازاستفاده آنها راشسته يا دوربريزيد              

 .دداشت شستشو را ادامه داده وبه پزشک مراجعه کني
 تماس با پوست

درصورت عدم هوشيارى هرگز از راه دهان چيزى به مصدوم نخورانيد و وى را               
 ميلى ليتر آب با              ٣٠٠ تا   ٢٤٠درغير اينصورت        . وادار به استفراغ نکنيد          

درصورتيکه استفراغ خودبه خود اتفاق افتاد،       . موادمعدنى رقيق وسپس شير بدهيد     
 .ک مراجعه کنيدبه پزش“ فورا. به وى آب بيشترى بدهيد

 بلعيدن و خوردن

 تنفس .قربانى را به هواى آزاد برده، فراهم کردن رسيدگيهاى فورى پزشکى
سريعًا به پزشک يا نزديکترين         . عالئم حياتى فرد را مرتب اندازه گيرى کرده               

 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حريق -٥

بافلزات واکنش داده وايجاد گاز هيدروژن قابل اشتعال         آتشگير نيست اما مى تواند       
 خطر آتش گيرى .نمايد

. محيط راتخليه کرده وازمسافت ايمن با آتش مبارزه کرده يا محل رامحافظت کنيد               
 نحوه مناسب اطفاء .در خالف جهت  باد به آتش نزديک شويد

  ساير توضيحات 
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش وکفش الستيکى استفاده شود
 حفاظت چشم .از عينک ايمنى يا حفاظ صورت استفاده شود

 حفاظت بدن .ازلباس ايمنى مناسب يا پيش بند ايمنى استفاده شود

 حفاظت تنفسى . پيشنهادکرده استفاده کنيدNIOSHاز ماسکهاى که 
 
  احتياطات محيط-٧

تميز کردن محيط فقط توسط افراد آموزش ديده انجام            . محيط را تا پاک شدن مواد، بطور کامل محدود کنيد            
 حفاظت محيط .مائيدمحيط را تهويه ن. اين افراد مى بايست کليه لوازم حفاظتى مورد نياز را استفاده کنند. شود

. زمين را با خاک، شن، ماسه يا ساير مواد جاذبى که با اسيدفسفريک واکنش نمى دهند، مى توان پاک کرد                         
 نظافت محيط آلوده .از آب استفاده نشود. مواد زائد را در راه آب فاضالب ريخته

  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضايعات مواد .ئيدطبق قوانين محلى و کشورى عمل نما

 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان و اجازه، دفن بهداشتى شوند. در محل هاى مناسب دفع اين مواد را انبار کرده

  جابجايى و انبار-٩
قبل ازجابه جايى اقدامات کنترل مهندسى صورت                    . اين مواد خورنده هستند          

راد درمقابله با خطرات         اف. گيرد،تجهيزات حفاظتى موردنياز در دسترس باشد             
 .آموزش کافى ديده باشند

احتياطات 
 جابجايى

درمحيط سرد، خشک با تهويه مناسب به دور از اشعه مستقيم خورشيد نگهدارى                      
شرايط انباردارى    شود

  بسته بندى مناسب .در واحدهاى کوچک بسته بندى شوند وهرکدام داراى برچسب ايمنى باشند

يزيکى و شيمياى مشخصات ف-١٠  
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى شيره مانند
 رنگ بيرنگ، شفاف

 بو بى بو
 PH %)١اسيدفسفريک  (٢/٢ـ٢، %) ١/٠اسيدفسفريک  (٥/١

 حالليت آب  بطور کامل
 حالليت در حاللهاى آلى .در اتانول قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص .راد درجه سانتيگ٢٥در دماى )محلول% ٧٥(٥٧٣/١،) محلول%٨٥(٦٥٨/١
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) .اين ماده نمى سوزد
21 deg C (70 deg F) (m.p)نقطه ذوب 

158 deg C(316 F)  (b.p)نقطه جوش 
غلظت ) (ميليمترجيوه١٨/٢(کيلوپاسکال   ٢٩/٠،%)١٠٠غلظت) (ميليمترجيوه٠٣/٠(کيلوپاسکال   ٠٠٤/٠
 فشار بخار % )٨٥

