
 หนา้ 1  

Material Safety Data Sheet 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือสาร:   Sodium nitrite  

ช่ือพ้อง:   Nitrous acid, sodium salt  

CAS Number:  7632-00-0  

 

 

เลขอ้างองิตามระบบองค์การสหประชาชาต ิ

ช่ือสาร:   Sodium nitrite  

UN Class:  5.1 (สารออกซิไดซ์)   

UN Number:  1500 (SODIUM NITRITE)   

UN Guide:  140 (สารออกซิไดซ์)   

 

 

องค์ประกอบ/ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนผสม 

มวลต่อโมล:   69.00   

สูตรโมเลกลุ:   NaNO2   

 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย 

ก่อใหเ้กิดไฟ หากสมัผสักบัวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้เป็นพิษเม่ือกลืนกิน   

 

 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เมือ่สูดดม:  ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ ถา้จาํเป็นใหใ้ชก้ารช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใชอุ้ปกรณ์ช่วย

หายใจ 
เมือ่ถูกผวิหนัง:  ชะลา้งออกดว้ยนํ้ าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที 
เมือ่เข้าตา:  ชะลา้งออกดว้ยนํ้ าปริมาณมาก โดยลืมตากวา้งในนํ้ า นาํส่ง / พบจกัษุแพทย ์
เมือ่กลนืกนิ:  ถา้ผูป่้วยยงัมีสติใหด่ื้มนํ้ าปริมาณมาก กระตุน้ใหอ้าเจียน ใหกิ้นคาร์บอนกมัมนัต ์(20-40 กรัม 

ในนํ้ า 200-400 มิลลิลิตร) แลว้นาํส่งแพทยท์นัที ลา้งทอ้ง 
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มาตรการการผจญเพลงิ 

สารดบัไฟทีเ่หมาะสม:   

เลือกใชส้ารดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัวสัดุท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง นํ้ า   

 

ข้อมูลอนัตรายอืน่: 

  

ทาํใหไ้ฟลุกลาม เก็บห่างจากวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้เม่ือเกิดเพลิงไหม ้จะก่อใหเ้กิดแก๊สหรือไอระเหยท่ีเป็น

อนัตราย  

 

ในกรณีเพลงิไหม้อาจก่อให้เกดิ:  

แก๊สไนตรัส   

 

ข้อมูลอืน่: 

 ไม่ลุกไหมติ้ดไฟ ใชน้ํ้ ากาํจดัไอระเหย   

 

 

มาตรการเมือ่มกีารปล่อยสารโดยอุบัตเิหต ุ

ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: 

ไม่ควรทาํใหเ้กิดฝุ่ น  

วธีิทาํความสะอาด/ดูดซับ: 

กวาดขณะแหง้ ส่งไปกาํจดั ทาํความสะอาดบริเวณท่ีปนเป้ือน   

 

 

การจดัการและการเกบ็รักษา 

การจดัการ:   

ไม่มีขอ้บงัคบัอ่ืน   

 

การเกบ็:   

ปิดใหแ้น่น เก็บในท่ีแหง้ ห่างจากสารท่ีไหมไ้ฟได ้เก็บห่างจากแหล่งกาํเนิดประกายไฟและความร้อน ณ. 

อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เขา้ไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต   

 

 

การควบคุมการสัมผสัสาร/ การป้องกนัส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  

การป้องกนัระบบหายใจ:   จาํเป็น เม่ือมีฝุ่ น ตวักรองชนิด 89 B/St (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สาํหรับแก๊ส, ไอ

ระเหย และฝุ่ นของสารอนินทรีย ์  
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การป้องกนัตา:    จาํเป็น   

การป้องกนัมอื:    จาํเป็น   

ขอ้ควรปฏิบติั  เปล่ียนเส้ือผา้ท่ีเป้ือนสารเคมี ใหท้าครีมป้องกนัผิวหนงั ลา้งมือหลงัจากการใชส้าร   

 

 

สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ 

ลกัษณะ     ของแขง็     

สี      ขาวถึงออกเหลืองเลก็นอ้ย     

กลิน่:      ไม่มีกล่ิน     

ค่าพเีอช 50 g/l นํา้     (20 °C)  ประมาณ 9    

จุดหลอมเหลว      271 °C    

จุดเดอืด      320 °C  (สลายตวั)   

อุณหภูมติดิไฟ      ไม่มีขอ้มูล    

จุดวาบไฟ      ไม่มีขอ้มูล    

ขอบเขตการระเบิด   ล่าง    ไม่มีขอ้มูล    

    บน    ไม่มีขอ้มูล    

ความหนาแน่น     (20 °C)  2.17 g/cm3    

ความสามารถในการละลาย   นํ้า  (20 °C)   820 g/l    

    นํ้า  (80 °C)   1355 g/l    

อุณหภูมสิลายตวั     > 320 °C    
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ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริิยา 

สภาวะทีต้่องหลกีเลีย่ง   

ไม่มีขอ้มูล   

 

สารทีต้่องหลกีเลีย่ง   

สารท่ีไหมไ้ฟได ้(อาจก่อใหเ้กิดการระเบิด) , อะลูมิเนียม , สารประกอบแอมโมเนียม , ไซยาไนด ์, ไฮดราซี

นและอนุพนัธ์ , ไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวั , เอทิลีนออกไซด ์  

