
 
 

   فورفورال                 كارت ايمني مواد
 

FURFURAL                                                                            ICSC: 0276 
 فورفورال

  فوران کربوکسی آلدئيد٢
  فورآلدئيد٢
  فورال متانال٢

 C4H3OCHO: فرمول شيميایی
 ١/٩۶: ن مولکولیوز

CAS # 98-01-1  
RTECS # LT7000000
ICSC # 0276
UN # 1199
EC # 605-010-00-4

نوع خطر 
 مواجهه/ 

اطفاء / كمكهاي اوليه  پيشگيري عالئم/ خطرات حاد 
 حريق

 :آتش 
 

در  تماس با شعله قرار  .این ماده قابل احتراق است
 .نگيرد

  آب، آف مقاوم در برابر الكل،پودر
 . آربن دي اآساید،بصورت اسپري

 :انفجار 
 
 

 درجه ٦٠در حرارت باالي 
سانتيگراد مخلوط هاي قابل 
انفجار آب و بخار بوجود مي 

 .آید
 

 ٦٠براي حرارتهاي باالي 
درجه سانتيگراد در محيط 

 تهویه و تجهيزات ،بسته
برقي ضد انفجاري توصيه 

 .مي شود
 

 

 :مواجهه 
 

   

 :استنشاق 
 
 

 ، تنگي نفس،ردرد س،سرفه
  گلودرد،آوتاهي نفس

  ، عمومیتهویه
 وسایل  باتهویه موضعي
 حفاظت تنفسي

 . استراحت،هواي تازه
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .ارجاع دهيد

 :وست پ
 
 

 .ممكن است جذب شود
  درد،قرمزي

 . لباسهاي آلوده شده را در بياورید البسه حفاظتي
 .با مقدار زیادي آب بشویيد

د را براي مراقبتهاي پزشكي فر
 .ارجاع دهيد

 :ها  چشم
 
 

اگر امكان دارد لنزهاي تماسي را  حفاظت صورت  درد، قرمزي
 . در بياورید

 .با مقدار زیادي آب بشویيد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .ارجاع دهيد
 :گوارشي 

 
 

 ، سر درد، اسهال،درد شكمي
  استفراغ،گلو درد

 :در حين آار
آشاميدن و سيگار  ،خوردن

 آشيدن ممنوع

 .دهان را با آب بشویيد
به فرد مقدار زیادي آب بدهيد تا 

 .بخورد
فرد را براي مراقبتهاي پزشكي 

 .ارجاع دهيد
 



 بسته بندي و برچسب زدن)ذخيره كردن ( انبار كردن  دفع ضايعات
مایع نشت شده را در ظرف بدون 

 .منفذي جمع آوري نمایيد
را با شن یا ماده جاذب مایع باقيمانده 

خنثي جذب آرده و به مكان ایمن 
 .انتقال دهيد

از وسيله  :حفاظت فردي اضافي(
حفاظت تنفسي با آپسول  اآسيژن 

 )استفاده نمایيد
 

به دور از اسيدها و بازهاي قوي ودر 
 .محيط تاریك و آامال بسته نگهدارید
 .تهویه در طول آف اتاق برقرار باشد

T symbol
R:23/25
S:24/25-44
UN Hazard Class: 3
UN Packing Group: III

م
م
ات
الع
اط

 : اثرات مواجهه كوتاه مدته

  :خطرات استنتشاق 
 :ثرات مواجهه طوالني مدت يا مكررا 

 :حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري
 . مایع بي رنگ مایل به زرد با بوي مشخص

 .در اثر تماس با هوا یا نور به رنگ قرمز مایل به قهوه اي در مي آید
 

  :خطرات فيزيكي
 .بخار آن از هوا سنگين تر است

 
 

 : خطرات شيميايي
  .این ماده تحت تاثير اسيدها و بازها پليمریزه شده و احتمال خطر آتش سوزي و یا انفجار دارد

 .و بسياري از پالستيك ها را مورد حمله قرار مي دهد به شدت با اآسيد آننده ها واآنش مي دهد
 

  :حدود مجاز شغلي
TLV (TWA)=2ppm:7/9mg/m3(ACGIH 1992-1993)
MAK=ppm;20mg/m3;H(1992)

 
 : راه هاي مواجهه

 . وارد بدن شود پوست و از راه خوراآي، این ماده مي تواند از طریق استنشاق 
 

 
 

 . پوست و راههاي تنفسي را تحریك مي آند، ها این ماده چشم
 
 

  .چربي پوست را از بين مي برد
  .این ماده تاثيراتي بر آبد دارد

 
 
 
 
 
 



  :خواص فيزيكي
  درجه سانتيگراد١٦٢:نقطه جوش
  درجه سانتيگراد– ٥/٣٦:نقطه ذوب

 ١٦/١):١ = آب(چگالي نسبي
 ميلي ليتر١٠٠ ميلي گرم در ٣/٨ :حالليت در آب

 ١٤٤/٠:فشار بخار بر حسب آيلو پاسكال

 ٣١/٣:)١ =هوا(چگالي نسبي بخار
  درجه سانتيگراد٦٠:لنقطه اشتعا

 درجه سانتيگراد٣١٥ :درجه حرارت آتشگيري خود بخود
 تا ١/٢ :)درصد حجمي در هوا(حدود انفجاري بر حسب 

٣/١٩ 
 :Log-Powضریب جدا سازي آب اآتانول بصورت 

٤١/٠ 
 

  :اطالعات زيست محيطي
 .این ماده ممكن است براي محيط خطرناك باشد

 .ارگانيسمهاي آبزي انجام شودتوجه ویژه اي بایستي به ميكرو
 

 توجهنکات قابل 
 .هشدار دهندگي بو هنگامي آه تماس از حد مجاز تجاوز آند ناآافي مي باشد

 
Transport Emergency Card: TEC (R)-84
NFPA Code:H2;F2; R0;

 

 ديگر اطالعات
ICSC: 0276                                                                                                             FURFURAL

 
 

  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

 
 ادهکرم رضا شفيع زدکتر آقای با همکاری 
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