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MSDS ทอง
สวนที่ 1: สินคาและการระบุ บริษท
ั
ชื่อสินคา:
ครอบครัวทางเคมี:
มีชื่อทางเคมี:

ทอง - วัสดุหลัก
โลหะ
โลหะผสม

สวนที่ 2: องคประกอบ / สวนผสม
MATERIAL
Gold

CAS No.
7440-57-5

%
99 – 99+

* TLV, ACGIH
N/A

* PEL, OSHA
N/A

* ทั้งหมดขีด จํากัด การไดรับสารอยูในมิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ (mg/m3)
สวนที่ 3: ไมอันตรายประจําตัวประชาชน
ภาพรวมฉุกเฉิน:
โลหะผสมขายเปนในรูปแบบของแข็งมักจะไมถือวาเปนอันตราย
แตถา กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบดละลายตัดหรือกระบวนการอื่น
ๆ
ที่เปนสาเหตุของการเปดตัวของฝุนละอองหรือควันในระดับที่เปนอันตรายจากฝุนละอองในอากาศอา
จจะสรางขึ้น
วิถท
ี างหลักของรายการ: การสูดดมสัมผัสกับผิวหนัง, อวัยวะเปาหมาย: สกิน
ผลของมนุษยและอาการของการรับสารมากเกินไป:
ขางลางนี้เปนบางอยางอันตรายตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งนําไปใชกับสวนผสมที่เปนอันตรายที่พบใ
นโลหะผสมเรื่อง (s)
GOLD: ไมมีโดยทั่วไปเปนพิษ
ผิวอาจทําใหเกิดการติดตอโรคผิวหนัง
การสูด ฝุนที่อาจจะเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเพื่อติดตาม
การนําเขาไปในรางกาย
โดยทั่วไปไมมพ
ี ิษ
เงื่อนไขทางการแพทยที่รายแรงขึ้นจากการไดรับสาร:
บุคคลที่อาจมีปฏิกิริยาแพโลหะหรือความไวอาจพบผื่นทีผ
่ ิวหนังหรือโรคผิวหนังถาสัมผัสทางผิวหนังกับผลิตภัณฑนี้เกิ
ดขึ้น บุคคลที่มฟ
ี งกชั่นที่ปอดผิดปกติ แตอาจเกิดการดอยคาตอไปถาฝุนหรือควันที่สด
ู เขาไป
สารกอมะเร็งอางอิง: สวนประกอบไมไดระบุไวในรายงานประจําปเกี่ยวกับสารกอมะเร็งที่เตรียมไวโดยแหงชาติ
โครงการพิษวิทยาเชนเดียวกับหนวยงานระหวางประเทศเพือ
่ การวิจัยเกี่ยวกับซีรี่ส Monograph มะเร็งหรือโดย OSHA
สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับตา: ฝุนหรือผงควรจะลางจากตาดวยน้ําทีไ
่ หลเปนเวลา 15 นาที
หากมีอาการระคายเคืองไดรับความชวยเหลือทางการแพทย
การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผิว: ผิวและลดรอยถลอกสามารถรักษาโดยการปฐมพยาบาลมาตรฐาน
การปนเปอนผิวดวยผง dustor สามารถลบออกไดดวยน้ําและสบู

หากมีอาการระคายเคืองไดรับความชวยเหลือทางการแพทย
การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับการสูดดม:
หายใจลําบากที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุนหรือควันตองกําจัดที่มีอากาศบริสท
ุ ธิ์
หากหยุดหายใจดําเนินการหายใจและการขอความชวยเหลือทางการแพทยในครั้งเดียว
สวนที่ 5: มาตรการการผจญเพลิง
จุดวาบไฟ: ไมติดไฟเปนของแข็ง
อุปกรณผจญเพลิง: วัสดุนี้เปนที่ไมตด
ิ ไฟ ใชสารเคมีดับไฟที่เหมาะสมสําหรับการเกิดเพลิงไหมโดยรอบ
อยาใชนา้ํ เพื่อดับไฟที่มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับโลหะหลอมเหลวเนื่องจากศักยภาพในการระเบิดดวยไอน้ํา
ขั้นตอนการเกิดเพลิงไหมเปนพิเศษ: เครื่องชวยหายใจแบบครบชุดควรสวมเมื่อสูไฟฝุนโลหะ
ระดับสูงของฝุน
 ละอองหรืออนุภาคเล็ก ๆ ในอากาศอาจติดไฟหรือระเบิดได
มาตรา 6: ดับเพลิง
ขั้นตอนการหกหรือรั่วไหลในรูปของแข็งวัสดุนี้ poses ไมมีปญหาสะอาดขึ้นเปนพิเศษ ใชทาํ ความสะอาดตามปกติขั้นตอน;
สูญญากาศหรือกวาด HEPA เปยกสําหรับทําความสะอาดจากฝุนหรือผง อยาใชอากาศอัดสําหรับการทําความสะอาด
มาตรา 7: การเก็บรักษาและการจัดการ
ในรูปแบบของแข็งวัสดุนี้ poses ปญหาพิเศษ เก็บโลหะในบริเวณที่แหง ไมเก็บที่อยูตด
ิ กับกรด
มาตรา 8: การควบคุมการสัมผัสสาร / การปองกันสวนบุคคล
ที่ตองมีการปองกันตา: แวนตานิรภัยไดรับการแนะนํา
ขอกําหนดในการปองกันผิว: ถุงมือปองกันที่แนะนําเพื่อปองกันไมใหเกิดการระคายเคืองทางกล
ปองกันระบบหายใจ: ไมจําเปนไดตามปกติ ใชเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมไดรับการอนุมต
ั ิ NIOSH
ถาความเขมขนของฝุนละอองในอากาศเกิน OSHA, ACGIH หรือ PEL, TLV
อุปกรณปองกันอื่น ๆ : น้ําพุลางตาควรจะพรอมใชงานในพื้นทีใ่ นการใชงานหรือการจัดการ
ขีด จํากัด การไดรับสาร: ยังไมไดจัดตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่เปนทั้ง โปรดดูหมวดที่ 2
ที่ตองระบาย:
หมด Local: แนะนํา, เมื่อตัดบดหรือละลายหรือการดําเนินงานอื่น ๆ ที่มีฝุนหรือควันทีถ
่ ูกสรางขึ้นทั่วไป: แนะนํา
การเฝาระวังสิ่งแวดลอม: ถาการดําเนินการสรางฝุนหรือควัน,
การสัมผัสกับวัสดุที่ขนมาทางอากาศควรไดรบ
ั การพิจารณาโดยมีกลุมตัวอยางอากาศที่ถา ยในโซนหายใจพนักงานและพื้นที่
ทํางาน
มาตรา 9: คุณสมบัตท
ิ างเคมีและกายภาพ
Solid metal
COLOR:
Golden/Yellow
PHYSICAL FORM:
o
1064 C
ODOR:
None
MELT POINT:
SOLUBILITY IN WATER: Insoluble
SPECIFIC GRAVITY: Varies
o
VOLATILE BY WEIGHT: Essentially zero VAPOR PRESSURE: 1 mm @ 1869

VAPOR DENSITY:

17.0 @ 1063

o

Section 10: Reactivity
STABILITY:

This is a stable material.

INCOMPATIBILITIES:

HAZARDOUS POLYMERIZATION:Will not occur.

Acetylene, Ammonia, Acids and Strong Oxidizers.

DECOMPOSITION PRODUCTS:

None under proper usage conditions.

CONDITIONS TO AVOID:

Conditions which create dust or fumes.
มาตรา 11: ขอมูลทางพิษวิทยา

มีขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของโลหะผสมนี้ไมมีคือ
ภายใตการใชงานปกติของรูปของแข็งของวัสดุนี้มีอันตรายตอสุขภาพนอย
เชื่อมตัดฝุนบดหรือกระบวนการใด
ๆ
ที่สรางควันหรืออาจกอใหเกิดออกไซดระดับอันตรายขององคประกอบบางอยางที่เปน
อยูในมาตรา 2
มาตรา 12: ขอมูลเชิงนิเวศน
ในรูปแบบของแข็งสารนี้กอปญหาสิ่งแวดลอมยังไมมีการพิเศษ
ผงโลหะหรือฝุน
 อาจมีผลกระทบอยางมีนย
ั สําคัญเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและน้ํา
การปลอยกาซที่รั่วไหลและเผยแพรไปยังสภาพแวดลอมทีค
่ วรจะควบคุมไดทันที
มาตรา 13 มาตรการการกําจัด
เนื่องจากมูลคาที่แทจริงของมันสูงวัสดุนค
ี้ วรยึด
ทิ้งตามที่มท
ี ั้งหมดของรัฐบาลกลางกฎระเบียบของรัฐและทองถิ่น,

D.O.T. SHIPPING NAME:
D.O.T. HAZARD CLASS:
PRODUCT RQ:

มาตรา 14: ขอมูลการขนสง
Not regulated TECHNICAL SHIPPING NAME: Metal Alloy
None
UN/NA NUMBER:
None
None

IATA, ขอบังคับสินคาอันตราย: ไมควบคุมในรูปแบบของแข็ง
มาตรา 15: ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
สถานภาพของ OSHA:
ไมมีกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงมาตรฐานการสื่อสารอันตรายของความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและบริหารสาธารณสุข, 29 CFR 1910.1200,
พิจารณาสวนประกอบของผลิตภัณฑวต
ั ถุอันตรายนี้
สถานภาพ TSCA:
ผลิตภัณฑเหลานี้เปนสวนผสม
สวนประกอบของผลิตภัณฑเหลานี้มีการระบุไวในสินคาคงคลัง TSCA
สารเคมีของสารเคมีทม
ี่ ีอยู
สถานภาพ RCRA: ยังไมไดกําหนด
SARA

TITLE

III:

องคประกอบของโลหะผสมนีม
้ ีสารอันตรายดังกลาวขางตนอยางใดอยางหนึง่
รอยละและเปนเรื่องที่ตองการการรายงานตามมาตรา SARA หัวขอ III 313
สารสูงสุดที่ CAS อัตรารอยละของ RS
ไม

(1)

