
Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชี่อผลิตภัณฑ  : L(+)-TARTARIC ACID R. G., REAG. ACS,REAG . ISO, REAG. PH. EUR. 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

- 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

ชื่อสารเคมี  :  L(+)-TARTARIC ACID 
CAS #  :   87-69-4 
SARA 313 : No  
 สูตร C4H6O6  
ชื่อพอง Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- *   Dextrotartaric acid *   2,3-Dihydrosuccinic acid *   2,3-
Dihydroxybutanedioic acid *   1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid *   d-alpha,beta-Dihydroxysuccinic 
acid *   Kyselina 2,3-dihydroxybutandiova (Czech) *   Kyselina vinna (Czech) *   Malic acid, 3-hydroxy- *   
Succinic acid, 2,3-dihydroxy- *   Threaric acid *   (+)-Tartaric acid *   d-Tartaric acid *   L-(+)-Tartaric acid *   
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid *   (R,R)-Tartaric acid  
หมายเลข  RTECS: WW7875000 

 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 

ขอมูลสําหรับสภาวะฉุกเฉิน  
  สารที่ทําใหระคายเคือง.  ระคายเคืองตอตา, ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง.  
ระดับอันตรายของ HMIS  
  สุขภาพ:   1  
  ความไวไฟ:   1  
  ความไวตอปฏิกิริยา:   0  
 ระดับอันตรายของ NFPA  
  สุขภาพ:   1  
  ความไวไฟ:   1  
  ความไวตอปฏิกิริยา:   0 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปนพิษ 
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มาตรการปฐมพยาบาล 
กรณีที่ไดรับสารทางปาก  
  เมื่อกลืนกิน, ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่ผูปวยที่ยังมีสติอยู.  ไปพบแพทย.  
กรณีที่ไดรับสารโดยทางสูดดม  
  ถาสูดดมเขาไป, ใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถาไมหายใจ ใหการชวยหายใจ.  ถาหายใจลําบาก, ให

ออกซิเจน.  
กรณีที่ไดรับสารทางผิวหนัง  
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ใหลางผิวหนังทันทีดวยสบูและน้ําปริมาณมาก.  
กรณีที่ไดรับสารทางตา  
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ใหลางตาดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 
 

มาตรการการผจญเพลิง 
จุดวาบไฟ      :   302  ºF    150 ºC                         วิธีการ:  ถวยปด  
อุณหภูมิที่ติดไฟไดเอง  :   425 ºC    
ความไวไฟ  :   ไมมีขอมูล  
อุปกรณผจญเพลิง  
  เหมาะสม:   ละอองน้ํา.  Carbon dioxide, ผงเคมีแหง หรือโฟมที่เหมาะสม.  
การผจญเพลิง  
  อุปกรณปองกัน:   สวมเครื่องชวยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผาที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิว
หนังและดวงตา.  
  อันตรายเฉพาะเรื่อง:   ปลอยควันพิษออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 

วิธีปองกันภัยของบุคคล  

  สวมอุปกรณชวยหายใจ, แวนตานิรภัย, รองทาบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.  
วิธีการทําความสะอาดหลังการปนเปอน หรือรั่วไหล  

  กวาด, เก็บไวในถุงและรอการกําจัด.  หลีกเลี่ยงการทําใหฝุนฟุงกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และลาง
ําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแลว ต 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

ขอปฏิบัติการใชสาร  
  ขอปฏิบัติขณะใชสาร:   อยาหายใจเอาฝุนเขาไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผา.  หลีกเลี่ยง
การไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง.  
การเก็บรักษา   :   เหมาะสม   ปดใหสนิท 
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การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมเชิงวิศวกรรม  
  ฝกบัวนิรภัยและอางลางตา.  ตองมีเครื่องระบายอากาศ.  
เครื่องปองกันสวนบุคคล  
  ทางการหายใจ:   เครื่องชวยหายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐ  
  มือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.  
  ตา:   แวนตาแบบกอกเกิลสที่ปองกันสารเคมี.  
สุขลักษณะทั่วไป  
  ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส. 
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สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะภายนอก  
 สถานะทางกายภาพ:           
       ของแข็ง สี:                                                 สีขาว              
        รูปแบบ:                                                     ผลึกละเอียด  
สมบัติ  คา  ณ อุณหภูมิหรือความดัน  :   
       มวลโมเลกุล                                             150.09 AMU    
       พีเอช                                                        1 - 2    
จุดเดือด/ขวงการเดือด   :                                 N/A    
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว                 170 - 172 oC      
จุดเยือกแข็ง                                                  N/A    
ความดันไอ    N/A    
ความหนาแนนของไอ    5.18 g/l    
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว   N/A    
ถพ./ความหนาแนน    N/A    
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน (bulk density)  N/A    
ขีดจํากัดการไดกลิ่น    N/A    
เปอรเซ็นตสารระเหยได    N/A    
สารเคมีอินทรียที่ระเหยกลายเปนไอได   N/A    
สัดสวนของน้ํา     N/A    
สัดสวนของตัวทําละลาย   N/A    
อัตราการระเหย     N/A    
ความหนืด     N/A    
แรงตึงผิว      N/A    
สัมประสิทธิ์การแบงสวน    N/A    
อุณหภูมิสลายตัว     N/A    
จุดวาบไฟ     302 oF   150 oC   วิธี: ถวยปด  
ขีดจํากัดการระเบิด     N/A    
ความไวไฟ     N/A    
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง    425 oC      
ดัชนีหักเห     N/A    
คาการหมุนระนาบแสง    N/A    
ขอมูลเบ็ดเตล็ด     N/A    
การละลาย การละลายน้ํา:     1 M in H2O  20oC   complete  ไมมีสี 
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ความเสถียรและความวองไวตอปฏิกิริยา 

