IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI
S.C. AZOMURE S.A.TÂRGU- MURE
ROMÂNIA

NITRAT DE AMONIU

F - 33 - 600

FI
ÎNGR

CU DATE DE SECURITATE
MINTE COMPLEXE DE TIP NPK

Conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH)/ Regulamentului (CE) nr.453/2010/
Regulamentului (CE) nr.1272/2008
SEC IUNEA 1
IDENTIFICAREA SUBSTAN EI/AMESTECULUI I A
SOCIET II/ÎNTREPRINDERII
1.1 Element de identificare a produsului
Denumire
: ÎNGR9 9MINTE COMPLEXE DE TIP NPK, NP SAU NK
Alte denumiri
: ÎNGR9 9MINTE COMPLEXE
Formula chimic? : Num?r CAS
:Num?r EINECS
:Num?r de înregistrare ECHA:
pentru nitrat de amoniu: 01- 2119490981- 27- 0064
sulfat de amoniu: 01- 2119455044- 46- 0098
fosfat monoamoniacal: 01- 2119488166- 29- 0047
fosfat diamoniacal: 01- 2119490974- 22- 0044
sulfat de potasiu: 01- 2119489441- 34- 0029
carbonat de calciu: 01- 2119486795- 18- 0070
fosfat dicalcic: 01- 2119490064 - 41 - 0017
1.2Utiliz-ri relevante identificate ale substan0ei sau amestecului 1i utiliz-rile
contraindicate
Utiliz?ri identificate: îngr?D?mânt chimic
Utilizari contraindicate: nici una
1.3 Detalii privind furnizorul fi1ei cu date de securitate
Produc?tor:
S.C. AzomureD S.A.Tg.-MureD, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com , www.azomures.com
e-mail (persoana competent? responsabil? cu FDS): fds.azo@azomures.com
1.4 Num-r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen0Organismul responsabil cu informarea în situa&ii de urgen&? privind s?n?tatea este Institutul
Na&ional de S?n?tate Public? prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Interna&ional Di
Informare Toxicologic?.
Telefon: 021.318.36.20/interior 235, orar de func0ionare: luni-vineri de la 800-1500.
SEC IUNEA 2
IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substan0ei sau a amestecului
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Îngr?D?mintele complexe de tip NPK, NP sau NK sunt substan&e anorganice,
multiconstituent. Nu sunt clasificate ca fiind substan&e periculoase conform criteriilor
Directivei 67/548.
Sorturile 27-6-6; 26-5-5; 26-13-0; 27-13,5-0 sunt considerate periculoase la transport,
conform ADR, RID Di IMDG. Periculozitatea acestor sorturi este dat? de concentra&ia
nitratului de amoniu, concentra&ie mai mare de 70%, acesta determinând Di clasificarea CLP.
Îngr?D?mintele NPK de tipul: 20-20-0; 21-21-0; 22-22-0; 23-23-0; 20-10-10; 22-11-11;
16-20-0; 18-22-0; 15-15-15; 16-16-16; 17-17-17; 16-8-16; 17-16-2; 16-10-14; 17-16-2;
15-10-15-1;15-15-15; 20-10-10-2; 21-7-14; 23-15-5; 25-5-5; 25-5-5-5; 25-5-5-5-2; 25-5-5-42;
25-5-10; nu sunt considerate periculoase la transport conform ADR, RID, IMDG Di nu sunt
clasificate CLP.
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP)
Clasificarea conform Regulamentului nr.1272/2008 (CLP) este cea a nitratului de amoniu,
care fiind în concentra&ie > 70% confer? periculozitatea sorturilor 27-6-6; 26-5-5; 26-13-0;
27-13,5-0.
Clase/Categorii de pericol: Solid oxidant, Categoria 3
Lezarea grav? a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Fraze de pericol H: H 272 - Poate agrava un incendiu; oxidant
H 319 - Provoac? o iritare grav? a ochilor
Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/EEC
Nu este clasificat ca fiind o substan&? periculoas? conform criteriilor Directivei 67/548/EEC.
Pericole pentru om / s-n-tate
Acest produs nu este periculos dac? este manipulat corect.
TotuDi, se va &ine seama de urm?toarele aspecte:
contact cu pielea: poate produce irita&ii la contact prelungit.
contact cu ochii:
poate produce iritarea acestora la contact prelungit sau repetat.
ingerare:
în cantit?&i mici nu are efecte toxice; în cantit?&i mari poate
genera deranjamente gastrointestinale, iar în cazuri extreme (în
mod special la copii) formarea methemoglobinemiei, aDa zisul
sindrom “blue baby” Di poate cauza apari&ia cianozei (sesizat? prin
alb?strirea buzelor).
inhalare:
concentra&ii mari de praf con&inând acest produs pot cauza irita&ii
ale nasului Di ale c?ilor respiratorii, având ca simptoame dureri de
gât Di tuse.
Pericole pentru mediu
Nu s-a efectuat o evaluare a riscului asupra mediului deoarece nitratul de amoniu este pu&in
periculos pentru organismele acvatice.
Datorit? pericolului mic asupra organismelor acvatice Di a efectului principal, eutroficarea,
substan&a este considerat? de legea Comunitar?/na&ional? ca nepericuloas? pentru mediu.
Pericol de aprindere sau explozie
Îngr?D?mântul în sine nu este combustibil, dar poate între&ine combustia chiar Di în absen&a
aerului.
La cca. 170°C se topeDte, descompunându-se relativ lent în amoniac Di acid azotic.
La peste 200°C descompunerea este rapid? Di dac? nu se iau m?suri imediate de r?cire prin
stropire cu o cantitate maxim posibil? de ap? (inundare efectiv?), reac&ia de descompunere
poate deveni o reac&ie în lan&, produDii de descompunere (oxizii de azot) catalizând reac&ia
care se poate transforma în orice clip? în explozie.
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Îngr?D?mântul poate s? se aprind? Di s? ard? la temperaturi mari (peste 400°C) cu
descompunere simultan? în oxizi de azot, descompunere care se poate transforma în explozie
în cazul contamin?rii cu materiale incompatibile precum combustibili (benzin?, motorin?),
lubrifian&i (vaseline, uleiuri), pulberi metalice Di alte materiale specificate la pct. 10.5.
2.2 Elemente pentru etichetEtichetarea CLP
Numele substan&ei: ÎNGR9 9MÂNT COMPLEX CU NITRAT DE AMONIU
Produc?tor:
S.C. AzomureD S.A.Tg.-MureD, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265-253700, România
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com , www.azomures.com
Telefon de urgen&?: 021.318.36.20/interior 235, orar de func&ionare: luni-vineri de la 800-1500.
Pictograme de pericol: simboluri
GHSO3 - flac?r? peste cerc
GHSO7 - semnul exclam?rii

GHSO3 - Solid oxidant, categoria 3
GHSO7 - Iritarea ochilor, categoria 2
Fraze de pericol H: H 272 - Poate agrava un incendiu; oxidant
H 319 - Provoac? o iritare grav? a ochilor
Fraze de precau&ie: Prevenire
P 210 - A se p?stra departe de surse de c?ldur?/scântei/ fl?c?ri deschise
sau
suprafe&e încinse.Fumatul interzis.
P 220 - A se p?stra/depozita departe de îmbr?c?minte/materiale
combustibile (lubrifian&i,motorin?, petrol, vopsele, etc.)
P 264 - Sp?la&i-v? bine pe mâini dup? utilizare
P 280 - Purta&i m?nuDi de protec&ie / îmbr?c?minte de protec&ie(costum
de
protec&ie impermeabil la pulberi).
Interven&ie
P 370 + P 378 - În caz de incendiu utiliza&i ap? din abunden&? (inundare
cu
ap?).Folosi&i extinctoare cu praf sau bioxid de carbon
(pentru
r?cire).
P 305+351+338 - În caz de contact cu ochii: cl?ti&i cu aten&ie cu ap? timp
de mai multe minute. Scoate&i lentilele de contact, dac?
este
cazul Di dac? acest lucru se poate face cu uDurin&?.
Continua&i s? cl?ti&i.
Etichetarea UE (conform ADR)
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Numele substan&ei: ÎNGR9 9MÂNT COMPLEX CU NITRAT DE AMONIU
Produc?tor:
S.C. AzomureD S.A.Tg.-MureD, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265-253700, România
Fax: 004-0265252986, e-mail: office@azomures.com , www.azomures.com
Telefon de urgen&?: 021.318.36.20/interior 235, orar de func&ionare: luni-vineri de la 800-1500.
Clasa 5.1- Substan&e comburante
Con&inutul: Azotat de amoniu >70%AA - < =98,5% AA
Masa net? îngr?D?mânt
Simbolul de pericol:

