3F, NO.25 WH Rd, 2# XIAMEN SOFTWARE PARK,

CHINATUNGSTEN

XIAMEN, FUJIAN, CHINA, 361008
Fax:（86）592-512-9797

ONLINE MANU. & SALES CORP

Phone:（86）592-512-9696

MSDN แกโดลิเนียม
การจําแนกผลิตภัณฑที่ I.
ชื่อการคา: แกโดลิเนียม
สูตร: Gd
ครอบครัวสารเคมี: lanthanides
CAS #: 7440-54-2
ครั้งที่สอง สวนผสมอันตรายที่เกิดจาก
ชิ้นสวนที่เปนอันตราย:

%:

OSHA/PEL:

แกโดลิเนียม

0-100

N/E

อนุภาคไมไดควบคุมไวเปนอยางอื่น

0-100

ACGIH/TLV:
N/E

3

3

15 mg/m (dust), 5 mg/m (resp)

3

10 mg/m total dust

จําแนกหัวขอ III อันตราย: ไฟและอันตรายตอการทําปฏิกิริยา
Sec. 302: No

Sec. 304: No

Sec. 313: No

III ขอมูลทางกายภาพ
o

3266 C

จุดเดือด:
1313
C

o

จุดหลอมเหลว:
ความหนาแนนของไอ:

N/A

ความดั นไอ:

N/A

7.9 gm/cc
ความถวงจําเพาะ:
การละลายใน H2O:
ไมละลาย
ลักษณะทีป
่ รากฏและกลิ่น
:
เงินทีเ่ ปนของแข็งไมมีกลิ่น
% ระเหย:

0

IV FIRE และการระเบิดขอมูลอันตราย
จุดวาบไฟ: N / A
อุณหภูมิติดไฟ: N / A
ขีด จํากัด การติดไฟ: Upper: N / A เออร: N / A
สารดับเพลิง: ผงเคมีแหงดับ Class D หามใชน้ํา
ขั้นตอนการผจญเพลิงพิเศษ: สวม NIOSH / MSHA ไดรับการอนุมัติเครื่องชวยหายใจแบบครบชุดและเสือ
้ ผาทีใ่ ชปอ
 งกันเต็ม
เกิดอัคคีภย
ั และการระเบิดที่ผิดปกติ: หลีกเลี่ยงการสรางฝุนไดดีเพราะเปนผง,
ผลิตภัณฑเหลานี้มีความสามารถในการสรางระเบิดของฝุน

โวลตขอมูลอันตรายตอสุขภาพ
ผลของการไดรับสาร:
ผลเฉียบพลัน:
การสูดดม: อาจเปนอันตรายหากสูดดม การปฏิบัติสุขอนามัยที่ดีแนะนําใหอุตสาหกรรม จํากัด
การสัมผัสกับฝุนละอองทุกระบบทางเดินหายใจ การกลืนกิน:
หลักฐานที่มีศก
ั ยภาพความเปนพิษต่ําชองปากเนื่องจากการดูดซึมไมดีตามเสนทางในชองปาก
ผิวหนัง: หลักฐานที่มีศก
ั ยภาพความเปนพิษต่ําเนือ
่ งจากการดูดซึมทางผิวหนังที่ไมดี อาจทําใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง
ตา: อาจกอใหเกิดการระคายเคืองที่ตา
อื่น ๆ : มีผลเมือ
่ ไดรับสารกันเลือดแข็งฉีดเขาเสนเลือดดํา
ผลเรื้อรัง: ไมมีขอ
 มูล
เงือ
่ นไขการแพทยกําเริบอาจจะมากเกินไปโดย: ไมมีขอมูล
สาร: NTP: IARC No: OSHA No: ACGIH: ไม
ฉุกเฉินและขั้นตอนการปฐมพยาบาล:
การสูดดม: ลบออกจากพื้นที่ของการสัมผัส ถาไมหายใจใหหายใจ ถาหายใจลําบาก, ใหออกซิเจน รับการรักษาพยาบาลทันที
การกลืนกิน: หากกลืนกินและเหยือ
่ ยังมีสติอยูไดอยางเต็มทีก
่ ระตุนใหอาเจียนทันทีโดยใหสองแกวน้ําและติดนิ้วลงไปในคอ
รับการรักษาพยาบาลทันที
ผิว: ในกรณีของการติดตอทันทีลางดวยสบูและน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 5 นาที ถอดเสื้อผาที่ปนเปอ
 นและรองเทา
เสื้อผาที่เปอนสะอาดอยางทั่วถึงและรองเทากอนนํามาใชใหม รับการรักษาพยาบาลหากเกิดการระคายเคืองหรือยังคงมีอยูพ
 ัฒนา
EYE: ในกรณีของการติดตอทันทีลางตาดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีโดยใชยาลางตาน้ําพุ
ยกฝาบนและลางและลางไดดีภายใตพวกเขา รับการรักษาพยาบาลหากเกิดการระคายเคืองจากการพัฒนายังคงมีอยู
หมายเหตุถงึ แพทย: การรักษาทั้งหมดจะขึ้นอยูกบ
ั อาการที่สงั เกตและอาการของความทุกขทรมานในผูป
 วย
การพิจารณาควรจะใหกับความเปนไปไดวา
แสงภาพถายนานไปกวาวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑเหลานี้อาจจะเกิดขึ้น
VI ขอมูลความไวตอปฏิกิริยา
เสถียร: เสถียร
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเลี่ยงการสรางฝุน
 อากาศและความชื้นทีส
่ ําคัญ
เขากันไมได (Material ที่ควรหลีกเลี่ยง): กรดแก, วัสดุออกซิไดซที่แข็งแกรงและฮาโลเจน
จากการสลายตัวทีเ่ ปนอันตราย: ลักษณะของผลิตภัณฑที่ยอ
 ยสลายไมเปนที่รูจัก
ผลิตภัณฑอันตรายจะไมเกิด

