
 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

اوره کشاورزى: نام  کودها : مجموعه    
 
  ماهيت ماده-١

 نام شيمياىى  اوره
آميد از کربونيک اسيد، کارباميد، کارباميميدىک اسيد، کاربونيل دى آميد، کاربونيل دى آميد، کاربونيل              

 نامهاى  مترادف .دى آمين، اىزواوره

٥٧-١٣-٦ CASشماره  

٢٠٠-٣١٥-٥     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى آليفاتيک آميد، کربوکسى آميد آليفاتيک، آليفاتيک دى آميد، آميدکربونيک اسيد، اوره

 وزن مولکولى ٠٦/٦٠

C-H4-N2-O فرمول شيمياىى 
 
 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 

 رلوزی خط مواد سمی مواد آتش گیر مواد محرک مواد خورنده

    

 
خطرناک برای  مواد منفجر شونده مواد اکسید کننده

   محیط زیست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣
. حيوانات نشان داده است که تماس با اىن ماده سبب تحرىکات معتدل و شدىد چشم ميشود                     مطالعات برروى   

اىن ماده در روزهاى متمادى به مدت ىکسال تحرىک و مشکلى در چشم انسانها بوجود                                % ١٠محلول   
 .اىن ماده ممکن است سبب تحرىک و ورم ملتحمه چشم شود. نياورده است

 تماس با چشم

اما ممکن است باعث تحرىکات پوستى      . اده سبب تحرىک و صدمه به پو ست نمى شود          پودر و محلول اىن م    
تماس هاى مکرر و طوالنى مدت با اىن ماده              . شود به خصوص موقعى که اىن ماده به صورت نم دار است              

 .ممکن است منجر به درماتيت پوستى شود
 تماس با پوست

 بلعيدن و خوردن .تفراغ شدىد، تهييج و بيهوشى ميشودسبب تهوع، اس%) ٩٨محلول (خوردن تصادفى کود اوره 
اطالعاتى در مورد استنشاق و تأثيرات اىن ماده توسط انسانها و حيوانات            . اوره به صورت بخار وجود ندارد     

مقادىر زىاد گردوغبار و ميست اىن ماده سبب تحرىکات بينى و گلو همراه با زخم گلو،                    . گزارش نشده است  
 .تاهى تنفس ميشودسرفه، عطسه و کو

 تنفس

 حرىق 
 انفجار .گرد و غبار اوره غيرقابل انفجار است

 اثرات زىست محيطى 
 
  کمکهاى اوليه-٤

چشم را به مدت چند دقيقه با آب شستشو            . به مصدوم اجازه ندهيد چشمهاىش را بمالد        
. مصدوم مى باىست چشمهاىش را به اطراف بچرخاند تا آلودگى خارج شود                      . دهيد
به پزشک  . دقيقه با آب شسته    ٥صورتيکه آلودگى برطرف نشد چشمها را به مدت            در

 .مراجعه شود

 تماس با چشم

 دقيقه با آب ولرم شستشو داده تا آلودگى برطرف             ٢٠سرىعًا موضع آلوده را به مدت         
 تماس با پوست .شود

ى درصورت هوشيارى فرد دهان و     . هرگز به فردى که بيهوش است چيزى نخورانيد         
 تا  ٢٤٠به فرد هوشيار     . را با آب تميز شستشو داده و فرد را وادار به استفراغ نکنيد                

اگر استفراغ به صورت طبيعى اتفاق افتاد دوباره به فرد           . ميلى ليتر آب بخورانيد    ٣٠٠
 به پزشک مراجعه شود. آب داده

 بلعيدن و خوردن

 به هواى آزاد ببرىد و سپس        اگر عالئم نماىان شد فرد مصدوم با منبع مولد آلودگى را             
 تنفس .به پزشک مراجعه کنيد

 اطالعات پزشکى 

 

 
  اطفاء حرىق -٥

گردوغبار اىن ماده غيرقابل انفجار     . اوره در اکثر مواقع پاىدار است و تجزىه نمى شود         
گردو غبار آن مى تواند در دماهاى بسيار باال ، بسوزد ولى سبب انفجار نمى                        . است
 .شود

 يرىخطر آتش گ

 نحوه مناسب اطفاء .از موادى استفاده شود که اىن نوع حرىق را احاطه کند. اىن ماده تجزىه نمى شود
در هنگام سوختن اىن ماده، ممکن است گاز محرک و سمى اکسيدنيتروژن و آمونياک                  

