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 أوراق بیانات سالمة المواد
 

للعملیة السلیمة لوضع البطاقات التعریفیة  التي تتبعھا األمم المتحدة دولیةال معاییرللھذه مطابقة  )MSDS( أوراق بیانات سالمة المواد
د مخاطر اإلتصال بالمواد لقواعالنسخة الثانیة المنقحة ومطابقة أو تفوق متطلبات القوانین الكندیة واألمیركیة  )GHS( موادوالتحدید لل

 .الخطرة
 

 معلومات عن المنتوج وعن الشركة المنتجة .1
 

 إسم المنتوج : المیثانول
 المیثانول): GHSإسم المنتوج التشخیصي في القائمة الدولیة للعملیة السلیمة (

 
  مةمادة مذیبة، وقود، مادة ملقّ : إستعماالت المنتوج

 
تواجد فیھا التھویة المناسبة. قد تسبب العدسات الالصقة في حدوث أضرار تالھ في األماكن المحصورة ما لم یجب عدم إستعمالقیود على اإلستعمال: 

 وأیة مصادر إشتعال أخرى. شرارة النیران . تجنب إستعمالھ في األماكن القریبة من الحرارة، لھیب النیران،لقطراتھ المتناثرة إضافیة عند تعرض العیون
 

(604) 661-2600 

1-800-262-8200              
 (كندا والوالیات المتحدة األمیركیة)

 :شركة میثانیكس ھاتفرقم 

رقم الھاتف للحاالت الطارئة 
(CHEMTREC): 

 (CH3OH)  المیثانول

ھایدرات المیثیل، كحول  ،المیثانول
 ، ھایدروكسید المیثیلالخشب

 :إسم المنتوج

 األسماء المرادفة:

    

 
Methanex Corporation 
1800 Waterfront Centre 
200 Burrard Street 
Vancouver, B.C. 
V6C 3M1 

 :الشركة سم وعنوانإ

  
 تشخیص المخاطر .2

 
ب، تسمم األعضاء الھدف المعین (التعرض 1*، التسمم التناسلي 1التسمم الحاد صنف  ،1التصنیف: سائل قابل لإلشتعال، صنف 

 المتكرر)
 

  العالمات:
 

قد یحدث أضراراً في الخصوبة أو في الجنین (تحدث  .تجرعھخطر! سائل وبخار قابل لإلشتعال. یسبب الموت عند : مخاطر اإلتصال
المركزي عند اإلستنشاق أو  نظام العصبيالدث أضراراً في العین وفي التأثیرات السمیة والتشوھات في الجنین). قد تح

  . تجرعال
 

إلیھ وال یعتمد على معاییر التصنیف المشارة إلیھا في كراس توصیات نقل البضائع الخطیرة، وفق تعرض األشخاص  : تم تصنیفھمالحظة *
 .279تعلیمات النموذجیة، البند الخاص رقم ال

 
ائحة كریھة تشبھ رائحة الكحول. قد یكون للمیثانول الخام ر رائحة غیر قویةتنبعث منھ عندما یكون صافیاً  سائل عدیم اللون والمخاطر: 

 متص الرطوبة).ة. سائل مسترطب (یوحاد
 

عند إحتراق المیثانول یتولد لھیب صافي ونظیف حیث یكون غیر مرئي في وضح النھار أو یكون لونھ أزرق : بخار وسائل قابل لإلشتعال
یسبب وجوده في  اللون. الفورمالدیھاید العدیم غازعث منھ غاز أول أكسید الكاربون وخافت. قابل لإلنحالل في درجات الحرارة العالیة وینب

لھ  أو إمتصاص الجلد ھإستنشاقن الكآبة في النظام العصبي عند یسبب في اإلصابة بحاالت متوسطة م األماكن المحصورة إلى خطر التسمم.
ومن ضمنھا  سبب في حدوث إصابات خطیرة في العینقد ی سبب الصداع، الغثیان، الدوار، النعاس وعدم التناسق.أو دخولھ إلى المعدة. قد ی



Methanol 
 

 
 
Methanex Corporation - 2 - July 11, 2013 [Arabic]  

ساعة من عدم ظھور األعراض. وقد یعقبھا فقدان الوعي  24إلى  8الحساسیة الشدیدة للضوء، الرؤیة الضبابیة، والعمي بعد مضي 
 والموت.

 
 الھواء المتنفس إلى الرئتین. دخولالمادة السائلة أو تقیؤھا إلى  تجرعتھیج العین. مخاطر التنفس. قد یؤدي  یسبب :التھیج

 
 قد یسبب تشوھات في الجنین (سام للجنین خالل مراحل الحمل األخیرة، عادة من خالل غشاء الجنین الرفیقة)، لتناسلي المحتمل:الخطر ا

 إعتماداً على المعلومات التي تم الحصول علیھا من األبحاث على الحیوانات.
 

 0، 3، 1التفاعلیة):  (الصحة، الحریق، (NFPA)الئحة المخاطر للجمعیة الوطنیة للحمایة من الحریق 
 

 التركیب .3
 

 50النسبة الممیتة

LC50 

 50الجرعة الممیتة

LD50 

النسبة  * )ACGIH( كمیات التعرض
المئویة 

)w/w( 

 العنصر

جزء   64000
 من الملیون

 (إستنشاق / جرذ)

ملغم / كغم (عن   5628
 طریق الفم / جرذ)

  ملم / كغم 15800
 أرنب) (جلدي /

ACGIH* TLV-TWA :200 جلدء من الملیون، جز 
TLV-STEL :250 جلدمن الملیون،  جزء 
PEL-TWA :200 جزء من الملیون، جلد 

PEL-STEL :250 جزء من الملیون، جلد 
IDLH :6000  جزء من الملیون، إستنشاق حاد للسموم عند

 الحیوانات
 

 ، التأثیرات الخطیرة: TLVقواعد 
 المرض العصبي، الرؤیا، الجھاز العصبي المركزي

99 - 100  
        المیثانول 

(CAS 67-56-1) 

قد تتغیر كمیات التعرض من حین إلى آخر ومن مكان إلى آخر. یرجى مراجعة وكالة األنظمة في منطقتك لمعرفة مقدار كمیات التعرض في   *
 ھو الرمز المختصر للمؤتمر األمیركي لعلماء الصحة الصناعیة الحكومیین. ACGIHمنطقتك. 

