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  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  گاز آمونياک

     نامهاى  مترادف    آنهيدروس آمونياک، آمونيک

٧٦٦٤-٤١-٧ CASشماره  

٢٣١-٦٣٥-٣     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى يرآلى، هيدرىد نيتروژنگازغيرآلى، ترکيب غير آلى نيتروژن، بيس غ

 وزن مولکولى ٠٣/١٧

    NH3 فرمول شيمياىى 

 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزی خطر مواد سمی مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

  

  

 
خطرناک برای  ندهمواد منفجر شو مواد اکسید کننده

   محیط زیست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

پاىدار است و   صدمات چشمى   . تماس مستقيم با ماىع اىن گاز سبب انجماد و زخمهاى خورنده در چشم ميشود               
 تماس با چشم .جراحات شدىد و پاىدار چشمى اکثر مواقع سبب کاهش دىد ميشود.ىا سبب کورى چشم ميشود

 تماس با پوست . اىن گاز خورنده پوست است. غلظت زىاد اىن گاز در رطوبت پوست حل مى شود
 بلعيدن و خوردن .خوردن اىن گاز متداول نمى باشد

تماس با ماىع اىن ماده سبب انجماد و زخمهاى خورنده مى               .  دستگاه تنفسى است    گاز آمونياک محرک شدىد    
عالئم شدىد انجماد    . عالئم مختصر آن عبارتنداز کرختى، تيرکسيدن و خارش در موضع تحت تأثير                  . شود

 .عبارتنداز سوختگيهاى حساس و سفت شدن موضع
 تنفس

 حرىق .اىن گاز قابل اشتعال نمى باشد
 انفجار 
 رات زىست محيطىاث 

 
  کمکهاى اوليه-٤

 تماس با چشم .به پزشک مراجعه شود. سرىعاً چشمها را با آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد
 تماس با پوست .به پزشک مراجعه شود. سرىعاً موضع را با آب ولرم و به آرامى شستشو دهيد

 بلعيدن و خوردن .خوردن اىن گاز متداول نمى باشد
دوم را به هواى آزاد ببرىد اگر تنفس به سختى انجام ميشد به فرد دستگاه                   فرد مص 

 تنفس .به پزشک مراجعه شود. اکسيژن وصل کنيد
به پزش ىا       . را مرتب چک کرده         ) …دما، فشارخون و      (عالئم حياتى فرد          

  اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود
 

  اطفاء حرىق -٥
عموالً  خطر اشتعال ندارد زىرا مخلوط آمونياک و هوا به سختى                    گاز آمونياک م   

باعث احتراق مى شود و اىن واکنش نيازمند غلظتهاى بسيار باالىى از اىن گاز                        
 .است

 خطر آتش گيرى

اسپرى آب،  . پودرشيمياىى خشک و دى اکساىدکربن براى آتش سوزىهاى کوچک           
 ب اطفاءنحوه مناس .مه و فوم براى آتش سوزىهاى عظيم

  ساىر توضيحات .محيط را تخليه کنيد و آتش را از فاصله اىمن خاموش کنيد
 

  احتياطات شخصى-٦
 حفاظت پوست .از دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود

در بعضى مواقع حفاظ       . از گوگل اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود                
 فاظت چشمح .صورت الزامى است

 حفاظت بدن .از پوششهاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود
 از ماسکهاى شيمياىى کارترىج دار با کارترىج مخصوص           NIOSHطبق پيشنهاد   

استفاده …  و SCBA ، ماسک تمام صورت        SARمحافظت در برابر آمونياک،       
 .شود

  حفاظت تنفسى
 

هصفح  
٠١شماره وىراىش ٢  ET/HSE/004 

 



 

 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

گاز آمونياک : نام  مواد وابسته : مجموعه    
 
 
 

  احتياطات محيط-٧
تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                         

. اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند       اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات            . افراد آموزش دىده انجام دهيد        
 .محيط را تهوىه کرده

 حفاظت محيط

. از اسپرى ىا مه آب براى مهار گاز استفاده شود          . سيلندرهاىى را که نشتى دارد به زىر هودهاى مکنده ببرىد          
 نظافت محيط آلوده .از جرىان مستقيم آب استفاده نکنيد

 
 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .برطبق قوانين محلى و کشورى عمل شود

 دفع بسته بندى شده 

 
 
 
  جابجاىى و انبار -٩

قبل از جابه     . اىن مواد خورنده هستند و در فضاهاى بسته خطر انفجار دارند                    
افراد باىد  . جاىى، اقدامات کنترل مهندسى براى حفاظت اپراتور بسيار مهم است            

افرادى که با اىن مواد          . حفاظت فردى مورد نياز باشند         مجهز به کليه لوازم          
سروکار دارند باىد آموزش الزم را در ارتباط با نحوة انجام کار و خطرات کار                   

 .با اىن ماده را ببينند

 احتياطات جابجاىى

درجاى خنک، خشک، با تهوىه محيطى مناسب، به دور از اشعه آفتاب، گرما و                 
سيلندرهاى اىن ماده نباىد در مجاورت       . ر انبار شوند  منابع محترق، مواد آتش گي     
 .آسانسور، راهروها انبار شود

شراىط انباردارى       

 بسته بندى مناسب 
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زىکى و شيمياىى مشخصات في-١٠  
 حالت فيزىکى گاز