MPa.sويسکوزيته %)١٠٠ (١٤٠ 
 ساير اطالعات 
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  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
رد خاک مى شود مى تواند وارد آبهاى زيرزمينى            زمانيکه اين ماده وا     

 مالحظات عمومى .شود
زمانيکه اين ماده وارد آب مى شود، ممکن است اسيديته آب را توسط                 
مواد معدنى سخت کاهش دهد، در هرصورت فسفات در آب به مدت                  

 .نامعلومى باقى مى ماند
 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .د کرداين مبحث درآينده توسعه پيدا خواه

)پشه(ماهى مسکوئيتو  : LC50 = 138 mg/L; 96 Hr اثر روى محيط آبزيان 

  ساير اطالعات .اين مبحث درآينده توسعه پيدا خواهد کرد

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 درجه سانتيگراد به پيروفسفريک تبديل مى             ٢٠٠اورتوفسفريک اسيد بطورتدريجى دردماى         . معمولى
 پايدارى . درجه به متافسفريک تبديل شده٣٠٠ود ودر دماى ش

 محيطهاى مورد اجتناب محيط هاى گرم
، عوامل اکسيدکننده قوى، پيراکسيدهاى آلى، اپوکسيها،               )مثل هيدروکسيد پتاسيم    (مواد سوزاننده قوى        

تنها، نيتريد، فسفيدهاى    هالوژنها، سيانديدها، سولفوريد، مرکاپ    /. آلدئيدها و ساير ترکيبات پليمرى، فلوريد       
 .فلزى، استياليد، سيليکاتها، کاربيدها، نيترومتان

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزيه اکسيدهاى فسفر
 ساير اطالعات 

 
  سم شناسى-١٣

LC50 (mouse):  25.5 mg/m3 مسموميت تنفسى 
LD50 (oral, rat):  3500 mg/kg (85% aqueous solution) ذايىمسموميت غ 
LD50 (dermal, rabbit):  greater than 1260 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

سبب آسيب و      %) ٨٥-٧٥غلظت   ( ميلى ليتر        ١/٠مواجهه با      ): خرگوش(
 مسموميت چشمى .خوردگى چشم ميشود

 ٨٥ تا    ٧٥ ميلى گرم بر کيلوگرم از اسيدفسفريک           ٧٩٤٠ تا    ٦٣١قرار دادن    
 ساعت   ٢٤ش با پوشش محدود، بعد از             درصد بر روى پوست سالم خرگو          

 .سبب افزايش ضعف، غش کردن و مرگ مى شود
 اثرات حاد

دستها را پس از حمل و       . درمحيط کارچيزى نخوريد ونياشاميد وسيگار نکشيد      
  ساير اطالعات .نظم وانظباط رعايت شود. نقل مواد بشوريد

  Species Routes Value 

LD 50 ١٥٣٠
mg/kg 

١٥٣٠ 
mg/kg  

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :   1mg/m3 

TLV STEL :   3mg/m3 

LC 50    
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  حمل و نقل مقررات-١٥
٢٣٠ kg حمل و نقل هوايى 
٢٣٠ kg حمل و نقل دريايى 
٢٣٠ kg  حمل و نقل راه آهن و جاده 

  III: گروه بسته بندى 
  ماده خورنده-٨: طبقه بندى 

  UN1805: شماره شناسايى 
 ساير اطالعات

 
 

  اطالعات نظارتى -١٦
[C] نمادهاى خطرات 

R:34 نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

S(1/2-)*26-45 نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٧

درصنايع در مخلوط فسفات و نمک، سوپرفسفاته، پلى فسفاته، صابون و دترژنت، داروها، کربن فعال، غذايى                     
حيوانات، سراميک، سيمان، ژالتين، افزودنيهاى غذايى، موادضدزنگ، عوامل کنترل کننده حريق، واکس و                       
پوليش، آبهاى شيميايى درمانى، اسانس، تجزيه کننده، کمپلکسهاى فلزى و عوامل تثبيت کننده درصنايع غذايى،                   
عوامل زنجيره اى توليدات مقاوم، پوليشهاى الکتريکى، چاپ سنگى و گراورسازى درعکاسى، نقاشى، پاک                        

 .فاده قرار ميگيردمورد است… کننده فلزات، رنگ منسوجات، پاک کننده ديگ بخار، کاتاليست و

 کاربردهاى ماده
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