  ساىر توضيحات .آزاد شود
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  احتياطات شخصى-٦

دستکش هاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى، لباسهاى آستين بلند و شلوار ىا لباسهاى                          
 حفاظت پوست .سراسرى مقاوم در برابر اىن مواد استفاده شود

ام کار با اوره نمدار، استفاده       درهنگ. گوگل اىمنى مخصوص مواد شيمياىى استفاده شود        
 حفاظت چشم .ازحفاظ صورت الزامى است

دستکش هاى مقاوم در برابر مواد شيمياىى، لباسهاى آستين بلند و شلوار ىا لباسهاى                          
دوش و چشم شور اىمنى در محيط هاى        . سراسرى مقاوم در برابر اىن مواد استفاده شود       

 کار با اىن ماده الزامى است
 حفاظت بدن

نوع سيستم   .  برعليه گردوغبارات استفاده شود        NIOSHاز سيستم هاى محافظ تنفسى         
  حفاظت تنفسى .حفاظت تنفسى بستگى به مقدار غلظت ماده و نوع تماس با اىن ماده دارد

 
 
  احتياطات محيط-٧

فقط تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطرف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را                 
اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز             . توسط افراد آموزش دىده انجام دهيد       

 . محيط را تهوىه کرده. استفاده کنند
 حفاظت محيط

مواد زائد را در داخل       . مواد رىخته شده را با موادى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد                       
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شستشو دهيد. ب مخصوص نگهدارى کنيدظروف مناسب، دربسته و با برچس

 
 
  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بند-٨

 دفع ضاىعات مواد .طبق قوانين محلى و کشورى عمل شود
 دفع بسته بندى شده .درصورت امکان در مکان مناسب دفن بهداشتى شوند. ضاىعات را در جاى مناسب انبار کرده

 
 
  جابجاىى و انبار-٩

برچسب مناسب و اجتناب از صدمه به         . اىن مواد خطرات بالقوه اى ندارند       
ظروف و استفاده از تهوىه محيطى و اجتناب از توليد گردو غبار، ميست                    

 .کافى به نظر مى رسد
 احتياطات جابجاىى

درمحيط خشک، خنک، باتهوىه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم                   
شراىط انباردارى       .واد ناسازگار و محيط هاى پرخطر نگهدارى شوندآفتاب، م

  بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى جامد

 شکل فيزىکى .، پودر ىا گلوله مانندکرىستال
 رنگ سفيد

 بو وقتى در مجاورت رطوبت قرار مى گيرد، کمى بوى آمونياک مى دهد
 PH )اوره درآب% ١٠محلول  (٢/٧

 ٢٠ ميلى ليتر آب      ١٠٠ ميلى گرم در      ١٠٠گرم ىا   ١٠٠ ميلى گرم در    ٦/٥١. (حالليت بسيار باالىى دارد    
 حالليت آب  )درجه

تانول و گليسيرىن قابليت انحالل باالىى دارد، در اسيداستيک، پرىميدىن و اسيدهيدروکلرىک              در اتانول، م  
 حالليت در حاللهاى آلى .در اکثر مواقع در کلروفرم و دى اتيل اتر حل نمى شود و در بنزن غيرقابل حل است. حل ميشود

 دانسيته/صوزن مخصو  درجه سانتيگراد٢٠ در ٣٢٣/١ درجه سانتيگراد، ٢٠ در ٣٣٥/١
 LEL .مشخص نشده است

 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 نقطه اشتعال(F.P) .اوره قابليت احتراق در بيشتر موقعيت ها را ندارد

 درجه سانتيگراد تجزىه        ١٣٥، در دماى        ) درجه فارنهاىت    ٢٧٥-٢٧١(  درجه سانتيگراد        ١٣٥-١٣٣
 نقطه ذوب(m.p) ميشود

 نقطه جوش(b.p) .دن به نقطه جوش، تجزىه ميشودقبل از رسي
 فشار بخار )شکل بخار به خود نمى گيرد. (اکثر مواقع صفر است

mPa.s وىسکوزىته  درجه سانتيگراد٢٠ در ٩٦/١ 
 ساىر اطالعات )قابليت جذب رطوبت هوا را دارد ( رطوبت گير 

 
 

