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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอผลติภณัฑ์ื  
อากาศ, อัด 
ชอผลติภณัฑ์ื  
อากาศอัด 
สตูรเคม ีสวนผสมระหวา่งไนโตรเจนและออกซเจน่ ิ  
การใชงาน้  

ไมม่ขีอ้มลู 
รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพท ์ั (66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวโมงั ): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย 

 

ความเสยงทมีตีอ่ี มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มิ  

ก๊าซอัด 
 
3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ เคมภีัณฑ ์
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดังนี  
ออกซเจนิ  <= 21 % 
CAS No: 7782-44-7 EINECS Nr.: 231-956-9 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน EC ของสารเคมบีรสิทุธ:ิ 

O; R8 
 
ไนโตรเจน >= 79 % 
CAS No: 7727-37-9 EINECS Nr.: 231-783-9 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน EC ของสารเคมบีรสิทุธ:ิ 

RAs 
 
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกิ ่
ประเภทของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การหายใจเขา้ไป 

ไมเ่ป็นอนัตราย 
การกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการกนิเป็นไปไดน้อ้ยมากั  
 

5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  ไมต่ดิไฟ 

อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
ไมม่ ี
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ยา้ยภาชนะบรรจอุอกไปหรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

อปุกรณส์าหรับนักผจญเพลงิทัวไปประกอบดว้ยเครอืงชวยหายใจํ ่
ทเีหมาะสม SCBA (ชนดิอากาศอัดเปิดวงจรความดันเป็นบวก) 
รว่มกับชดุผจญเพลงิ จัดใหอ้ปุกรณแ์ละเสอผา้เป็นตามมาตรฐานื
ตามระดับการป้องกันทเีหมาะสมสาหรับนักผจญเพลงิํ  
 
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบุคคล่  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ 
ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการรัวไหล   
วธิกีารทําความสะอาด 

ระบายอากาศในพนืท ี
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

เฉพาะบคุคลทมีปีระสบการณแ์ละเหมาะสมเทา่นันททํีาการขนถา่ย
ก๊าซภายใตค้วามดัน   การขนถา่ยสารเคมใีหส้อดคลอ้งกบั
ผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกับอตุสาหกรรมและความปลอดภยัึ   
ใชเครอืง้ มอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกับผลติภัณฑนี์, ทัง
ความดันและอณุหภมู ิตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากเกดิขอ้สงสยั  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารตรวจสอบการรัวของระบบก๊าซกอ่นใช ้
งาน (หรอืความถกูตอ้งตามระเบยีบ) อา้งถงึคําแนะนําการขนถา่ย
ของผูจํ้าหน่าย  ป้องกันการดดูกลับของนําในท่อบรรจ ุ ไมอ่นุญาต
ใหอ้ัดก๊าซซาลงในท่อบรรจุํ   ป้องกันทอ่บรรจจุากความเสยหายี
ดา้นกายภาพ ไมค่วรลาก กลงิ ไถล หรอืทําตก  ในการเคลอืนยา้ย
ทอ่แมว้า่จะเป็นระยะสนก็ควรใชรถลากั ้  ( รถเข็น, รถบรรทกุมอื 
ฯลฯ) ทอีอกแบบเพอืขนยา้ยทอ่ ใหค้งฝาครอบวาลว์ไว ้จนกระทัง
มันใจวา่ทอ่บรรจปุลอดภัยเมอืตดิกบักําแพง มา้นังหรอืในททีทีอ่
บรรจตัุงอยู ่และพรอ้มใชงาน ถา้ผูใ้ชงานเกดิความยากลําบากตอ่้ ้
การใชงานของวาลว์ทอ่้   ใหห้ยดุใชงานแลว้ตดิตอ่ผูจํ้าหน่าย้   ไม่
ควรซอมหรอืแกไ้ขเปลยีนแปลงวาลว์ทอ่บรรจุ่  หรอือปุกรณป้์องกัน
ความปลอดภัย   หากวาลว์เกดิความเสยหายควรแจง้ผูจํ้าหน่ายี
ทันท ีทําความสะอาดทอ่ ฝาวาลว์ใหส้ะอาดปราศจากสงเจอืปนิ
โดยเฉพาะนํามันและนํา  สวมใสฝาวาลว์ปลอ่ย่ ก๊าซหรอืปลัก และ
ฝาครอบวาลว์ทันททีมีกีารถอดอปุกรณอ์อก ไมค่วรถา่ยโอนก๊าซ
จากทอ่บรรจหุนงึไปยังอกีทอ่บรรจหุนงึ  ไมค่วรใชเปลวไฟหรอื้
อปุกรณทํ์าความรอ้นไฟฟ้าเพอืเพมิความดันของทอ่บรรจโุดยตรง    
อยา่ถอดหรอืแกไ้ขฉลากของผูจํ้าหน่ายซงระบเุนือหาึ /ความจขุอง
ทอ่บรรจ ุ

