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  ماهيت ماده-١

 نام شيميايى  اسيد نيتريک

 نامهاى  مترادف ، نيترات هيدروژن ، اسيد ازوتيکAqua fortisنيتريک اسيد، ازوتيک اسيد، 

٧٦٩٧ -٣٧ -٢ CASشماره  

٢٣١-٧١٤-٢      EINECS شماره 

 خانواده شيميايى يدغير آلى، نيتراتاس

 وزن مولکولى ٠٢/٦٣

HNO3  فرمول شيميايى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

  

  

 
خطرناک براى  مواد منفجر شونده کسيد کنندهمواد ا

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
 تماس با چشم .ايى مى شودسبب سوختگى شديدچشم، اشک ريزش، تحريک، ورم ملتحمه و نابين

تماس با محلول اين ماده سبب تحريکات مختصر پوست و ايجاد لکه هايى به رنگ زرد تا قهوه اى در پوست                      
پوست قبل از صدمه ديدن سفت شده، غلظت هاى باالى اين ماده سبب درد و زخم هاى عميق در                            . مى شود

اگر اين ماده به مقدار زيادى بر روى         ). اسکار(ممکن است جاى زخم در پوست باقى بماند           . پوست مى شود 
 .پوست ريخته شود و سريعًا شسته نشود مى تواند باعث مرگ شود

 تماس با پوست

سبب درد شديد و سوختگى شديد دهان، حلق، معده وسوراخ شدن معده، حالت تهوع، استفراغ، شوک،                                 
 بلعيدن و خوردن .بيهوشى مى شود

ب شوک، سوختگى گلو يا تحريک دستگاه تنفسى، سرفه ، درد سينه، سختى در               بخارات و ميست اين ماده سب     
 تنفس . احساس خفگى و ادم ريه مى شودتنفس، سيانوز،

 حريق .خطر حريق ندارد
 انفجار .خطر انفجار ندارد

 اثرات زيست محيطى 
 
 
  کمکهاى اوليه-٤

به پزشک مراجعه    دقيقه با آب گرم شسته،        ٣٠تا  ٢٠ بالفاصله چشمها را به مدت       
 تماس با چشم .کنيد

 دقيقه با آب گرم شسته، اگر پوست دچار            ٣٠ تا   ٢٠ بالفاصله موضع را به مدت        
 تماس با پوست .به پزشک مراجعه کنيد

 تا  ٢٤٠به فرد    . هرگز به فردى که بى هوش است چيزى از راه دهان نخورانيد                  
 بلعيدن و خوردن .رسانيد ميلى ليتر آب داده و سريعًا فرد را به پزشک ٣٠٠

فرد را درمعرض هواى تازه قراردهيد و به او تنفس مصنوعى بدهيد و از                                   
اکسيژن پزشکى درصورت وجود استفاده نمائيد و اگر ضربان قلب وجود ندارد                    

 .احياء قلبى ريوى را انجام داده و فورًا به پزشک مراجعه کنيد
 تنفس

رده و سريعًا به پزشک يا نزديک ترين              عالئم حياتى مصدوم را اندازه گيرى ک           
 اطالعات پزشکى .مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حريق -٥

با عوامل کاهنده   . اسيدنيتريک غليظ يک اکسيدکننده قوى است و ايجاد گرما مى کند         
 خطر آتش گيرى .و يا مواد آلى قابل احتراق مى تواند واکنش دهد و بسوزد و يا منفجر شود

ستفاده از اسپرى آب يا مه براى خنک نگه داشتن ظروف و يا ساختمان هاى                             ا
 نحوه مناسب اطفاء .مواجهه با آتش

  ساير توضيحات 
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  احتياطات شخصى-٦
اسهاى حفاظتى و دستکش هاى مقاوم، کفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين                از لب 

 حفاظت پوست .ماده شيميايى استفاده شود
حفاظ صورت در برخى موارد الزامى         . از عينکهاى محافظ چشمى استفاده شود         

 حفاظت چشم .است تجهيزات شستشوى چشم در دسترس باشد
قاوم، کفش و ساير البسه مقاوم در برابر اين          از لباسهاى حفاظتى و دستکش هاى م      

 حفاظت بدن .ماده شيميايى استفاده شود
 :استفاده شود  NIOSH/OSHAازماسکهاى پيشنهادى 

ماسک تمام صورت شيميايى کارتريج دار يا              : ppm ٢٥براى غلظت بيشتراز       
 SAR يا SCBAماسکهاى ضدگاز يا ماسک تمام صورت 

  حفاظت تنفسى

 
 

طات محيط احتيا-٧  
نظافت محيط مى بايست توسط     . تا زمانيکه آلودگى بطور کامل برطرف نشده است، محيط را محدود نمائيد                

 حفاظت محيط .افراد آموزش ديده انجام شود
آلودگى خاک ممکن است با آهک،شن و ساير مواد جاذبى که با اسيدنيتريک واکنش نمى دهد، خنثى شود از                     

محيط . که با اين ماده واکنش مى دهند و خطر حريق را باال مى برند، استفاده نشود              خاک اره و ساير مواد آلى       
 .را مى توان با مقدار زيادى آب شستشو داد

 نظافت محيط آلوده

 
 
  طريقه دفع ضايعات مواد و بسته بندى-٨

 دفع ضايعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .ى شونددر صورت امکان اين مواد دفن بهداشت

 
 
  جابجايى و انبار -٩

دربسته هاى کوچک با    . از بخارات و ميست آن در محيط اجتناب شود          
تهويه محيطى مناسى جابه جا گردد و وسايل و تجهيزات ايمنى و                           

 .اورژانسى در دسترس باشد
 احتياطات جابجايى

ز اشعه   در جاى خنک، خشک، با تهويه محيطى مناسب، به دور ا                       
درب ظروف   . مستقيم آفتاب و ساير منابع حرارتى نگهدارى شود                   

 .محتوى اين ماده بسته نگه داشته شود
 شرايط انباردارى       

  بسته بندى مناسب .در بسته هاى کوچک و در محيطى با تهويه مناسب قراردهيد
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠

 حالت فيزيکى مايع
 شکل فيزيکى شفاف

 رنگ زرد کمرنگ يا بى رنگ
 بو بوى زننده و تند و خفه کننده

١ PH 
 حالليت آب  .قابل حل شدن و اختالل است
 حالليت در حاللهاى آلى ).مثل اتانول، استن.(حاللهاى آلى واکنش مى دهدولى با بسيارى از . اطالعاتى دردسترس نيست

 دانسيته/وزن مخصوص ٤١/١
 LEL .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 نقطه اشتعال(F.P) قابل اشتعال نيست
 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد-٤١
 نقطه جوش(b.p) اد درجه سانتيگر١٢٢
 فشار بخار  ميليمترجيوه٥/٥

mPa.S ويسکوزيته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٢ 
 ساير اطالعات . پى پى ام است٥/٢ تا ٧٥/٠آستانه بويايى اين ماده 

  اطالعات زيست بوم شناختى-١١
 (آب تازه) Mosquito: TLm=72 ppm/96Hماهى
 Cockle: LC50=330-1000 ppm/48H (آب شور) الحظات عمومىم 

در هنگام حمل اين ماده از راه خاک، اين ماده توانايى حل کردن مواد                 
 رفتار در محيط زيست . بطور مثال مواد با پايه کربنات. خاک را دارا مى باشد

 قابليت تجزيه .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
 (آب تازه) Mosquito: TLm=72 ppm/96Hماهى
 Cockle: LC50=330-1000 ppm/48H (آب شور) اثر روى محيط آبزيان 

  ساير اطالعات .اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهد کرد
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى .محلول اين ماده به آرامى  به اکسيد نيتروژون تجزيه مى شود. تقريبًا پايدار است
 هاى مورد اجتنابمحيط .حرارت باال، نور، فضاهاى بسته

 . اسيدنيتريک يک عامل اکسيدکننده است و با بسيارى از مواد واکنش داده
بيشترفلزات، اکسيد فلزات و پودر فلزى مثل آنتيموان، بيسموت، ليتيم، منيزيم، منگنز، تيتانيوم که مى                          

 .آزاد کندتواند واکنش شديد داده و توليد گرماى فراوان کند، همچنين مى تواند اکسيدنيتروژن 
موادشيميايى آلى مثل آنيدريدها، کتن ها، الکل ها، نيتريل ها، آمين ها، آلدئيدها، اترها، هيدروکربن ها،                        

 .آلکينها، نيتروآروماتها که مى تواند واکنش شديد و انفجارى يا آتش سوزى خودبه خودى دهد
انفجارى يا آتش سوزى شديد       جامدات آلى مثل کاغذ، لباس، ذغال چوب، خاک اره که مى تواند واکنش                     

 .دهد اين آتش سوزى ميتواند سريعًا يا بعد از مدتى اتفاق بيافتد
 انواع سولفيدها، هيدراتهاى غيرفلزى و کاربيدها

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزيه .اکسيد نيتروژن آزاد مى کند
 ساير اطالعات 
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  سم شناسى-١٣
بوسيله فروکردن لوله در راههاى        (مواجهه با آئروسلهاى اين ماده با سگ             

 روزدرهفته نشان داد که بافت ريه          ٤ ساعت در روز و         ٢به مدت    ) تنفسى
 ) ميلى ليتر تنفس شده بود٢٤٠درکل (صدمه ديده 

rat: LC50 = 260 mg/m3/30M; 
rat: LC50 = 130 mg/m3/4H; 
rat: LC50 = 67 ppm(NO2)/4H; 

 مسموميت تنفسى

Oral, rat: LD50 = >90 mL/kg. مسموميت غذايى 
 مسموميت ا ز پوست .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 مسموميت چشمى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 اثرات حاد .شداطالعاتى در دسترس نمى با

 ساير اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 2 ppm  (5.2 mg/m3) 
TLV STEL :  4 ppm (10 mg/m3) LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٥

 ل هوايىحمل و نق  کيلوگرم٥٠
 حمل و نقل دريايى  کيلوگرم٥٠
 حمل و نقل راه آهن و جاده   کيلوگرم٥٠

  II: گروه بسته بندى 
  مواد خورنده-٨: طبقه بندى 

  مادة خطرناک براى محيط زيست٢/٩
 ٢٠٣٢ : PINشماره 

 ساير اطالعات
 

 
  اطالعات نظارتى -١٦

[O;C] نمادهاى خطرات 

[ R:8-35 ] 
 ريسکنشانه هاى 

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*23-26-36-45] 
 نشانه هاى ايمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساير اطالعات -١٧

در صنعت اين ماده به همراه سولفات آمونيوم به عنوان مخلوط            . براى صنايع فقط مصرف مى شود     
م زنى و   با مواد شيميايى آلى مثل رنگ، نيترات، نايلون براى پاک کردن، قل              .انفجارى کاربرد دارد  

 .گراورسازى درعکاسى استفاده ميشود
 کاربردهاى ماده
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