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SAFETY DATA SHEET 

  )Manganese (III) phosphate hydrate( آبدار (III) فسفات منگنز
  : هويت ماده1بخش

 شناسايي ماده

 نام ماده  )Manganese (III) phosphate hydrate( آبدار (III) منگنز فسفات

104663-56-1 CAS-No 

 شده: خطرات شناسايي2بخش

 ماده يا مخلوط  بنديطبقه 

  No 1272/2008 (EC)بر اساس  بنديطبقه
GHS06 

 
Acute Tox.3 H301 :     اگر خورده شود مضر است  

GHS07 

  
Skin Irrit. 2 H315 شود.مي: سبب تحريك پوست   

H319  Eye Irrit. 2A شود. مي: سبب تحريك جدي چشم 

H335 STOT SE 3 .ممكن است سبب تحريك تنفسي گردد : 

  EEC or 1999/45/EC/67/548بر اساس بنديطبقه

  مضر   
R22 :ر خورده شود مضر استاگ.  

  محرك
R36/37/38 پوست و سيستم تنفسي.ها: محرك چشم ، 

  : كاربرد ندارد. اطالعات درباره خطرات ويژه براي انسان و محيط زيست
 : اطالعاتي شناخته نشده است.نشده اند بنديخطراتي كه طبقه

 اجزاي برچسب

 No 1272/2008 (EC)بر اساس  بنديطبقه

 و بر چسب گذاري شده است. بنديطبقه CLPاين ماده بر اساس قوانين

GHS06 

  نماد عبارت: خطر
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 هاي اوليه: اقدامات كمك4خشب

 هاي اوليه تشريح اقدامات كمك

  الزم است، تنفس مصنوعي بدهيد. او را گرم نگه داريد.  مصدوم را به هواي تازه ببريد. اگر: تنفسي يعد از مواجههب
 ي پزشكي را دريافت كنيد.هاتوصيه فوراً

 يافت كنيد.ي پزشكي را درهاتوصيه فوراً پوست را با آب و صابون بشوئيد و به طور كامل آبكشي كنيد. فوراً: پوستي يبعد از مواجهه

 به پزشك مراجعه كنيد. سپسي باز را به مدت چندين دقيقه زير آب جاري بشوييد. هاچشم: چشمي يبعد از مواجهه

 درمان پزشكي را پيگيري كنيد.: بعد از خورده شدن

  اطالعات براي پزشك: 
  .اطالعاتي در دسترس نيست: مهم ترين عاليم و اثرات حاد و تاخيري

 اطالعاتي در دسترس نيست. ي خاص مورد نياز:هازشكي فوري و درمانشاخص مراقبت پ

 Hazard statement(s)عبارات خطر

H301است سمي صورت خورده شدن : در. 

H319:  شود.ميسبب تحريك جدي چشم  
H335 :ممكن است سبب تحريك تنفسي گردد.  

 Precautionary statement(s)  احتياط عبارات

 p261  ميست، بخارات، اسپري خودداري شود. فيوم، گاز، از استنشاق گرد و غبار،

 P280  ي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده كنيد.هادستكش
 P301+P310  با پزشك و يا مركز مسمومين تماس بگيريد. فوراًدر صورت خوردن

دقيقه با آب بشوئيد. در صورت وجود لنزهاي تماسي و امكان در آوردن  مدت چندرا با احتياط به  هاچشم
  را از چشم خارج كنيد. به شستشو ادامه دهيد. هابه راحتي، آن هاآن

P305+p351+p338  

 P405  به صورت قفل شده انبار شود.

 P501  نيد.المللي دفع كاي، ملي و بينظروف و محتويات ماده را طبق قوانين محلي، منطقه

  WHMISبنديطبقه
D1B - شود.ميجدي و فوري  ماده سمي كه باعث اثرات سمي 

D2B -  شود.ميماده سمي كه باعث ساير اثرات سمي  

  
  بنديسيستم طبقه

  )0- 4بندي(درجه HMIS بنديدسته
  مواد خطرناك بنديسيستم طبقه

  1بهداشتي (اثرات حاد) = 
  0اشتعال پذيري : 
  0خطر فيزيكي : 

