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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

 (Sodium Nitrate) نیترات سدیم

 
 هویت ماده :1بخش 

Product Name Sodium nitrate 

Chemical Name Sodium nitrate 

Synonym(s) 
Chile saltpeter; soda niter; Sodium saltpeter; 

Nitric acid, sodium salt; Nitratine 

CAS# 7631-99-4 

RTECS WC5600000 

TSCA Sodium nitrate 

 نام ماده (Sodium nitrate)سدیم نیترات 

NaNO3 فرمول شیمیایی 

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

 ترکیب

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

Sodium nitrate 7631-99-4 100  
LD50 :خوراکی: حاد 

1267 mg/kg [Rat]                        2680 mg/kg [Rabbit] 
 شناسی عناصر ماده اطالعات سم

  : شناسایی خطرات ماده3بخش 

 :اثرات حاد احتمالی این ماده بر سالمت

 تنفسی. و ()محرک تماس چشمی)محرک(،  کمی خطرناک در تماس پوستی ی،ارشگوخطرناک در تماس 

 ممکن است سبب تحریک تنفسی شود. ،بیش ازحد ی مواجهه .پوست شودسوختگی  زخم و سبب ایجاد ممکن است ،طوالنی مدت ی ههمواج
 اثرات مزمن احتمالی این ماده بر سالمت:

 .اطالعاتی موجود نیست (:(CARCINOGENIC EFFECTS زایی اثرات سرطان

 جهش زا است. برای باکتری ومخمر :(MUTAGENIC EFFECTS) زایی اثرات جهش

 اطالعاتی موجود نیست. :((TERATOGENIC EFFECTS جنین براثرات 

 اطالعاتی موجود نیست.: مسمومیت پیشرفته

 های هدف آسیب برساند. تواند به ارگان ده میما با تکراری طوالنی مدت یا ی مواجهه این ماده ممکن است برای خون سمی باشد.

  اولیه در مواجهه با ماده های : اقدامات کمک4بخش 

 دقیقه 51مدت  حداقل بهرا ها  بالفاصله چشماز چشم خارج کنید و را بررسی و اگر در چشم فرد مصدوم لنز تماسی وجود دارد، آن 

 ، به پزشک مراجعه کنید.. اگر تحریک ایجادشدبشوئید خنکبا مقدار زیادی آّب 
 مواجهه چشمی

 پوست توسعه پیدا کرد،اگر تحریک . پوشانیدکننده ب نرم شسته و با یکصابون  وخنک را با آب پوست  پوستی، ی در صورت مواجهه

 به پزشک مراجعه کنید.
 مواجهه پوستی
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 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

 ها را در یک ظرف مناسب دفع مواد زائد بریزید.  آن شده را برداشته و مواد جامد ریخته ،بزار مناسب: با استفاده از اریزش جزئی

 رهیغ لباس و کاغذ، مانند چوب، ریپذ اد احتراقوماز تماس ماده با  .دیخطر، نشت را متوقف کن جادیبدون ا دیتوان یاگر م است. اکسیدکنندهاین ماده  :ریزش بزرگ

ورود ماده به مجاری فاضالب، زیر زمین یا فضاهای بسته جلوگیری کنید و در  از شده دست نزنید. به مواد ریخته .کنیدخفه زاسپری آب  ده را با استفاده اما خودداری کنید.

  صورت نیاز برای جلوگیری از ورود، سد درست کنید.. برای دفع ماده کمک بگیرید.

 مواجهه پوستی جدی .ستیموجود ن یاطالعات

تنفس ندارد، به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر در تنفس وی مشکل اگر مصدوم  ی تازه ببرید.مصدوم را به هوا ،در صورت استنشاق

 دریافت کنید. های پزشکی را فوراً وجود دارد، به او اکسیژن بدهید. توصیه
 مواجهه تنفسی

 بند را شل کنید. بند یا مچکروات، کمر مانند یقه،وی های محکم  لباس به یک محل امن منتقل کنید. سریعاً مصدوم را تا حد ممکن

های  توصیه کشد،تنفس دهان به دهان انجام دهید. اگر مصدوم نفس نمی اگر تنفس مصدوم مشکل است، به او اکسیژن بدهید.

 دریافت کنید. پزشکی را فوراً

 مواجهه تنفسی جدی

هوش  . هرگز چیزی را از طریق دهان به فرد بیمگر این که این کار توسط کادر پزشکی انجام شود ،مصدوم را وادار به استفراغ نکنید

کروات، کمربند یا  مانند یقه،مصدوم های محکم  لباس با یک پزشک تماس بگیرید. شده، فوراً مقدار زیادی از ماده خورده اگرندهید. 

