
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   Barium chloride  
ชื่อพอง:   Barium dichloride  
CAS Number:  10361-37-2 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   Barium chloride  
UN Class:  6.1 (สารพิษ)   
UN Number:  1564 (BARIUM COMPOUND, N.O.S.)   
UN Guide:  154 (สาร - เปนพิษ และ/หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ))   
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   208.25    
สูตรโมเลกุล:   BaCl2   
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
เปนอันตรายเมื่อสูดดม เปนพิษเมื่อกลืนกิน 
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือสูดดม:   ใหรับอากาศบริสุทธิ์ 
เม่ือถูกผิวหนัง:   ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก ถอดเสื้อผาที่เปอนออก 
เม่ือเขาตา:   ชะออกดวยน้ําปริมาณมากโดยลืมตากวาง 
เม่ือกลืนกิน:   ใหผูปวยด่ืมน้ําปริมาณมาก ทําใหอาเจียน และนําสงแพทย  

หลังจากนั้นใหกิน โซเดียมซัลเฟต (1 ชอนโตะในน้ํา 0.25 ลิตร)  
หากผูปวยหยุดหายใจ:  ใหทําการชวยหายใจแบบปากตอปากหรือใชอุปกรณชวยหายใจ  
หากผูปวยหมดสติ : ใหนอนตะแคง   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
ขอมูลอันตรายอื่น 
เมื่อเกิดเพลิงไหม จะกอใหเกิดแกสหรือไอระเหยที่เปนอันตราย  
ในกรณีเพลิงไหมอาจกอใหเกิด: กรดไฮโดรคลอริก , คลอรีน   
อุปกรณปองกันพิเศษสําหรับการผจญเพลิง 
หามอยูบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดปองกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องชวยหายใจ   
ขอมูลอ่ืน 
ไมลุกไหมติดไฟ  
ปองกันไมใหน้ําที่ใชดับเพลิงแลวไหลลงสูแหลงน้ําบนดินหรือใตดิน   
 
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

ขอควรระวังสวนบุคคล 
ไมควรทําใหเกิดฝุน หามสูดดมฝุน  
วิธีทําความสะอาด/ดูดซับ 
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน  
มาตรการปกปองสิ่งแวดลอม 
ปองกันไมใหไหลลงสูระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดลอม 
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ไมมีขอบังคับอื่น   
การเก็บ 
ปดใหแนน เก็บในที่แหง อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไมมีขอกําหนด เขาไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาต 
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ   
MAK German [ความเขมขนสูงสุดในที่ทํางาน]   
Barium compounds soluble (as Ba)  .5 มิลลิกรัม ตอ ลูกบาศกเมตร   
อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:    จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:     จําเปน   
การปองกันมือ:     จําเปน  

ควรสวมใสชุดปองกันที่เหมาะสมกับบริเวณทํางาน โดยพิจารณาจากความเขมขนและปริมาณสาร
อันตรายที่ใช ควรมีการตรวจสอบความทนทานตอสารเคมีของชุดปองกันโดยตัวแทนจําหนาย   
ขอควรปฏิบัติ   

เปลี่ยนเสื้อผาที่เปอนสารเคมีทันที ทาครีมปองกันผิวหนัง ลางมือและหนาหลังจากการใชสาร หามกิน
อาหาร/ดื่มในบริเวณทํางาน 
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ    ของแข็ง     
สี     ขาว     
กล่ิน     ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 50 g/l น้ํา    (20 °C)    ~ 5 - 8    
จุดหลอมเหลว      963 °C    
จุดเดือด      1560 °C    
อุณหภูมิติดไฟ      ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ      ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง     ไมมีขอมูล    

 บน     ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน     (20 °C)    3.9 g/cm3    
ความสามารถในการละลาย  น้ํา  (20 °C)   375 g/l 
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

สภาวะที่ตองหลีกเลี่ยง   
ไมมีขอมูล   

สารที่ตองหลีกเลี่ยง   
สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , กรดฟวแรน-2-เปอรคารบอนิก   

