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MSDS ซีเรียม
การจําแนกผลิตภัณฑที่ I.
ชื่อการคา: ซีเรียม
พอง: โลหะซีเรียม
สารเคมีในธรรมชาติ: lanthanides
สูตร: Ce
หมายเลข CAS: 7440-45-1
น้ําหนักโมเลกุล: 140.12
ครั้งทีส
่ อง สวนผสมอันตรายที่เกิดจาก
สวนประกอบที่เปนอันตราย: โลหะซีเรียม
%: 0-100
OSHA / PEL: 15 mg/m3
ACGIH / TLV: 10 mg/m3
อื่น ๆ : 5 mg/m3
คะแนน HMIS: สุขภาพ: 2 ความไวไฟ: 3 ปฏิกิริยา: 2 อุปกรณปองกัน F: แวนตา, ถุงมือ, ฝุน
หนากาก
III ขอมูลทางกายภาพ
จุดเดือด: 3257-3426 oC
จุดหลอมเหลว: 795-799 oC
ความถวงจําเพาะ: 6.689 กรัม / ซีซี
ไอหนาแนน: N / A
Volatiles%: N / A
การละลายใน H2O: สารสลายตัวในรูปแบบ H2
ลักษณะที่ปรากฏและกลิ่น: ผงสีเงินและชิน
้ ไมมีกลิ่นรัฐ hysical: Solid
IV FIRE และการระเบิดขอมูลอันตราย
จุดวาบไฟ: N / A
วิธีการที่ใช: ของแข็งไวไฟ
ขีด จํากัด การติดไฟ: Upper: N / A เออร: N / A

สารดับเพลิง: การใช Class D หรือโลหะอื่น ๆ ตัวแทนสารดับเพลิง หามใชน้ํา
ขั้นตอนการผจญเพลิงพิเศษ:
นักผจญเพลิงจะตองสวมใบหนาเต็มเครื่องชวยหายใจแบบครบชุดกับเสื้อผาที่ใชปองกันอยางเต็มทีใ่ นก
ารปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ควันจากไฟเปนอันตราย แยกของเหลวที่ไ
หลออกเพื่อปองกันไมใหเกิดมลพิษทางสิง่ แวดลอม
ไฟไหมที่ผิดปกติและอันตรายจากการระเบิด: สารลดแรง จี้ใจดําธรรมชาติในอากาศที่ 150-180 oF
การระเบิดกลางในรูปแบบของฝุน
 เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟ พรอม oxidizes ในอากาศชืน
้ ที่อุณหภูมิหอง
ทําปฏิกิริยากับน้ําและกรดที่จะกอใหเกิดกาซไฮโดรเจนซึง่ ไวไฟ
โลหะหรือโลหะผสมทีม
่ ีประกายไฟที่มีแรงเสียดทาน อาจจะมีปฏิกิริยาที่ระเบิดไดกับสังกะสี
อาจมีปฏิกิริยาคายความรอนมากที่มีบิสมัทหรือพลวง จี้ใจดําเมื่อความรอนที่มีฟอสฟอรัสและซิลิกอน

โวลตขอ
 มูลอันตรายตอสุขภาพ

ผลของการไดรบ
ั สาร:

เปดรับมากที่สุดมีแนวโนมที่จะเปนในชวงการผลิตของซีเรียม
คนงานทีส
่ ัมผัสมีประสบการณความไวตอความรอนแผลคันและผิวหนัง
ปริมาณขนาดใหญเพื่อสัตวทดลองไดที่เกิดจากการเคลือ
่ นไหวคลาย, ataxia
(ขาดทุนจากการประสานงานของกลามเนื้อ),
ลําบากหายใจระงับประสาทความดันเลือดต่ําและการเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการลมสลา
ย เกลือของซีเรียมเพิ่มอัตราการแข็งตัวของเลือด (Sax, คุณสมบัติอันตรายของวัสดุอต
ุ สาหกรรม,
ฉบับที่แปด)
ซีเรียมถือวาเปนโลหะที่หายากของโลก โลหะเหลานี้เปนปานกลางถึงพิษสูง
อาการของความเปนพิษของธาตุหายากรวมถึงการเคลื่อนไหวคลาย, ataxia,
ลําบากหายใจเดินบนเทากับหลังโคงและความใจเย็น
ธาตุหายากจัดแสดงความเปนพิษต่ําโดยการเปดรับการกลืนกิน
แตเสนทางที่เยื่อบุชองทองเปนพิษสูงในขณะที่เสนทางใตผิวหนังคือยาพิษที่เปนพิษปานกลาง
ผลิตจาก granulomas
ผิวหนังและปอดหลังจากสัมผัสกับพวกเขาตองการการปองกันที่ครอบคลุมเพื่อปองกันการสัมผัสดังกลา
ว (Sax, คุณสมบัติอน
ั ตรายของวัสดุอุตสาหกรรม, ฉบับที่แปด)
ผลเฉียบพลัน:
การสูดดม: อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจและเยื่อเมือก
ฝุนอาจกอใหเกิดโรคหอบหืดและความเสียหายที่ปอดเชนปอด granulomas
ปริมาณมากอาจทําใหเกิดการเคลือ
่ นไหวคลายการสูญเสียของการประสานงานของกลามเนื้อการหายใ
จลําบาก, ใจเย็น, ความดันเลือดต่ําและการลมสลายหัวใจและหลอดเลือด การกลืนกิน:
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดผืน
่ ระคายเคืองผิวและ granulomas ตา: อาจกอใหเกิดการระคายเคือง
ผลเรื้อรัง:
การสูดดม: การสูดดมเปนเวลานานหร
ือซ้ําหลายครั้งอาจทําใหเกิดการเคลื่อนไหวคลายการสูญเสียของการประสานงานของกลามเนื้อลําบาก
ยุบหายใจระงับประสาทความดันเลือดต่ําและหัวใจและหลอดเลือด

กลืนกิน: อาจสงผลกระทบตออัตราการแข็งตัวของเลือด
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดแผลโรคผิวหนังมีความไวตอความรอนคันและผิวหนัง
ตา: ยังไมมีผลกระทบตอสุขภาพเรือ
้ รังที่บน
ั ทึกไว

อวัยวะเปาหมาย: อาจสงผลกระทบตอระบบเลือดระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
สาร: NTP ไมมี Monographs IARC? ไมมีควบคุม OSHA?
ไมมีเงื่อนไขการแพทยกําเริบโดยทั่วไปตามที่ไดรับสาร: pre-existing
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ฉุกเฉินและขั้นตอนการปฐมพยาบาล:

การสูดดม: เอาเหยื่อที่มีอากาศบริสุทธิใ์ หอบอุนและเงียบสงบ
ใหออกซิเจนถาหายใจไมออกและแสวงหาการรักษาพยาบาล
การกลืนกิน: ใหใสแวนตา 1-2 จากนมหรือน้ําและทําใหอาเจียน, แสวงหาการรักษาพยาบาล
อยาทําใหอาเจียนหรือใหอะไรทางปากกับผูที่ไมมส
ี ติ
ผิว: ถอดเสื้อผาทีเ่ ปอนวัสดุแปรงปดผิวหนังใหลางบริเวณที่ไดรับผลกระทบดวยสบูออนและน้ํา
ควรพบแพทยหากมีอาการระคายเคือง
ตา: ลางดวยน้ําอุน
 ยกเปลือกตาบนและลางเปนเวลาอยางนอย 15 นาที
ควรพบแพทยหากมีอาการระคายเคือง