 شکل فيزىکى ماىع بى رنگ تحت فشار
 رنگ بى رنگ

 بو بوى تند، نافذ و شدىدًا محرک دارد
 PH ) نرمال١/٠ (١/١١، )نرمال١ (٦/١١

 حالليت آب  ) ميلى ليتر آب صفر درجه سانتيگراد١٠٠ گرم در ٨/٨٩(قابليت انحالل باالىى دارد 
 حالليت در حاللهاى آلى . اتر، ساىر حاللهاى آلى و اسيدهاى معدنى قابل حل استدر اتانول، دى اتيل

 دانسيته/وزن مخصوص  درجه سانتيگراد١/٢١ در ٦٠٩/٠ درجه سانتيگراد، -٤/٣٣ در ٦٨٢/٠
٥/١٥%  LEL 

 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت١٥٦٢(درجه سانتيگراد  ٨٥٠
 (F.P)نقطه اشتعال 

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-١٠٨( درجه سانتيگراد -٧/٧٧ :نقطه انجماد 
 نقطه جوش(b.p) ) درجه فارنهاىت-٢٨( درجه سانتيگراد -٤/٣٣
 درجه  ١/٢١ کيلوپاسکال در      ٨٨٨ درجه سانتيگراد، اکثرًا گزارش شده            ١/٢١ کيلوپاسکال در      ٧/٧٨٦

 فشار بخار سانتيگراد

mpa.s وىسکوزىته  کيلو پاسکال٣٣/١٠١  درجه سانتيگرادو٢٠ در ٠٠٩٨٢/٠ 
 ساىر اطالعات 

 
 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١
 مالحظات عمومى .اىن ماده براى آبزىان و محيط زىست آنها بسيار سمى مى باشد

 رفتار در محيط زىست .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 يت تجزىهقابل .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد

 اثر روى محيط آبزىان .اىن ماده براى آبزىان و محيط زىست آنها بسيار سمى مى باشد

  ساىر اطالعات .اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 درجه سانتيگراد به هيدروژن و نيتروژن تبدىل مى          ٥٠٠ تا   ٤٥٠در دماى   . در فشار معمولى پاىدار است    

 پاىدارى .شود
 محيطهاى مورد اجتناب دماى باال، تخليه الکترىسيته ساکن، جرقه الکترىکى، جوشکارى

، آنهيدرىد اسيد، اسيدکلرىد،     …ا، پيراکسيدهيدروژن، ترى اکسيد کروم و       عوامل اکسيدکننده مثل پرکلراته    
ترکيبات نقره،جيوه، دى کلراىد گوگرد،تترابرميد ترليوم و              هالوژنها، فلزهاى سنگين و نمکهاى آنها،              

  نيترو، استالدئيد    -٤ نيترو،     -٢تتراکلرىد تلرىوم، اکسيداتيلن، تيوسيانات،تترامتيل آمونيوم آميد، کلسيم،               
 …و

 مواد نا سازگار

 خطرات ناشى از تجزىه 
 ساىر اطالعات .آمونياک در مجاورت با جرقه هاى الکترىکى به نيتروژن و گاز قابل اشتعال هيدروژن تجزىه ميشود

 
  سم شناسى-١٣

LC50 (rat): 3670 ppm (4-hour exposure) 
LC50 (mouse): 2115 ppm (4-hour exposure) مسموميت تنفسى 

 مسموميت غذاىى .تستى صورت نگرفته است
 مسموميت ا ز پوست .تستى صورت نگرفته است

غلظت بسيار باالى اىن گاز سبب تحرىکات بسيارشدىد و جراحات خورنده در             
 مسموميت چشمى .چشم مى شود

 اثرات حاد .اطالعاتى موجود نيست

 ساىر اطالعات 
 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA : 25 ppm (17 mg/m3)   

TLV STEL : 35 ppm (24 mg/m3) 
LC 50    

 
 
 
 

  مقررات حمل و نقل-١٤
 حمل و نقل هواىى  کيلوگرم٥
 حمل و نقل درىاىى  کيلوگرم٥
 آهن و جاده حمل و نقل راه   کيلوگرم٥

  گاز خورنده-٤/٢: طبق بندى 
 ساىر اطالعات UN 1005: شماره شناساىى 
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  اطالعات نظارتى -١٥
[R10;T;C;N] نمادهاى خطرات 

[R:10-23-34-50] 
 نشانه هاى رىسک

R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*9-16-26-36/37/39-45-61] 
 نشانه هاى اىمنى
S-Phrase(s)  

 
  ساىر اطالعات -١٦

مثل اوره، نيترات آمونيوم،        . بطور معمول اىن گاز در صناىع توليدکودشيمياىى استفاده ميشود                    
مچنين در توليد اسيدنيترىک، نخ هاى           ه. سولفات آمونيوم، فسفات آمونيوم و کود ماىع نيتروژنه               

 اىزوسيانات تولوئن و مالمين     -٤و٢پالستيکى و صناىع پالستيک و آکرولين، هگزا متيلن دى آمين،            
و در موارد کم اهميت تر در موتورهاى سرما ساز، سيستمهاى جذبى، تهيه                                 . استفاده ميشود  

، محلولهاى دندان پزشکى،         خميرکاغذ و کاغذ سازى، جالى فلزات مثل مس، نيکل، موليبدن                        
تميزکننده ها، شوىنده ها، صناىع غذاىى، صناىع نساجى، تصفيه آب، صناىع داروىى، در توليد اوره                  

در ساخت مواد شيمياىى  آلى و غير آلى ازقبيل سيانيدها و آميدها بسيار زىاد                     . استفاده ميشود … و
 پروتئين در بدن اىن ماده پيدا مى شود           بطور طبيعى در متابوليسم اسيدنوکلئيک و      . استفاده مى شود  

 .که جزئى از رژىم غذاىى است

 کاربردهاى ماده
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