 بند را شل کنید.  مچ

 بلع

 بلع جدی اطالعاتی در دسترس نیست.

 :اطالعات حریق و انفجار ماده5بخش 

 (Flammability) پذیری قابلیت اشتعال .اشتعالر قابل غی

 (Auto-Ignition Temperatureدمای خودسوزی ) .ستین یکاربرد

 (Flash pointزنی ) ی شعله نقطه .ستین یکاربرد

 (Flammable Limitsپذیری ) حدود اشتعال .ستین یکاربرد
 (Products of Combustionمحصوالت حاصل از احتراق ) .ستیدر دسترس ن یاطالعات

 خطرات حریق این ماده در حضور سایر مواد .مواد احتراق پذیر آلی،مواد 

 های انفجار ماده در هنگام برخورد مکانیکی:  ریسک

 اطالعاتی در دسترس نیست.

 ساکن: ی خطرت انفجار ماده در حضور الکتریسیته

 .نیستدر دسترس  یاطالعات

 است. کمی قابل انفجار ،در حضور گرما

 خطرات انفجار این ماده در حضور سایر مواد

 ها آتش و دستورالعمل ی کننده مواد مناسب برای خاموش .ستیدر دسترس ن یاطالعات
هر ماده قابل اشتعال دهد. قابلیت  سوزی، سرعت حریق را افزایش می این ماده در آتش

درجه  145اگر تا دمای  دهد. افزایش میرا  (غیره لباس و کاغذ، مانند چوب،) احتراقی

آتش کردن  کیب با ذغال چوب هنگام گرمدر تر گردد. ور می شعلهسانتیگراد گرم شود، 

 سوزی ایجاد کند. پذیر، ممکن است آتش احتراق و آلیاد ودر تماس با مگیرد.  می

 نکات مهم در خطرات حریق

 واکنش انفجاری خواهد داد. ها با هیدروکربناین ماده 

شدید همراه با  انفجارممکن است  شود، ها( گرم می )سولفامات ها آمیدوسولفات بانیترات وقتی 

 ایجاد نماید. بخار واکسید نیتروژن دی  انتشار

انفجار ایجاد ممکن است  م یا اکسید آنولومینیآپودر  باسدیم نیترات ترکیب شده که  گزارش

 د.کن

 ر ایجاد کند. ممکن است انفجاباریم تیوسیانات  سدیم ونیترات ترکیب 

 کند. جادیممکن است انفجار ادر آنتیموان  و پو میسدمیترات ترکیب 

 کند. جادیممکن است انفجار اسدیم فسفینات  سدیم یاتیوسیانات  و میسد نیترات بیترک

 نکات مهم در خطرات انفجار
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 جایی و انبارش ه:جاب7بخش 

 یهای عموم احتیاط
لباس حفاظتی  .دیرا تنفس نکن آن و غبار دینخور نگه دارید. ماده را دورو مواد قابل اشتعال پذیر  احتراق منابعو گرما از

از مواد  چسب را به او نشان دهید.یا براگر ماده خورده شد، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید و ظرف  مناسب بپوشید.

 اسیدها دور نگهداشته شود. وآلی  اد قابل احتراق ومو، کننده ءاحیاناسازگار مانند عوامل 

 انبارش ماده
عوامل  مواد قلیایی، را از اسیدها،ظرف مناسب نگهداری کنید.  ی صورت در بسته و در یک محیط خنک با تهویه ظرف را به

 نگاه کنید. امد( راج های مایع و )نگهداری اکسیدکننده NFPA 43A دور نگه دارید.مواد قابل احتراق  وکننده  ءاحیا

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 های مهندسی کنترل

های کنترل مهندسی، تراکم این ماده را به  موضعی یا دیگر روش ی نمودن تهویه فراهم کردن فرایند، با استفاده از محصور

 زیر حد مجاز برسانید.

 تر از حد مجاز ، مواجهه با ماده را به پایینبا استفاده از تهویه شود، اگر در عملیات گرد و غبار، فیوم یا میست تولید می

 برسانید.

