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ทังสเตนออกไซดสีเหลือง MSDS
I.

การจํา แนกสินคา

ชื่อการคา:

ทัง สเตนออกไซดสีเหลือง

สูตร:

WO3

CAS จํานวน:

1314-35-8

II.

สวนผสมอันตรายที่ เกิด จาก

ชิ้นสวนที่เปนอั นตราย: ทังสเตนออกไซดสีเหลือง
0-100

เปอรเซ็นต(%):

3

OSHA/PEL:

10 mg/m

ACGIH/TLV:
HMIS
การใหคะแนน:

5 mg/m

3

สาธารณสุข:
ไวไฟ:

0

ปฏิกิริยา:

III.

2

0

ขอมูลทางกายภาพ

จุดเดือด:

N/E

จุดหลอมเหลว:

1473 C

ความถวงจําเพาะ:
สามารถในการละลาH 2O:

o

7.16 g/cc
ไมละลาย

ลักษณะที่ ปรากฏและกลิ่ น: สีเหลืองเปนผงสีเขียวสีเหลืองหรื อชิ้นกลิ่ นไม
IV ไฟไหมและการระเบิดขอมูลอันตราย
จุดวาบไฟ: N / A
อุณหภูมิติดไฟ: N / A
ขีด จํากัด การติดไฟ: Upper: N / A เออร: N / A
ดับเพลิงที่ใชสารเคมีดับไฟที่เหมาะสมสํ าหรับวัสดุโดยรอบและประเภทของเพลิงไหม วิธีการดับเพลิ งพิเ ศษ:
นักผจญเพลิงจะตองสวมใบหนาเต็มเครื่องชวยหายใจแบบครบชุดกับเสื้อผ าที่ใชปองกันอยางเต็มที่ในการปองกันการสัมผัสกับผิ
วหนังและดวงตา ควันจากไฟเปนอั นตราย แยกของเหลวที่ไ หลออกเพื่อปองกั นไมใหเกิดมลพิษทางสิ่ งแวดลอม

เกิดอัคคีภัยและการระเบิ ดที่ผิดปกติ: เมื่อความรอนถึงการสลายตัว , ทังสเตนออกไซดอาจปลอยควันพิษ อาจมีปฏิกิริยารุนแรงก
ับลิเธียม, ClF3 และ CL2
V. สุขภาพผลขอมูลการเกิดอั นตรายจากการสัมผัสสาร:
ที่ดีที่สุดของความรูของเราทางเคมีสมบั ติทางกายภาพและทางพิษวิทยาจากทังสเตนออกไซด ยังไมไ ดรับการสอบสวนอย างละเ
อียดและบันทึกไว
อุตสาหกรรม, ทังสเตนออกไซดไมกอใหเกิดอัน ตรายตอสุขภาพที่สําคัญ
ที่ไดรับสารสวนใหญจะเกี่ยวขอ งกับฝุนที่เกิด จากการบดและการกัด ของทั้งสองแรหัวหนาของทั งสเตนคือ scheelite และ
wolframite overdoses
ขนาดใหญกอใหเกิดการรบกวนในระบบกลางการประสาททองเสีย หายใจลมเหลวและการตายในสัตวทดลอง (Sax,
คุณสมบั ติอันตรายของวัสดุอุตสาหกรรม, ฉบับที่แปด)
ผลเฉี ยบพลัน:
การสูดดม: อาจทําใหเกิดการระคายเคือ งตอระบบทางเดินหายใจ การกลืนกิน: คือพิษจากการกลืนกิน
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดการระคายเคือ งขัด ตา: อาจกอใหเกิดการระคายเคือ งขัด
ผลเรื้อรัง:
การสูดดม: ไมมีผลกระทบตอสุ ขภาพเรื้อรังที่บั นทึกไว
การกลืนกิน : overdoses ขนาดใหญอาจทําใหเกิ ดการรบกวนระบบประสาทและโรคอุ จจาระรวง ผิวหนัง:
ไมมีผลกระทบตอสุ ขภาพเรื้อรั งที่บันทึกไว
ตา: ยังไมมีผลกระทบตอสุ ขภาพเรื้อรังที่บันทึกไว
เสนทางของการเขา: การสูดดม, ผิวหนัง, ตาและการกลืนกิน
อวัยวะเปาหมาย: อาจสงผลกระทบตอ ระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทสวนกลาง
เงื่อนไขการแพทยกําเริบ โดยทั่วไปตามที่ไ ดรับสาร: pre-existing ความผิ ดปกติของระบบทางเดินหายใจ สาร: NTP: IARC
No: OSHA No: ไมมี
ฉุกเฉิ นและขั้นตอนการปฐมพยาบาล:
การสูดดม:
ลบออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ใหอบอุนและเงียบสงบใหออกซิเจนถาหายใจไมอ อกและแสวงหาการรักษาพยาบาลหากอาการยังคง
มีอยู
การกลืนกิน : ให 1-2 แกวนมหรือน้ําและกระตุนใหอาเจียนพบแพทยหากอาการยังคงมีอยู
อยาทําใหอาเจียนหรือใหอะไรทางปากกับผูที่ไมมีสติ ผิว:
ถอดเสื้อผาที่เปอนวัสดุแปรงปดผิวหนังใหลางบริเวณที่ไดรับผลกระทบดวยสบู ออนและน้ําพบแพทยหากอาการยังคงมีอยู
ตา: ลางตาดวยน้ําอุนยกเปลือกตาบนและลางเปนเวลาอยางนอย 15 นาที ควรพบแพทยหากอาการยั งคงมีอยู
VI ขอมู ลความไวตอปฏิกิริยา
เสถียร: เสถียร
เงื่อนไขที่ ควรหลีกเลี่ยง: ไมมี
เขากันไมได (Material ที่ควรหลีกเลี่ยง): ลิเธียม, ClF3 และ CL2 กรด,
อันตรายที่เกิ ดจากการสลายตั ว: ไมมี
ผลิตภัณฑอันตรายจะไมเกิ ด

