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   و اجزاء تشكيل دهنده آن مادهمشخصات -1
نام شيميايي  )نيتروژن( ازت  

 نامهاي  مترادف  نيتروژن

  شماره انجمن شيمي آمريكا   7727 - 37 - 9
شماره اتحاديه اروپا  231 - 783 - 9

 خانواده شيميايي گازها
 وزن مولكولي  28/ 01

N 2 آنو اجزاء تركيب  فرمول شيميايي
  )عالئم حفاظتي( عمومي  اطالعات-2

  لوزي خطر  مواد سمي  مواد آتش گير  مواد محرك  مواد خورنده

    

مواد اكسيد 
  كننده

مواد منفجر 
 شونده

خطرناك براي 
  محيط زيست

  

  

  

  
  

             

  :)گ زردمربع رن(واكنش پذيري                                                     :راهنمائي براي لوزي خطر
 امكان تغييرات شيميايي شديد وجود دارد از پاشش شيلنگ از راه دور استفاده -2 غير پايدار در صورت گرم كردن -1 معموالً پايدار -0

  شود 
 ممكـن اسـت منفجـر شـود،اگرمواد در          -4 شوك شديد يا گرما ممكن است سبب انفجار شود،از پشت موانع ضد انفجار نظاره شـود                  -3

 .ار گرفته باشند،محوطه را تخليه كنيدمعرض آتش قر
  :)مربع رنگ قرمز(آتش گيري 

 در دمـاي معمـولي      -3 آتش گيرد وقتي به مقدار متوسطي حـرارت ببينـد            -2 براي آتش گرفتن بايد پيش گرم شود         -1 نمي سوزد    -0
  . بسيار آتش گير-4آتش مي گيرد 
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 بـسيار خطرنـاك،از   -3 خطرناك،از دستگاه تنفـسي اسـتفاده شـود       -2 كمي خطرناك    -1مانند مواد معمولي    :)مربع رنگ آبي  (سالمتي  
   در صورت تماس با بخار يا مايع بسيار خطرناك-4لباس كامالً محافظ استفاده شود 

  عامل اكسيد-OX با آب واكنش  مي دهد                -W:)مربع رنگ سفيد(كليد توجه .
  شخصي هشدارهاي حفاظتي-3

 در صورتيكه بطور فشار  است و در خروج از كپسول موجب  يخ زدن مي شود ،  كه تحت نيتروژن مايع
چشم قرار گرفته بافتهاي در معرض ، موجب يخ زدگي )به چشم اصابت كند(تصادفي وارد چشم گردد 

 .آلودگي مي تواند موجب يخ زدگي جزئي و يا عميق شودخواهد شد و بسته به ميزان 
  تماس با چشم

 ويا تماس پوست با نيتروژن تحت فشار كه بسرعت شروع به انبساط يع روي پوستريختن نيتروژن ما
 عوض شدن رنگ .، موجب يخ زدگي محل تماس مي گرددكرده و دماي زيادي از محيط مي گيرد

 .پوست از عوارض آن است
  تماس با پوست

بديل به گاز مي شود، ه نيتروژن مايع پس از خروج از سيلندر در مدت بسيار كوتاهي تبا توجه به اينك
و مجاري آن با مخاط دهان  اتفاقي در هر صورت تماسموضوع خوردن و بلعيدن آن منتفي است اما 

  .گوارشي موجب يخ زدگي آنها مي شود
  بلعيدن و خوردن

ممكن است در محيط حجم هوا نيتروژن است، استنشاق اين گاز ضرري ندارد، اما % 80با توجه به اينكه 
ر صورت نشت مقادير قابل توجهي از گاز ازت، اين گازجايگزين اكسيژن هوا شده و سبب هاي محدود د

كمبود اكسيژن در هوا مي تواند سبب سردرد، زنگ زدن در . بروز خطر كمبود اكسيژن و خفگي گردد
 16 تا 12يكه صورتدر . گوشها، سرگيجه، كسالت، بيهوشي، حالت تهوع، و از كار فتادگي حواس شود

موجب افزايش تعداد دفعات دم و بازدم استنشاق اين گاز  ،در محيط وجود داشته باشدكسيژن ادرصد 
 در صورتيكه مقدار اكسيژن در محيطي .دكنتا حدودي مختل مي را شده و هماهنگي رفتارهاي عضالني 

