
 
 
 
 
 
 
    وميترات آمونين              منی موادي کارت ا 
 
 

     AMMONIUM NITRATE                                                ICSC: 0216                    
                                                                                                       CAS # 6484-52-2مونيوم نيتراتآ

                                                                                                   RTECS # BR9050000 نيتریكاسيد
                                                                                                                  ICSC # 0216نمك آمونيوم

                                                                                                         ١/٨٠UN # 1942: وزن مولكولى 
NH4NO3: فرمول شيميایى 

 / نوع خطر
 مواجهه

 قياطفاء حر/ ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 

ا    :آتش  ت ام راق اس ل احت ر قاب غي
دت   واد را ش ایر م راق س احت

 .می بخشد
ل    وزی قاب ش س ورت آت در ص
ا و     وم ه ت و في ار اس انفج
می آزاد    ا س رک ی ای مح گازه

 .می کند

ل    ا عوام ی ب يچ تماس ه
اء    ا احي ار ی ل انفج قاب

 . باشدکننده نداشته

 .استفاده از آب فراوان
ر   ده دیگ اموش کنن ل خ يچ عام از ه

 .استفاده نشود
در صورت بروز آتش سوزی در محيط          

راوان آب   ادیر ف راف از مق يل (اط س
 .استفاده نمایيد) مانند

وزی و  :انفجار  ش س ر آت ال خط احتم
ور و    يط محص ار در مح انفج

 .گرم را دارد
 
 

ا در صورت بروز آتش سوزی، بشکه ه       
ردن آب  ا اسپری ک ر ظروف را ب و دیگ

 .خنک نگهدارید
ارزه      ن مب يط ایم ک مح ش از ی ا آت ب

 .ناحيه خطر را تخليه نمایيد. نمایيد

 :مواجهه 
 

از پخش گرد و غبار ماده    
 .جلوگيری نمائيد

 

 :استنشاق 
 

 سرفه، سر درد، گلو درد
 )بخش گوارش را ببينيد(
 
 

تهویه موضعی یا حفاظت    
 تنفسی

 .ازه، استراحت هوای ت
نفس    د ت ته باش رورت داش ر ض اگ

 .مصنوعی به فرد بدهيد
کی   ای پزش ت ه رای مراقب رد را ب ف

 .بفرستيد
 قرمزی :پوست 

 
 
 

اس          دستکش های حفاظتی ابتدا مقدار زیادی آب زده، سپس لب
ددًا             د و مج وده شده را در بياوری های آل

 .آب بزنيد
 .برای مراقبت های پزشکی ارجاع دهيد

 قرمزی، درد :ا چشم ه
 
 
 

ا  عينک های ایمنی ا را ب ه چشم ه دین دقيق رای چن دا ب ابت
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

اگر به سادگی امکان پذیر باشد لنزهای         
 .تماسی ا بيرون بياورید

 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید
اخن         :گوارشی دل درد، کبودی لب ها یا ن

نج،     ت، تش ودی پوس ا، کب ه
تفرا ی، اس هال، گيج غ، اس

 ضعف
تر بخش  ( ات بيش رای اطالع ب

 )استنشاق را ببينيد

 :در حين کار
اميدن و  وردن، آش خ

 سيگار کشيدن ممنوع

 .دهان را آب بکشيد
کی   ای پزش ت ه رای مراقب رد را ب ف

 .ارجاع دهيد



 
 
 
 
 

بسته بندی و برچسب زدن )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
ه داخل ظروف  ه شده را ب اده ریخت م

 . غير قابل احتراق بریزید
ه   راوان ب ا آب ف ده را ب اده باقيمان م

 .سمت بيرون برانيد
 
 
 

ده  شدن  از سرریز    محتویات خاموش کنن
 . جلوگيری نمائيدهای آتش

واد    تعال و م ل اش واد قاب ه دور از م ب
 .احياء کننده نگهداری شود

 .در مکان خشک نگهداری شود

UN Hazard Class: 5.1 
UN Packing Group: III 

هم
 :خطرات استنشاق  م

 .ین ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شودآئروسول های ات
 :های مواجهه  هراا

 . برای آن مشخص نشده استTLVع

 :حدود مجاز شغلی ال

 .این ماده یک اکسيد کننده قوی بوده و با مواد قابل احتراق و مواد احياء کننده واکنش می دهدط

وم های سمی          این ماد ا می  ) اکسيدهای ازت (ه در اثر حرارت یا به هنگام سوزاندن تجزیه شده و توليد في
 . نماید

 .این ماده ممکن است سبب تاثيراتی بر خون شده و تشکيل متهموگلوبين را سبب گردد 

 :ت ظاهری يکی و وضعيزيحالت ف
 .بی بو و جاذب رطوبت  .بی رنگ تا سفيد رنگ . ماده جامد به اشکال مختلف 

 
 :کی يزيخطرات ف

 
 :ی يايميخطرات ش

 . حرارت دادن این ماده ممکن است سبب احتراق شدید یا انفجار گردد

 

 

 

 .  درجه سانتيگراد قابل اغماض است٢٠تبخير این ماده در دمای 
 .ولی به هر حال غلظت ذرات معلق آن  در هوا به سرعت به حد زیان آور می رسد

 
 : اثرات مواجهه کوتاه مدت

 . ا تحریک می کنداین ماده چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی ر

 
 :ا مکررياثرات مواجهه طوالنی مدت 

 
 
 
 
 



 
 

 :کی يزيخواص ف
رارت     ه ح ود در درج وش خ ه ج ر نقط ه ٢١٠در زی  درج

 .سانتيگراد تجزیه می شود
  درجه سانتيگراد١٧٠: نقطه ذوب

 ٧/١): ١= آب (چگالی نسبی 
ت در آب  ای (حاللي انتيگراد ٢٠در دم ه س  ١٩٢):  درج

  ميلی ليتر١٠٠گرم در 
 

 

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

 .باید توجه ویژه ای به آن داده شود
 

 نکات قابل توجه
 . ود به هنگام مخلوط شدن با مواد آلی در قبال ضربه حساس می ش

 .با مقدار زیادی آب خيس نمائيد) به لحاظ خطر آتش سوزی(لباس های آلوده شده را 
Transport Emergency Card: TEC (R)-51G09 
NFPA Code: H2; F0; R3; 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0216                                                                             AMMONIUM NITRATE 

 
 
 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
 با همکاری آقای دکتر عباس فرقدان


