Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชื่อสาร:
ชื่อพอง:
CAS Number:

Nitric acid
Saqua fortis; Azotic acid; Engravers nitrate; fuming nitric acid; red fuming nitric acid;
Hydrogen nitrate; Nital; nitric acid red fuming; Nitryl Hydroxide
7697-37-2

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

Nitric acid
8 (สารกัดกรอน)
2031 (NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70% nitric acid)
157 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ/มีปฏิกิริยากับน้ํา))

องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
องคประกอบที่เปนอันตราย
ชื่อตามระเบียบอีซี
Nitric acid
สัญลักษณอันตราย:
CO
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย: 8-35
เลขดัชนีอีซี:
007-004-00-1
กอใหเกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหมติดไฟได ทําใหเกิด
แผลไหมอยางรุนแรง

ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง

เมื่อสูดดม:
เมื่อถูกผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:

มาตรการปฐมพยาบาล
ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย
ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ทาดวยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที
ชะออกดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 10 นาที โดยลืมตากวาง พบจักษุแพทยทันที
ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก (หลายลิตรถาจําเปน), ไมควรทําใหอาเจียน (อาจทําใหเกิดการกัด
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จนทะลุ) นําสงแพทยทันที หามปรับสภาพสารใหเปนกลาง

มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม
น้ํา , คารบอนไดออกไซด, โฟมดับเพลิง
ขอมูลอันตรายอื่น
เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนอันตราย เมื่อผสมกับโลหะ กอใหเกิดแกสไฮโดรเจน ซึ่ง
อาจระเบิดได
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด:

แกสไนตรัส

อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ
ขอมูลอื่น
ไมลุกไหมติดไฟ ลดอุณหภูมิของถังบรรจุ โดยฉีดพนละอองน้ําจากระยะหางที่ปลอดภัย ใชน้ํากําจัดไอระเหย ปอง
กันไมใหน้ําที่ใชดับเพลิงแลวไหลลงสูแหลงน้ําบนดินหรือใตดิน

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล
ไมควรสัมผัสกับสาร หามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ
ซับดวยวัสดุดูดซับ เชน เคมิซอบฎ สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสาร
มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม
ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม
หมายเหตุเพิ่มเติม
การลดอันตราย:

ทําใหเปนกลางดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจางหรือโดยเทลงบนหินปูน
หรือโซเดียมคารบอเนต
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การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไมมีขอบังคับอื่น
การเก็บ
ปดใหแนน บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี เก็บหางจากแสงอาทิตย ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ
MAK German [ความเขมขนสูงสุดในที่ทํางาน]
Nitric acid 2 มิลลิลิตร ตอ ลูกบาศกเมตร หรือ 5.2 มิลลิกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
การปองกันระบบหายใจ:
การปองกันตา:
การปองกันมือ:
อุปกรณปองกันอื่นๆ:
ขอควรปฏิบัติ

จําเปน เมื่อมีไอระเหย/ละออง
จําเปน
จําเปน
ชุดปองกันที่ทนกรด
เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลัง
ทํางานกับสาร

สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ:
ของเหลว
สี:
ไมมีสี
กลิ่น:
ฉุน
คาพีเอช
(20 °C) < 1
จุดหลอมเหลว ~ -32 °C
จุดเดือด
121 °C
อุณหภูมิติดไฟ
ไมมีขอมูล
จุดวาบไฟ
ไมมีขอมูล
ขอบเขตการระเบิด
ลาง
ไมมีขอมูล
บน
ไมมีขอมูล
ความดันไอ
(20 °C) ~ 9.4 mbar
(20 °C) 1.40 g/cm3
ความหนาแนน

หนา 3

ความสามารถในการละลาย น้ํา (20 °C) ละลายได
ล็อกพี [ออกต]
-2.3 (สารปราศจากน้ํา)

