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Calcium acetylide  

cetylenogen  A 
CAS #  75-20-7  CaC2  

RTECS #  EV9400000  Molecular mass: 64.1  

UN #  1402    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไมติดไฟ แตสามารถเกิดเปน
กาซไวไฟเมื่อสารสัมผัสน้ําหรือ
อากาศช้ืน การเกิดปฏิกิริยา
หลายๆ ปฏิกิริยาอาจทําใหติด
ไฟหรือการระเบิด  

หามสัมผัสกับน้ํา สารดับเพลิงผงชนิดพิเศษ ทรายแหง 
หามใชสารดับเพลิงชนิดอื่น 

การระเบิด มีความเสี่ยงตอการติดไฟหรือ
การระเบิดเมื่อสารสัมผัสกับน้ํา 

ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 
ปองกันการสะสมของฝุนสาร 
ทําเปนระบบปด 
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดจากฝุนสารได

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา แตหลีกเลี่ยงไมให
สารสัมผัสกับน้ําโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ หายใจลําบาก 
หายใจถี่ๆ เจ็บคอ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด  
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา   

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน หายใจลําบาก ช็อกหรือลมฟุบ 
(ดูการสูดดม) 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย ดูหมายเหตุ 
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง เก็บกวาดสารที่หกใส
ภาชนะแหงและสะอาด เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง แลว
นําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามใชน้ํา 

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  

EU Classification UN Classification 
Symbol: F 
R: 15 
S: (2-)-8-43 

UN Hazard Class: 4.3 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-43S1402 or 43GW2-II+III  
NFPA Code: H1; F3; R2; W 

เก็บแยกจากสารที่เขากันไมได ดูอันตรายทางเคมี  
เก็บในที่แหง ปดสนิท 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ :เปนผลึกสีเทาหรือเปนกอนสีดํา มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารสามารถเกิดเปนสารประกอบที่ไวตอการกระทบกระเทือนกับ silver nitrate และเกลือของทองแดง  
สารสลายตัวอยางรุนแรงเมื่อสัมผัสกับความชื้นและน้ําไดกาซ acetylene (ICSC # 0089) ที่ไวไฟมากและระเบิดได สารทําปฏิกิริยากับ 
chlorine, bromine, iodine, hydrogen chloride, lead, fluoride magnesium, sodium peroxide และกํามะถัน ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหม
และการระเบิด สารเมื่อผสมกับ iron (III) chloride, iron (III) oxide and tin (II) chloride เกิดการติดไฟไดงายและไหมรุนแรง  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตถาฝุนสารฟุงกระจายจะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร การสูดดมไอสารเขาไปอาจทํา
ใหเกิดอาการปอดบวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)   

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดหลอมเหลว : ประมาณ 2300   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 2.22 

การละลายในน้ํา : ทําปฏิกิริยากับน้ํา 

หมายเหตุ

สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิง เชน น้ํา ไดกาซที่ระเบิดได สารอาจประกอบดวยสิ่งปนเปอนทําใหปลดปลอยกาซพิษ  
phosphine เมื่อสมัผัสกับน้ํา อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรง
อยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาทางระบบหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย  ตองไดรับการรักษาอยางเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ไดรับพิษจากสารนี้ ตองมีคําแนะนําวิธีการรักษาที่ถูกตองเตรียมพรอมไว 
ศึกษา ICSC 0089 Acetylene. เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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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 

 


