
 
 

 متانول           كارت ايمني مواد
 

METHANOL                                                                          ICSC: 0057  
 متانول

 متيل الکل
 الکل متيليک
 الکل چوب
 کربونيل

 CH4O – CH3OH:فرمول شيميایي 
 ٠/٣٢: وزن مولكولي 

CAS # 67-56-1
RTECS # PC1400000
ICSC # 0057
UN # 1230
EC # 603-001-00-X

/ نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 
 

در معرض شعله هاي باز و جرقه   قابل اشتعال بسيار
 .قرار نگيرد

 .سيگار نكشيد
 .در تماس با اآسيدانها قرار نگيرد

 آب ، آف مقاوم در برابر الكل،ودرپ
  دي اآسيد آربن،فراوان

 :انفجار 
 
 

مخلوط بخار این ماده 
با هوا قابل انفجار 

 .است

  . تهویه عمومي،سيستم بسته
تجهيزات برقي و استفاده از 

 روشنایي ضد انفجاري 
 براي پر فشردهاز سيستم هواي 

 تخليه و حمل و نقل مواد ،آردن
 . استفاده نكنيد

ز ابزار دستي ضد جرقه استفاده ا
 .آنيد

در صورت بروز آتش سوزي بشكه 
ها یا ظروف را با اسپري آب خنك 

 .نگهدارید

 :مواجهه 
 

ال ااز تماس افراد خردسال و آهنس 
 .بااین ماده اجتناب شود

 

 :استنشاق 
 

،  سردرد، گيجي،سرفه
 هوعت

 تهویه موضعي یا ،تهویه عمومي
 وسایل حفاظت تنفسي 

  استراحت،ي تازههوا
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :وست پ
 
 

 .ممكن است جذب شود
  خشكي پوست،قرمزي

 دستكش حفاظتي
 البسه حفاظتي

 . لباسهاي آلوده شده را در بياورید
یا زیر  با مقدار زیادي آب بشویيد

 . دوش آب بگيرید
 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي

 :ها  چشم
 
 

 ني عينك ایم  درد،قرمزي
 حفاظت چشم همراه حفاظت تنفسي 

ابتدا با مقدار فراواني آب براي چند 
اگر امكان دارد لنزهاي .دقيقه بشویيد

ارجاع براي . تماسي را در بياورید
 مراقبتهاي پزشكي

 :گوارشي 
 
 

،  تنفس سطحي،دل درد
  استفراغ ،بيهوشي

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار آشيدن ،خوردن
 ممنوع

فقط (دار به استفراغ آنيد فرد را وا
 )براي افراد هوشيار

 .ارجاع براي مراقبتهاي پزشكي



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
 . محل خطر را تخليه آنيد

مایع نشت شده را درون ظرف بدون 
 . منفذي جمع آوري نمایيد

مایع ریخته شده را با مقدار زیادي 
 .ن برانيدآب بطرف بيرو

بخار ماده را با اسپري خيلي ریز آب 
 .از بين ببرید

لباس : وسيله حفاظت فردي ویژه(
آامل همراه با ماسك تنفسي متصل به 

 )آن

در مكان مقاوم در برابر آتش و بدور 
از مواد اآسيدانها و مواد غذایي و 

در محل خنك و پرسنل مواد غذایي 
 .نگهداري نمائيد

اد غذایي حمل به همراه علوفه و مو
 .نگردد

F symbol
T symbol
R: 11-23/25
S: (1/2-)7-16-24-25
UN Hazard Class: 3
UN Subsidiary Risks: 6.1
UN Packing Group: II

اخي . از طریق گوارشي ممكن است منجر به آوري و مرگ نيز شود             هم . ري باشند تاثيرات ممكن است ت
 .مراقبتهاي پزشكي ضروري مي باشند

