ความปลอดภัยของวัสดุทังสเตนเอกสารขอมูล
สวน 1: กับสารเคมีและการระบุ บริษัท
ชื่อสินคา: ทังสเตน
รหัสสินคา: SLT4213
CAS #: 7440-33-7
RTECS: YO7175000
TSCA: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ทังสเตน
CI #: ไมสามารถใชงานได
พอง:
สูตรทางเคมี: W

สวน 2: องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
สวนประกอบ:
ชื่อ
ทังสเตน

CAS #
7440-33-7

%
โดยน้ําหนัก
100

ขอมูลทางพิษวิทยาเกี่ยวกับสวนผสม: LD50 ทังสเตน: ไมสามารถใชได LC50: ไมสามารถใชได

สวนที่ 3: ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึน
้ เฉียบพลัน
เล็กนอยอันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (ระคายเคือง) จากตา (ระคายเคือง)
จากการกลืนกินจากการสูดดม กัดกรอนตอตาและ
ผิว จํานวนความเสียหายของเนื้อเยื่อขึ้นอยูกับระยะเวลาของการติดตอ
สัมผัสกับตาสามารถทําใหเกิดความเสียหายกระจกตาหรือตาบอด
สัมผัสกับผิวหนังสามารถผลิตอักเสบและพอง
การสูดดมฝุนจะผลิตการระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจ
ทางเดิน, ลักษณะการเผาไหม, จามและไอ
รุนแรงมากกวาการไดรบ
ั สารที่สามารถผลิตความเสียหายปอดสําลัก,
หมดสติหรือเสียชีวิต
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง:
เล็กนอยอันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (ระคายเคือง) จากตา (ระคายเคือง)
จากการกลืนกินจากการสูดดม สารกอมะเร็ง
ผล: ไมสามารถใชได ผลการกลายพันธุ: ไมสามารถใชได ผล teratogenic: ไมสามารถใชได
ความเปนพิษพัฒนาการ: ไมสามารถใชได
สัมผัสซ้ําของตาไปยังระดับที่ต่ําของฝุนสามารถผลิตระคายเคืองที่ตา

ผิวสัมผัสซ้ําสามารถผลิตทําลายผิวทองถิน
่ หรือโรคผิวหนัง
การสูดดมซ้ําของฝุนสามารถผลิตแตกตางกัน
องศาของการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือปอดเสียหาย

สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
การสัมผัสทางตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนใด ๆ อยาใชครีมรอบดวงตา ควรพบแพทย
สัมผัสทางผิวหนัง:
ถาสารเคมีที่ไดลงบนผาสวนของรางกายทีถ
่ อดเสื้อผาที่ปนเปอนไดโดยเร็วที่สุดเพื่อปกปอง
มือของตัวเองในรางกายของคุณและ วางเหยื่อน้ําทวมภายใตฝกบัวอาบน้ํา
ถาสารเคมีที่มีผิวสัมผัสของเหยื่อเชน
เปนมือ: เบา ๆ และทั่วถึงลางผิวที่ปนเปอนดวยน้ําทีไ่ หลและสบูท
 ไี่ มขัดสี เปนอยางยิ่ง
ระมัดระวังในการพับสะอาดรอยแยก, รอยยับและขาหนีบ
ถาการระคายเคืองยังคงมีอยูแสวงหาการรักษาพยาบาล ทําความสะอาดเสื้อผาที่ปนเปอน
กอนที่จะใช
การสัมผัสทางผิวหนังรายแรง:
ลางดวยสบูฆาเชื้อและครอบคลุมผิวปนเปอนดวยครีมปองกันแบคทีเรีย ควรพบแพทย
การสูดดม: อนุญาตใหเหยื่อที่เหลืออยูในพื้นที่อากาศถายเทไดดี ควรพบแพทยทน
ั ที
การสูดดมที่จริงจัง:
อพยพคนออกจากเหยื่อไปยังพื้นทีป
่ ลอดภัยโดยเร็วที่สุด คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie,
เข็มขัดหรือเข็มขัด ถา
หายใจลําบาก, ออกซิเจน หากเหยื่อไมหายใจใหดําเนินการชวยชีวิตปากเพื่อปาก คําเตือน: อาจ
เปนอันตรายตอคนที่ใหความชวยเหลือที่จะใหการชวยชีวิตเปาปากเมื่อสูดดมวัสดุที่เปนพิษหรือติดเชื้
อ
ที่มีฤทธิ์กัดกรอน ควรพบแพทยทันที
การกลืนกิน:
หามทําใหอาเจียน คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด หากเหยื่อไมหายใจใหดําเนินการ
ชวยชีวิตปากเพื่อปาก ควรพบแพทยทันที
การกลืนกินที่จริงจัง: ไมสามารถใชได

