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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري          

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه    
Iran  Scientific Laboratories Net  

 
 (MSDSی اطالعات ایمنی مواد ) برگه

 (Cupric nitrateس )نیترات م

 

 هویت ماده :1بخش 
Product Name Cupric nitrate trihydrate 

Chemical Name Copper (II) nitrate, trihydrate 

Synonym(s) 

Copper (II) Nitrate trihydrate; Nitric acid,copper (2+) salt, trihydrate; Copper 

nitrate trihydrate;Copper Dinitrate Trihydrate; Copper (II) Nitrate 

trihydrate(1:2:3) 

CAS# 10031-43-3 

RTECS GL7875000 

TSCA - 

 مادهنام  (Cupric Nitrate, Three Hydrateسه آبه ) نیترات مس

Cu(NO3)2.3H2O فرمول شیمیایی 

 ی ماده دهنده نسبت اجزای سازنده و اطالعات عناصر تشکیل :2بخش 

 ترکیب

 (%درصد وزنی از هر عنصر ) #CAS میاییی شی ی ماده دهنده نام عناصر تشکیل

Cupric nitrate trihydrate 10031-43-3 100  

 شناسی عناصر ماده اطالعات سم  mg/kg [Rat] 940 :حاد (LD50)خوراکی

  : شناسایی خطرات ماده3 بخش

نی مت  ممن  اس  منرر هه مواجهه طوال، تنفس. ، گوارش)محرک( تماس چشمی ،()محرک خطرناک در تماس پوستی :اثرات حاد احتمالی این ماده بر سالمت

 سبب تحریک تنفسی گردد.س  گردد. مواجهه هیش از حت از طریق تنفس ممن  ا زخمهای پوستی و  سوختگی

 اثرات مزمن احتمالی این ماده بر سالمت:

 (.زا )حساسی  کمی خطرناک در تماس پوستی
 .اطالعاتی موجود نیس : ((CARCINOGENIC EFFECTS زایی اثرات سرطان

  .اطالعاتی موجود نیس  :(MUTAGENIC EFFECTS) زایی اثرات جهش

 .اطالعاتی موجود نیس  :((TERATOGENIC EFFECTS جنین براثرات 

 .اطالعاتی موجود نیس : مسمومیت پیشرفته

توانت منرر هه ایراد آسیب  ای  ماده میمواجهه طوالنی و تنراری ها سمی هاشت.  عروقی، سیستم عصب مرکزیهرای خون، کلیه، کبت، سیستم قلبی ممن  اس   ای  ماده

 هر روی انتام هتف گردد. 

  اولیه در مواجهه با ماده های : اقدامات کمک4 بخش
ها را ها مقتار زیادی آّب سرد  اگر در چشم فرد مصتوم لنز تماسی وجود دارد، آن را هررسی نموده و از چشم خارج کنیت. هالفاصله چشم

 دریاف  کنیت. های پزشنی را فوراً دقیقه هشوئیت. توصیه 51مت   حتاقل هه
 چشمیمواجهه 
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 شت و ریزش تصادفی: اقدامات الزم در زمان ن6بخش 

 شته را هرداشته و در یک ظرف مخصوص دفع مواد زائت هریزیت. از اهزار مناسب جامتا  پخش استفاده ها :ریزش جزئی

جلوگیری ..( . )چوب، کاغذ، روغ ، لباس و ها مواد قاهل احتراقکنیت. از تماس ماده نش  را متوقف توانیت هتون خطر  اگر می اس . اکسیتکننتهای  ماده  :ریزش بزرگ

جلوگیری کنیت، در صور   فضاهای محبوسهه فاضالب، زیر زمی  یا مواد از ورود  شته تماس نتاشته هاشیت. ماده را ها استفاده از اسپری آب خفه کنیت. ها مواد ریزش .شود

ایمنی و الزاما  قانونی را اطالعا   ی نرود. حت مراز مواجهه و هرگه الترجهه هااز حت مراز موا غلظ  مادهمراقب هاشیت که نیاز ست درس  کنیت. هرای دفع کمک هگیریت. 

 هررسی کنیت.

 جایی و انبارش هجاب :7بخش 

 های عمومی احتیاط

گرد و نخوریت. از ماده دور از مواد قاهل احتراق نگهتاری کنیت.  مناهع جرقه نگهتاری کنیت.و دور از گرما  ای  ماده یک اکسیتکننته اس .

