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اطالعات ايمني اسيذ نيتريك

MSDS

 -1شناسنامه ماده :
نام كاال  :اعيذ ًيتزيك – جَّز ؽَرُ – HNO3
كاربرد  :عبخت هَاد هٌفجزُ ٍ فٌبيع ًظبهي ٍ رًگ عبسي هقزف هي ؽَد .
 -2شناسة خطر:
 غيز قبثل اؽتعبل ثَدُ ٍلي ثب ثغيبري اس هَاد ثِ ؽذت ٍارد ٍاكٌؼ هي ؽَد ٍ گبّب“ ايي ٍاكٌؼ هٌجز ثِ ثزٍس اًفجبر هيؽَد ّوچٌيي قبثليت اؽتعبل هَاد آلي ٍ پَدر فلشات را ثبال هي ثزد  .در اثز تبثؼ هغتقين ًَر خَرؽيذ  ،اكغيضى تَليذ
كزدُ كِ ايي خَد هي تَاًذ ثبعث اًفجبر ٍ اؽتعبل ؽَد .
 هبيع آى عجت عَختگي ؽذيذ هي گزددٍ ثخبرات آى عَسػ آٍر  ،خَرًذُ ٍ خفِ كٌٌذُ اعت . -3مشخصات فيسيكي و شيميائي :
 حبلت فيشيكي  :هبيع ؽفبف ٍ ثي رًگ كِ ثغتِ ثِ خلَؿ ٍ ؽزايط هي تَاًذ سرد كن رًگ ٍ يب قزهش كن رًگ ثبؽذ. ًقطِ جَػ 86 º C: حالليت در آة  :ثِ ّز ًغجت ( در ضوي حل ؽذى حزارت تَليذ هي كٌذ ). -4راههاي ورود به بذن :
 جذة پَعتي  ,اعتٌؾبق در كَتبُ هذت  ,اعتٌؾبق در دراس هذت  ,ثلعيذى  ,توبط ثب چؾن . -5اقذامات و كمكهاي اوليه :
 در هَرد چؾن  :عزيعبً چؾن را سيز دٍػ چؾن ؽَي ثب آة فزاٍاى حذاقل ثِ هذت  15دقيقِ ثؾَئيذ . در هَرد پَعت  :كفؾْب ٍ لجبعْبي آلَدُ را اس تي خبرج كزدُ پَعت را ثب آة ٍ فبثَى ثؾَئيذ در در فَرت عَختگي ثب آةعزد ٍ هحلَل آة ًوك اعتزيل هخقَؿ ثؾَئيذ ٍ عپظ اس گبس اعتزيل اعتفبدُ كٌيذ .
 در فَرت اعتٌؾبق  :ثيوبر را ثِ َّاي آساد ثزدُ در فَرت ًيبس ٍ ٍجَد هؾكل تٌفغي اس اكغيضى ٍ يب دعتگبُ تٌفغياعتفبدُ كٌيذ (اس تٌفظ دّبى ثِ دّبى در هحيط آلَدُ خَدداري كٌيذ)
 در ٌّگبم ثلعيذى  :دّبى ؽخـ را ثؾَئيذ اٍ را ّزگش ٍادار ثِ اعتفزاغ ًكٌيذ  ,در فَرت َّؽيبري ثِ اٍ آة يب ؽيز ثٌَؽبًيذ,در فَرت هؾكل در تٌفظ اس تٌفظ هقٌَعي ثب دعتگبُ اعتفبدُ كٌيذ .
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 -6آتش سوزي و نشتي :
 غيز قبثل اؽتعبل ثَدُ ٍلي ثب ثغيبري اس هَاد ثِ ؽذت ٍارد ٍاكٌؼ هي ؽَد ٍ گبّب“ ايي ٍاكٌؼ هٌجز ثِ ثزٍس اًفجبر هي ؽَد.در هَاقع آتؼ عَسي اس آة ثِ هقذار سيبد ٍ ثِ فَرت اعپزي ثِ ًحَي كِ اعيذ ثِ اطزاف پزاكٌذُ ًؾَد ثبيذ اعتفبدُ ًوَد  .ثِ
ٌّگبم هَاجِْ ثب ثخبرات آى ثبيذ اس هبعك ضذ گبس ٍ لجبط حفبظتي اعتفبدُ ًوَد . -7حمل و نقل  ,نگهذاري و مواد ايمني :
 در هَقع كبر  ,اعتفبدُ ٍ جبثِجبئي اس دعتكؼ الستيكي ٍ لجبط ضذ اعيذ ٍ عينك اعتفبدُ ؽَد . در ثطزيْب ٍ ظزٍف ؽيؾِ اي ٍ هخبسى آلَهيٌيَهي ٍ فَالدي ًگْذاري ٍ حول هي گزدد  .ايي ظزٍف ثبيذ در ثزاثز فؾبرّبيفيشيكي حفبظت ؽذُ ٍ جذا اس پَدر فلشات  ،كبرثيذ  ،عَلفَر ّيذرٍصى اعيذّبي آلي ٍ در هحلي دٍر اس تبثؼ هغتقين ًَر
خَرؽيذ ٍ داراي تَْيِ هٌبعت اًجبر ؽَد .
 قجل اس ريختي در ظزٍف هطوئي ؽَيذ كِ در تِ ظزف هبدُ ديگزي كِ هَجت آلَدُ ؽذى  ،آتؼ عَسي ،كف كزدى ٍ ّزگًَِ تذاخل ديگز هي ؽَد ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ .
 -اس تويش ثَدى ؽيلٌگ  ،اتقبالت پوپ ٍ هخبسى اًتقبل قجل اس تخليِ ٍ ثبرگيزي هطوئي ؽَيذ .

تَضيح  :تَضيحبت فَق تٌْب ثِ عٌَاى يك راٌّوب ثَدُ ٍ كبرثزي درعت  ،تفْين كبهل ٍ تؾخيـ فحيح در اعتفبدُ يب عذم
اعتفبدُ اس ّزيك اس دادُ ّب ٍ اطالعبت آى ثز عْذُ هقزف كٌٌذُ هي ثبؽذ ٍ ايي ؽزكت هغئَليتي ثز عْذُ ًخَاّذ داؽت .

