เอกสารขอมูลความปลอดภัย
มาตรา 1. ผลิตภัณฑเคมีและรายละเอียด บริษัท
ชื่อสินคา / สารเคมี: ทังสเตนทองแดง
ครอบครัวสารเคมี:
สูตรทางเคมี:
ผูผลิต:

คอมโพสิตธาตุโลหะ
WCu
Chinaทังสเตน ออนไลน (เซียะ) มนัส และคอรปขาย.

มาตรา 2. องคประกอบ / ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
ชื่อสวนผสม

CAS จํานวน

% น้ําหนัก

ทังสเตน

7440-33-7

50-90

ทองแดง

7440-50-8

10-50

Ingredient
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TWA
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3
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มาตรา 3. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ระบบการจัดอันดับอันตราย：
HMIS：
สุขภาพ 2
NEPA:
สุขภาพ 2

ไวไฟ
ไวไฟ

0
0

ความวองไวตอปฏิกิริยา 0
ความวองไวตอปฏิกิริยา 0

★★★★ภาพรวมฉุกเฉิน★★★★
แข็งทังสเตน - ทองแดงที่มีการจัดไมมีอันตรายสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ เจียรรอนเชื่อมจากทังสเตน ทองแดงผลพฤษภาคมในอนุภาคในอากาศหรือควันของ ฝุน
 สามารถทําใหเกิดการระเบิดในอากาศ
หายใจเอาฝุนเขาไป Anoid เก็บใหหางจากกรดที่แข็งแกรงฐานแกสออกซิไดเซอร,
ปรอทแอมโมเนียและอะเซทิลีน
ผลสุขภาพที่อาจเกิดได
ทังสเตน:
ทังสเตน:
เสนทางเขาเมืองประถมศึกษา: การสูดดม, ผิวหนัง, กลืนกิน
อวัยวะเปาหมาย: สารประกอบที่ไมละลายน้ํา: ผิวหนัง, ระบบทางเดินหายใจ; สารประกอบที่ละลายน้ําได:
ผิว, ระบบหายใจระบบประสาทสวนกลาง (CNS), ระบบทางเดินอาหารทางเดิน (GI), ตา, ตับ, ไต
ผลเฉียบพลัน:
การสูดดม: ฝุนอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจสวนบน
ตา: ฝุนอาจกอใหเกิดความรูสึกไมสบายตาและการระคายเคืองอันเนื่องมาจากการขัดถู mechannical
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังออนหลังจากการสัมผัสเปนเวลานานหร

