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ยูเรเนียม MSDS AA มาตรฐาน
สวน 1: กับสารเคมีและการระบุ บริษัท
ชื่อสินคา: ยูเรเนียม AA มาตรฐาน
รหัสสินคา: SLU1042
CAS #: ผสม
RTECS: ไมสามารถใชงาน
TSCA: TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ยูเรเนียม; กรดไนตริก 70%;
น้ํา
CI #: ไมสามารถใชงานได
พอง:
ชื่อสารเคมี: ไมสามารถใชงาน
สูตรทางเคมี: ไมสามารถใชงาน

สวน 2: องคประกอบและขอมูลเกีย
่ วกับสวนผสม

สวนประกอบ:
ชื่อ

CAS #

% โดยน้ําหนัก

ยูเรเนียม

7440-61-1

0.1

น้ํา

7732-18-5

98.5

กรดไนตริก, ไอ

7697-37-2

1.4

ขอมูลทางพิษวิทยาเกีย
่ วกับสวนผสม: LD50 ยูเรเนียม: ไมสามารถใชไดLC50: ไมสามารถใชไดกรดไนตริก, ไอ: ไอ (LC50):
เฉียบพลัน: 67 ppm 4 ชั่วโมง (s) [Rat]

สวนที่ 3: ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเฉียบพลัน
อันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง
(กัดกรอนระคายเคือง
permeator),
จากตา
(ระคายเคือง)
จากการกลืนกินจากการสูดดม
ของเหลวหรือละอองสเปรยอาจผลิตความเสียหายของเนื้อเยื่อโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเยื่อบุของตาปากและระบบทางเดินหายใจ
สัมผัสกับผิวหนังอาจผลิตไหม
การสูดดมของสเปรยอาจผลิตการระคายเคืองอยางรุนแรงของระบบทางเดินหายใจลักษณะไอสําลักหรือหายใจถี่
รุนแรงมากกวาการไดรับสารทีส
่ ามารถทําใหเสียชีวิต
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบตอสุขภาพเรื้อรัง:
อันตรายในกรณีที่ถูกผิวหนัง (กัดกรอนระคายเคือง permeator), จากตา (ระคายเคือง) จากการกลืนกินจากการสูดดม ปลอด sensitizer
สําหรับผิว ผลการกอมะเร็ง: ประกาศ + (พิสูจน) ตาม [ยูเรเนียม] OSHA ผลการกลายพันธุ: ไมสามารถใชไดผล teratogenic:
ไมสามารถใชไดความเปนพิษพัฒนาการ: ไมสามารถใชไดสารเปนพิษตอ

ปอดเยื่อเมือกหรือการสัมผัสซ้าํ เปนเวลานานถึงเนื้อหาสามารถผลิตเปาหมายทําลายอวัยวะ

ติดตอซ้ําหรือเปนเวลานานดวยสเปรยหมอกอาจผลิตระคายเคืองตาเรื้อรังและระคายเคืองที่ผวิ หนังอยางรุนแรง
การระคายเคืองตอระบบทางเดินซ้ําหรือการสัมผัสเปนเวลานานถึงสเปรยอาจผลิตระบบทางเดินหายใจนําไปสู
การโจมตีบอยครั้งของการติดเชื้อหลอดลม
สัมผัสซ้ําไปวัสดุที่เปนพิษสูงอาจผลิตการเสื่อมสภาพทั่วไปของสุขภาพโดยการสะสมในหนึง่ หรือหลายอวัยวะมนุษย

สวนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล
สัมผัสทางตา:
ตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนใด ๆ ทันทีลางตาดวยน้าํ อยางนอย 15 นาทีโดยลืมตาในนา น้ําเย็นอาจจะใช อยาใชครีมรอบดวงตา
ควรพบแพทย
สัมผัสทางผิวหนัง:
ถาสารเคมีที่ไดลงบนผาสวนของรางกายที่ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนไดโดยเร็วที่สด
ุ เพื่อปกปองมือของตัวเองในรางกายของคุณและ
วางเหยื่อน้ําทวมภายใตฝกบัวอาบน้ํา
ถาสารเคมีที่มผ
ี วิ สัมผัสของเหยื่อเชนมือ:
เบา
ๆ
และทั่วถึงลางผิวที่ปนเปอนดวยน้ําที่ไหลและสบูท
 ี่ไมขัดสี โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคนระมัดระวังในการพับสะอาดรอยแยก, รอยยับและขาหนีบ
น้ําเย็นอาจจะใช ถาการระคายเคืองยังคงมีอยูแ
 สวงหาการรักษาพยาบาล ทําความสะอาดเสื้อผาที่เปอนกอนการนํามาใชใหม
การสัมผัสทางผิวหนังรายแรง:
ลางดวยสบูฆาเชื้อและครอบคลุมผิวปนเปอนดวยครีมปองกันแบคทีเรีย ควรพบแพทยทันที
การสูดดม: อนุญาตใหเหยื่อทีเ่ หลืออยูในพื้นที่อากาศถายเทไดดี ควรพบแพทยทันที
การสูดดมที่จริงจัง:
อพยพคนออกจากเหยื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วทีส
่ ุด คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด ถาหายใจลําบาก, ออกซิเจน
หากเหยื่อไมหายใจใหดําเนินการชวยชีวต
ิ ปากเพื่อปาก
คําเตือน:
มันอาจจะเปนอันตรายตอคนทีใ่ หความชวยเหลือที่จะใหการชวยชีวิตเปาปากเมื่อสูดดมวัสดุที่เปนพิษหรือติดเชื้อที่มีฤทธิก
์ ัดกรอน
ควรพบแพทยทันที
การกลืนกิน:
หามทําใหอาเจียน ตรวจสอบริมฝปากและปากเพื่อยืนยันวาเนื้อเยื่อเสียหายบงชี้ไดวาวัสดุที่เปนพิษถูกกิน; กรณีทไ
ี่ มมีสัญญาณดังกลาว
แตไมไดขอสรุป คลายเสื้อผาคับเชนคอ, tie, เข็มขัดหรือเข็มขัด หากเหยื่อไมหายใจใหดําเนินการชวยชีวต
ิ ปากเพื่อปาก ควรพบแพทยทันที
การกลืนกินที่จริงจัง: ไมสามารถใชได

สวนที่ 5: ขอมูลไฟและระเบิด
ความไวไฟของสินคา: ไมติดไฟ
อุณหภูมิทต
ี่ ิดไฟได: ไมสามารถใชงาน
สิ่งที่นา Flash: ไมสามารถใชงาน
ขีด จํากัด การติดไฟ: ไมสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑจากการเผาไหม: ไมสามารถใชได
อันตรายดับเพลิงในการแสดงตนของสารตาง ๆ : ไมสามารถใชงาน

อันตรายจากการระเบิดในการแสดงตนของสารตาง ๆ :
ความเสีย
่ งจากการระเบิดของผลิตภัณฑในทีท
่ ี่มผ
ี ลกระทบทางกล:
ไมสามารถใชไดความเสี่ยงจากการระเบิดของผลิตภัณฑในที่ทม
ี่ ีจําหนายแบบคงที:่
ไมสามารถใชไดเล็กนอยทีร่ ะเบิดไประเบิดในที่ทม
ี่ ีการลดวัสดุของวัสดุทต
ี่ ิดไฟไดของสารอินทรีย
สื่อการผจญเพลิงและคําแนะนํา: ไมสามารถใชงาน
ขอสังเกตขอที่เกิดอัคคีภย
ั : ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอทีอ
่ ันตรายจากการระเบิด: ไมสามารถใชได

สวนที่ 6: ดับเพลิง
การรั่วไหลขนาดเล็ก:
เจือจางดวยน้าํ และถูขึ้นหรือดูดซับดวยวัสดุเฉื่อยแหงและสถานทีใ่ นการกําจัดของเสียในภาชนะที่เหมาะสม
ทําใหเปนกลางตกคางดวยสารละลายเจือจางของโซเดียมคารบอเนต

ถาจําเปน:

หกรัว่ ไหลมาก:
ของเหลวที่มฤ
ี ทธิ์กัดกรอน
หยุดการรัว่ ไหลถาไมมค
ี วามเสี่ยง
การดูดซับดวยดินทรายหรือวัสดุอื่นที่ไมตด
ิ ไฟ
อยาใหนา้ํ ในภาชนะ
อยาสัมผัสสารเคมีทห
ี่ ก ใชผา มานน้ําฉีดเปนฝอยเพื่อเบี่ยงเบนดริฟทไอ ปองกันการไหลเขาทอระบายน้ําชั้นใตดินหรือพื้นที่ที่ จำกัด ;
เขื่อนถาจําเปน
โทรขอความชวยเหลือเกี่ยวกับการกําจัด
ตอตานสารตกคางดวยสารละลายเจือจางของโซเดียมคารบอเนต
ระวังวาสินคาไมอยูในที่ระดับความเขมขนขางตน TLV ตรวจสอบ TLV เมื่อ MSDS และกับเจาหนาทีท
่ อ
 งถิ่น

สวนที่ 7: การจัดการและการเก็บรักษา
ขอควรระวัง:
เก็บล็อคขึ้นเก็บภาชนะใหแหง
อยาเขาไปในรางกาย
อยาหายใจเอากาซ
/
ควัน
/
อยาเติมน้ําใหกับผลิตภัณฑในกรณีของการระบายอากาศไมเพียงพอนี้ใหสวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมถากิน,
ใหปรึกษาแพทยทันทีและแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

ไอ

/

สเปรย

การจัดเก็บ: วัสดุกัดกรอนควรเก็บไวในตูเก็บความปลอดภัยทีแ
่ ยกตางหากหรือหองพัก

สวนที่ 8: / การปองกันสวนบุคคล
วิศวกรรมการควบคุม:
ใหการระบายอากาศหรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อใหมีความเขมขนในอากาศของไอระเหยต่ํากวาเกณฑคา ขีด จํากัด ของตน
ตรวจสอบใหแนใจวาสถานียาลางตาและฝกบัวความปลอดภัยมีความใกลชิดกับสถานทีท
่ ํางานสถานี
การปองกันสวนบุคคล:
โลใบหนา ชุดเต็ม เครื่องชวยหายใจไอ ใหแนใจวาไดใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุมต
ั ิ / รับการรับรองหรือเทียบเทา ถุงมือ รองเทาบูท
การปองกันสวนบุคคลในกรณีหกรั่วไหลมาก:
แวนตา Splash ชุดเต็ม เครื่องชวยหายใจไอ รองเทาบูท ถุงมือ เครื่องชวยหายใจชนิดมีถังควรจะใชเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมของผลิตภัณฑ
เสื้อผาที่ใชปองกันที่แนะนําอาจจะไมเพียงพอปรึกษาผูเชีย
่ วชาญกอนทีจ
่ ะจัดการกับผลิตภัณฑนี้

ขีด จํากัด การไดรับสาร:
ยูเรเนียม TWA: 0.2 STEL: 0.6 (mg/m3) จากกรดไนตริก ACGIH, ไอ TWA: 2 ceil: 4 (ppm) TWA: 5 ceil: 10 (mg/m3)
ที่ปรึกษาหนวยงานทองถิ่นสําหรับขอ จํากัด การสัมผัสทีย
่ อมรับได

สวนที่ 9: คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
สถานะทางกายภาพและลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลว
กลิ่น: Not available
Taste: Not available
น้ําหนักโมเลกุล: ไมสามารถใชงาน
สี: ไมสามารถใชได
พีเอช (1% soln / น้ํา): กรด
จุดเดือด: คาที่รจ
ู ักกันต่ําสุดคือ 82.6 ° C (180.7 ° F) (กรดไนตริก, ไอ) ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก: 99.76 ° C (211.6 ° F)
จุดหลอมเหลว: อาจเริ่มที่จะแข็งที่ -41.6 ° C (-42.9 ° F) ขึ้นอยูกับขอมูลสําหรับ: กรดไนตริก, ไอ
อุณหภูมิวิกฤต: ไมสามารถใชได
ความถวงจําเพาะ: ถัวเฉลีย
่ ถวงน้ําหนัก: 1 (น้ํา = 1)
ความดันไอ:
คาทีร่ ูจักกันมากที่สด
ุ คือ 45 มม. ปรอท (@ 20 ° C) (กรดไนตริก, ไอ) ถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก: 17.92 มม. ปรอท (@ 20 ° C)
ความหนาแนนของไอ: คาที่รจ
ู ักกันมากที่สด
ุ คือ 0.62 (อากาศ = 1) (น้ํา)
ความผันผวน: ไมสามารถใชได
สมบัต:ิ คาทีร่ จ
ู ก
ั กันมากที่สด
ุ คือ 0.29 ppm (กรดไนตริก, ไอ)
น้ํา / น้ํามัน Dist Coeff:. ไมสามารถใชได
Ionicity (ในน้ํา): ไมสามารถใชได
คุณสมบัติการกระจาย: ดูการละลายในน้ํา
ละลาย: ละลายน้ําไดอยางงายดายในน้ําเย็น

สวนที่ 10: ขอมูลความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
เสถียรภาพ: สินคามีเสถียรภาพ
อุณหภูมิเกิดความไมเสถียร: ไมสามารถใชได
เงื่อนไขของความไมแนนอน: ไมสามารถใชได
เขากันไมไดกับสารตางๆ: เล็กนอยปฏิกิรย
ิ าทีจ
่ ะเกิดปฏิกิรย
ิ ากับตัวแทนลดวัสดุที่ตด
ิ ไฟ, สารอินทรีย, โลหะ, กรด, ดาง

กัดกรอน: ปลอดสนิมในทีท
่ ี่มีกระจก
ขอสังเกตเกี่ยวกับขอตอปฏิกิรย
ิ า: ไมสามารถใชได
ขอสังเกตขอทีก
่ ัดกรอน: ไมสามารถใชได
เซชั่น: เลขที่

สวนที่ 11: ขอมูลทางพิษวิทยา
เสนทางของการเขา: ติดตอผิวหนัง สัมผัสกับตา การสูด การนําเขาไปในรางกาย
ความเปนพิษตอสัตว:
คําเตือน: LC50 ระบุไว VALUES ประมาณบนพื้นฐานของการไดรับสาร 4-HOUR ความเปนพิษเฉียบพลันของไอ (LC50): 4786 ppm 4
ชั่วโมง (s) (Rat) (คาที่คํานวณไดสําหรับผสม)
ผลเรื้อรังในคน:
ผลการกอมะเร็ง: ประกาศ + (พิสูจน) ตาม [ยูเรเนียม] OSHA สารเปนพิษตอปอดเยื่อเมือก
ผลเปนพิษอื่น ๆ เกี่ยวกับมนุษย: อันตรายในกรณีทถ
ี่ ูกผิวหนัง (ระคายเคืองกัดกรอน, permeator), จากการกลืนกินจากการสูดดม
ขอสังเกตขอที่เปนพิษตอสัตว: Not available
ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบขอเรื้อรังเกี่ยวกับมนุษย: Not available
ขอสังเกตขอที่เปนพิษอื่น ๆ ในมนุษย: ไมสามารถใชได

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: 8 หมู: ของเหลวกัดกรอน
บัตรประจําตัว :: กรดไนตริก, การแกปญหา (กรดไนตริก, ไอ): UN2031 PG: II
บทบัญญัติพิเศษสําหรับการขนสง: มลภาวะตอทะเล

สวนที่ 15: ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดอื่น ๆ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐ:
เพนซิล RTK: กรดไนตริก 70% แมสซาชูเซต RTK: กรดไนตริก 70% TSCA 8 (ข) สินคาคงคลัง: ยูเรเนียม; กรดไนตริก 70%; น้ํา SARA
302/304/311/312 สารที่เปนอันตรายอยางยิง่ : กรดไนตริก 70% SARA แจงสารเคมีที่เปนพิษ 313 และการรายงานขาว: กรดไนตริก 70%
CERCLA: สารที่เปนอันตราย: กรดไนตริก 70%.
กฎระเบียบอื่น ๆ : OSHA: อันตรายตามความหมายของการสื่อสารมาตรฐาน Hazard (29 CFR 1910.1200)
Classifications อื่น ๆ :
WHMIS (แคนาดา):
CLASS D-2A: สารที่กอใหเกิดผลเปนพิษอืน
่ ๆ (เปนพิษมาก) E Class: ของเหลวกัดกรอน
dscl (EEC):
R23-พิษเมื่อสูดดม R35-ทําใหเกิดแผลไหมอยางรุนแรง R45-อาจทําใหเกิดมะเร็ง
ทําปฏิกริ ิยา (U.S.A. ):
อันตรายตอสุขภาพ: 3
เกิดไฟไหม: 0
ปฏิกิริยา: 0
การปองกันสวนบุคคล:
แหงชาติ (U.S.A. ):

สาธารณสุข: 3
ไวไฟ: 0
ปฏิกิริยา: 0
อันตรายจําเพาะ:
อุปกรณปองกัน
ถุงมือ
ชุดเต็ม
เครื่องชวยหายใจไอ
ใหแนใจวาไดใชเครื่องชวยหายใจที่ไดรับอนุมัติ
สวมอุปกรณชว ยหายใจที่เหมาะสมเมื่อการระบายอากาศไมเพียงพอ โลใบหนา

/

รับการรับรองหรือเทียบเทา

