
GÜVENLİK BİLGİ FORMU 

(Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'nin değişik 22. maddesine dayanılarak 11.03.2002 tarihinde yayımlanan 
"Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanmıştır.) 
Hazırlama Tarihi :01.10.2011 

Azot Gazı (N2) 
 

(MSDS) 

( Azot ) 

 
 

1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 
1.1. N2, hava da %78 civarında bulunan renksiz, kokusuz, havadan hafif, yanıcı olamayan aksine 
inert özelliğine sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu olabilecek bir gazdır. 
 

1.2. Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde; amonyak 

sentezinde; kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamak, aşırı yanıcı sıvıların azot 

basıncı altında transferinde; elektronik sanayinde, ampul imalatında; nükleer reaktörlerde; 
yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde; tanker, boru hattı ve rafinerilerin 
temizlenmesinde;tahıl silolarında; ışıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında; cam ce 
çelik yapımında;kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede; gıda ve hassas 
nesnelerin paketlenmesinde; petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde kullanılmaktadır. 
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2.Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi 
 

Saf madde / Karışım : Saf madde ( saflık yüzdesi : % 99.9) 

Ticari adı : Sıvı Azot 
Karışım maddeleri / empüriteler : Tehlikeli bir duruma sebep olabilecek veya ürünün sınıfını 
değiştirecek hiçbir madde/ empürite içermemektedir. 

 
 
 

3.Tehlikelerin Tanımı 
 

Azot zehirli değildir. Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür. 
 

4. İlk Yardım tedbirleri 
 

Gaza maruz kalmış hasta derhal açık havaya çıkarılır, baygın durumda ise veya solunum güçlüğü 
çekiyor ise ilave oksijen verilerek yapay solunum yaptırılır. Sıcak tutulur ve dinlendirilir. Hastanın 

durumu takip edilir, gerekiyorsa doktora haber verilir. Gazla kirlenmiş alanları havalandırılır. 
 

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri 
 

Azot yanıcı bir madde değildir. Bu özelliğinden dolayı endüstride yangına karşı koruyucu gaz olarak 

kullanılır. Azot içeren kaplar yangına maruz kalırsa su ile soğutularak ortamdan uzaklaştırılır. 
 
 

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 
 

Yangın esnasında mümkünse gaz akışı kesilmelidir. Yangına maruz kalmış kapları derhal su ile 
soğutarak yangın alanından uzaklaştırılır. 
 

7. Kullanım ve Depolama 
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Yüksek basınçlı kaplarda gaz olarak ve / veya kreojenik kaplarda sıvı olarak depolanır. 
 

8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel korunma 
 

Kişisel korunma : Koruyucu gözlük, yüz maskesi ve izoleli eldiven kullanılmalıdır. 
 

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 
 

Fiziksel durumu : Gaz 

Görünüş : Renksiz, kokusuz, tatsız 

Kimyasal formülü : N2 

Molekül ağırlığı : 28 gr / mol 

Kaynama noktası : -195.8 0C 

Yoğunluk sıvı : 0,808 kg / dm3 (-186 0C'de) 

Yoğunluk gaz : 1.16 gr / lt. ( 21 00C ve 1 ATM) 

Erime noktası : -210 0C 
 

10. Kararlılık ve Reaktivite 
 

Normal koşullarda kararlıdır. 
 

11. Toksikolojik Bilgiler 
 

Bu ürünün herhangi bir toksikolojik özelliği yoktur. 
 

12. Ekolojik Bilgiler 
 

Bu ürünün herhangi bir ekolojik özelliği yoktur. 
 

13. Bertaraf Bilgiler 
 

İyi havalandırılmış bir yerden atmosfere verilmesi gereklidir. Birikmesinin tehlikeli olabileceği 
herhangi bir yere boşaltım yapılmamalıdır. Acil olarak boşaltılması gerektiğinde yavaş bir şekilde 
tahliye edilmelidir. 
 

14.Taşımacılık Bilgisi 
 

Ürünün taşındığı yer ile sürücü bölmesi ayrı olmayan araçlarda taşıma yapılmamalıdır . Araç 
sürücüsünün, ürünün potansiyel tehlikelerinden haberdar olduğundan, kaza veya acil durumlarda 

ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olunmalıdır. Araçlarla ürün nakliyesi yapmadan önce: - her 
türlü emniyet tedbirinin alındığından - yürürlükteki yönetmeliklere uygun taşıma yapıldığından - 
kapalı tüp taşıma araçlarında yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunmalıdır. 
 

15. Mevzuat Bilgisi 
 

Tehlikeli madde sınıfında değildir. EC etiketlemesi gerekmemektedir 

Yüksek konsantrasyonlarda soluk tıkanmasına sebebiyet verebilir. 
Tehlikeli kimyasal yönetmeliğinde belirtilen: 

S9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. 
S23 : Solunmamalıdır. 
 
 

16. Diğer Bilgiler 
 

Yüksek konsantrasyonları boğucudur. Soğuk yanıklarına neden olabilir. Azot iyi havalandırılan 
yerlerde depolanmalıdır. Uygun uyarı levhaları, ürünün yüksek konsantrasyonlarda toplanabileceği 

kapalı alanların girişlerinde bulundurulmalıdır. 
Azot teneffüs edilmemelidir. Tüm ulusal/bölgesel yönetmeliklere uyulduğundan emin olunmalıdır. 
Eğitimler sırasında, boğulma tehlikesinin üzerinde önemle durulmalı, tekrar edilmelidir. Ürünü yeni 
bir işlemde veya deneyde kullanmadan önce, malzeme uygunluğu ve güvenliği incelenmelidir. 
Bu bilgilerin kullanıcının amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımdan doğan sonuçlardan 
dolayı ENES GAZ LTD.ŞTİ.  hiç bir sorumluluk kabul etmez. gerçek ve / veya tüzel kişiler buradaki 
bilgileri kendi özel amaçlarına uygunluğu konusunda kendileri karar vermelidir. 

 