การจดัเก็บ: 
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จัดเกบ็ทอ่บรรจทุอีณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสี  ในทอีากาศ
ถา่ยเทไดส้ะดวก  ปลอดภัยจากการตก/ลม้  สงเกตใหก้ารจัดเกบ็ั
ทอ่บรรจเุป็นไปตามกฏขอ้บงัคับและความประสงคข์องแตล่ะ
พนืท ีควรมกีารตรวจสอบสภาพทัวไปและการรัวไหลของการ
จัดเกบ็ทอ่บรรจตุามระยะเวลาทกีําหนด   ควรสวมใสตัวป้องกัน่
วาลว์ทอ่บรรจหุรอืฝาครอบวาลว์  พนืทจัีดเก็บทอ่บรรจคุวรเป็น
พนืทปีลอดเปลวไฟ  หา่งจากแหลง่กําเนดิความรอ้นและการจดุ
ตดิไฟ เก็บใหห้า่งจากวัตถดุบิทตีดิไฟง่าย ควรจัดเกบ็ทอ่บรรจุ
ไวใ้นพนืททีมีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวกและเหมาะสม  ไมค่วร
จัดเกบ็ทอ่บรรจไุวใ้นพนืททีมีโีอกาสเกดิการกัดกรอ่น ปกบิัติ
ตาม" Technische Regeln Druckgase (TRG) 280 Ziffer 5" 

 

8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 

การป้องกนัการหายใจ 
ไมม่ขีอ้ระมัดระวัง 

การป้องกนัมอื 

 คําแนะนํา 

สวมถงุมอืและรองเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ 

คูม่อื 

EN 388 Protective gloves 

การป้องกนัรา่งกาย 

ไมม่ขีอ้ระมัดระวัง 

การป้องกนัสวนบุคคล่  

สวมถงุมอืและรองเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ 

 

9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ก๊าซไมม่สี ี
กลนิ: ไมม่กีลนิ 
ขอ้มูลสาคญัดา้นสงแวดลอ้มํ ิ , สขุภาพ, ความปลอดภยั 

นําหนกัโมเลกุล: 32 กรัม/โมล (ออกซเจนิ ), 28 กรัม/โมล 
(ไนโตรเจน)  
จดุหลอมเหลว: -219 องศาเซลเซยสี  (ออกซเจนิ ), -210 องศา
เซลเซยสี  (ไนโตรเจน)  
จดุเดอืด: -183 องศาเซลเซยสี  (ออกซเจนิ ), -196 องศา
เซลเซยสี  (ไนโตรเจน)  
อุณหภมูวิกิฤต: -118 องศาเซลเซยสี  (ออกซเจนิ ), -147 องศา
เซลเซยสี  (ไนโตรเจน)  
อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ชวงไวไฟ่ : ไมเ่กยีวขอ้ง 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ (อากาศ = 1): 1.1 (ออกซเจนิ ), 
0.97 (ไนโตรเจน)  
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว (นํา = 1): 1.1 
(ออกซเจนิ ), 0.8 (ไนโตรเจน)  
ความสามารถในการละลายได ้: 39 มลิลกิรัม/ลติร 
(ออกซเจนิ ), 20 มลิลกิรัม/ลติร (ไนโตรเจน)  
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