ปกเกลาเจาอยูหว
ั ขั้นตอนการหกหรือรั่วไหล
ขั้นตอนที่จะตองดําเนินการในกรณีที่วัสดุจะถูกปลอยออกหรือหก: กําจัดแหลงกําเนิดประกายไฟทุก อพยพคนออกจากพื้นที่
สวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม กวาดของแข็งลงในภาชนะทีเ่ หมาะสม อยาใช "ราน" สูญญากาศเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟไหม
ระบายอากาศในบริเวณ ลางบริเวณที่หกรั่วไหลหลังจากเก็บสารที่สมบูรณ
วิธีการกําจัดของเสีย: กําจัดตามขอบังคับทองถิ่นรัฐและรัฐบาลกลาง

VIII คุมครองขอมูลพิเศษ

การปองกันทางเดินหายใจ: ปดฝุนในสภาพใช NIOSH / MSHA หนากากกันฝุนไดรับการอนุมัติ
การระบายอากาศ: ใหการระบายอากาศเพียงพอ ใชไอเสียในทองถิน
่ ตามความจําเปนเพือ
่ รักษาสัมผัสอากาศดานลางขอ จํากัด
การควบคุม
เสื้อผาปองกันเสื้อผาและถุงมือทํางาน
การปองกันดวงตา: แวนตานิรภัยแบบโลดานเคมีแรงงานแวนตาปองกันฝุน (ภายใตเงือ
่ นไขปดฝุน)
อุปกรณปอ
 งกันอื่น ๆ : การรักษาอางน้ําอยางปลอดภัยและน้ําพุยาลางตาในพื้นที่ทํางาน มีออกซิเจนพรอม
ทรงเครือ
่ ง ความระมัดระวังเปนพิเศษ
ขอควรระวังที่จะตองดําเนินการในการจัดการและจัดเก็บ: เก็บในที่แหงเย็นในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท อากาศและความชื้นที่สําคัญ
เก็บใหหางจากออกซิไดเซอรและวัสดุอื่น ๆ อยูภ
 ายใตความไมลงรอยกัน รานคาภายใตอารกอนหรือสภาพแวดลอมเฉื่อย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือทางผิวหนังและดวงตา ลางมือใหสะอาดหลังการสัมผัส อยาขยี้ตาดวยมือทีเ่ ปอ
 น
อยากินดื่มหรือสูบบุหรีใ่ นพื้นทีท
่ ํางาน
หลีกเลี่ยงการสรางฝุนเปนผลิตภัณฑเหลานี้เชนวัสดุสวนใหญในรูปแบบผงที่มีความสามารถในการสรางระเบิดของฝุน
วิธีปฏิบัตงิ าน: ดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมและการทํางานเพือ
่ ลดและรักษาระดับความเขมขนของการสัมผัสในระดับต่ํา
ใชดูแลทําความสะอาดที่ดีและการสุขาภิบาล อยาใชยาสูบหรืออาหารในพื้นที่ทํางาน ลางใหสะอาดกอนกินอาหารและสูบบุหรี่
อยาพัดฝุน
 ออกจากเสือ
้ ผาหรือผิวหนังทีม
่ ีการอัดอากาศ รักษาความสามารถในการลางตาลางยั่งยืน,
ฝกบัวความปลอดภัยและสถานทีเ่ ปยกโชกสําหรับซักผา
สถานะสินคาคงคลัง TSCA: ผลิตภัณฑที่ผานการรับรองเปน TSCA
สถานะการขนสง: ผงและฟอยล THIN: ของแข็งไวไฟ, nos (โลหะแกโดลิเนียม), UN 1325
ระเบียบ DOT:
Rod, แผน:
ระดับอันตราย: ไมมี
ชิ้นฟอยล Thin:
อันตรายประเภท: 4.1
หมายเลขประจําตัว: UN3178
กลุมบรรจุภัณฑ: III
ชื่อ: ของแข็งไวไฟ, n.o.s. (แกโดลิเนียม)
ผง:
ระดับอันตราย: 4.2
หมายเลขประจําตัว: UN1383
PG: I
ชื่อในการขนสง: โลหะ Pyrophoric, n.o.s. (แกโดลิเนียม)
คําเตือน: Solid ไวไฟเมือ
่ ผงหรือฟอยลบาง ในทุกรูปแบบจะทําปฏิกิรย
ิ ากับน้ําหรือกรดเจือจางเปลงกาซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ / ระเบิด
ขอมูลขางตนเชื่อวาเปนที่ถก
ู ตอง แตไมไดมุงหมายที่จะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานั้น ESPI
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตนใด ๆ