  

 سعافات األولیةقواعد اإل .4
 

 : قد تكون المساعدة في الحاالت اإلضطراریة متوفرة في المركز المحلي للسیطرة على السموم.مالحظة
 

 15: قم بإزالة العدسات الالصقة إن كنت تستخدمھا، وفي الحال إغسل عینیك بكمیة كبیرة من الماء الدافق لمدة ال تقل عن اإلحتكاك بالعین
 العلیا والسفلى بین الفینة واألخرى. علیك الحصول على العنایة الطبیة. دقیقة، رافعاً الرموش

 
: عند التعرض لھذة المادة، علیك إزالة المالبس الملوثة. إذھب إلى الحمام وقم بغسل المناطق المصابة بالماء والصابون لمدة اإلحتكاك بالجلد

لة حدوث تھیج أو عند إستمرار حدوثھا. یجب غسل المالبس قبل إعادة دقیقة. علیك الحصول على العنایة الطبیة في حا 15ال تقل عن 
 لبسھا. اإلحتكاك المستمر بمادة المیثانول قد تضر باأللیاف الجلدیة وتسبب جفافھا أو تصدعھا.

 
التنفس إن كان ذلك : یجب نقل المصاب إلى مكان یتواجد فیھ الھواء النقي، ویجب محاولة إعادة التنفس إلیھ أو مساعدتھ على اإلستنشاق

 ضروریاً. یجب الحصول على العنایة الطبیة.
 

 24إلى  18المیثانول خطراً على الحیاة. قد تتأخر ظھور األعراض لمدة تتراوح بین  تجرعمن المحتمل أن یشكل اإلدخال عن طریق الفم: 
المراكز إحداث التقیؤ. یجب علیك الذھاب في الحال إلى . إذا كنت واعیاً ولم تكن العنایة الطبیة متوفرة یجب علیك عدم تجرعھاساعة بعد 
 في الحاالت التي یشتبھ فیھا إبتالع ھذه المادة أو في حالة إبتالعھا.الصحیة 

 
التعرض الحاد للمیثانول، إما بإدخالھ عن طریق الفم أو بإستنشاق كمیات كبیرة من الھواء المليء بھذه المادة، قد  مالحظة إلى الطبیب:

ساعة بعد التعرض. تكون األعراض والدالئل مقصورة على النظام  72دقیقة إلى  40ي ظھور األعراض في فترة تتراوح من یسبب ف
ن العصبي المركزي، العیون والجھاز المِعِد یمعوي (ذو عالقة بالمعدة واألمعاء معاً). بسبب التأثیرات األولیة للنظام العصبي المركزي م

الفتور واإلضطراب فإنھ قد یقع تحت تأثیر التسمم باإلیثانول (أي الكحول اإلثیلي). الرؤیا الضبابیة وإنخفاض  الصداع، الدوار والدوخة،
ھي أمراض شائعة في مثل ھذه الحاالت. العالج بإستعمال نبات ِعرق الذھب أو غسل المعدة ُینصح بھ  فوبیا الضوء (ُرھاب الضوء)الحدة و

وتعتبر  یضي القوي في حاالت التسمم الخطیرةبتالع. یحدث الُحماض (قلة قلویة الدم واألنسجة) األألي مریض یصل خالل ساعتین من األ
لقیاس مدى الخطورة وھي أكثر دقة من مستویات المیثانول في مصل  لمعاییرمستویات ثاني أكسید الكاربون في مصل الدم ھي أفضل ا

 الرئیسیة ویستحسن القیام بالتعاون المبكر مع المستشفیات المختصة. الدم. بروتوكوالت العالج متوفرة في أغلب المستشفیات
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لحصول على نفس اإلنزیمات االیضیة ویتم إستعمالھ ا منافسة علىیقوم اإلیثانول بالتقلیل بشكل كبیر من قوة تسمم المیثانول ألنھ یقوم بال

 لعالج التسمم بالمیثانول. 
 

 إجراءات إطفاء الحریق .5
 

 الحرائق الصغیرة: المواد الكیمیائیة الجافة، ثاني أكسید الكاربون، رشاشة الماء. لمناسبة: وسائط اإلطفاء:وسائط اإلطفاء ا
 رغاوى الماء الخفیف رشاشة الماء (یرجى مراجعة المالحظة الموجودة في فقرة وسائط اإلطفاء غیر المناسبة)،الحرائق الكبیرة: 

)AFFF(R)6% أو 3ي یحتوي على نظام رغوة بنسبة ) (المقاوم للكحول) من النوع الذ .% 
 

یكون الماء قد تعمل الرغوات اإلصطناعیة متعددة األغراض أو الرغوات البروتینیة ولكن بفعالیة قلیلة. قد  وسائط النقل غیر المناسبة:
  دون نقطة الومیض.إلى ولكن قد ال یكون جیداً إلطفاء الحریق ألنھ قد ال یبرد المیثانول  التبریدفعاالً ویساعد على 

  
غیر مرئي عند اإلحتراق. قد تنبعث منھ عند اإلحتراق: أول أكسید الكاربون، ثاني  المیثانول وقد یتولد عنھ لھیب یتبخرالمخاطر المعینة: 

خل المناطق المحصورة قد تؤدي األبخرة المتراكمة دا أكسید الكاربون ویسبب التھیج والغازات السامة مثل غاز الفورمالدیھاید العدیم اللون.
إلى مخاطر التسمم واإلشتعال. قد تتمزق الحاویات المسدودة بعنف وتطلق كمیات كبیرة من المیثانول عند تعرضھا إلى النار أو الحرارة 

   العالیة لفترة زمنیة طویلة. تكون وزن أبخرتھا أكثر من الھواء وقد تنتقل إلى مسافات طویلة بإتجاه مصادر اإلشتعال.
 
 غازات وأبخرة سامة، اكسیدات الكاربون وغاز الفورمالدیھاید العدیم اللون رة:ینتجات اإلحتراق الخطم
   

عند إحتراق المیثانول یتولد لھیب صافي ونظیف حیث یكون غیر مرئي في وضح النھار. إبق بإتجاه الریح! إعزل تعلیمات إطفاء الحرائق: 
% من المیثانول في الماء قابلة لإلشتعال. إستعمل رشاشة الماء 25طقة. الكمیات التي تفوق المنطقة وإمنع الدخول واإلقتراب من المن

ت الصافي أو الضباب للسیطرة على إنتشار النار وعلیك تبرید المحتویات واألجسام القریبة من المنطقة المشتعلة. إحتوي الماء الذي إستخدم
لى رجال اإلطفاء لبس عدة تغطي الوجھ بأكملھ وذات ضغط إیجابي ویحتوي على للسیطرة على الحریق للتخلص منھ فیما بعد. یجب ع

حمایة أدوات التنفس الذاتي أو لبس ألبسة الطیارین الوقائیة المناسبة ومالبس رجال اإلطفاء الواقیة والمطابقة لمواصفات الجمعیة الوطنیة لل
ال تمشي في كن حذراً وألطفال الواقیة في الحرائق التي تسببھا المیثانول. من الحریق. یرجى مالحظة أنھ قد یتطلب إستخدام مالبس رجال ا

 المنطقة التي تناثرت فیھا المنتوج الساقط. 
 

