
 
NATIONAL PETOCHEMICAL 

COMPANY 

 

 

متانول : نام  مواد پايه : مجموعه    
 
 

  ماهيت ماده-١
 نام شيميايى  )متيل الکل(متانول 

 نامهاى  مترادف الکل چوب، متيل الکل، عرق چوب، کاربينول، عرق کلمبيا، متيل هيدروکسيد، مونوهيدروکسى متان

٦٧ - ٥٦ - ١ CASشماره  

٢٠٠-٦٥٩-٦     EINECS شماره 

 خانواده شيميايى الکل 

 وزن مولکولى ٠٤/٣٢

CH3OH فرمول شيميايى 

 
 

 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 
 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

  

 

 
خطرناک براى  نفجر شوندهمواد م مواد اکسيد کننده

   محيط زيست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

کورى درادامه نورترسى و  . در ابتدا لکه هاى تيره اى ديده مى شود و بعد کوررنگى اتفاق مى افتد                  
 تماس با چشم .همچنين سبب ورم ملتحمه و التهاب غشاى چشم مى شود.چشم را بهمراه دارد

دراثر تماس مستقيم با بخارات، ميست يا متانول مايع نوکول، خشکى و ترک پوست ديده شده دراثر تماس                          
شود ميتواند  درصورتيکه ازراه پوست جذب     . مجدد و طوالنى مدت امکان ايجاد درماتيت پوستى شايع است           

 .روى دستگاه عصبى اثرگذاشته وسبب کاهش کارآيى آن و کورى چشم ها شود
 تماس با پوست

برروى سيستم عصبى اثرگذاشته مى تواند سبب کاهش                . سبب تحريک موکوس غشايى دهان وگلو شده             
 بلعيدن و خوردن .کارآيى آن و کورى چشم ها شود

همچنين مى تواند سبب کاهش کار         .تگاه تنفسى شود   مى تواند سبب تحريک چشم، بينى، گلو و دس             
 تنفس .دستگاه عصبى مرکزى و کورى چشم شود

 مى  CO2 و   COبخارات آن به راحتى درهواپخش با کوچکترين شعله، مشتعل شده وتوليدگازهاى              
 حريق .کند

 و  دربرابر ضربات مکانيکى حساس نيست ولى دربرابر تخليه الکتريسيته ساکن مى تواند منفجر                    
 انفجار .مشتعل شود

در غلظتهاى باال مى    . خيلى خطرناک است اگر اجازه داده شود اين ماده وارد آبهاى خوراکى شود                
 اثرات زيست محيطى .تواند براى آبزيان نيز خطرناک باشد

 
  کمکهاى اوليه-٤

 تماس با چشم .به پزشک مراجعه شود.  دقيقه با آب شستشو دهيد٢٠چشم ها را به مدت 
 تماس با پوست .فورًا لباسهاى آلوده را در آورده و موضع را با آب و صابون شستشو دهيد

درصورتى که مصدوم هوشيار بود وحالت تشنج نداشت به وى يک يا نصف                           
سريعًا به مرکز کنترل سم يا پزشک مراجعه           . ليوان آب با موادمعدنى رقيق دهيد       

 .را شستشو دهدکنيد، مصدوم مى بايست تحت نظر پزشک معده 
 بلعيدن و خوردن

درصورت قطع تنفس به وى تنفس مصنوعى         . فرد مصدوم را به هواى آزاد برده        
 تنفس .سريعًا به پزشک مراجعه کنيد. دهيد

درصورت خوردن متانول   .متانول مى تواند سبب ضعيف شدن بينايى ومرگ شود          
نول مى تواند به       اتا.  تصفيه کرد    CO2مى بايست خون را به وسيله اتانول از                 

 ساعت، نيم يا يک ليتر اتانول        ٤ تا ٢به اين منظور هر     . متابوليز متانول کمک کند   
 . روز به فرد بدهيد٤براى هرکيلوگرم وزن بدن به مدت % ٥٠

 اطالعات پزشکى
 

 
  اطفاء حريق -٥

بخارات اين ماده به راحتى درهوا پخش مى شوند ومى توانند با شعله هاى بسيار                    
ل سيگار، جرقه، هيتر، تجهيزات الکتريکى، تخليه الکتريسيته ساکن ويا          کوچک مث 

 .منابع مشتعل ديگر به راحتى مشتعل شوند
 خطر آتش گيرى

 ، فوم يا اسپرى کردن آب يا آب بصورت        CO2از کپسولهاى پودرشيميايى خشک،   
 نحوه مناسب اطفاء . مه مى توان استفاده کرد

ز وسايل حفاظت تنفسى و تجهيزات حفاظت فردى          براى خاموش کردن آتش بايد ا      
براى خاموش کردن آتش نبايد از جريان مستقيم آب استفاده کرد زيرا            . استفاده شود 

 .آتش منتشر مى شود
  ساير توضيحات
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  احتياطات شخصى-٦

 يا نئوپيرن استفاده       PVCازدستکش مقاوم دربرابر موادشيميايى يا الستيکى يا                
 حفاظت پوست .شود

 حفاظت چشم .از عينک ايمنى مقاوم دربرابر مواد شيميايى يا حفاظ صورت استفاده شود
 PVCارلباسهاى مقاوم درمقابل مواد شيميايى يا الستيکى يا از جنس پالستيک                     

 حفاظت بدن .استفاده شود
 است ويا ميزان غلظت مشخص             ١٠٠٠ ppmدر مکانهايى که غلظت باالى              

درمکانهايى که غلظت     . نيست، از سيستمهاى هوا رسان يا تصفيه استفاده شود                 
 است مى توان از ماسکهاى کارتريج دارپيشنهادى        ١٠٠٠ ppmبخار متانول زير    
NIOSH/MSHAاستفاده شود  . 

  سىحفاظت تنف

 
 

  احتياطات محيط-٧
 حفاظت محيط .کليه منابع مشتعل را از محيط خارج نمائيد. از وسايل حفاظت فردى مناسب استفاده نمائيد

 نظافت محيط آلوده .بوسيله مواد جاذب مثل خاک محيط آلوده را پاک کنيد و مواد زائد را به داخل ظروف مناسب بريزيد

 
 
بسته بندى طريقه دفع ضايعات مواد و -٨  

. مواد زائد را درون چاله هايى که ازقبل تعيين شده و مطابق قوانين و مقررات است، جمع کنيد                              
 دفع ضايعات مواد .هرگز مواد زائد را به مجراى فاضالب يا منطقه اى که زباالت معمولى قرار دارد، نريزيد

 دفع بسته بندى شده 

 
 
  جابجايى و انبار -٩

ظروف .  ساکن و گرماى بيش ازحدجلوگيرى شود        از تخليه الکتريسيته  
 احتياطات جابجايى .نگهدارى و کليه تجهيزات ضد جرقه باشند

درجاى خنک و خشک با تهويه مناسب وبه دوراز عوامل اکسيدکننده و  
 شرايط انباردارى        .منابع مشتعل انبار شوند

   مناسببسته بندى .درب ظروف حاوى اين ماده هميشه بسته باشد
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  مشخصات فيزيکى و شيميايى-١٠
 حالت فيزيکى مايع

 شکل فيزيکى تبخير شونده
 رنگ بى رنگ

 بو .داراى بوى مخصوصى و بوى ماليمى است
 PH .سترس نمى باشداطالعاتى در د

 حالليت آب  .بطور کامل در آب حل ميشود
 حالليت در حاللهاى آلى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

g/mL دانسيته/وزن مخصوص ٧٩٢٥/٠ 
٥/٥ LEL 

 دماى خود آتشگيرى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 نقطه اشتعال(F.P)  درجه سانتيگراد٢/١٢
 نقطه ذوب(m.p)  درجه سانتيگراد-٨/٩٧
 نقطه جوش(b.p)  درجه سانتيگراد٦/٦٤
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٢٠ ميليمتر جيوه در دماى ٩٦

 ويسکوزيته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ساير اطالعات 

 
  اطالعات زيست بوم شناختى-١١

 مالحظات عمومى .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهدکرد
انسيل پائينى براى تأثير بر روى آبزيان،                                            اين ماده پت              

اين ماده سريعًا تنزل       . ميکروارگانيسم هاى فاضالب، و گياهان دارد         
 .بيولوژيکى دارد و بنظر نمى رسد در محيط آبزيان باقى بماند

 رفتار در محيط زيست

 قابليت تجزيه .اين ماده تجمع بيولوژيکى ندارد
 . ساعت، مرگ١١ به مدت ٢٥٠ ppm): آبهاى تازه(ماهى طالئى 

 : ميزان سميت آبزيان 
TLm 96 >1000 ppm. LC50(48hr)  8000 ماهى قزل آال mg/l 
LC50(24hr) 10000ميگو آب شور mg/l EC50(30min) 

 اثر روى محيط آبزيان

 ساير اطالعات .موضوع اين مبحث در آينده توسعه پيدا خواهدکرد
 

 
  پايدارى و بر هم کنش ها-١٢

 پايدارى و مقاومثابت 
 محيطهاى مورد اجتناب .محيطهاى گرم ، جرقه و شعله هاى باز و ديگر منابعى که قابليت اشتعال دارند

 مواد نا سازگار .عوامل اکسيدکننده قوى ، فلزات قليايى، اسيد سولفوريک و نيتريک غليظ، آلدئيدها، آسيل کلرايد
 خطرات ناشى از تجزيه .دودها و فيوم هاى سوزنده توليد مى کنددراثر تجزيه منوکسيدکربن و دى اکسيدکربن و 

 ساير اطالعات ـــ
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  سم شناسى-١٣

 برروى سيستم  . باعث تحريک چشم، بينى، گلو وستگاه تنفسى مى شود                     
 .عصبى اثرگذاشته مى تواند سبب کورى شود

rabbit: LC50 = 81000 mg/m3/14H 
rat: LC50 = 64000 ppm/4H 

 مسموميت تنفسى

برروى سيستم عصبى       . سبب تحريک موکوس غشايى دهان وگلو شده                   
 .اثرگذاشته مى تواند سبب کاهش کارآيى آن و کورى چشم ها شود

mouse: LD50 = 7300 mg/kg; 
rabbit: LD50 = 14200 mg/kg; 
rat: LD50 = 5600 mg/kg 

 مسموميت غذايى

دراثر تماس مستقيم با بخارات، ميست يا متانول مايع نوکول، خشکى و ترک              
پوست ديده شده دراثر تماس مجدد و طوالنى مدت امکان ايجاد درماتيت                        

درصورتيکه ازراه پوست جذب شود ميتواند روى دستگاه      . پوستى شايع است  
 .بى اثرگذاشته وسبب کاهش کارآيى آن و کورى چشم ها شودعص

rabbit, skin: 20 mg/24H Moderate 
rabbit: LD50 = 15800 mg/kg 

 مسموميت ا ز پوست

عالئم .ورم ملتحمه، امکان التهاب و تحريک موکوس غشايى وجوددارد                       
 . ساعت از مواجهه نمايان مى شوند١٨ تا ١٢بعداز 

rabbit, eye: 40 mg Moderate 
rabbit, eye: 100 mg/24H Moderate  

 مسموميت چشمى

مواجهه با مقادير زياد ازاين ماده مى تواند سبب نقص دردستگاه تنفسى شود               
 اثرات حاد .که مى تواند منجربه کما ويا مرگ فرد شود

تًاثير اين ماده برروى دستگاه عصبى مرکزى نشانه هاى زير را به همراه                    
د، سرگيجه، خواب آلودگى، حاات تهوع واستفراغ، دردشکمى           سردر: دارد  

 .وعدم هماهنگى
 ساير اطالعات

 

  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :    200 ppm 

TLV STEL :   250 ppmازراه پوست    LC 50    
  مقررات حمل و نقل-١٤

 حمل و نقل هوايى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل دريايى .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 حمل و نقل راه آهن و جاده  .اطالعاتى در دسترس نمى باشد

 PIN : UN1230شماره شناسايى محصول 
 II: گروه بسته بندى 
 کاالى خطرناک

 ساير اطالعات
 
  اطالعات نظارتى -١٥

F نمادهاى خطرات 

R 11 Highly flammable نشانه هاى ريسک 
R-Phrase(s) 

S 16/17 نشانه هاى ايمنى 
S-Phrase(s)  

  ساير اطالعات -١٦
 کاربردهاى ماده حالل
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