فرد ي تعادل روحي روان  درصد برسد 14 تا 10 كمتر شده و به پراكنده شده استدر آن كه گاز نيتروژن 
رسيدن در صورت . وي فراهم مي شودخستگي غيرعادي و اختالل در تنفس برهم خورده و موجبات 

 به فرد مصدوم دست داده و هوشياري حالت تهوع و استفراغ، حجمي درصد 10 تا 6غلظت اكسيژن به 
شده و اكسيژن، فرد دچار تشنج  درصد 6 كمتر ازدر غلظتهاي . وي كاهش يافته و يا از دست مي رود

    .احتمال توقف تنفس و مرگ وي وجود دارد

  تنفس

موجب قابل اشتعال نيست ولي سرايت آتش و دماي باال به مخازن و يا خطوط انتقال آن مي تواند 
در حضور اكسيژن و دماي باال ، اكسيدهاي خطرناك ضمنا . شودتركيدگي اين ظروف و يا مسيرها 

 .خواهند شدتوليد نيتروژن 
  حريق 

  انفجار .صيت انفجاري نداردخا
چهارپنجم حجم هوا را نيتروژن تشكيل مي دهد اما اثر مخربي ندارد زيراورود نيتروژن به محيط زيست

درصورت ايجاد حادثه اي كه منجر به ورود مقادير زياد نيتروژن به يك ناحيه محدود گردد، افراد حاضر   اثرات زيست محيطي
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 به آن اشاره شد قرار خواهند ربوط به تنفسدر آن منطقه در معرض تمام خطراتي كه در قسمت م
   .گرفت

  كمكهاي اوليه-4

 40 از در صورت برخورد نيتروژن مايع به چشم ، بايد آن را با آب ولرمي كه دمايش كمتر
در مواردي كه حادثه شديد باشد، بايد به . شستشو دهيمبه آرامي درجه سانتيگراد باشد 

  .پزشك مراجعه شود
  تماس با چشم

. ابتدا لباسهاي محل يخ زده را به آرامي از بدن خارج كنيد تا مانع تبادل حرارتي نشود
هرگز محل يخ زده را ماساژ ندهيد، زيرا احتمال آسيب ديدن اندامهاي يخ زده وجود دارد، 

 به آرامي درجه سانتيگراد باشد، 40 آب ولرمي كه دمايش كمتر از ل مورد نظر را بامح
  .  در موارد حاد بايد به پزشك مراجعه شود. دشستشو دهي

  تماس با پوست

ن و خوردن نيتروژن مايع وجود نداشته و در هر صورت ايجاد مسموميت امكان بلعيد
 بلعيدن و خوردن  .شيميايي نمي نمايد

يي ورود مقادير زياد نيتروژن مايع به محيط اطراف خود و نهايتا تنفس هواكسيكه بر اثر 
دچار خفگي شده باشد ، بايد فورا به يك )  درصد84بيش از (با غلظت زياد نيتروژن 

در صورت تنفس مقادير بيشتري از . محيط باز و يا محيطي با تهويه مناسب منتقل شود
گاز نيتروژن، بايد به فرد تنفس مصنوعي داده شده و در موارد حاد بايد به هواي آلوده به 

  . پزشك مراجعه شود

 نفست

 اطالعات پزشكي .نيتروژن يك گاز خنثي بوده و ايجاد مسموميت شيميايي نمي نمايد

  خاموش كردن آتش -5

  خطر آتش گيري  .آتش نمي گيرد

   آتشنحوه مناسب خاموش كردن  . و خود باعث كند شدن اتش مي شودآتش نمي گيرد
طوط لوله در صورت ايجاد آتش سوزي بر اثر مواد آتش زا ، مخازن و خ

  ساير توضيحات   . انفجار و تركيدگي دارند خطر در اثر فشار بسيار باالنيتروژن

  در زمان كار با ماده شخصي مراقبت هاي-6

  حفاظت پوست .در موقع حمل كپسولهاي نيتروژن از ذستكش استفاده كنيد
 حفاظت چشم .از عينكهاي لبه در و در صورت لزوم از محافظ صورت استفاده نماييد

  حفاظت بدن .از لباسهاي ايمن براي كارهاي صنعتي استفاده شود
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در حالت كلي نيازي به حفاظت تنفسي نيست اما سطح اكسيژن محيط كاربايد 
 نشت نيتروژن از ماسك و كپسول  احتمال حفظ شود، در صورت% 5/19باالي 

