
  

 
 
   متيل مركاپتان             مني مواديكارت ا  
 
 

METHYL MERCAPTAN                                                      ICSC: 0299 
 مرکاپتانمتيل 

 متان تيول
 مرکاپتومتان

 متيل سولفيدرات
 )سيلندر( کپسول : نحوه نگهداری
 CH3SH :فرمول شيميایی
 ١/۴٨: وزن مولکولی 

 

CAS # 74-93-1
RTECS # PB4375000
ICSC # 0299
UN # 1064
EC # 016-021-00-3

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يكمك هاي اول رييشگيپ عالئم/ خطرات حاد 
 قيحر

 شدیدًا قابل اشتعال :آتش 
 
 
 

د شعله  در مجاورت آن تولي
 .ممنوع

يدن    ه و کش اد جرق ایج
 .ممنوعسيگار 

 

 .جریان ماده را قطع کنيد
ذیر باشد و هيچ خطری             اگر امکان پ
د     ته باش راف نداش يط اط رای مح ب
ا     وزد ت ود بس ود بخ ش خ د آت بگذاری

 .خاموش گردد
ودر آتش نشانی             ا پ وارد ب در سایر م

 .خاموش نمائيد CO2یا گاز 
ا    :انفجار  اده ب ن م از ای ای گ وط ه مخل

 .هوا قابل انفجار می باشد
 
 

ه از  ته، تهوی تم بس سيس
زات برقی        عمومی ، و تجهي
اری    د انفج نایی ض و روش

 .استفاده نمائيد

ا           در صورت بروز حریق کپسول را ب
ر رو ردن آب ب پری ک ک یاس ش خن

 .نگهدارید

  :مواجهه 
 
 

ت  امًال رعای ت را ک بهداش
 .نمائيد

 

 

 :استنشاق 
 

نفس  وع، ت سرفه، سردرد، ته
سطحی، گلو درد و حالت عدم         

 ریهوشيا
 
 

ه  ومی، تهوی ه عم تهوی
ت    يله حفاظ ا وس عی ی موض

 تنفسی
 

 هوای تازه، استراحت
. اگر الزم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

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

 .دهيد
زی و درد :پوست  ا ،قرم اس ب  در تم

ایع الم ی  آن احتم خ زدگ   ی
 .وجود دارد

 

 دستکش های حفاظتی
 
 
 
 

ا اس ه پس لب ده را س وده ش از ی آل
 .در بياوریدبدن 

رمازدگی  ورت س ی(در ص خ زدگ ) ی
د و            راوان خيس نمائي محل را با آب ف

 .لباس ها را از بدن خارج نکنيد
اع      کی ارج ای پزش ت ه رای مراقب ب

 .دهيد
 قرمزی، درد :چشم ها 

 
 
 

 عينک های ایمنی
ا     راه ب م هم ت چش حفاظ

 حفاظت دستگاه تنفسی
 

ا      ابتدا برای چندین دقي    قه چشم ها را ب
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

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

  :گوارشي
 

 
 

 

 



  

 بسته بندي و برچسب زدن)ره كردن يذخ( انبار كردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه نمائيد

 .با یک فرد ماهر مشورت نمائيد
 .از تهویه عمومی استفاده نمائيد

وسيله  : وسيله حفاظت فردی اضافی   (
 )کاملحفاظت تنفسی 

 
 
 

در مکان مقاوم در برابر آتش سوزی،       
ده های قوی و اسيد             جدا از اکسيد کنن

 . نگهداری شود
داری  ک نگه ان خن ين در مک همچن

 .گردد

F symbol
Xn
R: 13-20
S: 16-25
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 2.1

 آلوده کننده دریایی

ه اشکاالت               م استنشاق این گاز ممکن است سبب تاثيراتی بر سيستم اعصاب مرکزی شود و منجر ب
 . تنفسی گردد

 : اثرات مواجهه كوتاه مدته

م
ات
الع
اط

 
  :خطرات استنشاق 

  :ت ظاهرييكي و وضعيزيحالت ف 
 گاز بی رنگ، با بوی مشخص

 
 

  :كييزيخطرات ف
د                      امکان  . این گاز از هوا سنگين تر است و ممکن است مسافت زیادی را در امتداد کف حرکت نمای

 .آتش افروزی از راه دور را دارد
 
 

  :ييايميخطرات ش
وگرد سمی را می                            د اکسيدهای گ ه گشته و تولي ام حرارت دادن و سوزاندن تجزی ه هنگ اده ب این م

 . نماید
د             ال  . (در اثر واکنش با اسيدها توليد گاز سمی و قابل اشتعال می ده رای مث دروژن سولفوره    : ب هي

ICSC: 0165را مالحظه نمائيد ( 
 

  :حدود مجاز شغلي
TLV: 0.5 ppm; 0.98 mg/m3 (as TWA) (ACGIH 1992-1993). 
PDK: 0.8 mg/m3 (USSR 1993). 
 

  :هاي مواجهه هرا
 .این ماده می تواند از طریق استنشاق جذب بدن شود

 

 .غلظت این گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي سریع به حد زیان آور خواهد رسيد
 

 .  چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی را تحریک می نمایداین ماده

 . تماس با مقادیر باال ممکن است سبب مرگ گردد
 .انجام آزمایشات پزشکی توصيه می گردد

 :ا مكررياثرات مواجهه طوالني مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد۶: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٢٣: نقطه ذوب

 ٩/٠ ):١=آب(چگالي نسبي 
ت در آب در  ه ٢٠حاللي انتيگراد درج رم در ٣/٢ :س  گ

  ميلي ليتر ١٠٠
 ٧/١): ١=هوا (بخارچگالي نسبي 

 

  درجه سانتيگراد -١٨: نقطه اشتعال
 ٨/٢١تا  ٩/٣: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

 

 :طي يست محياطالعات ز
 
 

 

 نكات قابل توجه
ردد                 د ساعتی پس از تماس مشخص نمی گ زایش می         . عوارض ورم ریوی تا چن ار جسمی اف ام ک ا انج ن عوارض ب ای

 . یابند، لذا استراحت و آزمایشات پزشکی ضروری می باشند
 . یستی مورد توجه قرار گيرداتخاذ به موقع یک اسپری مناسب توسط پزشک یا جانشين وی با

 .انجام معاینات اختصاصی در صورت مسموميت با این ماده ضروری می باشد
 .وسایل و روش های آموزشی صحيح می بایستی در دسترس باشد

 .برای کنترل نشتی ، جریان ماده را قطع نمائيد تا از نشتی گاز و تبدیل آن از حالت مایع به حالت گاز جلوگيری شود
Transport Emergency Card: TEC (R)-20G12
NFPA Code: H2; F4; R0;

 
 گر اطالعاتيد

ICSC: 0299                                                                                      METHYL MERCAPTAN
 
 
 
 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 تهرانش نفت يمرکز طب صنعتی شرکت پاال

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 

 
 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 
 
 

 


	نقطه جوش: 6 درجه سانتيگراد
	حلاليت در آب در 20 درجه سانتیگراد: 3/2 گرم در 100 ميلي ليتر

	چگالي نسبي بخار(هوا =1): 7/1
	Transport Emergency Card: TEC (R)-20G12