 اإلنفجار. تؤدي إلى حدوثتستطیع األبخرة المتكاثفة من التطایر إلى األسطحة البعیدة التي تحتوي على مصادر اإلشتعال ومعلومات خاصة: 
 

 عرضيمعاییر اإلطالق ال .6
 

إحتفظ سائل قابل لإلشتعال! ال ینبعث منھ لھیب مرئي عند اإلشتعال. إطالقھ یؤدي في الحال إلى مخاطر الحریق واإلنفجار.  نظرة عامة:
كافة وسائل ومصادر إشتعال النیران، أوقف موضع التسریب وإستعمل مواد ممتصة. قم بالسیطرة على السائل الُمراق بوضع  بھ بعیداً عن

إن كان ذلك ضروریاً. باإلمكان إستعمال الرغوات المضادة لكحول فلورید الكاربون على المادة الُمراقة لمنع التبخر وحدوث حاجز، 
ھا. الحریق. حاول إسترداد أكبر كمیة ممكنة من المیثانول لتدویرھا أو إعادة إستعمالھا. إمنع الوصول إلى المنطقة لحین اإلنتھاء من تنظیف

ألشخاص المدربین فقط بالقیام بعملیة التنظیف. إلبس واقیات حمایة األشخاص المناسبة وقم بإزالة جمیع مصادر اإلشتعال. تأكد من قیام ا
 یجب إبالغ جمیع الوكاالت والدوائر الحكومیة المختصة حسب القانون.

 
لتنفس الذاتي أو یجب لبس ألبسة یجب لبس عدة تغطي الوجھ بأكملھ وذات ضغط إیجابي ویحتوي على أدوات االحمایة الشخصیة: 

افحة الطیارین والمالبس الواقیة من الحرائق والبدلة المضادة والواقیة من المواد الكیمیائیة. عند إشتعال المادة، یجب القیام بإجراءات مك
 الحریق ولبس المالبس المناسبة لمكافحة الحریق.

 
د یكون لدى المیثانول في الماء الصافي أو المالح تأثیر خطیر على الحیاة المائیة. تتفسخ بسھولة وتنحل في المیاه. قالتحذیرات البیئیة: 

%  0.1 أظھرت دراسة في التأثیرات السامة للمیثانول على بكتیریا ترسبات میاه المجاري بأن لدیھ تأثیر قلیل على الھضم عندما تكون النسبة
 %. ینشطر المیثانول لتكوین ثاني أكسید الكاربون والماء.0.5بینما یقوم المیثانول بإعاقة الھضم عند وجوده بنسبة 

 
سائل قابل لإلشتعال. إطالقھ یؤدي في الحال إلى مخاطر الحریق واإلنفجار. إحتفظ بھ بعیداً عن كافة وسائل ومصادر اإلجراءات العالجیة: 

ال تمشي في المنطقة التي تناثرت ة مضادة لإلنفجار. اإلشتعال، أوقف موضع التسریب وإستعمل مواد ممتصة. إجمع السائل بإستخدام مضخ
 فیھا المنتوج الساقط إلنھ قد یكون مشتعالً وغیر مرئي.

 
ضع مادة ممتصة غیر قابلة لإلشتعال في السائل المتناثر. حاول إستعادة المیثانول وإمزج السائل مع  :الكمیات الصغیرة من السوائل الُمراقة

الحریق. إمنع تسرب المیثانول المتناثر من دخول البالوعات، األماكن المغلقة، مجاري صرف المیاة أو  الماء للتقلیل من خطر نشوب
ة القنوات المائیة. إمنع األشخاص الذین ال یلبسون المالبس الواقیة من الدخول إلى المنطقة. ضع المادة في حاویات مناسبة ومغطیة ومكتوب

ف المنطقة بإست  عمال الماء المتدفق.علیھا المحتویات. نظِّ
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قم بالسیطرة على السائل الُمراق بوضع حاجز، إن كان ذلك ضروریاً. باإلمكان إستعمال  :الكمیات الكبیرة من السوائل الُمراقة (الساقطة)
نة من المیثانول الرغوات المضادة لكحول فلورید الكاربون على المادة الُمراقة لمنع التبخر وحدوث الحریق. حاول إسترداد أكبر كمیة ممك

 لتدویرھا أو إعادة إستعمالھا. إجمع السائل بإستخدام مضخة مضادة لإلنفجار.
 

 التعبئة والتخزین .7
 

یجب عدم وجود الدخان أو اللھیب في مناطق الخزن واإلستعمال والتعبئة. یجب إستعمال أدوات  لتعبئة والشحن:الوقائیة ل جراءاتاإل
 تأكد من تواجد إجراءات الكھربائیة المناسبة لألرضیة. كھربائیة مضادة لإلنفجار. یجب ال

 
إخزن في معدات محكمة الغلق ومصممة لمنع اإلشتعال وإلبتعادھا عن العامة. یجب أن تكون الصھاریج موضوعة على األرض  التخزین:

أو  APIحواجز وفق قواعد الصھاریج مصونة بیجب أن تكون وتحتوي على فتحات ویجب أن تتواجد فیھا مفاتیح التحكم بإسالة المواد المنبعثة. 
NFPA.  حتوي صھاریج الخزن أو صھاریج النقل على خلیط من بخار المیثانول القابل لإلشتعال والھواء ویجب على تمن الممكن أن

لة جمیع مصادر األشخاص الذین یتعاملون معھا أخذ اإلحتیاطات الالزمة للتقلیل من مخاطر اإلشتعال. یجب على ھؤالء األشخاص إزا
فیھا. یجب وضع جمیع األدوات على األرضیة ومساندتھا عند نقل المنتوج  مثل النیتروجین أو تطھیر الصھاریج بوضع غاز جامد اإلشتعال

دة أكالة تجنب خزنھا مع المواد الغیر متمازجة. ال یعتبر المیثانول المائي ما وذلك لتجنب التسرب الراكد من األدوات وإحتمال حدوث الحریق.
ن. ألغلب المعادن خالل درجات الحرارة البیئة المحیطة بإستثناء الرصاص، النیكل، معدن المونیل، الحدید المسبوك والحدید العالي السیلیكو

المیثانول النحاس المطلي (أو النحاس المزیف)، الزنك (بضمنھ الفوالذ المطلي بالزنك)، أو األلمنیوم ھي مواد غیر صالحة للتخزین. قد یبدأ 
 ببطء بالتأثیر على ھذه المواد. صھاریج الخزن التي تم عملھا باإللتحام ھي عادة صھاریج مقبولة. یجب أن یتم تصمیمھا وصنعھا بحیث تكون

من المستحسن مطابقة  للعملیات الھندسیة الجیدة للمواد التي یتم خزنھا. رغم أنھ باإلمكان إستعمال البالستیك للخزن لمدة قصیرة األمد، فإنھ 
 عدم إستخدامھا للتخزین لفترات طویلة األمد نظراً إلمكانیة حدوث تلف فیھ وتعرضھ لمخاطر التلوث التي تنتج منھ.

