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เอกสารความปลอดภัยของสาร (MSDS)

ARGON GAS

1) รายละเอียดเกียวกับผลิตภัณฑ์
1.1)ชือทางการค้ า/เคมี/สู ตรทางเคมี
1.2)การใช้ ประโยชน์
1.3)ผู้ผลิต/นําเข้ า
1.4)ทีอยู่
1.5) หมายเลขโทรศัพท์
2) การจําแนกสารเคมีอนั ตราย
2.1) UN Number 1006

ก๊าซอาร์กอน / คอมเพรสอาร์กอน/ ARCAL 1 / Ar
เป็ นก๊าซเฉื อย งานเชือม
บริ ษทั แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด
110 หมู่ 7 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี ตําบล หนองปลาหมอ
อําเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140
โทรฯ (036) 373330 , 373326 โทรสาร (036) 373325

2.2) CAS Number

7440-37-1

2.3) เป็ นสารก่อมะเร็ง ? ไม่

3) สารประกอบทีเป็ นอันตราย
ชือสารเคมี
อาร์ กอน

มากกว่า 98%

4) ข้ อมูลทางกายภาพและเคมี
4.1)จุดเดือด
-186°C
4.5)ความหนา
แน่ นไอ (อากาศ=1)

ค่ ามาตรฐานความปลอดภัย
TLV
LD 50
ขาดอากาศหายใจธรรมดา

เปอร์ เซ็นต์

1.38

4.2)จุดหลอมเหลว -189°C
4.6)อัตราการ
ระเหย

-

4.3)ความดันไอ
4.7)ลักษณะ
สี /กลิน

ไม่มีสี
ไม่มีกลิน

4.4)การละลายได้
ในนํา
4.8)ความเป็ น
กรด/ด่ าง

5) ข้ อมูลด้ านอัคคีภัยและการระเบิด
5.1)จุดวาบไฟ 5.2)พิสัยการติดไฟ
5.3)อุณหภูมทิ สามารถติ
ี
ดไฟได้ เอง
5.4)การเกิดปฏิกริ ิยาทางเคมี / สารทีต้ องหลีกเลียงจากกัน / สารอันตรายทีเกิดจากการสลายตัว
เป็ นก๊าซเฉื อย

6) ข้ อมูลเกียวกับอันตรายต่ อสุ ขภาพ

61 mg / l
-
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6.2)อันตรายเฉพาะที
(ผิวหนัง ดวงตา)
6.3)ผลจากการสั มผัสสารทีมีปริมาณมากเกินไปในระยะสั นๆ / ยาว คลืนไส้ อาเจียร เป็ นลมหมดสติ หากสูดหายใจเข้ าไปใน
ปริมาณมากจะทําให้ ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตได้
ขาดอากาศหายใจธรรมดา
6.4)ค่ ามาตรฐานความปลอดภัย TLV

6.1)ทางเข้ าสู่ ร่างกาย

ทางการหายใจ

7) มาตรการด้ านความปลอดภัย
7.1) การป้องกัน (ไฟและการระเบิด / การระบายอากาศ / ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันทางการหายใจ / การป้ องกันอันตรายทีจะ
เกิดขึนกับมือ หรือดวงตา และการป้ องกันอืนๆ)
เป็ นสารไม่ติดไฟ แต่ภาชนะบรรจุสารนีอาจแตกระเบิดเมือได้ รับความร้ อน ดังนันให้ เคลือนย้ ายภาชนะเหล่านีออกจาก
บริเวณทีเกิดไฟไหม้ ถ้าทําได้ ทําการหล่อเย็นพืนที อุปกรณ์ ถังเก็บ ท่อทีอยูใ่ กล้ เพลิงไหม้ หากไม่สามารถทําได้ ให้ อพยพออกจาก
พืนที จัดการระบายอากาศในสถานทีนันให้ เพียงพอ
ผู้ปฏิบตั ิงานกับสารนีต้ องสวมหมวกนิรภัย รองเท้ านิรภัย ถุงมือหนัง และสวมแว่นตานิรภัย หรื อ กระบังหน้ านิรภัยด้ วย
สําหรับในพืนที ซึงอาจมีการรัวไหลของสารนีในปริมาณมากๆ ต้ องมีอปุ กรณ์ช่วยหายใจ แบบมีถงั เก็บอากาศพร้ อมหน้ ากากแบบ
เต็มหน้ า (SCBA) เตรี ยมไว้ สําหรับการเข้ าระงับเหตุฉกุ เฉินด้ วย
7.2) การปฐมพยาบาล (กรณีสัมผัสสารทางผิวหนัง / ทางตา / ทางหายใจ)
ั ามีปริ มาณก๊าซออกซิ เจนในบรรยากาศ
การเข้าไปช่วยผูป้ ่ วยในบริ เวณทีมีก๊าซอาร์กอนรัวไหล ต้องตรวจสอบให้มนใจว่
เพียงพอต่อการหายใจ เพือความปลอดภัยของผูช้ ่วยเหลือ หากพบว่าพืนทีรัวไหลมีสภาพอับอากาศ ผูเ้ ข้าช่วยเหลือต้องสวมใส่
อุปกรณ์ความปลอดภัยทีเหมาะสม เช่น SCBA
ให้เคลือนย้ ายผู้ป่วยไปในทีทีอากาศถ่ายเท ให้ ความอบอุน่ และสงบ หากหมดสติให้ ทําการช่วยหายใจและรักษาตามอาการ
7.3) ข้ อมูลเพิมเติมในการรักษาพยาบาล
ให้ ข้อมูลว่าผู้ป่วยสัมผัสกับบริเวณทีมีอากาศหายใจไม่เพียงพอ

8) ข้ อมูลทางพิษวิทยา
ไม่พบว่ามีผลกระทบทางด้านพิษวิทยา
9) ข้ อมูลด้ านผลกระทบต่ อระบบนิเวศวิทยา
ไม่พบว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
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10) ข้ อปฏิบัตทิ สํี าคัญ (การขนย้ายและการจัดเก็บ / การป้องกันการกัดกร่ อนของสารเคมี หรือการรัวและการหก / การกําจัดสิ ง
ปฏิกลู ทีเกิดจากสารเคมีและการใช้ สารดับเพลิง)
- จัดเก็บท่อบรรจุก๊าซไว้ในทีเย็น แห้ง และให้มีการระบายอากาศทีดี ไม่โดนแสงแดดและแหล่งความร้อนโดยตรง ไม่ควรให้ท่อ
ทีบรรจุก๊าซนีสัมผัสกับอุณหภูมิเกินกว่า 55 องศาเซลเซี ยส วางท่อตังตรงโดยมีโซ่คล้องรัดท่อไว้ ท่อทีมีก๊าซอยูเ่ ต็มต้องเก็บแยก
จากท่อเปล่าอย่างเด่นชัด หลีกเลียงการสัมผัสกับนํามันและไขมันโดยเฉพาะทีวาล์วท่อ
- การขนส่ ง ให้ใช้ยานพาหนะขนส่ งทีแยกส่ วนห้องคนขับกับส่ วนทีจัดเก็บก๊าซออกจากกันอย่างเด็ดขาด
- ให้ ขนย้ าย หรื อ เคลือนย้ ายท่อบรรจุก๊าซในแนวตังเท่านัน การกลิงท่อให้ กลิงท่อในแนวตังทีละท่อ หรื อ ใช้ รถเข็นช่วย
- หลีกเลียงการลงท่อโดยการปล่อยกระแทกพืนเพราะจะนําไปสูก่ ารระเบิดของท่อบรรจุก๊าซได้
- การปฏิบตั ิงานกับสารนี และการใช้งานอุปกรณ์ทีเกียวข้อง ให้ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต หากมีขอ้ สงสัย หรื อไม่
แน่ใจให้สอบถามบริ ษทั ผูผ้ ลิต
- ขณะทํางานกับสารนีควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลเช่น หมวกนิรภัย ถุงมือหนัง แว่นตา หรื อ กระบังหน้านิรภัย
และรองเท้านิรภัย เป็ นต้น
- ผูป้ ฏิบตั ิงานกับสารนีควรสวมใส่ เสื อผ้าทีทําจากผ้าฝ้ าย หลีกเลียงเสื อผ้าทีทําจากผ้าใยสังเคราะห์ และวัสดุทีอาจหดตัวได้เมือ
สัมผัสกับความร้อน หรื อ ความเย็น
- เมือเกิดการหกรัวไหล ให้ทาํ การระบายอากาศในพืนทีนัน หยุดการรัวไหลหากไม่เสี ยง ปล่อยให้กระจายตัวไปในอากาศ
- การกําจัดโดยการระบายสู่บรรยากาศในบริ เวณทีมีอากาศถ่ายเทได้ดี และไกลจากพืนทีปิ ด ทีอับอากาศ หรื อทีมีการระบาย
อากาศจํากัด ซึ งจะเพิมโอกาสเกิดการสะสมตัวของก๊าซอาจนําไปสู่การขาดอากาศหายใจได้