2.3 Alte pericole
În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006, nu a fost efectuat?
evaluare PBT Di vPvB deoarece nitratul de amoniu care confer? periculozitate produsului,
este substan&? anorganic?. Alte pericole: nu se cunosc.
SEC IUNEA 3
COMPOZI IE/INFORMA II PRIVIND COMPONEN II
3.1 Produsul trebuie considerat:
Substan0Identitatea chimic- a substan0ei - ÎNGR9 9MÂNT COMPLEX CU NITRAT DE
AMONIU este o substan&? multiconstituent.
Compozi&ie: Nitrat de amoniu - CAS: 6484-52-2
Sulfat de amoniu - CAS: 7783-20-2
Fosfat dicalcic (DCP) - CAS: 7757-93-9
Fosfat monoamoniacal (MAP)- CAS: 7722-76-1
Fosfat diamoniacal (DAP)- CAS: 7783-28-0
Sulfat de potasiu (SOP) - CAS: 7778-80-5
Carbonatul de calciu - CAS: 471-34-1
Clorur? de potasiu (MOP) - CAS: 7447-40-7
Nitrat de amoniu (confer? periculozitate la concentra&ii > 70%)
Num?r CAS
: 6484-52-2
Num?r EINECS : 299-347-8
Denumire IUPAC: ammonium nitrate
Formula molecular? : H3N.HNO3
Nota&ie SMILES : [NH4+].[O-] [N+](=O)[O-]
Masa molecular? : 80,0434
Num?r de înregistrare ECHA: 01- 2119490981- 27- 0064
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Concentra&ie tipic?: func&ie de sort
Limita de concentra&ie : >70% - < =98,5% (unit?&i de mas?)
Identitatea chimic- a impurit-0ilor
Fosfat de calciu - Num?r CAS: 10103-46-5
Num?r EINECS: 233-283-6
Concentra&ie tipic?: func&ie de sort
Limita de concentra&ie: >=0 - <=1% (unit?&i de mas?)
Ap? - Num?r CAS: 7732-18-5
Num?r EINECS: 231-791-2
Denumire IUPAC: water
Concentra&ie tipic?: >=0,2% - <=0,5% (unit?&i de mas?)
Fluorur? de calciu - Num?r CAS: 7789-75-5
Num?r EINECS: 232-188-7
Concentra&ie tipic?: func&ie de sort
Limita de concentra&ie: >=0 - <=7% (unit?&i de mas?)
SEC IUNEA 4
M SURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea m-surilor de prim ajutor
4.1.1 Instruc&iunile de prim ajutor se furnizeaz? în func&ie de c?ile de expunere relevante.
contactul cu pielea: cl?ti&i zona afectat? cu ap? din abunden&?. Scoate&i îmbr?c?mintea Di
înc?l&?mintea contaminate. În cazul apari&iei simptomelor, apela&i la
serviciul medical.
contactul cu ochii: cl?ti&i /iriga&i ochii cu ap? din abunden&? timp de minim10 minute;
dac? irita&iile persist?, apela&i la serviciul medical de urgen&?.
ingerare: în cazul inger?rii produsului, cl?ti&i gura cu ap? (numai dac? victima este
conDtient?).
Nu provoca&i voma. În cazul apari&iei simptomelor, apela&i la serviciul medical.
inhalare: în caz de inhalare a produsului, scoate&i victima la aer curat. În cazul apari&iei
simptomelor, apela&i la serviciul medical.
4.1.2 Recomand?ri:
Se scoate persoana contaminat? din spa&iul cu praf sau gaze, se &ine în repaus într-o zon?
cald? chiar dac? nu prezint? simptome evidente; se administreaz? oxigen mai ales dac?
persoana are buzele alb?strite; respira&ia artificial? trebuie aplicat? doar în ultima instan&?, la
expunere prelungit?.
4.2 Cele mai importante simptome 1i efecte, atât acute, cât 1i întârziate
Se recomand? men&inerea sub observa&ie medical? cel pu&in 48 ore, spre a preveni apari&ia
unui eventual edem pulmonar, sau a methemoglobinemiei.
4.3 Indica0ii privind orice fel de asisten0- medical- imediat- 1i tratamente speciale
necesare
Not? pentru medic: methemoglobinemie
SEC IUNEA 5
M SURI DE STINGERE A INCENDIILOR
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5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunz-toare
Incendii de propor&ii mici
Substan&a nu este combustibil?. Acest produs poate sus&ine arderea. Se utilizeaz? pentru
stingere ap?.
Incendii de propor&ii mari
Substan&a nu este combustibil?. Acest produs poate sus&ine arderea. Se utilizeaz? pentru
stingere ap?.
Mijloace de stingere necorespunz-toare
Nu folosi&i extinctoarele cu substan&e chimice sau spume pentru a stinge incendiul, ci
încerca&i cu nisip sau p?mânt pentru începuturi de incendii, dac? nu exist? surs? de ap? din
abunden&?.
5.2 Pericole speciale cauzate de substan0a sau amestecul în cauzPericole neobiDnuite de incendiu Di explozie
Substan&a poate fi exploziv? în contact cu substan&e inflamabile sau organice sau dac? se afl?
în spa&ii închise în timpul incendiului.
Produse de descompunere periculoase Di produse de combustie
În caz de incendiu se pot genera produse periculoase de descompunere, precum oxizi de azot
(NO, NO2 etc.), amoniac (NH3), amine.
Proceduri speciale de stingere a incendiilor
Nu sunt necesare m?suri speciale.
Purta&i echipament de protec&ie corespunz?tor. Aparat de respirat autonom.
5.3 Recomand-ri destinate pompierilor
Proceduri speciale de stingere a incendiilor
Nu sunt necesare m?suri speciale.
Purta&i echipament de protec&ie corespunz?tor. Aparat de respirat autonom.
SEC IUNEA 6
M SURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL
6.1 Precau0ii personale, echipament de protec0ie 1i proceduri de urgen06.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situa0ii de urgen0(a) Echipament de protec0ie
Protec&ia mâinilor:
M?nuDi de protec&ie (rezistente la c?ldur?).
Protec&ia ochilor:
Masc? de protec&ie pentru fa&? - ochelari de protec&ie etanDi (carcasa plastic, lentile
policarbonat)
pentru substan&e chimice.
- vizier? de protec&ie (policarbonat) - la pericol de stropire cu
nitrat
Protec&ia pielii:
Îmbr?c?minte de protec&ie:
Costum de protec&ie impermeabil la pulberi (salopet? doc -pantaloni cu pieptar, hain?);
C?maD? iarn?, var? (fibre naturale doc).
Înc?l&?minte de protec&ie:
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Bocanci rezisten&i împotriva agresiunii chimice, mecanice cu propriet?&i antistatice ce permit
utilizarea în medii Ex. (piele cu talp? cauciuc).
(b) Se va &ine la distan&? de sursele de c?ldur? Di foc.
Folosi&i aparat de respirat autonom Di echipament adecvat pentru stingerea incendiilor.
Deschide&i uDile Di ferestrele pentru a produce ventila&ia maxim? a înc?perii.
(c) Proceduri de urgen0În caz de mare pericol zona înconjur?toare trebuie s? fie evacuat?.
Evita&i inhalarea gazelor toxice, deplasându-v? în direc&ia perpendicular? direc&iei vântului.
6.1.2. Pentru personalul care intervine în situa0ii de urgen0Personalul care intervine în situa&ii de urgen&? trebuie s? poarte echipament de protec&ie
impermeabil la pulberi din doc, bocanci rezisten&i împotriva agresiunii chimice Di masc? de
protec&ie.
6.2 Precau0ii pentru mediul înconjur-tor
Evita&i contactul materialului deversat cu solul Di împiedica&i deversarea produsului în
cursurile de ap? de suprafa&?.
6.3 Metode 1i material pentru izolarea incendiilor 1i pentru cur-0enie
Modul de izolare Di de cur?&are a unei cantit?&i v?rsate
Deversarea Di scurgerea unor cantit?&i mici
Aspira&i sau colecta&i produsul în containere speciale, marcate pentru deDeuri. Cur?&a&i zona
afectat? cu o cantitate mare de ap?. În cazul în care substan&a deversat? ajunge în cursuri de
ap?, informa&i autorit?&ile locale.
Deversarea Di scurgerea unor cantit?&i mari
Aspira&i sau colecta&i produsul în containere speciale, marcate pentru deDeuri. Recicla&i, dac?
este posibil. Cur?&a&i zona afectat? cu o cantitate mare de ap?. În cazul în care substan&a
deversat? ajunge în cursuri de ap?, informa&i autorit?&ile locale.
Tehnici inadecvate de izolare sau cur?&are
Nu colecta&i produsul deversat în rumeguD sau alte materiale combustibile.
Nu folosi&i dopuri realizate din materiale organice precum lemnul, pentru a opri scurgerile.
6.4. Trimiteri c-tre alte sec0iuni
Not?: vezi capitolul Controlul expunerii / Protec&ie individual? pentru informa&ii privind
echipamentul de protec&ie individual? Di capitolul Considera&ii privind eliminarea deDeurilor.