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
การใหความรอน
สารที่ตองหลีกเลี่ยง
สารอินทรียที่เผาไหมได , สารที่ถูกออกซิไดซได , ตัวทําละลายอินทรีย , แอลกอฮอล , คีโตน , อัลดีไฮด , แอน
ไฮไดรด , เอมีน , อะนิลีน , ไนตริล , สารอินทรียจําพวกไนโตร , ไฮดราซีนและอนุพันธ , อะเซติลิดีน , โลหะ ,
โลหะผสม , โลหะออกไซด , โลหะอัลคาไล , โลหะอัลคาไลนเอิรธ , แอมโมเนีย , ดาง , กรด , ไฮไดรด , ฮาโล
เจน , สารประกอบฮาโลเจน , ออกไซดของอโลหะ , เฮไลดของอโลหะ , สารประกอบไฮโดรเจนของอโลหะ ,
อโลหะ , ฟอสไฟด , ไนไตรด , ลิเทียมซิลิไซด , ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
แกสไนตรัส
ขอมูลเพิ่มเติม
ตัวออกซิไดซที่แรง , วัสดุที่ไมหมาะสม: โลหะ (การเกิดไฮโดรเจน)

ขอมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไมมีขอมูลเปนตัวเลขที่แสดงความเปนพิษของผลิตภัณฑ
ความเปนพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
จากการศึกษายังไมสามารถระบุไดวาเปนสารกอลูกวิรูป
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
สารกัดกรอนอยางแรง
เมื่อสูดดมไอระเหย:
แผลไหมของเยื่อเมือก , ไอ , หายใจลําบาก การสูดดมอาจทําใหเกิดอาการบวมน้ํา
(edema) ในทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง:
แผลไหม
เมื่อเขาตา:
แผลไหม
เมื่อกลืนกิน:
การทําลายเนื้อเยื่อ ( ปาก , หลอดอาหาร , ทางเดินอาหาร ) , เจ็บปวดอยางรุนแรง
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(มีฤทธิ์กัดกรอน อาจกอใหเกิดการกัดทะลุ) , อาเจียนเปนเลือด , ถึงแกความตาย
ขอมูลเพิ่มเติม
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี

ขอมูลเชิงนิเวศน
พฤติกรรมในสิ่งแวดลอม
การกระจาย: log P(oct):: -2.3 (unhydrous substance) ;
ผลกระทบตอระบบนิเวศน
ผลกระทบทางชีวภาพ:
เปนพิษตอ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา เปนพิษตอปลาและแพลงกตอน สงผลที่เปน
อันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช เมื่อผสมกับน้ํา กอใหเกิดสารผสมที่มีฤทธิ์
กัดกรอน แมในสภาพที่เจือจาง ไมทําใหเกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ เปน
อันตรายตอแหลงน้ําดื่ม
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน
ขอมูลสําหรับไนเตรตโดยทั่วไป
อาจเปนปจจัยทําใหน้ําขาดออกซิเจน เปนอันตรายตอน้ําดื่ม ปลา: LC50: > 500 mg/l
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:
2b
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:
8
ตัวเลขและตัวอักษร:
2b
ชื่อผลิตภัณฑ:
2031 SALPETERSAEURE
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร
ไมกําหนด
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 8
เลขยูเอ็น:
2031
อีเอ็มเอส:
8-03 เอ็มเอฟเอจี:
700
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
NITRIC ACID 65%

ประเภทบรรจุภัณฑ:

ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 8
เลขยูเอ็น:
2031
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
NITRIC ACID

II

ประเภทบรรจุภัณฑ:

II

ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ:
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย:

เลขอีซี:

C
กัดกรอน
R 35 ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง
S 23.2-26-36/37/39-45 หามสูดดมไอระเหย เมื่อเขาตา ลางทันทีดวยน้ํา
ปริมาณมาก, พบแพทย สวมชุดปองกัน, ถุงมือ และอุปกรณปองกันตา
และหนาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ควรปรึกษา
แพทยทันที พรอมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา 1 (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา)
ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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