HѬӞNG DҮN AN TOÀN HÓA CHҨT

METHANOL
Phҫn 1 : Thông tin vӅ sҧn phҭm
Tên sҧn phҭm : Methanol (CH3OH).
Hӑ hóa hӑc : alcohol.
CAS : 67-56-1
Tên gӑi khác : Methyl alcohol, methyl hydrate, wood spirit, methyl hydroxide.
Công dөng : làm dung môi, nguyên nhiên liӋu.

Phҫn 2 : Thành phҫn
Thành phҫn
Methanol

%
(w/w)
99-100

(CAS 67-56-1)

Các ngѭӥng giӟi hҥn

LD50

LC50

ACGIH TLV-TWA : 200 5628 mg/kg
(64000 ppm (hô
ppm,
hҩp/chuӝt to).
(qua
ÿѭӡng
STEL (ÿӕi vӟi da) : 250 ppm, miӋng/chuӝt to)
OSHA PEL (ÿӕi vӟi da) : 200
ppm.
20 ml/kg
Các ngѭӥng giӟi hҥn thông
( qua da/ thӓ)
thѭӡng, ngѭӥng tӟi hҥn: gây
bӋnh thҫn kinh, thӏ giác, hӋ
thҫn kinh trung ѭѫng.

Lѭu ý : các ngѭӥng giӟi hҥn có thӇ khác nhau tùy theo thӡi gian tùy theo thӡi gian và không
gian.

Phҫn 3 : Nhұn biӃt ÿӝ ÿӝc
Cách ÿi vào cѫ thӇ : tiӃp xúc qua da, tiӃp xúc mҳt vӯa phҧi, uӕng vào vӯa phҧi hay nhiӅu, hít phҧi
nhiӅu.
Ҧnh hѭӣng tӭc thӡi :
Trѭӡng hӧp hít phҧi : nӃu hít phҧi trong ÿiӅu kiӋn nӗng ÿӝ trong không khí cao có thӇ gây kích
thích màng nhҫy, gây ÿau ÿҫu, buӗn ngӫ, buӗn nôn, hôn mê, mҩt tri thӭc, gây rӕi loҥn tiêu hóa và
thӏ giác thұm chí có thӇ gây tӱ vong.
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Lѭu ý: ngѭӥng phát hiӋn mùi cӫa methanol cao hѫn gҩp mҩy lҫn TLV-TWA Tùy thuӝc vào tình
trҥng ngӝ ÿӝc hay sӵ sӟm chӳa trӏ mà nҥn nhân có thӇ sӟm bình phөc hay bӏ mù lâu dài (tác ÿӝng
cӫa rӕi loҥn thӏ giác và hӋ thҫn kinh trung ѭѫng). Nӗng ÿӝ trong không khí vѭӧt quá 1000 ppm có
thӇ gây kích thích màng nhҫy.
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc da : methanol chӍ gây kích ӭng trung bình ÿӕi vӟi da, nhӳng tác ÿӝng cӫa nó
cǊng tѭѫng tӵ trѭӡng hӧp hít phҧi.
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc mҳt : chӍ gây kích ӭng nhҽ. NӃu tiӃp xúc ӣ nӗng ÿӝ hѫi cao hay chҩt lӓng có
thӇ gây kích ӭng, chҧy nѭӟc mҳt thұm chí gây bӓng.
Trѭӡng hӧp nuӕt phҧi : nӃu uӕng phҧi cho dù là ngөm nhӓ cǊng có thӇ gây mù thұm chí là tӱ
vong. Nhӳng tác ÿӝng gҫn ngѭӥng tӱ vong là buӗn nôn, ÿau ÿҫu, ÿau bөng, nôn mӳa và rӕi loҥn
tiêu hóa.
Ҧnh hѭӣng lâu dài : viӋc tiӃp xúc hay hít phҧi ÿѭӧc tái diӉn nhiӅu lҫn có thӇ gây nhiӉm ÿӝc cѫ
thӇ, rӕi loҥn não, suy giҧm thӏ lӵc thұm chí gây mù. Hít phҧi trong trѭӡng hӧp xҩu nhҩt là viêm
cuӕng phәi thұm chí lӫng phәi. Trѭӡng hӧp tiӃp xúc da nhiӅu có thӇ gây dӏ ӭng da, khô da hay nӭt
da.
Trѭӡng hӧp nghiêm trӑng nhҩt khi tiӃp xúc : viêm cuӕng phәi và lӫng phәi.