SEC IUNEA 7
MANIPULARE I DEPOZITARE
7.1 Precau0ii pentru manipularea în condi0ii de securitate
7.1.1 Recomand?ri pentru manipularea în condi&ii de securitate
Utiliza&i ventila&ie adecvat?. Trebuie asigurat un sistem de ventilare local?. Evita&i sursele
posibile de aprindere (scânteie sau flac?r?). Evita&i contaminarea cu orice surse, inclusiv
metale, praf Di substan&e organice.
7.1.2 Sfaturi privind igiena general? la locul de munc?
(a) În zona de lucru nu se fumeaz?, nu se m?nânc? Di nu se bea. Se pun avertizoare “NU SE
FUMEAZ9“ în zona de lucru.
(b) Se vor sp?la bine mâinile dup? utilizare.
(c) Se va îndep?rta îmbr?c?mintea contaminat? Di echipamentul de protec&ie înainte de a
p?trunde în zonele în care se ia masa.
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7.2 Condi0ii de depozitare în condi0ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit-0i
Produsul se va depozita departe de sursele de c?ldur? Di de foc.
Se va depozita în spa&ii r?coroase, uscate Di bine ventilate.
Acolo unde natura produsului ambalat în saci (în mod special cu con&inut ridicat de nitrat de
amoniu) Di condi&iile climatice o cer asigura&i depozitarea cu evitarea varia&iilor bruDte de
temperatur?.
Evita&i contactul cu substan&ele combustibile Di agen&ii de reducere. Nu expune&i substan&a la
temperaturi ridicate. Fumatul Di focul deschis sunt interzise în spa&iile de depozitare.
Limita&i stivuirile în conformitate cu prescrip&iile tehnice ale produsului Di p?stra&i cel pu&in
1m distan&? între stivele cu saci de produs (stive pe max.10 rânduri pentru sacii de 50 kg Di de
3 rânduri pentru sacii de 500 kg sau 1000 kg, iar la depozitare pe pale&i /stive de maxim 3 m
cu pale&i cu tot).
Produsul se ambaleaz? în saci de polietilen? sau în saci dubli (polietilen? Di polipropilen?).
Sacii de polietilen? se închid prin sudur?, pliere sau coasere împreun? cu sacii de
polipropilen?, iar sacii de polipropilen? prin coasere.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1272/2008, etichetarea ambalajelor va
include urm?toarele indica&ii lizibile: numele substan&ei, numele Di adresa complet? ale
produc?torului, cantitatea nominal?, identificatorii de produs, simbolurile referitoarele la
pictograme de pericol, cuvinte de avertizare, fraze de pericol (H), fraze de precautie (P).
Uzual, produsul se ambaleaz? în saci de 50 kg, dar poate fi ambalat Di în saci de 20 kg, 25 kg,
500 kg sau 1000 kg, sau se transport? în vrac, în vagoane acoperite cu prelat? impermeabil?,
neinflamabil? sau în vagoane TADS metalice .
Inscrip&ionarea sacului, documentele înso&itoare, trebuie realizate în limba oficial? a statului
membru în care se introduce pe pia&? produsul, dac? nu este precizat? în contract o alt? limb?
de circula&ie interna&ional?. Produsele chimice ambalate se identific? prin datele înscrise pe
etichete sau pe ambalaj. Datele de identificare pentru produsul livrat în vrac sau în ambalaje
ce dep?Desc
100 kg se men&ioneaz? în documente înso&itoare.
7.3 Utilizare/i final-/e specific-/e
Utilizarea final? specific? - îngr?D?mânt chimic
SEC IUNEA 8
CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTEC IA PERSONAL
8.1 Parametrii de control
Nu sunt specificate limite oficiale.
Valorile recomandate prin ACGIH (1995-1996) pentru particule inhalabile:
TLV/TWA: 10mg/m3
Valorile nivelurilor DNEL / DMEL relevante Di valorile NOAEL sunt furnizate în CSA
pentru nitratul de amoniu, în func&ie de tipul expunerii pentru lucr?tori în mediu industrial Di
pentru popula&ie.
Deoarece nu s-a identificat un pericol de toxicitate acut? care s? duc? la clasificarea
substan&ei conform CLP, valoarea DNEL pe termen lung este considerat? suficient? pentru a
se asigura c? nu se produc efecte în urma expunerii acute la substan&?.
Nu s-au observat efecte locale dup? expunerea cutanat? Di prin inhalare Di nu s-au determinat
valori DNEL pentru efecte locale.
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Toxicitate la doze repetate
Efecte sistemice pe termen lung - cutanat? - DNEL: 21,3 mg/kg corp/zi
NOAEL: 255,6 mg/kg corp/zi
- inhalare - DNEL: 37,6 mg/m³
NOAEC: 451,2 mg/m³
Valorile DNEL pentru expunerea oamenilor sunt determinate conform ghidului ECETOC
(varianta final?).
a) Expunere pentru muncitori - cutanat? - DNEL: 21,3 mg/kg corp/zi
- inhalare - DNEL: 37,6 mg/m3.
b) Expunerea popula&iei - cutanat? - DNEL: 12,8 mg/kg corp/zi.
- inhalare - DNEL: 11,1 mg/m3.
- oral? - DNEL: 12,8 mg/kg corp/zi.
8.2 Controale ale expunerii
Informa&iile privind controlul expunerii sunt furnizate în Scenariile de expunere pentru
nitratul de amoniu ataDate FiDei cu date de securitate.
8.2.1 Controale tehnice corespunz-toare
M-suri generale la nivelul unit-0ii
S-a constituit la nivelul unit?&ii CSSM (comitetul de securitate Di s?n?tate în munc?), în
Dedin&ele c?ruia se analizeaz? factorii de risc de accidentare Di îmboln?vire profesional?
existen&i la locurile de munc?.
S-a efectuat evaluarea riscurilor de accidentare Di îmboln?vire profesional? la locurile de
munc?, de c?tre comisii stabilite prin decizia conducerii, în urma c?rora s-au stabilit m?suri
preventive în vederea elimin?rii sau diminu?rii riscurilor ce nu pot fi evitate, având ca scop
securitatea Di s?n?tatea muncii, reducerea accidentelor de munc? Di a bolilor profesionale.
Uzina chimic?:
- Evaluarea riscurilor la utilizarea agen&ilor chimici periculoDi
- Instala&ia Azotat de amoniu II-III-ADEX (exploatare - chimiDti, între&inere
mecanic?, electric? Di automatiz?ri, maDiniDti ambalare);
În urma analizei Di evalu?rii riscurilor la locurile de munc?:
S-a elaborat Di aprobat planul de prevenire Di protec&ie la nivelul unit?&ii.
Se &ine eviden&a locurilor de munc? cu pericol deosebit Di cu pericol iminent de accidentare.
Se &ine eviden&a substan&elor chimice Di periculoase utilizate în procesul de munc?.
Sunt monitorizate noxele datorate agen&ilor chimici prezen&i în mediul de munc?.
Este supravegheat? Di monitorizat? starea de s?n?tate a personalului expus la agen&i chimici.
Se desf?Doar? auditarea securit?&ii Di s?n?t?&ii în munc? la locurile de munc?, stabilind
neconformit?&ile fa&? de legisla&ia în vigoare Di m?surile de punere în conformitate.
Sunt întocmite date statistice privind accidentele de munc? Di bolile profesionale în care sunt
implica&i agen&i chimici periculoDi.
Sunt organizate la nivelul unit?&ii echipe de interven&ie salvare în caz de accident chimic, ai
c?ror lucr?tori sunt instrui&i periodic.
Se efectueaz? controlul locurilor de munc? conform procedurii opera&ionale, de c?tre lucr?tori
desemna&i din cadrul serviciului intern de prevenire Di protec&ie.
Este elaborat documentul de protec&ie la explozie conf. HG 1058/2006 pentru instala&iile
Amoniac, Acid azotic, Azotat de amoniu.
Sunt certificate la scaden&? echipamentele care lucreaz? în medii cu pericol de explozie.
Data emiterii: 15.11.2010
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Lucr?torii dispun de instruc&iuni proprii privind utilizarea agen&ilor chimici periculoDi.
- Personalul are în dotare echipament individual de protec&ie
- Sunt asigurate mijloace de protec&ie colectiv?
M-suri de protec0ie colectiv- la sursa de risc - Îngr-1-minte complexe NPK
M-suri tehnice
Sistem de monitorizare a principalilor parametri de func&ionare în condi&ii de siguran&? a
utilajelor (presiune, temperatur?, concentra&ie, debit, nivel etc.), cu posibilitate de avertizare
acustic? Di /sau optic? a deregl?rii acestora.
Detectoare de gaze toxice, de incendiu Di /sau explozie.
Dispozitive de protec&ie - ap?r?tori la flanDe pe toate traseele cu fluide periculoase.
Vopsiri în culori conven&ionale trasee amoniac, acid azotic.
Semnalizare de securitate Di s?n?tate în munc? conf. HG nr. 971/2006 (marcaje de securitate
de avertizare, interdic&ie, obligativitate, delimit?ri zone pericol).
Instala&ii de ventila&ie.
DuDuri de salvare, pentru pericol de stropiri cu agen&i chimici corosivi.
Surse de ap? cu jet ascendent (pentru sp?lare ochi în caz de stropiri).
Verific?ri periodice ISCIR ale echipamentelor ce lucreaz? sub presiune.
Control nivel noxe.
Organizare Di dotare cu echipamente izolante individuale de protec&ie.
Dotare Di organizare ajutor medical specializat în caz de gazare.
M-suri organizatorice
Regulament de fabrica&ie, Instruc&iuni de lucru Di SSM-PSI.
FiDe cu date de securitate pentru substan&e periculoase.
Organizare sistem informa&ional de supraveghere Di interven&ie:
- Planul de ac&iune în caz de accident chimic.
- Planuri specifice de alarmare a sec&iilor, instala&iilor Di serviciilor.
- Plan de ap?rare împotriva dezastrelor.
- Plan de interven&ie în caz de incendiu Di explozie de mari propor&ii.
- Plan de protec&ie Di interven&ie în caz de accident deosebit de grav pe c?ile de
comunica&ii rutiere Di feroviare.
Autorizare pe post/loc de munc? a lucr?torilor ce desf?Doar? activit?&i de exploatare,
între&inere repara&ii (mecanice, electrice, automatiz?ri) în instala&ii tehnologice.
Instruire SSM a lucr?torilor AzomureD, toate fazele (la angajare, la loc de munc?, periodic?,
suplimentar?) Di instruirea SSM a lucr?torilor firmelor prestatoare de servicii pe baz? de
contract sau a persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului cu privire la:
- riscurile de accidentare Di îmboln?vire profesional? specifice locului de munc?
- cerin&e minime de securitate Di s?n?tate în munc? prev?zute de reglement?rile
legale aplicabile activit?&ii specifice locului de munc?
- atribu&ii Di r?spunderi ale lucr?torilor la locul de munc?
- modul de utilizare a echipamentelor de munc?, echipamentelor individuale de
protec&ie
- m?suri de prevenire Di protec&ie, mod de ac&iune în caz de pericol
- acordarea primului ajutor accidenta&ilor în munc?
M-suri de gestionare a riscurilor pentru s-n-tate
În timpul producerii nitratului de amoniu, ochii pot fi expuDi la praf în concentra&ii care s?
provoace irita&ii. Atunci când se aplic? m?surile de control existente (m?surile tehnologice de
control Di echipament individual de protec&ie pe baza clasific?rii Di etichet?rii ca R8 Di R36
sau H272 Di H319), substan&a nu este periculoas? pentru muncitori.
Data emiterii: 15.11.2010
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8.2.2 M-suri de protec0ie individual-, precum echipamentul de protec0ie personalM?suri tehnice: monta&i sistem de ventila&ie unde este cazul
M?suri de igien?: nu se m?nânc?, nu se bea Di nu se fumeaz? în timpul manipul?rii
produsului. Sp?la&i mâinile dup? manipulare Di înainte de a mânca, de a fuma Di de a folosi
toaleta, precum Di la sfârDitul programului de lucru.
(a) Protec&ie respiratorie:
Protec&ie individual? în activit?&ile de produc&ie - Aparat pentru respira&ie
- Masc? de protec&ie
(b) Protec&ia mâinilor:
M?nuDi de protec&ie (rezistente la c?ldur?).
(c) Protec&ia ochilor:
Masc? de protec&ie pentru fa&? - ochelari de protec&ie etanDi (carcasa plastic, lentile
policarbonat)
pentru substan&e chimice.
- vizier? de protec&ie (policarbonat) – la pericol de stropire cu
nitrat
(d) Protec&ia pielii:
Îmbr?c?minte de protec&ie:
Costum de protec&ie impermeabil la pulberi (salopet? doc - pantaloni cu pieptar, hain?);
C?maD? iarn?, var? (fibre naturale doc);
Înc?l&?minte de protec&ie:
Bocanci rezisten&i împotriva agresiunii chimice, mecanice cu propriet?&i antistatice ce permit
utilizarea în medii Ex. (piele cu talp? cauciuc).
8.2.3 Controlul expunerii mediului
Recomand?rile asupra protec&iei individuale se aplic? pentru nivelele ridicate de expunere.
Alege&i echipamentul de protec&ie individual? corespunz?tor tipului de risc.
M-suri de gestionare a riscurilor pentru mediu
Datorit? toxicit?&ii sc?zute a nitratului de amoniu pentru organismele acvatice Di reglement?rii
acestuia prin diferite legi europene/na&ionale, nu se consider? necesar? evaluarea riscului Di
expunerii mediului pentru nitratul de amoniu.
SEC IUNEA 9
PROPRIET TI FIZICE I CHIMICE
9.1 Informa0ii privind propriet-0ile fizice 1i chimice de baza) Aspectul substan&ei / amestecului
Stare fizic? : granule
Culoare : alb-gri
b)Mirosul
Inodor
Nr.
crt.
c)
d)

Specificarea
propriet-0ilor fizice 1i
chimice ale substantei/
amestecului
pH-ul
Punct de fierbere/

Data emiterii: 15.11.2010
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Substan0a
/amestec
>4,5
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Observa0ii

În solu&ie 100g/L
Descompunere
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e)

Interval de temperatur? de
fierbere
Punct de topire/ Punct de
înghe&

f)

Inflamabilitate

i)

Presiune de vapori

j)

Tensiune de suprafa&?

k)

Solubilitate în ap?

l)
m)

Coeficientul de parti&ie
n-octanol/ap?
Vâscozitate

n)

Autoinflamabilitate

o)
p)
s)

Explozivitate
Propriet?&i oxidante
Densitate în vrac

t)

Stabilitate în solven&i
organici Di identitatea
produselor de degradare
relevante

NITRAT DE AMONIU

înainte de fierbere
0

C

Depinde de compozi&ie; se poate
descompune înainte de topire.

% vol
Pa

neglijabil

Nu are activitate de suprafa&? (pe
baza structurii moleculare).
Este solubil

g/L
Log Kow

Nu este necesar deoarece
substan&a este anorganic?.
Metoda de testare nu este
aplicabil? la solide; este relevant?
la lichide.
Nu se autoaprinde.

Cp

0

C

kg/m3

Neinflamabil (pe baza structurii
moleculare).
La temperatura camerei

Nu este exploziv.
Nu are propriet?&i oxidante.
950 -1150
Nu este necesar s? se efectueze în
cazul în care substan&a este
anorganic?.