  يگر خطراتد
  vPvBو  PBTنتايج ارزيابي 

PBT: .كاربرد ندارد 

vPvB: .كاربرد ندارد  
 : اطالعات در مورد تركيب /اجزاء3بخش

  ويژگي ماده مواد
104663-56-1 Manganese(III) phosphate hydrate CAS#Description 
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 حريقهاي اطفاء: روش5بخش

 ماده خاموش كننده

  عوامل خاموش كننده مناسب
 كنند، استفاده كنيد.ميي مبارزه با حريق كه آتش را محصور هاماده قابل اشتعال نيست. از روش

  خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط
  كند:مياده در حريق مواد زير را آزاد اين م

  فيوم اكسيد فلزي.
 اكسيدهاي فسفر.

 توصيه براي آتش نشانان، تجهيزات حفاظتي

  استفاده از تجهيزات تنفسي خود تامين.
 استفاده از لباس حفاظتي سرتاسري غير قابل نفوذ.

  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش
  ي اضطراري:هاجهيزات حفاظتي و رويهي فردي،تهااحتياط

  از تجهيزات حفاظت فردي استفاده كنيد. افراد فاقد وسيله حفاظتي را از محيط دور نگه داريد. براي محيط تهويه ي كافي را فراهم سازيد.
  ي زيست محيطي:هااحتياط

  اجازه ندهيد ماده بدون مجوزهاي قانوني در محيط زيست رها شود.
  ي آبي راه پيدا كنند .هااد به سيستم فاضالب و راهاجازه ندهيد مو

  اجازه ندهيد مواد به زمين و خاك نفوذ كنند.
  و وسايل براي رفع آلودگي و پاكسازي: هاروش

  دفع كنيد. 13مواد آلوده را مطابق بخش 
 براي محيط تهويه ي كافي را فراهم سازيد.

  ست.اقدامات خاصي الزم ني پيشگيري از خطرات ثانويه:
  :هامنابع براي ساير بخش

  را ببينيد. 7براي اطالع ازكاربرد ايمن ماده بخش 
  را ببينيد. 8براي اطالع از تجهيزات حفاظت فردي بخش 

  را ببينيد. 13براي اطالعات دفع مواد زائد بخش 
 : حمل و انبار7بخش

  حمل
  براي حمل و انبار ايمن هااحتياط

  م شده نگهداري كنيد.ظرف را به طور محكم و مهر ومو
  ظرف محكم بسته شده را در مكان خشك و خنك نگهداري كنيد.

  تهويه ي مناسب را در محيط كار فراهم كنيد.
  طالعات درباره ي محافظت در برابر انفجار و احتراق : ا

  ماده غير قابل اشتعال است.
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 شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار
  انبار

  : الزامات ويژه اي وجود ندارد.اال و مخازنالزامات شرايط انبار ك
  : دور از عوامل اكسيد كننده انبار شود.اطالعات در خصوص انبار كردن در يك انبار مشترك

  ساير اطالعات درباره شرايط نگهداري: 
  .ظرف را به طور محكم و مهر وموم شده نگهداري كنيد

  اري كنيد.ظروف محكم مهر و موم شده را در مكان خشك و خنك نگهد
  اطالعات ديگري در دسترس نيست.: ي خاصهااستفاده

  ي مواجهه/حفاظت فرديها: كنترل8بخش
  ي فني:هااطالعات درباره طراحي سيستم

  فوت در دقيقه، طراحي شود. 100هود مناسب براي مواد شيميايي خطرناك با ميانگين سرعت دهانه هود حداقل 
  عوامل كنترل 

  كه نياز به نظارت در محل كار دارند: جازعناصر با مقادير م
 1OEL;139:(  (as Mn)3TWA=0.2 mg/m( حدود مجاز بر اساس الزامات ملي ايران

  ي مواجهههاكنترل
  تجهيزات حفاظت فردي

  اقدامات حفاظتي و بهداشتي عمومي  
  بايد اقدامات معمول پيشگيرانه براي استفاده از مواد شيميايي دنبال شود.