Phҫn 4 : BiӋn pháp xӱ lý tҥi chӛ
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc mҳt : rӳa mҳt thұt nhiӅu bҵng nѭӟc sҥch, cho nѭӟc chҧy qua mҳt ít nhҩt 15
phút kӃt hӧp vӟi viӋc mӣ và nhҳm mҳt cho phù hӧp rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi da : nӃu tiӃp xúc thì phҧi ngay lұp tӭc rӳa vӟi xà phòng ít nhҩt 15 phút,
nӃu có triӋu chӭng xuҩt hiӋn thì phҧi ÿѭa ngay ÿӃn bӋnh viӋn, làm sҥch ÿӗ nhiӉm bҭn trѭӟc khi tái
sӱ dөng.
Trѭӡng hӧp hít phҧi : di chuyӇn ngay ÿӃn nѫi thoáng khí, sӱ dөng thiӃt bӏ hә trӧ hô hҩp nӃu cҫn
thiӃt rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp uӕng phҧi : cҫn nhӟ rҵng chӍ 1 lѭӧng nhӓ methanol cǊng có thӇ gây tӱ vong, nhӳng
triӋu chӭng có thӇ xuҩt hiӋn sau 18-24 giӡ, lúc này viӋc chӳa trӏ là không hoàn toàn. Do ÿó, cҫn ÿѭa
nҥn nhân ÿӃn ngay bӋnh viӋn khi uӕng phҧi.

Phҫn 5 : Phòng cháy chӳa cháy
o

ĈiӇm bҳt lӱa : 11 C (TCC).
o

o

NhiӋt ÿӝ tӵ cháy : 385 C (NFPA 1978), 470 C (Kirk-Othmer 1981; Ullmann 1975).
Giӟi hҥn nә dѭӟi : 6% (NFPA, 1978).
Giӟi hҥn nә trên : 36% (NFPA, 1978), 36.5% (Ullmann, 1975).
Ĉӝ nhҥy va chҥm : thҩp.
Sҧn phҭm cháy : khí ÿӝc, oxide carbon và formaldehyde.
Công cө chӳa cháy :
Cháy nhӓ : hóa chҩt khô, CO2, nѭӟc.
Cháy lӟn : nѭӟc, AFFF (nѭӟc có chӭa 3-6% bӑt xà phòng).
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Hѭӟng dүn chӳa cháy : methanol cháy vӟi ngӑn lӱa trong dѭӡng nhѭ không thҩy dѭӟi ánh sáng
ban ngày. Giӳ chiӅu gió thәi, cô lұp và thu hҽp cѫn lӱa. Ӣ nӗng ÿӝ trên 25% methanol trong nѭӟc
có thӇ cháy. Dùng nѭӟc hay sѭѫng mù ÿӇ khӕng chӃ ngӑn lӱa, làm lҥnh khu vӵc hay nhӳng thùng
chӭa bên cҥnh. Nhân viên chӳa cháy phҧi ÿѭӧc trang bӏ ÿҫy ÿӫ thiӃt bӏ bҧo hӝ cǊng nhѭ hә trӧ hô
hҩp, không ÿѭӧc lӝi qua nguyên liӋu rò rӍ.
Ĉánh giá cӫa NFPA:
VӅ sӭc khӓe : 1
Khҧ năng cháy : 3
Hoҥt tính : 0

Phҫn 6 : Xӱ lý sӵ cӕ
Tәng quan : methanol dӉ cháy vӟi ngӑn lӱa không thҩy do ÿó cҫn hành ÿӝng ngay ÿӇ chӕng cháy
nә. Loҥi trӯ ngay các nguӗn lӱa, khҳc phөc ngay sӵ rò rӍ và sӱ dөng nhӳng vұt liӋu hҩp phө, ÿҳp
ÿұp, ÿào rҧnh nӃu cҫn thiӃt. Có thӇ sӱ dөng Fluorocarbon alcohol ÿӇ ngăn hѫi và lӱa. Thu hӗi và tái
sӱ dөng tӕi ÿa lѭӧng rò rӍ. Thu hҽp dҫn khu vӵc cho tӟi khi làm sҥch hoàn toàn, viӋc này phҧi do
nhӳng ngѭӡi chuyên môn thӵc hiӋn.
Bҧo hӝ : trang bӏ ÿҫy ÿӫ thiӃt bӏ bҧo hӝ, thiӃt bӏ bҧo hӝ nhҩt thiӃt phҧi kháng methanol.
Bҧo vӋ môi trѭӡng : dӉ phân hӫy trong nѭӟc lүn nѭӟc muӕi gây ra nhӳng hұu quҧ nghiêm trӑng
ÿӕi vӟi thӫy quyӇn. Nhӳng nghiên cӭu cho thҩy methanol gây tác ÿӝng lên nhӳng vi khuҭn trong
bùn cӕng nӃu hҩp thө 0.1-0.5% methanol. Methanol có thӇ làm phân hӫy CO2 và nѭӟc.

Phҫn 7 : Bҧo quҧn
Không hút thuӕc hay ÿӕt lӱa trong kho, ÿһt ӣ khu vӵc riêng, sӱ dөng thiӃt bӏ ÿiӋn chӕng nә.
Bҧo quҧn trong thiӃt bӏ kín, tránh xa nguӗn lӱa và con ngѭӡi. Thùng chӭa phҧi tiӃp ÿҩt, thông gió
và kiӇm soát hѫi thoát ra. Tránh nhӳng chҩt xung khҳc. Methanol trong nѭӟc không ăn mòn vӟi hҫu
hӃt các kim loҥi ӣ nhiӋt ÿӝ môi trѭӡng trӯ Pb, Ni, sҳt non và hӧp chҩt sҳt silic. Nhӳng vұt liӋu ÿӗng
hay hӧp kim ÿӗng, kӁm hay thép mҥ kӁm, nhôm ÿӅu không ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ bҧo quҧn. Nhӳng vұt
liӋu này có thӇ bӏ methanol tҩn công chұm. Nhӵa có thӇ sӱ dөng cho lѭu trӱ ngҳn, không nên sӱ
dөng nӃu lѭu trӳ lâu dài vì chúng sӁ bӏ hѭ hӓng và dӉ bӏ bҭn.
Thông sӕ vӅ sӵ ăn mòn cӫa 1 sӕ vұt liӋu :
< 0.508 mm/năm

sҳt non, Pb, Ni.

< 0.051

hӧp chҩt sҳt silic.

Ĉôi khi tҩn công

Polyurethane.

Thích hӧp

Neoprene, nhӵa phenolic, polyester, cao su thiên nhiên, cao su butyl.

Chҩt kháng

PVC, nhӵa rҳn.

Phҫn 8 : An toàn lao ÿӝng
Phҧi tҥo sӵ thông gió và luôn giӳ nӗng ÿӝ methanol trong không khí luôn thҩp hѫn giá trӏ PEL. HӋ
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thӕng thông gió phҧi ÿѭӧc thiӃt kӃ theo ÿúng tiêu chuҭn vӅ kӹ thuұt.
Bҧo vӋ ÿѭӡng hô hҩp : NIOSH ÿӅ nghӏ phҧi có các thiӃt bӏ hӛ trӧ hô hҩp khi nӗng ÿӝ methanol
trong không khí vѭӧt qua ngѭӥng cho phép.
Bҧo vӋ da :tӕt nhҩt là sӱ dөng găng tay, khҭu trang và áo khoác làm tӯ cao su butyl hay nitrile.
Giày : phҧi có khҧ năng chӕng ÿѭӧc hóa chҩt.
Lѭu ý :
Phҧi ÿҧm bҧo bӗn rӱa mҳt và nhà tҳm luôn sҹn có.

Phҫn 9 : Tính chҩt lý hóa
Dҥng tӗn tҥi : chҩt lӓng, trong suӕt, không màu.
Mùi : mùi ÿһc trѭng cӫa nhóm alcohol nhҽ.
Giӟi hҥn mùi :

phát hiӋn : 4.2 – 5960 ppm
Nhұn biӃt : 690 ppm

Áp suҩt hѫi : 12.8 kPa (20oC)
Ĉӝ tan : tan hoàn toàn.
TӍ trӑng hѫi : 1.105 (15oC)
NhiӋt ÿӝ ÿông ÿһc : -97.8oC
NhiӋt ÿӝ sôi : 64.7oC (101.3 kPa)
NhiӋt ÿӝ tӟi hҥn : 239.4oC
TӍ trӑng tѭѫng ÿӕi : 0.791
TӍ lӋ bay hѫi : 4.1 (n-butyl acetate là 1).
Ĉӝ tan trong các dung môi : tan vӟi bҩt kǤ tӍ lӋ nào trong rѭӧu, ester, ketone, ether và nhӳng dung
môi hӳu cѫ khác.

Phҫn 10 : Ĉӝ bӅn và hoҥt tính
Hóa chҩt bӅn : có.
Chҩt xung khҳc : tránh tiӃp xúc vӟi nhӳng chҩt oxi hóa mҥnh, nhӳng acid baz hӳu cѫ và vô cѫ
mҥnh. NӃu tiӃp xúc có thӇ gây phҧn ӭng dӳ dӝi và có thӇ nә. Có thӇ ăn mòn chì, nhôm, magie và
platin.
ĈiӅu kiӋn phҧn ӭng : có mһt chҩt xung khҳc hay nguӗn lӱa.
Sҧn phҭm phân hӫy có thӇ gây nguy hiӇm : formaldehyde, carbon dioxide và carbon monoxide.

Phҫn 11 : Ĉӝ ÿӝc
LD50 : 5628 mg/kg (miӋng/chuӝt to), 20 ml/kg (da/thӓ).
LC50 : 64000 ppm (chuӝt to).
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Phҫn 12 : Tác ÿӝng ÿӃn hӋ sinh thái
Methanol trong nѭӟc có thӇ gây ҧnh hѭӣng ÿӃn thӫy quyӇn, chúng có thӇ phá hӫy CO2 và nѭӟc, tuy
nhiên chúng lҥi rҩt dӉ bӏ phân hӫy sinh hӑc trong nѭӟc.

Phҫn 13 : Vұn chuyӇn
Hàng hóa nguy hiӇm khi vұn chuyӇn (TDG và CLR)

methanol, nhóm 3, UN1230,
P.G.II, lѭӧng giӟi hҥn :  1

L.
nhóm 3, UN1230, P.G.II

USDT

Lѭӧng giӟi hҥn :  1 L.
methanol, nhóm 3, UN1230,
P.G.II, hѭӟng dүn ÿóng gói :
305, tӕi ÿa 1 L/gói.

IATA
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