
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 
 
หมวดที่ 1 - ขอมูลเก่ียวกับสารเคมีและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย 

ชื่อผลิตภัณฑ NITRIC ACID, 68% 

หมายเลขผลิตภัณฑ 225711 

บริษัท บริษัท พลวัต อินเตอรเคม จํากัด 

เบอรโทรศัพทฝายวิชาการ # 02-3947030-40 

โทรสาร: 02-3947041 
  
 

หมวดที่ 2 - องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชี่อผลิตภัณฑ CAS # EC no Annex I เลขดัชน ี

NITRIC ACID, >=70% 7697-37-2 231-714-2 007-004-00-1  

สวนประกอบ รอยละ CAS # EC no 
 Annex I เลข
ดัชน ี

NITRIC ACID 
สัญลักษณ:  O C 
R: (วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง)  8 35 
การสัมผัสกับสารซึ่งไหมไฟไดอาจทําใหเกิดไฟได.  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง. 
น้ํา 

>= 68 7697-37-2 231-714-2 None 

 
สูตร HNO3 

น้ําหนักโมเลกุล 63.01 AMU 

ชื่อพอง Acide nitrique (French) *   Acido nitrico (Italian) *   Aqua fortis *   Azotic acid *   Azotowy kwas (Polish) *   Hydrogen 
nitrate *   Kyselina dusicne (Czech) *   Nitric acid (ACGIH:OSHA) *   Salpetersaure (German) *   Salpeterzuuroplossingen 
(Dutch) 

  
 

หมวดที่ 3 - ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 

ขอชี้บงสําหรับอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 
  การสัมผัสกับสารซึ่งไหมไฟไดอาจทําใหเกิดไฟได.  ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง. 

   
 

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล  

 

เม่ือสูดดมสาร 
 
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน. 

  



เม่ือสัมผัสสาร 
 
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเทาที่เปอนสาร.  ไปพบแพทย. 

  
เม่ือสารเขาตา 

 

  
ในกรณีที่เขาตา, ใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที.  ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตา
ออกจากกันระหวางลาง.  ไปพบแพทย. 

  
เม่ือกลืนกิน 

 
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย.  หามทําใหอาเจียน. 

   
 

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง 

สภาวะของความไวไฟ 
 
  ชวยใหเกิดการเผาไหมอยางมาก. 

  
อุปกรณผจญเพลิง 

  
  เหมาะสม:   ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะรอบๆที่เกิดไฟ.  ทําใหหมดสภาพไปไดโดยใชน้ําปริมาณมากๆ.  ใชละอองน้ําเพื่อทําให

ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง. 
 
ความเสี่ยงเฉพาะ 

  
  อันตรายเฉพาะ:   การสัมผัสกับสารอื่นๆอาจกอใหเกิดไฟได.  อาจเรงการเผาไหม.  ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ. 

  ผลิตภัณฑจากการสันดาป:   ไนโตรเจนออกไซด 

  กาซจากการสันดาป:   อาจทําปฏิกิริยากับโลหะ, แลวปลอยแกสไฮโดรเจนที่ไวไฟ. 
 
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับผูผจญเพลิง 

 
  สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา. 

  
วิธีเฉพาะสําหรับผจญเพลิง 

 
  หามฉีดน้ําหรือโฟมโดยแรงใสวัสดุหลอมเหลวที่กําลังติดไฟ เพราะอาจเกิดการกระเด็นและการแพรกระจายของไฟได. 

   
 

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล 

ขอควรปฏิบัติสําหรับบุคคลในกรณีท่ีหก หรือร่ัวไหล 
 
  อพยพคนออกจากบริเวณ. 

วิธีปองกันภัยของบุคคล 
 
  สวมอุปกรณชวยหายใจแบบครบชุด, รองเทาบูท และถุงมือยางแบบหนา. 

วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือร่ัวไหล 
 



  
ใหดูดซึมบนทรายหรือเวอรมิคูไลตและบรรจุในภาชนะที่ปดสนิทสําหรับนําไปกําจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลางตําแหนงที่สาร
หกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว. 