 فردی   حفاظت
حفاظت تنفسی مناسب و تاییدشده برای کنترل  ی وسیله .روپوش آزمایشگاهی(. عینک محافظ مواد شیمیایی) گاگل

 دستکش.  غبار. و گردمواجهه با 

حفاظت فردی در زمان نشت بزرگ 

 ماده

چکمه.  غبار و بخار.حفاظت تنفسی برای کنترل مواجهه با  ی وسیله (. لباس کامل.نک محافظ مواد شیمیاییعی) گاگل

حفاظت تنفسی خود تامین برای جلوگیری از تنفس ماده. چون ممکن است لباس  ی استفاده از وسیله دستکش.

 مشورت کنید. حفاظتی پیشنهادی کافی نباشد، بنابراین قبل از حمل ماده با یک نفر متخصص

 حدود مجاز مواجهه
ACGIH: 2014 

---------- 
 1331 ایران:

مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار 15/3/5335

 های فیزیکی و شیمیایی ماده ویژگی :3بخش

 جامد )جامد پودری، جامد گرانوله( حالت فیزیکی و شکل ظاهری

 تلخ و شور طعم

 g/mole 84.99 وزن مولکولی

 سفید رنگ

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

 (C 716°F°380 دمای تجزیه حرارتی: ی جوش نقطه

 C (586.4°F)°308 ی ذوب نقطه

 اطالعاتی در دسترس نیست. دمای بحرانی

 (Water = 1) 2.26 چگالی نسبی

 کاربردی نیست. فشار بخار

 .ستیدر دسترس ن یاطالعات چگالی بخار

 اطالعاتی در دسترس نیست. فراریت 

 .ستیدر دسترس ن یاطالعات ی بو حد آستانه

 .ستیدر دسترس ن یاطالعات نسبت توزیع در آب/نفت

 اطالعاتی در دسترس نیست. شدن در آب قابلیت یونیزه

 قابلیت حل در متانول و آب را ببینید. خصوصیات انتشار

 حاللیت

 خیلی کم قابل حل در استون، گلیسرین، آمونیاک مایع. قابل حل در متانول. نسبتاًگرم.  قابل حل در آب سرد و

 حاللیت در آب: 

 g/100 ml 180گراد:  درجه سانتی 555در               92.1g/100 ml گراد:  جه سانتیدر 11در 

 حاللیت درمتانول: 

 درالکل خالص.  3470mlالکل در حال جوش، ml 52الکل،  ml 125 یک گرم در       متانول.  ml 300 یک گرم در
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 پذیری ماده پایداری و واکنش :11بخش 

 این ماده پایدار است. پایداری

 اطالعاتی در دسترس نیست. یدمای ناپایدار

 مواد ناسازگار. شرایط ناپایداری

 کننده، اسیدها. ءپذیر با عوامل احیا واکنش مواد آلی. ،احتراققابل با مواد  پذیری زیاد واکنش ناسازگاری با سایر مواد شیمیایی

 نیست. هدرحضور شیشه خورند خورندگی

پذیری  نکات قابل مالحظه در واکنش

 ماده

 115تر از  شوند و در دمای کم اکسید میدرجه سانتیگراد با نیترات سدیم  505با الیاف آلی، در دمای بیش از اد وم

 گیرد. درجه سانتیگراد، آتش می

 شوند. های سمی دی اکسید نیتروژن منتشر می در واکنش با اسیدها، فیوم

 مواد زیر ناسازگار است: همچنین با

ها مانند سدیم هیپوفسفات، سولفور همراه با زغال  هیپوفسفاتیدها، تیوسولفات سدیم، فسفید برن، باریم ردانید، سیان

فعال، آنتیموان، کلریدها، آلومینیوم و کلرید قلع، اترها، فلزات پودرشده مانند روی، آلومینیوم، آلومینیوم اکسید، 

ها، سولفیدها، آمیدها،  ها، پیروسولفیتها، فسفر، مواد آلی، مواد قابل احتراق، اسید ها، تیوسیانات ایزوتیوسیانات

 ها. ها، هیدرازین، سولفات آلومینیوم، آمیدها، آمین سولفیت بی

 زا اثبات شده است. عنوان سرطان حیوانی به های د که در آزمایشنده ، تشکیل نیتروز آمین میها نیترات سدیم+ آمین

 .تسیدر دسترس ن یاطالعات نکات قابل مالحظه در خورندگی ماده

 افتد. اتفاق نمی پلیمریزاسیون

 شناسی ماده : اطالعات سم11بخش 

 تماس گوارشی و تنفسی های ورود ماده به بدن راه

 .mg/kg5101 (Rat)خوراکی: حاد:  LD50 سمیت در حیوانات

 اثرات مزمن بر انسان
 برای باکتری یا مخمر زایی  جهش: زایی اثرات جهش

 ود.خون ش ممکن است باعث آسیب به

 تنفسی و )محرک( های پوستی در تماسخطرناک کمی  ی،گوارش یها خطرناک در تماس دیگر اثرات سمی بر روی انسان