ปกเกลาเจาอยูหัว ขั้นตอนการหกหรือรั่วไหล
ขั้นตอนที่จะตอ งดําเนินการในกรณีที่วัส ดุจะถูกปลอยออกหรือหก:
สวมเครื่อ งชวยหายใจที่และปองกันที่เ หมาะสมที่ระบุไวในสวน VIII แยกพื้นที่ที่หกรั่วไหลและใหการระบายอากาศ
สูญญากาศขึ้นหกโดยใชอนุภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสัมบู รณ (HEPA) กรองอากาศและสถานที่ในภาชนะป ดเพื่อ นําไปกําจัด
ดูแลไมใหยกระดับฝุนละออง
วิธีการกําจัดของเสีย: กําจัดตามขอบังคับทอ งถิ่นรัฐและรัฐบาลกลาง
VIII คุมครองขอมู ลพิ เศษ
การปองกันทางเดินหายใจ: ฝุน NIOSH อนุมัติหมอกชวยหายใจ
การระบายอากาศ: ใชไอเสียในทองถิ่ นเพื่อรักษาความเขมขนที่หรือต่ํากวา TLV ไอเสียทั่วไปขอแนะนํา
ถุงมือ : ถุงมือยาง
การปองกันดวงตา: แวนตานิรภัย
ชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันที่เหมาะสมเกียรเพื่อปองกันการปนเปอน
ทรงเครื่อง ความระมั ดระวังเปนพิเศษ
ขอควรระวังที่จะตองดําเนินการในการจัดการและจัดเก็บ : เก็บในที่เย็นและแหง, เก็บในภาชนะบรรจุที่ป ดสนิท
ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส
วิธีปฏิบัติงาน:
ดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานวิศวกรรมและการทํา งานเพื่อลดและรักษาระดับความเขม ขนของการสัมผั สในระดับ ต่ํา
ใชดูแลทําความสะอาดที่ดีแ ละการสุขาภิบาล อยาใชยาสูบหรืออาหารในพื้นที่ ทํางาน ลางใหสะอาดกอนกินอาหารและสูบบุหรี่
อยาพัดฝุนออกจากเสื้อผา หรือผิวหนังที่มีการอั ดอากาศ รักษาความสามารถในการลางตาลางยั่งยืน ,
ฝกบัวความปลอดภัยและสถานที่เปยกโชกสําหรับซักผา
TSCA จดทะเบีย น: ใช
ระเบียบ DOT:
ระดับอันตราย: ไมมี
ขอมูลขางต นเชื่อวาเปนที่ ถูกตอง แตไมไดมุงหมายที่จะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานั้น ESPI
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตนใด ๆ