  نگه داري شود. هانوشيدنيو  واد غذاييدور از م
  جابجا كنيد. فوراًي آلوده و كثيف را هالباس
  پايان كار بشوييد. را قبل از استراحت و در هادست

  و پوست اجتناب كنيد. هااز تماس ماده با چشم
  محيط كار را به صورت ارگونوميك متناسب با محيط كار تامين كنيد.

  باالي اين ماده از وسيله حفاظت تنفسي مناسب استفاده كنيد. يهادر غلظت: حفاظت تنفسي
  . ي غير قابل نفوذهااستفاده از دستكش :هاحفاظت دست

ي مناسب نه تنها به جنس بلكه به كيفيت نيز بستگي دارد.كيفيت دستكش سازندگان هاقبل از استفاده بايد بازرسي شوند. انتخاب دستكش هادستكش
  مختلف، متفاوت است.

  ي ايمنيهاعينك :حفاظت چشم
  استفاده از لباس كار حفاظتي. حفاظت بدن:

 21/3/1390مصوب  "ايل حفاظت فردينامه وسآيين"و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در تهيه  ،در زمينه انتخابتذكر: 
 ايران، الزامي است.شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي

  ظاهر پودر
 رنگ خاكستري

  بو تعيين نشده است.

  آستانه بو تعيين نشده است.
 pH  كاربردي نيست.

300°C(572°F) نقطه ذوب/ دامنه ذوب  
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  نقطه جوش/ دامنه جوش تعيين نشده است.

  دماي اوليه تصعيد تعيين نشده است.
  نقطه شعله زني  كاربردي نيست.

  (جامد،گاز) قابليت اشتعال تعيين نشده است. 
  دماي اشتعال تعيين نشده است.
  دماي تجزيه تعيين نشده است.
  خود اشتعالي  تعيين نشده است.

 خطر انفجار  ده خطر انفجاري ندارند.ما
  : تعيين نشده است.حد باال

  انفجار يمحدوده  : تعيين نشده استحد پايين

 فشار بخار  تعيين نشده است.

 دانسيته  تعيين نشده است.

  دانسيته بخار تعيين نشده است.
  دانسيته نسبي  كاربرد ندارد.
  تبخير نسبت  كاربرد ندارد.

 قابليت انحالل در آب  قابل حل.غير 

  اكتانول/آب)- nضريب توزيع(  تعيين نشده است.
Dynamic.كاربرد ندارد :   

Kinematic.يسكوزيتهو  : كاربرد ندارد  

 .اطالعاتي در دسترس نيستساير اطالعات:
  : پايداري و واكنش پذيري10بخش

 اطالعاتي در دسترس نيست. واكنش پذيري:

 حت شرايط توصيه شده براي انبار، پايدار است.ت پايداري شيميايي:

  تجزيه حرارتي / شرايط اجتناب:
 ي گفته شده، ذخيره و استفاده شود تجزيه اتفاق نخواهد افتاد.هااگر ماده متناسب با ويژگي

  .ي خطرناكي شناخته نشده استهاواكنش ي احتمالي خطرناك:هاواكنش
 عوامل اكسيد كننده. مواد ناسازگار:

  الت خطرناك حاصل از تجزيه:محصو
 ).5O2Pفيوم اكسيد فلزي. اكسيدهاي فسفر( مانند 
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  : اطالعات سم شناسي11بخش
  اطالعات اثرات سم شناسي

 در صور ت خورده شدن سمي است.مسموميت حاد: 

LD50 /LC50: .اطالعاتي وجود ندارد  
  شود.ميباعث تحريك پوست  تحريك يا خورندگي پوست:

  .شودميباعث تحريك جدي چشم  گي چشم:تحريك يا خورند
  شناخته نشده است. اثرات حساسيتي: ايجاد حساسيت

 شناخته نشده است. جنسي:اثر موتاژن برسلول 

  )Carcinogenicity(سرطان زايي
  در دسترس نيست.NIOSH يا  EPA ،IARC ،NTP ،OSHAاطالعاتي مبني بر سرطان زايي اين مواد بر اساس

  مثل سميت دستگاه توليد 
  اثرات شناخته شده اي وجود ندارد.

  يك بار مواجهه - ي خاص هدفهاسميت ارگان
  ممكن است باعث تحريك تنفسي شود.

  مواجهه تكراري - ي خاص هدفهاسميت ارگان
  اثرات شناخته شده اي وجود ندارد.

  خطر تنفسي
  اثرات شناخته شده اي وجود ندارد.

  مسموميت مزمن نيمه حاد
ني ممكن است باعث التهاب و خونريزي معده همچنين آسيب كليه و كبد شوند. ممكن است به ساختار استخواني به ويژه فك و دندان تركيبات فسفر معد

  حمله كند.
  تواند باعث تخريب سيستم عصب مركزي شود. عاليم آن شامل، سستي يا كندي، بي خوابي، ضعف در ماهيچه، ميمواجهه مزمن با منگنز 

  باشد.مي) spastic gait and fallingاختالل در راه رفتن(ي صورت، ادم، اختالالت روحي و عاطفي، هارل ماهيچهازدست دادن كنت
  ساير اطالعات سم شناسي

 سميت حاد و مزمن از اين ماده به طور كامل شناخته نشده است. 

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

  سميت 
 رس نيست.اطالعات بيشتري در دست: سميت براي آبزيان

 اطالعاتي در دسترس نيست.: مقاومت و تجزيه پذيري

 اطالعاتي در دسترس نيست.: احتمال تجمع زيستي

  اطالعاتي در دسترس نيست.نفوذ در خاك: 
  اطالعات زيست محيطي بيشتر

  نكات عمومي:
  ي فاضالب راه پيدا كند.هاي جاري يا سيستمهااجازه ندهيد ماده به آب

  دون مجوزهاي قانوني در محيط زيست رها شود.اجازه ندهيد ماده ب
  از انتقال به محيط زيست اجتناب كنيد.

  خيلي پايدار و قابل تجمع زيستي): كاربردي ندارد.(PBT ،vPvBنتايج ارزيابي 
  اطالعاتي در دسترس نيست. ساير اثرات زيان آور:
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  : مالحظات دفع13بخش
  ي دفع مواد زائدهاروش

  يد با در نظر گرفتن الزامات قانوني دفع شوند.مواد زائد با توصيه:
  مواد آلوده بنديبسته

  شوند. بنديمواد زائد بايد در نظر گرفتن الزامات قانوني بسته توصيه:
 قانون ياجراي نامهمجلس شوراي اسالمي و آئين 1383ي ضوابط و قوانين دفع مواد در كشور به قانون مديريت پسماندها مصوبه براي اطالع از كليه"

  ."هيات دولت مراجعه شود 1384پسماندها مصوبه  مديريت

 :اطالعات حمل و نقل14بخش

 UN number  هيچ
DOT, AND, IMDG, IATA 

 UN proper shipping name  هيچ
DOT, AND, IMDG, IATA 

 Transport hazard class(es) هيچ
DOT, AND, IMDG, IATA Class 

 Packaging group  هيچ

 خطرات محيطي  رد ندارد.كارب

  ي خاص براي استفاده كنندههااحتياط كاربرد ندارد.

 حمل و نقل به صورت عمده اي با توجه به  كاربرد ندارد.
Annex II of MARPOL 73/78 & the IBC Code 

 باشد.هاي ذكرشده خطرناك نميمطابق با ويژگي

 
  خير.

  حمل و نقل/ اطالعات بيشتر
DOT 

Marine Pollutant (DOT)  

 : اطالعات قانوني15بخش

 قوانين خاص ايمني، بهداشتي و زيست محيطي براي اين ماده يا مخلوط
  آژانس حفاظت محيطي مواد سمي و كنترل مواد شيميايي آمريكا ارائه نشده است.  اين ماده درليست

  است.ارزيابي ايمني شيميايي اين ماده انجام نشده ارزيابي ايمني مواد شيميايي : 
  

  

  

  

  : ساير اطالعات16بخش
 1395پاييز   تهيه تاريخ

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

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

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

 Alfa Aesar(Based on OHSA Hazcom 2012): 2014  منابع و ماخذ
 )1391 آور در ايران (ويرايشكتاب حدود مجاز مواجهه شغلي با عوامل زيان
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  نكات مهم

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

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

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

 آن روز به شده اصالح از نسخه است الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي

  شود. استفاده
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


