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

MSDS เออรเบียม
การจําแนกผลิตภัณฑที่ I.

ชื่อการคา:

เออรเบียม

สูตร:

Er

CAS #:

7440-52-0

ครั้งที่สอง สวนผสมอันตรายที่เกิดจาก
%
สวนประกอบที่เปนอันตราย

OSHA/PEL

เออรเบียม

N/E

0-100

อนุภาคไมไดควบคุมไวเปนอยางอื่น

0-100

ACGIH/TLV
N/E

3

3

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

3

10 mg/m total dust

III ขอมูลทางกายภาพ
o

จุดเดือด:

2868 C

จุดหลอมเหลว:
ความถวงจําเพาะ:

1529 C
9.07

ความหนาแนนของไอ:

N/A

ความดันไอ:

N/A

o

% Volatiles:
0
ลักษณะทีป
่ รากฏและกลิ่น: ผงสีเทาเขม, สีเงินที่เปนของแข็งไมมก
ี ลิน
่
การละลายใน H2O: ไมละลายน้ํา

IV FIRE และการระเบิดขอมูลอันตราย
จุดวาบไฟ: N / A
ไวไฟ: ไวไฟสูง
กัดการระเบิด: Lower: N / E สูงกวา: N / E
สารดับเพลิง: ผงเคมีแหงดับเพลิง Class D หามใชน้ํา
วิธีการดับเพลิงพิเศษ:
นักผจญเพลิงจะตองสวมใบหนาเต็มเครื่องชวยหายใจแบบครบชุดกับเสื้อผาที่ใชปองกันอยางเต็มทีใ่ นกา
รปองกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
ไฟไหมทผ
ี่ ด
ิ ปกติและอันตรายจากการระเบิด: หลีกเลี่ยงการสรางฝุน
 ไดดีเพราะเปนผง,

ผลิตภัณฑเหลานี้มีความสามารถในการสรางระเบิดของฝุน สัมผัสกับน้ําจะปลอยกาซไฮโดรเจนระเบิด
เออรเบียมจะทําปฏิกิริยากับกรดเจือจางเปลงกาซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ / ระเบิด
โวลตขอ
 มูลอันตรายตอสุขภาพ
ผลของการไดรบ
ั สาร:
ที่ดท
ี ส
ี่ ุดของความรูของเราทางเคมีกายภาพและทางพิษวิทยาของเออรเบียมยังไมไดรับการสอบสวนอยา
งละเอียดและบันทึกไว
เออรเบียมถือวาเปนโลหะที่หายากของโลก โลหะเหลานี้เปนปานกลางถึงพิษสูง
อาการของความเปนพิษของธาตุหายากรวมถึงการเคลื่อนไหวคลาย, ataxia,
ลําบากหายใจเดินบนเทากับหลังโคงและความใจเย็น
ธาตุหายากจัดแสดงความเปนพิษต่ําโดยการเปดรับการกลืนกิน
แตเสนทางที่เยือ
่ บุชองทองเปนพิษสูงในขณะที่เสนทางใตผวิ หนังคือยาพิษที่เปนพิษปานกลาง ผลิตจาก
granulomas
ปอดและผิวหนังหลังจากสัมผัสกับพวกเขาตองการการปองกันที่ครอบคลุมเพื่อปองกันการสัมผัสดังกลาว
(Sax, คุณสมบัติอันตรายของวัสดุอุตสาหกรรม.)
ผลเฉียบพลัน:
การสูดดม: อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจและเยื่อเมือก
ฝุนอาจกอใหเกิดโรคหอบหืดและความเสียหายที่ปอดเชนปอด granulomas
ปริมาณมากอาจทําใหเกิดการเคลื่อนไหวคลายการสูญเสียของการประสานงานของกลามเนื้อลําบากยุบห
ายใจระงับประสาทความดันเลือดต่ําและหัวใจและหลอดเลือด การกลืนกิน:
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดผื่นระคายเคืองผิวและ granulomas ตา: อาจกอใหเกิดการระคายเคืองที่ตา
ผลเรื้อรัง:
การสูดดม: การสูดดมเปนเวลานานหร
ื ซ้ําหลายครั้งอาจทําใหเกิดการเคลื่อนไหวคลายการสูญเสียของการประสานงานของกลามเนื้อลําบากยุ
อ
บหายใจระงับประสาทความดันเลือดต่ําและหัวใจและหลอดเลือด
กลืนกิน: อาจสงผลกระทบตออัตราการแข็งตัวของเลือด
ผิวหนัง: อาจทําใหเกิดแผลโรคผิวหนังมีความไวตอความรอนคันและผิวหนัง
ตา: ยังไมมีผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรังที่บันทึกไว
อวัยวะเปาหมาย: อาจสงผลกระทบตอระบบเลือดระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง
เงื่อนไขการแพทยกําเริบโดยทั่วไปตามที่ไดรับสาร: pre-existing ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
สาร: NTP: IARC No: OSHA No: ไมมี
ฉุกเฉินและขั้นตอนการปฐมพยาบาล:
การสูดดม:
เอาเหยื่อที่มีอากาศบริสุทธิใ์ หอบอุนและเงียบสงบใหออกซิเจนถาหายใจไมออกและแสวงหาการรักษาพ
ยาบาล
การกลืนกิน: ใหใสแวนตา 1-2 จากนมหรือน้ําและทําใหอาเจียน, แสวงหาการรักษาพยาบาล
อยาทําใหอาเจียนหรือใหอะไรทางปากกับผูท
 ไ
ี่ มมีสติ
ผิว: ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนวัสดุแปรงปดผิวหนังใหลางดวยสบูแ
 ละน้ํา
ควรพบแพทยถา เกิดการระคายเคืองหรือยังคงมีอยูพัฒนา

