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Iran Scientific Laboratories Net  

SAFETY DATA SHEET 
  روم نه آبهنيترات ك

 )Chromium(III) nitrate nonahydrate(  
  : هويت ماده1بخش

  شناسايي ماده 1.1
  Chromium(III) nitrate nonahydrate  نام ماده

CAS-No 7789-02-8  
EC number 236-921-1 

Registration number (REACH) .اطالعاتي در دسترس نيست 

  شده: خطرات شناسايي2بخش
 بندي ماده يا مخلوط طبقه 1.2

 No 1272/2008 (CLP) (EC)بندي براساس طبقه

  GHS بندي براساسطبقه
  بيان خطر  طبقه خطر و گروه  طبقه خطر  بخش
   H272  (Ox. Sol. 3) جامدات اكسيدان  2.14
  H315  (Skin Irrit. 2) تحريك/خورندگي پوست  3.2
  H319 (Eye Irrit. 2) تحريك چشم/آسيب جدي چشم 3.3

 اجزاي برچسب  2.2

   GHSبرچسباجزاي
  No 1272/2008 (CLP) (EC)براساس  گذاريبرچسب
    نماد خطر

  
  هشدار  نمادعبارت

  عبارات خطر
H272  .ممكن است سبب تشديد آتش سوزي شود، اكسيدكننده  
H315 .سبب تحريك پوست مي شود  
H319 .سبب تحريك جدي چشم مي شود  

  پيشگيري-بيان احتياط 
P221 احتراق بايد در نظر گرفته شود. هر گونه احتياطي براي جلوگيري از مخلوط شدن با مواد قابل  
P280 .دستكش هاي حفاظتي، لباس حفاظتي، حفاظ چشم و حفاظ صورت استفاده شوند  
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  واكنش-بيان احتياط 
P305+P351+P338  در صورت مواجهه چشمي، چشم ها را به مدت چند دقيقه با احتياط بشوئيد.در صورت وجود لنزهاي

  ها را از چشم خارج نماييد. به شستن ادامه دهيد. تماسي و امكان راحت در آوردن، آن
P302 + P352 .در صورت مواجهه پوستي، با مقدار زيادي آب و صابون بشوييد  

  تجاوز نمي كند: ml 125برچسب گذاري بسته بندي هايي كه از 
  هشدار نماد عبارت:

  نمادهاي تصويري:

  
  اطالعاتي وجود ندارد.ساير خطرات:  3.2

  اطالعات در مورد تركيب /اجزاء:3بخش
  Chromium(III) nitrate nonahydrate نام ماده

EC number  236-921-1 
CAS number 7789-02-8 

 g/mol 400.2 وزن ملكولي

 Cr(NO₃)₃.9H₂O  فرمول ملكولي
  

  هاي اوليه: اقدامات كمك4بخش
  هاي اوليه تشريح اقدامات كمك 1.4

  توصيه عمومي
 هاي آلوده شده به ماده را درآوريد.لباسفورا همه 

  :در صورت تنفس
  در همه موارد شك يا در مواقعي كه عالئم پايدار است، توصيه پزشكي دريافت شود.. تامين كنيدهواي تازه 

  پوستي: يدر صورت مواجهه
  پوست را با آب بشوييد/دوش گرفته شود.

  . است، توصيه پزشكي دريافت شود در همه موارد شك يا در مواقعي كه عالئم پايدار
  ي چشمي:در صورت مواجهه

چشم با در صورت تحريك چشم شستشو دهيد.  با مقدار زيادي آب تميز و تازهدقيقه  10حداقل ها را براي چشمها را جدا نگهداشته ايد، در حالي كه پلك
  پزشك مشورت كنيد.
  :در صورت خوردن

  ناخوشي با پزشك تماس گرفته شود.دهان را بشوييد. در صورت احساس 
  اطالعات براي پزشك

  : ترين عالئم و اثرات حاد و تاخيريمهم 2.4
  مي شود. تحريك جزئي تا ماليمسبب 

  تري در دسترس نيست.اطالعات بيش هاي خاص مورد نياز:شاخص مراقبت پزشكي فوري و درمان3.4
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  هاي اطفاءحريق: روش5بخش
  كنندهخاموشيماده1.5
  :مناسب يكنندهخاموش يماده

2CO ،فوم.اسپري آب، پودر خاموش كننده ،  
  جت آبي نامناسب: كنندهي خاموشماده
  خصوصيت اكسيدان. غير قابل احتراق. :خطرات خاص ناشي از ماده يا مخلوط2.5

  :شوندآزاد  ممكن است مواد زير حريق اين ماده، در صورت  محصوالت خطرناك اشتعال:
  )NOx( نيتروژناكسيدهاي 

  :نشانانتوصيه براي آتش3.5
  پوشيده شود.خودتامين  )تجهيزات تنفسي( رسپيراتور

  حريق با احتياطات معمول از يك مسافت قابل قبول، اطفا شود.
  : اقدامات الزم در زمان نشت و ريزش تصادفي6بخش

 :هاي اضطراريهاي فردي،تجهيزات حفاظتي و رويهحتياطا 1.6
  اضطرارياز تيم براي پرسنل غير 

 اين برگه) 8مناسب( شامل تجهيزات حفاظتي اشاره شده در بخش تجهيزات حفاظت فردي  براي پيشگيري از آلودگي پوست، چشم ها و لباس افراد،
  . پوشيده شوند

  غبار تنفس نشود. ي كافي را براي محيط فراهم كنيد.تهويه
  :هاي زيست محيطياحتياط2.6

  نگهداري شود. زيرزميني سطحي و آب آب ها،زهكش دور از
 :و پاكسازي ها و وسايل براي رفع آلودگيوشر 3.6

  ها.پوشاندن زهكشتوصيه ها براي محصور كردن ريزش:  
  غبار كنترل شود. به صورت مكانيكي برداشته شوند.توصيه ها براي پاك سازي ريزش: 

  براي دفع در ظروف مناسب قرار دهيد. منطقه آلوده را تهويه نماييد. ها:ساير اطالعات مرتبط با ريزش
  :هامنابع براي ساير بخش 4.6

  را ببينيد. 5، بخش محصوالت خطرناك حريقبراي 
  را ببينيد. 8براي اطالع از وسايل حفاظت فردي، بخش 

  را ببينيد. 10براي اطالع از مواد ناسازگار، بخش 
 را ببينيد.13دفع، بخش  يبراي اطالع از نحوه

 : حمل و انبار7بخش
  روش خاصي نياز نيست..احتياطات براي حمل ايمن:  1.7

  روش هاي پيشگيري از حريق مانند توليد غبار و آئروسل: 
  هر گونه احتياط براي جلوگيري از مخلوط شدن با مواد قابل احتراق در نظر گرفته شود.

  توصيه  معمول بهداشت حرفه اي:
  ها را قبل از استراحت و بعد از كار بشوئيد.دست

 در محيط هاي كاري نخوريد، نياشاميد و سيگار نكشيد.
  شرايط انبار ايمن شامل مواد ناسازگار: 2.7

  ظرف را به صورت محكم بسته شده نگهداريد. ك نگهداري شود.شدر محل خ
  شاره شده دقت كنيد. دور از مواد قابل احتراق انبار/نگهداري شود.بر اي انبار تركيبي به موارد امواد ناسازگار يا مخلوط ها: 

  نيازي نيست.ساير مالحظات : 
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  از تهويه عمومي و موضعي استفاده شود.الزامات تهويه:
  طراحي هاي خاص براي ظروف يا اطاق هاي انبار:

  C° 25 - 15دماي انبار توصيه شده:  
  :مناسب بسته بندي

  استفاده شود. ))(ADRاي به عنوان مثال مطابق با حمل و نقل جادهتاييد(فقط از بسته بندي مورد 
  هاي مواجهه/حفاظت فردي: كنترل8بخش

  وامل كنترلع 1.8
  ): 1391( حدود مجاز مورد نياز در محيط كار بر اساس الزامات ايران

  كروم و تركيبات معدني آن
30.5 mg/mTWA=-OEL  

  هاي مواجهه:كنترل2.8
  )تجهيزات حفاظت فردي( حفاظت فرديروش هاي 

  حفاظت چشم/صورت
  استفاده از گاگل ايمني با حفاظ جانبي.

  حفاظت پوست
 حفاظت دست 

تست شده باشند. براي اهداف خاص، توصيه شده  EN 374دستكش هاي مناسب پوشيده شوند. دستكش هاي محافظت شيميايي مناسب بايد بر اساس 
  حفاظتي از فروشنده مورد بررسي قرار گيرد.مقاومت شيميايي دستكش هاي كه 

  :نوع مادهNBR(الستيك نيتريل ) 

  :0.11<ضخامت  ماده mm 

  :6دقيقه(نفوذ: سطح  480<مدت زمان نفوذ از دستكش( 

  :مانع) براي احيا كردن پوست، زمان هاي بهبود در نظر گرفته شود. حفاظت پوست پيشگيرانه(كرم ها /پمادهاي ساير روش هاي حفاظتي
  توصيه شده است.

  تنفسي: حفاظت
  ذرات هوابرد، رنگ كد: سفيد) 94( فيلتر در حداقل P2%). حفاظت تنفسي مورد نياز در: تشكيل غبار. EN 143فيلتر غبار(

  .حفاظت تنفسي مناسب استفاده نماييد ياز وسيلهي از اين ماده در محيط وجود دارد، هاي زيادغلظت وقتي
 محيطي: كنترل هاي مواجهه

 دور از زهكش ها، آب سطحي و آب زير زميني نگهداري شود.

شوراي  21/3/1390مصوب  "آيين نامه وسايل حفاظت فردي"در زمينه انتخاب و استفاده از وسايل حفاظت فردي، رعايت كليه موارد مندرج در توجه:
 عالي حفاظت فني و بهداشت كارايران، الزامي است.

  فيزيكي و شيمياييخصوصيات:9بخش
  اطالعات اساسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي 1.9

  جامد  ظاهر
 شبيه: اسيد نيتريك  بو

 آبي  رنگ

  مشخص نشده است.  ي بوحد آستانه
pH 

2 - 3 in 50 g/l water at 20 °C  

  C°66  ذوبينقطه
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  اطالعاتي موجود نيست.  جوشينقطه
  كاربردي ندارد.  نقطه آتش گيري

  غير قابل اشتعال.  (جامد،گاز) اشتعال قابليت

  موجود نيست. حد پايين:  قابل انفجار يمحدوده
  موجود نيست. :حد باال

 اطالعاتي موجود نيست. ي قابل انفجار ابرهاي غبارمحدوده
  اطالعاتي موجود نيست.  فشار بخار
  3g/cm 1.8  دانسيته 
 اطالعاتي موجود نيست.  نسبييدانسيته

 اطالعاتي موجود نيست.  بخار يدانسيته

  kg/m³ 710  ي حجميدانسيته
 اطالعاتي موجود نيست.  رنسبت تبخي

  C  810 g/l°20در دماي حالليت در آب 
  اطالعاتي موجود نيست.  )n-Octanol/Waterضريب تفكيك (

  اطالعاتي موجود نيست.  دماي خود اشتعالي
  مرتبط نيست(ماده جامد) ويسكوزيته
  هيچ  انفجاريخصوصيات 

  اكسيد كننده  خصوصيات اكسيد كنندگي
  پذيريپايداري و واكنش:10بخش

  خصوصيت اكسيد كنندگي :پذيريواكنش 1.10
  ، پايدار است.و حمل  انبار در شرايط معمول محيطي  دما و فشار و  :پايداري شيميايي 2.10
  :هاي احتمالي خطرناكواكنش3.10

   كننده حياعوامل اواكنش شديد با:
  شرايط اجتناب:4.10

  اتفاق مي افتد. C°100تجزيه در دماي بيش از 
  :مواد ناسازگار 5.10

  فلزات مختلف
  :محصوالت خطرناك حاصل از تجزيه 6.10

  را ببينيد. 5بخش 
  شناسياطالعات سم:11بخش

  شناسياثرات سم 1.11
   سميت حاد:
  LD50 3250 mg/kg  خوراكي،رت

 شود.مي  پوست تحريكسبب  :خورندگي پوستياتحريك
  جدي چشم مي شود. آسيبسبب : چشم آسيب جدييا تحريك 

  نشده است. به عنوان حساس كننده تنفسي يا پوستي طبقه بندي :تنفسي يا پوستي حساسيت
  خالصه ارزيابي خصوصيات جهش زايي، سرطان زايي، توليد مثلي:

  سرطان زا و سم توليد مثل طبقه بندي شود.نبايد به عنوان جهش زاي سلول جنسي، 
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 تكراري:يمواجهه - هاي خاص هدفسميت ارگان
 (مواجهه تكراري) طبقه بندي شود. نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاص

  بندي شود.(يك بار مواجهه) طبقه نبايد به عنوان سم ارگان هدف خاص يك بار مواجهه: - هاي خاص هدفسميت ارگان
  بندي شود.نبايد به عنوان ماده داراي خطر آسپيراسيون طبقه :آسپيراسيونخطر 

  عالئم مرتبط با خصوصيات فيزيكي، شيميايي و سم شناسي:
  اطالعاتي موجود نيست. در صورت خوردن:
  اثرات محرك در صورت تنفس:
  اثرات محرك مواجهه پوستي:

 : اطالعات زيست محيطي12بخش

 سميت1.12
 نبايد به عنوان ماده خطرناك براي محيط آبي طبقه بندي شود.:EC/1272/2008بر اساس 

  روش هاي تشخيص قابليت تجزيه بيولوژيك براي مواد غير آلي كاربردي ندارند. :پذيريتجزيه فرايند 2.12
  به طور معنا داري در ارگانيسم ها تجمع نمي يابد. :احتمال تجمع زيستي 3.12
  .اطالعاتي موجود نيست. :نفوذدر خاك4.12

  اطالعاتي موجود نيست.: PBT،vPvBنتايج ارزيابي  5.12 
  خطرناك براي آب.ساير اثرات زيان آور:  6.12

  مالحظات دفع:13بخش
  هاي دفع مواد زائدروش 1.13

  موجود انجام شود.ماده و ظرف آن بايد به عنوان ماده زائد خطرناك دفع شوند. دفع بايد مطابق با  الزامات قانوني 
  به زهكش ها تخليه نشود. اطالعات مرتبط با دفع فاضالب:

اي (به عنوان مثال مطابق با حمل و نقل جاده يك ماده زائد خطرناك است، فقط از بسته بندي مورد تاييدها: تصفيه مواد زائد ظرف/بسته بندي
ADR)(( .ممكن است استفاده شود  

  ائد:تمهيدات مرتبط با مواد ز 2.13
  ، مخصوص صنعت و فرايند، در نظر گرفته شود.EECهاي شناسايي مواد زائد بايد بر اساس اختصاص شماره

  توجه: 3.13
اي در نظر حمل شوند. تمهيدات مرتبط ملي يا منطقه اي مواد زائدد توسط مديريت ملي يا منطقهنتوانشود كه مي مجزا مواد زائد بايد در طبقه بندي هايي 

 د.نشوگرفته
  اطالعات حمل و نقل:14بخش

UN number 2720  
  UN  CHROMIUM NITRATE نام مناسب حمل

 Chromium (III) Nitrate Nonahydrate اجزاي خطرناك

Class: 5.1( oxidizing substances طبقه خطر حمل و نقل مواد اكسيد كننده (   

  (ماده نشان دهنده خطر پايين)III گروه بسته بندي

هيچ( غير خطرناك براي محيط مطابق با الزامات حمل كاالهاي   خطرات محيطي
  خطرناك)

  ) در نظر گرفته شوند.ADRتمهيدات براي كاالهاي خطرناك(  كنندههاي خاص براي استفادهاحتياط

 الزاماتحمل عمده اي بر اساس
Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC code 

  كاربرد ندارد.