ือซ้ํากับอนุภาคหรือฝุน
การกลืนกิน: ไมปกติเกิดอันตรายเนื่องจากรูปแบบทางกายภาพของวัสดุ
จํานวนมากของฝุนละอองหรืออนุภาคอาจทําใหเกิดผลในทางเดินอาหาร
สาร: IARC, OSHA NTP และไมแสดงรายชื่อทังสเตนเปนสารกอมะเร็ง เงื่อนไขการแพทย aggravated
โดยลอง TermExposure: ไมจัดตั้งขึน
้ ผลเรื้อรัง: ไมมีขอมูลของมนุษยใชได
ทองแดง:
เสนทางเขาเมืองประถมศึกษา: การสูดดมเขาไปในรางกาย,
TargetOrgans: ระบบทางเดินหายใจ, ผิวหนังตาตับและไตผลเฉียบพลัน:
การสูดดม: สารจากฝุนละอองในอากาศหรือควันของอาจเกิดจากการเชื่อม,
บดหรือขัดหรือการดําเนินงานในระหวางการซอมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณที่ปนเปอน
อาการอาจรวมถึงการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจสวนบน, ปอด, ไอ,
รสโลหะในปากมีไขออนเพลียคลื่นไสหลอดลมอักเสบหนาวสั่น "โลหะควันไข"
อาการหอบหืดเชนปวดศีรษะเหงื่อออกทองเสียปสสาวะมากเกินไป, วิงเวียนทั่วไป
ตา: ฝุนหรือควันเกิดการระคายเคืองของอาจกอใหเกิด
ผิวหนัง: อนุภาคหรือฝุนละอองอาจจะขัดกับผิว
การกลืนกิน: ไตและความเสียหายที่อาจสงผลใหตับถาปริมาณมากจะถูกกลืน สาร: IARC, NTP, OSHA,
ACGIH, NIOSH และไมแสดงรายการทองแดงเปนสารกอมะเร็ง
เงื่อนไขการแพทย aggravated โดย Long-TermExposure: ปฏิกิริยาภูมิแพหรือความไวตอโลหะ
ที่ไดรับสารอาจทําใหรุนแรงขึ้นเงื่อนไขเชนสมรรถภาพปอดผิดปกติ, หอบหืด, ถุงลมโปงพอง,
หลอดลมอักเสบเรื้อรังที่มีอยูกอนไตตับหรือความเสียหายของระบบประสาท คนที่มีโรควิลสัน (โรค
metabolic ที่หายากลักษณะการเก็บขอมูลของทองแดงในตับ, ไต, สมอง)
เปนความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการไดรับสารทองแดงและอาจพัฒนาเปนโรคตับแข็ง,
สมองเสียหายความเสียหาย CNS หรือโรคไต
ผลเรื้อรัง: การสัมผัสกับฝุนเรื้อรังทองแดงหรือควันของอาจทําใหระคายเคืองของเยื่อเมือก,
กะบังจมูกทะลุผิวหนังและการเปลี่ยนสีผม
มาตรา 4 การปฐมพยาบาล
การสูดดม: ลบออกไปที่อากาศบริสท
ุ ธิ์
ควรพบแพทยถาเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือหายใจพัฒนากลายเปนเรื่องยาก
สัมผัสทางตา: ลางตาดวยน้ําสะอาดสําหรับอยางนอย 15 นาที ควรพบแพทยหากมีอาการระคายเคือง
ผิวหนัง: ชะลางพื้นทีไ่ ดรบ
ั ผลกระทบดวยสบูแ
 ละน้ํา ควรพบแพทยหากมีอาการระคายเคือง
การกลืนกิน: ลางปากดวยน้ํา ควรพบแพทยถาเกิดการระคายเคืองยังคงมีอยู
หลังจากปฐมพยาบาลรับที่เหมาะสมในพืช, แพทย, หรือการสนับสนุนชุมชนทางการแพทย
มาตรา 5 เพลิงไหม
จุดวาบไฟ: N/A
การเผาไหมอัตรา: N/A
อุณหภูมิติดไฟ: N/A
LEL: N/A
UEL: N/A
ดับเพลิงที:่ อยาใชน้ํา, แซนดหรือเครื่องดับผงแหงควรจะใชเพื่อปกปดไฟฝุน

ไฟไหมที่ผิดปกติหรือการระเบิด Harzard: ถาเปนโลหะจะลดลงถึงรูปแบบผงก็อาจเผาผลาญ
วัสดุที่จะไมรวมผาหมอากาศและไมรบกวนจนดับสนิทและเย็น
การระเบิดอาจทําใหเกิดการเผาไหมถาฝุนถูกกวนเปน clound โดยใหออกซิเจนไปยังพื้นทีผ
่ ิวขนาดใหญ
หลีกเลี่ยงการสัมผัส iodate โพแทสเซียมเปอรออกไซดโพแทสเซียมโซเดียม azide, คลอเรตและโซเดียม
iodate เปอรออกไซดโซเดียมกํามะถัน, คลอเรต, กรดไนตริกและกรดอื่น ๆ ที่แข็งแกรงและฐาน
คําแนะนําการใชดับไฟทีเ่ หมาะสม: อยาปลอยไหลบาจากวิธีการควบคุมไฟสูท
 อระบายน้ําหรือแหลงน้ํา
ติดตอหนวยงานดับเพลิงและบอกพวกเขาที่ตั้งและลักษณะของอันตราย ทังสเตน Cpper
ในรูปของโลหะไมไดเปนที่เผาไหมได
อุปกรณดบ
ั เพลิง:
เนื่องจากไฟอาจผลิตสินคาที่มีการสลายตัวทางความรอนทีเ่ ปนพิษใหสวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุด
(SCBA) พรอมหนากากแบบเต็มดําเนินการในดันความตองการหรือโหมดบวกแรงดัน