EYE: ลางตาทันทีดวยน้ําปริมาณมากเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีโดยใชยาลางตาน้ําพุ
รายการฝาบนและลางและลางไดดีภายใตพวกเขา
รับการรักษาพยาบาลหากเกิดการระคายเคืองหรือยังคงมีอยูพ
 ัฒนา
VI ขอมูลความไวตอปฏิกร
ิ ย
ิ า
เสถียรภาพ: Stable เงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยง: ไมมี
เขากันไมได (Material เพื่อหลีกเลี่ยง): Air, ความชื้น, กรด, วัสดุออกซิไดซ, ฮาโลเจน
อันตรายจากการสลายตัว: ไฮโดรเจนกาซอันตราย: จะไมเกิด
ปกเกลาเจาอยูหัว ขั้นตอนการหกหรือรั่วไหล
ขั้นตอนที่จะตองดําเนินการในกรณีที่วส
ั ดุจะถูกปลอยออกหรือหก:
สวมเครื่องชวยหายใจทีแ
่ ละปองกันที่เหมาะสมที่ระบุไวในสวน VIII
แยกพื้นทีท
่ ี่หกรั่วไหลและใหการระบายอากาศ
สูญญากาศขึ้นหกโดยใชอนุภาคทีม
่ ีประสิทธิภาพสูงสัมบูรณ (HEPA)
กรองอากาศและสถานทีใ่ นภาชนะปดการกําจัดที่เหมาะสม ดูแลไมใหยกระดับฝุนละออง
ใชเครื่องมือที่ไมกอประกายไฟ
วิธีการกําจัดของเสีย: ทิ้งใหสอดคลองกับทองถิ่นรัฐและกฎหมาย
VIII คุมครองขอมูลพิเศษ
การปองกันทางเดินหายใจ: NIOSH อนุมัติเครือ
่ งชวยหายใจเอาฝุนเขาไป
การระบายอากาศ: ใชงานและเก็บในกาซเฉื่อยเชนอารกอน จัดการในการควบคุมบรรยากาศทีแ
่ หง
ใชไอเสียในทองถิ่นเพื่อรักษาความเขมขนของการสัมผัสในระดับต่ํา ไอเสียทั่วไปจะไมแนะนํา
ถุงมือ: ถุงมือยาง
การปองกันดวงตา: แวนตานิรภัย
ชุดปองกันหรืออุปกรณปองกันที่เหมาะสมเกียรเพื่อปองกันการปนเปอน
ทรงเครื่อง ความระมัดระวังเปนพิเศษ
ขอควรระวังทีจ
่ ะตองดําเนินการในการจัดการและจัดเก็บ: เก็บในที่แหงและเย็นในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
อากาศและความชื้นทีส
่ ําคัญ เก็บใหหางจากออกซิไดเซอรและวัสดุอื่น ๆ อยูภายใตความไมลงรอยกัน
รานคาภายใตอารกอนหรือสภาพแวดลอมเฉื่อย หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหายใจ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือทางผิวหนังและดวงตา ลางมือใหสะอาดหลังการสัมผัส
อยาขยี้ตาดวยมือที่เปอน อยากิน, ดื่มหรือสูบบุหรี่ในพื้นทีท
่ ํางาน
ขอควรระวังอื่น ๆ :
หลีกเลี่ยงการสรางฝุนเปนผลิตภัณฑเหลานี้เชนวัสดุสวนใหญในรูปแบบผงทีม
่ ีความสามารถในการสรางร
ะเบิดของฝุน
วิธีปฏิบัติงาน: ไมเก็บ, ใช, และ /
หรือกินอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑยาสูบหรือเครื่องสําอางในบริเวณทีส
่ ารนีจ
้ ะถูกเก็บไว
ลางมือและหนาอยางระมัดระวังกอนที่จะรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มโดยใชยาสูบ,
การใชเครื่องสําอางหรือการใชหองน้ํา
ลางผิวหนังทันทีทส
ี่ ัมผัสในการลบกระเด็นตั้งใจของการติดตอกับสารนี้
รักษาอางน้ําอยางปลอดภัยและน้ําพุยาลางตาในพื้นทีท
่ ํางาน มีออกซิเจนพรอม

สถานะการขนสง:
ระเบียบ DOT:
ของแข็ง:
ระดับอันตราย: ไมมี
ชิ้น, ผงและฟอยล Thin:
อันตรายประเภท: 4.1
หมายเลขประจําตัว: UN3178
กลุมบรรจุภณ
ั ฑ: III
ชื่อในการขนสง: ของแข็งไวไฟ, nos, นินทรีย (เออรเบียม)
อันตรายของ OSHA: ใช
SARA จําแนกหัวขอ III อันตราย: อันตรายไฟไหมอันตรายตอการทําปฏิกิรย
ิ า
งบคําเตือน: Solid ไวไฟเมื่อผงหรือฟอยลบาง
ทุกรูปแบบจะทําปฏิกิริยากับกรดเจือจางเปลงกาซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟ / ระเบิด
ขอมูลขางตนเชื่อวาเปนทีถ
่ ูกตอง
แตไมไดมุงหมายทีจ
่ ะรวมทุกอยางและจะตองถูกนํามาใชเปนแนวทางเทานัน
้ ESPI
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการใชงานหรือจากการสัมผัสสารขางตนใด ๆ