มคีวามเสถยีรภายใตส้ภาวะปกต ิ 
อนัตรายจากการสลายตวัของผลติภณัฑ ์
คําอธบิายของการสลายตวั 
ไมม่ ี
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภัณฑนี์ 
 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 
ไมม่สีวนเสยหายทเีป็นทรีูจั้กกันในระบบนเิวศทเีกดิจากผลติภัณฑ์่ ี
นี 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ปลอ่ยสบูรรยากาศในพนืททีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก่  อา้งองิถงึ E 
IGA code of practice (DOC.30 "Disposal of Gases", 
downloadable at http: //www.eiga. org) สาหรับคําแนะนําอนืๆํ
ของวธิกีารกําจัดทเีหมาะสม 

 

EWC Nr. 16 05 05 

 

 

14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

Class   2  Classification Code  1A  
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1002 อากาศ, อัด 
Labels   2.2  Hazard number  20 
Packing Instruction P200 
 
IMDG 

Class   2.2 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

Labels   2.2 
Packing Instruction  P200 
EmS   F-C 
 
IATA 

Class   2.2 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

Labels   2.2 
Packing Instruction  P200 

 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 
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Number in Annex l of Dir 67/548 

ไมนั่บรวมใน Annex l 
การจาํแนกประเภท EC 

ไมม่กีารจัดประเภทของอันตรายตอ่สขุภาพ 
การตดิฉลาก 

- สญลกัษณ์ั  

ไมม่สีญลักษณ์ั  
 

กฏขอ้บงัคบัระดบัสากลเพมิเตมิ 

Council Directive 89/391/EEC ในคํานําของมาตรการที
สนับสนุนการพัฒนาดา้นความปลอดภัยและสขุภาพของ
ผูป้ฏบิัตงิานใ Directive 89686/EEC ในอปุกรณป้์องกันสวน่
บคุคลสถานททํีางาน 

Council Directive 67/548/EEC ในการประเมนิคา่ของกฎหมาย, 
กฎขอ้บงัคับและการดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกับการแยก
ประเภท, การบรรจ ุและการตดิฉลากของอันตรายจากสารเคม ี

Directive 1999/45/EC เกยีวกับการประเมนิคา่ของกฎหมาย, 
กฎขอ้บงัคับและการดําเนนิการเพอืใหส้อดคลอ้งกับการแยก
ประเภท, การบรรจ ุและการตดิฉลากของอันตรายจากสารผสม 
Directive 97/23/EC เกยีวกบัการประเมนิคา่ของกฎหมาย
สมาชกทเีกยีวขอ้งกบัเครอืงมอืวัดความดันิ  

เอกสารความปลอดภัยฉบับนีจัดทําขนึตามกฏขอ้บงัคับ (EU) 
453/2010 

ประเภทมลพษิทางนํา 

ไมเ่ป็นมลพษิตอ่นํา อา้งถงึ VwVwS จาก 17.05.99 

TA-Luft 

ไมม่กีารจัดประเภท อา้งถงึ TA-Luft 

 
16     ขอ้มูลอนืๆ 
รหสัแสดงความเสยงภยัี จากหวัขอ้ท ี3 
R8 อาจตดิไฟไดเ้มอืสมผัสกับวัตถเุชอเพลงิั ื  

RAs ทําใหห้ายใจตดิขัดทคีวามเขม้ขน้สงู 
 
ใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฎบิตักิารเขา้ใจอันตรายจากความเป็นพษิ 
ผูใ้ชงานอปุกรณช์วยหายใจตอ้งผา่นการฝึกอบรม้ ่  กอ่นทจีะใช ้
ผลติภัณฑนี์ในกระบวนการใหมห่รอืในการทดลองควรมี
การศกษาความเขา้กันไดข้องวัสดใุหแ้น่ชดึ ั  
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บํ หรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานไม่ี ้
สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอื
วา่ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 
Linde safety advice 
No. 7  Safe handling of gas cylinders and cylinder bundles 
No. 11  Transport of gas receptacles in vehicles  
 

End of Document 


