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دلدهيأالفورم   

 

   HCHO الكيميائية:الصيغة  •

 الشائعة:  األسماء •

 ميتانال. –النمل ألدهيد  –فورمول  –فورم ألدهيد 

 ت الفيزيائية:لصفاا •

عديم   –ة  كريهرائحته    –سهولة في املاء  ينحل بسائل    –العضوية    سط األلدهيداتمركب عضوي من أب

 لالشتعال.قابل  –اللون 

 االستعماالت:  •

 .البالستيكية واد يستخدم في صناعة االقمشة وامل :أوال: صناعيا

 ال الطبيجثانيا في امل

 مطهر.%  0.5محلوله املائي بنسبة  .1

 فن.حفظ االنسجة من التعم ل% يستخد40ول الفورمالين بتركيز محل .2

 املجال التجميلي:ثا: في ثال

يف الشعر تصفمستحضرات  –شامبو  – كريمات)املائية مادة حافظة في املستحضرات التجميلية 

 املستحضرات تحتفي    حافظة املستخدمةملواد التين ...( كونه يمتزج مع املاء أو يتحرر من بعض الكيراكا

 .Quaterinum15تأثير ظروف الجو وعوامل الحرارة مثل 

% كحد اعظمي وفي 0.2نسبة الفورم ألدهيد املسموح بها في املستحضرات التجميلية ب    WHOحددت  

 %.5ال تجاوز بنسبة ال ت رمستحضرات االظاف

 د(؟ورم ألدهيتين بالفراالكي)ملاذا تغش مستحضرات التجميل 

 كما يضاف ملستحضرات االظافر. الشعر،في تسبيل ألنه يلعب دور 

 يد:تعرض للفورم ألدهطرق ال •

 عن طريق الجلد. -1

 .عن طريق االستنشاق -2

 تأثيرات الفورم ألدهيد: •

 .ض الشديد واملزمنتأثير مسرطن عند التعر  -1

 ملخاطية.مخرش للعين واألغشية ا -2
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 :يفي والتحديد الكميف الك الكش •

 االستخالص:

 مل.40املقطر حتى  الحجم باملاءاير ونكمل وضع في أورلنم( وتاملنتج التجاري عينة )ام غر 1نأخذ 

اوية ى خالصة مائية حيئات الدسمة لنحصل علللتخلص من الجز  دقائق ونرشح5ملدة  نقوم باملزجثم 

 د.على الفورم ألدهي

 الكشف:

 اختبار. أنبوبمل محلول استنشاق في 2مل خالصة +  2

 ساعة.درجة مئوية ملدة نصف ساعة ثم نبرد ملدة نصف  40رجة الدي بنسخن على حمام مائ

لون تتناسب طردا مع تركيز الفورم ا أن شدة اللى وجود الفورم ألدهيد كمليل عد  إن ظهور لون أصفر

 ألدهيد.

 التحديد الكمي:

ي عند طول باملجال املرئاس امتصاصيته ف من االستنشاق الحصول على معقد ملون يمكن قيالهد

افة مترافق مضوابط ور  ةيحوي حلقة عطريون وال ألدهيد غير ملنانو متر )ألن الفورم  410موجة 

 بالطنين(.

 ول االشتقاق:محل 

 .ومألمونيغ خالت ا 150

 الخل.مل حمض  3

 )الكاشف(.استون ل تيمل اس2

 ليتر باملاء املقطر. 1نكمل الحجم حتى 

ن باللون االمونيوم ويعطي معقد اللوتيدين امللو  االستيل اسيتون وشاردة ألدهيد معم الفور  يتفاعل

 األصفر.

 املعيارية:معادلة السلسة 

𝒀 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟐𝟐 𝑿 + 𝟎. 𝟏𝟒𝟒 
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