  .اكسيژن استفاده نماييد
 حفاظت تنفسي

   كار در زمان پخش تصادفي مادهمحيطمراقبت از -7

در .  توسط پرسنل آموزش ديده شده، برنامه ريزي شده باشدازت پخش تصادفي  احتمال از قبل بايد براي
، سپس پرسنل آموزش صورت نشت گاز ابتدا محيط كار را از كاركنان و افراد حاضر در محل خالي كنيد

در ود كنند يا شير ورودي به محل نشت را ببندند،  بايد با تجهيزات مناسب محل نشت گاز را مسدديده
صورتيكه امكان جلوگيري از خارج شدن گاز به محيط نبود با تهويه قوي اجازه دهيد تا گاز خارج شده و 

 .تمام شود

   كارحفاظت محيط

  يط آلودهنظافت مح .رسيده است% 5/19قبل از هر كاري با تهويه محيط آلوده، مطمئن شويد سطح اكسيزن محيط به 
ضايعات دفع روش  -8  

نيتروژن ضايعاتي ندارد اما در صورت لزوم مي توان نيتروژن را در يك محيط باز و با رعايت 
جلوگيري از كمبود اكسيژن محيط و در نتيجه خفگي و يا تماس با بدن و يخ (موارد ايمني

 .وارد هواي محيط كرد) زدگي
   مادهاينضايعات دفغ  

سيلندرهاي مصرف شده را به توليدكننده باز پس دهيد، از سوراخ .  نداردضايعات بسته بندي
 .كردن و ضربه زدن به سيلندرها بپرهبزيد

  بسته بندي  دفغ ضايعات

  جابجايي و انبارداري -9

 لوله ها و در معرض شير خروجيمراقب باشيد هيچ نقطه از بدن، بدون پوشش مناسب، 
 فلزات  سطوح سرد .فشار زياد هستند قرار نگيرد يا سيلندرهايي كه حاوي سياالت در

سبب چسبيدن گوشت به سطح آنها مي شوند و در صورت فشار زياد براي جداكردن 
  .پوست از سطح فلز امكان پارگي و شكافتن پوست و گوشت وجود دارد

سيلندرها را با وسيله نقليه مناسب بصورت عمودي حمل كنيد و هرگز آنها را نياندازيد 
در صورتيكه شير يا اتصاالت كپسول ها ايراد داشت هرگز به آنها فشار . به پهلو نغلتانيديا 

 .  وارد نكنيد و با توليدكننده تماس گيريد

  احتياطات جابجايي

كپسول ها را در محيط محدود و بسته انبار . انبار بايد مجهز به سيستم قوي تهويه باشد
 محترق و انفجاري، مواد اكسيدكننده و مواد عاري از منابع،  در محيط خنك.نكنيد

  . كپسول ها بايد داراي گواهينامه بازرسي باشند.انبار شودناسازگار 
شرايط انبارداري     

  بسته بندي مناسب  كپسول استاندارد با شير اطمينان و فلز مقاوم در برابر دماي پايين و فشار باال
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  مشخصات فيزيكي و شيميايي-10

  حالت فيزيكي گاز
  شكل فيزيكي گاز

  رنگ بي رنگ
  بو بي بو

   پي اچ– اسيديته  .كاربرد ندارد
  حالليت آب   درجه سانتي گراد20حجمي در % 37/3

  حالليت در حاللهاي آلي .به منابع تخصصي مراجعه فرمائيد
  جرم حجمي    كيلوگرم برمتر مكعب25/1

  و باال پايينحد انفجار .ندارد
  ماي خود آتشگيريد .ندارد

نقطه ذوب  درجه سانتي گراد - 2/189
نقطه جوش  درجه سانتي گراد - 9/185

  فشار بخار .كاربرد ندارد
  گران روي .كاربرد ندارد

  ساير اطالعات )1=هوا (96/0 :  مخصوصوزن
  اطالعات زيست بوم شناختي-11 

نوان آلوده كننده محيط حجم هوا نيتروژن است اين ماده به ع% 78با توجه به اينكه 
 .زيست طبقه بندي نمي شود

 مالحظات عمومي

رفتار در محيط زيست .اين گاز در محيط زيست پايدار است
  قابليت تجزيه .نيتروژن در دما و فشار محيط تجزيه نمي شود