  اطالعات زىست بوم شناختى-١١

 مالحظات عمومى .توسعه پيدا خواهد کردموضوع اىن مبحث در آىنده 
زمانيکه اىن ماده وارد اتمسفر مى شود سرىعًا به وسيله واکنش هاى                      

نيمه (فتوشيمياىى رادىکال هاى هيدروکسيل به فاز بخار تبدىل مى شود             
 ).  ساعت دارد٦/٩عمرى معادل 

زمانيکه وارد خاک مى شود آمونياک موجود در خاک را هيدروليز                    
 ). ساعت٢٤(ميزان هيدروليز اىن ماده نسبتًا سرىع است . مى کند

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
 ميلى گرم در ليتر      ٣٠٠٠٠ تا    ١٦٠٠٠حد بحرانى براى نهرهاى آب          

 اثر روى محيط آبزىان .آب رودخانه جارى است

 ساىر اطالعات .ده توسعه پيدا خواهد کردموضوع اىن مبحث در آىن
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  پاىدارى و بر هم کنش ها-١٢
 پاىدارى .به تدرىج آمونياک مى دهد. پاىدارى معمولى دارد

 محيطهاى مورد اجتناب . سانتيگراد، رطوبت درجه١٣٥دماى باالتر از 
عوامل اکسيدکننده قوى، هيپوکلرىت سدىم، هيپوکلرىت کلسيم، پنتاکلرىدفسفر، نيترىت سدىم، نيترىت                            

 مواد نا سازگار پتاسيم، کروميل کلرىد، پرکلرىت نيتروسيل، پرکلرات گاليوم، تتراکلرىدتيتانيوم
در . جوش مى شود به دى اکساىد کربن و آمونيک تجزىه مى شود              در زمانى که اىن ماده گرم تر از نقطه             

 خطرات ناشى از تجزىه .زمانى که مى سوزد مقدار کمى از خود گازهاى اکسيدهاى نيتروژن متساعد مى کند

 ساىر اطالعات 
 

  سم شناسى-١٣
 ميلى گرم در مترمکعب سبب تحرىکات مختصر       ٢٢گرد وغبار اوره به مقدار      

 يت تنفسىمسموم .مى شود
LD50 (oral, rat):  8471 mg/kg 
LD50 (oral, mouse):  11000 mg/kg مسموميت غذاىى 
LD50 (dermal, rabbit): greater than 21000 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

دقيقه سبب کاهش اپيتليوم قرنيه خرگوش ها         ٥محلول اشباع شده اوره پس از         
 مسموميت چشمى .ميشود

 داثرات حا 
. اىن ماده از راه تنفسى، خوراکى و جذب پوستى خطرناک و مضر است                          

همچنين ممکن است موتاژن      . مى تواند سبب تحرىکات پوستى و چشمى شود          
 .باشد

  ساىر اطالعات

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :  10 mg/m3 (inhalable); 3 mg/m3 (respirable)  
TLV STEL :    LC 50    

 
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هواىى .اطالعاتى موجود نمى باشد
 حمل و نقل درىاىى .اطالعاتى موجود نمى باشد
 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى موجود نمى باشد

 شيمياىى در ليست مخصوص حمل و نقل مواد خطرناک قرار             اىن ماده 
ولى درهرصورت مى توان به قوانين و مقررات مربوط به هم               . ندارد

 .خانواده اىن مواد استناد کرد
 ساىر اطالعات
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  اطالعات نظارتى -١٥
 نمادهاى خطرات 

R36 R37 R38 R40 نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

S26 S36 نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
همچنين در توليد رزىن سازى،       .بطور عمده در صناىع به عنوان کود مورد استفاده قرار مى گيرد                 

، چسب و چسب ماىع، حاللها، داروىى، مواد ميانى شيمياىى،                          )مالمينمثل   (پالستيک سازى      
همچنين در توليد    . خميردندانهاى حاوى آمونياک، عوامل ضد حرىق مورد استفاده قرار مى گيرد                 

بعضى از حشره کش ها، سوخت هواپيما و روغنهاى روان کننده، ترکيبات ضدىخ، کاغذهاى مقاوم                 
ير نانواىى براى تخمير آن، در توليدات نوشابه هاى الکلى و                       به رطوبت، مواد افزودنى به خم           

 .ژالتين مورد استفاده است

 کاربردهاى ماده
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