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AMMUNIA (ANHYDROUS)                                                ICSC: 0414 
 آمونياک

 NH3: فرمول شيميایی
 ٠٣/١٧: جرم مولکولی

 
 

CAS # 7664-41-7
RTECS # BO0875000
ICSC # 0414
UN # 1005
EC # 007-001-00-5

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 آتشگير :آتش 
 
 
 

 .هيچ شعله اي ایجاد نكنيد
 .هيچ جرقه اي توليد نكنيد
 سيگار آشيدن ممنوع

 

تفاده از  وزی اس ش س ان آت در زم
از     ده مج اموش کنن ل خ امی عوام تم

 .می باشد

وا :انفجار  وط ه از / مخل ن گ ار ای بخ
 .قابل انفجار است

 

 سيستم بسته، تهویه
استفاده از وسایل الکتریکی و     
 سيستم روشنایی ضد انفجار

کپسول حاوی آمونياک توسط اسپری     
 .آب خنک شود

 :مواجهه 
 
 
 

اده            ن م ا ای از هر نوع تماس ب
 .اجتناب ورزید

 

 

 :استنشاق 
 

رفه،    وزش، س اس س احس
ی  دن   تنگ اه ش س، کوت  نف

 تنفس، ناراحتی گلو
اخيری   م ممکن است ت عالئ

 .باشند

 تهویه عمومی
يله     ا وس عی ی ه موض تهوی

 حفاظت تنفسی
 
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 

ت،   :پوست  وختگی پوس زی، س قرم
 درد، تاول

ایع آن   د ا م اس ب ر تم
ی  اس م رمازدگی احس س

 .شود

 دستکش های عایق سرما
 لباس های حفاظتی

 
 

د   ادی آب بزني دار زی دا مق سپس . ابت
د  وده شده را در بياوری ای آل اس ه لب

 .و مجددًا آب بزنيد 

 قرمزی، درد، سوختگی :چشم ها 
 
 
 

ماسک محافظ صورت یا حفاظ     
ت     ایل حفاظ ا وس وام ب م ت چش

 تنفسی
 
 
 
 

ا         ا بتدا برای چندین دقيقه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

د      ذیر باش ان پ ادگی امک ه س ر ب اگ
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 

  :گوارشی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



  

 بسته بندی و برچسب زدن)ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
.وده را تخليه نمائيد  محيط آل

 .يد
 

پری آب     ا اس اک را ب

ژه  ردی وی : ت ف

  

د کننده، مواد اسيدی     

 .د
4-50 

6/37/39-45-61

 2.3
8

با یک کارشناس مشورت نمائ
ن ر روی ای تقيمًا ب ز آب را مس هرگ

 .ماده نپاشيد
از آموني گ
 .حرکت دهيد

ایل حفاظ( وس
راه      ه هم ی ب ت تنفس ایل حفاظ وس
ا      ازه ی وای ت ه ه ل ب تگاه متص دس

 )کپسول اکسيژن

ق ر حری اوم در براب ل مق در مح
 .نگهداری شود

اکسيجدا از مواد    
 .و هالون ها نگهداری شود

از تهویه مناسب استفاده گرد

EU Classification 
T symbol 
N symbol 
R: 10-23-3
S:(1/2)9-16-26-3
UN Classification
UN Hazard Class:
UN Subsidiary Risks: 

 .استنشاق غلظت باالی این ماده سبب ادم ریوی می شودم

این ماده باعث تخریب و خوردگی بافته

 م

در هغلظت زیاد این ماده  

ات
الع
اط

 

ا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 

  :کیيزيخطرات ف
 .ی باشد

  :یيايميخطرات ش
 .باشد که با اسيدها شدیدًا واکنش می دهد

 .ش می دهد

  :دود مجاز شغلی
TLV(TWA): 25 ppm; 17mg/m3 (ACGIH 1997)

  :های مواجهه هرا
 .ق می تواند جذب بدن شود

  :طرات استنشاق
 .وا می تواند باعث آلودگی هوا و آسيب های تنفسی شود

 : رات مواجهه کوتاه مدت
 . های چشم، پوست و دستگاه تنفسی می شود

 :ا مکرري مدت اثرات مواجهه طوالنی

گاز مایع فشرده شده، بدون رنگ و با بوی تند
 
 

این ماده از هوا سبکتر م
 
 

این ماده یک باز قوی می 
این ماده خورنده است و با اکسيد کننده های قوی و هالوژن ها واکن

 .اده در آب گرم حل می شوداین م
 
ح

TLV(STEL): 35 ppm; 24mg/m3 (ACGIH 1997)
MAK: 20 ppm; 14mg/m3 (ACGIH 1997)

این ماده از طریق استنشا
 
خ

ث

 .این ماده ممکن است سبب سرمازدگی شود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد -٣٣: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد -٧٨: نقطه ذوب

 ٧/٠ :)١=آب (  درجه سانتيگراد -٣٣در چگالي نسبي 
 .در آب گرم حل می شود: حالليت در آب
  آيلو پاسكال١٠١٣ : سانتيگراد درجه٢۶فشار بخار در 

 

 ۵٩/٠ :)١=هوا (بخار نسبی چگالي 
 درجه ۶۵١ حدود :درجه حرارت خود بخود سوزي

 سانتيگراد
 ٢٨ الی ١۵: حدود انفجار بر حسب درصد حجمي هوا

 

 :طی يست محياطالعات ز
 .برای موجودات آبزی مضر می باشد

 
 

 

 نکات قابل توجه
استراحت و لذا . ی گرددعالئم ادم ریوی بعد از گذشت چند ساعت ظاهر می شود و این ادم در اثر فعاليت بدنی بدتر م

 .مراقبت های پزشکی ضروری می باشد
 .استفاده به موقع یک اسپری مناسب توسط پزشک یا جانشين وی بایستی مورد توجه قرار گيرد

 .برای جلوگيری از نشتی، کپسول های حاوی آمونياک را برعکس نمائيد
 

 گر اطالعاتيد
ICSC: 0414                                                                                 AMMUNIA (ANHYDROUS)

 
 

 
  طب صنعتی ‐اراک و کوهدشت بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 سعيد روستاییمهندس  :تهيه 
 
 
 

 


