SULPHUR DIOXIDE

ซัลเฟอร ไดออกไซด

ICSC :0074

วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2006
Sulfurous oxide
Sulfurous anhydride
Sulfur oxide
CAS#
: 7446-09-5
SO2
RTECS#
: WS4550000
Molecular mass : 64.1
UN#
: 1079
EC Annex 1 Index# : 016-011-00-9
EC/EINECS#
: 231-195-2
การเกิดอันตราย/
การไดรับสัมผัส
การติดไฟ

อันตรายเฉียบพลัน/
อาการ
ไมติดไฟ ความรอนทําใหความ
ดันสารเพิ่มขึ้นซึ่งเสี่ยงตอการ
ระเบิดได

การปองกัน

การระเบิด

การไดรับสัมผัส
การสูดดม

ไอ หายใจถี่ ๆ เจ็บคอ
หายใจลําบาก

ทางผิวหนัง

ผิวหนังที่โดนของเหลว:
เกิดอาการน้ําแข็งกัด

ทางดวงตา

ตาแดง ปวด

ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
โดยเครงครัด
ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ
สวมถุงมือที่มีฉนวนปองกันความ
เย็น

การปฐมยาบาล/
การดับไฟ
ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม
กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดน้ํา แตหลีกเลี่ยง
ไมใหสารสัมผัสกับน้ํา
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย
ปรึกษาแพทยในทุกกรณี

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ
นําสงแพทย
อาการน้ําแข็งกัด : ลางดวยน้ํามากๆ
หามถอดเสื้อผาหรือชุดทํางานออก
นําสงแพทย
ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที
สวมแวนนิรภัย สวมหนากาก
ปองกันหรือเครื่องปองกันนัยนตา (ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ
นําสงแพทย

การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ทําการดูดระบายอากาศ หามฉีดน้ําไปบนของเหลวโดยตรง

การบรรจุและติดฉลาก

Note: 5
EU Classification
UN Classification
Symbol: T
UN Hazard Class: 2.3
R: 23-34
UN Subsidiary Risks: 8
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
การบรรจุและติดฉลาก
GHS Classification
ทําอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ หากสูดดมสารเขาไป
ระวัง
ประกอบดวยกาซเย็น อาจทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัดหรือการบาดเจ็บได ทําอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ เมื่อไดรับสัมผัสเปน
เวลานานหรือไดรับสัมผัสซ้ํา หากสูดดมสารเขาไป
เปนพิษเมื่อสูดดม
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
ทําใหระคายเคืองตอดวงตา

SULPHUR DIOXIDE
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1079 or 20G2TC
NFPA Code: H 3; F 0; R 0

ICSC :0074
การเก็บรักษา
มีการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น เก็บในที่แหง

ขอมูลสําคัญ
สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซไมมีสีหรือกาซที่ถูกอัดใหเปนของเหลว มีกลิ่นฉุน
อันตรายทางกายภาพ : เปนกาซหนักกวาอากาศ
อันตรายทางเคมี : ในรูปสารละลายในน้ําเปนกรดแกปานกลาง ทําปฏิกิริยารุนแรงกับโซเดียมไฮไดรด ทําลายพลาสติก
คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 2 ppm as TWA, 5 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen);
(ACGIH 2006) MAK: 0.5 ppm, 1.3 mg/m3; Peak limitation category: I(1); Pregnancy risk group: C; (DFG 2006)
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : การระเหยอยางรวดเร็วของสารในรูปของเหลวอาจทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด สารนี้จะทําใหเกิด
การระคายเคืองที่ตาและทางเดินหายใจ การหายใจเอาสารนี้เขาไปอาจทําใหเกิดอาการเหมือนโรคหอบหืด
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสูดดมสารซ้ําๆ กันหรือเปนเวลานาน อาจทําใหเกิดโรคหอบหืด
คุณสมบัติทางกายภาพ
จุดเดือด : -10 ํC
การละลายในน้ํา (ml/100 ml ที่ 25 ํ C) : 8.5
จุดหลอมเหลว : -75.5 ํC
ความดันไอ, kPa ที่ 20 ํ C : 330
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 1.4 ที่ -10 Cํ (ของเหลว)
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.25
ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนสารที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
หมายเหตุ
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ อาการหอบหืดมักจะไมปรากฏทันทีจนเวลา
ผานไป 2-3 ชั่วโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังนั้นตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ถาผูใดเกิดมี
อาการหอบหืดเนื่องจากสารนี้ ตอไปควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารนี้อีก หามฉีดน้ําไปยังถังที่รั่ว (เพื่อปองกันการกัดกรอนถังบรรจุ)
ตั้งถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพื่อปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว
IPCS
International Programme
on Chemical Safety
การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS)
รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP)
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities)
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