9.2 Alte informa0ii
Nu avem alte date disponibile.
SEC IUNEA 10
STABILITATE I REACTIVITATE
10.1 Reactivitate
Îngr?D?mintele complexe reac&ioneaz? cu materiale combustibile (ex.motorin?, lubrifian&i,
etc.) Di materiale incompatibile: agen&i reduc?tori, acizi, baze, clora&i, cloruri, croma&i, nitri&i,
permangana&i; pulberi metalice.
10.2 Stabilitate chimicÎn condi&ii normale de depozitare, manipulare Di utilizare, produsul este stabil.
Pentru a creDte stabilitatea produsului se utilizeaz? aditivi - agen&i de condi&ionare Di
antiaglomeran&i, în func&ie de sortul fabricat.
Agen&i de condi&ionare
Carbonat de calciu - Num?r CAS: 471-34-1
Data emiterii: 15.11.2010
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Num?r EINECS: 207-439-9
Concentra&ie tipic?: func&ie de sort
Limita de concentra&ie: >=0 - < =3%(unit?&i de mas?)
Antiaglomerant - Concentra&ie tipic?: 1000 ppm
Limita de concentra&ie: >=0 - <=1200 ppm
10.3 Posibilitatea de reac0ii periculoase
La înc?lzire puternic?, peste 170°C Di peste 200°C, nitratul de amoniu poate conduce în orice
moment la explozie, în special dac? este contaminat cu substan&e combustibile, substan&e
organice, c?rbune, ulei Di dac? nitratul de amoniu se g?seDte în spa&ii închise (&evi, containere,
maDini cu pere&i metalici).
Produsul are tendin&a de autoaprindere chimic?; dac? vine în contact cu substan&e organice
uDor oxidabile, metale fin divizate, superfosfa&i.
10.4 Condi0ii de evitat
Se descompune la înc?lzire. Trebuie evitate spa&iile închise.
10.5 Materiale incompatibile
Agen&i reduc?tori, acizi Di baze puternice, pulberi metalice, materiale combustibile, croma&i,
zinc, cupru Di aliaje ale cuprului, clora&i.
10.6 Produse de descompunere periculoase:
Oxizii de azot (NO,NO2) degaja&i la descompunerea azotatului de amoniu sunt extrem de
toxici.
SEC IUNEA 11
INFORMA II TOXICOLOGICE
Toxicocinetic- (absorb0ie, metabolism, distribu0ie 1i eliminare)
Rezultatele studiilor privind absorb&ia, metabolismul, distribu&ia Di eliminarea:
Se estimeaz? un grad mare de absorb&ie pe baza unei valori sc?zute MW, a solubilit?&ii mari
în ap? Di a valorii sc?zute a logPow. Formarea ionului atunci când substan&a intr? în contact
cu un fluid scade gradul de absorb&ie. Prin urmare, 50% din absorb&ie este luat? pentru
expunerea oral?, cutanat? Di prin inhalare.
11.1 Informa0ii privind efectele toxicologice
11.1.1 Substan0- multiconstituent
Clasele de pericol relevante pentru care se furnizeaz? informa&ii sunt:
(a) Toxicitate acut? - oral? LD50 > 2000 mg/kg corp
- dermal? LD50 > 5000 mg/kg
- inhalare LC50 > 88,8 mg/L
- alte c?i - nu exist? informa&ii disponibile
Nitratul de amoniu nu trebuie s? fie clasificat pentru toxicitate acut? oral?, dermal? Di prin
inhalare, deoarece toate valorile LD50/LC50 folosite la test?ri sunt peste valoarea cea mai
mare folosit? în clasificarea conform Directivei 67/548/EC Di Directivei CLP.
Toxicitatea la doze repetate
Oral? 28 de zile - NOAEL >=1500 mg/kg corp/zi (cu nitrat de potasiu)
52 de s?pt?mâni - 256 mg/kg corp/zi (cu sulfat de amoniu)
Inhalare 2 s?pt?mâni - NOAEL >= 185 mg/m³ aer
Data emiterii: 15.11.2010
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Cutanat? - nu sunt studii disponibile
Valoarea utilizat? pentru CSA (cale oral?): NOAEL: 256 mg/kg corp/zi (cu sulfat de amoniu)
Valoarea utilizat? pentru CSA (cale: inhalare): NOAEC >=185 mg/m³ (2 s?pt?mâni)
Pe baza datelor disponibile, nitratul de amoniu nu este clasificat conform Directivei
67/548/EC Di Directivei CLP, pentru toxicitate la doze repetate.
(b) Corodarea/ iritarea pielii
Nu este iritant pentru piele Di nu este corosiv.
(c) Lezarea grav? / Iritarea ochilor
Este iritant pentru ochi.
(d) Sensibilizarea c?ilor respiratorii sau a pielii
Nu sunt date disponibile referitoare la sensibilizarea sistemului respirator.
(e) Mutagenitate
Nitratul de amoniu nu este considerat genotoxic pe baza rezultatelor testelor în vivo Di în
vitro.
Valoarea utilizat? pentru CSA: Toxicitate genetic? negativ?.
(f) Cancerogenitate
Nu este cancerogen (teste cu sulfat de amoniu).
(g) Toxicitate pentru reproducere
Oral 28 de zile - NOAEL >= 1500 mg/kg corp/zi (cu nitrat de potasiu)
Nitratul de amoniu nu este clasificat conform Directivei 67/548/EC Di Directivei CLP cu
privire la reproducere Di toxicitate asupra dezvolt?rii.
SEC IUNEA 12
INFORMA II ECOLOGICE
12.1 Toxicitate
Mediul acvatic (inclusiv sedimentele)
Date despre toxicitate
Principalul component toxic în s?rurile de amoniu este amoniacul. Evalu?rile recente ale
toxicit?&ii amoniacului au ar?tat c?, ambele forme, ionizat? Di neionizat?, sunt toxice. De
aceea se propune un model comun de toxicitate, în care amoniacul este mai toxic la valori
ridicate de pH, iar ionul amoniu contribuie la toxicitate la valori mai sc?zute de pH.
Toxicitate pe termen scurt la peDti
Valori utilizate pentru CSA: LC50 pentru peDti de ap? de ap? st?t?toare: 447 mg/L (la 48
ore).
Toxicitate pe termen lung la peDti
Nu sunt date.
Toxicitatea pe termen scurt la nevertebratele acvatice
Valori utilizate pentru CSA: EC50/LC50 pentru nevertebrate de ap? dulce: 490 mg/L
Toxicitatea pe termen lung la nevertebratele acvatice
Nu sunt disponibile studii pe termen lung pentru nevertebratele acvatice.
Alge Di plante acvatice
Valoare utilizat? pentru CSA: EC50/LC50 pentru algele de ap? dulce: >1700 mg/L
NOEC pentru algele de ap? dulce: 1700 mg/L
Organisme din sedimente
Evaluarea de siguran&? chimic? nu indic? necesitatea unei investiga&ii asupra efectelor la
organismele din sedimente.
Data emiterii: 15.11.2010
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Alte organisme acvatice
Nu sunt informa&ii disponibile.
Calcularea PNEC - PNEC ap? (ap? dulce): 0,45 mg/L
PNEC ap? (ap? de mare): 0,045 mg/L
PNEC ap? (devers?ri intermitente): 4,5 mg/L
PNEC în sedimente - valorile PNEC pentru sedimente ar trebui calculate
folosind metoda de reparti&ie la echilibru (EPM) din EUSES, folosind
valorile PNEC pentru ap? Di logKow.Pentru substan&ele anorganice nu se
poate calcula o valoare PNEC.
Datorit? toxicit?&ii sc?zute a nitratului de amoniu pentru organismele acvatice Di reglement?rii
acestuia prin diferite legi europene/na&ionale, nu se consider? necesar? evaluarea riscului Di
expunerii mediului pentru nitratul de amoniu.
Mediul terestru - Studii nejustificate din punct de vedere Dtiin&ific.
Mediul atmosferic - Nu sunt date disponibile.
Activitatea microbiologic- în sistemele de tratare ape reziduale
Toxicitatea la microorganismele acvatice
Valoare utilizat? pentru CSA: EC50/LC50 pentru microorganismele acvatice: >1000 mg/L
NOEC microorganismele acvatice: 180 mg/L
PNEC pentru sta&iile de tratare ape uzate (STP): 18 mg/L
Directiva privind apele reziduale urbane (1991) stabileDte standardele pentru colectarea Di
tratarea apelor reziduale din sectorul domestic Di unele sectoare industriale.
12.2 Persisten0- 1i degradabilitate
Degradarea abiotic?
Nitratul de amoniu este complet disociat în ap?. Nu sunt alte informa&ii solicitate/disponibile.
Degradarea biotic?
Nu sunt necesare studiile, deoarece substan&a este anorganic? . Viteza de reac&ie medie de
biodegradare în sta&iile de tratare ape reziduale este de 52 g N/kg solid dizolvat/zi la 20°C.
În condi&ii anaerobe de transformare a nitratului la N2, N2O Di NH3, viteza reac&iei de
biodegradare este de 70 g N/kg solid dizolvat/zi la 20°C.
Hidroliza - Nitratul de amoniu este complet disociat în ioni, în ap?: NH4+ Di NO3-. Prin
urmare, testarea nu este considerat? necesar?.
Fotoliza - în aer, ap?, sol - nu sunt date disponibile
Biodegradarea - substan&ele anorganice nu pot fi biodegradate (pe baza propriet?&ilor
chimice).
12.3 Poten0ial de bioacumulare
Coeficientul de parti&ie octanol - ap? (Kow): nu este relevat deoarece substan&a este
anorganic?, dar este considerat mic (pe baza solubilit?&ii mari în ap?).
Factorul de bioconcentrare (BCF) - poten&ial sc?zut de bioacumulare (pe baza propriet?&ilor
substan&ei).
12.4 Mobilitate în sol
Adsorb&ia/desorb&ia
Coeficientul de adsorb&ie - poten&ial sc?zut de adsorb&ie (pe baza propriet?&ilor substan&ei).
Volatilitate - nu sunt date disponibile.
Modelarea distribu&iei - nu sunt date disponibile.
12.5 Rezultatele evalu-rii PBT 1i vPvB
În conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului (EC) nr.1907/2006, evaluarea PBT Di vPvB
nu a fost efectuat? deoarece nitratul de amoniu este o substan&? anorganic?.
Data emiterii: 15.11.2010
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12.6 Alte efecte adverse
Nu avem informa&ii cu privire la alte efecte adverse asupra mediului.