 
 نسبة التآكل لبعض مواد البناء:

 
 الحدید المسبوك، معدن المونیل، الرصاص، النیكل  ملم / السنة  0.508أقل من 
 عالي السیلیكونالحدید ال  ملم / السنة 0.051أقل من 

 اإلیثیلین المتعدد   بعض التأثیر (التآكل)
 المطاط الصناعي، الراتینج الفینولي، البولیستر، المطاط الطبیعي، المطاط البوتیلي    مقبول
 كلورید البولیفینیل، المادة الغیر لینة    مقاوم

 
 یةصحمایة الشخالالسیطرة على اإلنتشار و .8

 
 ،ملغم/متر مكعب) 262( جلدجزء من الملیون،  ACGIH TLV-TWA :200   أدوات الضبط المھنیة: 

TLV-STEL :250 ملغم/متر مكعب) 328( من الملیون، جلد جزء; 
PEL-TWA :200 جزء من الملیون، جلد 

PEL-STEL :250 جزء من الملیون، جلد 
 المرض العصبي، الرؤیا،  :حرجة، التأثیرات ال TLVقواعد 

 الجھاز العصبي المركزي
IDLH :6000 جزء من الملیون، إستنشاق حاد للسموم عند الحیوانات 

 
، یجب عمل منافذ للتھویة الموضعیة والعامة للمحافظة على نسبة في الھواء تكون دون نسبة في المناطق المحصورةالضبط الھندسي: 

 المسموحة بھا.التعرض المسموحة بھا. یجب تصمیم أنظمة التھویة بحیث تكون مطابقة للقواعد الھندسیة 
 

أجھزة التنفس التي تغطي الوجھ بأكملھ ذات التحكم الذاتي والضغط اإلیجابي، أو أجھزة التزوید بالھواء التي : حمایة الجھاز التنفسي
 تحتوي على أداة التنفس ذات التحكم الذاتي والضغط اإلیجابي المساعد

 
 ي:) لتركیز المیثانول في الھواء ھOSHAمنظمة الصحة والسالمة المھنیة () وNIOSHتوصیات المعھد الوطني للصحة والسالمة المھنیة (

 
 مامة (جھاز التنفس اإلصطناعي) التزوید بالھواءكجزء من الملیون:  2000ما دون 
 یتم تشغیلھا بوضعیة الجریان المستمروالتي  جزء من الملیون: كمامة التزوید بالھواء 5000ما دون 
مع القطعة التي تغطي الوجھ بشكل محكم ویتم تشغیلھا بوضعیة  كمامة التزوید بالھواءیون: جزء من المل 6000ما دون 

جھاز التنفس الذي یغطي الوجھ بأكملھ وذو التحكم الذاتي أو جھاز التنفس المزود الذي یغطي الوجھ الجریان المستمر، أو 
 بأكملھ.

 
 ُینصح بإستخدام أجھزة التنفس الواقیة. ال
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ط لھ أو في الحاالت الطارئة إلى األماكن التي ال ُیعرف فیھا مقدار تركیز المادة أو في الحاالت التي تشكل خطراً على الحیاة الدخول المخط
  أو الصحة:

 
یجب أن تتم عملیة إختیار أجھزة التنفس من قبل شخص مؤھل وتتم وفق عملیة تقییم مخاطر نشاطات العمل ومستویات التعرض للمواد. 

ون أجھزة التنفس مناسبة للوجھ ویتم إختبارھا ویجب على مستعملیھا أن یحلقوا وجوھھم لكي تغطي أجھزة التنفس الوجھ بشكل یجب أن تك
كامل ومحكم. یجب أن تبقى مستویات التعرض للمادة في أدنى مستویاتھا أو دون ذلك ویجب أن ال یتم إستعمال أجھزة التنفس بالمستویات 

   علیا المسموح بھا.التي تزید عن الحدود ال
 

ُینصح بإستعمال القفازات المصنوعة من المطاط البوتیلي والنتریلي. إستفسر من الجھة المصّنعة. إلبس البنطال والسترات حمایة الجلد: 
 ة.الواقیة من المواد الكیمیائیة، ومن المفضل أن تكون مصنوعة من المطاط البوتیلي أو النتریلي. إستفسر من الجھة المصّنع

 
یجب لبس النظارات الواقیة من تناثر المواد الكیمیائیة وواقیات الوجھ عند البدء بعملیة النقل. یجب عدم لبس الصقات حمایة الوجھ والعین: 

 العیون عند التعامل مع المیثانول.
 

 مكان العمل. التي یحددھا مواصفاتالالمقاومة للمواد الكیمائیة وحسب األحذیة: 
 

یجب أن ال یتم إعتبار تواجد أدوات الحمایة  مالحظة:المناطق الخاصة بغسل العین والحمامات قرب مناطق العمل.  تواجدیجب أن تأخرى: 
) بالبرامج التي أعّدھا PPE) كونھا حالً طویل األمد للسیطرة على التعرض. یجب أن ترفق أدوات الحمایة الشخصیة (PPEالشخصیة (

حتفاظ، التنظیف، المالئمة واإلستعمال. قم بإستشارة مصادر الصحة الصناعیة الكفوءة لمعرفة المخاطر صاحب العمل لتناسب اإلختیار، اإل
 المحتملة و/ أو صانعي أدوات الحمایة الشخصیة لضمان توفر الحمایة الالزمة

 
و الحدود الدنیا لإلنفجار وقد تؤدي یجب أخذ الحیطة والحذر من الخطر اإلضافي عندما تكون النسبة المركزة في الحدود العلیا لإلنفجار أ

 إلى خطر اإلنفجار أو الحریق.
 

 الخصائص الكیمائیة والفیزیائیة .9
 

 UEL:( 36,5%حدود اإلنفجار العلیا (
 LEL:( 6%حدود اإلنفجار الدنیا (

 درجة مئویة 464 درجة الحرارة لإلشتعال الذاتي:
النسب في  قابلة للذوبان في كافة قابلیة الذوبان في سوائل أخرى:

وفي المواد الكحولیة األخرى، الكلوروفورم، إیثر  والبنزین اإلیثانول
األستر (الملح العضوي)، الكیتونات  ،الدییثیل، اإلیثرات األخرى

 (المركبات العضویة)، وأغلب المذیبات العضویة
 درجة مئویة 239,4 درجة الحرارة الحرجة:

 درجة مئویة 20في  0,791 -0,793-الكثافة النسبیة
 )1(أسیتات البوتیل =  4,1 نسبة التبخر:
 )1(ھواء =  درجة مئویة 15في  1,105 كثافة التبخر:

 غیر مقررة درجة حرارة التفسخ:
 كال حساسیة التصادم:

 منخفضة حساسیة الشحنة الساكنة:
 
 

 عدیم اللون سائل، صافي، المظھر:
  ةرائحة كحولیة ذات خاصیة معتدل الرائحة:

 جزء من الملیون 5960 – 4,2: یتم إكتشافھا: عتبة الرائحة
 جزء من الملیون 160(الوسائل الھندسیة)  
 جزء من الملیون 8940 – 53التشخیص:  
 جزء من الملیون 690الوسائل الھندسیة  

 غیر متوفر ):أي إحتمالیة الھیدروجین( pHعامل 
 درجة مئویة 97,8 - نقطة اإلنجماد:

 درجة مئویة 64,7 ن:نقطة الغلیا
 لم یتم تحدیدھا مدى الغلیان:
 درجة مئویة 11 :(الومیض) نقطة التوھج

 للذوبان قابلالذوبانیة: 
 0.77 -(ثمانیة) =  Pاللوغاریتم  معامل التجزئة:

 درجة مئویة 20كیلو باسكال في  12,8 ضغط التبخر:
 

 اإلستقراریة والتفاعلیة .10
 

  .بالحالة التي ھو علیھتقر مس إستقراریة المادة الكیمیائیة:
 

نعم. تجنب تعرضھ للمؤكسدات القویة، الحوامض العضویة أو المعدنیة القویة، والقواعد القویة. إتصالھا بھذه المواد قد  :خطیرةتفاعالت 
 یؤدي إلى حدوث إشعاع تفجیري أو عنیف. قد تسبب في تآكل الرصاص، األلمنیوم، المغنیسیوم والبالتین.

 
 .لتجنب تعرضھ للمواد المتنافرة، الحرارة، اللھب المفتوح أو مصادر اإلشتعا لتي یجب تجنبھا:الحاالت ا
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بھذه المواد قد  لقویة، والقواعد القویة. إتصالھتجنب تعرضھ للمؤكسدات القویة، الحوامض العضویة أو المعدنیة ا نعم.جاھز للمقارنة: 
قد یتفاعل مع معدن األلمنیوم . في تآكل الرصاص، األلمنیوم، المغنیسیوم والبالتین سببیتحدوث إشعاع تفجیري أو عنیف. قد  یؤدي إلى

  ھاجم بعض أنواع البالستیك والمطاط واألغطیة الخارجیة.قد ی والمغنیسیوم وینبعث منھ غاز الھیدروجین.
 

 أكسید الكاربون.الفورمالدیھاید (غاز عدیم اللون)، ثاني أكسید الكاربون، وأول  منتجات التعفن الخطرة:
 

 سوف لن تحدث. البلمرة الخطرة:
 

 المعلومات المتعلقة بالسموم .11
 

 
 

 . تجرعھسائل وبخار شدید اإلشتعال. ممیت عند  الكلمة المشارة أو العالمة: خطر!
 ضر بالطفل غیر المولود (التأثیرات السمیة وتشوھات الجنین).قد یحدث أضراراً بالخصوبة وی

 لعیون والنظام العصبي المركزي عند إدخالھ إلى المعدة أو إستنشاقھ.حدث أضراراً باقد ی
 

 المسالك الرئیسیة للدخول:
 

 نعم  اإلحتكاك بالجلد:
 نعم  إمتصاص الجلد:
 نعم  اإلحتكاك بالعین:

 نعم اإلدخال عن طریق الفم:
 نعم    اإلستنشاق:

 
ندما یكون صافیاً رائحة غیر قویة تشبھ رائحة الكحول. قد یكون سائل عدیم اللون وتنبعث منھ ع الطوارىء: حاالت نظرة عامة عن

. قابل لإلنحالل في درجات الحرارة العالیة وینبعث منھ غاز أول سائل مسترطب (یمتص الرطوبة) للمیثانول الخام رائحة كریھة وحادة.
صورة إلى خطر التسمم. یسبب في اإلصابة بحاالت یسبب وجوده في األماكن المح الفورمالدیھاید العدیم اللون. أكسید الكاربون و غاز

یان، سبب الصداع، الغثستنشاق أو إمتصاص الجلد أو دخولھ إلى المعدة. قد یعند اإل المركزي متوسطة من الكآبة في النظام العصبي
وء، الرؤیة الضبابیة، سبب في حدوث إصابات خطیرة في العین ومن ضمنھا الحساسیة الشدیدة للض. قد یالدوار، النعاس واإلضطراب

سبب في تھیج العین. مخاطر التنفس. قد یت ساعة من عدم ظھور األعراض. وقد یعقبھا فقدان الوعي والموت. 24إلى  8والعمي بعد مضي 
حل الحمل الھواء المتنفس إلى الرئتین. قد یسبب تشوھات في الجنین (سام للجنین خالل مرا دخولیؤدي بلع المادة السائلة أو تقیؤھا إلى 

والتأثیرات السمیة (تحدث تشوھات في الجنین)، إعتماداً على المعلومات التي تم الحصول األخیرة، عادة من خالل غشاء الجنین الرفیقة)، 
 .الحیوانات علیھا من األبحاث على

 
   تأثیرات التعرض لمدة قصیرة (الحاد):

 
خرة السوائل یؤدي إلى حدوث تھیج في األغشیة المخاطیة، یسبب الصداع، : إستنشاق كمیات كبیرة من الھواء الملوث بأباإلستنشاق

: بدایة مالحظةالنعاس، الغثیان، اإلضطراب، فقدان الوعي، إضطرابات الرؤیة وإضطرابات في الجھاز الھضمي ویؤدي حتى إلى الموت. 
ومدى سرعة الحصول على العالج، قد یتعافى .  إعتماداً على قوة التسمم TLV-TWAرائحة المیثانول أعلى بضعة مرات من مادة 

أو حدوث تأثیرات في النظام العصبي. قد تسبب  الناجون بشكل كامل أو قد یصابوا بالعمي الدائمي، وتحدث إضطرابات في الرؤیا و/
 جزء من الملیون في حدوث تھیجات في األغشیة المخاطیة. 1000الكمیات المتواجدة في الھواء التي تزید عن 

 
یعتبر المیثانول عامل تھیج معتدل للجلد. یمكن للجلد إمتصاص المیثانول وقد حدثت حاالت مؤذیة بطریقة الدخول ھذه أي حتكاك بالجلد: اإل

 التي أّشرنا إلیھا في فقرة "اإلستنشاق". تلكذا النوع من اإلحتكاك مشابھة لعن طریق إمتصاص الجلد. تكون التأثیرات في ھ
 

متوسط  للعین. یؤدي إحتكاك العین بنسبة عالیة من البخار الكثیف المعتدل إلى من المستوى العتبر المیثانول عامل تھیج ی اإلحتكاك بالعین:
 أو السائل إلى التھیج، إسالة الدمع والحرقة.

