
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : กันยายน 1993 
Trifluoroborane (บรรจุถัง) 

CAS#             :  7637-07-2                           BF3 
RTECS#        :  ED2275000                           Molecular mass : 67.8 
UN#               :  1008                                       
EC#      :  005-001-00-X 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ 

 
 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 

ใชสารดับไฟประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 
แตหลีกเล่ียงไมใหนํ้าสัมผัสกับสาร 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม กัดกรอน 
ปวดแสบปวดรอน  ไอ 
หายใจลําบาก  

ทําระบบดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวดแสบปวดรอน  
ปวด  การสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด 

สวมถุงมือปองกันความเย็น 
และเสื้อผาปองกัน  
 

ลางดวยนํ้าจํานวนมากๆ 
ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางดวยนํ้าอีกครั้ง นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน  หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  ทําการดูด
ระบายอากาศ  หามพนนํ้าลงบนสารที่เปนของเหลวโดยตรง 
กําจัดควันของสารดวยการพนนํ้าเปนละอองฝอย  ใชเครื่องปองกัน
พิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, C 
R: 14-26-35 
S: (1/2-)-9-26-28-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 8 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20G1TC เก็บในที่ปองกันไฟไดหากเก็บในอาคาร  เก็บแยกจากโลหะอัลคาไล 

เก็บแยกจาก alkaline metal earth , alkyl nitrates and lime  เก็บในที่เย็น 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : กาซอัดภายใตความดัน ไมมีสี มีกล่ินฉุน  ในอากาศช้ืนจะกลายเปนควันสีขาว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
 

BORON TRIFLUORIDE โบรอน ไตรฟลูออไรด ICSC :0231 



ขอมูลสําคัญ 

อันตรายทางเคมี : สารจะเกิดการรวมตัว (polymerize) เปนสารประกอบที่ไมอิ่มตัว (unsaturated) สารจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับนํ้าและ
ความช้ืนทําใหเกิดควันพิษและกัดกรอน รวมท้ัง hydrogen fluoride (ICSC 0283) fluoroboric acid และ boric acid  สารทําปฏิกิริยาอยาง
รุนแรงกับโลหะ เชน sodium , potassium และ calcium และทําปฏิกิริยากับ alkyl nitrates สารทําลายโลหะหลายชนิดเมื่อมีนํ้า 
คาจํากัดท่ียอมใหสมัผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 1 ppm (Ceiling value); (ACGIH 2004). MAK: IIb (not established but data is available) (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : กัดกรอน  นํ้าตาไหล  สารน้ีกัดกรอนดวงตา  ผิวหนัง  และทางเดินหายใจ  การสูดดมกาซทําให
เกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  สารอัดเหลวเมื่อเกิดการระเหยอยางรวดเรว็จะทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ: สารจะมีผลตอไต 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -100   ํC 
จุดหลอมเหลว : -127   ํC 

การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยา (ดูหมายเหตุ) 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.4 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีอาจเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรระมัดระวังตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

Boron trifluoride ละลายไดในนํ้าเย็น 332 g/100 ml ที่ 0   ํC ปริมาณของสารท่ีไดรับจากการทํางานในเวลาใด ๆ ไมควรเกินคาจํากัดที่ยอม
ใหสัมผัสไดจากการทํางาน  อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ  อาการปอด
บวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง  อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก พักและควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย  ทําการรักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนเมษายน 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             

 

BORON TRIFLUORIDE โบรอน ไตรฟลูออไรด ICSC :0231 

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