SEC IUNEA 13
CONSIDERA II PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a de1eurilor
Metode de eliminare
DeDeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglement?rile na&ionale Di locale. Este posibil?
biodegradarea controlat? în tratarea apelor reziduale.
Prevederi relevante ale legisla0iei UE 1i legisla0iei na0ionale armonizat- privind
de1eurile
Legisla&ia na&ional? în vigoare:
Legea 27/2007 privind aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea Di completarea OUG
78/2000 privind regimul deDeurilor.
Legea 265/2006 - Legea protec&iei mediului.
Legea 167/2010 modific? HG 1872/2006 care modific? HG 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor Di deDeurilor de ambalaje, Ordin MEC128/2004 aprobarea Listei de Standarde
Române, care adopt? Standardele Europene Armonizate referitoare la ambalaje Di deDeuri.
Hot?rârea 210/2007 care completeaz? HG 856/2002 Eviden&a gestiunii deDeurilor Di
Aprobarea listei cuprinzând deDeurile inclusiv deDeurile periculoase.
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea Di etichetarea substan&elor periculoase.
Legea securit?&ii Di s?n?t?&ii în munc? nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea
Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit?&ii Di s?n?t?&ii în munc? nr.
319/2006, HG nr.355/2007 privind supravegherea s?n?t?&ii lucr?torilor.
Hot?rârea nr.1061/2008 privind transportul deDeurilor periculoase Di nepericuloase pe
teritoriul României.
Legisla&ia UE în vigoare:
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European Di al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea Di restric&ionarea substan&elor chimice (REACH).
Acordul European referitor la transportul rutier interna&ional al m?rfurilor periculoase (ADR).
Regulament privind transportul interna&ional feroviar al m?rfurilor periculoase (RID).
SEC IUNEA 14
INFORMA II REFERITOARE LA TRANSPORT
Informa0ii privind clasificarea pentru
Transportul rutier (ADR):
Îngr?D?mintele complexe NPK de tipul: 27-6-6; 26-5-5; 26-13-0; 27-13,5-0
14.1. Num?rul ONU (UN): 2067
14.2. Denumirea corect? ONU pentru expedi&ie: ÎNGR9 9MINTE CU NITRAT DE
AMONIU
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: clasa de pericol 5.1- substan&e comburante
O2(solide), nr.de identificare pericol 50
eticheta 5.1
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14.4. Grupa de ambalare: Grupa III
Transportul pe calea ferat- (RID):
14.1. Num?rul ONU (UN): 2067
14.2. Denumirea corect? ONU pentru expedi&ie: ÎNGR9 9MINTE CU NITRAT DE
AMONIU
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: clasa de pericol 5.1- substan&e comburante
O2(solide), nr.de identificare pericol 50
cod NHM 310230, eticheta 5.1
14.4. Grupa de ambalare: Grupa III
Transportul maritim (Cod IMDG/IMO):
14.1. Num?rul ONU (UN): 2067
14.2. Denumirea corect? ONU pentru expedi&ie: ÎNGR9 9MINTE CU NITRAT DE
AMONIU
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: clasa de pericol 5.1, eticheta 5.1
EmS Fire - F-H
EmS Spiel- S-Q
14.4. Grupa de ambalare: Grupa III
Prevederi speciale - Stivuire: categoria A
14.5. Pericole pentru mediul înconjur?tor
Conform criteriilor codului IMDG nitratul de amoniu nu este poluant pentru mediul acvatic
marin.
14.6. Precau&ii speciale pentru utilizatori
14.6.1 Îngr?D?mintele NPK de tipul: 20-20-0; 21-21-0; 22-22-0; 23-23-0; 20-10-10; 22-1111;
16-20-0; 18-22-0; 15-15-15; 16-16-16; 17-17-17; 16-8-16; 17-16-2; 16-10-14; 17-16-2;
15-10-15-1;15-15-15; 20-10-10-2; 21-7-14; 23-15-5; 25-5-5; 25-5-5-5; 25-5-5-5-2; 25-5-5-42;
25-5-10; conform clasific?rii ADR, RID, IMDG, nu au num?r de identificare pericol.
Num?rul de clasificare material este UN 2071, îngr?D?mintele NPK granule fiind încadrate in
categoria îngr?D?mintelor cu nitrat de amoniu, amestecuri omogene de tip azot/fosfat,
azot/potasiu sau azot/fosfat/potasiu, cu con&inut pân? la 70% nitrat de amoniu Di maxim 0,4%
materiale combustibile totale/substan&e organice exprimate în echivalent carbon sau sub 45%
nitrat de amoniu Di f?r? limitarea con&inutului de materiale combustibile totale.
Nu se amplaseaz? etichet? de pericol pe mijlocul de transport.
Îngr?D?mântul trebuie sa treac? testul “ trough test”.
Dac? îngr?D?mântul trece testul “ trough test”, se încadreaz? la îngr?D?mânt de tip C Di nu are
risc la transport, cu excep&ia transportului aerian unde r?mâne clasificat conform UN 2071.
14.6.2 Transportul îngr?D?mintelor complexe NPK de tipul 27-6-6; 26-5-5; 26-13-0; 27-13,50
se supune legisla&iei în vigoare, corespunz?toare substan&elor periculoase; se vor respecta
prevederile RID, ADR Di IMDG.
Depozitarea Di transportul se fac în stive de maximum 20 rânduri pentru sacii de 50 kg Di de 3
rânduri pentru sacii de 500 kg Di 1000 kg, în magazii închise, curate Di uscate, iar mijloacele
de transport vor fi curate, uscate Di prev?zute cu prelate impermeabile Di f?r? p?r&i ascu&ite
care ar putea duce la deteriorarea sacilor (t?iere sau spintecare), marfa trebuind a fi ferit? de
b?taia direct? a razelor solare; atât transportul cât Di depozitarea produsului se efectueaz? la
temperaturi cuprinse între - 10 °C Di +30 °C. Se poate transporta Di în vrac, în vagoane
acoperite cu prelat? impermeabil? sau în vagoane TADS metalice.
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Pentru livr?rile în vrac via mare, hambarele vaselor vor fi curate Di uscate (f?r? pete de ulei,
gr?simi sau resturi din transporturile anterioare) Di nu vor prezenta rugin? detaDabil? pe pere&i;
pere&ii nu vor fi tapeta&i cu hârtie.
Produsul se ambaleaz? în saci de polietilen? sau în saci dubli (polietilen? Di polipropilen?).
Sacii de polietilen? se închid prin sudur?, pliere sau coasere împreun? cu sacii de
polipropilen?, iar sacii de polipropilen? prin coasere.
Fiecare livrare este înso&it? de declara&ia de conformitate. La solicitarea clientului produsul
este înso&it de raport de încercare, iar la solicitarea expres? Di de calculul de estimare a
incertitudinii extinse a rezultatului încerc?rii.
Pe autovehiculele care transport? îngr?D?mânt se afiDeaz? 2 panouri de semnalizare (în fa&?
Di pe spate) de culoare portocalie, reflectorizant?, pe care trebuie s? apar? numerele de
identificare ale pericolului Di ale materialului, de dimensiunile specificate în legisla&ia în
vigoare, inscrip&ionate astfel încât, în cazul unui incendiu, s? r?mân? lizibile timp de minim
15 minute (vezi fig.1).

50
2067
fig.1

fig.2

În completarea panourilor de semnalizare pentru îngr?D?mintele complexe NPK de tipul 276-6; 26-5-5; 26-13-0; 27-13,5-0 va fi afiDat? 1 etichet- de pericol, expus? la vedere pe p?r&ile
laterale Di pe partea din spate a vehiculului, aplicat? în aDa fel încât s? nu poat? fi îndep?rtat?,
în cazul de fa&?: substan0e comburante - semn conven&ional flac?r? deasupra unui cerc
negru pe fond galben; cifra “5.1.” în col&ul inferior (fig.2).
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1272/2008, etichetarea ambalajelor va
include urm?toarele indica&ii lizibile: numele substan&ei, numele Di adresa complet? ale
produc?torului, cantitatea nominal?, identificatorii de produs, simbolurile referitoarele la
pictograme de pericol, cuvinte de avertizare, fraze de pericol (H), fraze de precautie (P) .
Toate transporturile vor fi înso&ite obligatoriu de documentele de transport specifice
produselor transportate, în conformitate cu legisla&ia în vigoare.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 Di Codul IBC
Nu este cazul.
SEC IUNEA 15
INFORMA II PRIVIND REGLEMENTAREA
15.1 Regulamente/legisla0ie în domeniul securit-0ii 1i al mediului specifice (specific-)
pentru substan0a sau amestecul în cauzInforma0ii relevante privind legisla0ia na0ionalData emiterii: 15.11.2010
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Legea securit?&ii Di s?n?t?&ii în munc? nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea
Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit?&ii Di s?n?t?&ii în munc? nr.
319/2006, HG. nr.355/2007 privind supravegherea s?n?t?&ii lucr?torilor.
Prescrip&ii tehnice ISCIR în vigoare.
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protec&ia mediului.
Hot?rârea nr. 804/2007 modificat? de Hot?rârea 79/2009 privind controlul asupra pericolelor
de accident major în care sunt implicate substan&e periculoase.
Hot?rârea de Guvern nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea Di ambalarea substan&elor
periculoase.
Ordin nr.610 /2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a
ambalajelor destinate transportului rutier al substan&elor periculoase.
Hot?rârea nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activit?&ii de transport
rutier de m?rfuri periculoase în România .
Hot?rârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan&ei de
Urgen&? a Guvernului nr.195/2002 privind circula&ia pe drumurile publice, cu modific?rile Di
complet?rile ulterioare.
Informa0ii relevante privind legisla0ia UE
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European Di al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea Di restric&ionarea substan&elor chimice (REACH).
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European Di al Consiliului privind
clasificarea, etichetarea Di ambalarea substan&elor Di a amestecurilor.
Acordul European referitor la transportul rutier interna&ional al m?rfurilor periculoase (ADR),
edi&ia 2009.
Regulament privind transportul interna&ional feroviar al m?rfurilor periculoase (RID), edi&ia
2009.
Reglement?ri privind transportul interna&ional maritim al m?rfurilor periculoase (IMDG).
15.2 Evaluarea securit-0ii chimice
S-a efectuat o evaluare a securit?&ii chimice (CSA), întocmindu-se un Raport de securitate
chimic? (CSR) pentru nitratul de amoniu care confer? gradul de periculozitate la transport
pentru sorturile de NPK: 27-6-6; 26-5-5; 26-13-0; 27-13,5-0.
SEC IUNEA 16
ALTE INFORMA II
a)Eviden0ierea clar- a informa0iilor care au fost ad-ugate, 1terse sau modificate
Num-r paginNum-r revizie
Data
Evolu0ia informa0iei
b) Legenda abrevierilor 1i a acronimelor utilizate în fi1a cu date de securitate
FDS
- FiD? cu Date de Securitate
ECHA
- Agen&ia European? de Substan&e Chimice
CE
- Comisia European?
ESIS
-Sistemul de Informa&ii European de Substan&e Chimice
FE (EFMA)
- Fertilizers Europe (Asocia&ia European? a Produc?torilor de
îngr?D?minte chimice)
REACH
- Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European Di al
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înregistrarea

evaluarea,

autorizarea

Di

restric&ionarea
CSA
CSR
ES
DNEL
DMEL
PNEC
BCF
OEL
NOAEL
NOAEC
ECETOC
Chimicale
EUSES
NA
STP
LEV
EC50
testate
LD50
LC50
PBT
vPvB
MRR
HG
OUG
ONU
ISCIR
Presiune
ACGIH
ADR
RID
pe
IMDG
MARPOL
de
IBC
GESTIS

substan&elor chimice
- Evaluarea securit?&ii chimice
- Raport de securitate chimic?
- Scenariu de expunere
- Nivel Calculat F?r? Efect
- Nivel Minim F?r? Efect
- Concentra&ie Predictibil? F?r? Efect
- Factor de bioconcentra&ie
- Valorile limit? admise pentru expunerea profesional? (ocupa&ional?)
- Nivelul neobservabil al efectelor adverse
- Concentra&ia la care nu se observ? efecte adverse
- Centrul European pentru Ecotoxicologie Di Toxicologie pentru
- Sistemul Uniunii Europene pentru evaluarea substan&elor
- Neaplicabil
- Sta&ie tratare ape reziduale
- Ventila&ie local?
- Concentra&ia materialului toxic pentru care 50% din organismele
supravie&uiesc
- Doz? letal? pentru 50% din popula&ia sub testare
- Concentra&ie letal? pentru 50% a popula&iei în cadrul testului
- Persistent, Bioacumulativ, Toxic
- Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ
- M?suri de reducere a riscului
- Hot?râre de Guvern
- Ordonan&? de Urgen&? a Guvernului
- Organiza&ia Na&iunilor Unite
- Inspec&ia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub
Di Instala&iilor de Ridicat
- Ghid de igien? industrial?, mediu, s?n?tate
- Acord European privind transportul interna&ional rutier al m?rfurilor
periculoase, edi&ia 2009
- Regulament Interna&ional privind transportul m?rfurilor periculoase
calea ferat? , edi&ia 2009
- Reglement?ri privind transportul interna&ional maritim al m?rfurilor
Periculoase
- Conven&ia Interna&ional? privind Prevenirea Polu?rii Mediului Marin
c?tre nave
- Codul Interna&ional pentru construc&ia Di echipamentul navelor pentru
transportul în vrac al produselor chimice periculoase
- Sistemul de Informa&ii german privind substan&ele periculoase
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c) Bibliografie
Banca de date GESTIS - Material Safety Data Sheets
Amuliu Proca, Gabriel St?nescu - Substan&e Di produse utilizate în industria chimic?-pericol
de incendiu - pericol de explozie - toxicitate, 1984
Studii conform Raportului de Securitate Chimic? pentru nitratul de amoniu.
Ghid pentru utilizarea în siguran&? - Dosarul comun / individual de înregistrare la ECHA a
nitratului de amoniu
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr.453/2010 al CE din 20.05.2010
EFMA - Ghid pentru întocmirea fiDelor tehnice de securitate.
ESIS - European Chemical Substances Information System
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului
European Di al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea Di restric&ionarea substan&elor
chimice( REACH).
ADR - Acord European privind transportul interna&ional rutier al m?rfurilor periculoase,
edi&ia
2009
RID - Regulament Interna&ional privind transportul m?rfurilor periculoase pe calea ferat?,
edi&ia
2009
IMDG - Reglement?ri privind transportul interna&ional maritim al m?rfurilor periculoase
d) Frazele de pericol relevante
H 272 - Poate agrava un incendiu; oxidant
H 319 - Provoac? o iritare grav? a ochilor
Not- :
Informa&iile con&inute în aceast? fiD? se bazeaz? pe datele disponibile la momentul întocmirii.
Clientul Di utilizatorul îDi asum? toate riscurile privind utilizarea, manipularea Di depozitarea
acestui produs. Nu exist? condi&ii de garan&ie pentru produs în cazul manipul?rii,
transportului Di depozit?rii neconforme cu preciz?rile din fiDa tehnic? Di fiDa cu date de
securitate a produsului.