VI ขอมูลความไวตอปฏิกิริยา

เสถียรภาพ: ไมเสถียร
เงื่อนไขการหลีกเลี่ยงการเกิดความไมเสถียร: อากาศและความชื้น
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ฟอยล Thin & ผงในอากาศความรอนและเปลวไฟ
เขากันไมได (Material ที่ควรหลีกเลี่ยง): กรดแก, น้ํา, ความชื้น, สังกะสี, พลวง,
บิสมัทคารบอนไดออกไซดฮาโลเจน, ฟอสฟอรัส, ซิลิกอนออกซิไดซที่แข็งแกรง
อันตรายจากการสลายตัว: ไฮโดรเจนกาซอันตราย: จะไมเกิด

ปกเกลาเจาอยูหัว ขั้นตอนการหกหรือรั่วไหล
ขั้นตอนที่จะตองดําเนินการในกรณีที่วัสดุจะถูกปลอยตัวหรือหก:
สวมเครื่องชวยหายใจที่และปองกันที่เหมาะสมทีร่ ะบุไวในมาตรา VIII
แยกพื้นที่ที่หกรั่วไหลใหระบายอากาศและดับแหลงกําเนิดประกายไฟ
สูญญากาศขึน
้ หกโดยใชอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสัมบูรณ (HEPA)
กรองอากาศและสถานทีใ่ นภาชนะปดการกําจัดที่เหมาะสม ดูแลไมใหยกระดับฝุน
 ละออง
ใชเครื่องมือที่ไมกอประกายไฟ
เสียวิธีกําจัด: กําจัดตามขอบังคับทองถิน
่ รัฐและรัฐบาลกลางกําจัดของเสีย

VIII คุมครองขอมูลพิเศษ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ (ระบุประเภท): NIOSH อนุมัตเิ ครื่องชวยหายใจเอาฝุนเขาไป

การระบายอากาศ: ใชไอเสียในทองถิ่นเพื่อรักษาความเขมขนที่หรือต่ํากวา PEL, TLV
มือจับในบรรยากาศทีค
่ วบคุมในกาซเฉื่อยเชนอารกอน ไอเสียทั่วไปไมแนะนําใหใชถงุ มือ: Neoprene,
PVC, ถุงมือบิวทิล
การปองกันดวงตา: แวนตานิรภัย
ชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันที่เหมาะสมเกียรเพื่อปองกันการปนเปอน

ทรงเครื่อง ความระมัดระวังเปนพิเศษ
ขอควรระวังจะตองดําเนินการในการจัดการและจัดเก็บ:
โลหะรานคาในแกสเฉื่อยหรือน้ํามันเพื่อปองกันไมใหเกิดออกซิเดชัน
ขอควรระวังอืน
่ ๆ : ฟอยลบางและโลหะแบงประณีตสามารถออกซิไดซอยางรวดเร็วในอากาศ
วิธีปฏิบัติงาน:
ดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมและการทํางานเพื่อลดและรักษาระดับความเขมขนของการสั
มผัสในระดับต่ํา ใชดูแลทําความสะอาดที่ดแ
ี ละการสุขาภิบาล อยาใชยาสูบหรืออาหารในพืน
้ ที่ทํางาน
ลางใหสะอาดกอนกินอาหารและสูบบุหรี่ อยาพัดฝุนออกจากเสื้อผาหรือผิวหนังที่มีการอัดอากาศ
ระเบียบ DOT:
อันตรายประเภท: 4.1
หมายเลขประจําตัว: UN1333
กลุมบรรจุภัณฑ: II
ชื่อในการขนสง: ซีเรียม (แผนแทงหรือแทง)
ระดับอันตราย: 4.3
หมายเลขประจําตัว: UN3078
กลุมบรรจุภัณฑ: II
ชื่อในการขนสง: ซีเรียม (turnings หรือผงทราย)

ขอมูลขางตนเชื่อวาเปนทีถ
่ ูกตอง
แตไมไดมุงหมายที่จะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานัน
้ ESPI
จะไมตองรับผิดตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตน

