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แทนฉบับวันที่ 17.02.2021

เอกสารข้อมูลความปลอดภ ัย
่ สารของสารอันตรายแห่งประเทศไทยฉบับปี 2555
จัดเตรียมขึน
้ มาเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายการจาแนกประเภทสารอันตรายและระบบการสือ
(2012)
่ สารของสารอันตรายแห่งประเทศไทยฉบับปี 2555 (2012)
จัดเตรียมขึน
้ มาเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายการจาแนกประเภทสารอันตรายและระบบการสือ
เอกสารข ้อมูลความปลอดภัย (SDS) จะแนบมาพร ้อมกับสารหรือสารผสมทีม
่ อ
ี ันตราย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได ้มีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามเกณฑ์มาตรฐานการจาแนกประเภท ดังนั น
้ จึงไม่มผ
ี ลใช ้กับส่วนใด ๆ ในเนื้อหาข ้อกาหนดนี้

คาร์บอนแบล็ค
้ องสารเดีย
้ ริษ ัท/การปฏิบ ัติตามข้อกาหนด
ส่วนที่ 1: การบ่งชีข
่ ว/สารผสมและการบ่งชีบ
1.1

้ ลิตภัณฑ์
ตัวบ่งชีผ
่ ทางเคมี:
ชือ

คาร์บอนแบล็ค

เอกสาร SDS นีม
้ ค
ี วามถูกต ้องสาหรับเกรดดังต่อไปนี:้
Birla Carbon™

3007
3031
3034
3035
3041
3051
3066
3104
3106
1.2

การใช ้งานทีแ
่ นะนาของสารเคมีและข ้อห ้ามในการใช ้งาน
การใช ้งานทีแ
่ นะนา:
สารเพิม
่ คุณภาพในพลาสติกและยาง
ผงสี
สารเพิม
่ คุณภาพสาหรับแบตเตอรี่ สารทนไฟ และอีกมากมาย
ข ้อห ้ามในการใช ้งาน:

1.3

สารตัวทาปฏิกริ ย
ิ าเคมี

ั ลายบนร่างกายมนุษย์
ผงสีสาหรับสีสก

รายละเอียดของผู ้จัดส่งเอกสารข ้อมูลความปลอดภัย
See Section 16
Birla Carbon U.S.A., Inc.
1800 West Oak Commons Court
Marietta, Georgia 30062, USA
+1 (800) 235-4003 or +1 (770) 792-9400
ทีอ
่ ยูอ
่ เี มล์:

bc.hse@adityabirla.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:
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หมายเลขโทรศ ัพท ์ฉุ กเฉิ -VERISK3E
Argentina
Australia
Brazil
Chile
Colombia
China

+54 11 5219 8871
+61 280 363 166
+55 11 4349 1907
+56 44 8905208
+57 1 344 1317
+86 4001 2001 74

China/Asia Pacific
Korea
Mexico
Peru
Thailand
United Kingdom

+86 4001 2035 72
+82 070 4732 5813
+52 55 41696225
+51 1 708 5593
+66 2105 6177
+0 800 680 0425

Americas
Asia Pacific
Europe
Middle East/Africa
Non-Region Specific
US & Canada

+1 760 476 3961
+1 760 476 3960
+1 760 476 3962
+1 760 476 3959
+1 760 476 3971
+1 866 519 4752

้ ันตราย
ส่วนที่ 2: การบ่งชีอ
2.1

การจาแนกประเภทของสารเดีย
่ วหรือสารผสม
ประเทศไทย:
่ สารของสารอันตรายแห่งประเท
กฎหมายการจาแนกประเภทสารอันตรายและระบบการสือ
ศไทยฉบับปี 2555 (2012)

2.2

องค์ประกอบฉลาก
แผนภูมริ ป
ู ภาพ:

ไม่มี

คาสัญญาณ:

ไม่มี

ข ้อความแสดงอันตราย:

ไม่มี

ข ้อความแสดงข ้อควรระวังเบือ
้ งต ้น:
2.3

ไม่มี

อันตรายอืน
่ ๆ
่ สารอันตรายของ OSHA ปี
สารนีถ
้ ก
ู จาแนกประเภทเป็ นสารอันตรายประเภทผงทีเ่ กิดการระเบิดได ้ตามมาตรฐานการสือ
2012 ของสหรัฐอเมริกา (29 CFR 1910.1200) และกฎข ้อบังคับผลิตภัณฑ์อันตรายของแคนาดา (HPR) ปี 2015
คาสัญญาณ ข ้อความแสดงอันตราย และข ้อความแสดงข ้อควรระวังเบือ
้ งต ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได ้แก่:
คาเตือน อาจก่อให ้เกิดผงเข ้มข ้นทีส
่ ามารถระเบิดได ้ในอากาศ
เก็บรักษาให ้ห่างจากแหล่งกาเนิดการติดไฟทัง้ หมดรวมทัง้ ความร ้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
ป้ องกันไม่ให ้เกิดการสะสมตัวของฝุ่ นเพือ
่ ลดอันตรายจากการระเบิด อย่าให ้สัมผัสกับอุณหภูมส
ิ งู กว่า 300°C
ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อ
ี น
ั ตรายของการระเบิดได ้นีม
้ อ
ี งค์ประกอบของคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และสารอินทรีย ์
ดวงตา:

อาจทาให ้เกิดการระคายเคืองย ้อนกลับได ้เมือ
่ สัมผัส

ผิวหนัง:

่ มสภาพและผิวหนังแห ้ง
อาจทาให ้เกิดการระคายเคืองเมือ
่ สัมผัส ผิวหนังเสือ
ยังไม่เคยมีรายงานอาการแพ ้ในมนุษย์

การสูดดม:
ผงฝุ่ นอาจทาให ้เกิดอาการระคายเคืองต่อเส ้นทางเดินหายใจ จัดให ้มีการระบายอากาศในพืน
้ ที่
ดูหัวข ้อที่ 8
การกลืนกินเข ้าทางปาก:

ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบด ้านลบต่อสุขภาพ

การเป็ นสารก่อมะเร็ง:
คาร์บอนแบล็คถูกจัดอยูใ่ นรายการของสารกลุม
่ 2B
(มีความเป็ นไปได ้ในการเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์) ตามองค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ
(IARC) ดูหวั ข ้อที่ 11

ส่วนที่ 3: ส่วนประกอบ/ข้อมูลของส่วนผสม
3.1

สาร
3.1.1

คาร์บอนแบล็ค (อสัณฐาน) 100%

3.1.2

หมายเลข CAS: 1333-86-4

THAI-GHS-RCB BC-THAI

หน ้า 2 จาก 15

ปรับปรุงเมือ
่ วันที่ 26.08.2021
แทนฉบับวันที่ 17.02.2021

3.1.3

่ พ ้อง: คาร์บอนแบล็ค เฟอร์เนซแบล็ค
ชือ

้ งต้น
ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาลเบือ
4.1

รายละเอียดของมาตรการปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้น
การสูดดม:
นาผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบไปยังบริเวณทีอ
่ ากาศถ่ายเท
ให ้กู ้สภาพการหายใจให ้เป็ นปกติด ้วยการปฐมพยาบาลมาตรฐาน
ผิวหนัง:
ดวงตา:

หากจาเป็ น

ล ้างผิวหนังด ้วยน้ าผสมสบูอ
่ อ
่ น หากยังมีอาการผิดปกติ ให ้ขอรับการปรึกษาจากแพทย์
ล ้างดวงตาให ้ทัว่ ด ้วยน้าสะอาดปริมาณมากโดยให ้เปลือกตาเปิ ดตลอด
หากเริม
่ มีอาการผิดปกติ ให ้ขอรับการปรึกษาจากแพทย์

การกลืนกินเข ้าทางปาก: อย่าทาให ้อาเจียน
หากยังมีสติ
อย่าให ้สิง่ ใดเข ้าไปในปากสาหรับผู ้ทีไ่ ม่รู ้สึกตัว

ให ้ดืม
่ น้ าหลาย

ๆ

แก ้ว

4.2

อาการผิดปกติทส
ี่ าคัญทีส
่ ด
ุ ทัง้ แบบเกิดเฉียบพลันและเกิดภายหลัง
อาการผิดปกติ:
การระคายเคืองต่อดวงตาและส่วนของระบบทางเดินหายใจหากได ้รับสารมากกว่าขีดจากั
ดการได ้รับสารในสถานทีท
่ างาน ดูหัวข ้อที่ 2

4.3

้ องการดูแลรักษาทางการแพทย์ทค
การบ่งชีข
ี่ วรทาทันทีและการรักษาพิเศษทีจ
่ าเป็ น
ข ้อควรทราบสาหรับแพทย์:
รักษาตามอาการผิดปกติ

ส่วนที่ 5: มาตรการสาหร ับการด ับเพลิง
5.1

สารดับเพลิง
สารดับเพลิงทีเ่ หมาะสม:

ใช ้โฟม

สารดับเพลิงทีไ่ ม่เหมาะสม:

5.2

คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)
สารเคมีแห ้ง
่ ดับไฟ
ขอแนะนาให ้ฉีดพ่นละอองน้ าหากใช ้น้ าเป็ นสือ

หรือละอองน้ า

ห ้ามใช ้สารดับเพลิงทีม
่ แ
ี รงดันสูงซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดการก่อตัวขอ
งสารผสมระหว่างผงฝุ่ นกับอากาศทีเ่ กิดการระเบิดได ้

อันตรายพิเศษทีเ่ กิดขึน
้ จากสารเดีย
่ วหรือสารผสม
อันตรายพิเศษทีเ่ กิดขึน
้ จากสารเคมี:
การเผาไหม ้ของคาร์บอนแบล็คอาจไม่สามารถมองเห็นได ้ชัดเ
จนเว ้นแต่วา่ วัสดุถก
ู หมุนกวนและมีประกายไฟเกิดขึน
้
จะต ้องสังเกตดูคาร์บอนแบล็คทีอ
่ ยูใ่ นเขตเพลิงไหม ้อย่างใกล ้ชิดเป็ นเว
ลา
48
ชัว่ โมงเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าไม่มก
ี ารลุกไหม ้ช ้า
ๆ
ทีม
่ แ
ี ต่ควันโดยไม่มเี ปลวไฟเกิดขึน
้
สารจากการเผาไหม ้ทีม
่ อ
ี ันตราย:

5.3

คาร์บอนมอนอกไซด์
(CO)
และออกไซด์ของซัลเฟอร์

ข ้อแนะนาสาหรับนักดับเพลิง
นักผจญเพลิงต ้องสวมใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันพิเศษ

คาร์บอนไดออกไซด์

(CO2)

สวมใส่เครือ
่ งแต่งกายสาหรับผจญเพลิงทีม
่ อ
ี ป
ุ กรณ์ช ่
วยหายใจในตัว
(SCBA)
คาร์บอนแบล็คทีเ่ ปี ยกน้ าจะมีพน
ื้ ผิวทีล
่ น
ื่ มากหากเดินบนพืน
้ ผิว
ของสาร

ส่วนที่ 6: มาตรการสาหร ับการรว่ ั ไหล
6.1

ข ้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขัน
้ ตอนปฏิบัตใิ นภาวะฉุกเฉิน
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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ข ้อควรระวังส่วนบุคคล

คาร์บอนแบล็คทีเ่ ปี ยกน้ าจะมีพน
ื้ ผิวทีล
่ น
ื่ หากเดินบนพืน
้ ผิวของสาร
หลีกเลีย
่ งการก่อตัวของฝุ่ นผง
สวมใส่อป
ุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมและการป้ องกันระบบทางเดินหายใจ
ดูหัวข ้อที่ 8

สาหรับผู ้ตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน:

ใช ้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีแ
่ นะนาในหัวข ้อที่ 8

6.2

ข ้อควรระวังด ้านสิง่ แวดล ้อม
ข ้อควรระวังด ้านสิง่ แวดล ้อม:

6.3

วิธก
ี ารและวัสดุสาหรับการจากัดขอบเขตและการทาความสะอาด
วิธก
ี ารจากัดขอบเขต:
ป้ องกันไม่ให ้มีการรั่วไหลหรือหกล ้นเพิม
่ เติมหากสามารถกระทาได ้อย่างปลอด
ภัย
วิธก
ี ารทาความสะอาดพืน
้ ที:่

คาร์บอนแบล็คไม่แสดงอันตรายต่อสิง่ แวดล ้อมทีเ่ ด่นชัด
จากัดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ทห
ี่ กล ้นบนพืน
้
หากกระทาได ้
่ างระบายน้า
แนวทางปฏิบัตท
ิ เี่ หมาะสมคือพยายามลดการปนเปื้ อนลงสูท
ดิน
น้ าใต ้ดิน ระบบระบายน้ า หรือระบบเก็บกักน้ า

การหกล ้นปริมาณน ้อยควรดูดด ้วยระบบสุญญากาศหากกระทาได ้
ไม่แนะนาให ้ใช ้การกวาดแบบแห ้ง
แนะนาให ้ใช ้ระบบสุญญากาศทีต
่ ด
ิ ตัง้ ด ้วยระบบกรองลมประสิทธิภาพสูง (HEPA)
หากจาเป็ น
ให ้พ่นละอองน้าเบา
ๆ
เพือ
่ ลดฝุ่ นสาหรับการกวาดแบบแห ้ง
การหกล ้นปริมาณมากอาจต ้องใช ้พลั่วตักใส่ภาชนะบรรจุ ดูหัวข ้อที่ 13

ส่วนที่ 7: การใชง้ านและการจ ัดเก็บ
7.1

ข ้อควรระวังในการใช ้งานอย่างปลอดภัย
ข ้อแนะนาในการใช ้งานอย่างปลอดภัย:
หลีกเลีย
่ งการก่อตัวของฝุ่ นผง
อย่าสูดหายใจฝุ่ นผงเข ้าไป
จัดหาระบบระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ เี่ หมาะสมเพือ
่ ลดการก่อตัวของฝุ่ นผง
อย่าใช ้ลมอัดแรงดัน
ใช ้มาตรการป้ องกันอันตรายเบือ
้ งต ้นต่อการปล่อยประจุไฟฟ้ าสถิต
จัดให ้มีระบบการระมัดระวังทีเ่ พียงพอ เช่น การต่อสายดินระบบไฟฟ้ า หรือบรรยากาศเฉื่อย
การต่อสายดินของอุปกรณ์และระบบลาเลียงอาจจาเป็ นต ้องมีภายใต ้เงือ
่ นไขบางสถานการ
ณ์
แนวทางปฏิบัตใิ นการทางานอย่างปลอดภัยรวมถึงการกาจัดแหล่งกาเนิดการติดไฟทีอ
่ าจเ
กิดขึน
้ ในบริเวณทีอ
่ ยูใ่ กล ้กับฝุ่ นผงของคาร์บอนแบล็ค
การจัดการความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดการสะสมตัวของฝุ่ นผ
งบนพืน
้ ผิวในพืน
้ ทีท
่ ัง้ หมด
การออกแบบระบบถ่ายเทอากาศทีเ่ หมาะสม
และการบารุงรักษาเพือ
่ ควบคุมระดับฝุ่ นผงในอากาศให ้ตา่ กว่าขีดจากัดการรับสารในสถาน
ทีท
่ างาน
หากจาเป็ นต ้องทางานทีม
่ ป
ี ระกายไฟ
จะต ้องทาความสะอาดพืน
้ ทีน
่ ัน
้ ให ้ปลอดจากฝุ่ นผงของคาร์บอนแบล็ค
ข ้อพิจารณาด ้านสุขอนามัยทั่วไป:

7.2

จัดการโดยสอดคล ้องตามหลักสุขอนามัยทีด
่ แ
ี ละหลักปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัย

เงือ
่ นไขสาหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวมถึงความไม่เข ้ากันกับสารอืน
่ ๆ
เงือ
่ นไขการจัดเก็บ:
เก็บไว ้ในสถานทีแ
่ ห ้ง
เย็น
และมีการถ่ายเทอากาศทีด
่ ี
จัดเก็บให ้ห่างจากแหล่งกาเนิดความร ้อน การติดไฟ และตัวออกซิไดซ์เข ้มข ้น
คาร์บอนแบล็คไม่ได ้ถูกจาแนกประเภทเป็ นสารทีก
่ อ
่ ความร ้อนในตัวตามกลุม
่
4.2
ภายใต ้เกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ
(UN)
อย่างไรก็ด ี
เกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปั จจุบันสาหรับการกาหนดหาว่าสารหนึง่ ๆ
เป็ นสารก่อความร ้อนในตัวหรือไม่นัน
้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปริมาณของสาร
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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การจาแนกประเภทแบบนีอ
้ าจไม่เหมาะสมสาหรับภาชนะบรรจุเพือ
่ จัดเก็บสารปริมาณมาก
่ ังจัดเก็บและพืน
ก่อนเข ้าไปสูถ
้ ทีบ
่ รรจุคาร์บอนแบล็คทีอ
่ ับอากาศ
ให ้ทดสอบความเพียงพอของปริมาณออกซิเจน
ก๊าซทีต
่ ด
ิ ไฟได ้และการปนเปื้ อนของอากาศพิษทีเ่ ป็ นไปได ้
อย่าให ้ฝุ่ นผงสะสมตัวบนพืน
้ ผิวได ้
วัสดุทไี่ ม่สามารถเข ้ากันได ้:

ตัวออกซิไดซ์เข ้มข ้น:

ั ัสสาร/การป้องก ันส่วนบุคคล
่ งต่อการสมผ
ส่วนที่ 8: การควบคุมความเสีย
8.1

ตัวแปรควบคุม
่ งต่อการสัมผัสสาร:
แนวทางปฏิบัตส
ิ าหรับความเสีย
ขีดจากัดการรับสารในสถานทีท
่ างานทีม
่ ส
ี าแดงไว ้สาหรับคาร์บอนแบล็ค
(หมายเลข CAS: 1333-86-4)
ประเทศ
อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย
เบลเยียม
บราซิล
แคนาดา (ออนตารืโอ)
จีน
โคลอมเบีย
สาธารณรัฐเช็ก
อียป
ิ ต์
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส – INRS
เยอรมนี – BeKGS527
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญีป
่ น
ุ่ – MHLW
ญีป
่ น
ุ่ – SOH
เกาหลี
มาเลเซีย
เม็กซิโก
รัสเซีย
สเปน
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ข ้อกาหนด REACH
ของสหภาพยุโรป DNEL
สหรัฐอเมริกา

ความเข ้มข ้น, mg/m3
3.5, TWA
3.0, TWA, สูดดมได ้
3.6, TWA
3.5, TWA
3.0 TWA, สูดดมได ้
4.0, TWA 8.0, TWA, STEL (15 นาที)
3.0, TWA, สูดดมได ้
2.0, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA; 7.0, STEL
3.5, TWA/VME สูดดมได ้
0.5, TWA, หายใจได ้; 2.0, TWA, สูดดมได ้ (ค่า DNEL)
3.5, TWA
3.5, TWA/NABs
3.5, TWA; 7.0, STEL
3.5, TWA, สูดดมได ้
3.0
4.0, TWA; 1.0, TWA, หายใจได ้
3.5, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA
4.0, TWA
3.5, TWA (VLA-ED)
3.0, TWA
3.5, TWA, สูดดมได ้; 7.0, STEL, สูดดมได ้
2.0, TWA, สูดดมได ้; 0.5, TWA หายใจได ้
3.5, TWA, OSHA-PEL
3.0, TWA, ACGIH-TLV®, สูดดมได ้
3.5, TWA, NIOSH-REL

*กรุณาตรวจสอบกับมาตรฐานปั จจุบันหรือข ้อกาหนดทีอ
่ าจจะใช ้กับการปฏิบัตงิ านของท่าน
ACGIH®
American
Conference
(คณะกรรมการสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมแห่งอเมริกา)
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mg/m3
milligrams per cubic meter (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
DNEL
Derived no-effect level (ระดับทีไ่ ม่มผ
ี ลกระทบทีค
่ านวณแล ้ว)
NIOSH
National
Institute
for
Occupational
Safety
and
Health
(สถาบันความปลอดภัยและสุขอนามัยแห่งชาติ)
OSHA
Occupational Safety and Health Administration (สานักบริการความปลอดภัยและสุขอนามัย)
PEL
permissible exposure limit (ขีดจากัดการสัมผัสสารทีย
่ อมรับได ้)
REL
recommended exposure limit (ขีดจากัดการสัมผัสสารทีแ
่ นะนา)
้ )
STEL
short-term exposure limit (ขีดจากัดการสัมผัสสารระยะสัน
TLV
threshold limit value (ค่าขีดจากัดแจ ้งเตือน)
TWA
time weighted average (เวลาเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนัก), แปด (8) ชัว่ โมงเว ้นแต่ระบุเป็ นอย่างอืน
่
ความเข ้มข ้นทีไ่ ม่มผ
ี ลกระทบทีป
่ ระมาณการไว ้:
8.2

ไม่ระบุ

มาตรการควบคุมการสัมผัสสาร
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม:

ใช ้ระบบดาเนินกระบวนการในในบริเวณปิ ดและ/หรือจัดให ้มีการถ่ายเทอากาศที่
ดีเพือ
่ รักษาความเข ้มข ้นของฝุ่ นผงให ้ตา่ กว่าขีดจากัดการสัมผัสสารในสถานทีท
่ างานได ้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
อุปกรณ์ชว่ ยหายใจ:
จะต ้องใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจแบบฟอกอากาศทีไ่ ด ้รับการรับรอง
(APR)
หากคาดว่าความเข ้มข ้นของฝุ่ นผงจะเกินกว่าขีดจากัดการสัมผัสสารทีร่ ับได ้ในสถานทีท
่ าง
าน
ใช ้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจทีจ
่ า่ ยอากาศและมีแรงดันบวกหากมีความเป็ นไปได ้ของการหกล ้นรั่
่ งของการสัมผัส หรือในสถานการณ์ทอ
วไหลทีค
่ วบคุมไม่ได ้ ไม่ทราบระดับความเสีย
ี่ ป
ุ กรณ์
APR อาจไม่เพียงพอต่อการป้ องกัน
หากจาเป็ นต ้องใช ้การปกป้ องระบบทางเดินหายใจเพือ
่ ลดการสัมผัสกับคาร์บอนแบล็ค
โปรแกรมการทางานจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลระดับประเทศ
จังหวัด
หรือรัฐอย่างเหมาะสม
แหล่งอ ้างอิงทีก
่ าหนดไว ้สาหรับมาตรฐานการป้ องกันระบบทางเดินหายใจให ้ไว ้ด ้านล่างนี:้
•
•
•

OSHA 29CFR1910.134, การปกป้ องระบบทางเดินหายใจ
CR592
แนวทางปฏิบัตส
ิ าหรับการเลือกและใช ้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
(CEN)
มาตรฐานเยอรมัน/ยุโรป
DIN/EN
143,อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจสาหรับวัสดุทเี่ กิดฝุ่ นผง (CEN)

การปกป้ องมือ:

สวมใส่ถงุ มือป้ องกัน
ล ้างมือและผิวหนังด ้วยน้ าผสมสบูอ
่ อ
่ น

ใช ้ครีมทาผิวป้ องกัน

การปกป้ องดวงตา/ใบหน ้า: สวมใส่แว่นนิรภัยหรือแว่นป้ องกันสารเคมี
การปกป้ องผิวหนัง:

่ งของการสัมผัสกับผิวหนังให ้น ้อยทีส
สวมใส่ชด
ุ ป้ องกันทั่วไปเพือ
่ ลดความเสีย
่ ด
ุ
้ ผ ้าทุกวัน เสือ
้ ผ ้าชุดทางานจะต ้องไม่นากลับบ ้าน
ซักล ้างเสือ

อืน
่ ๆ:

จัดให ้มีอา่ งล ้างตาและฝั กบัวล ้างฉุกเฉินไว ้ใกล ้เคียง
ล ้างมือและใบหน ้าให ้ทั่วด ้วยสบูอ
่ อ
่ นก่อนรับประทานอาหารหรือดืม
่ เครือ
่ งดืม
่

มาตรการควบคุมด ้านสิง่ แวดล ้อม:

ดาเนินการให ้สอดคล ้องกับกฎระเบียบและข ้อกาหนดทีอ
่ นุญาตของท ้องถิน
่ ทัง้ ห
มด

ส่วนที่ 9: คุณสมบ ัติทางกายภาพและทางเคมี
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9.1

ข ้อมูลด ้านคุณสมบัตท
ิ างกายภาพและทางเคมีเบือ
้ งต ้น
ลักษณะภายนอก:
ผงหรือเม็ด
สี:
สีดา
กลิน
่ :
ไม่มก
ี ลิน
่
ค่าแจ ้งเตือนกลิน
่ :
ไม่ระบุ
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง
ไม่ระบุ
จุดเดือด/ช่วง:
ไม่ระบุ
แรงดันไอ:
ไม่ระบุ
ความหนาแน่นไอ:
ไม่ระบุ
คุณสมบัตก
ิ ารออกซิไดซ์:
ไม่ระบุ
จุดวาบไฟ:
ไม่ระบุ
ความสามารถในการลุกติดไฟ:
ไม่ลก
ุ ติดไฟ
คุณสมบัตค
ิ วามสามารถในการระเบิด:
ฝุ่ นผงสามารถก่อตัวเป็ นของผสมในอากาศทีส
่ ามารถระเบิดได ้
ขีดจากัดการระเบิด (อากาศ):
ขีดจากัดบน:
ไม่ระบุ
ขีดจากัดล่าง:
50 g/m3 (ฝุ่ นผง)
อัตราการระเหย:
ไม่ระบุ
ความหนาแน่น: (20ºC):
1.7 – 1.9 g/cm3
ความหนาแน่นทัง้ กลุม
่ :
1.25-40 lb/ft3, 20-640 kg/m3
เม็ด:
200-680 kg/m3
ผง (นุ่มเบา)
20-380 kg/m3
ความสามารถในการละลาย (ในน้ า):
ไม่ละลายน้ า

ค่า pH: (ASTM 1512):

้ (เอ็น-ออคทานอล/น้า):
สัมประสิทธิก
์ ารแบ่งชัน
ความหนืด:
อุณหภูมก
ิ ารสลายตัว:
อุณหภูมท
ิ ส
ี่ ามารถติดไฟได ้เอง:
อุณหภูมข
ิ น
ั ้ ตา่ ทีต
่ ด
ิ ไฟ:
พลังงานขัน
้ ตา่ ทีล
่ ก
ุ ติดไฟ:
พลังงานของการลุกติดไฟ
แรงดันการระเบิดสัมบูรณ์สงู สุด:
อัตราการเพิม
่ ของแรงดันสูงสุด:
ความเร็วการเผาไหม ้:
ค่า Kst:
การจาแนกประเภทการระเบิดของฝุ่ นผง:
อุณหภูมก
ิ ารสลายตัว:
9.2

4-11 [50 g/l ของน้ า, 68ºF (20ºC)]

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
>140ºC
>500ºC (เตาเผา BAM)(VDI 2263)
>315ºC (เตาเผา Godberg-Greenwald)(VDI 2263)
>10,000 mJ (VDI 2263)
ไม่ระบุ
10 บาร์ (VDI 2263)
30-400 บาร์/วินาที (VDI 2263 และ ASTM E1226-88)
>45 วินาที (ไม่ได ้จาแนกเป็ นสาร “ลุกติดไฟระดับสูง” หรือ
“ลุกติดไฟได ้ง่าย”)
ไม่ระบุ
ST1
ไม่ระบุ

ข ้อมูลอืน
่ ๆ
ไม่ระบุ

ส่วนที่ 10: ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
10.1
10.2

ความว่องไวต่อปฏิกริ ย
ิ า
ความว่องไวต่อปฏิกริ ย
ิ า:

อาจทาปฏิกริ ย
ิ าแบบคายความร ้อนหากสัมผัสกับสารออกซิไดซ์เข ้มข ้น

ความเสถียรทางเคมี
ความเสถียร:

เสถียรภายใต ้เงือ
่ นไขสภาพแวดล ้อมปกติ

ข ้อมูลการระเบิด:
ความไวต่อการกระแทกทางกล:

ไม่มค
ี วามไวต่อการกระแทกทางกล

THAI-GHS-RCB BC-THAI
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ความไวต่อการปล่อยประจุไฟฟ้ าสถิต:

10.3

ฝุ่ นผงสามารถก่อตัวเป็ นของผสมในอากาศทีส
่ ามารถระเบิดได ้
หลีกเลีย
่ งการก่อตัวของฝุ่ นผง
อย่าให ้มีการสร ้างกลุม
่ หมอกของฝุ่ นผงขึน
้ มา
ใช ้มาตรการป้ องกันอันตรายเบือ
้ งต ้นต่อการปล่อยประจุไฟฟ้ าสถิต
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทัง้ หมดได ้รับการต่อลงดิน/ต่อสายดินก่อน
เริม
่ ต ้นการทางานถ่ายโอนสาร

ความเป็ นไปได ้ของการเกิดปฏิกริ ย
ิ าเคมีทเี่ ป็ นอันตราย
การโพลีเมอร์ไรเซชันทีม
่ อ
ี ันตราย:
ไม่เกิดขึน
้
ความเป็ นไปได ้ของการเกิดปฏิกริ ย
ิ าเคมีทเี่ ป็ นอันตราย:

10.4

เงือ
่ นไขทีต
่ ้องหลีกเลีย
่ ง
เงือ
่ นไขทีต
่ ้องหลีกเลีย
่ ง

10.5

วัสดุทไี่ ม่สามารถเข ้ากันได ้
วัสดุทไี่ ม่สามารถเข ้ากันได ้:

10.6

สารอันตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว
สารอันตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว: คาร์บอนมอนอกไซด์
ออกไซด์ของซัลเฟอร์

ไม่มภ
ี ายใต ้เงือ
่ นไขปกติ

หลีกเลีย
่ งอุณหภูมส
ิ งู >400°C (>752°F) และแหล่งกาเนิดประกายไฟ
ตัวออกซิไดซ์เข ้มข ้น:
คาร์บอนไดออกไซด์

สารอินทรียจ
์ ากการเผาไหม ้

ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา
11.1

ข ้อมูลผลกระทบด ้านพิษวิทยา
ความเป็นพิษเฉียบพล ัน
ทางปาก LD50:

LD50 (หนู) > 8000 mg/kg. (เทียบเท่ากับ OECD TG 401)

การสูดดม LD50:

ไม่มข
ี ้อมูลรายงาน

ทางผิวหนัง LD50:

ไม่มข
ี ้อมูลรายงาน

การก ัดกร่อน/การระคายเคืองผิวหน ัง:

กระต่าย: ไม่มก
ี ารระคายเคือง (เทียบเท่ากับ OECD TG 404)
อาการบวม = 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ ับได ้สูงสุด: 4)
อาการผืน
่ แดง = 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ บ
ั ได ้สูงสุด: 4)
การประเมินผล: ไม่ทาให ้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

อ ันตราย/การระคายเคืองต่อดวงตาทีร่ า้ ยแรง:

ความไวต่ออาการแพ้:
(OECD TG 406)

กระต่าย: ไม่มก
ี ารระคายเคือง (OECD TG 405)
กระจกตา: 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ ับได ้สูงสุด: 4)
ม่านตา: 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ ับได ้สูงสุด: 2)
เยือ
่ ตา: 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ ับได ้สูงสุด: 3)
เยือ
่ บุตาบวมแดง 0 (ระดับการระคายเคืองทีร่ ับได ้สูงสุด: 4)
การประเมินผล: ไม่ทาให ้ระคายเคืองต่อดวงตา

ผิวหนังของหนูตะเพา

(การทดสอบ

Buehler)

ไม่เกิดความไวต่ออาการแพ ้

การประเมินผล: ไม่กอ
่ ให ้เกิดความไวต่ออาการแพ ้ในสัตว์
ยังไม่เคยมีรายงานอาการแพ ้ในมนุษย์
ื พ ันธุ:์ ในหลอดทดลอง:
การกลายพ ันธ์ของเซลล์สบ
คาร์บอนแบล็คไม่เหมาะสาหรับการทดสอบโดยตรงในแบคทีเรีย
(การทดสอบแบบ
Ames)
และอืน
่
ๆ
ในระบบ
ในหลอดทดลอง
เนือ
่ งจากไม่สามารถละลายน้ าได ้
อย่างไรก็ด ี
เมือ
่ ทดสอบกับสารสกัดตัวทาละลายอินทรียข
์ องคาร์บอนแบล็ค
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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ื พันธุ์
ผลทีไ่ ด ้แสดงให ้เห็นว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่อการกลายพันธุข
์ องเซลล์สบ
สารสกัดตัวทาละลายอินทรียข
์ องคาร์บอนแบล็คสามารถมีสารโพลีไซคลิกอะโรม
าติกไฮโดรคาร์บอน
(PAHs)
การศึกษาวิจย
ั เพือ
่ ตรวจสอบอัตราการดูดซึมสารทางชีวภาพ
(bioavailability)
ของสาร
PAHs
ดังกล่าวได ้แสดงให ้เห็นว่าสารดังกล่าวมีความเกีย
่ วโยงอย่างมากกับคาร์บอนแบ
ล็คและไม่เกิดการดูดซึมสาร (Borm, 2005)

ในร่างกายสิง่ มีชวี ต
ิ :

การวิจัยเชิงทดลองรายงานถึงการเปลีย
่ นแปลงทางด ้านการกลายพันธุใ์ นยีน

hprt

ื เนือ
ในเซลล์เนือ
้ เยือ
่ บุผวิ ในหนูทส
ี่ บ
่ งจากการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คทางการสู
ดดม
(Driscoll,
1997)
ี เ์ ฉพาะเจาะจงของหนูและเป็ นผล
การสังเกตพบดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็ นสปี ชส
ทีเ่ กิดตามมาของ
"การทางานหนักของปอด"
่ ารอักเสบเรือ
ซึง่ นาไปสูก
้ รังและการปลดปล่อยอนุมล
ู อิสระ
นีส
่ ามารถพิจารณาเป็ นผลกระทบทางยีนระดับทุตย
ิ ภูม ิ
และดังนัน
้ ตัวสารคาร์บอนแบล็คเองจะไม่ถก
ู พิจารณาว่าเป็ นสารทาให ้กลายพันธุ์
การประเมินผล: การกลายพันธุใ์ นหนูทท
ี่ าการศึกษาระบบ ในร่างกายสิง่ มีชวี ต
ิ
โดยกลไกระดับทุตย
ิ ภูมต
ิ อ
่ ผลกระทบทีเ่ ป็ นค่าเตือนและเป็ นผลทีเ่ กิดตามมาของ
อาการอักเสบเรือ
้ รังและการปลดปล่อยอนุมล
ู อิสระของยีนทางพันธุกรรม
กลไกนีถ
้ ก
ู พิจารณาว่าเป็ นผลกระทบทางยีนระดับทุตย
ิ ภูม ิ
และดังนัน
้ ตัวสารคาร์บอนแบล็คเองจะไม่ถก
ู พิจารณาว่าเป็ นสารทาให ้กลายพันธุ์
การเป็นสารก่อมะเร็ง:

ความเป็ นพิษต่อสัตว์

หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็ง
หนู ทางปาก ระยะเวลา 2 ปี
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็ง
หนู ทางผิวหนัง ระยะเวลา 18 เดือน
ผลกระทบ: ไม่เกิดเซลล์มะเร็งทีผ
่ วิ หนัง
หนู ทางการสูดดม ระยะเวลา 2 ปี
อวัยวะเป้ าหมาย: ปอด
ผลกระทบ:
การอักเสบ การเกิดพังผืด
การเกิดเซลล์มะเร็ง

หมายเหตุ: การเกิดเซลล์มะเร็งในปอดของหนูถก
ู พิจารณาว่ามีความเกีย
่ วข ้องกับ
"การทางานหนักของปอด"
มากกว่าผลกระทบทางเคมีอย่างเฉพาะเจาะจงของตัวสารคาร์บอนแบล็คในปอด
ผลกระทบดังกล่าวในหนูถก
ู รายงานออกมาในหลายผลการศึกษาวิจัยกับอนุภาค
อนินทรียท
์ ล
ี่ ะลายน้ าได ้ไม่ดอ
ี น
ื่
ๆ
ี ข
์ องหนู
และแสดงให ้เห็นว่าเกิดขึน
้ เฉพาะเจาะจงกับสปี ชส
(ILSI,
2000)
ี อ
์ น
การเกิดเซลล์มะเร็งไม่พบในสปี ชส
ื่
ๆ (เช่น หนู และหนูแฮมสเตอร์)
สาหรับสารคาร์บอนแบล็คหรืออนุภาคทีล
่ ะลายน้ าได ้ไม่ดอ
ี น
ื่
ๆ
ภายใต ้สภาพแวดล ้อมและเงือ
่ นไขการศึกษาวิจัยเดียวกัน
การศึกษาอัตราการตาย (ข ้อมูลจากมนุษย์)
การศึกษาวิจย
ั เพือ
่ ศึกษาคนงานในสายผลิตสารคาร์บอนแบล็คในสหราชอาณาจักร
(Sorahan,
2001)
่ งเพิม
พบว่ามีอัตราความเสีย
่ ขึน
้ ของโรคมะเร็งปอดในโรงงานสองจากห ้าแห่งทีท
่ าการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ด ี
การเพิม
่ ขึน
้ ดังกล่าวไม่เกีย
่ วข ้องกับปริมาณของสารคาร์บอนแบล็ค
ด ้วยเหตุผลดังกล่าว
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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่ งทีเ่ พิม
ผู ้เขียนจึงไม่พจ
ิ ารณาว่าอัตราความเสีย
่ ขึน
้ ของโรคมะเร็งปอดนัน
้ สืบเนือ
่ งมาจากการสัมผัสสารคาร์บอ
นแบล็ค
การศึกษาวิจัยสารคาร์บอนแบล็คของเยอรมันในคนงานทีโ่ รงงานแห่งหนึง่ (Morfeld, 2006;
่ งโรคมะเร็งปอด
Buechte,
2006)
พบอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ลักษณะเดียวกันของความเสีย
เช่นเดียวกับการศึกษาวิจย
ั ของ
Sorahan,
2001
(การศึกษาวิจัยในสหราชอาณาจักร)
พบว่าไม่มค
ี วามเกีย
่ วโยงกันกับการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็ค การศึกษาวิจัยครัง้ ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาใน 18
่ งการเกิดมะเร็งปอดในคนงานในสายผลิตสารคาร์บอนแบล็ค
โรงงานแสดงให ้เห็นถึงการลดลงของความเสีย
(Dell,
2006)
จากผลการศึกษาวิจัยเหล่านี้
กลุม
่ ปฏิบัตงิ านเดือนกุมภาพันธ์ปี
2006
ทีอ
่ งค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศ
(IARC)
ได ้ให ้ข ้อสรุปว่าหลักฐานในมนุษย์สาหรับการก่อให ้เกิดโรคมะเร็งนัน
้ ไม่เพียงพอ (IARC, 2010)
นับตัง้ แต่การประเมินผลสารคาร์บอนแบล็คของ
IARC,
Sorahan
และ
Harrington
(2007)
ได ้ทาการวิเคราะห์ข ้อมูลของการศึกษาวิจย
ั ของสหราชอาณาจักรขึน
้ ใหม่
โดยใช ้สมมติฐานการสัมผัสสารอีกทางเลือกหนึง่ และพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสัมผัสสารคาร์บอน
แบล็คในโรงงานสองแห่งจากห ้าแห่ง สมมติฐานการสัมผัสสารแบบเดียวกันถูกนามาใช ้โดย Morfeld และ
McCunney
(2009)
สาหรับกลุม
่ ปฏิบัตงิ านชาวเยอรมัน
่ งของมะ
โดยทางกลับกันพวกเขาพบว่าไม่มค
ี วามเกีย
่ วโยงระหว่างการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คและความเสีย
เร็งปอด ดังนัน
้ จึงไม่มเี หตุผลสนับสนุนสมมติฐานการสัมผัสสารอีกทางเลือกทีใ่ ช ้โดย Sorahan และ
Harrington
โดยรวมแล ้ว
จากผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดเหล่านัน
้
่ มโยงทีเ่ ป็ นสาเหตุแสดงให ้เห็นระหว่างการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คและความเสีย
่ งของโ
พบว่าไม่มค
ี วามเชือ
รคมะเร็งในมนุษย์
การจาแนกประเภทโรคมะเร็งของ IARC
ในปี
2006
IARC
ได ้ยืนยันการค ้นพบของพวกเขาอีกครัง้ ว่ามี
“หลักฐานทีเ่ พียงพอ”
จากการศึกษาวิจัยด ้านสุขภาพในมนุษย์เพือ
่ ประเมินผลว่าคาร์บอนแบล็คเป็ นสาเหตุให ้เกิดโรคมะเร็งในมนุษ
ย์หรือไม่
IARC
ได ้ให ้ข ้อสรุปว่ามี
“หลักฐานทีเ่ พียงพอ”
จากการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในสัตว์สาหรับการก่อให ้เกิดมะเร็งของคาร์บอนแบล็ค
การประเมินผลโดยรวมของ IARC บ่งชีว้ า่ คาร์บอนแบล็คเป็ น “สารก่อมะเร็งทีม
่ ค
ี วามเป็ นไปได ้สาหรับมนุษย์
(กลุม
่
2B)”
ข ้อสรุปนีอ
้ ยูบ
่ นพืน
้ ฐานของแนวทางปฏิบัตข
ิ อง
IARC
ซึง่ โดยปกติต ้องมีการจาแนกประเภทดังกล่าว
ี แ
์ สดงผลของการก่อให ้เกิดเซลล์มะเร็งจากการศึกษาวิจย
หากมีหนึง่ สปี ชส
ั ในสัตว์สองการศึกษาวิจัยขึน
้ ไป
(IARC, 2010)
สารสกัดตัวทาละลายของคาร์บอนแบล็คถูกใช ้ในการศึกษาวิจัยหนึง่ ในหนูทซ
ี่ งึ่ พบการเกิดเซลล์มะเร็งผิวหนั
งหลังจากการใช ้งานกับผิวและการศึกษาวิจัยหลายครัง้ กับหนูพบว่ามีก ้อนเนือ
้ มะเร็งหลังจากการฉีดสารเข ้าไ
ปใต ้ผิวหนัง
IARC
ได ้ให ้ข ้อสรุปว่ามี
“หลักฐานทีเ่ พียงพอ”
ว่าสารสกัดจากคาร์บอนแบล็คสามารถเป็ นสาเหตุของมะเร็งในสัตว์ (กลุม
่ 2B)
การจาแนกประเภทโรคมะเร็งของ ACGIH
สารก่อมะเร็งในสัตว์ทไี่ ด ้รับการยืนยันทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องทีย
่ ังไม่ทราบต่อมนุษย์ (สารก่อมะเร็งกลุม
่ A3)
การประเมินผล:
การใช ้งานแนวทางปฏิบต
ั ข
ิ องการจาแนกประเภทในตัวภายใต ้การจาแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากส
ารเคมีตามระบบทีเ่ ป็ นหนึง่ เดียวทัว่ โลก
คาร์บอนแบล็คไม่ถก
ู จัดประเภทเป็ นสารก่อมะเร็ง
มีการเหนีย
่ วนาให ้เกิดเซลล์มะเร็งในหนูทเี่ ป็ นผลมาจากการสัมผัสสารซ้าหลายครัง้ กับอนุภาคทีม
่ ค
ี วามเฉื่อย
ละลายน้ าได ้ไม่ดอ
ี ย่างเช่น
คาร์บอนแบล็คและอนุภาคทีล
่ ะลายน้าได ้ไม่อน
ื่
ๆ
การเกิดเซลล์มะเร็งในหนูเป็ นผลมาจากกลไกทีไ่ ม่ใช่ระบบพันธุกรรมระดับทุตย
ิ ภูมท
ิ เี่ กีย
่ วข ้องกับปรากฏการ
ณ์การทางานหนักของปอด
ี ท
์ ย
ลักษณะดังกล่าวเป็ นกลไกเฉพาะสปี ชส
ี่ ังสงสัยว่ามีความเกีย
่ วโยงสาหรับการจาแนกประเภทในมนุษย์
ในการสนับสนุนต่อความคิดเห็นดังกล่าว
แนวทางปฏิบัตข
ิ อง
CPL
สาหรับความเป็ นพิษของอวัยวะเป้ าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสสารซ้าหลายครัง้
(STOT-RE)
ได ้บ่งบอกว่าการทางานหนักของปอดอยูภ
่ ายใต ้กลไกทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับในมนุษย์
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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การศึกษาวิจย
ั ด ้านสุขภาพของมนุษย์แสดงให ้เห็นว่าการสัมผัสกับคาร์บอนแบล็คไม่ทาให ้เกิดการเพิม
่ ขึน
้ ขอ
่ งของการเป็ นสารก่อมะเร็ง
งความเสีย
การทาให้เกิดความผิดปกติของการพ ัฒนาการทางร่างกายของทารกในครรภ์:
การประเมินผล:
ั ผัสสารซา้
มีรายงานจากผลการศึกษาวิจย
ั ในสัตว์ทส
ี่ ม
ๆ
ในระยะยาวว่าไม่มผ
ี ลกระทบต่ออวัยวะสืบพันธุห
์ รือการพัฒนาทางร่างก
ายของทารกในครรภ์ทเี่ ป็ นอันตราย
ั ัสครงเดี
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสมผ
ั้ ยว (STOT-SE): การประเมินผล:
จากข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยู่
ไม่คาดว่าจะมีความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายทีเ่ ฉพ
าะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารทางปากครัง้ เดียว
การสูดดมครัง้ เดียว
หรือการสัมผัสทางผิวหนังครัง้ เดียว
ั ัสซา้ หลายครงั้ (STOT-RE):
ความเป็นพิษต่ออว ัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสมผ
ความเป็ นพิษต่อสัตว์
ความเป็ นพิษจากการสัมผัสซา้
ๆ
กัน:
การสูดดม
(หนู)
ระยะเวลา
90
วัน
ความเข ้มข ้นทีไ่ ม่เกิดผลกระทบด ้านลบ (NOAEC) = 1.1 mg/m3
(หายใจได ้)
อวัยวะเป้ าหมาย/ผลกระทบระดับปริมาณสูงได ้แก่
การอักเสบของปอด
และการเกิดพังผืด

การแบ่งเซลล์มากเกินไป

ความเป็ นพิษจากการสัมผัสซา้ ๆ กัน: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดับทีไ่ ม่เกิดผลกระทบ (NOEL) = 137
mg/kg (น้ าหนักร่างกาย)
ความเป็ นพิษจากการสัมผัสซา้ ๆ กัน: ทางปาก (หนู) ระยะเวลา 2 ปี ระดับทีไ่ ม่เกิดผลกระทบ (NOEL) = 52
mg/kg (น้ าหนักร่างกาย)

แม้วา่ คาร์บอนแบล็คจะทาให้เกิดการระคายเคืองก ับปอด
การเพิม
่ ปริมาณเซลล์มากผิดปกติ
การเกิดพ ังผืด
และการเกิดมะเร็งของปอดในหนูภายใต้เงือ
่ นไขการทางานหน ักของปอดก็ตาม
มีหล ักฐานบ่งชีว้ า่ การตอบสนองด ังกล่าวเป็นการตอบสนองเฉพาะสปี ชีสเ์ ป็นหล ักทีไ่ ม่เกีย
่ วข้องก ับ
มนุษย์
การศึกษาภาวะความไม่สบาย (ข ้อมูลจากมนุษย์)
ผลลัพธ์ทไี่ ด ้จากการศึกษาด ้านระบาดวิทยาของคาร์บอนแบล็คต่อพนักงานในกระบวนการผลิตได ้พบว่าการ
สัมผัสสะสมของคาร์บอนแบล็คอาจทาให ้เกิดผลด ้านการทางานของปอดทางการแพทย์ด ้อยประสิทธิภาพลง
เล็กน ้อย
ผลการศึกษาวิจัยภาวะความไม่สบายทางระบบทางเดินหายใจจากสหรัฐอเมริกาพบว่ามีลักษณะการทางานด ้
อยลงจากผลการวัด FEV1 ทีร่ ะดับ 27 ml จากการสัมผัสปริมาณ 1 mg/m3 ระยะเวลา 8 ชัว่ โมงทุกวัน TWA
(สัดส่วนทีส
่ ด
ู ดมได ้)
ผลการศึกษาวิจย
ั ของยุโรปก่อนหน ้านีพ
้ บว่าการสัมผัสสารคาร์บอนแบล็คปริมาณ 1
mg/m3
(สัดส่วนทีส
่ ด
ู ดมได ้)
ตลอดช่วงเวลาการทางานมากกว่า
40
ปี จะมีผลต่อสมรรถภาพการทางานของปอดลดลงในการวัดผล FEV1 (Gardiner, 2001)
อย่างไรก็ด ี
การประมาณการณ์จากการศึกษาวิจัยทัง้ สองข ้างต ้นอยูใ่ นระดับความมีนัยสาคัญทางสถิตใิ นระดับทีใ่ ห ้ผลไม่
ชัดเจน
สมรรถภาพการทางานทีล
่ ดลงเกีย
่ วข ้องกับอายุโดยปกติผา่ นช่วงระยะเวลาเดียวกันจะอยูท
่ รี่ ะดับประมาณ
1200 ml
ั ผัสสารสูงสุดทีไ่ ม่สบ
การศึกษาวิจย
ั ในสหรัฐอเมริกาพบว่า
จานวน
9%
ของกลุม
่ ทีส
่ ม
ู บุหรี่
(เทียบกับกลุม
่ ทีไ่ ม่ได ้สัมผัสสาร
5%)
มีผลรายงานออกมาว่ามีอาการผิดปกติคงทีใ่ นโรคหลอดลมอักเสบเรือ
้ รัง
ในการศึกษาวิจย
ั ของยุโรป
THAI-GHS-RCB BC-THAI
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กฎเกณฑ์เชิงวิธก
ี ารในการดาเนินการแบบสารวจได ้จากัดผลสรุปออกมาว่าสามารถก่อให ้เกิดอาการผิดปกติต
ามทีร่ ายงาน
อย่างไรก็ด ี
้ งึ ความเชือ
่ มโยงระหว่างคาร์บอนแบล็คและความทึบแสงเล็กน ้อยบนฟิ ลม
การศึกษาวิจย
ั นีบ
้ ง่ ชีถ
์ เอ็กซเรย์หน ้า
อกทีม
่ ผ
ี ลกระทบกับการทางานของปอดทีต
่ ด
ั ทิง้ ไปได ้
การประเมินผล:
การสูดดม - การใช ้งานแนวทางปฏิบต
ั ข
ิ องการจาแนกประเภทด ้วยตัวเองภายใต ้ข ้อกาหนด GHS
พบว่าคาร์บอนแบล็คไม่ถก
ู จัดอยูภ
่ ายใต ้กลุม
่
STOT-RE
ในด ้านผลกระทบเกีย
่ วกับปอด
การจาแนกประเภทไม่สามารถรับรองได ้บนพืน
้ ฐานของการตอบสนองทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของหนูทเี่ ป็
นผลมาจาก "การทางานหนักของปอด" เนือ
่ งจากการสัมผัสสารทีเ่ ป็ นอนุภาคละลายน้ าได ้ไม่ด ี เช่น
คาร์บอนแบล็ค
รูปแบบของผลกระทบเกีย
่ วกับปอดในหนู เช่น การอักเสบ การเกิดพังผืด
ี ส
์ ต
ั ว์จาพวกหนูอน
ไม่พบในสปี ชส
ื่
ๆ
สัตว์เลีย
้ งลูกด ้วยนมทีไ่ ม่ใช่มนุษย์
หรือมนุษย์ภายใต ้เงือ
่ นไขการสัมผัสสารลักษณะเดียวกัน
ไม่ปรากฏว่าเกีย
่ วข ้องกับการทางานหนักของปอดสาหรับสุขภาพของมนุษย์
โดยรวมแล ้ว
หลักฐานจากการศึกษาทางระบาดวิทยาทีก
่ ระทาอย่างดีได ้แสดงให ้เห็นว่าไม่มค
ี วามเกีย
่ วโยงเชิงส
่ งของโรคระบบทางเดินหายใจแบบไม่กอ
าเหตุระหว่างการสัมผัสคาร์บอนแบล็คและความเสีย
่ ให ้เกิ
ดผลร ้ายแรงในมนุษย์
ไม่สามารถร ับรองการจาแนกประเภท
STOT-RE

ั ัสสารแบบสูดดมเข้าไปซา้ ๆ
สาหร ับคาร์บอนแบล็คหล ังจากการสมผ

ทางปาก:
จากข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยู่
ไม่คาดว่าจะมีความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารซ้าทางปาก
ทางผิวหน ัง: จากข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ละคุณสมบัตท
ิ างเคมีกายภาพของสาร (ความไม่สามารถละลายน้ า
ความเป็ นไปได ้ในการดูดซับตา่ )
ไม่คาดว่าจะมีความเป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงหลังจากการสัมผัสสารซ้าทางผิวหนั
ง
อ ันตรายจากการสูดหายใจ:
การประเมินผล:
จากประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมและข ้อมูลทีม
่ อ
ี ยู่
ไม่คาดว่าจะมีอน
ั ตรายทางการสูดหายใจเข ้าไป

ส่วนที่ 12: ข้อมูลทางด้านระบบนิเวศน์
12.1

ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษทางน้ า:
ี :์ Brachydanio rerio
ความเป็ นพิษต่อปลาอย่างเฉียบพลัน:
LC0 (96 h) 1000mg/l, สปี ชส
(ปลาม ้าลาย), วิธก
ี าร: (OECD แนวทางปฏิบต
ั ิ 203)
ความเป็ นพิษต่อสัตว์ไม่มก
ี ระดูกสันหลังอย่างเฉียบพลัน:

EC50 (24 h) > 5600 mg/l,

ี :์ Daphnia magna (ไรน้ า), วิธก
สปี ชส
ี าร: (OECD แนวทางปฏิบต
ั ิ
202)

ความเป็ นพิษต่อสาหร่ายอย่างเฉียบพลัน:
EC50 (72 h) >10,000 mg/l, NOEC 10,000 mg/l,
ี :์ Scenedesmus subspicatus, วิธก
สปี ชส
ี าร: (OECD แนวทางปฏิบต
ั ิ
201)
ตะกอนทีม
่ จ
ี ล
ุ น
ิ ทรีย:์

EC0 (3 h) > 400 mg/l, EC10 (3h): ca. 800 mg/l, วิธก
ี าร:
DEV L3 (การทดสอบ TTC)

12.2

การตกค ้างและความสามารถในการย่อยสลาย
ไม่ละลายในน้ า คาดว่าจะตกค ้างบนผิวดิน ไม่คาดว่าจะเกิดการย่อยสลาย

12.3

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ
ิ ส์ของสาร
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมเนือ
่ งจากคุณสมบัตท
ิ างเคมีฟิสก

THAI-GHS-RCB BC-THAI
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12.4

ความสามารถของการเคลือ
่ นทีใ่ นดิน
ไม่คาดว่าจะเกิดการย ้ายตาแหน่ง ไม่ละลายน้ า

12.5

ผลการประเมินด ้าน PBT และ vPvB
คาร์บอนแบล็คไม่ได ้เป็ นสารในกลุม
่ PBT หรือ vPvB

12.6

ผลกระทบด ้านลบอืน
่ ๆ
ไม่ระบุ

ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการแยกกาจ ัด
13.1

วิธก
ี ารกาจัดขยะ
การแยกกาจัดสาร:

สารนีต
้ ้องแยกกาจัดตามข ้อกาหนดทีอ
่ อกโดยหน่วยงานกากับดูแลของประเทศ
จังหวัด รัฐ และท ้องถิน
่

การแยกกาจัดภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์:
ภาชนะบรรจุทใี่ ช ้สารหมดแล ้วจะต ้องแยกกาจัดตามกฎหมายแห่งชาติและท ้องถิ่
น

ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกีย
่ วก ับการขนส่ง
สมาคมคาร์บอนแบล็คระหว่างประเทศได ้จัดการทดสอบสารคาร์บอนแบล็คอ ้างอิงตามมาตรฐาน
ASTM
ขึน
้ มา
7
รายการโดยสอดคล ้องตามวิธก
ี ารขององค์การสหประชาชาติ
(UN)
เกีย
่ วกับสารของแข็งทีก
่ อ
่ ความร ้อนในตัว
สารคาร์บอนแบล็คอ ้างอิงทัง้
7
รายการสามารถพบในรายการ
"สารทีไ่ ม่ใช่สารทีก
่ อ
่ ความร ้อนในตัวกลุม
่ ที่
4.2"
คาร์บอนแบล็คอ ้างอิงกลุม
่ เดียวกันได ้รับการทดสอบโดยสอดคล ้องกับวิธก
ี ารขององค์กรสหประชาชาติ
(UN)
เกีย
่ วกับสารของแข็งทีก
่ อ
่ ความร ้อนในตัว และสามารถพบได ้ในรายการ "สารทีไ่ ม่ใช่ของแข็งทีพ
่ ร ้อมเกิดการระเบิดในกลุม
่ ที่
4.1" ภายใต ้ข ้อแนะนาขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในปั จจุบันเกีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าอันตราย
องค์กรต่อไปนีไ้ ม่ได ้จาแนกประเภทของคาร์บอนแบล็คเป็ น
"สินค ้าอันตราย"
หากอยูใ่ นรูป
"สินแร่ดงั ้ เดิมแบบคาร์บอนทีไ่ ม่ทาปฏิกริ ย
ิ า" ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คของ Birla Carbon เป็ นไปตามนิยามต่อไปนี้
DOT

IMDG RID

ADR

ICAO (air)

14.1
14.2
14.3
14.4

UN/หมายเลขประจาตัว
่ สาหรับขนส่งทีเ่ หมาะสม
ชือ
้ ของอันตราย
ระดับชัน
กลุม
่ บรรจุภัณฑ์

IATA

ANTT

ไม่ควบคุม
ไม่ควบคุม
ไม่ควบคุม
ไม่ควบคุม

ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกีย
่ วก ับกฎข้อบ ังค ับ
15.1

สินค ้าคงคลังระหว่างประเทศ:
คาร์บอนแบล็ค, หมายเลข CAS 1333-86-4, แสดงรายการไว ้ในรายการสินค ้าคงคลังต่อไปนี:้
ออสเตรเลีย:
แคนาดา:
จีน:
ยุโรป (สหภาพยุโรป):
ญีป
่ น:
ุ่
เกาหลี:
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์:
ไต ้หวัน:
นิวซีแลนด์:
สหรัฐอเมริกา:

THAI-GHS-RCB BC-THAI

AICS
DSL
IECSC
EINECS (EINECS-RN: 215-609-9)
ENCS
KECI
PICCS
TCSI
NZIoC
TSCA
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ส่วนที่ 16: ข้อมูลอืน
่ ๆ
Birla Carbon U.S.A., Inc.
370 Columbian Chemicals Lane
Franklin, LA 70538-1149, U.S.A.
Telephone +1 337 836 5641

Birla Carbon Brasil Ltda.
Estrada Renê Fonseca S/N
Cubatão SP Brazil
CEP 11573-904
PABX Operator +55 13 3362 7100

Birla Carbon Egypt S.A.E.
El-Nahda Road
Amreya, Alexandria, Egypt
+20 3 47 70 102

Birla Carbon U.S.A., Inc.
3500 South Road S
Ulysses, KS 67880-8103, U.S.A.
Telephone +1 620 356 3151

Birla Carbon Italy S.R.L.
Via S Cassiano, 140
I - 28069 San Martino di Trecate
(NO) Italy
Telephone +39 0321 7981

Birla Carbon India Private Limited
K-16, Phase II, SIPCOT Industrial
Complex
Gummidipoondi – 601201
Dist: Thiruvallur, Tamil Nadu
India
+91 44 279 893 01

Birla Carbon Canada Ltd.
755 Parkdale Ave. North
P.O. Box 3398, Station C
Hamilton, Ontario L8H 7M2
Canada
Telephone +1 905 544 3343
Birla Carbon Brasil Ltda.
Via Frontal km, 1, S/N. Polo
Petroquimico
Camaçari Bahia Brazil
CEP 42.810-320
Telephone +55 71 3616 1100

Birla Carbon Hungary Ltd.
H - 3581 Tiszaújváros
P.O.B. 61, Hungary
Telephone +36 49 544 000

Birla Carbon India Private Limited
Village Lohop, Patalganga,
Taluka: Khalapur
Dist.: Raigad 410207
Maharashtra, India
+91 22 2192 250133
Birla Carbon India Private Limited
Murdhwa Industrial Area
P.O. Renukook, Dist: Sonebhadra
U.P. Pin – 231 217
India
+91 5446 252 387/88/89/90/91

Birla Carbon Spain, S.L.U.
Carretera Gajano-Pontejos
39792 Gajano, Cantabria
Apartado 283, Santander, Spain
Telephone +34 942 503030

Birla Carbon China (Weifang)
Co., Ltd.
Binhai Economic Development
Zone
Weifang, Shandong, 262737,
PRC
Telephone +86 (0536) 530 5978
Birla Carbon China (Jining) Co.
Ltd.
No. 6, Chenguang Road, Jibei
High-Tech Industry Park Zone
Jining City, Shandong Province
The People’s Republic of China,
272000
Telephone +86 (0537) 677 9018
Birla Carbon Korea Co., Ltd.
#1-3, Ulha-Dong
Yeosu city, cheonnam 555-290,
Korea
Telephone 82-61-688-3330
Birla Carbon Thailand Public Co.
Ltd.
44 M.1, T. Posa, A. Muang
Angthong 14000
+66 35 672 150-4
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รายละเอียดทีน
่ าเสนอในทีน
่ ม
ี้ าจากข ้อมูลความรู ้และประสบการณ์ของเราและกาหนดไว ้เพือ
่ ให ้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเราทีเ่ กีย
่ วกับข ้อกังวลด ้านสุขภาพแล
ะความปลอดภัยทีเ่ ป็ นไปได ้
ผู ้ใช ้งานผลิตภัณฑ์นเี้ ป็ นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวในการหาความเสถียรของผลิตภัณฑ์สาหรับการใช ้งานและลักษณะการใช ้งานตามต ้องการ
และสาหรับการค ้นหากฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้งานดังกล่าวในขอบเขตอานาจศาลทีเ่ กีย
่ วข ้อง เอกสาร SDS นีไ้ ด ้รับการอัพเดตเป็ นระยะ ๆ
โดยสอดคล ้องกับมาตรฐานด ้านความปลอดภัยต่อสุขภาพทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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