
 
 
 

    ترات نقرهين                 منی موادي  کارت ا
      

 
SILVER NITRATE                                                                ICSC: 1116 
CAS # 7761-88-8 
RTECS # VW4725000 
ICSC # 1116 
UN # 1493 
EC # 047-001-00-2
 

رات نقرهنيت
سيلور نيترات
 AgNO3: فرمول شيميایی
 ٩/١۶٩: وزن مولکولی

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

ا    :آتش  ت ام راق نيس ل احت قاب
واد را شدت        احتراق دیگر م

 .می بخشد
 

ل   واد قاب ا م ی ب يچ تماس ه
ازگار  واد ناس راق و م احت

تيلن، ه  ون اس دهاهمچ و  الي
ته    واد نداش ر م ا و دیگ قلياه

 .باشد
 

 .آب به مقدار فراوان
وزی در  ش س روز آت ورت ب در ص
ام عوامل         محيط اطراف استفاده از تم

 .خاموش کننده مجاز می باشد

  :انفجار 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی بشکه          
ها و دیگر ظروف را با اسپری کردن        

 .آب خنک نگهدارید

 :مواجهه 
 
 
 

ت بهداش امًال رعای ت را ک
 .نمایيد

از تماس افراد مسن و کودکان      
 .با این ماده اجتناب نمائيد

 

 

 :استنشاق 
 

رفه،    وزش، س اس س احس
 تنفس با اشکال 

 

يله     ا وس عی ی ه موض تهوی
 حفاظت تنفسی

 هوای تازه، استراحت
 ارجاع برای مراقبت های پزشکی 

ای    :پوست  وختگی ه زی، س قرم
 .پوست، درد

 
 
 

 ای حفاظتی دستکش ه
 لباس حفاظتی 

 . ابتدا مقدار فراوان آب بزنيد
ن          سپس لباس های آلوده شده را از ت
اره پوست را آب  رون آورده و دوب بي

 . بزنيد
 ارجاع برای مراقبت های پزشکی

زی، درد :چشم ها  ایی،  قرم ت بين ، اف
ق    ای عمي وختگی ه س

 )شدید(
 
 

م      اظ چش ا حف ورت ی اظ ص حف
تگاه    ت دس ا حفاظ راه ب  هم

ی  ت   (تنفس ه حال اده ب ر م اگ
 )پودر باشد

ا          ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
وزش،   :گوارشی اس س دل درد، احس

 ضعف
 
 
 

 :در حين کار
يگار    اميدن و س وردن، آش خ

 دن ممنوعکشي

 .دهان را آب بکشيد
تفراغ   ه اس رد را وادار ب ز ف هرگ

 .نکنيد
 ارجاع برای مراقبت های پزشکی



 
بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

ه داخل ظروف  ه شده را ب اده ریخت م
 . بدون منفذی برانيد

راوان           دار آب ف ا مق ماده باقيمانده را ب
 .انيدبه سمت بيرون بر

واد          هرگز بر روی خاک اره یا دیگر م
 .جاذب قابل احتراق جذب نکنيد

ن  د ای ز نگذاری ه مهرگ يميایی ب اده ش
 .داخل محيط زیست وارد شود

ژه( ردی وی اظتی : حفاظت ف اس حف لب
کامل مجهز به وسيله حفاظت دستگاه      

 )تنفسی

وا          راق، م ل احت ی   دبه دور از مواد قاب  آل
ازگار ا يميایی ناس واد ش ل و م ز قبي

ا و      الوژن ه ایی، ه واد قلي تيلن، م اس
  .دیگر ترکيبات نگهداری شود

داری           ور نگه در مکان خنک و دور از ن
 .شود

داری   ب نگه ه مناس ا تهوی ی ب در محل
 .شود

ال           ه احتم دی شود ک طوری بسته بن
 .شکسته شدن برای آن نباشد

تنی را در    ای شکس دی ه ته بن بس
دن     ته ش ل شکس ر قاب روف غي ظ

 .بگذارید
R: 34 
S: 2-26 
UN Hazard Class: 5.1 
UN Packing Group: II 

 م

ل اغماض است     ٢٠تبخير این ماده در دمای    ه ه هر حال غلظت ذرات     .  درجه سانتيگراد قاب ی ب مضر   ول
ودر باشد             موجود در هوا به سرعت در اثر اسپری کردن یا به هنگام              ر بصورت پ ویژه اگ پراکنده شدن ب

 .به حد زیان آور می رسد

  :خطرات استنشاقم

 
ا

 
  :های مواجهه هرات
  :حدود مجاز شغلیع

 .ی آلی در معرض نور تجزیه می شوداین ماده در تماس با آلوده کننده هاال

ل استيلن        اط ات و           ،با مواد ناسازگار از قبي ا و دیگر ترکيب الوژن ه ا و ه ا ه ه آتش      قلي اکنش داده و منجر ب
  .سوزی و خطر انفجار می گردد

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف
 کریستال های مات، بی رنگ یا سفيد رنگ و بدون بو

 
  :کیيزيخطرات ف

 
  :یيايميخطرات ش

 .مواد دیگر با آن ترکيبات حساس در برابر ضربه تشکيل می دهند
 .می نماید) اکسيد های نيتروژن(این ماده با حرارت دادن تجزیه شده و توليد فيوم های سمی 

ده                 اء کنن واد احي راق و م  واکنش    وارد  این ماده یک اکسيد کننده قوی است و به شدت با مواد قابل احت
  .می شود

 . به بعضی از انواع پالستيک ها، الستيک ها و روکش ها خسارت وارد می آورد

TLV (as Ag): ppm; 0.01 mg/m3 (ACGIH 1991-1992).
 

 .آئروسول های این ماده از طریق استنشاق و خود این ماده از طریق گوارش می تواند جذب بدن شود
 

 : اثرات مواجهه کوتاه مدت
 . این ماده برای چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی خورنده می باشد

 .همچنين برای دستگاه گوارش نيز خورنده می باشد
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 
 .ون داشته باشد و توليد متهموگلوبين نمایداین ماده ممکن است تاثيراتی بر خ

ی                   ا کل ه آرژیری د منتهی ب ه خاکستری و انگشتان      (استنشاق یا گوارش آن نيز می توان ا رنگدان پوست ب
 .شود) ناخن قهوه ای

 
 
 
 



 
 :کی يزيخواص ف

ای    وش در دم ه ج ر نقط انتيگراد  ۴۴۴در زی ه س  درج
 .تجزیه می شود

  درجه سانتيگراد٢١٢: نقطه ذوب
 درجه ١٩ در دمای ٣/۴ ):١= آب (گالی نسبی چ

 سانتيگراد
 .خيلی خوب حل می شود: حالليت در آب

 

 

 :طی يست محياطالعات ز
 .این ماده ممکن است برای محيط زیست خطرناک باشد

 .توجه ویژه ای بایستی به ماهيان داده شود
 

 

 نکات قابل توجه
 . ده ضروری می باشدمعالجات خاصی در صورت بروز مسموميت با این ما

 .وسایل و دستورالعمل های مناسب باید در دسترس باشند
 .با مقدار فراوان آب بشوئيد )به لحاظ خطر آتش سوزی(لباس های آلوده شده را . لباس های کار را به منزل نبرید

Transport Emergency Card: TEC (R)-51G02 
NFPA Code: H1; F0; R0; oxy

 گر اطالعاتيد
ICSC: 1116                                                                                    SILVER NITRATE

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
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 کرم رضا شفيع زادهبا همکاری آقای دکتر 