ผลิตภัณฑจากการสลายตัวท่ีเปนอันตราย   
เมื่อเกิดเพลิงไหม : กรดไฮโดรคลอริก , คลอรีน 

 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 
พิษเฉียบพลัน   
LD50 (oral, rat): 118 mg/kg ;   
 
ขอมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา   
ขอมูลสําหรับสารประกอบแบเรียมท่ีละลายไดโดยทั่วไป 
เม่ือกลืนกิน:  ระคายเคืองตอเยื่อเมือก คลื่นไส น้ําลายไหลฟูม อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดเสียดทอง 
และทองรวง 
ผลตอระบบในรางกาย:  ชีพจรเตนไมเปนจังหวะ หัวใจเตนชากวาปกติ ความดันเลือดสูงขึ้น หมดสติ ระบบ

ไหลเวียนโลหิตลมเหลว และกลามเนื้อเกร็ง   
ขอมูลเพิ่มเติม   
ควรใชผลิตภัณฑดวยความระมัดระวัง เชนเดียวกับเมื่อทํางานกับสารเคมี   
 
 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

ผลกระทบตอระบบนิเวศน: 
ผลกระทบทางชีวภาพ:  เปนพิษตอ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ํา เปนอันตรายตอแหลงน้ําดื่ม เมื่อผสมกับน้ํา กอให

เกิดสารผสมที่เปนอันตรายตอรางกาย  
 
ขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน: 
ขอมูลสําหรับสารประกอบแบเรียม: 
ผลกระทบทางชีวภาพ:   
ปลา:  ตายตั้งแต 158 mg/l:  
Salmo  ตายตั้งแต 158 mg/l ( ฺBaCl2);  
L. idus LC50:  870 mg/l ( ฺBaCl2); 
แบเรียมไอออนเปนพิษสําหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในน้ํา:  
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สาหราย: Sc. quadricauda   เปนพิษต้ังแต 34 mg/l;  
สัตวที่มีกระดองเปนเปลือก:   เปนพิษต้ังแต 29 mg/l; 
 เปนอันตรายตอน้ําดื่ม!  
 
หามทิ้งลงสูระบบน้ํา, น้ําเสีย หรือดิน 
 

 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ   
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศ

สมาชิกอีซีมีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับ
กําจัดของเสียที่ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
บรรจุภัณฑ   

กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่
ไมเปอนใหกําจัดเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิต
ตามที่ระบุในฉลาก 
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ขอมูลการขนสง 

ขอมูลการขนสงทางบก เอดีอาร/อารไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]     
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส:  6.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  60c  
เอดีอาร/อารไอดี คลาส:  6.1  ตัวเลขและตัวอักษร:  60c  
ช่ือผลิตภัณฑ:  1564 BARIUMVERBINDUNG, N.A.G. (BARIUMCHLORID)     
 
ขอมูลการขนสงทางน้ํา เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร     
ไมกําหนด     
 
ขอมูลการขนสงทางทะเล ไอเอ็มดีจี       
ไอเอ็มดีจี คลาส:  6.1  เลขยูเอ็น:  1564  ประเภทบรรจุภัณฑ:  III  
อีเอ็มเอส:  6.1-04  เอ็มเอฟเอจี:  120     
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  BARIUM COMPOUND, N.O.S.(BARIUM CHLORIDE) MARINE 
POLLUTANT       
 
ขอมูลการขนสงทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร    
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส:  6.1  เลขยูเอ็น:  1564  ประเภทบรรจุภัณฑ:  III  
ช่ือเทคนิคที่ถูกตอง:  BARIUM COMPOUND,N.O.S.      
 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงขางตนเปนไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศ
เยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไมมีการกําหนดตามรูปแบบดังกลาว  
 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 
 
การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
สัญลักษณ:     T    เปนพิษ   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:    R 20-25             เปนอันตรายเมื่อสูดดม เปนพิษเมื่อกลืนกิน   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:   S 45    ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรูสึกไมสบาย ควรปรึกษา      

แพทยทันที  พรอมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี   
เลขอีซี:  056-004-00-8  EC label   
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  1  (สารกอมลพิษ ระดับต่ํา) 
 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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