در مورد اثر نيتروژن روي محيط آبزيان اطالعات زيادي در دست نيست اما نيتروزن 
  اثر روي محيط آبزيان  .طبقه بندي نشده استاي آلوده كننده آب جزو گازه

  ساير اطالعات .به منابع ديگر مراجعه كنيد
  سم شناسي-12

 مسموميت تنفسي  .نيتروژن گاز خنثي است و سمي نيست
 مسموميت غذايي .نيتروژن گاز خنثي است و سمي نيست
   ز پوستمسموميت ا  .نيتروژن گاز خنثي است و سمي نيست
  مسموميت چشمي .نيتروژن گاز خنثي است و سمي نيست
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ريختن نيتروژن مايع روي پوست ويا تماس پوست با نيتروژن تحت فشار كه بسرعت 
شروع به انبساط كرده و دماي زيادي از محيط مي گيرد، موجب يخ زدگي محل تماس 

  .عوض شدن رنگ پوست از عوارض آن است. مي گردد
  اثرات حاد

  ساير اطالعات  .به منابع ديگر مراجعه كنيد
  پايداري و بر هم كنش ها-13

  پايداري  .نبتروژن در دما و فشار محيط پايدار است
  محيطهاي مورد اجتناب . ضربه باشده وسيلندرهاي نيتروژن بايد دور از گرما، شعل

  مواد نا سازگار .نيتروزن گاز خنثي است. ندارد
  ز تجزيهخطرات ناشي ا .ندارد
  ساير اطالعات .ندارد

براي جابجائي اين محصول در جاده هاي داخل ايران بايستي مقررات وزارت راه و ترابري و پليس راه رعايت : مقررات حمل و نقل-14
.مقررات مربوط به  سازمان ملل به عنوان الگو در جدول زير ارائه شده است . شود  

  هواييحمل و نقل  1066: شماره سازمان ملل 
  حمل و نقل دريايي  1066: شماره سازمان ملل 
حمل و نقل راه آهن و  1066 :شماره سازمان ملل 

  جاده 
   در مورد  مقررات تدوين شده اطالعات-15

 نمادهاي خطرات  ندارد

 وريسكخطر شماره ندارد
 

  وسالمت ايمنيشماره ندارد
 

  
  
  
  
  
  
  



  
   پتروشيميشركت ملي صنايع

خ مال صدرا ،  خ شيخ بهائي   ميدان ونك ،،تهران 
  104شمالي ، شماره 

  88059760:تلفن 
  :براي هرگونه آگاهي بيشتر 

msds@petrochem-ir.net 

 
 
 

 برگ اطالعات ايمني مواد
 
 
 
 

ج ش م / غ ج+ ح ق /01/ شماره ويرايش   
1384 زمستان  

/ ش ب پ ا/ش م ص پ  

 
) نيتروژن(  ازت :نام  گازها:مجموعه 

 

 ٧

  

شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشـيمي ايـران ، خـود را متعهـد بـه خـدمات رسـاني در كنـار محـصوالت توليـدي خـود  
 و  " روش  اسـتفاده سـالم و ايمـن           "ات ايجاد دسترسي كليه مشتريان بـه اطالعـ        " برگ اطالعات ايمني مواد      "هدف ما از  تهيه ي       . .مي دانند   

موفقيت در اجراي  اين برنامه ، نيازمند همكاري مشتريان گرامـي در اسـتفاده صـحيح از                  .   محصوالت عرضه شده ي ما است       " خطرات بالقوه    "
  .محصوالت براي حفظ سالمت فردي، ايمني اجتماعي و حفظ محيط زيست است 

طالعات را در اختيار خريداران ، مشتريان و كاركنان خود كه در تماس مستقيم با اين ماده مي باشند ، قـرار  صميمانه درخواست مي شود اين ا    .
 .دهيد

به باور شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران ، مطالب ارائه شده در باال صحيح تـرين و كامـل تـرين                         
 و خـسارتي بخـاطر اسـتفاده از ايـن              مـسئوليت  ،بوده است و  هيچ گونه تعهـد         اطالعاتي است كه دسترسي بدان  امكان پذير         

 مصرف كنندگان مـي بايـستي       .اطالعات  به عهده شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بازرگاني پتروشيمي ايران  نخواهد بود               
 .د خودً نسبت به مناسب بودن اين اطالعات براي اهداف كاري خود بررسي الزم را انجام دهن


