
 
 

 دئياستالد              كارت ايمني مواد
           

ACETALDEHYD                                                                   ICSC: 0009                          
                                                                                                                                CAS # 75-07-7استالدئيد

                                                                                                            RTECS # AB1925000 :نام هاي دیگر
                                                                                                  ICSC # 0009   آلدئيد اتيل–  اتانال-آلدئيد استيك  

 UN # 1089                                                                                     C2H4O / CH-CHO:  گسترده–فرمول باز 
 ١/٤٤: ن مولكوليوز

 /نوع خطر 
 مواجهه

/ خطرات حاد 
 عالئم

 اطفاء حريق/ كمكهاي اوليه  پيشگيري

 :آتش 
 
 
 

 .دور از شعله مستقيم و جرقه باشد قابليت اشتعال خيلي زیاد
 .سيگار آشيدن ممنوع

 .با سطوح داغ تماس نداشته باشد

 آب به ، آف مقاوم در برابر الكل،پودر
  اآساید آربن دي،مقدار زیاد

 :انفجار 
 
 
 

هوا  /مخلوط هاي بخار
 .قابل انفجار هستند

  تهویه ،سيستم بسته
تجهيزات برقي و استفاده از  

 . روشنایي ضد انفجار
از سيستم هواي فشرده براي تخليه و 
. پر آردن و حمل و نقل استفاده نشود

از ابزار دستي ضد جرقه استفاده 
 .شود

آردن  با اسپري ،در صورت بروز حریق
را سرد ) بشكه ها( چليك ها ،آب

  .نگهدارید

 :مواجهه 
 

 .از توليد ميست جلوگيري آنيد 
 .تاآيد بر رعایت بهداشت

 .در تمام موارد با یك پزشك مشورت آنيد

 :استنشاق 
 
 

 ، خواب آلودگي،سرفه
  بيهوشي،آوتاهي نفس

عالئم ممكن است 
  .تاخيري باشند

 را  قابل توجهنكات(
 ) يدمالحظه نمائ

 تهویه موضعي یا وسيله ،تهویه
 حفاظت تنفسي

  استراحت ،هواي تازه
 .وضعيت نيمه نشسته

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :وست پ
 
 

 احساس  درد،،قرمزي
 سوزش

 دستكشهاي حفاظتي 
 لباس هاي حفاظتي 

 .لباس هاي آلوده را در بياورید
پوست را آب بزنيد و سپس با آب و 

 .صابون بشوئيد
 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 :ها  چشم
 
 

عينك هاي ایمني یا وسایل حفاظتي   تاري دید، درد،قرمزي
 چشم همراه وسایل حفاظت تنفسي 

ابتدا چشمها را براي چند دقيقه با مقدار 
 .زیادي آب بشوئيد

اگر به سادگي امكان پذیر است لنزهاي 
 .تماسي را در بياورید 

  .یدپزشك ببرسپس فرد را نزد 
 :گوارشي 

 
 

 ، اسهال،احساس سوزش
  استفراغ، تهوع،گيجي

براي اطالعات بيشتر (
بخش استنشاق را 

 )مالحظه آنيد

 :در حين آار
 آشاميدن و سيگار آشيدن ،خوردن
 ممنوع

 .دهان را آب بكشيد
 .به فرد مقدار زیادي آب بخورانيد

 .براي مراقبتهاي پزشكي ارجاع دهيد

 



 
 
 
 
 

 بسته بندي و برچسب زدن )ذخيره كردن ( انبار كردن  عاتدفع ضاي
 . ناحيه خطر را تخليه آنيد

  .منابع افروزش را حذف نمائيد
مایع نشتي را در ظروف بدون منفذي و 
تا حد امكان دور از محل خطر جمع 

 . آوري نمائيد
مایع باقيماده را با ماسه یا یك جاذب بي 

تقل خطر جذب آرده و به مكان ایمن من
 .نمائيد

 . هرگز به داخل فاضالب نریزید
هرگز با خاك اره یا دیگر جاذب هاي 

 .قابل احتراق جذب ننمائيد
بخارات بوجود آمده را با اسپري آردن 

 . آب دور آنيد
وسایل  : ویژهفردیوسایل حفاظت 

 )حفاظت تنفسی کامل

سوزی آتش در محل مقاوم در برابر 
 .نگهداری نمائيد
ابل احتراق نگهداري بدور از مواد ق

  .نمایيد
بخش  خطرات مواد شيميایي را (

 )مالحظه نمائيد
در جاي خنك و در تاریكي نگهداري 

 .نمایيد
.فقط چنانچه تثبيت شده باشد انبار آنيد

 