EVALUAREA EXPUNERII
Conform Regulamentului REACH este necesat? o evaluare a siguran&ei substan&elor chimice
(CSA) pentru întreaga durat? de via&? a unei substan&e. CSA descrie modul în care produc?torul
controleaz?, sau recomand? utilizatorilor din aval s? controleze, expunerile oamenilor Di mediului.
Evaluarea expunerilor la oameni
S-a efectuat o evaluare calitativ?, deoarece cel mai important efect toxicologic este local (iritarea
ochilor). Pentru acest tip de expunere nu se poate determina curba doz? - efect, astfel încât nu se
poate determina o valoare DNEL. TotuDi, valorile DNEL sunt determinate pentru toxicitatea
sistemic? asupra muncitorilor Di a popula&iei, dar nu sunt comparate cu valorile estimate pentru
expunere. O evaluare cantitativ? a toxicit?&ii sistemice nu este considerat? relevant? pentru aceast?
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substan&? deoarece nu a prezentat nici un efect sistemic în urma unui studiu asupra toxicit?&ii
subacute pentru o substan&? echivalent? (nitrat de potasiu, testat pân? la o valoare a concentra&iei
de 1500 mg/kg corp/zi). S-au observat doar efecte minore în cadrul studiilor cu sulfat de amoniu:
un studiu de 90 zile pentru toxicitatea subcronic? oral? Di un studiu de 2 ani pentru toxicitatea
cronic? oral?. Acestea au eviden&iat o valoare NOAEL de 886 mg/kg corp/zi Di respectiv 256
mg/kg corp/zi. Aceste efecte sunt observate la nivelele la care sunt expuDi oamenii în mod
obiDnuit.
În plus, nitratul de amoniu a fost evaluat cu programul OECD HPV (SIAM 25) ca parte din
categoria nitra&ilor. S-a concluzionat c? nu sunt prioritare testele suplimentare pentru efectele
asupra s?n?t?&ii umane.
Evaluarea expunerii mediului
Nu s-a efectuat o evaluare a expunerii mediului Di a riscului. DeDi nitratul de amoniu face parte din
categoria nitra&ilor, trebuie specificat faptul c? nitratul de amoniu poate ac&iona în mod diferit fa&?
de al&i compuDi pe baz? de nitrat datorit? cationului de amoniu.
În solu&ie apoas?, s?rurile de amoniu disociaz? complet în NH4+ Di anionul corespunz?tor. Acest
echilibru depinde de temperatur?, pH Di t?ria leg?turii ionice a apei în mediu. În mediul acvatic
exist? NH3 neionizat iar frac&ia (NH3/( NH3+NH4+)) creDte brusc cu valori crescute ale pH-ului Di
temperaturii. Este cunoscut faptul c? toxicitatea pentru organismele acvatice a fost pus? pe seama
amoniacului neionizat (NH3), iar NH4+ este considerat non - toxic sau mult mai pu&in toxic
(Emerson et al., 1975). TotuDi, descoperirile recente în domeniul evalu?rii toxicit?&ii amoniacului
dovedesc clar c?, în contrast cu ipotezele anterioare conform c?rora amoniacul neionizat era
considerat un compus toxic, atât molecula modificat? cât Di cea nemodificat? sunt toxice. Astfel,
s-a propus un model comun pentru toxicitate, în care amoniacul este cel care cauzeaz? toxicitatea
la valori mari ale pH-ului, iar ionul de amoniu contribuie de asemenea la cauzarea toxicit?&ii la
valori mai mici ale pH-ului (U.S. EPA 1999, OECD 2007).
Este acceptat faptul c? principalul component toxic al s?rurilor de amoniu, cum ar fi nitratul,
sulfatul sau clorura de amoniu, este amoniacul Di nu anionul corespunz?tor (vezi de asemenea
OECD2004, SIDS clorur? de amoniu sau OECD 2007 sulfat de amoniu). Astfel, valorile toxicit?&ii
pentru s?rurile de amoniu (precum: sulfat, fosfat, carbonat, clorur? sau nitrat de amoniu), în care
cel mai important component toxic este amoniacul, pot fi considerate echivalente. În consecin&?,
aceast? evaluare a pericolului include toate aspectele legate de toxicitatea amoniacului.
U.S. EPA (1999) a publicat o lucrare excelent? asupra toxicit?&ii amoniacului, acordând o aten&ie
deosebit? dependen&ei de pH Di temperatur?. Sunt disponibile foarte multe studii asupra toxicit?&ii
amoniacului, totuDi o compara&ie între aceste studii poate fi foarte greu de realizat deoarece testele
au fost f?cut în diferite condi&ii de pH Di temperatur?. U.S. EPA (1999) a reevaluat datele existente
pentru toxicitatea amoniacului, ajustând valorile toxicit?&ii la condi&ii stabilite de temperatur? Di
pH, f?când astfel posibil? compara&ia.
Au fost evaluate rezultatele studiului asupra urm?torului grup de nitra&i: nitrat de amoniu, nitrat de
calciu, nitrat dublu de calciu Di amoniu, nitrat de magneziu, Nitcal-K, nitrat de potasiu Di nitrat de
sodiu.
To&i nitra&ii prezint? o toxicitate mic? sau neglijabil? asupra vertebratelor, nevertebratelor Di
algelor. DeDi rezultatele studiilor Di publica&iilor sunt uneori exprimate ca fiind > 100 mg/L, cea
mai mic? valoare m?surat? f?r? efect este de 447 mg/L (studiu cu nitrat de amoniu asupra
peDtilor).
Nitratul de amoniu a fost evaluat în cadrul programului OECD HPV (SIAM 25) ca f?când parte
din categoria nitra&ilor. S-a concluzionat c? nici o substan&? din aceast? categorie nu este prioritar?
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în efectuarea unor studii suplimentare datorit? gradului sc?zut de pericol. Substan&a nu
hidrolizeaz? Di nu exist? dovezi de fotodegradare. În solu&ie apoas?, aceasta disociaz? complet în
(NO3-) Di cationul corespunz?tor. Datorit? faptului c? substan&a este anorganic?, nu se pot aplica
sistemele standard de testare a biodegradabilit?&ii.
Procesele de nitrificare Di denitrificare se produc natural în cursurile de ap? Di râuri, precum Di în
numeroase procese secundare de tratare a apelor reziduale. Pe baza gradului ridicat de solubilitate
în ap?, Di pe baza naturii ionice, substan&a nu se absoarbe Di nu este bioacumulabil? în mod
semnificativ. Pe baza propriet?&ilor fizico-chimice, apa este mediul &int?.
Substan&ele pe baz? de nitrat au un rol important în îmbog?&irea cu nutrien&i a apelor de suprafa&?,
proces cunoscut sub numele de eutrofizare. Apele eutrofizate sunt caracterizate prin concentra&ii
m?rite de nutrien&i ce stimuleaz? dezvoltarea unor specii de alge, favorizând dezvoltarea algelor Di
planctonului. Concentra&iile de oxigen din ap? vor sc?dea, influen&ând celelalte viet?&i precum
majoritatea speciilor de peDti, având un efect negativ asupra biodiversit?&ii ecosistemului.
Deoarece eutrofizarea este un efect comun al excesului de nitrat din mediu, aceast? problem? este
reglementat? de Regulamentele europene. Directiva 2000/60 a Parlamentului european Di a
Consiliului din data de 23 octombrie 2000 ce stabileDte cadrul pentru ac&iunile comunitare în
domeniul politicilor privind apa, Di Directiva Consiliului 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 cu
privire la protec&ia apelor împotriva polu?rii cauzat? de azota&ii proveni&i din surse agricole, sunt
Regulamente europene importante ce reglementeaz? emisia Di concentra&ia de substan&e pe baz? de
nitrat din mediu.
Directiva privind nitra&ii (1991) are ca scop protejarea calit?&ii apei în întreaga Europ? prin
împiedicarea nitra&ilor proveni&i din surse agricole s? polueze apele subterane Di de suprafa&? Di
promovarea utiliz?rii unor practici adecvate în agricultur?. Directiva privind nitra&ii este strâns
legat? de alte politici UE cu privire la ap?, aer, schimb?ri climatice Di agricultur?, iar
implementarea acesteia aduce beneficii în toate aceste domenii:
• Reducerea cantit?&ilor de nitra&i este parte integrant? a Directivei Cadru privind Apa (2000) ce
stabileDte o procedur? interna&ional? complet? privitoare la protec&ia apei, organizat? în jurul
bazinelor de râuri, cu scopul de a îmbun?t?&i calitatea apelor din Europa pân? în anul 2015.
• Noua Directiv? privind apele subterane (2006) confirm? faptul c? valoarea concentra&iilor
nitratului nu trebuie s? dep?Deasc? 50mg/l. Mai multe state membre au stabilit limite mai mici,
pentru a se asigura calitatea apei.
• Calitatea aerului Di solului: managementul între&inerii animalelor domestice Di agricultura
cauzeaz?, printre altele, emisii de amoniac (NH3) care împreun? cu alte substan&e poluante (dioxid
de sulf, oxizi de azot, compuDi organici volatili), au un impact negativ asupra s?n?t?&ii umane Di
asupra mediului, deoarece contribuie la procesul de acidificare a solului, eutrofizarea apelor Di
poluarea stratului de ozon. Implementarea complet? a Directivei privind nitra&ii va contribui la
reducerea emisiilor de amoniac cu 14% pe 2000 de nivele pân? în anul 2020, deoarece m?surile ce
limiteaz? de exemplu cantit?&ile de îngr?D?mânt aplicate vor avea un impact pozitiv asupra
cantit?&ii de nitrat din ape Di emisiile de amoniac din aer.
• Schimb?rile climatice: toate activit?&ile legate creDterea animalelor domestice Di industria
îngr?D?mintelor chimice duce la generarea de protoxid de azot (N2O) Di metan (CH4), gaze cu
efect de ser?, cu poten&iale de înc?lzirea global? de 310, respectiv de 21 ori mai mari decât
dioxidul de carbon. Dac? va fi complet implementat?, Directiva privind nitra&ii ar putea
reduce emisiile de N2O cu 6% fa&? de nivelul din 2000, pân? în anul 2020 Di poate contribui
la încetinirea schimb?rilor climatice.
• Politica agricol? comun? (CAP) sus&ine Directiva privind nitra&ii prin suport direct Di m?suri
de dezvoltare rural?. De exemplu, mai multe state membre au inclus m?suri de management
al nutrien&ilor, precum fâDii tampon de-a lungul cursurilor de ap?, printre ini&iativele agricole
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Di de mediu pentru care fermierii po primi pl?&i directe. Sus&inerea direct? este supus?
conformit?&ii încruciDate cu legisla&ia european? privind mediul, inclusiv Directiva privind
nitra&ii.
• Directiva privind apele reziduale urbane (1991) stabileDte standardele pentru colectarea Di
tratarea apelor reziduale din sectorul domestic Di unele sectoare industriale.
Datorit? toxicit?&ii sc?zute a nitratului de amoniu pentru organismele acvatice Di reglement?rii
acestuia prin diferite legi europene/na&ionale, nu se consider? necesar? evaluarea riscului Di
expunerii mediului pentru nitratul de amoniu.
Nitratul de amoniu este utilizat în principal în compozi&ia îngr?D?mintelor, dar este de
asemenea Di component în diverse preparate Di materiale. Evaluarea calitativ? se va axa pe
producerea de îngr?D?minte, utilizare de c?tre profesioniDti Di consumatori. În plus, se vor
evalua Di utiliz?rile din alte domenii decât îngr?D?mintele. În tabelul 1 sunt prezentate
utiliz?rile ce au fost evaluate în detaliu.
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TABELUL 1. SCURT9 DESCRIERE A TUTUROR UTILIZ9RILOR IDENTIFICATE, INCLUSIV DESCRIEREA
UTILIZ9RII I ETAPA DIN CICLUL DE VIA 9

1

2

3

Producerea substan&ei, inclusiv
manipularea, depozitarea Di controlul
calit?&ii

Prelevarea de mostre, înc?rcarea, umplerea,
transferul, reciclarea, ambalarea substan&ei
(înc?rcare/desc?rcare) în instala&ii
nespecializate. Sectoare
industriale/profesionale.
Prelevarea de mostre, înc?rcarea, umplerea,
transferul, reciclarea, ambalarea substan&ei
(înc?rcare/desc?rcare) în instala&ii

Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 5

-

Sectorul
de
utilizare
(SU)

Categoria Categoria
procesului articolului
(PROC)
(AC)

Categoria
emisiilor
în mediu
(ERC)

SU8, 9

PROC2,
PROC3,
PROC1,
PROC8a,
PROC8b
PROC9,

ERC1

Durata de via&? a
serviciului (pentru
articol)

Consumator

Utilizare
Profesional? final?