สวนที่ 5: ขอมูลไฟและระเบิด
ความไวไฟของสินคา: อาจเปนทีเ่ ผาไหมที่อุณหภูมิสงู
ที่ติดไฟไดอุณหภูม:ิ ไมสามารถใชได
สิ่งที่นา Flash: ไมสามารถใชได
ขีด จํากัด การติดไฟ: ไมสามารถใชได

ผลิตภัณฑจากการเผาไหม: บางโลหะออกไซด
อันตรายดับเพลิงในการแสดงตนของสารตาง ๆ : ไมสามารถใชได

อันตรายจากการระเบิดในการแสดงตนของสารตาง ๆ :
ความเสี่ยงจากการระเบิดของผลิตภัณฑในทีท
่ ี่มีผลกระทบทางกล: ไมสามารถใชได
ความเสี่ยงจากการระเบิดของผลิตภัณฑใน
การปรากฏตัวของการปลอยคงที:่ ไมสามารถใชได ไฟสื่อการตอสูและคําแนะนํา:
ไฟไหมขนาดเล็ก: ใชผงเคมีแหง ไฟไหมขนาดใหญ: การใชน้ําฉีดเปนฝอยหมอกหรือโฟม
อยาใชดําน้ํา
ขอสังเกตขอทีเ่ กิดอัคคีภัย: วัสดุในรูปแบบผงที่สามารถสรางการระเบิดของฝุน
ขอสังเกตขอที่อน
ั ตรายจากการระเบิด: ไมสามารถใชได

สวนที่ 6: ดับเพลิง
การรั่วไหลขนาดเล็กใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสมที่จะนําของแข็งที่หกรั่วไหลในภาชนะกําจัดของเสียไดส
ะดวก
หกรั่วไหลมาก:
ของแข็งกัดกรอน หยุดการรั่วไหลถาไมมีความเสี่ยง อยาใหน้ําในภาชนะ อยาสัมผัสสารเคมีที่หก
ใชน้ําฉีดเพื่อ
ลดไอระเหย ปองกันการไหลเขาทอระบายน้ําชั้นใตดินหรือพื้นทีท
่ ี่ จํากัด ; เขื่อนถาจําเปน
กําจัดแหลงกําเนิดไฟทัง้ หมด โทร
เพื่อขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการกําจัด ระวังวาสินคาไมอยูในที่ระดับความเขมขนขางตน TLV
ตรวจสอบ TLV เมื่อ
ความปลอดภัยและมีหนวยงานทองถิน
่

สวนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา
ขอควรระวัง:
เก็บภาชนะใหแหง เก็บใหหางจากความรอน เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ
ภาชนะบรรจุที่วางเปลาทําใหเกิดความเสี่ยงทีเ่ กิดไฟ, ระเหย
ที่เหลืออยูภายใตตูดูดควัน คายประจุออกจากอุปกรณที่มีวัสดุทั้งหมด อยาหายใจเอาฝุน
อยาเติมน้ําไปนี้
สินคาทีส
่ วมชุดปองกันที่เหมาะสมถาคุณรูส
 ึกไมสบาย,
แสวงหาการรักษาพยาบาลและการแสดงฉลากเมื่อเปนไปได
การจัดเก็บ:
เก็บภาชนะใหแหง เก็บในที่เย็น คายประจุออกจากอุปกรณที่มีวัสดุทงั้ หมด วัสดุกัดกรอนควรเก็บไวใน
ความปลอดภัยในการจัดเก็บแยกตางหากตูหรือหอง

สวนที่ 8: / การปองกันสวนบุคคล
วิศวกรรมการควบคุม:
ใชเปลือกกระบวนการระบบดูดอากาศเฉพาะที่หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ
เพื่อรักษาระดับอากาศดานลางแนะนำ
ขีด จํากัด การไดรับสาร
หากการดําเนินงานของผูใชสรางฝุนควันหรือหมอกใหใชการระบายอากาศเพื่อใหสัมผัสกับสารปนเป
อนในอากาศ
Personal Protection:
การปองกันสวนบุคคล:

แวนตา Splash ผากันเปอนสังเคราะห เครื่องชวยหายใจฝุน
ใหแนใจวาไดใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุมัติ / รับการรับรองหรือเทียบเทา ถุงมือ
การปองกันสวนบุคคลในกรณีหกรั่วไหลมาก:
แวนตา Splash ชุดเต็ม เครื่องชวยหายใจฝุน รองเทาบูท ถุงมือ
เครื่องชวยหายใจชนิดมีถังควรจะใชเพื่อหลีกเลี่ยง
การสูดดมของผลิตภัณฑ
เสื้อผาที่ใชปองกันที่แนะนําอาจจะไมเพียงพอปรึกษาผูเ ชี่ยวชาญกอนการจัดการนี
ผลิตภัณฑ
ขีด จํากัด การไดรับสาร:
TWA: 5 ceil: 10 (mg/m3) จาก ACGIH ปรึกษาเจาหนาทีท
่ อ
 งถิ่นสําหรับขอ จํากัด
การสัมผัสที่ยอมรับได

สวนที่ 9: คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
สถานะทางกายภาพและลักษณะที่ปรากฏ: Solid
กลิ่น: ไมสามารถใชได Taste: ไมสามารถใชได
น้ําหนักโมเลกุล: 183.85 กรัม / โมล
สี: ไมสามารถใชได
พีเอช (1% soln / น้ํา): ไมสามารถใชงาน
จุดเดือด: 5900 ° C (10652 ° F) จุดหลอมเหลว: 3410 ° C (6170 ° F)
อุณหภูมิวิกฤต: ไมสามารถใชได ความถวงจําเพาะ: 19.35 (น้ํา = 1) ความดันไอ: ไมสามารถใชงาน
ความหนาแนนของไอ: ไมสามารถใชได
ความผันผวน: ไมสามารถใชได
สมบัต:ิ ไมสามารถใชได น้ํา / น้ํามัน Dist Coeff. ไมสามารถใชได Ionicity (ในน้ํา): ไมสามารถใชได
คุณสมบัติการกระจาย: ไมสามารถใชได
ละลาย: ไมละลายในน้ําเย็น

สวนที่ 10:
ขอมูลความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
เสถียรภาพ: สินคามีเสถียรภาพ

อุณหภูมิเกิดความไมเสถียร: ไมสามารถใชได
เงื่อนไขของความไมแนนอน: ไมสามารถใชได
เขากันไมไดกับสารตางๆไมสามารถใชได
กัดกรอน: ปลอดสนิมในทีท
่ ี่มีกระจก
ขอสังเกตเกี่ยวกับขอตอปฏิกิริยา: ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอที่กัดกรอน: ไมสามารถใชได
เซชั่น: เลขที่

สวนที่ 11: ขอมูลทางพิษวิทยา
เสนทางของการเขา: ไมสามารถใชได

ความเปนพิษตอสัตว:
LD50: ไมสามารถใชได LC50: ไมสามารถใชได
ผลเรื้อรังเกี่ยวกับมนุษย: ไมสามารถใชได
ผลเปนพิษอื่น ๆ เกี่ยวกับมนุษย: เล็กนอยอันตรายในกรณีทถ
ี่ ูกผิวหนัง (ระคายเคือง)
จากการกลืนกินจากการสูดดม
ขอสังเกตขอทีเ่ ปนพิษตอสัตว: ไมสามารถใชได
ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบขอเรื้อรังเกี่ยวกับมนุษย: ไมสามารถใชได ขอสังเกตขอที่เปนพิษอืน
่ ๆ
ในมนุษย: ฝุนรําคาญ

สวนที่ 12: ขอมูลเชิงนิเวศน
ตอระบบนิเวศน: ไมสามารถใชได BOD5 และ COD: ไมสามารถใชได
อุปกรณจากสลายตัวทางชีวภาพ:
อาจจะเปนอันตรายผลิตภัณฑยอยสลายในระยะสัน
้ จะไมนา
อยางไรก็ตามการยอยสลายนานผลิตภัณฑในระยะที่อาจเกิดขึ้น
ความเปนพิษของผลิตภัณฑจากสลายตัวทางชีวภาพ: ผลิตภัณฑจากการยอยสลายเปนพิษมากขึ้น
ขอสังเกตเกี่ยวกับสินคาพิเศษจากการยอยสลาย: ไมสามารถใชได

สวนที่ 13: มาตรการการกําจัด
กําจัดของเสีย:

สวนที่ 14: ขอมูลการขนสง
DOT การจัดหมวดหมู: ชั้น 8: ของแข็งกัดกรอน
Identification: ผงโลหะ, ไวไฟ, n.o.s. (ผงทังสเตน): UN3089 PG: III
บทบัญญัติพิเศษสําหรับการขนสง: ไมสามารถใชได

สวนที่ 15: ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดอื่น ๆ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐ:
เพนซิล RTK: Tungsten แมสซาชูเซต RTK: Tungsten TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ขอบังคับอื่น
Tungsten: OSHA: อันตรายตามความหมายของการสื่อสารมาตรฐาน Hazard (29 CFR 1910.1200)
Classifications อื่น ๆ :
WHMIS (แคนาดา): E-CLASS: ของแข็งกัดกรอน
dscl (EEC):
ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูกจัดแบงตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
ทําปฏิกิริยา (U.S.A. ):
สุขภาพอันตราย: อันตรายไฟ 3: 1 ปฏิกิริยา: 0
การปองกันสวนบุคคล:
แหงชาติ Fire Protection Association (U.S.A. ):
สุขภาพ: 3 ความไวไฟ: 1 ปฏิกิริยา: 0