 UVتر بر اساس الزامات مدلاطالعات بيش
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UN number 2720 
 UN CHROMIUM NITRATEنام مناسب حمل

 UN2720, CHROMIUM NITRATE, 5.1, III, (E) خصوصيات در سند حمل و نقل

Class5.1 
 O2 كد طبقه بندي

 III گروه بسته بندي

 برچسب خطر
5.1  

 
 EQ( E1مقادير مستثني(

 1 kg (LQ)شدهمقادير محدود

  TC( 3(گروه حمل
 Tunnel)TRC( Eكد  انحصاري

 50 شماره شناسايي خطر

 )IMDGكد بين المللي كاالهاي خطرناك دريايي(

UN number 2720 
 UN CHROMIUM NITRATEنام مناسب حمل

 UN2720, CHROMIUM NITRATE, 5.1, III خصوصيات در بيانيه حمل با كشتي

Class5.1 
بسته بنديگروه  III 

 برچسب خطر
5.1  

 
 -  )SPتمهيدات خاص(

 EQ( E1مقادير مستثني(

 5 kg (LQ)مقادير محدود شده

 EmS F-A, S-Q( فهرست اضطراري)

  A طبقه انبار كاال در كشتي
  : اطالعات قانوني15بخش

 براي اين ماده انجام نشده است.ارزيابي ايمني شيميايي: 

  

  اطالعات: ساير16بخش
 1395پاييز   تهيه تاريخ

 )شاعا( ايران علمي هايآزمايشگاه شبكه - معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   به سفارش

دكتر محمدعلي اسداللهي و مهندس مهدي كمالي (اعضاء هيات علمي دانشگاه اصفهان) و دكتر محمدصادق   كنندهتهيه
 يقات و فناوري)عليائي (عضو هيات علمي وزارت علوم، تحق

 اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)ارشد بهداشت حرفهخانم مهندس شهال طاهري (كارشناس  تاييدكننده

  خانم مهندس هاجر عطاران  كارشناس طرح

  منابع و ماخذ
ROTH: 2015 

  1391حدود مجاز مواجهه شغلي در ايران، 
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  نكات مهم

رساني و افزايش آگاهي عمومي نسبت به خطرات استفاده از شده در اين سند با هدف اطالععات ارائهاطال-1
 مواد شيميايي تهيه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هاي معتبر شده توسط شركتهاي اطالعات ايمني ارائهاطالعات موجود در اين سند براساس برگه - 2
نابع اصلي آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردي براساس توليدكننده در دنيا است كه م

  سازي شده است.استانداردهاي موجود در داخل كشور، بومي
  در تهيه اين سند تالش شده تا اين اطالعات با نهايت دقت از زبان اصلي به زبان فارسي برگردانده شود. - 3
 از ناشي احتمالي عواقب درخصوص را مسئوليتي گونههيچ سند اين تاييدكنندگان و كنندگانتهيه - 4

 الزم سند، اين علمي اطالعات تغيير در صورت هرگونه پذيرند. بديهي است درنمي اطالعات استفاده از اين

  شود. استفاده آن روز به شده اصالح از نسخه است
طرح پژوهشي توسط دانشگاه هاي علمي ايران (شاعا) در قالب ي اطالعات ايمني حاضر، به سفارش شبكه آزمايشگاهبرگه

 باشد.ي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين دو نهاد مياصفهان تهيه شده است و كليه