Industrial?

Categoria
produsului
(PC)
Preparare

Scurt? descriere a utiliz?rilor identificate

Producere

Num?r (IU)

Etapa din ciclul de via0- inclusîn IU

X

-

X

X

X

SU3, 22

PROC8a

-

ERC2,
ERC6a,
ERC8b,
ERC8e

-

X

X

X

SU3, 22

PROC8b

-

ERC2,
ERC6a,
ERC8b,

Revizia: 0

Pagina: 25 / 37

IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI
S.C. AZOMURE S.A.TÂRGU- MURE
ROMÂNIA

NITRAT DE AMONIU

Sectorul
de
utilizare
(SU)

Categoria Categoria
procesului articolului
(PROC)
(AC)

Depozitarea
4

5

6

7

8

Transferul substan&ei în containere mici
(linii de umplere specializate, inclusiv
cânt?rirea). Sectoare
industriale/profesionale.
Controlul calit?&ii
Utilizarea nitratului de amoniu la
producerea de preparate pentru adezivi Di
etanDan&i, explozibili, îngr?D?minte Di
substan&e chimice pentru tratarea apei.
Tratarea sau acoperirea s?mân&ei cu
îngr?D?mânt ce con&ine azotat de amoniu.

Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 5

Categoria
emisiilor
în mediu
(ERC)

Durata de via&? a
serviciului (pentru
articol)

Consumator

Utilizare
Profesional? final?

Industrial?

Categoria
produsului
(PC)
Preparare

Scurt? descriere a utiliz?rilor identificate

Producere

Num?r (IU)

Etapa din ciclul de via0- inclusîn IU

-

X

X

X

SU3, 22

PROC1

-

X

X

X

SU3, 22

PROC9

-

X

X

X

SU3, 22

PROC15

-

PC1, PC11,
PC12,
PC37

X

SU3, 10

PROC3,
PROC5

-

ERC2

PC12

X

SU10

PROC13

-

ERC2
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9

10
11
12
13
14

Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu - fertilizare cu
îngr?D?minte lichide câmp deschis
Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu - fertilizare cu
îngr?D?minte lichide în sol
Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu - fertilizare în câmp
deschis
Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu – amestecare în
exterior
Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu – amestecare în

Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 5

Sectorul
de
utilizare
(SU)

Categoria Categoria
procesului articolului
(PROC)
(AC)

Categoria
emisiilor
în mediu
(ERC)

SU3

PROC2,
PROC3

ERC6A

Durata de via&? a
serviciului (pentru
articol)

Consumator

PC19

Utilizare
Profesional? final?

Utilizarea nitratului de amoniu ca
intermediar în sinteza altor substan&e.

Industrial?

Categoria
produsului
(PC)
Preparare

Scurt? descriere a utiliz?rilor identificate

Producere

Num?r (IU)

Etapa din ciclul de via0- inclusîn IU

X

-

PC12

X

SU22

PROC11

PC12

X

SU22

PROC2

-

ERC8E

PC12

X

SU22

PROC8
A

-

ERC8E

PC12

X

SU22

PROC19

-

ERC8E

PC12

X

SU22

PROC19

-

ERC8B
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15

16

17
18
19

Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in nitrat de amoniu –fertilizare cu
Utilizarea profesional? a îngr?D?mintelor ce
con&in azotat de amoniu –fertilizare cu
îngr?D?minte lichide în ser?, (pulverizare
non-industrial?)
Utilizare final? de c?tre consumatori –
fertilizare în câmp deschis
Utilizare final? de c?tre consumatori –
utilizarea îngr?D?mintelor în interior
Utilizare final? de c?tre consumatori –
chibrite Di artificii

Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 5

Sectorul
de
utilizare
(SU)

Categoria Categoria
procesului articolului
(PROC)
(AC)

Categoria
emisiilor
în mediu
(ERC)

Durata de via&? a
serviciului (pentru
articol)

Consumator

Utilizare
Profesional? final?

Industrial?

Categoria
produsului
(PC)
Preparare

Scurt? descriere a utiliz?rilor identificate

Producere

Num?r (IU)

Etapa din ciclul de via0- inclusîn IU

PC12

X

SU22

PROC2

-

ERC8B

PC12

X

SU22

PROC11

-

ERC8B

PC12

X

SU21

-

ERC8E

PC12

X

SU21

-

ERC8B

PC11

X

SU21

-

ERC10A
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Tabelul 1, dup? cum este propus mai sus, con&ine utiliz?rile identificate. Acesta con&ine de
asemenea toate informa&iile necesare pentru evaluarea expunerii Tipul 1, efectuat? cu ECETOC
TRA (muncitori Di consumatori). Cu toate acestea, dup? cum se specific? Di în introducere, se va
efectua Di o evaluare calitativ? pentru oameni, deoarece efectul principal este iritarea ochilor,
pentru care nu se poate stabili o curb? doz?-r?spuns. i nu se poate determina o valoare DNEL.
În mod normal, informa&iile din tabelul 1 sunt utilizate pentru a întocmi un tabel care s? con&in?
grupul &int? necesar pentru a întocmi scenariile de expunere pe baza metodei Tipul 1: pentru
muncitori (PROC pentru estimarea expunerii Tipul 1) Di pentru consumatori (PC sau AC pentru
estimarea expunerii Tipul 1). În acest tabel, se vor grupa valorile IU pentru acelaDi tip de
expunere/emisie. TotuDi, deoarece în acest caz se va efectua o evaluare calitativ?, utiliz?rile
raportate vor fi grupate în sectorul principal de utilizare, iar valorile RMM vor fi comparabile
pentru toate procesele dintr-un sector specific. Vor fi descrise urm?toarele scenarii de expunere:
Tabelul 2. Rezumatul asupra scenariilor de expunere Di descrierea utiliz?rilor corespunz?toare
Scenariu
Scurtde
descriere a
expunere
ES

Legat de
IU

ES1

producere

1

ES2

Uz
2, 3, 4, 5,
industrial,
6, 7, 8, 9
inclusiv
distribu&ia Di
alte
activit?&i
legate de
procesele
din
sectoarele
industriale

ES3

Utilizare
final? de
c?tre
profesioniDti

ES4

Utilizare
17, 18, 19
final? de
c?tre
consumatori

PC

SU

PROC

AC

ERC

-

8, 9

1, 2, 3,
8a, 8b, 9,
14, 15

-

1

1, 11, 12,
19, 37

3, 10

1, 2, 3, 5,
8a, 8b, 9,
13, 15,

-

2, 6a

22

1, 2, 8a,
8b, 9, 11,
15, 19

-

8b, 8e

21

-

-

8b, 8e,
10a

2, 3, 4, 5, 12
6, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16
11, 12

1. Producerea substan0ei
1.1. Scenariul de expunere
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1.1.1. Descrierea activit-0ilor 1i proceselor incluse în scenariul de expunere.
Producerea substan&ei, inclusiv manipularea, depozitarea Di controlul calit?&ii: SU8/9,
PROC1/2/3/8a/8b/9/14/15, ERC1

1.1.2. Controlul expunerii muncitorilor
Tabelul 3. Condi0iile de func0ionare 1i managementul riscului pentru cele mai
grave situa0ii
Frecven0a 1i durata utiliz-rii
Valoare

Unitate
m?sur?
Ore/zi

de

Observa0ii

Durata expunerii muncitorilor
>4
Caracteristicile produsului
Starea fizic? a
Solid
solid/lichid
substan&ei/produsului
Volatilitatea
sc?zut?
hPa
Volatilitatea substan&ei
substan&ei/produsului
Masa molecular? relativ? a
Necesar? pentru a transforma
80,04
substan&ei
din ppm în mg/m3
Concentra&ia substan&ei în produs %
Nu este relevant?
Condi0ii de func0ionare neaccesibile pentru managementul riscului
Activitatea este efectuat? în
Interior
interior sau în exterior?
Condi0ii 1i m-sur-tori la nivel de proces (surs-) pentru a preveni/limita
emisiile/expunerile
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la controlul dispersiei fa0- de muncitori
Este necesar? ventila&ia local??
Nu
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la echipamentul individual de protec0ie 1i igienEste nevoie de masc? de
Nu
protec&ie a respira&iei?
Este nevoie de echipament de
Nu
protec&ie a pielii?
Conform Directivei 67/548 EEC, nitratul de amoniu este clasificat ca R8 (oxidant) Di R36 (iritant
pentru ochi), Di ca H272 Di H319 conform CLP. Se poate poduce expunerea ochilor la praf în
timpul fabric?rii nitratului de amoniu.

1.1.3. M-suri de management al riscului
M?surile de management al riscului pentru muncitori sunt prezentate în tabelul 4. Deoarece
nitratul de amoniu este iritant pentru ochi, m?surile de management al riscului pentru s?n?tatea
uman? au ca scop evitarea contactului direct cu substan&a.
Tabelul 4. M?surile de management al riscului privitoare la muncitorii din sectoarele industriale
Tipul informa&iei
M?suri
Explica&ie
Depozitare Di sistem de ventila&ie
Data emiterii: 15.11.2010
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Tipul informa&iei
local?
Este necesar? depozitarea în spa&ii
închise Di respectarea procedurilor de
lucru
Este necesar un sistem de ventila&ie
local? Di respectarea procedurilor de
lucru

M?suri

Explica&ie

Depozitare adecvat?
Utilizarea unui sistem
de ventila&ie general?
la standarde înalte.

