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 : هوية المادة/المخلوط والشركة/التعهد1م القس

 بيان تعريف المنتج 1.1

SH ULG 95 1000ppmS 0 Udy Umk V-Power OM : االسم التجاري 
002D6417 :  المنتجكود 

 
 

 
 لصلة للمواد أو المخلوط واالستخدامات المضادة التي يُنصح بهااالستخدامات المحدَّدَة ذات ا 1.2

 وقود لمحركات اإلشتعال بالشرر المصمة لتعمل على وقود غير مضاف إليه رصاص.
 

 استخدام المادة/المخلوط :

 بدون 1 القسم في بها الموصى تلك بخالف إستخدامات في المنتج هذا إستعمال عدم يجب
 .متعهدال مشورة أوالا  تطلب أن
 الحرائق لون لتفتيح أو لإلنارة أو تنظيف كمادة أو كمذيب المنتج هذا إستعمال عدم يجب,
 وليس السياره محركات تطبيقات مع ليتالئم فقط مصمم المنتج هذا,.للجلد كمنظف أو

 بالطيران خاصه مالحيه لتطبيقات توقعات أيه هناك
 

 االستخدامات المضادة التي يُوصى بها :

 
 اصيل ُمورد صحيفة بيانات السالمةتف 1.3

Shell Oman Marketing Company SAOG 
Mina Al Fahal 

PO BOX 38 
PC116 Muscat 

Sultanate of Oman 

 المصنع/ المتعهد :

�  قم الهاتفر� :� 24570100 (968+)    رقم الهاتف  :
   رقم التليفاكس  :  24570121 (968+)

 يُرجى للمادة السالمة ببيانات الخاصة النشرة هذه محتوى عن استفسارات أي لديك كان إذا

  moSSelehs@SSSleuf  العنوان على االلكتروني بالبريد االتصال
خطوط االتصال بالبريد اإللكتروني لنشرة   :

  SMSMبيانات السالمة 
 

 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ 1.4

(+968) 99231647 
 

:  

 
 
 

 

 : تحديد المخاطر2القسم 

 تصنيف المادة أو المخلوط 2.1

 (1272/2008( رقم ECالالئحة األوروبية )) التصنيف

H224: .1الفئة  , مواد سائلة قابلة لالشتعال  سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة 
H315: 2الفئة  , تهيج جلدي  لد.يسبب تهيج الج 
H350: .1الفئة  , السرطنة  قد يسبب السرطانB 
H340: .ا جينية  1Bالفئة  , تحول خلقي في الخلية الجنسية  قد يسبب عيوبا
H304: .ا إذا ابتلع ودخل المسالك الهوائية  1الفئة  , مخاطر تنفسية  قد يكون مميتا
H336: .الفئة  , تعرض منفرد -ظامي لعضو مستهدف محدد سام ن  قد يسبب الدوار أو الترنح

رة ,3   التأثيرات المخد ِّ
H361: 2الفئة  , السمية التناسلية  يشتبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين 
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H401: .2الفئة  , سُمية مائية حادة  سمية للحياة المائية 
H411: .2الفئة  , مزمنة السمية مائية  سمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة األمد 

 (EEC, 1999/45/EC/67/548) التصنيف

R12.قابل لالشتعال إلى أبعد حد  F+قابل لالشتعال/لهوب للغاية  
 

R45.قد يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان  Carc.Cat.2 2مسرطن الفئة  
 

R46الوراثية. قد يسبب تلف في الجينات  Mut.Cat.2 2مطف ر الفئة  
 

R38.مهيج للبشرة  Xiُمَهي ِّج  
 

R63.هناك مخاطر محتملة تتعلق بالجنين  Xn  ضار  
 

R65.ضار: قد يؤدي إلى تلف في الرئة إذا تم ابتالعه  Xn  ضار  
 

R67.قد تسبب األبخرة النعاس والدوار   
 

R51/53تأثيرات حادة طويلة األجل  سام للكائنات الحية المائية، قد يسبب
 في البيئة المائية.

 Nخطر على البيئة  

 

 عناصر بطاقة الوسم 2.2

 (2121/1002 رقم( CE) األوروبية الالئحة) الوسم

 
 

    

 طية للخطورةالرسوم التخطي  :

 كلمة التنبيه : خطر
 

 :الطبيعية المخاطر 
H224 فائقة بدرجة لهوب وبخار سائل. 

 :الصحية المخاطر 
H315 الجلد تهيج يسبب. 
H340 ا  يسبب قد  .جينية عيوبا
H350 السرطان يسبب قد. 
H304 ا  يكون قد  .الهوائية المسالك ودخل ابتلع إذا مميتا
H336 حالترن أو الدوار يسبب قد. 
H361 الجنين أو الخصوبة يضر بأنه يشتبه 

 :البيئية المخاطر 
H411 األمد طويلة تأثيرات مع المائية، للحياة سمية. 

 

 بيانات الخطورة :

 
  :الحماية
P210  يحفظ بعيدا عن الحرارة، والسطوح الساخنة، والشرر،واللهب

 المكشوف، وغير ذلك من مصادر اإلشعال. ممنوع التدخين.
P273 جنب انطالق المادة في البيئة.ت 
P280 .تلبس قفازات للحماية/مالبس للحماية/وقاء للعينين/وقاء للوجه 
  :الرد  

P301 + P310  في حالة االبتالع: االتصال فوراا بمركز مكافحة
 السموم/الطبيب.

 القوائم التحوطية :
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P331 .ال يستحث القئ 
  :التخلص من المنتج

P501 ايات مناسب أو آلة تخلص من المحتويات والحاوية في موقع نف
 كشط مناسبة وفقاا للوائح المحلية والقومية.

 
   

 
 مخاطرأخرى 2.3

  باعتبارها مصنفة ( الكيميائية الموادوتحديد  واعتماد    وتقييم تسجيل) REACH الئحة في  مسجلة مواد أي  على المزيج هذا يحتوي ال
 .(vPvB)  العضوي والتراكم   االستدامة   شديدة كيماويات  أو (PBT) عضوياا تتراكم مستدامة  سامة  كيماويات

 يهيج العينين بصورة متوسطة
 يهيج الجهاز التنفسي قليالا 

 السرطان.قد يتسبب واحد أو أكثر من مكونات هذه المادة في اإلصابة ب
 لوكيميا مخ العظم الحادة(. -LMAهذا المنتج يحتوي على بنزين الذي قد يُسبب مرض اللوكيميا )

 .قد يسبب أعراض متالزمة
 هذه المادة مراكمة للكهرباء االستاتيكية.

 حتى باستخدام أسس التثبيت والتأريض السليمة، قد تستمر هذه المادة في مراكمة شحنات إلكتروستاتيكية.
 ا تم السماح بتراكم شحنات كافية، فقد يحدث تفريغ للشحنات اإللكتروستاتيكية وإشعال لخليط من الهواء والبخار القابل لالشتعال.إذ

 يتبخر السائل بسرعة ويمكن أن يشتعل مما يؤدي إلى حريق ومضي أو إنفجار في مكان مغلق.
ا في الماء بصورة ملموسة وأقل ت ا عن البنزين والطولوين وإثيل البنزين والزايلينات)أثيرات مؤكسجة أكثر ذوبانا (. وبالتالي XETBحلالا بيولوجيا

 في حالة إنفالتها إلى المياه الجوفية.XETBفهناكإحتمال أن تتطور أنواع الوقود ذات األثير المؤكسج إلى أرياش أطول من 
 

 : تركيب/معلومات المكونات3القسم 

 المخاليط 3.2

خليط معقد من الهيدروكربونات يتكون من البارافينات والبارافينات الحلقية 
د ذرات كربون يتراوح بصورة سائدة من والهيدروكربونات العطرية واألوليفينية ذات عد

 .21إلى ك  4ك 
( MEXTتحتوي على هيدروكربونات مؤكسجة وقد تشمل أثير ميثيل رباعي البيوتيل )

 اواإليثرات األخرى.
ا على عدة إضافات عند تركيز   حجم/ حجم لكل منها. %1.2قد يحتوي أيضا

 

 الطبيعة الكيميائية :

 مكونات خطرة

 التصنيف [%] التركيز
 

 SLCرقم 
TS رقم 

 االسم الكيميائي

 95 -  98 Flam. Liq.1; H224 
Asp. Tox.1; H304 

Muta.1B; H340 
Carc.1B; H350 

Skin Irrit.2; H315 
STOT SE3; H336 

Repr.2; H361 
Aquatic Acute2; 

H401 
Aquatic Chronic2; 

H411 
 

 
289-220-8 

 

Gasoline, low boiling 
point naphtha 

 0 -  15 Flam. Liq.2; H225 
2; H315 

 

86290-81-5 
216-653-1 

 

MTBE 

 0 -  0,1 Flam. Liq.2; H225 
Acute Tox.3; H331 
Acute Tox.3; H311 

1634-04-4 
200-659-6 

 

Methanol 
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Acute Tox.3; H301 
STOT SE1; H370 

 

ييف صبغات ومواد عالمات يمكن إستخدامها لبيان الوضع الضريبي ومنع التز
 واإلحتيال.

 

 مالحظات  :

 .16لمعرفة معنى االختصار انظر القسم 

 معلومات إضافية

 :يحتوي على

 االسم الكيميائي رقم التعريف التركيز

 0 - 7 71-43-2200-753-7 benzene 

 كيومين 98-82-8202-704-5 0,1 - 0 

 0 - 0,1 110-82-7203-806-2 cyclohexane 

 0 - 5 100-41-4202-849-4 Ethylbenzene 

 نفثالين 91-20-3202-049-5 0,1 - 0 

 0 - 5 110-54-3203-777-6 n-Hexane 

 وينتول 108-88-3203-625-9 5 - 0 

 0 - 2 25551-13-7247-099-9 Trimethylbenzene (all 
isomers) 

 0 - 10 1330-20-7215-535-7 Xylene, mixed isomers 

 

 : تدابير اإلسعافات األولية4القسم 

 وصف تدابير اإلسعافات األولية 4.1

تأكد من أنك ترتدي معدات الوقاية الشخصية المناسبة حسب  عند تقديم اإلسعافات األولية،
 الواقعة، والحادث والظروف المحيطة.

 
 

  حماية القائمين باإلسعافات األولية  :

إنقل المصاب إلى الهواء الطلق. في حالة عدم حدوث إفاقة سريعة، إنقله إلى أقرب مرفق 
 طبي للحصول على عالج إضافي.

 

 لمنتجإذا تم استنشاق ا  :

إخلع المالبس الملوثة وإغسل الجلد في الحال بدفقه بكميات كبيرة من الماء لمدة ال تقل 
دقيقة وتابع ذلك بغسل المنطقة بالصابون والماء إن كان متوفراا. وفي حالة  21عن 

حدوث إحمرار أو إنتفاخ أو ألم و/ أو تقرحات، إنقل المصاب إلى أقرب مرفق طبي 
 لمزيد من العالج.

عند إستعمال معدات ذات ضغط عالي، فقد يحدث حقن المنتج تحت الضغط. وإذا حد ثت 
إصابات نتيجة للضغط العالي، فيجب إرسال المصاب فوراا إلى المستشفى. التنتظر لحين 

 ظهور األعراض.
 أحصل على العناية الطبية حتى في حالة عدم وجود جروح ظاهرية.

 

 في حالة مالمسة المنتج للجلد  :

 إغسل العينين بدقه بكميات وافرة من الماء.
 تنزع العدسات الالصقة، إذا كان ذلك أمراا سهالا. يستمر الشطف.

 إذا حدث تهيج مستمر أطلب مشورة الطبيب.
 

 في حالة مالمسة المنتج للعين  :

 اتصل برقم الطوارىء لموقعك / منشأتك
لى أقرب مرفق طبي لمزيد من العالج. في حالة إبتالعه ال تستحث التقيؤ: انقل المصاب إ

وفي حالة حدوث تقيؤ في الحال ضع الرأس في وضع أسفل الوركين لمنع حدوث 
 إستنشاق إلفرازات القيئ.

ساعاتالتالية، إنقل  6إذا ظهر أي من األعراض والعالمات المتأخرة التالية خالل الـ 
درجة  212لى اكثر من المريض إلى أقرب مرفق طبي: ارتفاع درجة حرارة الجسم ا 

 إذا تم ابتالع المنتج  :
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درجة مئوية( وإنقطاع النفس وإحتقان الصدر أو إستمرار السعال أو  73فهرنهايت )
 صفيرالصدر.

 
 األعراض و االثار األكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة 4.2

حمرار أو قد تشتمل عالمات وأعراض التهيج الجلدي على اإلحساس بالحرقان أو اإل
 اإلنتفاخ.

 قد تشمل عالمات وأعراض إلتهاب العينين الشعور بالحرقان واإلحمرار المؤقت للعين.
إذا دخلت المادة الرئتين فقد تظهر عالمات وأعراض تشمل السعال واإلختناق وصفير 

 الصدر وصعوبة التنفس وإحتقان الصدر وإنقطاع النفس و/ أو الحمى.
 از التنفسي لعدة ساعات بعد التعرض.قد يتأخر ظهور أعراض الجه

(مما SNCإستنشاق أبخرة بتركيزات عالية قد يُسبب إكتئاب للجهاز العصبي المركزي )
 يؤدي إلى الشعور بالدوار والصداع والدوخة والدوار الخفيف والصداعوالغثيان.

 

 األعراض :

 وبةإشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطل 4.3

 يجب العالج بحسب األعراض.
 إستشر مركز مكافحة السموم للمشورة

 

 المعالجة :

 
 

 : تدابير مكافحة الحريق5القسم 

 وسائل اإلطفاء 5.1

رغوة أو رشاش ماء أو رذاذ تضبيب. يجوز إستعمال مسحوق كيماوي جاف أو ثاني 
 أكسيد الكربون أو الرمل أو التراب للحرائق الصغيرة فقط.

 سائل اإلطفاء المالئمةو  :

ال تستخدم نفاثات الماء المباشرة مع المنتجات المشتعلة حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى 
يجب تجنب استخدام المياه والرغوة على نفس  ,حدوث انفجار قوي وانتشار النيران.

 السطح في وقت واحد حيث يمكن أن تدمر المياه تلك الرغوة.

 ئمةوسائل اإلطفاء غير المال  :

 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط 5.2

خليط مركب من الجسيمات الصلبة والسائلة والغازات  منتجات إحتراق خطرة قد تشمل:
قد ينبعث أول أكسيد الكربون في حالة حدوث إحتراق غير  )الدخان( المحملة في الهواء.

أثقل من الهواء ، وينتشر على  البخار مركبات عضوية وغير عضوية لم تع رف. كامل.
سوف يطفو ويمكن أن يشتعل  األرض، فهناك إحتمال حدوث إشتعال من على مسافة.

  على سطح الماء.

 مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق  :

 االحتياطات الالزمة لرجال اإلطفاء 5.3

 ويوصىكيميائية؛  ال للمواد المقاومة القفازات مثل  مناسبة  وقاية أجهزة ارتداء ينبغي
حالة توقع  تالمس كبير مع المنتج  في  الكيميائية للمواد  المقاومة السترات باستخدام

 .مغلق مكان  في النيران منالمسكوب. يجب ارتداء جهاز تنفس متكاملعند  االقتراب  
  (.TN46Eئق المثال، أوروبا: للحرا  المقاومة المالبس حدد

 اإلطفاءمعدات حماية خاصة لرجال   :

 استخدم إجراءات اإلطفاء المالئمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
 

 طرق إطفاء محددة :

 إخالء منطقة الحريق من كل األفراد الغير عاملين بالطوارئ.
في حالة عدم التمكن من إطفاء  الحريق فاإلجراء الوحيد المتبقي هو إخالء المكان فوراا 

 من األفراد.
 عية الحاوية المجاورة في حالة باردة عن طريق رشها بالماء.إحتفظ باألو

 إن أمكن إبعد الحاويات من منطقة الخطر.
 امنع مياه إطفاء الحريق من تلويث أنظمة المياه السطحية أو المياه الجوفية.

يحتوي على مادة متبقية في المواقع المتأثرة لمنع المادة من دخول المصارف )خطوط 
 ادق ومسارات المياه.المجاري( والخن

 

 معلومات إضافية  :

 امنع مياه إطفاء الحريق من تلويث أنظمة المياه السطحية أو المياه الجوفية.
 

   



  نشرة بيانات السالمة

SH ULG 95 1000ppmS 0 Udy Umk V-Power OM 

 1.0 اإلصدار 03/21/2018 تاريخ المراجعة 03/22/2018 تاريخ الطباعة

 

  
6 / 22 800010032287  

OM 
 

 
 

 : تدابير التسرب العارض6القسم 

 شخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئاالحتياطات ال 6.1

 ال تستنشق األبخرة والبخار.
 ال تشغل األجهزة الكهربائية.

 أوقف التسربات إن أمكن بدون تعريض األشخاص لألخطار.
 قم بإزالة كل مصادر اإلشعال الممكنة بالمنطقة المحيطة.

 قم بإخالء المنطقة من كل العاملين.
وجيه سريانه إلى مكان آمن، فعلى سبيل المثال عن طريق حاول تشتيت البخار أو ت

 إستعمال مرشات التضبيب.
قد يتنقل البخار لمسافات كبيرة فوق سطح األرض وتحتها. وقد تزود الخدمات 

 تحتاألرض )المصارف وخطوط األنابيب وقنوات الكابالت( مسارات تفضيلية للسريان.
 

 االحتياطات الشخصية  :

 

 ياطات البيئيةاالحت 6.2

 يجب اتخاذ االجراءات للحد من التأثيرات على المياه الجوفية.
يحتوي على مادة متبقية في المواقع المتأثرة لمنع المادة من دخول المصارف )خطوط 

 المجاري( والخنادق ومسارات المياه.
ال إمنعه من اإلنتشار أو دخول المصارف أو الخنادق أو األنهار وذلك عن طريق إستعم

 الرمل أو األتربة أو الحواجز األخرى المالئمة .
 ال تسمح بمالمسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

 تجنب نفاده إلى التربة.
 

 االحتياطات البيئية  :
 

 طرق ومواد االحتواء والتنظيف 6.3

 التدابير االحترازية ضد تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة. قم باتخاذ
في حالة إنسكاب السوائل بكميات كبيرة )أكثر من برميل(، إنقل باستعمال وسائل 

ميكانيكية مثل شاحنة ضغط تفريغي إلى خزان اإلنقاذ لالسترداد أو للتخلص من المواد 
واد متبقية وإزالتها. احتفظ بها المنسكبة بطريقة أمنة. ال تستعمل الماء لدفق أي م

كفضالت ملوثة. إسمح للمواد المتبقية بالتبخر أو يمكن تشريبها بمادة ممتصة مالئمة 
 والتخلص منها بطريقة مأمونة. قم بإزالة األتربة الملوثة وتخلص منها بكيفية مأمونة.

سيلة في حالة إنسكاب السوائل بكميات صغيرة )أقل من برميل(، إنقل باستعمال و
ميكانيكية إلى وعاء حاوي يمكن إحكام غلقه وتوضع عليه بطاقة تعريف السترداد المنتج 
أو للتخلص منه بكيفية مأمونة. إسمح للمواد المتبقية بالتبخر أو قم بتشريبها بمادة ممتصة 
 مالئمة وتخلص منها بكيفية مأمونة. قم بإزالة األتربة الملوثة وتخلص منها بكيفية مأمونة.

 تجنب مالمسته للجلد والعينين والمالبس.
 قم بإخالء المنطقة من كل العاملين الغير ضروريين.

 قم بتهوية المنطقة الملوثة جيداا .
 في حالة حدوث تلوث للمواقع قد تتطلب عملية المعالجة إلى مشورة من متخصص.

 قم باتخاذ التدابير االحترازية ضد تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة.
تأكد من اإلستمرارية الكهربائية عن طريق ربط كل المعدات وتوصيلها باألرض 

 )تأريض(.
 يجب مراعاة كافة اللوائح المحلية والدولية المطبقة.

 

 طرق للتنظيف  :

 مرجع لألقسام األخرى 6.4

ماده الخاصه بسالمة المواد, يجب إخطار السلطات في من ال 8لألسترشاد عن مفاضلة االختيار عن اجهزة الوقأيه الشخيه أنظر الى الجزء ال 
من الماده  27حالة حدوث تعرض لعامة الناس أو البيئة أو إذا كان من المتوقع حدوثها., لألسترشاد عن المواد المتسربه انظر الى الجزء ال 

بيرة., يجب التعامل مع حوادث اإلنسكاب البحرية الخاصه بسالمة المواد, يجب إخطار السلطات المحلية إذا لم يتم احتواء االنسكابات الك
.,  MLPSEA 16، منالالئحة 2( ، بحسب ما يتطلبه الملحق CESTSبإستعمال خطط الطوارئ لمنع التلوثبالزيت بإستخدام الواح السفينة )

 في حالة حدوث تلوث للمواقع قد تتطلب عملية المعالجة إلى مشورة من متخصص.
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(على السطح أو المياه الجوفية، يجب تنفيذ تقييم وعالج مالئم )عند MEXTه هذا المنتج )شامالا مكوناته الكيماوية فمثالا وللحد الذي قد يؤثر في
 الضرورة(لذلك.

 

 : التداول والتخزين7القسم 

التهوية. إغسل جيداا بعد تجنب إستنشاق أو مالمسة المادة. يُستعمل فقط في المناطق جيدة 
 8التعامل مع المادة. لإلرشادات عن إختيار المعدات الشخصية الواقية أنظر الفصل 

 الخاص بكشف بيانات السالمة لهذه المادة.
إستعمل المعلومات في ورقة البيانات هذه كوسيلة لتقييم خطر الظروف المحلية للمساعدة 

 مع هذه المادةوتخزينها والتخلص منها بأمان. في تقرير الضوابط المالئمة عند التعامل
 يجب تنشيف المالبس الملوثة في الهواء في منطقة جيدة التهوية قبل غسلها.

 إمنع اإلنسكاب.
إفصل كل األجهزة اإللكترونية المحمولة التي تعمل ببطارية )فعلى سبيل المثااللهواتف 

وطة( قبل تشغيلمضخة الخلوية وأجهزة اإلستدعاء والعبات األسطوانات المضغ
 الجازولين.

ال يمكن تطهير الملبوسات الجلدية الملوثة ومنها األحذية ويجب إتالفها لمنع إعادة 
 إستعمالها.

ال تستخدمه كمذيب تنظيف أو في االستعماالت األخرى  كوقود بخالف استخدامه كوقود 
 للسيارات.

 مناولة والتخزين.تأكد من إتباع كل اللوائح المحلية المتعلقة بمرافق ال
 

 اإلحتياطات العامة :

تجنب إستنشاق األبخرةوتالمسها مع  -تموين السيارات بالوقود ومناطق ورش السيارات 
 الجلد وأثناء تموين السيارة بالوقود أو تفريغ الوقود منها.

 

  

 منةاالحتياطات المتعلقة بالمناولة اآل 7.1

 يجب تجنب التعرض للمادة.
 عند اإلستعمال ال تتناول الطعام أو الشراب.

 ال تشفط أبداا بالفم.
إستعمل تهوية موضعية لشفط غازات العادم في حالة إذا كان هناك إحتمال خطر إستنشاق 

 األبخرة أو الرذاذ أو األيروسوالت.
 عاري . ال تدخن. إبعد مصادر اإلشتعال. تجنب الشرر.إطفئ أي لهب 

البخار أثقل من الهواء ، وينتشر على األرض، فهناك إحتمال حدوث إشتعال من على 
 مسافة.

 تخلص من أي خرق ملوثة أو مواد تنظيف ملوثة بطريقة سليمة لمنع نشوب الحرائق.
 

 نصائح بشأن المناولة المأمونة  :

حتى باستخدام أسس التثبيت والتأريض السليمة، قد تستمر هذه المادة في مراكمة شحنات 
إذا تم السماح بتراكم شحنات كافية، فقد يحدث تفريغ للشحنات  إلكتروستاتيكية.

ينبغي أن تكون على  لبخار القابل لالشتعال.اإللكتروستاتيكية وإشعال لخليط من الهواء وا
دراية بعمليات المعالجة التي تؤدي لحدوث مخاطر إضافية ناتجة عن تراكم الشحنات 

وتتضمن هذه العمليات، على سبيل المثال ال الحصر، الضخ )وبخاصة  االستاتيكية.
ويات وتعبئتها التدفق الدوامي( والخلط والترشيح والتعبئة بقوة وتنظيف الخزانات والحا

وأخذ العينات وتبديل الحمولة وقياس السعة وعمليات تفريغ الشاحنات والتحركات 
قد تؤدي هذه األنشطة إلى تفريغ الشحن االستاتيكي، على سبيل المثال تكوين  الميكانيكية.

 ≥الحد من السرعة الخطية أثناء الضخ لتجنب توليد تفريغ شحن إلكتروستاتيكي ) الشرر.
م/ث(.  تجنب الملء  3 ≥تى يتم عمر أنابيب الملء إلى ضعف قطرها، ثم م/ث ح 2

إنتظر لمدة  ال تستخدم الهواء المضغوط في الملء أو التفريغ أو عمليات المعالجة. بقوة.
دقيقتين بعد تعبئة الخزان )بالنسبة للخزانات مثل تلك الموجودةعلى عربات ناقالت 

دقيقة بعد ملء  71إنتظر لمدة  و فتحات التفتيش.صهيريجية بالطريق( قبل فتح الكوات أ
  الخزان )لصهاريج التخزين الكبيرة( قبل فتح الكوات أو فتحات التفتيش.

 نقل المنتج  :

 

 ون، بما في ذلك ما يتعلق بحاالت عدم توافق الموادشروط التخزين المأم 7.2

يجب  إحتفظ بالحاويات مغلقة أثناء عدم اإلستعمال. تخزين البراميل والحاويات الصغيرة:  بيانات أخرى  :
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إستعمل علب حاوية يمكن غلقها بإحكام  ميل.برا 7تخزين البراميل إلرتفاع أقصاه 
ا بصورة  وموضوع عليها بطاقات تعريف مالئمة. يجب االحتفاظ بالمنتج المعبأ مغلقا

محكمة وتخزينه في منطقة جيدة التهوية محاطة بأسوار )مطوقة( بعيداا عن مصادر 
ح العلب يجب إتخاذ اإلحتياطات المالئمة عند فت االشتعال ومصادر الحرارة األخرى.

يجب أن  التخزين بالخزانات: الحاوية المحكمة الغلق حيث قد يتولد الضغط أثناء تخزينها.
يجب تطويق صهاريج  يتم تصميم الخزانات بطريقة خاصة إلستعمالها مع هذا المنتج.

 ضع الخزانات بعيداا عن مصادر الحرارة ومصادر اإلشتعال األخرى. الخزين الكبيرة
صهاريج  التخزين هو عملية متخصصة تحتاج إلى تنفيذ  تنظيف وفحص وصيانة

سيتم توليد شحنات إلكتروستاتيكية  يُحفظ في مكان بارد. إجراءات واحتياطات صارمة.
قد يتسبب تفريغ الشحنات اإللكتروستاتيكية في حدوث حريق. تأكد من  أثناء عملية الضخ.

قد تكون  عدات لتقليل المخاطر.االستمرارية الكهربية من خالل تثبيت وتأريض جميع الم
األبخرة الموجود في الفراغ العلوي من وعاء التخزين من ضمن مجموعة الغازات القابلة 

للحصول على أي  21الرجاء الرجوع إلى القسم  لالشتعال/االنفجار وبالتالي قد تشتعل.
  تشريعات خاصة إضافية تتعلق بتعبئة هذا المنتج وتخزينه.

 
بالنسبة إلى الحاويات أو بطانات الحاويات، استخدم صلباا ليناا أو صلباا غير  :مادة مناسبة

ا إستعمال األلومنيوم لإلستخدامات في األماكن التي يُحتمل فيها  قابل للصدأ.يجوز أيضا
(، EPSTبدون داعي.من أمثلة المواد المالئمة: بولي إثيلين عالي الكثافة )نشوب حريق 

ا للتأكد من توافقها MKM( وفيتون )SSوبوليبرو بيلين ) ( والتي تم إختبارها خصيصا
أمين لبطانات العلب  -معهذا المنتج.إستعمل دهان إيبوكسي منضج مع أداكت 

و   A not Lو     SEMTجرافيت و  الحاوية.لموانع التسرب وأطواق اللبوس إستعمل:
A not X. 

قد تكون بعض المواد اإلصطناعية غير مالئمة للحاويات أو بطانات  :مادة غير مناسبة
ا على مواصفات المادة واالستعمال المقصود. ومن أمثلة المواد التي يجب  الحاويات متوقفا

إيثلين بروبلين (، ومطاط NXP(، ومطاط النيتريل )NPتجنبها: المطاط الطبيعي )
(TSPM( وبولي مثيل مثاكرليك )SMML والبولي ستايرين وبولي فنيل الكلوريد )
(SAS.ا لمواد القفازات  ( وبولي ايزو بيوتيلين.رغم ذلك قد يكون البعض مالئما
 

 مادة التعبئة والتغليف  :
 

ال تقطع أو  تي تم تفريغها ، على أبخرة مسببة لإلنفجار.قد تحتوي الحاويات، حتى تلك ال
تثقب أو تطحن أو تشحذ أو تلحم أو تقوم بأي عمليات مماثلة على الحاويات أو القرب 

  يجب عدم استعمال العلب الحاوية للجازولين لتخزين المنتجات األخرى. منها.

 نصيحة  مزودة على العلبة الحاوية  :

 

 االستخدام )االستخدامات( النهائية الخاصة 7.3

 ال ينطبق.
 

 استخدام )استخدامات( خاصة  :

 
 تأكد من إتباع كل اللوائح المحلية المتعلقة بمرافق المناولة والتخزين.
ئل التي يتم تحديدها انظر المراجع اإلضافية التي توفر ممارسات المعالجة اآلمنة للسوا

 على أنها مواد مراكمة للكهرباء االستاتيكية:
American Petroleum Institute (للبترول األمريكي المعهد) الوقاية ) 2003 

والبرق  والتيارات  الشاردة (   االستاتيكية التيارات عن  تنشأ التي االشتعال حوادث  من
 33ئة مكافحة الحرائق الوطنية( ) هي N n ot n M ri Sronian ot LoitaNأو 

 االستاتيكية (. الكهرباء مع  للتعامل )الممارسات الموصى بها 
9TS EC 6113E-71-2 1127  المخاطر 2-71الجزء  -)أجواء تفجيرية :

 اإللكتروستاتيكية، الدليل(
 

   

 
 

 : ضوابط التعرض/الحماية الشخصية8القسم 

 معايير الضبط 8.1
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 حدود التعرض المهني

 معايير الضبط أساس
صورة ) نوع القيمة
 (التعرض

 المكونات SLCرقم 

مقياس شل المؤقت 
(C9C لمدة )21 -8 

 .EWLساعة 

 

0,5 ppm 

1,6 mg/m3 

TWA 67-56-1 benzene 

 Clinnمعيار 
( لمدة C9Cالداخلي )

دقيقة )حدود  21
التعرض قصيرة 

 (األجل

 

2,5 ppm 

8 mg/m3 

STEL 71-43-2 benzene 

  حدود التعرض المهنية البيولوجية

  د بيولوجي.لم يُخصص ح

 
 :.1907/2006بموجب الئحة االتحاد األوروبي رقم  (DNEL) مستوى عدم التأثير المشتق

 العاملون :االستخدام النهائي
 االستنشاق :طرق التعرض

 �Gasoline, low:�طويل المدى، تأثيرات محليةmg/m3/ 8h 840  :القيمة
boiling point naphtha 

: Gasoline, low boiling point 
naphtha 

 المستهلكون :االستخدام النهائي
 االستنشاق :طرق التعرض

 طرق المراقبة����طويل المدى، تأثيرات محليةmg/m3/ 24h 180  :القيمة

  

 طرق المراقبة

بة تركيز المواد في منطقة التنفس الخاصة بالعمال أو في مكان العمل العام وذلك لتأكيد الخضوع لحد التعرض المهني قد يتطلب األمر مراق
ETA .والتأكد من كفاية ضوابط التعرض. وبالنسبة لبعض المواد قد يكون من المالئم توفير مراقبة بيولوجية 

 شخص مختص ويجب تحليل العينات بواسطة مختبر معتمد.يجب تطبيق أساليب قياس التعرض المعترف بصحتها بواسطة 
 تزود فيما يلي أمثلة لمصادر أساليب مراقبة الهواء الموصى بها أو أتصل بالمتعهد. وقد تتوفر أساليب أخرى محلية.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods 
http://www.cdc.gov/niosh/ 

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods 
http://www.osha.gov/ 

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances 
http://www.hse.gov.uk/ 

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. 
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 

L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil 
 

 مراقبة التعرض 8.2

ا على ظروف التعرض المحتملة. اختر الضوابط التي تعتمد على التدابير الهندسية سوف يختلف مستوى الحماية وأنواع الضوابط الالزمة متوقفا
 تقييم الخطر للظروف المحلية. ومن ضمن االجراءات المالئمة نخص بالذكر:

 ة محكمة الغلق بقدر المستطاع.إستعمل أنظم
 يوصى بإستعمال مرشات مياه اإلطفاء وأنظمة اإلغراق بالمياه.

 تهوية كافية لمنع اإلنفجار بهدف السيطرة على التركيزات المحملة في الهواء إلى ما دون حدود/ درجات التعرض.
ا.  يوصى بتهوية العادم موضعيا

 ريءغسول وأدشاش غسل العينين إلستعماالت الطوا
 

 معلومات عامة
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إجراءات يمكنك إجراء بعض التحديثات التقنية وترقيات العمليات )بما في ذلك التشغيل التلقائي( للتخلص من المواد الناتجة. قلل التعرض باتباع 
وط النقل قبل احتواء الكسر. مثل األنظمة المغلقة والمنشآت المتخصصة والتهوية المناسبة للعادم العام/الداخلي. قم بتصريف األنظمة وتنظيف خط

قم بتنظيف/غسل المعدات وقتما أمكن قبل الصيانة. عند احتمال التعرض للمادة: قم بقصر الوصول على األشخاص المسموح لهم فقط، ووفر 
ماية التنفس عندما يحتمل تدريباا على أنشطة معينة للمشغلين لتقليل التعرض، وارتدِّ قفازات وسترات مناسبة لمنع تلوث البشرة، وارتدِّ أدوات ح

ا وتخلص من النفايات بأمان. تأكد من تشغيل أنظمة أمان العمل أو الترتيبات المكافئة إلد ارة استنشاق ملوثات، ونظف السوائل المسكوبة فورا
 لى المخاطر.المخاطر. قم بفحص واختبار وصيانة كل إجراءات التحكم بانتظام. فك ر في اقتناء أدوات للمراقبة الصحية قائمة ع

 ال تبلع هذه المادة. إذا بلعت هذه المادة، فاطلب مساعدة طبية عاجلة.

 أدوات الحماية الشخصية

 الوقاية الشخصية. ( المقاييس الوطنية الموصى بها. راجع متعهدي توريد معداتSSTيجب أن تستوفي معدات الوقاية الشخصية  )
 

 نظارات واقية من طرطشة الكيماويات )نظارات أحادية للكيماويات(.
استخدام ا  يلزم  فقد الخطورة، بهذه المنتج  هذا أن المحلية المخاطر تقييم  حدد إذا

 مناسبة  حماية األمان   نظارات توفر وقد القطرات،  تناثر من  الواقية   لنظارات
 .للعينين

 

 حماية العيون  :

 
 حماية األيدي

 
 

مراعاة األصول الصحية الشخصية عنصر هام في العناية الفعالة لليد. يجب إرتداء 
قفازات على أيدي نظيفة فقط. وبعد إستعمال القفازات يجب غسل األيدي وتنشيفها جيداا. 

تعتمد مالئمة ومتانة القفاز على أوجه  طبة غير عطرية.ويوصى بإستخدام مادة مر
االستعمال فمثالا عند االستعمال لعدة مرات متكررة ومدة التالمس ومقاومة مادة القفاز 

ا المشورة من متعهد توريد القفازات.  للكيماويات وسمك القفاز وبراعة صنعه. أطلب دائما
   نوصي المستمرة، المالمسة حاالت يف يجب استبدال القفازات الملوثة بأخرى جديدة.

دقيقة  ويفض ل استخدام قفازات لها  141يزيد عن    اختراق  وقت لها  قفازات  بارتداء
 . المناسبةدقيقة في  الحاالت  التي يمكن فيها  تحديد  القفازات   481وقت اختراق < 

ولكن   نفسه، ع اإلجراءللحماية  قصيرة  األجل/الحماية من  الرذاذ،  نوصي باتبا  بالنسبة
المستوى من الحماية قد  هذا توفر التي  المناسبة القفازات يجب أن  تكون على دراية  بأن

وقت اختراق أقل  طالما يتم االلتزام  قبول  ال تكون متوفرة وفي هذه  الحالة من الممكن 
ا القفازات كثافة  تعد ال بنظم  الصيانة  واالستبدال الصحيحة.  لمقاومتها اجيدا  مؤشرا

  القفازات.  تصنيع  لمادة الدقيق التركيب على  المقاومة قوة تعتمد حيثالكيميائية؛   للمواد

 مالحظات  :

 
ا للمقاييس ذات الصلة )فمثالا أوروبا  والواليات  TN734اختر قفازات مختبرة وفقا

رة، قد عند حدوث تالمس لفترات طويلة أو بصورة متكر (. M37Eالمتحدة األمريكية 
للحماية  دقيقة(. 141يكون من المالئم إستعمال قفازات النيتريل )مدة االستعمال تزيد عن 

من التالمس العرضي/ الطرطشة، قد يكون من المالئم استعمال قفازات من النيوبرين أو 
  .SASبولي كلوريد الفنيل 

   

 
 ة إحتماالت طرطشة(.قفازات برقبة، أحذية برقبة ومريول مقاومة للكيماويات )في حال

 
 حماية البشرة والجسم  :

 
 

إذا كانت الضوابط الهندسية ال تحفظ التركيزات المحملة في الهواء لمستوى كافي لحماية 
صحة العاملين، يجب إختيار أجهزة لحماية التنفس مالئمة لظروف اإلستعمال المحلية 

 وتستوفي إشتراطات القوانين المعنية.
 ة حماية التنفس.راجع مع موردي أجهز

إذا كانت أجهزة التفس مع ترشيح الهواء إختر تركيبة مالئمة للجمع بين قناع الوجه 
 والمرشح.

عندما تكون كمامات التنفس المرشحة للهواء غير مالئمة )فمثالا إذا كان التركيزات 
المحملة في الهواء مرتفعة فهناك خطر في حدوث نقص لألوكسين،  إذا كان المكان 

ا( إستعمل جهاز تنفس مالئم بضغط موجب.مغلق  ا
 كافة معدات حماية الجهاز التنفسي وإستعمالها يجب أن يكون مطابقة للوائح المحلية.

 

 حماية المسالك التنفسية  :
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/النوع Lاختر مادة ترشيح مناسبة لمزيج الغازات واألبخرة العضوية ]نقطة غليان النوع 

S >61 ( 24درجة مئويةE درجة فهرن.])هايت 
 

   

 
 
 

 مراقبة التعرض البيئي

 تصريف بخصوص المتطايرة للمواد اإلنبعاث حدود عن المحلية اإلرشادات مراعاة يجب
 .األبخرة على يحتوي الذي العادم هواء
 .الصلة ذات  البيئية  الحماية  بتشريعات الخاصة  المتطلبات لتلبية المناسبة دابيرالت اتخذ
 تجنب  .السادس الفصل  في مة   المقد النصيحة اتباع خالل  من البيئة تلويث  تجنب

 مياه  معالجة  يجب .األمر اقتضى  إذا الصرف مياه  في المنحلة غير  المواد  تصريف
 المياه  إلى التصريف قبل صناعية  أو صرفمحلية مياه معالجة منشأة في الصرف
 .السطحية
 للوائح الخضوع من للتأكد بيئي تقييم عمل ويجب .البيئة إلى تصريفه من الحد يجب
 .المحلية البيئية

 نصيحة عامة  :

 

 : الخصائص الفيزيائية والكيميائية9القسم 

 ة األساسيةمعلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائي 9.1

 مظهر : سائل

 اللون  : عديم اللون

 الرائحة  : هيدروكربون.

 عتبة الرائحة  :  البيانات غير متوفرة.

  األس الهيدروجيني :  غير معمول به

 نقطة االنصهار/نقطة التجمد :  البيانات غير متوفرة.

25 - 220 °C : نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان 

<= -45 °C 
 

 نقطة الوميض :

  معدل التبخر  :  البيانات غير متوفرة.

 ول بهغير معم
 

 القابلية لالشتعال )المادة الصلبة، الغاز( :

8 %(V) 
 

 الحد األقصى لالنفجار :

1 %(V) 
 

 الحد األدنى لالنفجار :

50 - 70 kPa (38,0 °C) 
 

 ضغط البخار :

50 - 160 kPa (50,0 °C) 
 

  

 الكثافة النسبية للبخار :  البيانات غير متوفرة.

 كثافة نسبية :  البيانات غير متوفرة.
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700 - 740 kg/m3 (15,0 °C) 
 

 كثافة :

 ذوبانية )ذوبانيات(

 الذوبانية في الماء : البيانات غير متوفرة.�لذوبانية في الماءا�:� يمكن إهماله

 البيانات غير متوفرة.
 

 الذوبانية في مذيبات أخرى :

log Pow: عامل توزع األوكتانول العادي/الماءم�:�7 - 1,43 تقريباا��  معامل توزع األوكتانول العادي/الماء :

> 
250 °C�:رجة حرارة االشتعال الذاتيد���

 اللزوجة

 درجة حرارة االشتعال الذاتي :

 اللزوجة

0,4 - 0,71 mm2/s (40,0 °C) 
 

 اللزوجة، الكينماتية :

 غير مصنف :رمز التصنيف
 

 خصائص االنفجار :

  غير معمول به
 

 خصائص األكسدة :

 معلومات أخرى 9.2

 
, قابلية التوصيل التي تتميز بها هذه المادة mC/p 211قابلية توصيل منخفضة: < 

كية., ويعتبر السائل عادة غير موصل إذا قلت تجعل منها مادة مراكمة للكهرباء االستاتي
ويعتبر شبة موصل إذا كانت قابليته للتوصيل أقل من  mC/p 211قابليته للتوصيل عن 

21111 mC/p وسواءا كان السائل غير موصل أو شبه موصل، تظل االحتياطات ,.
على التي يجب اتخاذها كما هي., وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر بشكل كبير 
قابلية توصيل السائل، على سبيل المثال درجة حرارة السائل ووجود الملوثات 

 واإلضافات المضادة لالستاتيكية.

لِّيَّة  :  ُمَوص ِّ

 
 

 : االستقرار والتفاعل10القسم 

 القابلية للتفاعل )التفاعلية( 10.1

 قد يتأكسد في وجود الهواء.

 الثبات الكيميائي 10.2

 ظروف اإلستعمال العادية. ثابت الخواص في

 احتمالية وجود تفاعالت خطرة  10.3

 ال يُتوقع صدور أي رد فعل خطر عند التعامل معها وتخزينها وفقاا لألحكام.
 

 التفاعالت الخطيرة  :

 الظروف الواجب تجنبها 10.4

 تجنب الحرارة والشرر واللهب المكشوف ومصادر اإلشتعال األخرى.
 

 ب تجنبهاالظروف الواج :

 في ظروف معينة، قد يشتعل المنتج نتيجة للكهرباء االستاتيكية.
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 المواد غير المتوافقة 10.5

 عوامل مؤكسدة قوية.
 

 المواد الواجب تجنبها  :

 مواد التحلل الضارة 10.6

 منتجات تحلل خطرة ال يتوقع أن تتكون أثناء التخزين العادي.
ر على الظروف السائدة. وسوف ينبعث خليط مركب من التحلل الحراري يعتمد لحد كبي

المواد الصلبة المحملة في الهواء والسوائل والغازات التي تشمل أول أكسيد الكربون 
وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت ومركبات عضوية غير متعرف عليها وذلك 

 .عندما تتعرض هذه المادة لالحتراق أو التحلل الحراري أو التأكسدي
 

 مواد التحلل الضارة :

 

 : المعلومات السمومية11القسم 

 معلومات حول التأثيرات السامة 11.1

 
المعلومات المعطاة تعتمد على بيانات المنتج ومعرفة المكونات ودرجة سمية المنتجات 

بر البيانات المقدمة ممثلة للمنتج ككل وليس المماثلة.ما لم يُشار إلى خالف ذلك، تعت
 المكونات الفردية.

 أساس التقييم. :

قد يحدث تعرض من خالل اإلستنشاق واإلبتالع وإمتصاصه من خالل الجلد ومالمسته 
  للجلد أو العينين. وفي حالة إبتالعه بدون قصد.

 معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض :

 

 حادةالسُمية ال

 :المنتج

LD 50 5.000 < :الجرذ mg/kg   
 درجة سمية منخفضة : :مالحظات

 

ية حاد ة عن طريق الفم  :  سم 

LC 50 5 < :الجرذ mg/l 
 h 4 :زمن التعرض

 درجة سمية منخفضة : :مالحظات
 

ية حاد ة عن طريق االستنشاق  :  سم 

ستنشاق األبخرة أو الرذاذ قد يُسبب إحساس بناءاا على تجربة اإلنسان، فإن إ :مالحظات
 بالحرقان المؤقت لألنف والحلق والرئتين.

 

   

LD 50 2.000 < :األرنب mg/kg  
 درجة سمية منخفضة : :مالحظات

 

 سمية حادة عن طريق الجلد  :

  
الجلد قد يحدث تعرض من خالل اإلستنشاق واإلبتالع وإمتصاصه من خالل  :مالحظات

 ومالمسته للجلد أو العينين. وفي حالة إبتالعه بدون قصد.
 

ية حاد ة )طرق أخرى للتعاطي(  :  سم 

 
 تهيج/تآكل الجلد

 :المنتج

 يُهيج الجلد. :مالحظات
 

 تلف/تهيج حاد للعين
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 :المنتج

 حة، لم تُستوفى معايير التصنيف.يسبب تهيج خفيف بالعين., استناداا إلى البيانات الُمتا :مالحظات
 

 التحسس التنفسي أو الجلدي

 :المنتج

 ليس حساس )سنسيتيسر(., استناداا إلى البيانات الُمتاحة، لم تُستوفى معايير التصنيف. :مالحظات
 

 تحول خلقي في الخلية الجنسية

 :المنتج

., قد تسبب أضرار وراثية في SLC   32-47-1   يحتوي على بنزين ، :مالحظات
  الجينات يمكن توارثها.

:   

أظهرت دراسات التشوه الخلقي على الجازولين وخلطات الجازولين إعطاء  :مالحظات
  نتائج سلبية بصورة دائمة.

   

 السرطنة

 :المنتج

 
 سبب معروف لإلصابة بسرطان لإلنسان.., مSLC   32-47-1يحتوي على بنزين ،    :مالحظات

 

 
 ., قد تسبب لوكيميا )لوكيميا نخاع العظم الحادة(., .قد يسبب أعراض متالزمةSLC   32-47-1يحتوي على بنزين ،    :مالحظات

 

 
 تعرض الفيران لإلستنشاق يُسبب أورام الكبد التي ال تعتبر لها عالقة باإلنسان. :مالحظات

 

 
ألف عامل تسويق وتوزيع لمنتجات البترول ولم تكتشف أي خطر متزايد على نحو كبير  28أجريت دراسة وبائيات ألكثر من  :مالحظات

 للوفاة نتيجة سرطان الدم أو األورام النقوية المتعددة أو سرطان الكلى المرتبط بالتعرض للبنزين.
 

 
GHS/CLP المادة التصنيف السرطنة 

 1B Gasoline, low boiling pointالفئة  السرطنة
naphtha 

 1A benzeneالفئة  نةالسرط

 Methanol ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 كيومين ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 MTBE ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 cyclohexane ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 Ethylbenzene ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 نفثالين 2الفئة  السرطنة

 n-Hexane ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة
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 تولوين ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 Trimethylbenzene (all ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة
isomers) 

 Xylene, mixed isomers ال يوجد تصنيف مواد مسرطنة

 

 المادة أخرى السرطنة التصنيف

IARC:  نة للبشر 2مجموعة  Gasoline, low boiling point ب: من الممكن أن تكون ُمسَْرطِّ
naphtha 

IARC: نة للبشر1مجموعة  benzene : ُمسَْرطِّ

IARC:  كيومين نة للبشرب: من الممكن أن تكون ُمسَْرطِّ  2مجموعة 

IARC:  نة للبشر3مجموعة  MTBE : غير قابلة للتصنيف لخصائصها الُمَسْرطِّ

IARC:  نة للبشر 2مجموعة  Ethylbenzene ب: من الممكن أن تكون ُمسَْرطِّ

IARC:  نة للبشر 2مجموعة  نفثالين ب: من الممكن أن تكون ُمسَْرطِّ

IARC:  نة للبشر: غير قا3مجموعة  تولوين بلة للتصنيف لخصائصها الُمَسْرطِّ

IARC:  نة للبشر3مجموعة  Xylene, mixed isomers : غير قابلة للتصنيف لخصائصها الُمَسْرطِّ

 

 السّمية التناسلية

 :جالمنت

 
., يُسبب تسمم الجنين عند SLC   218-88-7يحتوي على طولوين ،  :مالحظات

 الجرعات السامة لألم.
 

،, قد يضر الخصوبة عند SLC   221-14-7هيكسان ،   -يحتوي على ن  :مالحظات
 جرعات تعطي آثار سمية أخرى .

 
الحالة ., تبين من دراسات SLC   218-88-7يحتوي على طولوين ،  :مالحظات

العادية التي تتضمن سوء اإلستعمال أثناء الحمل أن الطولوين يمكن أن يسبب عيوب 
 خلقية وتعوق النمو وصعوبات في التعلم.

 
 MEXTإستنشاق تركيزات عالية من بخار الجازولين الذي يحتوي على  :مالحظات

خفاق إنغالق تسبب في نسبةمنخفضة جداا من حاالت نادرة لتشوه الجنين عند الوالدة )إ
 الخطالبطيني الفاصل( في الفيران.

 

:   

 (STOTالسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة ) -تعرض مفرد 

 :المنتج

ا إلى حاالت صداع ودوخة وغثيان. قد يتسبب  :مالحظات قد تتسبب التركيزات العالية في إكتئاب الجهاز العصبي المركزي مؤديا
 لمستمر في فقدان الوعي و/ أوالوفاة.اإلستنشاق ا

 

 (STOTالسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة ) -تعرض متكرر 

 :المنتج

 الكليه: تسبب في آثاراا على الكليه في الفيران الذكور وال تعتبر مرتبطة باإلنسان. :مالحظات
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 سُمية تنفسية

 :المنتج

 تين عند اإلبتالع أو التقيؤ قد يتسبب في اإلصابة بداء الرئة الكيماوي الذي قد يكون قاتالا.إنشفاطه إلى الرئ
 

 معلومات إضافية

 :المنتج

 وجدنا أن التعرض لتركيزات عالية جداا من مواد مماثلة يرتبط بعدم إنتظام ضربات القلب وحدوث سكتة قلبية. :مالحظات
 

., التعرض لفترات طويلة ومتكررة لتركيزات عالية قد أدى إلى فقدان السمع في SLC   218-88-7حتوي على طولوين ، ي :مالحظات
 الفيران. وان سوء استعمال المذيب باالضافة إلى الضوضاء في أجواء العمل قد يُسبب فقدان السمع.

 

ا بحدوث أضرار ألعضاء الجسم والوفاة.., ظل سوء إستعماSLC   218-88-7يحتوي على طولوين ،  :مالحظات  ل األبخرة مرتبطا
 

 ., .قد يسبب أعراض متالزمةSLC   32-47-1يحتوي على بنزين ،    :مالحظات
 

 قد تكون هناك تصنيفات وفقاا لهيئات أخرى بموجب أطر عمل تنظيمية متنوعة. :مالحظات
 

 
 
 

 : المعلومات البيئية12القسم 

 السُمية 12.1

 
 عمل تم وقد .التكرير مقطرات عدة خلط من عادة مصنوعة الوقود أنواع

 ولكن الهيروكربونات وقطفات خلطات من متنوعة مجموعة على سُمية دراساتإيكولوجية
 .إضافات على تحتوي التي ليستلك
 .مماثلة لمنتجات اإليكولوجية السميةوب بالمكونات معرفة على المعطاة المعلومات تعتمد
 المكونات وليس ككل للمنتج ممثلة المقدمة البيانات تعتبر ذلك، خالف إلى يُشار لم ما

 .الفردية

 أساس التقييم.  :

 :المنتج

 LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l :مالحظات
 سام.

 

ية لألسماك  :  (مية الحادةالسُ ) السم 

 LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l :مالحظات
 سام.

 

السُمية لبرغوث الماء والالفقاريات المائية   :
 (السُمية الحادة) األخرى

 LL/EL/IL50  > 1 <= 10 mg/l :مالحظات
 سام.

 

ية لل  :  (السُمية الحادة) طحالبالسم 

التأثير  مستوى/المالحظ غير  المؤثر التركيز مستوى يكون أن المتوقع من :مالحظات
  لتر /ملجم 21.1<=  - 2.1غير  المالحظ  < 

 

ية لألسماك :  (السُمية المزمنة) السم 

تأثير ال مستوى/المالحظ غير  المؤثر التركيز مستوى يكون أن المتوقع من :مالحظات
  لتر /ملجم 21.1<=  - 2.1غير  المالحظ  < 

السُمية لبرغوث الماء والالفقاريات المائية  :
 (السُمية المزمنة) األخرى
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 LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l :مالحظات
 ضار

 

ية للبكتيريا :  (السُمية الحادة) السم 

 
 

 الدوام والتحلل 12.2

 :المنتج

سوف تتأكسد المكونات المتطايرة بسرعة عن طريق التفاعالت الكيميائية  :مالحظات
ابلة للتحلل البيولوجي بصورة متأصلة ولكن الضوئية في الهواء., المكونات الرئيسية ق

تحتوي على مكونات قد تصمد بداخل البيئة., استناداا إلى البيانات الُمتاحة، لم تُستوفى 
 معايير التصنيف.

 

 التحلل البيولوجي  :

    
 ال يوجد بيانات متاحة

 يحيايا القابلية للتراكم االا  12.3

 :المنتج

ا  :مالحظات  يحتوي على مكونات يُحتمل أن تتراكم بيولوجيا
 

 التراكم البيولوجي  :

log Pow: معامل توزع األوكتانول العادي/الماء:�7 - 1,43 تقريباا��

 الحركية في التربة 12.4

 معامل توزع األوكتانول العادي/الماء :

 الحركية في التربة 12.4

 :المنتج

ح التربة., قد تتخلل أحجام كبيرة يتبخر خالل يوم من الماء أو من سطو :مالحظات
التربة وقد تلوث المياه الجوفية., سام للكائنات الحية المائية: قد يؤدي إلى تأثيرات حادة 

  طويلة األجل في البيئة المائية., يحتوي على مكونات متطايرة., يطفو على الماء.

 الحركية  :

ا في الماء بصورة :مالحظات ا  أثيرات مؤكسجة أكثر ذوبانا ملموسة وأقل تحلالا بيولوجيا
(. وبالتالي فهناكإحتمال أن XETBعن البنزين والطولوين وإثيل البنزين والزايلينات)

في حالة إنفالتها XETBتتطور أنواع الوقود ذات األثير المؤكسج إلى أرياش أطول من 
  إلى المياه الجوفية.

   

ا ) 12.5  (PSPX( والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي )SXEنتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحيائيا

 ال يوجد بيانات متاحة

ة أخرى 12.6  تأثيرات ضار 

 :المنتج

لى سطح الماء قد تؤثر على إنتقال األوكسجين وتضر الكائنات األغشية المتكونة ع
 العضوية الدقيقة.

 معلومات بيئية إضافية  :

 
 
 

 : اعتبارات التخلص13القسم 

 نفاياتطرق معالجة ال 13.1

 المنتج  : يجب إستعادته أو إعادة تصنيعه إن أمكن.
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إنها مسئولية مولد الفضالت أن يحدد درجة السمية والخصائص الطبيعية للمادة المتولدة 
 لتحديد التصنيف الصحيح للفضالت وأساليب التخلص المالئمة الخاضعة للوائح المطبقة.

ا يجب التخلص من الفضالت الناتجة عن إنسكاب السوائل أو ع ند تنظيف الخزان وفقا
للوائح السائدة ويفضل إلى المقاول أو جهة جمع معترف بها. ويجب إثبات كفاءة جهة 

ا.  الجمع أو المقاول مسبقا
 ال تتخلص منها في المصارف أو في مسارات المياه داخل البيئة.

 ال تتخلص من الماء المتراكم في قاع الخزان بالسماح له بالتصريف إلى األرض.
 تج عن ذلك تلوث التربة والمياه الجوفية.سين
 

 قم بتصريف محتويات الوعاء جيداا.
بعد الصرف، يجب التهويه في مكان مأمون بعيدا عن الشرر والنيران فقد تتسبب 

 الرواسب المتبقية في خطر حدوث انفجار
 ال تثقب أو تقطع أو تلحم البراميل )األسطوانات الغير منظفة(.

 سالها إلى جهة إسترداد البراميل أو جهة إسترجاع المعدن.يجب إر
ث التربة أو المياه أو البيئة بعلبة الفضالت المستهلكة.  ال تلو 

 

 عبوات ملوثة  :

 
 القوانين والتشريعات المحلية.

 

 : معلومات النقل14القسم 

 

 رقم األمم المتحدة 14.1

1203 : ADR 
1203 : IMDG 
1203 : IATA 

 اسم الشحن الصحيح 14.2

GASOLINE �:�ADR�� : ADR 

GASOLINE �:�IMDG : IMDG 

 

 
 

GASOLINE �:�IATA��14.3 رتبة خطورة النقل : IATA 

 رتبة خطورة النقل 14.3

3 : ADR 
 

3 : IMDG 
3 : IATA 

 

 مجموعة التعبئة 14.4

ADR : 
II : مجموعة التعبئة 

F1 : رمز التصنيف 
 رقم بيان األخطار : 33
 بطاقات )ملصقات( الوسم : 3

 

 IMDG 
II : مجموعة التعبئة 
 بطاقات )ملصقات( الوسم : 3

 IATA 
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II : مجموعة التعبئة 
 ( الوسمبطاقات )ملصقات : 3

 

 المخاطر البيئية 14.5

األوروبية بشأن النقل الدولي االتفاقية  
ا )  (ADRللبضائع الخطرة برا

 خطر بيئياا : نعم

كود نقل البضائع الخطرة بواسطة المالحة  
 IMDGالدولية 

 ملوث بحري : نعم

 االحتياطات الخاصة بالمستخدمين 14.6

 والتخزين، التعامل ،7 لفصلا راجع
 التي الخاصة االحتياطات على للتعرف
 االلتزام أو معرفتها المستخدم على يتعين
 .بالنقل يتعلق فيما بها
 

 مالحظات :

 (IBCوالمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة ) 73/78 (MAPROLالنقل في شكل سوائب وفقاا للمرفق الثاني باتفاقية ماربول )  14.7

للشحنات الكبيرة السائبة بالبحر. MLPSEAتُطبق قواعد  ال ينطبق على المنتج كما تم توريده.  
 

 : المعلومات التنظيمية15القسم 

 نظم/تشريعات السالمة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية 15.1

 
 
 

طبق اللوائح األخرى على هذه المعلومات التنظيمية غير مقصود أن تكون شاملة. وقد ت
 المادة.

 

 لوائح أخرى  :
 

 
 

 

 : معلومات أخرى16القسم 

 
 النص الكامل لعبارات الخطورة

 H224 سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة.
 H225 سائل وبخار لهوب بدرجة عالية.

 H301 سمي إذا ابتلع.
ا إذا ابتلع ودخل المسالك الهو  H304 ائية.قد يكون مميتا

 H311 سمي إذا تالمس مع الجلد.
 H315 يسبب تهيج الجلد.
 H331 سمي إذا استنشق.

 H336 قد يسبب الدوار أو الترنح.
ا جينية.  H340 قد يسبب عيوبا
 H350 قد يسبب السرطان.

 H361 يشتبه بأنه يضر الخصوبة أو الجنين
ا لألعضاء  H370 يسبب تلفا
 H401 سمية للحياة المائية.

 H411 سمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة األمد.
 

 النص الكامل لالختصارات األخرى
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 .Acute Tox السُمية الحادة
 Aquatic Acute سُمية مائية حادة

 Aquatic Chronic السمية مائية مزمنة
 .Asp. Tox مخاطر تنفسية

 .Carc السرطنة
 .Flam. Liq مواد سائلة قابلة لالشتعال

 .Muta تحول خلقي في الخلية الجنسية
 .Repr السمية التناسلية

 .Skin Irrit تهيج جلدي
 STOT SE تعرض منفرد -سام نظامي لعضو مستهدف محدد 
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في  هذا  المستند    الواردة  القياسية  األولية  واألحرف  االختصارات عن الكشف يمكن
 واقع الويب.م أوو/  (العلمية  القواميس المثال، سبيل علىفي المراجع )

 
ACGIH = الحكومية الصناعية الصحة الختصاصيي األمريكي المؤتمر  

ADR = البرية بالطرق الخطرة للبضائع الدولي بالنقل المتعلق األوروبي االتفاق  
AICS = الكيميائية للمواد األسترالية القائمة  

ASTM = والمواد لالختبارات األمريكية الجمعية  
BEL = البيولوجية ضالتعر حدود  

BTEX =  ،زايلنيات بنزين، إيثيل تولوين، بنزين  
CAS = الكيميائية المستخلصات لمجلة التابعة الخدمات دائرة  

CEFIC = الكيميائية المواد لصناعة األوروبي المجلس 
CLP = والوسم والتعبئة التصنيف  
COC = المفتوحة الكأس اختبار  

DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = ناتج تأثير أدنى مستوى 
DNEL = المالحظ غير الناتج التأثير مستوى  

DSL = المحلية للمواد الكندية القائمة  
EC = األوروبية المفوضية  

EC50 = خمسون الفعال التركيز  
ECETOC = الكيميائية المواد سموم وعلم البيئية للسموم األوروبي المركز  

ECHA = الكيميائية للمواد وروبيةاأل الوكالة  
EINECS = الموجودة التجارية الكيميائية للمواد األوروبية القائمة  

EL50 = خمسون الفعال التحميل  
ENCS = والجديدة الموجودة الكيميائية للمواد اليابانية القائمة  
EWC = األوروبية النفايات قانون  
GHS = ووسمها لكيميائيةا المواد لتصنيف الموحد العالمي النظام  
IARC = السرطان ألبحاث الدولية الوكالة  
IATA = الدولي الجوي النقل رابطة  
IC50 = خمسون المثبط التركيز  
IL50 = خمسون المثبط المستوى  

IMDG = الخطرة للبضائع الدولية البحرية المدونة  
9NA القائمة الصينية للمواد الكيميائية =  

IP346 =  االختبار طريقة ل،البترو معهد N° 346 متعددة العطرية المواد لتحديد 
  DMSO من لالستخالص القابلة الحلقات

KECI = الموجودة الكيميائية للمواد الكورية القائمة  
LC50 = خمسون المميت التركيز  
LD50 = المائة في خمسون المميتة الجرعة.  

LL/EL/IL = المثبط لالتحمي/الفعال التحميل/المميت التحميل  
LL50 = خمسون المميت التحميل  

MARPOL = السفن عن الناجم التلويث لمنع الدولية االتفاقية  
NOEC/NOEL = غير التأثير مستوى/مالحظة بتأثيرات المصحوب غير التركيز 

  المالحظ
OE_HPV = عال   إنتاج حجم - المهني التعرض  

PBT = وسام حيوياا ومتراكم مستمر  
PICCS = الكيميائية والمواد للكيماويات الفلبينية ائمةالق  
PNEC = المالحظ غير المتوقع التأثير تركيز  

REACH = الكيميائية المواد واعتماد وتقييم تسجيل  
RID = الحديدية بالسكك الخطرة للبضائع الدولي بالنقل المتعلقة اللوائح  

SKIN_DES = الجلدية الداللة  
STEL = األجل ةقصير التعرض حدود  
TRA = المستهدفة الخطورة تقييم  

TSCA = السامة المواد على للرقابة األمريكي القانون  
TWA = زمنياا المرجح المتوسط  
vPvB = الحيوي والتراكم االستمرار شديد 

االختصارات الرئيسية/الخاصة  :
 SMSMالمستخدمة في 
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 معلومات إضافية

 المقصود من هذا المنتج أن يتم إستخدامه في األنظمة المغلقة فقط.
 

 معلومات أخرى  :

 
 
 

تعتمد هذه المعلومات على معرفتنا الحالية والمقصود منها أن تصف المنتج ألغراض متطلبات الصحة والسالمة والمتطلبات البيئية فقط. 
 تضمن أي خصائص معينة للمنتج. ولذلك يجب عدم تفسيرها على أنها

 
 
 
 


	القسم 11: المعلومات السمومية