   
 

หมวดที่ 7 - ขอปฏบัติการใชสารและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร 
  
  คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติท่ีปลอดภัย:   อยาหายใจเอาไอระเหยเขาไป.  ระวังอยาใหเขาตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผา.  หลีกเลี่ยงการไดรับ

สารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง. 
 
การเก็บรักษา 

  
  สภาวะสําหรับการเก็บ:   ปดใหสนิท. 

  ไมเหมาะสม:   หามเก็บไวใกลหรือสัมผัสกับเสื้อผาและสารอื่นๆที่ไหมไฟได. 

  สารที่เขากันไมได:   หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารอินทรีย โลหะ ดาง กรดไนตริกและตัวออกซิไดซทีแรง อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาระเบิดได 
เมื่อผสมกับเรซินสําหรับดูดซับ. 

  
 

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม 
 
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ใชในตดดควันสารเคมีเทานั้น. 
สุขลักษณะทั่วไป 

 
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส.  ทิ้งเสื้อผาและรองเทาที่เปอน. 
ขีดจํากัดการระเบิด 

  

ประเทศ แหลงที่มา ประเภท คา 

โปแลนด   NDS 5 mg/m3 

ขีดจํากัดการระเบิด - เดนมารก 
  

แหลงที่มา ชนิด คา 

OEL TWA 5 mg/m3  2 ppm  
ขีดจํากัดการระเบิด - เยอรมันน ี

  

แหลงที่มา ชนิด คา 

TRGS 900 OEL 5 mg/m3  2 ppm 

ขีดจํากัดการระเบิด - นอรเวย 
  

แหลงท่ีมา ชนิด คา 



แหลงที่มา ชนิด คา 

  OEL 5 mg/m3  2 ppm  
ขีดจํากัดการระเบิด - สวีเดน 

  
แหลงที่มา ชนิด คา 

  LLV (Level 5 mg/m3  2 ppm  
ขีดจํากัดการระเบิด - สวิสเซอรแลนด 

  
แหลงที่มา ชนิด คา 

OEL OEL 5 mg/m3  2 ppm  
ขีดจํากัดการระเบิด - อังกฤษ 

  
แหลงที่มา ชนิด คา 

OEL OEL 5.2 mg/m3  2 ppm 

OEL STEL 10 mg/m3  4 ppm  
เคร่ืองปองกันสวนบุคคล 

  
  การปองกันทางเดินหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ 

  การปองกันมือ:   สวมถุงมือยางหนา. 

  การปองกันดวงตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี. 

  การปองกันพิเศษ:   ชุดกันเปอนที่ทํามาจากยาง. 
  

 



ความดันไอ 8 mmHg 20 oC   

ถพ./ความหนาแนน 1.4 g/cm3   

สัมประสิทธิ์การแบงสวน N/A   

ความหนืด N/A   

ความหนาแนนของไอ 1 g/l   

ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว N/A   

อัตราการระเหย N/A   

ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density) N/A   

อุณหภูมิสลายตัว N/A   

สัดสวนของตัวทําละลาย N/A   

สัดสวนของน้ํา N/A   

แรงตึงผิว N/A   

การนําไฟฟา N/A   

ขอมูลเบ็ดเตล็ด N/A   

การละลาย N/A     
 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร 
  
  เสถียร:   เสถียร. 

  สภาวะที่ทําใหเกิดความไมเสถียร:   อาจเปลี่ยนสีเมื่อสัมผัสแสง. 

  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   หลีกเลี่ยงสัมผัสกับน้ํา,  เบส,  สารประกอบอินทรีย.  อาจทําใหไมหรือกระดาษลุกเปนไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
โลหะ.,  หลีกเลี่ยงสัมผัสกับดาง,  โลหะอัลคาไล,  โลหะที่เปนผงละเอียด,  เหล็กชุบสังกะสี,  สารอินทรีย กรดไนตริกและตัวออกซิไดซ
อยางแรงอื่นสามารถระเบิดได เมื่อผสมกับเรซินสําหรับดูดซับ. 

 
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ไนโตรเจนออกไซด. 

 
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย 

  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด 

  
 

หมวดที่ 11 - ขอมูลทางพิษวิทยา 

หมายเลข RTECS: QU5775000 
 

พิษเฉียบพลัน 
 

  LDLO 



คน 
430 mg/kg 

  
ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร 

 

  

สารนี้กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจสวนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การสูดดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็ง
ของกลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน้ําที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการไดรับสาร
นี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน.  ไดรับในปริมาณมากอาจ
ทําใหเกิด:  การเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบินไปเปนเมทฮีโมโกลบิน, เกิดอาการไซยาโนซิส, ความดันเลือดตกลงอยางชัดเจน, ทําใหเกิด
ภาวะลมเหลว, โคมา และอาจตายได. 

  
วิถีทางที่ไดรับสาร 

  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง. 

  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง. 

  การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง. 

  การสูดดม:   สารนี้ทําใหเนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบนถูกทําลายอยางรุนแรงมาก.  เปนพิษมากเมื่อหายใจเขาไป. 

  การกลืนกิน:   เปนพิษเมื่อกลืนกิน. 
 
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย 

 
  ปอด.  ฟน.  G.I.  ระบบ.  ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด. 

  
การไดรับแบบเรื้อรัง - กอวิรูป 

 

  

สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  21150 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอตัวออนหรือทารกในครรภ:  ความเปนพิษตอทารกในครรภ (ยกเวนการเสียชีวิต เชน ทารกในครรภมีลักษณะแคระแกรน). 

  
การไดรับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายตอระบบสืบพันธุ 

 

  

สปช่ี:  หนู rat 
ปริมาณที่กําหนดในชวงเวลา:  2345 MG/KG 
วิถีทางใหสาร:  ทางปาก 
เวลาที่ไดรับสาร:  (18 วัน ของอายุครรภ) 
ผล:  ผลตอทารกแรกเกิด:  ทางชีวเคมีและเมตะบอลิก. 

   
 

หมวดที่ 12 - ขอมูลเชิงนิเวศน 

 

 ไมมีขอมูล. 
  



 
หมวดที่ 13 - มาตรการการกําจัด 

 

การกําจัดสาร 
 

  
ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่งไหมไฟไดและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อลดมลพิษและเครื่อง
ฟอก.  ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ใหตรวจสอบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐ 
และทองถิ่น. 

   
 

หมวดที่ 14 - ขอมูลการขนสง 

RID/ADR 
  
  UN#:   2031 

  ประเภท:   8 

  PG:   I 

  ชื่อท่ีใชในการขนสง:   กรดไนตริก 
 
หมายเลข IMDG 

  
  UN#:   2031 

  ประเภท:   8 

  PG:   I 

  ความเสี่ยงอื่นๆ:   5.1 

  ชื่อท่ีใชในการขนสง:   กรดไนตริก 

  มลภาวะตอทะเล:   ไม 

  มลภาวะตอทะเลขั้นรุนแรง:   ไม 
 
IATA 

  
  UN#:   2031 

  ประเภท:   8 

  PG:   I 

  ความเสี่ยงอื่นๆ:   5.1 

  ชื่อท่ีใชในการขนสง:   กรดไนตริก 

  การบรรจุแบบปองกันอันตรายจากการสูดดมกลุมท่ี 1:   ไม 
  

 



หมวดที่ 16 - ขอมูลอ่ืนๆ 

 

การรับประกัน 
 

  
เปนที่เช่ือวาขอความขางตนมีความถูกตอง แตไมยืนยันวาเปนขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ และพึงใชเพื่อเปนแนวทางเทานั้น.  ขอความใน
เอกสารนี้มาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และใชไดกับผลิตภัณฑโดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไมไดแทนการ
รับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ.  

   
 