มาตรา 6 ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
ขนาดเล็กทีส
่ ะอาดขึน
้ ทันทีที่รั่วไหลทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
สวมถุงมือและแวนตาหนาเหมาะสมดานความปลอดภัย
ใชขั้นตอนการทําความสะอาดขึ้นแหงและหลีกเลี่ยงการสรางฝุน เครื่องดูดขึ้นหรือกวาด
สถานที่หกวัสดุในที่สะอาดแหง sealable ภาชนะที่มีปายชือ
่ ,
หกขนาดใหญพื้นทีท
่ ี่ชัดเจนของบุคลากรและยายทวนลม ใชขั้นตอนการทําความสะอาดขึ้นแหง
หลีกเลี่ยงการสรางฝุน
หากสูดดมความเสี่ยงจากการไดรับสารที่มีอยูใหสวมเครื่องชวยหายใจเอาฝุนเขาไปรับการอนุมัติจาก
NIOSH รวบรวมวัสดุที่สามารถกูคืนไดลงในภาชนะบรรจุที่มข
ี อความสําหรับการรีไซเคิล
ขอกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย: ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบงั คับของ OSHA (29 CFR 1010.220)
มาตรา 7 มอบหมายและการเก็บรักษา
การจัดการ Rrecautions: จํากัด ทั้งหมดที่ติดตอสวนบุคคลที่ไมจําเปน ใชในพื้นที่มีอากาศถายเท
เมื่อจัดการไมกินดื่มหรือสูบบุหรี่ เสมอลางมือดวยสบูและน้ําหลังการสัมผัส
วิธีการเก็บรักษา: เก็บในที่เย็นแหงพืน
้ ที่มีอากาศถายเทออกไปจาก incompatibles
ขอกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย: ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบงั คับของ OSHA
มาตรา 8 / การปองกันสวนบุคคล
การควบคุมทางวิศวกรรม: ใหระบบทั่วไปหรือทองถิ่นไอเสียระบายอากาศเพื่อรักษา concertrations
อากาศดานลางพิกเซล OSHA
เสื้อผาปองกันภัยสวนบุคคล / อุปกรณ:
ตา: แวนตานิรภัย
ที่เคยสัมผัสคือโอกาส
ความดันหายใจของสายการบินมีความตองการหรือเครื่องชวยหายใจที่มีขอแนะนําสําหรับงานที่มีศักยภาพสู
งในการเปดรับฝุน
 ทองแดงหรือควันของ
มาตรา 9 สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ / ขอมูลทั่วไป: ทองแดงสีเทาทีเ่ ปนของแข็งโลหะ ที่ไมมีกลิ่น
มากขึ้นเล็กนอยที่ละลายในกรดไนตริก, กรดซัลฟูริกและน้ํา regia ที่ละลายน้ําไดในสวนผสมของกรด
hydroflouric และกรดไนตริก ความดันไอ (kPa): 0 หนาแนนไอ (อากาศ = 1): N / A
ความถวงจําเพาะ (H2 O = 1, ที่ 4 ℃) :12.02-17 .17 กรัม / ซีซี
องคประกอบสารระเหย (Vol%): ละลายน้ํา 0: พีเอชทีไ่ มละลายนำ: N / A
ชวงจุดเดือด: ทังสเตน: 5900 ℃ (10,652 ℉) ที่ 760 มม. ปรอททองแดง: 2567 ℃ (4703 ℉)
กลางจุดเยือกแข็ง / จุดหลอมเหลว: ทังสเตน: 3410 ℃ (6171 ℉) ทองแดง: 1083 ℃ (1763 ℉)
มาตรา 10 ความเสถียรและความความวองไวตอปฏิกิริยา
ความเสถียร / เซชั่น / สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: ทังสเตน - โลหะทองแดงถือวามีเสถียรภาพ
พอลิเมออันตรายจะไมเกิดขึน
้ จุดหลอมเหลวอาจสรางอันตรายของควัน
กันไมไดจัดเก็บ: ไมเก็บกับอะเซทิลีน, ไนเตรต ammounium, Bromates, คลอเรต, iodates, คลอรีน,
ฟลูออรีน, คลอรีน trifluoride, ocide เอทิลีนไฮดราซีน, กรด hydrozoic
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดไฮโดรเจนซัลไฟด, azide นําฟอสฟอรัสกรดไนตริก, เปอรออกไซดโพแทสเซียม
azide โซเดียมเปอรออกไซดและโซเดียม 1-Bromo-1-โพรพิลีน
มาตรา 11 ขอมูลทางพิษวิทยา
ทังสเตน:

ความเปนพิษ: เสนทางที่ไมรูจัก (หนู) LD50: 2000mg/kg
สารทีไ่ ดรบ
ั การตรวจสอบเปน effector สืบพันธุในเพศหญิงหนู-Oral TDLo 1 .16mg/kg
ระคายเคือง: ผิว (กระตาย) 500mg/24 ตา hr-ออน (กระตาย) 500mg/24 hr-ออน
ทองแดง:
ความเปนพิษ: ปาก (มนุษย) TDLo 0 .12mg/kg
มาตรา 12 ขอมูลเชิงนิเวศน
ทังสเตน:
ชะตากรรมสิง่ แวดลอม: ไมมีขอมูลตอระบบนิเวศนที่ม:ี ไมมีขอมูลทองแดง:
ชะตากรรมสิง่ แวดลอม:
สารประกอบทองแดงจํานวนมากและซับซอนจะละลายไดงา ยดังนั้นทองแดงเปนหนึง่ ในโทรศัพทมือถือหนัก
ในดิน การเคลื่อนไหวของทองแดงจะถูก จํากัด โดยการดูดซับเพื่ออินทรียดินเหนียวและวัสดุอื่น ๆ
เนื่องจากความจริงที่วาทองแดงเปนสารอาหารที่จําเปนก็จะถูกสะสมในพืชและสัตว
ตอระบบนิเวศนในน้ําจืดความเปนพิษเฉียบพลันลดลงตามการเพิ่มความแข็ง ที่ความแข็งของ 100mg / l,
เฉียบพลัน NAWQ เปนหอยแมลงภูถึง 600 μ g / l ในน้ําเค็มไวเฉียบพลันในชวงทีส
่ ัตวน้ําตั้งแต 5 0.8 g / l
สําหรับเลี้ยงหอยแมลงภูสฟ
ี าถึง 600 g / l สําหรับปูสีเขียว คาต่ําสุดที่เรื้อรังสําหรับพืชน้ํา
-4-

เปน1μg / ลิตร
มาตรา 13 มาตรการการกําจัด
การกําจัด: ทังสเตน - ทองแดงจะถูกนําไปรีไซเคิล
ตามที่ใชบงั คับในทองถิน
่ กฎระเบียบของรัฐและรัฐบาลกลาง
มาตรา 14 ขอมูลการขนสง
ไมมีกฎระเบียบ DOT พิเศษที่เกี่ยวของกับวัสดุเมื่อจัดสงในรูปของแข็งที่มี
มาตรา 15 ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
กฎระเบียบของ EPA:
RCRA 40 CFR: ยังไมไดระบุไว SARA 40 CFR 372.65: จดทะเบียน
SARA EHS 40 CFR 355: ยังไมไดระบุไว TSCA: จดทะเบียน
วัสดุนี้ประกอบดวยทองแดง
ทองแดงเปนไปตามขอกําหนดของการรายงานของมาตรา 313 หัวขอⅢและ CFR สวนที่ 373
มาตรา 16 ขอมูลอื่น ๆ
ขอมูลขางตนเชื่อวาจะถูกตอง แตไมไดมุงหมายที่จะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานั้น
ผลิตภัณฑโลหะจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตนใด ๆ
ความเห็นหรือคําถามใด ๆ ควรจะถูกนําไป:
แมวาจีนทังสเตน MANU ออนไลน & SALES คอรป (ab.CTOMS)
ไดพยายามที่จะใหขอมูลที่เปนปจจุบันไวในที่นี้และถูกตอง CTOMS
ไมไดเปนตัวแทนเกี่ยวกับความถูกตองหรือความครบถวนสมบูรณของขอมูลและไมรับผิดชอบตอความสูญเ
สียหรือความเสียหายการบาดเจ็บของชนิดซึ่งอาจเปนผลมาจากหรือไม

เกิดขึ้นจากการใชหรือการพึ่งพาขอมูลโดยบุคคลใด ๆ ขอมูลที่มีอยูในแผนนี้ถูก procided
สําหรับการแสดงผลที่สาธารณะผานทางอินเทอรเน็ตและจะไมใหใชรวมกับผลิตภัณฑที่จําหนายโดย
CTOMS ใด ๆ การรับประกันของผลิตภัณฑ CTOMS ไมมจ
ี ะแสดงหรือระบุโดยนัยเอกสารฉบับนี้
Hands: แนะนําการปองกันมือเมื่อการจัดการโลหะเพื่อปองกันการตัดจาก slivers และขอบ
การปองกันระบบทางเดินหายใจ: การใช NIOSH ไดรับการอนุมัติเครื่องชวยหายใจหากเกิน TLV หรือ

