
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Sodium dichromate dihydrate (VI)  
ชื่อพอง:  Dichromic aciddisodium salt, dihydrate; Sodium bichromate; Sodium dichromate dihydrate ; 

Disodium dichromate dihydrate  
CAS Number:  7789-12-0  
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  -  
UN Guide:  -  
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   98.00    
สูตรโมเลกุล:   Cr2Na2O7 • 2H2O   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
ระคายเคืองตอตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการแพเมื่อถูกผิวหนัง   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:  ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นําสงแพทย 
เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที 
เม่ือเขาตา:  ลางดวยน้ําปริมาณมาก โดยลืมตากวางในน้ําอยางนอย 10 นาที นําสง / พบจักษุแพทยทันที 
เม่ือกลืนกิน:  ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก กระตุนใหอาเจียนแลวนําสงแพทยทันที 
ขอมูลท่ัวไป:  ทําความสะอาดบาดแผลอยางระมัดระวัง และปดดวยวัสดุตกแตงบาดแผลที่ปราศจากเชื้อ   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม  
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ไมลุกไหมติดไฟ ผลิตภัณฑจัดเปนสารชวยเพิ่มการลุกลามของไฟ ควรคํานึงถึงสมบัติดังกลาว เมื่อเก็บผลิตภัณฑ
ไวในปริมาณมาก   
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรสูดละอองฝุนเขาไป  
 
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหงอยางระมัดระวัง สงตอไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอนสารดวยน้ํา   
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ   
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ   
ปดใหแนน เก็บในที่แหง บริเวณที่มีการถายเทอากาศไดดี ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เขาไดเฉพาะผูที่
ไดรับอนุญาต   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

ตัวแปรควบคุมเฉพาะ   
อุปกรณปองกันสวนบุคคล: 
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
ขอควรปฏิบัติ   เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจาก

การใชสาร   
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ     ของแข็ง     
สี      สม     
กล่ิน      เกือบไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 100 g/l   น้ํา   (20 °C)    ~ 3.5    
จุดหลอมเหลว      ไมมีขอมูล    
จุดเดือด      ไมมีขอมูล    
อุณหภูมิติดไฟ      ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ      ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง      ไมมีขอมูล    
    บน      ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน     (20 °C)     2.52 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย  น้ํา  (20 °C)    1800 g/l    
    เอทานอล  (20 °C)   ไมละลาย    
อุณหภูมิสลายตัว     > 400 °C    
 
 

ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
ไมมีขอมูล   
 
สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
สารอินทรียที่เผาไหมได , แอนไฮไดรด , ไฮดราซีนและอนุพันธ , ไฮดรอกซิลามีน , ซัลไฟด / น้ํา , ตัวรีดิวซ , กรด
ซัลฟวริกเขมขน , กลีเซอรอล , โบรอน , เหล็ก , แมกนีเซียม , โลหะ ในสภาพที่เปนผง   
 
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
ไมมีขอมูล   
 
ขอมูลเพิ่มเติม   
ปลดปลอยน้ําผลึกเมื่อใหความรอน.   
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ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
ไมมีขอมูลเฉพาะ   
 
ความเปนพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเร้ือรัง   
การทดลองในสัตวภายใตภาวะเดียวกับการทํางานจริง แสดงใหเห็นวาเปนสารกอมะเร็ง   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
เม่ือหายใจเขาไป:  ดูดซึม เกิดการกัดกรอนเยื่อเมือก อาจทําใหผนังกั้นโพรงจมูกถูกกัดทะลุ ระคายเคือง

ตอทางเดินหายใจสวนบน 
เม่ือถูกผิวหนัง:  เนื่องจากเปนตัวออกซิไดสที่แรง สารนี้สามารถกอใหเกิดแผลไหมและการอักเสบ 

แผลอักเสบนี้จะหายไดยาก หลังจากสารแทรกซึมเขาไปในแผล 
เม่ือเขาตา:   เกิดแผลไหม 
เม่ือกลืนกิน:  เกิดการกัดกรอน, ถายเปนเลือด, อาเจียน (ปอดบวมเนื่องจากการสําลัก), ชัก, หมด

สติ, ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว 
ผลตอระบบในรางกาย:  เมื่อรางกายดูดซึม จะสงผลใหเม็ดเลือดผิดปกติเนื่องจากเกิดเมทฮีโมโกลบิน, ทํา

อันตรายตอตับและไต 
ขอมูลอ่ืนๆ:  สารนี้สามารถกระตุนใหเกิดการแพ ในผูที่เกิดอาการแพงาย รวมถึงการแพในระบบ

ทางเดินหายใจ (อาจทําใหเกิดปอดบวม) จากการทดลองในสัตวพบวา การสูดดม
สารประกอบของโครเมียม (VI) กอใหเกิดมะเร็ง   

 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลกระทบตอระบบนิเวศน: 
ขอมูลสําหรับโครเมียมไอออนโดยทั่วไป: 
ผลกระทบทางชีวภาพ: 
ปลา: เปนพิษต้ังแต 52 mg/l ขึ้นไป; LC50: 29 mg/l;  
สาหราย: เปนพิษต้ังแต 5 mg/l ขึ้นไป;  
สัตวขาปลอง: Daphnia เปนพิษต้ังแต 0.32 mg/l; ขึ้นไป คํานวณในรูปของโซเดียมโครเมต  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน 
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน   
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มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ 
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
 
 

ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]   
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:   6.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   65c   
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:   6.1   ตัวเลขและตัวอักษร:   65c   
ช่ือผลิตภัณฑ:   3288  GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER 

STOFF,N.A.G.(NATRIUMDICHROMAT)   
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร   
ไมกําหนด   
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี   
ไอเอ็มดีจี คลาส:    6.1   เลขยูเอ็น:   3288   ประเภทบรรจุภัณฑ:   III   
อีเอ็มเอส:    6.1-04   เอ็มเอฟเอจี:   4.2   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   TOXIC SOLID,INORGANIC,N.O.S.(SODIUMDICHROMATE DIHYDRAT)   
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร   
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:   6.1   เลขยูเอ็น:   3288   ประเภทบรรจุภัณฑ:   III   
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:   TOXIC SOLID,INORGANIC,N.O.S.(SODIUMDICHROMATE DIHYDRAT)   
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวี
เอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว   
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ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:    Xi   กัดกรอน   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:   R 36/37/38-43  ระคายเคืองตอตา ระบบหายใจ และผิวหนัง อาจกอใหเกิดอาการแพ

เมื่อถูกผิวหนัง   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:  S 22-28.1  หามสูดดมฝุน เมื่อถูกผิวหนัง ลางทันทีดวยน้ําปริมาณมาก   
เลขอีซี:     024-004-00-7  EC label   
 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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