در بسته غير قابل شكستن بسته بندي 
 . نمایيد

بسته هاي شكستني را در داخل 
 .ظروف غير قابل شكستن قرار دهيد

F+ symbol
Xn symbol
R: 12-36/37-40
S: (2-)16-33-36/37
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: I

 

 .  پوست و اندام تنفسي مي شود،شم هااین ماده سبب تحریك چم

  :اثرات مواجهه كوتاه مدته

 .هوا در حد خطرناآي آلوده مي شود،  درجه٢٠ سریع این ماده در حرارت با تبخير نسبتًام

  :خطرات استنتشاق 

  :هاي مواجهه راهت

  :حدود مجاز شغليعا

 اسيد سولفوریك و آمين ها وارد واآنش شده و منجر ، هالوژنها،همچنين به شدت با مواد مختلف آليال
 .به خطر آتش سوزي یا خطر انفجار مي شوند

 .اآنش داده و یك عامل احياء آننده قوي استاین ماده با اآسيدانها به شدت وط
با ) آهن( از قبيل پراآسيد سدیم در حضور فلزات ، مواد قليایي،این ماده ممكن است تحت تاثير اسيدهاا

 . خطر آتش سوزي یا انفجار پليمریزه شود

. این ماده ممكن است بر سيستم اعصاب مرآزي تاثير بگذارد و منجر به آاهش هوشياري شود 
 .تاثيرات این ماده ممكن است تاخيري باشند

  :وضعيت ظاهريو حالت فيزيكي 
 گاز یا مایع بي رنگ با بوي تند و زننده

  :خطرات فيزيكي
 . این بخار از هوا سنگين تر است

 . ممكن است در طول زمين حرآت نماید
 .ش سوزي از راه دور وجود دارد احتمال آت

  :خطرات شيميايي
 . در تماس با هوا تشكيل پراآسيدهاي انفجاري مي دهد

TLV (as TWA): 100 ppm; 180 mg/m3 as TWA (ACGIH 1991-1992).
TLV (as STEL): 150 ppm; 270 mg/m3 (ACGIH 1991-1992).

 .این ماده از طریق استنشاق و راه خوراآي جذب بدن مي شود

 

 . )مالحظه نمائيدرا قابل توجه نكات .(استنشاق آن ممكن است  سبب ادم ششي شود

 :كرراثرات مواجهه طوالني مدت يا م
 . تماس هاي مكرر و طوالني با پوست سبب درماتيت پوست مي شود

این ماده ممكن است تاثيراتي بر سيستم اعصاب مرآزي و اندام تنفسي و آليه ها داشته باشد و منجر 
 . به مسموميت مزمن شبه الكل بشود

 . براي انسان سرطانزا است این ماده احتماًال
 



 :خواص فيزيكي 
 درجه سانتيگراد  ٢١: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٢٣: نقطه ذوب

 ٧٨/٠ ): ١= آب ( دانسيته نسبي 
  قابل حل است :حالليت در آب
  کيلو پاسکال٩٩:  درجه٢٠فشار بخار در 

 
 

 ٥/١): ١= هوا (دانسيته بخار نسبي 
  درجه سانتيگراد-٣٩: نقطه اشتعال

  درجه سانتيگراد١٨٥: آتش گيري خود بخودي
 ٤-٥٧): بر حسب درصد حجمي هوا ( ري حدود لنفجا

 آب بر حسب / ضریب جداسازي اآتانول
log Pow :٤٣/٠ 

 :اطالعات زيست محيطي 
 

 

 نكات قابل توجه
 

  .بسته به ميزان تماس آزمایشات پزشكي دوره اي توصيه مي شوند
بنابراین استراحت  .ي شوندعوارض ادماي ششي اغلب پس از چند ساعت آشكار مي شوند و در اثر تالش جسمي بدتر م

 . و مراقبت هاي پزشكي ضروري مي باشند
 .یك تثبيت آننده یا باز دارنده اضافه شده مي تواند بر خواص سمي این ماده تاثير بگذارد 

 . با یك فرد ماهر مشورت آنيد
 .با آب زیادي بشویيد) براي  جلوگيري از خطر حریق(لباسهاي آلوده شده را 

NFPA Code: H2; F4; R2;  

 ديگر اطالعات
ICSC: 0009                                                                                                     ACETALDEHYDE

 
 

 
 

  طب صنعتی‐بهداشت و درمان تهران
 مرکز طب صنعتی شرکت پااليش نفت تهران

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 

 مهندس رامسين یعقوبی رضائيه: تهيه
         مهندس امير غفاری

 
 دکتر عباس فرقدانآقای با همکاری 

 