 
تأثیر الجرعات الغیر سبب العمي أو الموت. قد یكون یكمیات صغیرة من المیثانول فإنھ قد  تجرعحتى في حالة اإلدخال عن طریق الفم: 

 ممیتة ھو الشعور بالغثیان، الصداع، آالم في البطن، التقیؤ وإضطرابات في الرؤیا تمتد من الرؤیا الضبابیة إلى الحساسیة الخفیفة.
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 تأثیرات التعرض لمدة طویلة (المزمن):
 

وتفاقم المشاكل الجلدیة تھیج الجلد وجفافھ في  سببأضرار في األلیاف ویت اإلحتكاك المستمر بالجلد قد یؤدي إلى حدوث تھیج الجلد:
 المتواجدة.

 
 .یُبلغ عنھالم  تحسیس:ال
   

)، البرنامج الوطني للتسمم IARCالوكالة الدولیة لألبحاث عن مرض السرطان ( غیر مدرجة كمادة مسرطنة في قوائم السرطنة:
)NTP،( لمؤتمر األمیركي لعلماء الصحة الصناعیة الحكومیینا )ACGIH) أو إدارة الصحة والسالمة المھنیة ،(OSHA.( 

  
  .رذان وتشوه األجنة في الفئران عند إستنشاق نسب عالیة من بخار المیثانولجم األجنة في السبب المیثانول في تسمی تشوه األجنة:

 
 ال تظھر المعلومات المتوفرة بأن المیثانول یعتبر مادة تناسلیة سامة. التسمم التناسلي:

 
  لیست ھناك معلومات متوفرة تؤكد بأن للمیثانول عالقة بتسبب المطفرات. :طفاراالست

 
سموم المواد الكیمیائیة األخرى، وخاصة المادة  في الحیوانات، تستطیع نسب المیثانول العالیة من زیادة المنتجات التآزریة (التعاونیة):

لحصول ا منافسة علىل بالتقلیل بشكل كبیر من قوة تسمم المیثانول ألنھ یقوم بالیقوم اإلیثانون. السامة في الكبد مثل رابع كلورید الكاربو
 .على نفس اإلنزیمات االیضیة ویتم إستعمالھ لعالج التسمم بالمیثانول

 
ادة إذا . من الممكن أن یحدث إمتصاص الجلد للمیتسرب إلى الجسم بعد إستنشاقھ أو ھضمھیكون المیثانول جاھزاً لكي  إحتمالیة التراكم:

الجسم. یتم بشكل سریع إلى كافة ألیاف  نتشركان الجلد متشققاً أو عند التعرض الطویل لھذه المادة. حالما یتم إمتصاص المیثانول فإنھ ی
لعدیم وتتحول الكمیة المتبقیة في البدایة إلى غاز الفورمالدیھاید ا دون أي تغییر مع الھواء الخارج وعند التبول. إفراز كمیة صغیرة منھ

اللون والذي یتحول بعد ذلك إلى حامض الفورمیك و/ أو الفورمات. ویتحول حامض الفورمیك والفورمات تدریجیاً إلى ثاني أكسید 
بعد مرور یوم واحد أو أكثر عند  بعمر نصفبالفم،  تجرعھالكاربون والماء. في البشر، یصبح الجسد خالیاً من المیثانول، بعد إستنشاقھ أو 

 100ساعات عند أخذ جرعات صغیرة منھ (أقل من  3إلى  1,5ملغم لكل كغم) أو بعد مرور  1000(أكثر من  ت كبیرة منھأخذ جرعا
     ملغم لكل متر مكعب)). 300إلى  100جزء من الملیون ( 76,5ملغم لكل كغم أو 

 
ة سابقة، أمراض العین، أمراض جھاز التنفس أو یكون األشخاص الذین لدیھم أمراض جلدی: الحاالت المرضیة التي تتفاقم نتیجة التعرض

 ضعف الكبد والكلیة أكثر عرضة لتأثیرات ھذه المادة.
 

 معلومات بیئیة .12
 

 في مجاري المیاه أو قنوات تصریف المیاه. رمیھعدم  یجب: التسمم البیئي
 

 المیثانول:
           

یوم من العمر)/  29 – 28ساعة، ( 96غم/ لتر/  29,4المنوة) (أسماك  أسماك المنوة كبیرة الرأس LC50نسبة التركیز الممیتة 
ملغم / لتر،  7,3درجة مئویة، ذوبان األكسجین =  25؛ ظروف اإلختبار: درجة حرارة الماء = 30,4 – 28,5حدود الثقة = 
ر، المواد المضافة = لت 6,3، حجم الخزان =  CaCO3كاربونات الكالسیوم  46,6ملغم / لتر، القاعدیة =  43,5كثافة الماء = 

5,71 V/D عامل ،pH   =7,66 
 29,700غم)،  0,126یوم من العمر،  32 – 28أسماك المنوة كبیرة الرأس (أسماك المنوة)، ( LC50نسبة التركیز الممیتة 

، عامل  CaCO3كاربونات الكالسیوم ملغم/ لتر  46,4درجة مئویة، الكثافة  1,7 -+/  23,3ساعة؛ خالل التیار،  24ملغم/لتر/ 
pH   =7,0 – 8,0 

ملغم/لتر/  28,100غم)،  0,12یوم من العمر،  30أسماك المنوة كبیرة الرأس (أسماك المنوة)، ( LC50نسبة التركیز الممیتة 
 pH   =7,5، عامل  CaCO3ملغم/ لتر كاربونات الكالسیوم  45,5درجة مئویة، الكثافة  26 – 24ساعة؛ خالل التیار،  96

 18ملغم/لتر/  19,500ساعة من العمر)،  24الدافنیا بولیكس (برغوث مائي)، (عمره یبلغ أكثر من  LC50یز الممیتة نسبة الترك
 CaCO3ملغم/ لتر كاربونات الكالسیوم  2 -+ /  23درجة مئویة، الكثافة  22ساعة؛ ساكن، 

 23,500)، ، جامدساعة من العمر 24ر من (برغوث مائي)، (عمره یبلغ أكث أوبتوساالدافنیا  LC50نسبة التركیز الممیتة 
=   pHعامل ، CaCO3ملغم/ لتر كاربونات الكالسیوم  250درجة مئویة، الكثافة  2 -+ /  20ساعة؛ ساكن،  24ملغم/لتر/ 

7,8  / +- 0,2 
 22,200)، ساعة من العمر، جامد 24الدافنیا أوبتوسا (برغوث مائي)، (عمره یبلغ أكثر من  LC50نسبة التركیز الممیتة 

=   pHعامل ، CaCO3ملغم/ لتر كاربونات الكالسیوم  250درجة مئویة، الكثافة  2 -+ /  20ساعة؛ ساكن،  48ملغم/لتر/ 
7,8  / +- 0,2 
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 Kow :- 0,82 – - 0,66لوغاریتم 
 427عمر النصف (ساعة) في الھواء: 

 64 – 5,3سطح مائي:  H2Oعمر النصف (ساعة) 
  X 10-6 4,55وم متر مكعب/مول): قاعدة ھنري الثابتة (أت

  1,12 – 0,76إن لم یكن مقرراً:  BOD (5مقدار األكسجین الحیاتي (
 COD :(1,05 – 1,50 ،99%مقدار األكسجین الكیمیائي (
 ThOD :(1,05مقدار األكسجین النظري (
  BCF :(0,2 – 10تركیز المادة في األلیاف (

 ر (سمك السلمون المرقط)ملغم / لت 8000ساعة):  TLm )48تیلیمیتر 
 ساعة (دافنیا) 48غم/لتر/ NOEL 10تسمم البشر: نویل 

 مؤذي للحیوانات الفقریة األرضیة –درجة مئویة  HSNO :9,3 قانون المواد الخطرة والكائنات الجدیدة تصنیف
 

دراسة في التأثیرات السامة للمیثانول على قد یكون لدى المیثانول في الماء الصافي أو المالح تأثیر خطیر على الحیاة المائیة. أظھرت 
% بینما یقوم المیثانول بإعاقة الھضم عند وجوده  0.1بكتیریا ترسبات میاه المجاري بأن لدیھ تأثیر قلیل على الھضم عندما تكون النسبة 

 %. ینشطر المیثانول لتكوین ثاني أكسید الكاربون والماء.0.5بنسبة 
 

 :المصیر البیئي
 

 یتفسخ بسھولة وینحل في المیاه والتراب. لى التفسخ الحیاتي:القابلیة ع
 

  التراكم الحیاتي:
 

المقررة من طریقة الصیغة التقدیریة، تشیر بأنھ  1وفق ھیكل التصنیف، حیث تكون قیمة كوك فیھا ھي  :مصیر الحیاة البریة •
یثانول من أسطح التربة الرطبة یتوقع أن تكون عملیة من المتوقع أن تكون للمیثانول حركة عالیة جداً في التربة. إن تطایر الم

(أتوم متر مكعب/مول). ھناك إحتمالیة تطایر  X 6-10 4,55مصیریة مھمة وكما تم بیانھ في قاعدة ھنري الثابتة والتي ھي 
أن یكون التفسخ  ملم عامل الزئبق. من المتوقع 127المیثانول من أسطح التربة الجافة إعتماداً على ضغط البخار الذي یبلغ 

  الحیاتي عملیة مصیریة ھامة للمیثانول.
 
الطریقة،   ،المقررة من طریقة الصیغة التقدیریة 1تكون قیمة كوك فیھا ھي  حیث وفق ھیكل التصنیف، :مصیر الحیاة البحریة •

تطایره من أسطح الماء وفق  كثف جزیئات الغاز إلى الجوامد المتدلیة والرواسب. یتوقعبأنھ ال یتوقع من المیثانول أن ی تظھر
، فإن والنظریة التقریبیة . عند إستعمال قاعدة ھنري الثابتة(أتوم متر مكعب/مول) 6X-4,5510 تي ھيوال ھنري الثابتة قاعدة

وفق ھیكل م. یو 35في النھر النموذجي والبحیرة النموذجیة تكون حسب الترتیب من ثالث إلى  في عمر النصفالتطایر 
ال أن التراكم الحیاتي في الحیوانات المائیة منخفض.  إلىفي األسماك تشیر  10والتي ھي أقل من  BCFنسبة  التصنیف، فإن

التحیل بالماء والتحلیل الضوئي في األسطح المشمسة عملیة مصیریة بیئیة ھامة للمیثانول ألن ھذا التركیب یفقد المجامیع  یعتبر
ء تحت الظروف البیئیة ذات الصلة. أظھرت الدراسات التجریبیة العدیدة بأن العاملة التي تقوم بھدرجة أو إمتصاص الضو

والتلقیحات الفعالة للرواسب الطینیة والتي تشیر إلى أنھ من  المیثانول یتفسخ حیاتیاً بسرعة كبیرة وذلك بإستعمال بذور البالوعات
 الممكن حدوث التفسخ الحیاتي في البیئات المائیة.

 
وفق نموذج من تقسیم الغاز/ الجزیئات في المركبات العضویة الشبة متبخرة في الھواء، من المتوقع أن  :مصیر الھواء الجوي •

درجة مئویة كبخار مستقل في  25ملم عامل الزئبق في درجة حرارة  127یتواجد المیثانول الذي لدیھ ضغط جوي یقدر بـ 
ي الھواء الجوي عند التفاعل مع جذور الھیدروكسیل المنتجة من تحلل فالمیثانول المتحول إلى البخار ی محیط الھواء الجوي.

سم  13X-9,410یوم، ویتم حسابھ من النسبة الثابتة  17التصویر الكیمیائي، إن عمر النصف لھذا التفاعل في الھواء یقدر بـ 
 درجة مئویة. 25مكعب/ذرة في الثانیة عند درجة حرارة 

 
 تعلیمات التخلص أو الرمي .13

 
التي حددتھا الحكومة الفدرالیة أو األقلیمیة أو المحلیة قبل القیام بالتخلص من المادة. إخزن المادة للتخلص منھا  عة التعلیماتعلیك مراج

في أماكن النفایات اآلمنة قد یكون ستعمال الرماد المسیطر أو برمیھ بإ . التخلص منھالتعبئة والتخزین، 7وفق ما ھو مذكور في الفقرة رقم 
 قبوالً.أمراً م

إن كانت ملوثة. یمكن ، أو إحراقھا إعادة تقطیر الكمیات الكبیرة منھتدویر المادة كلما كان ذلك ممكناً. قد یكون من المناسب  یرجى إعادة
ویات % تكون مصدراً غذائیاً للبكتیریا، والمست0.1مستویات المیثانول التي ھي دون نسبة  .میاه المجاريفي تسھیلة لمعالجة التخلص منھ 

، یجب أن یبقى مستوى المیثانول دون المستوى القابل النفایاتإلى أنظمة تجمیع ساماً للبكتیریا. عند ضخھ  التي تزید عن ھذا المستوى تكون
 1درجة مئویة). إن  39% من خلیط الماء مع المیثانول ھي نسبة غیر قابلة لإلشتعال في درجات الحرارة دون 25لإلشتعال (إن نسبة 

التي یتم ضخھا إلى معامل  )BOD( جزء من الملیون من نسبة األكسجین الحیویة المطلوبة 1.5ن الملیون من المیثانول یساوي جزء م
 .النفایاتالتخلیص من 
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 التخلص من الحاویات:
 

كان ذلك ممكناً. ال تقم قد تحتوي الحاویات الفارغة على بعض الترسبات الخطرة. أعدھا إلى الجھة الموزعة لكي یتم إعادة إستعمالھا إن 
أبداً بقطع أو لحم أو صقل الحاویات الفارغة. عند التخلص من الحاویات، تأكد من شطفھا بالماء ومن ثم التخلص منھا برمیھا في مواقع 

 النفایات المسموح بھا. یجب إزالة كافة العالمات الموجودة علیھا بعد تنظیفھا. 
 

 معلومات النقل .14
 

 UN1230)، 6.1( 3المیثانول، الصنف     ) :TDGفي كندا (نقل البضائع الخطرة 
       P.G. II  
 لتر 1≤كمیة محدودة:        
 131  رقم ERG دلیل       
 

 UN 1230, P.G. II، 3المیثانول، صنف  ):49CFRوزارة النقل في الوالیات المتحدة األمیركیة (
 كغم) 2270باون /  5000(المطلوب  (المحلیة فقط)

 لتر 1≤كمیة محدودة:        
 131  رقم ERG دلیل       
 

 UN 1230, P.G. II)، 6.1( 3المیثانول، صنف  ):IATAالجمعیة الدولیة للنقل الجوي (
 تعلیمات التعلیب (طائرات نقل المسافرین):

 لیتر كحد أعلى للعلبة الواحدة 1، 305 
 

 UN 1230, P.G. II)، 6.1( 3المیثانول، صنف   ):IMOالمنظمة البحریة الدولیة (
 درجة مئویة 11نقطة الومیض =  

 EmS :F-E, S-D رقم
 صنف السعة التخزینیة "ب"، بعیداً عن األقسام الحیة

  
 كال       ملوث للبحر:

 

 معلومات عن التعلیمات واألنظمة .15
 

 :تعلیمات وأنظمة الحكومة الكندیة الفدرالیة
 )1) الجدول CEPAمندرجة (القانون الكندي لحمایة البیئة (  الئحة المواد المحلیة: )،CEPA( القانون الكندي لحمایة البیئة     
     

 WHMIS(:  B2, D1B, D2A, D2B( تصنیف نظام المعلومات عن المواد الخطرة في مكان العمل 
 

 تعلیمات وأنظمة الوالیات المتحدة:
 
 29CFR 1910.1200 ] منظمة الصحة والسالمة المھنیة(OSHA):[  خطرة 
 40CFR 116-117  وكالة حمایة البیئة](EPA):[   خطرة 
 40CFR 355 :خاضعة لبیانات وتخطیط الطواريء     الملحقین أ و ب 
 40CFR 372  قانون)SARA Title III:(   مندرجة 
 40CFR 302 ) قانون اإلستجابة البیئیة المكثفة والتعویض والمسؤولیة القانونیة]CERCLA:[( مندرجة 

  مندرجة في قوائمھا.   ):TSCAن السیطرة على المواد السامة (قانو
 

 معلومات أخرى .16
 

  المصادر:
 .1997البرنامج الدولي حول سالمة المواد الكیمیائیة، المیثانول، معاییر صحة البیئة، منطمة الصحة العالمیة  .1
 .كتاب باتي عن علم التسمم والنظافة الصناعیة، النسخة الخامسة .2
 .13رة، النسخة یدلیل الوقایة من الحریق للمواد الخط .3
(سنة  1، النسخة اإلضافیة 20النیجان إس. التقریر النھائي عن تقییم سالمة الكحول المیثیلي، المجلة الدولیة لعلم التسمم، العدد  .4

2001(. 
 فورسبیرغ كي. دلیل اإلختیار السریع للمالبس الواقیة من المواد الكیمیائیة. .5
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نلسون، بي كي، تقییم التشوھات للمیثانول واإلیثانول عندما تستنشقھا الجرذان بكمیات كبیرة، علم التسمم التطبیقي واألساسي،  .6
 .5العدد 

 دلیل نیوش لمخاطر المواد الكیمیائیة .7
 ).HSDBدلیل بیانات المواد الخطرة ( .8
 معلومات عن المواد الكیمیائیة. .9
 

 2005سبتمبر/ أیلول  22 صلي:تاریخ التحضیر األ
 

 أیكس المحدودة-وكاالت كیل قامت بتحضیره:
Kel-Ex Agencies Ltd., P.O. Box 52201, Lynnmour RPO, North Vancouver, B.C., Canada,  

V7J 3V5 
 

لوقت الحاضر. یجب على المعلومات المذكورة في أعاله صحیحة حسب إعتقادنا وتعتبر أفضل معلومات نمتلكھا في ا إخالء المسؤولیة:
 المستعملین القیام بعمل تحقیقات بأنفسھم لمعرفة مدى مناسبة المعلومات المتوفرة ألغراضھم الخاصة. الغرض من ھذه الوثیقة ھو إستعمالھ

 كدلیل على التعامل الوقائي المناسب للمادة من قبل شخص مدّرب بشكل جید على إستعمال ھذا المنتوج.
 

لشركات الفرعیة التابعة لھا ال تقدم ضمانات أوتوضیحات صریحة كانت أو ضمنیة، وتشمل ھذه دون تحدید على أیة شركة میثانیكس وا
حمل ضمانات تجاریة، مناسبتھا لغرض معین فیما یتعلق بالمعلومات المذكورة ھنا أو للمنتوج الذي تشیر إلیھ المعلومات. وبناءاً علیھ، ال تت

 اإلعتماد على ھذه المعلومات. عند أیة أضرار تحدث نتیجة اإلستعمال أو عنشركة میثانیكس المسؤولیة 
 

 الیمكن بأي حال من األحوال إحداث تغییرات أو تنقیحات في ورقة بیانات سالمة المواد ھذه دون موافقة وعلم شركة میثانیكس.
 

 2008سبتمبر/ أیلول  22في  GHSتم تنقیحھا وإعادة طبعھا بصیغة  تعدیالت:


