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ทังสเตนออกไซด MSDS
สวน 1: กับสารเคมีและการระบุ บริษัท
ชื่อสินคา: ทังสเตนออกไซด
รหัสสินคา: SLT3496
CAS #: 1314-35-8
RTECS: YO7760000
TSCA: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ทังสเตนออกไซด
CI #: 77901
พอง:
สูตรทางเคมี: WO3

สวน 2: องคประกอบและขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม
สวนประกอบ:
ชื่อ

CAS #

% โดยน้ําหนัก

ออกไซดทังสเตน

1314-35-8

100

ขอมูลทางพิษวิทยาเกีย
่ วกับสวนผสม: ออกไซดทังสเตน: ปาก (LD50): เฉียบพลัน: 1059 mg / kg [Rat]

สวนที่ 3: ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเฉียบพลัน
อันตรายในกรณีที่เขาตา (ระคายเคือง) จากการกลืนกินจากการสูดดม เล็กนอยอันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (ระคายเคือง)
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง:
ผลการกอมะเร็ง:ไมสามารถใชได ผลการกลายพันธุ: ไมสามารถใชได ผล teratogenic:ไมสามารถใชได ความเปนพิษพัฒนาการ:ไมสามารถใชได
สัมผัสซ้ําเปนเวลานานหรือไมเปนที่รจ
ู ักไปซ้ําเติมสภาพทางการแพทย

สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
การสัมผัสทางตา: ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนใด ๆ อยาใชครีมรอบดวงตา ควรพบแพทย
สัมผัสทางผิวหนัง:
หลังจากที่สัมผัสกับผิวหนังลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก เบา ๆ และทั่วถึงลางผิวที่ปนเปอนดวยน้ําที่ไหลและสบูท
 ี่ไมขัดสี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคนระมัดระวังในการพับสะอาดรอยแยก, รอยยับและขาหนีบ ปกคลุมผิวระคายเคืองกับผิวนวล
ถาการระคายเคืองยังคงมีอยูแสวงหาการรักษาพยาบาล ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนการนํามาใชใหม
การสัมผัสทางผิวหนังรายแรง:ไมสามารถใชได

การสูดดม: อนุญาตใหเหยื่อทีเ่ หลืออยูในพื้นที่อากาศถายเทไดดี ควรพบแพทยทันที
การสูดดมที่จริงจัง:ไมสามารถใชได
การกลืนกิน:
หามทําใหอาเจียน ตรวจสอบริมฝปากและปากเพื่อยืนยันวาเนื้อเยื่อเสียหายบงชี้ไดวาวัสดุที่เปนพิษถูกกิน; กรณีที่ไมมส
ี ญ
ั ญาณดังกลาว
ิ ปากเพื่อปาก ควรพบแพทยทันที
แตไมไดขอสรุป คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด หากเหยื่อไมหายใจใหดําเนินการชวยชีวต
การกลืนกินที่จริงจัง:ไมสามารถใชได

สวนที่ 5: ขอมูลไฟและระเบิด
ความไวไฟของสินคา: อาจเปนที่เผาไหมที่อุณหภูมส
ิ ูง
อุณหภูมิทต
ี่ ิดไฟได:ไมสามารถใชได
จุดวาบ:ไมสามารถใชได
ขีด จํากัด การติดไฟ:ไมสามารถใชได
ผลิตภัณฑจากการเผาไหม: บางโลหะออกไซด
อันตรายดับเพลิงในการแสดงตนของสารตาง ๆ :ไมสามารถใชได
อันตรายจากการระเบิดในการแสดงตนของสารตาง ๆ :
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในทีท
่ ี่มผ
ี ลกระทบทางกล:ไมสามารถใชได
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในทีท
่ ี่มีจําหนายแบบคงที:่ ไมสามารถใชได
ไฟสื่อการตอสูแ
 ละคําแนะนํา:
ไฟไหมขนาดเล็ก: ใชผงเคมีแหง ไฟไหมขนาดใหญ: การใชน้ําฉีดเปนฝอยหมอกหรือโฟม อยาใชดําน้ํา
ขอสังเกตขอที่เกิดอัคคีภย
ั :ไมสามารถใชได ขอสังเกตขอทีอ
่ ันตรายจากการระเบิด:ไมสามารถใชได

สวนที่ 6: ดับเพลิง
การรั่วไหลขนาดเล็ก:
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะนําของแข็งที่หกรั่วไหลในภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิ้นการทําความสะอาดโดยการกระจายน้าํ บนพื้นผิวที่ปนเปอนและจําหนายไปตามทองถิ่นและภูมภ
ิ าคที่ตองการอํานาจ
หกรั่วไหลมาก:
ใชพลั่วที่จะนําวัสดุที่เปนภาชนะกําจัดของเสียไดสะดวก
เสร็จสิ้นการทําความสะอาดโดยการกระจายน้าํ บนพื้นผิวที่ปนเปอนและอนุญาตใหอพยพออกผานระบบสุขาภิบาล
ระวังวาสินคาไมอยูในที่ระดับความเขมขนขางตน TLV ตรวจสอบ TLV เมื่อ MSDS และกับเจาหนาทีท
่ อ
 งถิ่น

สวนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา
ขอควรระวัง:
เก็บใหหางจากความรอน เก็บหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ ภาชนะบรรจุที่วางเปลาทําใหเกิดความเสีย
่ งที่เกิดไฟ,
ระเหยตกคางอยูภายใตตูดด
ู ควัน คายประจุออกจากอุปกรณที่มีวส
ั ดุทั้งหมด อยาเขาไปในรางกาย อยาหายใจเอาฝุน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาสวมชุดปองกันที่เหมาะสมในกรณีของการระบายอากาศไมเพียงพอ,
ใหสวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมถาติดเครือ
่ งปรึกษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลาก

การจัดเก็บ:
เก็บภาชนะใหแหง เก็บในที่เย็น คายประจุออกจากอุปกรณทม
ี่ ีวัสดุทั้งหมด ใหปดภาชนะใหแนน เก็บในที่เย็นและมีอากาศถายเท,
วัสดุทต
ี่ ิดไฟไดควรเก็บไวใหหา งจากความรอนสูงและอยูหางจากออกซิไดซที่แข็งแกรง

สวนที่ 8: / การปองกันสวนบุคคล
วิศวกรรมการควบคุม:
ใชเปลือกกระบวนการระบบดูดอากาศเฉพาะทีห
่ รือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษาระดับอากาศดานลางแนะนําขอ จํากัด การสัมผัส
หากการดําเนินงานของผูใชสรางฝุนควันหรือหมอกใหใชการระบายอากาศเพื่อใหสัมผัสกับสารปนเปอนในอากาศต่ํากวาวงเงินที่ไดรับสาร
การปองกันสวนบุคคล:
ั อนุมัติ / รับการรับรองหรือเทียบเทา ถุงมือ
แวนตา Splash เสื้อโคทแล็บ เครื่องชวยหายใจฝุน ใหแนใจวาไดใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรบ
การปองกันสวนบุคคลในกรณีหกรั่วไหลมาก:
แวนตา Splash ชุดเต็ม เครื่องชวยหายใจฝุน รองเทาบูท ถุงมือ เครื่องชวยหายใจชนิดมีถงั ควรจะใชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมของผลิตภัณฑ
เสื้อผาที่ใชปองกันที่แนะนําอาจจะไมเพียงพอปรึกษาผูเชีย
่ วชาญกอนทีจ
่ ะจัดการกับผลิตภัณฑนี้
ขีด จํากัด การไดรับสาร:
TWA: 5 STEL: 10 (mg/m3) ที่ปรึกษาหนวยงานทองถิ่นสําหรับขอ จํากัด การสัมผัสทีย
่ อมรับได

สวนที่ 9: คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
สถานะทางกายภาพและลักษณะที่ปรากฏ: Solid
กลิ่น:ไมสามารถใชได
Taste:ไมสามารถใชได
น้ําหนักโมเลกุล: 231.85 กรัม / โมล
สี:ไมสามารถใชได
พีเอช (1% soln / น้ํา): ไมสามารถใชงาน
จุดเดือด:ไมสามารถใชได
จุดหลอมเหลว: 1473 ° C (2683.4 ° F)
อุณหภูมิวิกฤต:ไมสามารถใชได
ความถวงจําเพาะ: 7.16 (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
เขากันไมไดกับสารตางๆ:ไมสามารถใชได
กัดกรอน: ปลอดสนิมในทีท
่ ี่มีกระจก
ขอสังเกตเกี่ยวกับขอตอปฏิกิรย
ิ า:ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอทีก
่ ัดกรอน:ไมสามารถใชได
เซชั่น: เลขที่

สวนที่ 11: ขอมูลทางพิษวิทยา
เสนทางของการเขา: สัมผัสกับตา การสูด การนําเขาไปในรางกาย
ความเปนพิษตอสัตว: ความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก (LD50): 1059 mg / kg [Rat]
ผลเรื้อรังเกี่ยวกับมนุษย:ไมสามารถใชได
ผลเปนพิษอื่น ๆ เกี่ยวกับมนุษย:
อันตรายในกรณีที่มีการกลืนกินจากการสูดดม เล็กนอยอันตรายในกรณีทถ
ี่ ก
ู ผิวหนัง (ระคายเคือง)
ขอสังเกตขอที่เปนพิษตอสัตว:ไมสามารถใชได
ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบขอเรื้อรังเกี่ยวกับมนุษย:ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอที่เปนพิษอื่น ๆ ในมนุษย:ไมสามารถใชได

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

สวนที่ 13: มาตรการการกําจัด
กําจัดของเสีย:

สวนที่ 14: ขอมูลการขนสง
จําแนก DOT: ยังไมไดมีการควบคุมวัสดุ DOT (United States)
บัตรประจําตัว: ไมสามารถใชงาน
บทบัญญัติพิเศษสําหรับการขนสง: ไมสามารถใชงาน

สวนที่ 15: ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดอื่น ๆ
รัฐบาลกลางและรัฐระเบียบ: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ทังสเตนออกไซด
กฎระเบียบอื่น ๆ : ไมมี ..
Classifications อื่น ๆ :
WHMIS (แคนาดา): ยังไมไดถูกควบคุมภายใต WHMIS (แคนาดา)
dscl (EEC):
R22-อันตรายเมื่อกลืนกิน R36-ระคายเคืองตอตา
ทําปฏิกริ ิยา (U.S.A. ):
อันตรายตอสุขภาพ: 2
ไฟอันตราย: 1
ปฏิกิริยา: 0
การปองกันสวนบุคคล: E
แหงชาติ Fire Protection Association (U.S.A. ):
สาธารณสุข: 2
ไวไฟ: 1
ปฏิกิริยา: 0
อันตรายจําเพาะ:
อุปกรณปองกัน
ถุงมือ เสื้อโคทแล็บ เครื่องชวยหายใจฝุน ใหแนใจวาไดใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุมัติ / รับการรับรองหรือเทียบเทา แวนตา