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

 نکات قابل مالحظه در تاثیرات مزمن بر انسان
 زایی گردد. سبب جهشممکن است 

 مضری بر روی دستگاه تولید مثل داشته باشد.ممکن است اثرات حیوانی،  های مایشهای آز براساس داده

 .حیوانی ممکن است سبب سرطان شود های های آزمایش براساس داده

نکات قابل مالحظه در سایر اثرات سمی بر 

 انسان

 حاد بر سالمتی: ی اثرات بالقوه

 شود. میدرد  خارش و قرمزی،همراه با پوست  سبب تحریک پوست:

 شود. یودرد م خارش ،یبا قرمزهمراه  سبب تحریک چشم چشم:

کوتاهی  و سرفهشامل  عالئم .شود دستگاه تنفسی می بافت غشاهای مخاطی و حریکسبب ت تنفس:

 د.نباش می تنفس

 است. مضر ،اگرخورده شود گوارشی:

 شامل نیترات مسمومیت بابالینی  عالیم

ضعف  اسیدوز متابولیک، ،استفراغ اسهال و ی،درد شکم الت تهوع،ح ،(روده ورم معده و) گاستروآنتریت

 یتنگ ،فشار افزایش ضربان قلب، تشنج، هماهنگی،، آسیب مغزی، ناسردرد ،خستگی گیجی، ای، ماهیچه

 .کما و سیانوزپیشرونده اکافی خون در اثرن رسانی علت اکسیژن همت هموگلوبینمیا ب در موارد شدید و، نفس

افزایش  .باشد می شدن مناطقی از بدن رنگ بیو ی مخاط یغشاهاشدن  آبی رنگ صورت بهدا بتا سیانوز در

 . ادرار مورد انتظار است

 د.نشو تر تبدیل می های سمی نیترات به نیترات موارد نادری از
 

 شناختی اطالعات بوم :12بخش 

 .اطالعاتی در دسترس نیست سمیت زیست محیطی

BOD5 & COD سترس نیست.اطالعاتی در د 
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 زیستی ی محصوالت تجزیه
ممکن است بلند مدت  ی در تجزیهاگر چه  شوند. تولید نمیمواد خطرناک کوتاه مدت  ی در تجزیه احتماالً

 د.نایجاد شو

 دارند.اصلی  ی از مادهتری  ت کم، سمیمادهی  محصوالت حاصل از تجزیه زیستی ی سمیت محصوالت تجزیه

 اطالعاتی در دسترس نیست. ت محصوالت تجزیهنکات قابل مالحظه در سمی

 مالحظات دفع :13بخش 

 محیطی انجام شود.زیست مواد زائد باید برحسب الزامات ملی و دفع دفع مواد زائد: 

 قانون اجرایی هنام مجلس شورای اسالمی و آئین 5333ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 5334پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

 Sodium nitrate UNNA: 1498 PG: III: شناسایی ی شماره                        .اکسیدکنندهماده  :1.5ی  طبقه :DOTبندی  طبقه

 دریایی ی کننده آلوده: مالحظات خاص برای انتقال

 سایر اطالعات قانونی :15بخش 

OSHA استاندارد این ماده توسط (29 CFR 1910.1200) شده است. خطرناک شناخته 

WHMIS (Canada) 
CLASS C :اکسیدکننده ی ماده. 

CLASS D-2B :سمی گردد ماده سبب سایر اثرات سمی می() 

HMIS (U.S.A.)  :حفاظت فردی:                           1پذیری:  واکنش                   1سوزی: تشخطر آ                 2خطر سالمتیE 

DSCL(EEC) 
R8 :ممکن است سبب حریق گردد. ،قابل احتراق ی تماس با ماده            R22 :شدن. مضر در صورت خورده 
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 1335پاییز  تاریخ تهیه

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

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

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

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

 خانم مهندس هاجر عطاران کارشناس طرح

 منابع و ماخذ
Science Lab.com 

 (1331 آور در ایران )ویرایش شغلی با عوامل زیان ی مواجههکتاب حدود مجاز 

 مهم اتنک

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

 دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا است که منابع  شده توسط شرکت های اطالعات ایمنی ارائه اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

 سازی شده است. داخل کشور، بومیاصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در 

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

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

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

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

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


