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 النتروجين السائل  

  7711رقم األمم المتحدة 
  2REكيماويات خطرة  

  2.2الفئة: 

ART-GW        

 

 المواصفات الفنية 
 

 المواصفات:
  77,7% <النتروجين  

 البيانات الفيزيائية : 
 2Nالرمز الكيماوي   

 درجة مئوية  -77591نقطة الغليان: 

 797،1  (7الكثافة النسبية : )هواء=
  319772الوزن الجزيئي: 

 درجة مئوية  7،197 –درجة الحرارة الحرجة 

كيلو باسكال   و  77792الوميض: غاز غير قابل لإلشتعالكثافة الغاز )عند نقطة 
 كيلو جرام / م مكعب  79717درجة مئوية(  75

 كيلو جرام / متر مكعب 177كثافة السائل: )نقطة الغليان( 
متر    79155درجة مئوية ( 75كيلو باسكال و  77792)عندالحجم النوعي: 

 مكعب / كيلو جرام 

 الخواص :
 النتروجين غاز ال لون له وال رائحة. 

 من نسبة الهواء.  %11يشكل النتروجين 
 النتروجين ال يساعد على الحياة، غير سام.

 إنه غير قابل لإلشتعال، وال يساعد عملية اإلشتعال. 
 

 اإلستخدامات:
وراً في وعليه فإنه يلعب د للتبريديستخدم النتروجين السائل على نطاق واسع كمصدر 

 البارد.  تخزينال
 ويستخدم في عدة مجاالت. 

  وحقظ  تجفيف,تخزين المواد القابلة للتلف: التجميد، شبه تجميد
متتجات األطعمة والوجبات قبل الطهي عند درجات حرارة 

 سطة مركبات ثالجات.منخفضة. النقل في وسط خامل بوا

  ،رجات دتوفير تخزين المنتجات البيولوجية: تجميد، شبه تجميد
حرارة منخفضة لتخزين الدم، األنسجة الحية وحفظ السائل 

 المنوي ألغراض التخصيب. 

  .الجراحة بالتبريد لعمليات المخ والعيون 

 ير تأثتحت درجة صفر مئوية، إختبارات  إلختباراتالتعدين: ا
األجزاء الصغيرة مثل كراسي  التوصيل بإنكماش، الصدمات

 بكراتالصمامات، إلى جانب التوصيل باألصناف األكبر، مثل 
 الطواحين. 

 التزويد والتخزين: 
 جصهاري الحرارة، المنخفضة التخزين صهاريجالحرارة  في  منخفضكسائل مبرد 

 إلخ...ديوار وقوارير السوائل حاويات التجارية، النقل

 وإجراءات السالمةالمناولة 
 المخاطر:

عند ما يحل النتروجين محل األوكسجين في الهواء تكون هنالك مخاطر حدوث 
 أوكسجين يعتبر خطراً.  %،7اإلختناق: إن الهواء الذي يحتوي على أقل من 

 درجة مئوية(.    ،77 -درجة حرارة منخفضة جداً. ) 
 

 توافق المواد:
والتآكل وعليه فإن أي معدن شائع وعادي يكون النتروجين ال يسبب التحات 

مقبوالً ، على أن تكون المعدة المستخدمة مصممة لتحمل ضغط ودجة حرارة 
النتروجين يجب ان تكون من مادة مناسبة  لتعامل معالعملية. المعدات المطلوبة ل

 لدرجة الحرارة الشديدة  اإلنخفاض التي سيتم  التعامل معها. 
 اإلستخدام: اإلحتياطات أثناء

ينبغي إستخدامه فقط في منطقة جيدة التهوية لمنع تراكم التركيز العالي للنتروجين. 
. نوصي %71تأكد من المحافظة على نسبة األوكسجين في الهواء بنسبة أعلى من 

ل مع تخزين والتعامبالبأن يكون مستخدم النتروجين ملماً بالمعايير ذات الصلة 
 خفضة الحرارة  والمبردة". منشتعال الالسوائل الغير قابلة  لإل

 الحماية الشخصية:
إستخدم واقيا يغطي  كامل الوجه، جوارب محكمة التثبيت لإلستخدامات مع المواد  

خفضة الحرارة  ومالبس واقية تماما بدون أكمام عند مناولة  والتعامل  مع منال
 نتروجين السائل. اأنظمة ا

 اإلسعافات األولية:
 إذا كان المصاب غير واعي: 

 .قم بنقله إلى منطقة غير ملوثة ووفر له التنفس بالمساعدة 

   .عند إستعادة التنفس العادي، يكون العالج كما ورد أعاله
 ينبغي أن تكون المعالجة حسب األعراض وداعمة ومتواصلة.

 :بالتجميد الجلد تقرحالحروق الباردة/ 

  دقائق ثم معالجتها  77الشطف بماء فاتر على األقل لمدة

 كحروق حرارية. 

  أطلب المعالجة الطبية للجميع مع التركيز على الحاالت األكثر
أو إعطاء كحول أو  تضرراً. ال تستخدم حرارة مباشرة

 سجائر. 

  .قم بحماية األجزاء  المتجمدة من اإللتهاب 

قد تختلف من  بالتجميد الجلد تقرح/ إن المعالجة الطبية للحروق الباردة
 الحروق الحرارية.  

  معلومات إضافية:
المعلومات والتوصيات والبيانات الواردة في هذه النشرة يقصد منها توفير 

 إرشادات أساسية للمستخدمين من أجل المناولة/ التعامل اآلمن واإلستخدام. 

 للمزيد من المعلومات برجاء الرجوع إلى صحيفة بيانات سالمة المواد. 

من الضروري بالنسبة لإلستخدام اآلمن للغازات أن يكون األفراد قد تم 

 تدريبهم بطريقة سليمة وعلى إلمام تام بالمخاطر المتوقعة.  
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