Echipament individual de protec&ie
(PPE)
Ochelari de protec&ie
Tipul PPE (m?nuDi, aparat respirator, pentru substan&e
masc? de protec&ie pentru fa&? etc)
chimice

Pentru a reduce expunerea
ochilor la un nivel neglijabil

Alte m?suri de managemet a riscului
privitoare la muncitori
Minimizarea
num?rului de angaja&i
expuDi
Separarea procesului
de emisie
Eliminarea eficient? a
substan&ei
contaminante
Minimizarea etapelor
manuale
Evitarea contactului
cu uneltele Di obiectele
contaminate
Cur?&area regulat? a
echipamentului Di a
zonei de lucru
Activit?&i de
management/supraveg
here pentru a verifica
utilizarea corect? a
RMM Di respectarea
procedurilor OC
Instruirea personalului
cu privire la
procedurile de lucru
Bune practici de
igien? personal?
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Procedurile de lucru suplimentare (condi&ii de func&ionare Di m?suri de management al riscului)
ce nu sunt incluse în Regulamentul REACH pentru Evaluarea Siguran&ei privind Substan&ele
Chimice stabilite de industria chimic? sunt de asemenea recomandate Di comunicate prin FiDele
cu Date de Securitate, dar nu sunt neaparat solicitate pentru controlul riscului, dup? cum se
descrie mai sus.
2. Uzul industrial al nitratului de amoniu pentru producerea preparatelor, utilizare intermediar? Di
utilizare final? în sectoare industriale, inclusiv distribu&ia Di alte activit?&i legate de procesele din
sectorul industrial
2.1. Scenariu de expunere

2.1.1. Descrierea activit-0ilor 1i proceselor incluse în scenariul de expunere.
Utilizarea industrial? a nitratului de amoniu pentru producerea de preparate, utilizare
intermediar? Di utilizare final? în sectoare industriale: SU3/10, PC1/11/12/19/37,
PROC1/2/3/5/8a/8b/9/13/15, ERC2/6a

2.1.2. Controlul expunerii muncitorilor
Tabelul 5. Condi0iile de func0ionare 1i managementul riscului pentru cele mai
grave situa0ii
Frecven0a 1i durata utiliz-rii
Valoare

Unitate de
m-surOre/zi

Observa0ii

Durata expunerii muncitorilor
>4
Product characteristics
Starea fizic? a
Solid
solid/lichid
substan&ei/produsului
Volatilitatea
sc?zut?
hPa
Volatilitatea substan&ei
substan&ei/produsului
Masa molecular? relativ? a
Necesar? pentru a transforma
80,04
substan&ei
din ppm în mg/m3
Concentra&ia substan&ei în
%
Nu este relevant?
produs
Condi0ii de func0ionare neaccesibile pentru managementul riscului
Activitatea este efectuat? în
Interior
interior sau în exterior?
Condi0ii 1i m-sur-tori la nivel de proces (surs-) pentru a preveni/limita
emisiile/expunerile
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la controlul dispersiei fa0- de muncitori
Este necesar? ventila&ia local??
Nu
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la echipamentul individual de protec0ie 1i igienEste nevoie de masc? de
Nu
protec&ie a respira&iei?
Este nevoie de echipament de
Nu
protec&ie a pielii?
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Nitratul de amoniu este clasificat ca R8 (oxidant) Di R36 (iritant pentru ochi) în conformitate cu
Directiva 67/548 EEC Di ca H272 Di H319 în conformitate cu CLP. În timpul utiliz?rii nitratului
de amoniu în sectorul industrial, se poate produce expunerea ochilor la praf/stropiri, ceea ce
poate cauza irita&ii.

2.1.3. M-suri de management a riscului
M?surile de management a riscului pentru muncitori sunt prezentate în tabelul 6. Deoarece
nitratul de amoniu este iritant pentru ochi, m?surile de management a riscului pentru s?n?tatea
uman? au ca scop evitarea contactului direct cu substan&a.

Tabelul 6. M-surile de management a riscului privitoare la muncitorii din
sectoarele industriale
Tipul informa&iei
Depozitare Di sistem de ventila&ie
local?
Este necesar? depozitarea în spa&ii
închise Di respectarea procedurilor de
lucru
Este necesar un sistem de ventila&ie
local? Di respectarea procedurilor de
lucru

M?suri

Explica&ie

Depozitare adecvat?
Utilizarea unui sistem de
ventila&ie general? la
standarde înalte.

Echipament individual de protec&ie
(PPE)
Tipul PPE (m?nuDi, aparat respirator, Ochelari de protec&ie
masc? de protec&ie pentru fa&? etc)
pentru substan&e chimice

Pentru a reduce
expunerea ochilor la
un nivel neglijabil

Alte m?suri de managemet a riscului
privitoare la muncitori
Minimizarea num?rului de
angaja&i expuDi
Separarea procesului de
emisie
Eliminarea eficient? a
substan&ei contaminante
Minimizarea etapelor
manuale
Evitarea contactului cu
uneltele Di obiectele
contaminate
Cur?&area regulat? a
echipamentului Di a zonei
de lucru
Activit?&i de
management/supraveghere
pentru a verifica utilizarea
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Tipul informa&iei

M?suri
corect? a RMM Di
respectarea procedurilor
OC
Instruirea personalului cu
privire la procedurile de
lucru
Bune practici de igien?
personal?

Explica&ie

Procedurile de lucru suplimentare (condi&ii de func&ionare Di m?suri de management al riscului)
ce nu sunt incluse în Regulamentul REACH pentru Evaluarea Siguran&ei privind Substan&ele
Chimice stabilite de industria chimic? sunt de asemenea recomandate Di communicate prin FiDele
cu Date de Securitate, dar nu sunt neaparat solicitate pentru controlul riscului, dup? cum se
descrie mai sus.
3. Utilizarea profesional? a nitratului de amoniu pentru producerea de preparate Di utilizarea
final?

3.1. Scenariu de expunere
3.1.1. Descrierea activit?&ilor Di proceselor incluse în scenariul de expunere.
Utilizarea profesional? a nitratului de amoniu pentru producerea de preparate Di utilizare final?:
SU22, PC12, PROC1/2/8a/8b/9/11/15/19, ERC8b/8e

3.1.2. Controlul expunerii muncitorilor
Tabelul 7. Condi&iile de func&ionare Di managementul riscului pentru cele mai grave situa&ii
Frecven0a 1i durata utiliz-rii
Unitate de
Valoare
Observa0ii
m-surDurata expunerii muncitorilor
>4
Ore/zi
Caracterizarea produsului
Starea fizic? a
Solid
solid/lichid
substan&ei/produsului
Volatilitatea
sc?zut?
hPa
Volatilitatea substan&ei
substan&ei/produsului
Necesar? pentru a
Masa molecular? a substan&ei
80,04
transforma din ppm în
mg/m3
Nitratul de amoniu
poate avea diferite
Concentra&ia substan&ei în produs >25
%
concentra&ii în
produsele finale
Condi0ii de func0ionare neaccesibile pentru managementul riscului
Activitatea este efectuat? în
Interior/exterior
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interior sau în exterior?
Condi0ii 1i m-sur-tori la nivel de proces (surs-) pentru a preveni/limita
emisiile/expunerile
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la controlul dispersiei fa0- de muncitori
Este necesar? ventila&ia local??
Nu
Condi0ii 1i m-sur-tori privitoare la echipamentul individual de protec0ie 1i igienEste nevoie de masc? de
Nu
protec&ie a respira&iei?
Este nevoie de echipament de
Nu
protec&ie a pielii?
Nitratul de amoniu este clasificat ca R8 (oxidant) Di R36 (iritant pentru ochi) în conformitate cu
Directiva 67/548 EEC Di ca H272 Di H319 în conformitate cu CLP. În timpul utiliz?rii nitratului
de amoniu în sectorul industrial, se poate poduce expunerea ochilor la praf/stropiri, ceea ce poate
cauza irita&ii. TotuDi, trebuie specificat faptul c? produsele finale sunt apoi diluate, pân? la
concentra&ii ce nu produc irita&ii ale ochilor.

3.1.3. M-suri de management al riscului privitoare la profesioni1ti
Deoarece nitratul de amoniu este iritant pentru ochi, m?surile de management a riscului pentru
s?n?tatea uman? au ca scop evitarea contactului direct cu substan&a. În plus fa&? de echipamentul
individual de protec&ie, este mult mai important tipul m?surilor privitoare la produs pentru
prevenirea contactului direct cu nitratul de amoniu Di prevenirea form?rii de aerosoli Di stropiri.
Sunt necesare m?suri privind func&ionarea privitoare la produs. Acestea includ dozatoare Di
pompe specifice, etc. proiectate anume pentru a preveni stropirile/devers?rile/expunerea.
Tabelul 8 prezint? un rezumat al recomand?rilor privind echipamentul individual de protec&ie.
Gradul de restric&ie depinde de concentra&ia nitratului de amoniu în preparat.

Tabelul 8. M?suri de management a riscului pentru muncitorii din sectorul profesionist
Tipul informa&iei
M?suri
Explica&ie
Depozitare Di sistem de ventila&ie
local?
Este necesar? depozitarea în spa&ii
închise Di respectarea procedurilor de
lucru
Depozitare adecvat?
Este necesar un sistem de ventila&ie
Utilizarea unui sistem
local? Di respectarea procedurilor de de ventila&ie general?
lucru
la standarde înalte.
Echipament individual de protec&ie
Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 6

Revizia: 0

Pagina: 35 / 37

IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI ÎNGR9 9MINTE COMPLEXE NPK
S.C. AZOMURE S.A.TÂRGU - MURE
ROMÂNIA
Tipul informa&iei
(PPE)

M?suri

Explica&ie

Ochelari de protec&ie
Tipul PPE (m?nuDi, aparat respirator, pentru substan&e
masc? de protec&ie pentru fa&? etc)
chimice

Pentru a reduce expunerea
ochilor la un nivel neglijabil

Alte m?suri de managemet a riscului
privitoare la muncitori
Minimizarea
num?rului de angaja&i
expuDi
Separarea procesului
de emisie
Eliminarea eficient? a
substan&ei
contaminante
Minimizarea etapelor
manuale
Evitarea contactului
cu uneltele Di obiectele
contaminate
Cur?&area regulat? a
echipamentului Di a
zonei de lucru
Activit?&i de
management/supraveg
here pentru a verifica
utilizarea corect? a
RMM Di respectarea
procedurilor OC
Instruirea personalului
cu privire la
procedurile de lucru
Bune practici de
igien? personal?
Procedurile de lucru suplimentare (condi&ii de func&ionare Di m?suri de management al riscului)
ce nu sunt incluse în Regulamentul REACH pentru Evaluarea Siguran&ei privind Substan&ele
Chimice stabilite de industria chimic? sunt de asemenea recomandate Di comunicate prin FiDele
cu Date de Securitate, dar nu sunt neap?rat solicitate pentru controlul riscului, dup? cum se
descrie mai sus.

3.2. Estimarea expunerii
Nu a fost efectuat?, evaluare calitativ?.
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4. Utilizarea final- de c-tre consumatorii a îngr-1-mintelor 1i
chibritelor/artificiilor
4.1. Scenariu de expunere
4.1.1. Descrierea activit-0ilor 1i proceselor incluse în scenariul de expunere.
Utilizarea final? de c?tre consumatori a îngr?D?mintelor Di chibritelor/artificiilor: SU21,
PC11/12, ERC8b/8e/10a

4.1.2. Controlul expunerii consumatorilor
Tabelul 9. M?suri de management a riscului privitoare la utilizarea de c?tre consumatori
Tipul informa0iei
M-suri
Explica0ie
Echipament individual de protec0ie (PPE) necesar pentru condi0ii normale de
utilizare de c-tre consumatori
Ochelari de Pentru a reduce expunerea
Tipul de PPE (m?nuDi, etc)
protec&ie
ochilor la un nivel neglijabil
Instruc0iuni pentru consumatori
Etichetarea
produsului
Nitratul de amoniu este clasificat ca R8 (oxidant) Di R36 (iritant pentru ochi) în conformitate cu
Directiva 67/548 EEC Di ca H272 Di H319 în conformitate cu CLP. În timpul utiliz?rii nitratului
de amoniu de c?tre consumatori, se poate poduce expunerea ochilor la praf/stropiri, ceea ce
poate cauza irita&ii. TotuDi, trebuie specificat faptul c? produsele finale sunt apoi diluate, pân? la
concentra&ii ce nu produc irita&ii ale ochilor.
Se poate produce expunerea la dilu&ii de nitrat de amoniu iritante pentru ochi în timpul utiliz?rii
de c?tre consumatori a îngr?D?mintelor. Nu se estimeaz? expunerea la nitrat de amoniu în urma
utiliz?rii chibritelor/artificiilor. Se estimeaz? c? în timpul utiliz?rii în condi&ii normale, expunerea
se produce doar accidental. În plus, se presupune c? m?surile de control existente (echipament
individual de protec&ie pe baza clasific?rii Di etichet?rii ca R36 sau H319) sunt aplicate pentru
aceste situa&ii de expunere.

4.2. Estimarea expunerii
Nu a fost efectuat?, evaluarea este calitativ?.

Data emiterii: 15.11.2010

Edi&ia: 6

Revizia: 0

Pagina: 37 / 37

