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Material Safety Data Sheet 
เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อสาร:   SODIUM CARBONATE (ANHYDROUS) 
ชื่อพอง:  Bisodium carbonate *   Calcined soda *   Carbonic acid, disodium salt *   Crystol carbonate 

*   Disodium carbonate *   Snowlite 1 *   Soda ash *   Solvay soda 
CAS Number:  497-19-8 
 

 

เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ 

ชื่อสาร:   -  
UN Class:  -  
UN Number:  -  
UN Guide:  - 
 

 

องคประกอบ/ขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

มวลตอโมล:   105.99 AMU 
สูตรโมเลกุล:   Na2CO3 
 
 

ขอมูลเก่ียวกับอันตราย 
จากขอมูลที่มีอยู ไมตองมีการกําหนดประเภท อันตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอันตรายแสดงไวในขอ
กําหนดของ 67/548/อีอีซี ซึ่งเปนขอกําหนดที่ใชสําหรับประเทศสมาชิก)   
 
 

มาตรการปฐมพยาบาล 

เม่ือถูกผิวหนัง:  ชะลางออกดวยน้ํา 
เม่ือเขาตา:  ชะลางออกดวยน้ําปริมาณมาก 
เม่ือกลืนกิน:  ปรึกษาแพทยหากรูสึกไมสบาย   
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มาตรการการผจญเพลิง 

สารดับไฟที่เหมาะสม 
เลือกใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยูในบริเวณใกลเคียง   
 
ขอมูลอันตรายอื่น 
 ไมลุกไหมติดไฟ   
 

 

มาตรการเมื่อมีการปลอยสารโดยอุบัติเหตุ 
กวาดขณะแหง สงไปกําจัด ทําความสะอาดบริเวณที่ปนเปอน   
 

 

การจัดการและการเก็บรักษา 

การจัดการ 
ไมมีขอบังคับอื่น   
 
การเก็บ 
ปดใหแนน ไมมีขอบังคับอื่น   
 
 

การควบคุมการสัมผัสสาร/ การปองกันสวนบุคคล 

อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
การปองกันระบบหายใจ:   จําเปน เมื่อมีฝุน   
การปองกันตา:    จําเปน   
การปองกันมือ:    จําเปน   
ขอควรปฏิบัติ   
ลางมือหลังการทํางานกับสาร   
 
 

สมบัติทางเคมีและกายภาพ 

ลักษณะ    ของแข็ง     
สี     ขาว รูปแบบ:  ผง 
กล่ิน     ไมมีกลิ่น     
คาพีเอช 50 g/l  ประมาณ 12 
จุดหลอมเหลว     851  °C  (สลายตัว)   
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จุดเดือด     ไมมีขอมูล    
อุณหภูมิติดไฟ     ไมมีขอมูล    
จุดวาบไฟ     ไมมีขอมูล    
ขอบเขตการระเบิด   ลาง     ไมมีขอมูล    
    บน     ไมมีขอมูล    
ความหนาแนน     (20 °C)    2.532 g/cm3 
ความสามารถในการละลาย  น้ํา:  1 M in H2O  20oC   complete  ไมมีสี 
อุณหภูมิสลายตัว     > 50 °C    
 
 

ขอมูลทางพิษวิทยา 

พิษเฉียบพลัน   
LD50 
ทางปาก 
หนู rat 
4090 mg/kg 
 
LC50 
การสูดดม 
หนู rat 
2,300 mg/m3 
2H 
ขอสังเกต:  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ. 
LD50 
ทางปาก 
หนู mouse 
6600 MG/KG 
 
LC50 
การสูดดม 
หนู mouse 
1,200 mg/m3 
2H 
 
 
ขอสังเกต:  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ. 
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LD50 
ในเยื่อบุชองทอง 
หนู mouse 
117 MG/KG 
 
LD50 
ฉีดเขาใตผิวหนัง 
หนู mouse 
2210 MG/KG 
LC50 
การสูดดม 
หนูตะเภา 
800 mg/m3 
2H 
ขอสังเกต:  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ. 
 
ดวงตา 
กระตาย 
50 mg 
ขอสังเกต:  ระคายเคืองอยางรุนแรง 
 
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 
ผลิตภัณฑอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คารบอนมอนอกไซด,  คารบอนไดออกไซด,  โซเดียม/โซเดียม
ออกไซด. 
 
ขอมูลดานการระคายเคือง 
ผิวหนัง 
กระตาย 
500 mg 
24H 
ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองอยางออน 
 
ดวงตา 
กระตาย 
100 mg 
24H 
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ขอสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง 
 
ดวงตา 
กระตาย 
100 mg 
30S 
ขอสังเกต:  ลาง 
 
ขอชี้บงและอาการของการไดรับสาร 
อาการที่เกิดจากการไดรับสารนี้อาจไดแก รูสึกแสบรอน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, 
ปวดหัว,คลื่นไส, และอาเจียน. 
 
วิถีทางที่ไดรับสาร 
การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทําใหเกิดความระคายเคืองผิวหนัง. 
การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเปนอันตรายหากถูกดูดซึมผานผิวหนัง. 
การสัมผัสทางตา:   ทําใหเกิดความระคายเคืองดวงตาอยางรุนแรง. 
การสูดดม:   อาจเปนอันตรายหากสูดดม.  สารนี้ทําใหเกิดอาการระคายเคืองที่แผนเยื่อเมือกและบริเวณทางเดิน
หายใจสวนบน. 
การกลืนกิน:   อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน. 
 

ขอมูลเชิงนิเวศน 
ไมมีขอมูลที่เปนตัวเลข เกี่ยวกับผลตอระบบนิเวศนของผลิตภัณฑนี้  
ไมกอใหเกิดผลตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  
ไมทําใหเกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ   
 
 

มาตรการการกําจัด 

ผลิตภัณฑ 
ไมมีกฎขอบังคับของอีซีวาดวยการกําจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือวาเปนของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซี
มีกฎหมายและขอบังคับในการกําจัดของเสียเฉพาะเหลานั้น โปรดติดตอผูรับผิดชอบหรือบริษัทรับกําจัดของเสียที่
ไดรับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกําจัด   
 
บรรจุภัณฑ 
กําจัดตามระเบียบราชการ หีบหอที่ปนเปอนสารเคมีใหจัดการเชนเดียวกับตัวสารเคมี สําหรับหีบหอที่ไมเปอนให
กําจดัเหมือนของเสียตามบานหรือนํามาใชใหม หากไมมีขอกําหนดอื่นเปนพิเศษ ติดตอบริษัทผูผลิตตามที่ระบุใน
ฉลาก   
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ขอมูลการขนสง 
ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสง   
 

 

ขอมูลเก่ียวกับขอกําหนด 

การติดฉลากตามระเบียบอีซี   
ขอมูลเก่ียวกับอันตราย:    ---   
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย:   ---   
 
ระเบียบของเยอรมัน   
ระดับมลพิษตอแหลงน้ํา  0  (โดยปกติ ไมกอใหเกิดมลพิษ)   
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