ความเสถียร         เสถียร:   เสถียร.  
  สารที่ควรหลีกเล่ียง:   เบส,  ตัวออกซิไดซ,  ตัวรีดิวซ.  
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว  
  ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คารบอนมอนอกไซด,  คารบอนไดออกไซด.  
โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย  
  โพลิเมอรไรเซชั่นที่เปนอันตราย:   จะไมเกิด 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

วิถีทางที่ไดรับสาร  
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดความระคายเคืองผิวหนัง.  
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง.  
  การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดความระคายเคืองตอดวงตา.  
  การสูดดม:   สารนี้ทําใหเกิดอาการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจสวนบน.  อาจเปน
อันตรายหากสูดดม.  
  การกลืนกิน:   อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน.  
ขอช้ีบงและอาการของการไดรับสาร  
  เทาที่ทราบ ยังไมมีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางรางกาย, และทางพิษวิทยาอยางละเอียดถี่ถวน.  
ขอมูลดานความเปนพิษ  
  ในหลอดเลือดดํา 
หนู mouse 
485 mg/kg 
LD50 
ขอสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลตอระดับกระตุนใหเกิดการชัก.  เลือด:  การตกเลือด.  
ขอมูลดานการระคายเคือง  
  ดวงตา 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 

- 
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มาตรการการกําจัด 

วิธีท่ีเหมาะสมในการกําจัดสารหรือผลิตภัณฑ  
 ในการกําจัดสารติดตอผูใหบริการกําจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทําละลายซึ่งไหม 
ไฟไดและเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดต้ังเครื่องเผาทําลายสารคารบอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ใหตรวจสอบ 
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และทองถิ่น 
 

ขอมูลการขนสง 

DOT  
  ช่ือที่ใชในการขนสง:   ไมมี  
  ไมเปนอันตรายเมื่อขนสง:   สารนี้ไมถูกพิจารณวาเปนสารอันตรายสําหรับการขนสง.  
  
IATA  
  ไมเปนอันตรายเมื่อขนสงทางเครื่องบิน:   ไมเปนอันตรายในการขนสงทางอากาศ 
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ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การจัดกลุมเพิ่มเติมตาม EU  
  สัญลักษณความเปนอันตราย:   Xi  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   สารที่ทําใหระคายเคือง.  
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   36/37/38 
แถลงการณดานความเสี่ยง  ระคายเคืองตอตา, ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง.  
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   26 
แถลงการณดานความปลอดภัย  ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย.  
ขอความการแบงประเภทและฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา  
  สิ่งบงบอกความเปนอันตราย:   สารที่ทําใหระคายเคือง.  
  ขอความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   ระคายเคืองตอตา, ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง.  
  ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   ในกรณีที่เขาตา, ใหใชน้ําปริมาณมากลางออกทันที และปรึกษาแพทย.  สวม
เสื้อผาที่เหมาะสมที่ใชในการปองกัน.  
ขอมูลการควบคุมของประเทศสหรัฐอเมริกา  
  SARA LISTED:   ไม  
  TSCA:   ใช  
ขอมูลการควบคุมของแคนาดา  
  จัดกลุมตามระบบขอมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS):   สารนี้ถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขสาร
อันตรายของ CPR และ MSDS นี้มีขอมูลทั้งหมดตามขอกําหนดของ CPR.  
  DSL:   ใช  
  NDSL:   ไม 

 
 

 

ลิขสิทธ์ิคําแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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