 نبودن تهویه محیط، ترهیزا  حفاظ  تنفسی مناسب هپوشیت. کافیدر صور   .هپوشیتلباس حفاظتی مناسب را تنفس نننیت.  غبار آن

ها پوس  و چشم دوری ماده از تماس  نشان دهیت.هه او کنیت و ظرف دارای هرچسب را  هه پزشک مراجعههالفاصله  ،اگر ماده خورده شت

  مواد آلی نگهتاری کنیت. و ، مواد قاهل احتراقکننتهاحیاگار ماننت عوامل اکسیتکننته، عوامل دور از مواد ناسازماده را  کنیت.

 انبارش ماده

ماده را مناسب نگهتاری شود.  ی در یک محیط خنک ها تهویهظرف در یک ظرف محنم در هسته نگهتاری شود. . اس  شونته آبای  ماده 

جامتا  و مایعا  اکسیتکننته را ، کت نگهتاری از NFPA 43Aمواد قاهل احتراق جتا کنیت. و  ها احیاکننتهعوامل اسیتی، قلیایی، از 

  مطالعه کنیت.

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 های مهندسی کنترل
ه زیر حت مراز های کنترل مهنتسی، تراکم ای  ماده را ه موضعی یا دیگر روش ی نمودن تهویه ها استفاده از محصورکردن فراینت، فراهم

 .هرسانیتحت مراز تر از  شود، ها استفاده از تهویه، مواجهه ها ماده را هه پایی  اگر در عملیا  گرد و غبار، فیوم یا میس  تولیت می هرسانیت.

 فردی   حفاظت
، هه ها گرد و غبارحفاظ  تنفسی مناسب و تاییتشته هرای کنترل مواج ی وسیلهگاگل )عینک محافظ مواد شیمیایی(، استفاده از 

 دستنش. 

های  ها و کفش لباس کننته هپوشانیت. شته را ها یک نرم پوس  تحریکهشوئیت. و سرد را ها آب فراوان پوس   صور  مواجهه پوستی، فوراًدر 

های پزشنی توجه  هه توصیه ها را قبل از استفاده مرتد تمیز کنیت. قبل از استفاده مرتد هشوئیت. کفشلباس را . شته را در هیاوریت آلوده

 کنیت.

 پوستی ی مواجهه

 جدیمواجهه پوستی  های پزشنی را فوراً دریاف  کنیت. هپوشانیت. توصیه ها یک کرم ضت هاکتریکننته هشوئیت و  ستفاده از صاهون ضت عفونیها اپوس  را 

مشنل وی در صور  استنشاق، مصتوم را هه محل دارای هوای تازه هبریت. اگر تنفس وجود نتارد، هه او تنفس مصنوعی هتهیت. اگر تنفس 

 های پزشنی را دریاف  کنیت. اکسیژن هتهیت. توصیهاس ، هه او 
 تنفسی ی مواجهه

های  هنت را شل کنیت. توصیه  کروا ، کمرهنت یا مچ ماننت یقه،وی های محنم  انتقال دهیت. لباس یک محیط ایم امنان هه  تا حتمصتوم را 

 پزشنی را فوراً دریاف  کنیت.

تنفسی  ی مواجهه

 جدی

هوش نتهیت.  نننیت، مگر ای  که ای  کار توسط کادر پزشنی انرام شود. هرگز چیزی را از طریق دهان هه فرد هی مصتوم را وادار هه استفراغ

 هنت را شل کنیت.  کروا ، کمرهنت یا مچ های محنم مصتوم ماننت یقه، ها پزشک تماس هگیریت. لباس اگر مقادیر زیادی ماده خورده شت، فوراً
 بلع

 بلع جدی اطالعاتی در دسترس نیس .

 و انفجار مادهحریق اطالعات  :5بخش 
 (Flammability) پذیری قابلیت اشتعال شتعالقاهل ا غیر

 (Auto-Ignition Temperature) دمای خودسوزی کارهردی نتارد.

 (Flash pointزنی ) ی شعله نقطه کارهردی نتارد.

 (Flammable Limitsپذیری ) حدود اشتعال کارهردی نتارد.

 (Products of Combustionمحصوالت حاصل از احتراق ) عاتی در دسترس نیس .اطال

 سایر مواداین ماده در حضور  حریقخطرات  مواد قاهل احتراق.

 انفرار ماده در هنگام هرخورد منانینی: اطالعاتی در دسترس نیس .های  ریسک

 سترس نیس .اطالعاتی در د های انفرار ماده در حضور النتریسیته ساک : ریسک
 خطرات انفجار این ماده در حضور سایر مواد

 ها و دستورالعملآتش  ی کننده مواد مناسب برای خاموش کارهردی نتارد.

 ات حریقخطر مهم در اتنک خود هه خودی در حضور رطوه . اشتعال

 نکات مهم در خطرات انفجار اطالعاتی در دسترس نیس .
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حفاظت فردی در زمان 

 نشت بزرگ ماده

استفاده  .دستنش چنمه. .حفاظ  تنفسی هرای کنترل مواجهه ها گرد و غبار ی وسیله لباس کامل. .(گاگل )عینک محافظ مواد شیمیایی

فاظتی پیشنهادی ممن  اس  کافی لباس ح چون ممن  اس  حفاظ  تنفسی خود تامی  هرای جلوگیری از تنفس ماده. ی از وسیله

 ماده ها یک نفر متخصص مشور  کنیت.ای  نباشت، قبل از حمل 

 و ایران، حت مراز مواجهه تعیی  نشته اس . ACGIHهرای ای  ماده توسط  حدود مجاز مواجهه

مصوب  "نامه وسایل حفاظ  فردی ی آی"و استفاده از وسایل حفاظ  فردی، رعای  کلیه موارد منترج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی اس . شورای عالی حفاظ  فنی و ههتاش  کار 15/3/5331

  های فیزیکی و شیمیایی ماده ویژگی :9بخش

 (شونته آبجامت کریستال ) جامت حالت فیزیکی و شکل ظاهری

 اطالعاتی در دسترس نیس . بو

 اطالعاتی در دسترس نیس . طعم

 g/mole 241.6 یوزن مولکول

 .آهی رنگ

pH (1% soln/water) . اطالعاتی در دسترس نیس 

 C (338°F)°170  یهزدمای قاهل تر ی جوش نقطه

 C (238.1°F)°114.5 ی ذوب نقطه

 .اطالعاتی در دسترس نیس  دمای بحرانی

 (Water = 1) 2.05 چگالی نسبی

 کارهردی نتارد. فشار بخار

 (Air = 1) 8.33 چگالی بخار

 اطالعاتی در دسترس نیس . فراریت 

 اطالعاتی در دسترس نیس . ی بو حد آستانه

 اطالعاتی در دسترس نیس . نسبت توزیع در آب/نفت

 اطالعاتی در دسترس نیس . شدن در آب قابلیت یونیزه

 هبینیت.در آب  ی  انحالل راقاهل خصوصیات انتشار

 حاللیت

 حاللی  در آب سرد. 

 g/100 cc water @ 0 deg. C.; 1270 g/100 cc @ 100 deg. C 137.8: آب حاللی  در

  g/100 cc alcohol @ 12.5 deg. C 100  حاللی  در النل:

 حاللی  خیلی کم در آمونیاک مایع.

 استا . نامحلول در اتیل نسبتاً

 

 پذیری ماده پایداری و واکنش :11بخش 

 ای  ماده پایتار اس . پایداری

 اطالعاتی در دسترس نیس . پایداریدمای نا

 رطوه .مواد ناسازگار،  شرایط ناپایداری

 .کننته، مواد قاهل احتراق، مواد آلی، فلزا عوامل احیاها پذیر  واکنش ناسازگاری با سایر مواد شیمیایی

 غیرخورنته در حضور شیشه. خورندگی

پذیری  نکات قابل مالحظه در واکنش

 ماده

کاغذ، چوب، مواد آلی، استیل ، هیترازی ، نیترو متان، آمونیاک+ آمیت شونت،  راحتی اکسیت می ی که ههناسازگار ها مواد

 دهت. ستیم، نیترو متان، فروسیانیت پتاسیم، اتر، قلع. واکنش قوی ها اتر میو هرومایت هیترایت استیک، هیپ پتاسیم، آن

 نیس .اطالعاتی در دسترس  نکات قابل مالحظه در خورندگی ماده

 اتفاق نخواهت افتاد. پلیمریزاسیون
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 شناسی ماده اطالعات سم: 11بخش 

 .یتنفس . گوارشی های ورود ماده به بدن راه

 mg/kg [Rat] 940خوراکی  حادمسمومی   سمیت در حیوانات

 اثرات مزمن بر انسان
سیستم عصب و وقی های خون، کلیه، کبت، سیستم قلب عر ممن  اس  هاعث ایراد آسیب هر روی ارگان

 مرکزی گردد.

 .تنفسی و گوارشی (،محرک) پوستیتماس خطرناک در  دیگر اثرات سمی بر روی انسان

 .اطالعاتی در دسترس نیس  نکات قابل مالحظه در سمیت برای حیوانات

 .اطالعاتی در دسترس نیس  نکات قابل مالحظه در تاثیرات مزمن بر انسان

اثرات سمی بر  رساینکات قابل مالحظه در 

 انسان

  :حاداثرات بهداشتی بالقوه 

 شود. ممن  اس  هاعث درماتی  های احتمالی ها سوختگی همراه تحریک شتیتهاعث ممن  اس  : پوست

  پوس  گردد. شتن رنگ هیو  )التهاب پوس (

ورم  زخمگردد. ممن  اس  منرر هه چشم  احتمالی ممن  اس  هاعث تحریک شتیت و سوختگی :چشم

 لتحمه و قرنیه گردد. م

ها سرفه،  ( همراهریه و )هینی، دهان یک شتیت دستگاه تنفسی: ممن  اس  منرر هه تحراستنشاق

استنشاق هیش از  گردد. های احتمالی شتن تنفس، التهاب و سوختگی خس سینه، سردرد، درد، کوتاه خس

گی، ل گرفتمشااحتمالی یر عالیم سا هینی گردد.میانی  ی تیغهو زخم  شتن سوراخهه  رممن  اس  منرحت 

 هاشنت. میو ادم ریوی  )عفون  ریه(شیمیایی ، پنومونی )التهاب ریه( التهاب و ادم حنرره و هرونشی 

ارشی همراه ها ممن  اس  منرر هه التهاب شتیت دستگاه گومضر اس . ای  ماده هلعیته شود، : اگر گوارش

مری یا معته، اسهال، سوختگی دهان،  استفراق و درد شنم،سرد همراه ها سردرد، تهوع،  ترشح هزاق، عرق

  گردد.و خونریزی معته خونریزی دستگاه گوارش  منرر هه های احتمالی سوختگیو  مزه فلزی در دهان

 آسیب مخاطی، ،ها شتن ماهیچه ساق پا، سخ  )گرفتگی( شامل: ایراد کرامپمواجهه زیاد  درسایر عالیم 

 .تنهاش میفلج  و تشنج

 کاهش فعالی  منرر هه تحریکو )تشنج، خواب آلودگی  ن  اس  هر روی رفتار/ سیستم عصب مرکزیمم

  زی( اثر هگذارد.کسیستم عصب مر

ها  س . نیترا ا ها ها هه نیتری  دلیل تبتیل آن ها هه ای  ماده یک نیترا  اس . مسمومی  ها نیترا 

منرر شته و که سبب کاهش اکسیژن خون  نماینتی  م  هموگلوهایراد تواننت هر خون تاثیر هگذارنت و  می

 گردد. می (کبودی پوس ) هه مشنل تنفسی و سیانوز

لب، نظمی ضرهان ق هی، )کاهش فشار خون همچنی  نیتری  ممن  اس  هر روی سیستم قلبی عروقی

 (قلبی عروقی ضعف و ، کاهش ضرهان قلب، شوکمقاوم  عروق محیطیق خونی، کاهش گشادشتن عرو

 منرر هه مرگ گردد. ر گذاشته و تاثی

های داخلی  شتن الیه کوچکاستنشاق منرر هه تنراری از طریق مواجهه  اثرات بهداشتی بالقوه مزمن:

 د.شو میسوراخ زخم و هینی  ی استخوان تیغهو شته هینی 

آسیب  ممن  اس  هاعث .خوردن منرر ممن  اس  اثراتی مشاهه ها اثرا  حاد ناشی از خوردن ایراد نمایت

شتن پوس ، تغییر رنگ  ضخیم کلیه و کبت گردد. مواجهه تنراری از طریق پوس  ممن  اس  منرر هه

 د.شو یآلرژی پوستالتهاب پوس  و  . همچنی  ممن  اس  هاعثدو مو گرد پوس  هه رنگ مایل هه سبز

 شرایط پزشکی تشدیدشده از طریق مواجهه: 

 -6 -ه، عملنرد گلوکز، کمبود گلوکزکبتی، عملنرد کلیه یا ریهای  افراد مبتال هه اختالال  پوستی، نقص

کردن مس  افراد مبتال هه هیماری ویلسون قادر هه متاهولیزهمبتال هه هیماری ویلسون. فسفا  دهیتروژناز، یا 

دچار آسیب  و در نتیره کبت، کلیه و مغزترمع یافته های مختلف  در هاف مس  هاشنت. هناهرای ، نمی

 ت.نگرد می
 

 شناختی اطالعات بوم :12بخش 

 .اطالعاتی در دسترس نیس  سمیت زیست محیطی

BOD5 & COD  اطالعاتی در دسترس نیس. 

 زیستی ی محصوالت تجزیه
هلنت  ی ترزیه در اگر چه شونت. ایراد نمیمواد خطرناک کوتاه مت   ی در ترزیه احتماالً

 ت.نایراد شو محصوالتی مت  ممن  اس 
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 .تری دارنت سمی  کماصلی  ی از ماده ،ترزیهمحصوال  حاصل از  زیستی ی ت تجزیهسمیت محصوال

 .اطالعاتی در دسترس نیس  محصوالت تجزیهنکات قابل مالحظه در سمیت 

 مالحظات دفع :13بخش 

 .تنمحیطی دفع گرد زیس  الزاما مواد زایت هایستی مطاهق ها دفع مواد زائد: 

 قانون اجرایی نامه مرلس شورای اسالمی و آئی  5333ط و قوانی  دفع مواد در کشور هه قانون متیری  پسمانتها مصوهه ی ضواه هرای اطالع از کلیه"

 ."هیا  دول  مراجعه شود 5331پسمانتها مصوهه  متیری 

 حمل و نقلاطالعات  :14بخش 

  CLASS 5.1کننته اکسیت ی ادهم :DOTبندی  طبقه

 n.o.s. (Cupric Nitrate) UNNA: 1477 PG: IIIینیترا ، معتن: شماره شناسایی

 آلودگی دریایی. :مالحظات خاص برای انتقال
 

 سایر اطالعات قانونی :15بخش 

OSHA استانتارد ی وسیله شته هه خطرناک شناخته (29 CFR 1910.1200) 

HMIS (U.S.A.) 
 1 :سوزی خطر آتش                                1 خطر سالمتی:

 E :حفاظت فردی                                    1 پذیری: کنشوا

DSCL(EEC) - 

WHMIS (Canada) 
CLASS C :مواد اکسیتکننته 

CLASS D-2B: سمی( کنت را ایراد می سایر اثرا  سمیای که  ماده(. 

 انجمن ملی حفاظت در برابر حریق )آمریکا(
NFPA 

 1 پذیری: واکنش        1 :قابلیت اشتعال                                         1 :سالمتی

حفاظ  تنفسی  ی وسیلهده از استفا . اطمینان ههمایشگاهیآز روپوش دستنش. جهیزات حفاظت فردی:ت

)عینک محافظ  محیط. گاگل ی نبودن تهویه کافیدر صور  مناسب و تاییتشته هرای کنترل مواجهه ها غبار 

 مواد شیمیایی(
 

 : سایر اطالعات16بخش 

 1395پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو  دکتر

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهری )کارشناس تاییدکننده

 عطاران خانم مهندس هاجر کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Science Lab.com 

 (1391 شیرای)و رانیدر ا آور انیبا عوامل ز یشغل ی کتاب حدود مجاز مواجهه

 نکات مهم

رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد  شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت ائههای اطالعات ایمنی ار اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور، 

 سازی شده است. بومی

 دانده شود.در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگر -3

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه پذیرند. بدیهی است در نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

های علمی ایران )شاعا( در قالب طرح پژوهشی توسط  شبکه آزمایشگاه به سفارشی اطالعات ایمنی حاضر،  برگه

 باشد. میاین دو نهاد متعلق به مادی و معنوی آن ی حقوق  کلیه تهیه شده است و انشگاه اصفهاند


