
หมายเลข MSDS: S5042 * * * * * วันที่มีผลบังคับใช: 03/13/07 * * * * * Supercedes: 
08/17/06 

  

สารประกอบกํามะถันโซเดียม  

1. ประชาชน Product 

คําพอง: โซเดียม nonahydrate สารประกอบกํามะถัน; monosulfide โซเดียม  
เลขที่ CAS: 1313-82-2 (ไมมีน้ํา) 1313-84-4 (Nonahydrate)  
โมเลกุลน้ําหนัก: 240,18  
สูตรทางเคมี: Na2S.9H2O  
รหัสสินคา:  
J.T. Baker: 3910  
Mallinckrodt: 8,044  

2. องคประกอบ / ขอมูลในสวนผสม 

 
  สวนผสมเปอรเซ็นตอันตราย CAS No  
   --------------------------------------- ----------- - ------------ ---------  
  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน 1313-82-2 98 - 100% ใช                                                                     
  

3. ระบุอันตราย 

ภาพรวมฉุกเฉิน  
--------------------------  
อันตราย! อาจรายแรง IF กลืนหรือ INHALED. กรอน. ทําใหเกิดการเผาไหมใน



พื้นท่ีใดๆติดตอ.  
 
SAF-T-DATA(TM) คะแนน (ใหการน้ีเพื่อความสะดวกของทาน)  
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
--- -------  
สุขภาพคะแนน: 3 - รุนแรง  
Flammability Rating: 0 - None  
Reactivity Rating: 1 - เบี่ยง  
ติดตอคะแนน: 4 - Extreme (กรอน)  
Lab ปองกันจัดให: GOGGLES และโล; LAB ตราและ APRON; รองฮูด; ถุงมือที่เหมาะสม 
 
Storage Color Code: White ริ้ว (Store แยก)  
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
--- -------  
 
อาจเกิดผลกระทบสุขภาพ  
----------------------------------  
 
สูดลม:  
อันตรายเปนพิษสูง (50-100 ppm ในอากาศ) กาซไขเนาซ่ึงอาจสะสมในชองวางแคบ
เนื่องจากการชํารุดของสารประกอบกํามะถนัโซเดียมหรือจากปฏิกิริยากับกรด. รวมถึงโรค
ตาแดงอาการเจ็บปวด, ปวดศีรษะ, วิงเวียน, งง, ไอและในกรณีสุดขีด, มานปอดและตาย
ไป.  
การนําเขาไปในรางกาย:  
กรอน, พิษ. สารประกอบกํามะถันโซเดียมเปนฐานที่แข็งแกรงและสามารถทําใหเกิดเผา
ไหมรุนแรงในเยื่อเหนียว. Hydrolysis โดยชนิดกระเพาะอาหารออกกาซไขเนาพิษ. อาการ
และผลคลายคลึงกับผูใตสูดลมเหนือ.  
ติดตอ Skin:  
ระคายเคือง. การติดตอกับผิวสามารถผลิตเผาไหมกัดกรอนรุนแรงกับอักเสบเจ็บปวดและ
อาจมีการทําลายเนื้อเยื่อ.  
ติดตอ Eye:  
ระคายเคือง. อักเสบ, ดุเดือดรุนแรงและปวดอาจจะคาด. ติดตอรุนแรงอาจทําใหเกิดการ
ทําลายของเนื้อเยื่อ.  
การแสดงผลเรื้อรัง:  
ขอมูลไมพบ.  
Aggravation ของ Pre-เงื่อนไขท่ีมีอยู:  
คนดวยกอนที่มีปญหาโรคผิวหนังหรือตาหรือวิกลตับ, ไตหรือหนาที่หายใจอาจจะออนไหว
มากข้ึนเพื่อผลของสาร.  

4. First Aid มาตรการ 

สูดลม:  
ลบไปลม. ถาไมหายใจ, ผายปอด. ถาหายใจเปนส่ิงที่ยากใหออกซิเจน. ไดรับการรักษา
พยาบาลทันที.  
การนําเขาไปในรางกาย:  
หากกลืน, อาเจียนไมชักนํา. ใหปริมาณมากน้ํา. ไมใหส่ิงใดโดยปากกับคนสติ. ไดรับการ
รักษาพยาบาลทันที.  
ติดตอ Skin:  



ทันทีผิวเปลงปลั่งมีน้ําอุดมสมบูรณอยางนอย 15 นาทีขณะที่ปนเปอนถอดเสื้อผาและ
รองเทา. ไดรับการรักษาพยาบาลทันที. ซักเสื้อผากอนซ้ํา. ละเอียดสะอาดรองเทากอนซ้ํา. 
 
ติดตอ Eye:  
ทันทีตาเปยมดวยความอุดมสมบูรณของน้ําอยางนอย 15 นาทียกต่ําและบนเปลือกตาบาง
ครั้ง. ไดรับการรักษาพยาบาลทันที.  
 
หมายเหตุแพทย:  
การแสดงตาอาจทําใหการเปลี่ยนแปลง fundoscopic และ retinal ที่จะแกภายใน 72 
ช่ัวโมง. ทั้งหมด exposures ตาควรมีพ้ืนฐานและการติดตามประเมินผล fundoscopic. 
Methemoglobinemia, กรดดินประสิว-ชักนําหากการแสดงผลเปนสําคัญไดรับการสนับ
สนุนเปนรักษาบนพ้ืนฐานที่ผูกพัน methemoglobin anion hydrosulfide พิษ, อดีต 
sulfmethemoglobin. Inhaling กรดดินประสิว amyl หรือ nitrite โซเดียมฉีดยาเขาเสน
เลือดดําขอแนะนํา. ไมใช thiosulfate.  

5. มาตรการ Fire Fighting 

ไฟ:  
ถือวาไมเปนอันตรายไฟ.  
ระเบิด:  
ติดตอกับกรดใหออกกาซไขเนาเปนกาซพิษและลุกเปนไฟท่ีอาจฟอรม mixtures ระเบิดใน
อากาศ. บรรจุปดผนึกแยกออกอาจอุนเม่ือ.  
Media Fire Extinguishing:  
ใชวิธีใดเหมาะ extinguishing รอบไฟ.  
ขอมูลพิเศษ:  
ในกรณีของไฟ, สวมเส้ือผาปองกันเต็มและ NIOSH รับรองตนเองมีการหายใจดวยเครื่อง 
facepiece เต็มดําเนินการในความตองการความดันหรือโหมดความดันอื่นๆบวก. ฉีดนํ้าอาจ
ถูกใชเพื่อเก็บไฟแดงบรรจุเย็น.  

6. มาตรการอุบัติเหตุ Release 

พื้นที่แสดงออกของการรั่วไหลหรือหก. ใหคนที่ไมจําเปนและไมมีการปองกันออกจาก
พื้นที่หก. สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมตามที่ระบุไวในมาตรา 8. Spills: 
เลือกและวางในภาชนะที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงหรือจําหนายโดยใชวิธีการที่ไมสราง
ฝุน.  
ไมไดติดตอกับกรด. ไมจับดวยมือเปลา. 
 
 

7. การจัดการและการเก็บรักษา 

เก็บในภาชนะปดอยางแนนหนา. ปองกันจาก light. ภาชนะปองกันจากความเสียหายทาง
กายภาพ. เก็บในตูเย็นระเบิด-หลักฐาน. แยกจากกรดและ alkalis. แยกจากสารที่เขากันไม
ได. บรรจุเนื้อหานี้อาจเปนอันตรายวางเม่ือเน่ืองจากเก็บสารผลิตภัณฑ (ฝุนของแข็ง) 



สังเกตคําเตือนและขอควรระวังที่ระบุไวสําหรับผลิตภัณฑ.  

8. แสดง Controls / Personal Protection 

จํากัดขนมาทางอากาศแสง:  
สําหรับกาซไขเนา: 
-OSHA อนุญาตแสงจํากัด (PEL): 
10 ppm, 15 ppm (STEL) 
 
-ACGIH เกณฑวงเงิน Value (TLV): 
10 ppm, 15 ppm (STEL)  
ระบบระบาย:  
ระบบของทองถิ่นและ / หรือหมดทั่วไปแนะนําเพ่ือให exposures พนักงานดานลางขนมา
ทางอากาศแสงวงเงิน. การระบายอากาศหมด Local คือตองการทั่วไปเพราะสามารถควบ
คุมการปลอยของสารปนเปอนในแหลงการปองกันการกระจายการลงพ้ืนที่ทํางานทั่วไป. 
โปรดดูที่เอกสาร ACGIH, อุตสาหกรรมระบายอากาศคูมือการแนะนําวิธีปฏิบัต,ิ รุนลาสุด
สําหรับรายละเอียด.  
สวนตัว Respirators (NIOSH อนุมัติ):  
สําหรับไฮโดรเจนสารประกอบกํามะถัน: หากจํากัดการแสดงผลคือเกินและการควบคุมทาง
วิศวกรรมไมเปนไปได, สวมอากาศจัดจําหนาย, เครื่องชวยหายใจเต็ม facepiece, เกง 
airlined หรือเต็มตนเอง facepiece-มีเคร่ืองหายใจ. คุณภาพอากาศหายใจตองตามขอ
กําหนดของมาตรฐานการปองกัน OSHA หายใจ (29CFR1910.134). เครื่องชวยหายใจ
กาซกรดอาจจะใชสําหรับการหลบหนีเทาน้ัน.  
การปองกันผิวหนัง:  
สวมเส้ือผาปองกันเขาไมไดรวมถึงรองเทา, ถงุมือเสื้อหองแล็บ, apron หรือ coveralls 
ตามความเหมาะสมเพื่อปองกันการติดตอผิว.  
Eye Protection:  
ใช goggles ความปลอดภัยทางเคมีและ / หรือเต็มหนาบังปดฝุนหรือที่เลนของโซลูช่ันที่
เปนไปได. รักษาน้ําพุลางตาและเร็วสถานที่แชในพื้นที่ทํางาน.  

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

ลักษณะ:  
รัตนากร White. Deliquescent.  
กลิ่น:  
ไขเนา, กลิ่นสารประกอบกํามะถัน.  
ละลาย:  
นํ้า 200 g/100 g.  
ความหนาแนน:  
1,43  
pH:  
แกปญหาน้ําเปนดางมั่น.  
Volatiles% โดยปริมาณ @ 21C (70F):  
0  
จุดเดือด:  
บังคับไม.  



จุดหลอมเหลว:  
ca. 50C (ca. 122F)  
ความหนาแนนไอ (อากาศ = 1):  
ขอมูลไมพบ.  
ความดันไอ (mm Hg):  
ขอมูลไมพบ.  
อัตราการระเหย (BuAc = 1):  
ขอมูลไมพบ.  

10. เสถียรภาพและ Reactivity 

เสถียรภาพ:  
Darkens ในการแสดงผลใหอากาศหรือ light. แบบฟอรมโซดาแผดเผาในการแกไข
ปญหาน้ํา. Decomposes ภายใตอิทธิพลของความชื้นนํ้าและกรดที่กอนกาซพิษและเผา
กาซไขเนา ().  
อันตรายผลิตภัณฑชํารุด:  
การเผาไหมอาจผลิต oxides กํามะถัน.  
Polymerization อันตราย:  
จะไมเกิดขึ้น.  
Incompatibilities:  
กรด, oxidants. อลูมิเนียมสังกะสีคารบอนและยาดม diazonium.  
เง่ือนไขเพื่อหลีกเล่ียง:  
ความรอนลุกไหมแหลงการเผาไหมและ incompatibles.  

11. ขอมูล Toxicological 

 
การไมมีนํ้าโซเดียมสารประกอบกํามะถัน: หนูชองปาก LD50: 208 มิลลิกรัม / kg.  

  -------- \ แสดงมะเร็ง \ -------------------------------------- ----------------  
                                          --- Carcinogen NTP ---  
   สวนผสม Known คาด Category IARC  
   ------------------------------------ ----- --------- - -------------  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน (1313-82-2) No ไมมี No 

12. ขอมูลนิเวศ 

เวรกรรมสิ่งแวดลอม:  
ขอมูลไมพบ.  
พิษส่ิงแวดลอม:  
อันตรายเพื่อส่ิงแวดลอม. อยางพิษเพื่อชีวิตน้ํา.  
96 reticulata ชั่วโมง LC50 Poecilia: 15 มก. / L; 
48 magna ช่ัวโมง EC50 Daphnia: 2.1 มก. / L  



13. การพิจารณาการกําจัด 

สิ่งที่ไมสามารถบันทึกสําหรับการกูคืนหรือรีไซเคิลควรจะจัดการในสถานที่ที่เหมาะสมและ
อนุมัติเสีย. แตไมปรากฏเสียอันตราย RCRA เน้ือหานี้อาจแสดงหนึ่งหรือหลายลักษณะของ
เสียอันตรายและตองมีการวิเคราะหที่เหมาะสมเพื่อกําหนดความตองการกําจัดเฉพาะ. การ
ประมวลผลใชหรือปนเปอนของผลิตภัณฑน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการจัดการของ
เสีย. รัฐและกฎระเบียบที่จําหนายในประเทศอาจแตกตางจากระเบียบกําจัดสหพันธรัฐ. 
ตองการจําหนายภาชนะและเนื้อหาที่ไมไดใชตามสหพันธรัฐและทองถิ่น.  

14. ขอมูลคมนาคม 

ประเทศ (ที่ดิน D.O.T.)  
-----------------------  
ชื่อสงเหมาะสม: โซเดียมสารประกอบกํามะถัน, HYDRATED  
ระดับอันตราย: 8  
UN / NA: UN1849  
บรรจุกลุม: II  
รายงานขอมูลผลิตภัณฑ / size: 2.5KG  
 
International (น้ํา I.M.O.)  
-----------------------------  
ชื่อสงเหมาะสม: โซเดียมสารประกอบกํามะถัน, HYDRATED  
ระดับอันตราย: 8  
UN / NA: UN1849  
บรรจุกลุม: II  
รายงานขอมูลผลิตภัณฑ / size: 2.5KG  
 
International (Air, I.C.A.O.)  
-----------------------------  
ชื่อสงเหมาะสม: โซเดียมสารประกอบกํามะถัน, HYDRATED  
ระดับอันตราย: 8  
UN / NA: UN1849  
บรรจุกลุม: II  
รายงานขอมูลผลิตภัณฑ / size: 2.5KG  

15. ขอมูลหนวยงาน 
  -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนท่ี 1 \ ---------------------------------  
   ออสเตรเลียสวนผสม TSCA EC ญ่ีปุน  
   ----------------------------------------------- --- - --- ----- ---------  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน (1313-82-2) Yes Yes Yes Yes  
  
   -------- \ Chemical สินคาคงคลังสถานะ - สวนท่ี 2 \ ---------------------------------  
                                                           - แคนาดา --  
   สวนผสมเกาหลี Phil DSL NDSL.  
   ----------------------------------------------- --- - --- ---- -----  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน (1313-82-2) Yes Yes No No 



  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนท่ี 1 \ ----------------  
                                              -SARA 302 - SARA ------ 313 ------  
   สวนผสม RQ TPQ List เคมี Catg.  
   ----------------------------------------- --- ----- -- --- --------------  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน (1313-82-2) No No No No  
  
   -------- \ Federal, State & International ขอบังคับ - สวนท่ี 2 \ ----------------  
                                                         -RCRA-TSCA -  
   สวนผสม CERCLA 261.33 8 (d)  
   ----------------------------------------- ------ --- --- ------  
   โซเดียมสารประกอบกํามะถัน (1313-82-2) No No No  
  
  
 เคมีอาวุธ Convention: Yes TSCA 12 (b): No CDTA: No  
 SARA 311/312: รุนแรง: Yes เร้ือรัง: Fire No: ดัน No: No  
 Reactivity: No (บริสุทธ์ิ / Solid)  

 
 
รหัสออสเตรเลีย Hazchem: 2x  
ตารางพิษ: ไมมีการจัดสรร.  
WHMIS:  
MSDS น้ีถูกจัดเตรียมตามเกณฑอันตรายของผลิตภัณฑควบคุมบังคับ (CPR) และ MSDS 
มีขอมูลทั้งหมดกําหนด CPR.  

16. ขอมูลอื่นๆ 

คะแนน NFPA: สุขภาพ: 2 Flammability: 1 Reactivity: 0  
ปายคําเตือนอันตราย:  
อันตราย! อาจรายแรง IF กลืนหรือ INHALED. กรอน. ทําใหเกิดการเผาไหมในพื้นที่ใดๆ
ติดตอ.  
ปองกัน Label:  
ไมไดอยูในสายตา. 
หลีกเลี่ยงกาซหายใจ. 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนังและเสื้อผา. 
เก็บภาชนะปด. 
ใชเฉพาะกับการระบายอากาศเพียงพอ.  
ปายปฐมพยาบาล:  
ในกรณีที่ติดตอไดทันทีตาเปยมหรือผิวที่มีมากมายของน้ําอยางนอย 15 นาทีขณะท่ีปน
เปอนถอดเสื้อผาและรองเทา. ซักเส้ือผากอนซ้ํา. ถา inhaled ลบไปลม. ถาไมหายใจ, 
ผายปอด. ถาหายใจเปนส่ิงที่ยากใหออกซิเจน. หากกลืน, อาเจียนไมชักนํา. ใหปริมาณ
มากน้ํา. ไมใหสิ่งใดโดยปากกับคนสติ. ในทุกกรณีไดรับการรักษาพยาบาลทันที.  
ใชผลิตภัณฑ:  
Reagent Laboratory.  
ขอมูล Revision:  
MSDS (Section s) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแกไขลาสุดของเอกสารรวม: 3, 12.  
Disclaimer:  
************************************************** 
**********************************************  
Mallinckrodt Baker, Inc ใหขอมูลท่ีปรากฏในที่น้ีโดยสุจริตแตทําใหแทนไมเปน



ที่กวางขวางหรือความถูกตองของ. เอกสารน้ีจัดทําขึ้นเพียงเปนแนวทางในการ
ปองกันไวกอนท่ีเหมาะสมของเนื้อหาโดยผูผานการอบรมอยางถูกตองโดยใช
ผลิตภัณฑนี้. บุคคลที่ไดรับขอมูลที่ตองใชวิจารณญาณอิสระในการพิจารณา
ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ. MALLINCKRODT Baker, Inc ไมรับรอง
หรือรับประกันวาจะแสดงหรือโดยนัยรวมถึงโดยไมจํากัดเพียงการรับประกันใดๆ
ของสินคาความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวกับขอมูลท่ีระบุไวนี้หรือ
ผลิตภัณฑที่มีขอมูลหมาย. ดังนั้น MALLINCKRODT Baker, Inc จะไมรับผิด
ชอบตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการใชหรือความเชื่อถือในขอมูลน้ี.  
************************************************** 
**********************************************  
จัดทําโดย: สิ่งแวดลอมสุขภาพและความปลอดภัย 
หมายเลขโทรศัพท: (314) 654-1600 (U.S.A.)  


