
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   ortho-Phosphoric acid  
ชื่อพอง:  orthophosphoric acid; o-Phosphoric Acid; Phosphoric acid ortho; Sonac; white phosphoric 

acid  
CAS Number:  7664-38-2 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   ortho-Phosphoric acid  
UN Class:  8 (สารกัดกรอน)   
UN Number:  1805 (PHOSPHORIC ACID, LIQUID)   
UN Guide:  154 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ))   

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   98.00    
สูตรโมเลกุล:   H3PO4   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ทําใหเกิดแผลไหม   
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ทาดวยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ชะออกดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 10 นาที โดยลืมตากวาง พบจักษุแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก (หลายลิตรถาจําเปน), ไมควรทําใหอาเจียน (อาจทําใหเกิดการกัด

จนทะลุ) นําสงแพทยทันที หามปรับสภาพสารใหเปนกลาง   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ไมลุกไหมติดไฟ เมื่อผสมกับโลหะ กอใหเกิดแกสไฮโดรเจน ซึ่งอาจระเบิดได   
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรสัมผัสกับสาร  
 
มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม 
ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
การลดอันตราย:  ทําใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจางหรือโดยเทลงบนหินปูน

หรือโซเดียมคารบอเนต ซับดวยวัสดุดูดซับของเหลว เชน เคมิซอบฎ สงไปกําจัด ทํา
ความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน   

 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ 
ปดใหแนน เก็บในที่แหง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีไอระเหย/ละออง   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
อุปกรณปองกันอ่ืนๆ:   ชุดปองกันที่เหมาะสม   
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ขอควรปฏิบัติ   
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร   
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ     ของเหลว     
สี      ไมมีสี     
กล่ิน      ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 100 g/l   น้ํา   (20 °C)   < 0.5    
จุดหลอมเหลว      ประมาณ 25 °C    
จุดเดือด      ~ 160 °C    
อุณหภูมิติดไฟ      ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ      ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง    ไมมีขอมูล    

 บน    ไมมีขอมูล    
ความดันไอ     (25 °C)    2.5 mbar    
ความหนาแนน     (20 °C)    1.75 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย   น้ํา  (20 °C)   ละลายได    
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
การใหความรอนสูง   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
โลหะออกไซด , เบส โลหะ สามารถเกิดเปน ไฮโดรเจน   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
ฟอสฟอรัส ออกไซด   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ดูดความชื้น ; อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เปนอันตรายเมื่อทําปฏิกริยากับ เหล็ก/สารประกอบที่มีเหล็ก , เหล็กกลา , 
อะลูมิเนียม และสารประกอบของมัน   
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat): 1530 mg/kg ;  
LD50 (dermal, rabbit): 2740 mg/kg   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
เม่ือสูดดมไอระเหย:  ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ 
เม่ือสัมผัสผิวหนัง:   ระคายเคืองและกัดกรอน 
เม่ือเขาตา:   แสบรอน อาจทําใหตาบอด 
เม่ือกลืนกิน:   แผลไหม , เจ็บปวดอยางรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกรอน อาจกอใหเกิดการกัดทะลุ) 
ผลตอระบบในรางกาย:  ช็อค , ชัก   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี   
 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

พิษตอระบบนิเวศน 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา aquatic organisms LC50: 100 mg/l /96 h  

มีฤทธิ์กัดกรอนแมในสภาพที่เจือจาง สงผลที่เปนอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
พีเอช สารประกอบของฟอสฟอรัสอาจทําใหเกิดการขาดออกซิเจนในแหลงน้ํา ขึ้น
อยูกับความเขมขน  

ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน 
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน   
 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ  
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ   
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:   8   ตัวเลขและตัวอักษร:   17c   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:   8   ตัวเลขและตัวอักษร:   17c   
ช่ือผลิตภัณฑ:    1805  PHOSPHORSAEURE   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:    8   เลขยูเอ็น:   1805   ประเภทบรรจุภัณฑ:   III   
อีเอ็มเอส:    8-08   เอ็มเอฟเอจี:   700   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   ORTHOPHOSPHORIC ACID, LIQUID   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   8   เลขยูเอ็น:   1805   ประเภทบรรจุภัณฑ:   III   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   PHOSPHORIC ACID   
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส
/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:    C    กัดกรอน   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:  R 34    ทําใหเกิดแผลไหม   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:   S 26-36/37/39-45   เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก, พบแพทย 

สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และอุปกรณปองกันตาและหนาที่เหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ควรปรึกษาแพทยทันที พรอมทั้ง
แสดงฉลากของสารเคมี   

เลขอีซี:     ---   
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  1  (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)   
 
  

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 หนา 5  


	Material Safety Data Sheet 
	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
	ข้อมูลทั่วไป
	เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
	ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
	มาตรการปฐมพยาบาล
	มาตรการการผจญเพลิง


	มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
	การจัดการและการเก็บรักษา
	การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
	สมบัติทางเคมีและกายภาพ
	ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
	ข้อมูลทางพิษวิทยา
	ข้อมูลเชิงนิเวศน์
	มาตรการการกำจัด


	ข้อมูลการขนส่ง
	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว   
	 

	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด


