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  ماهيت ماده-١
 نام شيمياىى  فرمالدئيد

  نامهاى  مترادف    فرمالدهيد، آلدهيد فرميک، فرمالين، فرميک آلدهيد، متانال، متيل آلدهيد، متيلن اکساىد، اکسومتان

٥٠٠-٠٠-٠ CASشماره  

٢٠٠-٠٠١-٨     EINECS شماره 

 خانواده شيمياىى آلدهاليد آليفاتيک

 وزن مولکولى ٠٣/٣٠

C-H2-O فرمول شيمياىى 

 
 
 
)عالئم حفاظتى( اطالعات عمومى -٢  

 لوزى خطر مواد سمى مواد آتش گير مواد محرک مواد خورنده

 

 

   

اک براى خطرن مواد منفجر شونده مواد اکسيد کننده
   محيط زىست
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  هشدارهاى حفاظتى-٣

اکثر افراد در تماس با غلظت هاىى       .  از بخارات اىن ماده ممکن است سبب تحرىک شود           ٢/٠ ppmتماس با   
 دچار اشک رىزش فراوان از        ٥-ppm٤و در غلظت هاى     .  دچار سوزش چشمى مى شوند      ٣-ppm٢معادل  

مواجهه با غلظت هاى باالى    .  دچار سوزش شدىد و آبرىزش فراوان مى شوند        ppm١٠چشم و در غلظت هاى     
 .اىن ماده سبب تحرىکات شدىد چشمى و صدمه مى شود

 تماس با چشم

 تماس با پوست .ىک همراه با سوزش، خشکى و قرمزى پوست مى شودمواجهه با محلول اىن ماده ابتدا سبب تحر
خوردن محلول اىن ماده مى تواند سبب تحرىکات و درد شدىد در ناحيه دهان، گلو، مرى و سيستم روده اى                           

ىرقان، اسيدىته و . دماى بدن کاهش ىافته.عالئم بعدى عبارتند از گيجى و سرگيجه، کاهش کاراىى و کما          . شود
 .ن ممکن است افزاىش پيدا کندهماتورى

 بلعيدن و خوردن

در تماس هاى کوتاه مدت با       . بخارات اىن ماده مى تواند سبب تحرىک شدىد بينى، گلو و ره هاى تنفسى شود                   
 تنفس .مقدار بسيار باالى اىن ماده ممکن است رىه ها صدمه دىده و ادم شش ها و پنوموتيس و مرگ رخ دهد

 حرىق .تشدىدًا قابل اشتعال اس
 انفجار .مخلوط اىن گاز با هوا قابل انفجار است

 اثرات زىست محيطى 
 

  کمکهاى اوليه-٤
سرىعًا چشم هاى آلوده را به صورتيکه پلک ها باز است با مقدار زىادى آب ولرم به                

سرىعًا به پزشک مراجعه      .  دقيقه شستشو داده تا آلودگى برطرف شود             ٢٠مدت  
 .شود

 تماس با چشم

 دقيقه شستشو   ٢٠چه سرىع تر موضع آلوده را با مقدار زىادى آب ولرم به مدت               هر
 تماس با پوست .سرىعًا به پزشک مراجعه شود. دهيد تا آلودگى برطرف شود

فرد را وادار به     . هرگز به فردى که بى هوش است از راه دهان چيزى نخورانيد                
تر آب با امالح معدنى         ميلى لي ٣٠٠درصورت هوشيارى به فرد        . استفراغ نکنيد 
سرىعًا . اگر استفراغ خودبه خود روى داد، مجددًا به فرد آب دهيد            . رقيق بخورانيد 

 . فرد را به پزشک برده

 بلعيدن و خوردن

درصورت مشکل تنفسى به فرد       . منبع مولد آلودگى ىا فرد را به هواى آزاد برده              
 وى اکسيژن      دستگاه اکسيژن پزشکى وصل کنيد و درصورت قطع تنفس به                        

 .سرىعًا  به پزشک مراجعه شود. مصنوعى دهيد 
 تنفس

به پزشک ىا      . را مرتب چک کرده        ) …دما، فشارخون و     (عالئم حياتى فرد         
 اطالعات پزشکى .نزدىکترىن مرکز کنترل سموم مراجعه شود

 

 
  اطفاء حرىق -٥

  آتش گيرىخطر مخلوط اىن گاز با هوا قابل انفجار است. شدىدًا قابل اشتعال است

 نحوه مناسب اطفاء .اسپرى آب، پودرخشک مواد شيمياىى، فوم الکل، فوم پلى مر، ىا کربن دى اکساىد

 ساىر توضيحات .از آب براى خنک کردن ظروف در معرض آتش استفاده نمائيد
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  احتياطات شخصى-٦

 حفاظت پوست .از دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيمياىى استفاده شود
. در اکثر مواقع محافظ صورت ضرورى است        . از گوگل هاى اىمنى استفاده شود       

 حفاظت چشم .در زمان کار با اىن ماده از لنزهاى تماسى استفاده نشود

دوش و چشم شور     . دستکش، لباس، پيش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شيمياىى             
 حفاظت بدن .اىمنى در محيط هاى کار با اىن ماده الزامى است

  حفاظت تنفسى . استفاده شودNIOSHاز سيستم هاى حفاظت تنفسى و ماسک هاى پيشنهادى 
 
 

  احتياطات محيط-٧
ف نشده، محيط را محدود کنيد و تميزکردن محيط آلوده را فقط توسط                   تا زمانيکه آلودگى بطورکامل برطر      

. اىن افراد مى باىست ازکلية تجهيزات اىمنى فردى موردنياز استفاده کنند                   . افراد آموزش دىده انجام دهيد        
 .مى باىست کليه منابع مشتعل و محترقه را از محيط دور کرد. محيط را تهوىه کرده

 حفاظت محيط

مواد زائد را   . شده را باخاک، شن و ماسه و ىا موادى که با اىن ماده واکنش نمى دهند، جمع کنيد                  مواد رىخته   
 نظافت محيط آلوده . محيط را با آب شستشو دهيد. در داخل ظروف مناسب، دربسته و با برچسب مخصوص نگهدارى کنيد

 
 

  طرىقه دفع ضاىعات مواد و بسته بندى-٨
 دفع ضاىعات مواد .مل شودطبق قوانين محلى و کشورى ع

 دفع بسته بندى شده .مواد را تحت نظر روش هاى کنترلى سوزانده ىا طبق قوانين موجود دفن بهداشتى کنيد

 
 
 
  جابجاىى و انبار -٩

از . اىن مواد را از جرقه، شعله ها و ساىر منابع مشتعل و محترق دور نگه دارىد                       
در مقادىر  . به محيط کار اجتناب کرده      آزاد شدن گاز و بخارات و ميست اىن ماده              

 .کم و در محيطى مناسب با تهوىه کافى مورد استفاده قرار گيرند
 احتياطات جابجاىى

درمحيط خشک، خنک، با تهوىه محيطى مناسب و به دور ازاشعه مستقيم آفتاب، 
شراىط انباردارى      .گرما و ساىر منابع مشتعل و محترق دىگر نگهدارى شوند

  بسته بندى مناسب 
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  مشخصات فيزىکى و شيمياىى-١٠
 حالت فيزىکى .به صورت محلول ىا گاز است

 شکل فيزىکى 
 رنگ بى رنگ

 بو .بوى نافذ شدىدى دارد
 PH ٠/٤ تا ٨/٢

 حالليت آب   ميلى ليتر١٠٠ گرم در ٥٥بسيار حالل است 
 حالليت در حاللهاى آلى .بطورکامل در بنزن، استن، اتر، کلروفورم، متانول و اتانول قابل حل است

 دانسيته/وزن مخصوص )متانول% ٧فرمالدئيد، % ٣٧ (٠٩٨/١
٧%  LEL 

گاز، ):  درجه فارنهاىت    ٥٧٢(انتيگراد    درجه س    ٣٠٠،   ) درجه فارنهاىت    ٧٩٥( درجه سانتيگراد       ٤٢٤
 دماى خود آتشگيرى ) درجه فارنهاىت٨٠٦( درجه سانتيگراد ٤٣٠

 درجه  ١٨٥( درجه سانتيگراد    ٨٥،  )متانول%١٥محلول با   %٣٧) ( فارنهاىت ١٣٣( درجه سانتيگراد    ٥٠
 نقطه اشتعال(F.P) ) فارنهاىت١٨١-١٤٠( درجه سانتيگراد٨٣-٦٠، )محلول، متانول آزاد% ٣٧) (فارنهاىت

 نقطه ذوب(m.p) ) درجه فارنهاىت-٤/١٨٠( درجه سانتيگراد -١١٨
 نقطه جوش(b.p) )متانول% ٧محلول، % ٣٧) ( درجه فارنهاىت٢٠٧( درجه سانتيگراد ٩٧
 فشار بخار  درجه سانتيگراد٣٨ کيلوپاسکال در ٣/٦

 وىسکوزىته .اطالعاتى در دسترس نمى باشد
 ساىر اطالعات 

 
 

اطالعات زىست بوم شناختى -١١  
 مالحظات عمومى .اىن ماده سميت بسيار باالىى براى محيط زىست آبزىان دارد