 

ผลติภัณฑ์จากการสลายตวัทีเ่ป็นอนัตราย   

ไม่มีขอ้มูล   

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ   

สารท่ีทาํใหไ้ฟลุกลาม ; ดูดความช้ืน   

 

 

ข้อมูลทางพษิวทิยา 

พษิเฉียบพลนั   

LD50 (oral, rat): 85 mg/kg  

LDLo (oral, human): 4 - 6 g   

 

ข้อมูลเพิม่เตมิทางพษิวทิยา   

 

เมือ่เข้าตา:   ระคายเคือง  

เมือ่ร่างกายดูดซึม:   คล่ืนไส ้, ง่วงซึม , ตวัเขียว  

เมือ่ดูดซึมในปริมาณมาก:  อาเจียน , หมดสติ , ความดนัโลหิตลดลง , การหายใจถูกกด , หมดแรง , โลหิตจาง

เน่ืองจากเกิดเมทฮีโมโกลบิน   

 

 

ข้อมูลเชิงนิเวศน์ 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์: 

ผลกระทบทางชีวภาพ:  เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติชั้นตํ่าในนํ้ า  

ความเป็นพษิต่อปลา:  S.gairdnerii LC50: 0.2 mg/l ;  

พษิต่อไรนํา้:  Daphnia magna LC50: 215 mg/l ;  

โปรโตซัว :   E.sulcatum EC0: 2.8 mg/l ;  

ความเป็นพษิต่อสาหร่าย: M.aeruginosa EC0: 350 mg/l ;  

ความเป็นพษิต่อแบคทเีรีย:  Ps.pudita EC0: 123 mg/l  
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ข้อมูลอืน่ๆเกีย่วกบัระบบนิเวศน์: 

หา้มท้ิงลงสู่ระบบนํ้ า, นํ้าเสีย หรือดิน  

เป็นอนัตรายต่อแหล่งนํ้ าด่ืม   

 

 

มาตรการการกาํจดั 

ผลติภัณฑ์ 

ไม่มีกฎขอ้บงัคบัของอีซีวา่ดว้ยการกาํจดัสารเคมีหรือกากเคมีซ่ึงมกัจะถือวา่เป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี

มีกฎหมายและขอ้บงัคบัในการกาํจดัของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผูรั้บผิดชอบหรือบริษทัรับกาํจดัของเสียท่ี

ไดรั้บอนุญาตเพ่ือปรึกษาวธีิกาํจดั   

 

บรรจุภณัฑ์ 

กาํจดัตามระเบียบราชการ หีบห่อท่ีปนเป้ือนสารเคมีใหจ้ดัการเช่นเดียวกบัตวัสารเคมี สาํหรับหีบห่อท่ีไม่เป้ือนให้

กาํจดัเหมือนของเสียตามบา้นหรือนาํมาใชใ้หม่ หากไม่มีขอ้กาํหนดอ่ืนเป็นพิเศษ ติดต่อบริษทัผูผ้ลิตตามท่ีระบุใน

ฉลาก   

 

 

ข้อมูลการขนส่ง 

ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดอีาร์/อาร์ไอด ีและจจีวีเีอส/จจีวีอี ี[เยอรมนั]   

จีจีวเีอส/จีจีวอีี คลาส:   5.1   ตวัเลขและตวัอกัษร:   23c   

เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส:   5.1   ตวัเลขและตวัอกัษร:   23c   

ช่ือผลิตภณัฑ:์    1500 NATRIUMNITRIT   

 

ข้อมูลการขนส่งทางนํา้ เอดเีอน็/เอดเีอน็อาร์   

ไม่กาํหนด   

 

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอม็ดจี ี  

ไอเอม็ดีจี คลาส:    5.1   เลขยเูอน็:   1500   ประเภทบรรจุภณัฑ:์   III   

อีเอม็เอส:    5.1-06   เอม็เอฟเอจี:   235   

ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:   SODIUM NITRITE   

 

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทไีอ และไอเอทเีอ-ดจีอีาร์   

ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   5.1   เลขยเูอน็:   1500   ประเภทบรรจุภณัฑ:์   III   

ช่ือเทคนิคท่ีถูกตอ้ง:   SODIUM NITRITE   
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ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขนส่งขา้งตน้เป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบท่ีปฏิบติัในประเทศเยอรมนั [จีจีวี

เอส/จีจีวอีี] ซ่ึงในบางประเทศอาจไม่มีการกาํหนดตามรูปแบบดงักล่าว   

 

 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อกาํหนด 

การตดิฉลากตามระเบียบอซีี   

สัญลกัษณ์:   O  ออกซิไดส์   

T  เป็นพิษ   

ข้อมูลเกีย่วกบัอนัตราย:   R 8-25  ก่อใหเ้กิดไฟ หากสมัผสักบัวสัดุท่ีลุกไหมติ้ดไฟได ้เป็นพิษเม่ือ

กลืนกิน   

ข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภัย:   S 45  ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทยท์นัที 

พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี   

เลขอซีี:                                   007-010-00-4  EC label   

 

ระเบียบของเยอรมนั   

ระดบัมลพิษต่อแหล่งนํ้ า  2  (สารก่อมลพิษ ระดบัปานกลาง)   

 

 

 

 

 

Copyright 2008 Dearborn International Corp., Ltd. 
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