شناسنامه مواد شيميايي
فرمول ماده شيميايي CH2O2 :

نام ماده شيميايي  :اسيد فرميك
نام تجاري و نام هاي ديگر  :جوهر مورچه  ،متانوئيک اسيد  ،فروميک اسيد  ،فرميک اسيد.
حاالت فيزيکي :

این اسيد مایعی بيرنگ می باشد.

خطرات فيزيکي :

خورنده ،سمی

خطرات شيميايي :
خطرات استنشاقي :

اطالعات مهم

راههاي ورود به بدن :

پوست ،بلع ،تنفس ،چشم

اثرات تماس کوتاه مدت :

برای تنفس ،بلع یا جذب پوستی خطرناک است.

اثرات تماس بلند مدت :

از تماس طوالنی یا مکرر با آن بپرهيزید.

کاربرد :

اسيد فرميك بيشتر به عنوان نگهدارنده (جلوگيری از فاسد شدن) و آنتی باکتریال در غذای دام استفاده میشود .پاشيدن مقداری از آن روی
علف تازه خشك شده از فساد و پوسيدگی آن جلوگيری کرده و مواد مغذی آن را تا حد باالیی حفظ میکند .
برای جلوگيری از فساد غذای زمستانی دامها در مجتمعهای بزرگ دامداری از این ماده استفاده میشود.
اسيد فرميك در مرغداری ها برای از بين بردن باکتری سالمونال به غذای مرغها اضافه میشود .این ترکيب همچنين به مقدار ناچيز در صنعت
نساجی و دباغی استفاده میشود .برخی از مشتقات آن مانند استرهای فرمات در صنعت خوشبو کننده ها مورد استفاده قرار میگيرند.

خواص فيزيکي و شيميايي :
خواص بهداشتي و ايمني :
اطالعات زيست محيطي :

نقطه جوش ): (C

100.7

نقطه ذوب ): (C

جرم ملکولي :

46.03

دانسيته ): (gr/cm3

نقطه اشتعال ): (C

69

حد پايين اشتعال)درصد حجمي) :

دماي احتراق خودبخود ): (C

520

حد مجاز تماس ): (ppm

این ماده آلوده کننده آب ميباشد.

~8
~1.22
18

فشار بخار ): (mbar
حالليت در آب ): (gr/l
حد باالي اشتعال )درصد حجمي) :
حد مجاز تماس کوتاه مدت ):(ppm

42
محلول
51

شناسنامه مواد شيميايي
انواع مخاطرات

خطرات حاد  /عالئم

کمکهای اوليه  /اطفا حریق

پيشگيری

حريق
انفجار

لباس محافظ مناسب ،دستکش ،شيلد صورت ،دوش
و چشم شوی نياز است.

تماس شغلي

کفش و لباس آلوده را در آورید .لباسها را
قبل از استفاده مجدد بشوئيد.
هوای آزاد .در صورت نياز از تنفس مصننوعی
یا اکسيژن استفاده نمائيد.

تماس تنفسي
تماس پوستي

با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.

شستشو با آب زیاد به مدت  51دقيقه.

تماس چشمي

وارد چشمها نشود.

شستشو با آب زیاد به مدت  51دقيقه با پلك
باز.

بلع و گوارش

پس از کار دستها را کامال بشوئيد .خوردن ،آشاميدن
و سيگار کشيدن حين کار ممنوع.
روش دفع ضایعات:

دهان را با آب بشوئيد .اقدامات درمانی.

روش انبارداری:

محلول آبی آميدهای آلی باید با دقت با سدیم هيدروژن کربنات یا سدیم در ظروف سربسته و در محل خشك و خنك نگهداری شود.
هيدروکسيد خنثی شود.