زمانيکه اىن ماده وارد خاک مى شود، انتظار مى رود به آبهاى                                
زىرزمينى نفوذ داشته باشد، زمانيکه اىن ماده وارد آب مى شود انتظار             

، همچنين اىن ماده در آب       مى رود تنزل بيولوژىکى سرىعى داشته باشد      
اىن مواد تجمع بيولوژىکى قابل توجه و            . فرارىت قابل توجهى ندارد     

مهمى ندارند، زمانيکه اىن ماده وارد هوا مى شود انتظار مى رود                          
به وسيله واکنش هاى فتوشيمياىى حاصل از رادىکال هاى هيدروکسيل،            

ى رود سرىعًا   سرىعًا تنزل بيولوژىکى داشته باشند، همچنين انتظار م               
فتوليز شوند، اىن ماده توسط موقعيت هاى خشک و مرطوب از اتمسفر            

 .زدوده مى شوند

 رفتار در محيط زىست

 قابليت تجزىه .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
96 Hr LC50 fathead minnow: 24.1 mg/L (flow-
through); 
96 Hr LC50 bluegill: 0.10 mg/L (flow-through);  
96 Hr EC50 water flea: 20 mg/L. 

 اثر روى محيط آبزىان

 ساىر اطالعات .موضوع اىن مبحث در آىنده توسعه پيدا خواهد کرد
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ا پاىدارى و بر هم کنش ه-١٢  

 پاىدارى .به آرامى در مجاورت هوا اکسيد شده و توليد اسيدفرميک مى کند. محلول تجارى اىن ماده پاىدار است
 محيطهاى مورد اجتناب .گرما، شعله، کليه منابع مشتعل و محترق، و محيط هاى ناسازگار

 مواد نا سازگار .عوامل اکسيدکننده قوى، پاىه هاى قوى، فنول ها، اوره
 خطرات ناشى از تجزىه . تجزىه حرارتى توليد کربن منوکساىد، کربن دى اکساىد و فرمالدهيد مى کنددر اثر

 ساىر اطالعات 
  سم شناسى-١٣

LC50 (rat):  1000 mg/m3 (30-minute exposure) 
LC50 (mouse):  400 mg/m3 (2-hour exposure) مسموميت تنفسى 

LD50 (oral, mouse):  42 mg/kg موميت غذاىىمس 
LD50 (dermal, rabbit):  270 mg/kg مسموميت ا ز پوست 

 ساعت اىجاد     ٢٤ ميلى گرم از اىن ماده پس از                ٧٥٠مواجهه خرگوش ها با       
 مسموميت چشمى .تحرىکات شدىد چشمى مى کند

در بيشتر مطالعات آزماىشگاهى نشان داده شده است که استنشاق طوالنى                        
ن ماده سبب انقباض دستگاه تنفسى، تحرىکات چشمى و             پى پى ام از اى    ١مدت  

 .پوستى مى شود
 اثرات حاد

  ساىر اطالعات  سرطان بينى– A2سرطان زائى گروه 
  Species Routes Value 
LD 50    

Approx. Cone. :                                                                
TLV TWA :. 0.75 ppm  
TLV STEL :   2 ppm LC 50    

  مقررات حمل و نقل-١٤
50 kg حمل و نقل هواىى 
50 kg حمل و نقل درىاىى 

50 kg  حمل و نقل راه آهن و جاده 

 مضر  – ٢/٩ ماده خورنده،      -٨ ماىع قابل اشتعال،        -٣: کالس خطر    
 .براى محيط زىست

  III: گروه بسته بندى 
 ساىر اطالعات

 
  نظارتى  اطالعات-١٥

[Carc.Cat.3;T;C;R:43] نمادهاى خطرات 

[R:23/24/25-34-40-43] نشانه هاى رىسک 
R-Phrase(s) 

[S:(1/2-)*26-36/37-45-51] نشانه هاى اىمنى 
S-Phrase(s) 

 
 

  ساىر اطالعات -١٦
 اىزوسيانات، متيلن   به عنوان مادة شيمياىى واسطه در توليد رزىن ها، پالستيک ها، نگاهدارندة چوب، متيلن دى              

همچنين در تهيه پارچه، مواد ضد             . دى آنلين و بسيارى از ترکيبات شيمياىى مورد استفاده قرار مى گيرد                      
مادة مهمى  . باکترى، مواد ضد عفونى و گندزدا، مواد نگهدارنده و سياالت مومياىى کننده مورد استفاده است                     

 .شيمياىى مى باشددر آزماىشگاه ها به عنوان معرف و در پروسه هاى 

 کاربردهاى ماده

 

هصفح  
٠١شماره ويرايش ۵  ET/HSE/067 

 