 .  پوست و دستگاه تنفسي را تحریك مي نماید،این ماده چشم هام

 :اثرات مواجهه كوتاه مدت  

ات
الع
اط

اثير          ،شود ) آماس پوستي     ( ممكن است باعث درماتيت          ر دستگاه اعصاب مرآزي ت  ممكن است ب
 . آرده

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري 
 مایع بي رنگ با بوي مشخص

 
 :خطرات فيزيكي 

 . بخار آن بخوبي با هوا مخلوط شده و به سادگي مخلوط هاي انفجاري را تشكيل مي دهد
 

 :خطرات شيميايي 
 . این ماده به شدت با اآسيدان ها وارد واآنش شده و باعث آتش سوزي و خطر انفجار مي گردد

 
 :حدود مجاز شغلي 

TLV: 200 ppm; 262 mg/m3 as TWA (skin) (ACGIH 1991-1992).
TLV (as STEL): 250 ppm; 328 mg/m3 (skin) (ACGIH 1992-1993).

 :هاي مواجهه  راه
 .این ماده مي تواند از طریق استنشاق و با عبور از راه پوست و گوارش جذب بدن شود

 
 :خطرات استنتشاق 

االتر از     اي ب اده در دم ن م د       ٢٠ای وا را در ح ودگي ه ده و آل ر ش رعت تبخي انتيگراد بس ه س  درج
 .ناآي بوجود مي آوردخطر

 
 

 . ممكن است سبب تاثير بر سيستم اعصاب مرآزي شده و منجر به آاهش هوشياري فرد گردد

 :اثرات مواجهه طوالني مدت يا مكرر

 .منجر به سر دردهاي دائمي مكرر و نقص بينایي گردد
 
 
 
 
 
 



 :خواص فيزيكي 
  درجه سانتيگراد٦٥:نقطه جوش
  درجه سانتيگراد–٩٨: نقطه ذوب

 ٧٩/٠): ١ =آب(چگالي نسبي
  قابل حل است :حالليت در آب

كال       و پاس ب آيل ر حس ار ب ار بخ ه ٢٠در (فش  درج
 ٣/١٢): دسانتيگرا

 ١/١: )١=هوا(چگالي نسبي بخار
وط بخار      وا در     /چگالي نسبي مخل  درجه سانتيگراد     ٢٠ه

 ٠١/١): ١= هوا (
 يگراد درجه سانت١٢: نقطه اشتعال

ود  ود بخ گيري خ رارت آتش ه ح ه  ٣٨٥ :درج درج
 سانتيگراد

ر حسب   اري ب دود انفج وا (ح ي در ه د حجم ا ٦): درص  ت
٦/٣٥ 

ورت      انول بص ازي آب اآت دا س ریب ج  :Log-Powض
 -٦٦/٠تا  -٨٢/٠

 
 :اطالعات زيست محيطي 

ي     اآي و آب ز خ يار ری ده بس ودات زن راي موج اده ب ن م ای
 .داراي مسموميت آمي مي باشد

 
 

 

 توجهنكات قابل 
 

 . این ماده با شعله آبي رنگ بدون نور مي سوزد
 . انجام معاینات دوره اي پزشكي ضروري مي باشد،بستگي به مقدار تماس

Transport Emergency Card: TEC (R)-36
NFPA Code: H1; F3; R0;

 ديگر اطالعات

ICSC: 0057                                                                                                           METHANOL

 
 

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

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه 
          مهندس امير غفاری

 
  عباس فرقداندکترآقای با همکاری 


	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	دفع ضايعات
	بسته بندي و برچسب زدن
	مايع بي رنگ با بوي مشخص
	خ
	خ
	ا
	ح
	T
	T
	ر
	ا
	خ
	ا
	ا
	ا
	م
	ا
	ا
	م
	م
	خ
	ن
	ن
	چ
	ح
	ف
	چ
	چ
	ن
	د
	ح
	ض
	ا
	ا
	ن


	نكات قابل توجه
	ا
	ب
	T
	N
	د



	ديگر اطلاعات


