Material Safety Data Sheet
เอกสารขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป
ชื่อสาร:
ชื่อพอง:

CAS Number:

potassium dichromate (VI)
Bichromate of potash; Chromic acid dipotassium salt; Chromic acid, dipotassum salt;
Dichromate of potash; dipotassium dichromate; iopezite; Potassium bichromate; Potassium
dichromate
7778-50-9

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
ชื่อสาร:
UN Class:
UN Number:
UN Guide:

-

องคประกอบ/ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
มวลตอโมล:
สูตรโมเลกุล:

294.19
Cr2K2O7

ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
ระคายเคืองตอตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการแพเมื่อถูกผิวหนัง

มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อหายใจเขาไป:
เมื่อถูกผิวหนัง:
เมื่อเขาตา:
เมื่อกลืนกิน:
ขอมูลทั่วไป:

ใหรับอากาศบริสุทธิ์
ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออก
ชะออกดวยน้ําปริมาณมากโดยลืมตากวาง พบจักษุแพทย
ใหผูปวยดื่มน้ําปริมาณมาก ทําใหอาเจียน และนําสงแพทย
ทําความสะอาดบาดแผลอยางระมัดระวัง และปดดวยวัสดุตกแตงบาดแผลที่ปราศจากเชื้อ
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มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม
น้ํา โฟมดับเพลิง
ขอมูลอันตรายอื่น
ผลิตภัณฑจัดเปนสารชวยเพิ่มการลุกลามของไฟ ควรคํานึงถึงสมบัติดังกลาว เมื่อเก็บผลิตภัณฑไวในปริมาณมาก
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ
ขอมูลอื่น
ไมลุกไหมติดไฟ ปองกันไมใหน้ําที่ใชดับเพลิงแลวไหลลงสูแหลงน้ําบนดินหรือใตดิน

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ
ขอควรระวังสวนบุคคล
ไมควรสูดละอองฝุนเขาไป ไมควรสัมผัสกับสาร
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ
กวาดขณะแหงอยางระมัดระวัง สงตอไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสาร ไมควรทําใหเกิดฝุน

การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ
ไมมีขอบังคับอื่น
การเก็บ
ปดใหแนน เก็บในที่แหง บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เขาไดเฉพาะผูที่
ไดรับอนุญาต
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
การปองกันระบบหายใจ: จําเปน เมื่อมีฝุน
การปองกันตา:
จําเปน
การปองกันมือ:
จําเปน
ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสารอันตรายที่ใช
ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย
ขอควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร

สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ
ของแข็ง
สี
สม
กลิ่น
ไมมีกลิ่น
คาพีเอช 50 g/l น้ํา (20 °C)
~4
จุดหลอมเหลว 398 °C
จุดเดือด
610 °C
อุณหภูมิติดไฟ ไมมีขอมูล
จุดวาบไฟ
ไมมีขอมูล
ขอบเขตการระเบิด
ลาง
ไมมีขอมูล
บน
ไมมีขอมูล
ความหนาแนน
(20 °C)
2.69 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ํา (20 °C)
120 g/l
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา
สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง
ไมมีขอมูล
สารที่ตองหลีกเลี่ยง
สารอินทรียที่เผาไหมได , แอนไฮไดรด , ไฮดราซีนและอนุพันธ , ไฮดรอกซิลามีน , ซัลไฟด / น้ํา , ตัวรีดิวซ , กรด
ซัลฟวริกเขมขน , กรดซัลฟวริกเขมขน / กรดไฮโดรคลอริก , กลีเซอรอล , โบรอน , เหล็ก , แมกนีเซียม , โลหะ
ในสภาพที่เปนผง
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวที่เปนอันตราย
ไมมีขอมูล

ขอมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไมมีขอมูลเปนตัวเลขที่แสดงความเปนพิษของผลิตภัณฑ
ความเปนพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
การทดลองในสัตวภายใตภาวะเดียวกับการทํางานจริง แสดงใหเห็นวาเปนสารกอมะเร็ง
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อหายใจเขาไป:
ดูดซึม เกิดการกัดกรอนเยื่อเมือก อาจทําใหผนังกั้นโพรงจมูกถูกกัดทะลุ ระคายเคือง
ตอทางเดินหายใจสวนบน
เมื่อถูกผิวหนัง:
เนื่องจากเปนตัวออกซิไดสที่แรง สารนี้สามารถกอใหเกิดแผลไหมและการอักเสบ
แผลอักเสบนี้จะหายไดยาก หลังจากสารแทรกซึมเขาไปในแผล
เมื่อเขาตา:
เกิดแผลไหม
เมื่อกลืนกิน:
เกิดการกัดกรอน, ถายเปนเลือด, อาเจียน (ปอดบวมเนื่องจากการสําลัก), ชัก, หมด
สติ, ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว
ผลตอระบบในรางกาย:
เมื่อรางกายดูดซึม จะสงผลใหเม็ดเลือดผิดปกติเนื่องจากเกิดเมทฮีโมโกลบิน, ทํา
อันตรายตอตับและไต
ขอมูลอื่นๆ:
สารนี้สามารถกระตุนใหเกิดการแพ ในผูที่เกิดอาการแพงาย รวมถึงการแพใน
ระบบทางเดินหายใจ (อาจทําใหเกิดปอดบวม) จากการทดลองในสัตวพบวา การสูด
ดมสารประกอบของโครเมียม (VI) กอใหเกิดมะเร็ง
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ขอมูลเชิงนิเวศน
ผลกระทบตอระบบนิเวศน
ขอมูลสําหรับโครเมียมไอออนโดยทั่วไป
ผลกระทบทางชีวภาพ:
ปลา:
เปนพิษตั้งแต 52 mg/l ขึ้นไป; LC50: 29 mg/l;
สาหราย:
เปนพิษตั้งแต 5 mg/l ขึ้นไป;
สัตวขาปลอง:
Daphnia เปนพิษตั้งแต 0.32 mg/l; ขึ้นไป
คํานวณในรูปของโซเดียมโครเมต
ขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน

มาตรการการกําจัด
ผลิตภัณฑ
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด
บรรจุภัณฑ
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก
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ขอมูลการขนสง
ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:
6.1
ตัวเลขและตัวอักษร:
65c
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:
6.1
ตัวเลขและตัวอักษร:
65c
ชื่อผลิตภัณฑ:
3288 GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER
STOFF,N.A.G.(KALIUMDICHROMAT)
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร
ไมกําหนด
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส:
6.1
เลขยูเอ็น:
3288 ประเภทบรรจุภัณฑ:
III
อีเอ็มเอส:
6.1-04 เอ็มเอฟเอจี: 4.2
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง:
TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.(POTASSIUM DICHROMATE)
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 6.1
เลขยูเอ็น:
3288 ประเภทบรรจุภัณฑ:
ชื่อเทคนิคที่ถูกตอง: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.(POTASSIUM DICHROMATE)

III

ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว

ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ:
Xi
กัดกรอน
ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย:
R 36/37/38-43 ระคายเคืองตอตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการ
แพเมื่อถูกผิวหนัง
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย:
S 22-28 หามสูดดมฝุน เมื่อถูกผิวหนัง ลางทันทีดวย จํานวนมาก
เลขอีซี: 024-002-00-6 EC label
ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา 3 (สารกอมลพิษ ระดับสูง)

ลิขสิทธิ์คําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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