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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

ชอผลติภณัฑ์ื  

ไฮโดรเจน, อัด 
หมายเลข EC (from EINECS): 215-605-7 
หมายเลข CAS: 1333-74-0 
Index-Nr. 001-001-00-9 
สตูรเคม ีH2 
หมายเลข REACH Registration: 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
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 

 

การจาํแนกประเภทสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

 

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 

1272/2008/EC (CLP/GHS) 

ก๊าซภายใตค้วามดัน (ก๊าซอัด) - ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจ
ระเบดิได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 
ก๊าซไวไฟ ประเภทท ี1 – ก๊าซไวไฟสงูมาก 
 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC 

F+; R12 
ไวไฟสงูมาก 
ความเสยงทมีตีอ่มนษุยแ์ละสงแวดลอ้มี ิ  

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหข้าดอากาศหายใจ 
ก๊าซอัด 
 
องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 

 
 

           - คําสญญาณั   

 อันตราย 

 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H280 ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจระเบดิได ้
เมอืไดรั้บความรอ้น 

H220 ก๊าซไวไฟสงูมาก 
  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P210 เกบ็ใหห้า่งจากความรอ้น/ประกายไฟ/

เปลวไฟ ผวิทรีอ้น -หา้มสบูบหุร ี 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P377 ไฟไหมจ้ากการรัวไหลของก๊าซ หา้มดับ 

เวน้เสยแตส่ามารถหยดุการรัวไหลได ้ี
อยา่งปลอดภัย 

P381 กําจัดแหลง่กําเนดิไฟทังหมดถา้
สามารถทําไดอ้ยา่งปลอดภัย 

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศไดด้ ี
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 
 ไมม่ ี
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
องคป์ระกอบ/สงเจอืปนิ  

ไฮโดรเจน, อัด 
หมายเลข CAS: 1333-74-0 
Index-Nr.: 001-001-00-9 
หมายเลข EC (from EINECS): 215-605-7 
หมายเลข REACH Registration : 
ถกูระบไุวใ้นภาคผนวก IV / V ของ Regulation (EC) No 
1907/2006 (REACH) ซงไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนึ  
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอืิ น  ทสีงผลตอ่การจําแนกประเภท่
ของผลติภัณฑ ์
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

การหายใจเขา้ไป 

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการอาจ
รวมถงึการสญูเสยความสามารถในการเคลอืนไหวและรูส้กตัว ี ึ
ผูป้ระสบภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ควรเคลอืนยา้ย
ผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวมอปุกรณค์รอืง
ชวยหายใจ จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่นคลาย พรอ้มโทร่
เรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้หยดุหายใจ้ ่  
การกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการกนิเป็นไปไดน้อ้ยมากั  
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5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

ภาชนะอาจฉีกขาดหรอืระเบดิเมอืทอ่สมผัสกบัไฟั  
อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
ไมม่ ี
สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

สารดับเพลงิทรีูจั้กกันทังหมดสามารถนํามาใช ้
วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของผลติภัณฑ ์ยา้ยภาชนะบรรจุ
ออกไปหรอืหลอ่เย็นดว้ยนําจากจุดป้องกันเหต ุ อยา่ดับเปลวไฟ
ก๊าซรัวนอกเสยจากี กจําเป็นจรงิ อาจเกดิการเผาไหมอ้กีครังดว้ย
ตัวเอง/ระเบดิ  
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ใชอปุกรณช์วยหายใจในพนืทอีับอากาศ้ ่  
 
6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

ขอ้ควรระวงัสวนบุคคล่  

สวมเครอืงชวยหายใจแ่ บบครบชดุเมอืเขา้สพูนืท ีเวน้แตพ่สิจูน์่
แลว้ปลอดภัย ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบายอากาศอยา่ง
เพยีงพอ ตอ้งแน่ใจวา่มอีากาศถา่ยเทอยา่งเพยีงพอ  กําจัด
แหลง่กําเนดิไฟ 
ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการรัวไหล   
วธิกีารทําความสะอาด 

ระบายอากาศในพนืท ี
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

การใชงาน้ : 

ตอ้งแน่ใจวา่เครอืงมอืเพยีงพอตอ่การใชงาน้     ป้องกันการดดู 
นํากลับลงในท่อบรรจุ ไลอ่ากาศออกจากระบบกอ่นการเตมิก๊าซ
ใชเครอืงมอืเฉพาะอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน ซงเหมาะสมกับ้ ึ
ผลติภัณฑ ์ทังความดันและอณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหาก
มขีอ้สงสย เก็บใหห้า่งจากแหลง่กําเนดิไฟ ั (รวมถงึการเกดิ
ไฟฟ้าสถติ) อา้งองิคําแนะนําการจัดการของผูจํ้าหน่าย ก๊าซนี
ไมม่วัีตถปุระสงคใ์ชกับบอลลนูสาหรับเลน่และโฆษณาเพราะ้ ํ
อันตรายจากการระเบดิ บอลลนูไฮโดรเจนสาหรับการขนสงทมีีํ ่
ระยะเพยีงพอยังถกูเกบ็ไวใ้ช ้
การจดัเก็บ: 

แยกการจัดเก็บออกจากก๊าซออกซเดนทแ์ละสารออกซเดนท์ิ ิ
อนืๆ จัดเก็บทอ่บรรจทุอีณุหภมูตํิากวา่ 50 องศาเซลเซยสในี
สถานททีอีากาศถา่ยเทไดด้ ีปฏบิัตติาม "Technische Regeln 
Druckgas (TRG) 280 Ziffer 5" 
 
8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้องกนัสวนบคุคลั ่  

 

อุปกรณ์ป้องกนัภยัสวนบคุคล่  

มกีารระบายอากาศทเีพยีงพอ  ไมส่บูบหุรขีณะทจัีดการ
ผลติภัณฑ ์

 

9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

ลกัษณะทวัไป 

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

นําหนกัโมเลกุล: 2 กรัม/โมล 
จดุหลอมเหลว: -259 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -253 องศาเซลเซยสี  
อุณหภมูวิกิฤต: -240 องศาเซลเซยสี  

อุณหภมูทิสีามารถตดิไฟ: 560 องศาเซลเซยสี  
ชวงไวไฟ่ : 4 %(V) - 75 %(V) 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ: 0.07 
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ความสามารถในการละลายได ้มลิลกิรมั/ลติร นํา: 1.6 
มลิลกิรัม/ลติร 
ขอ้มูลอนืๆ 

การเผาไหมใ้หเ้ปลวไฟไมม่สี ี
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

สามารถสรา้งสวนผสมทรีะเบดิไดก้ับอากาศ อาจทําปฏกิรยิาอยา่ง่
รนุแรงกับสารออกซเดนท์ิ  
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลทวัไป 

ไมม่ผีลทางพษิวทิยาจากผลติภัณฑนี์ 
 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

ขอ้มูลทวัไป 
ไมม่สีวนเสยหายทเีป็นทรีูจั้กกันในระบบนเิวศทเีกดิจากผลติภัณฑ์่ ี
นี 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 

ขอ้มูลทวัไป 

อยา่ปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีมีคีวามเสยงของี การสรา้งสวนผสมที่
ระเบดิไดก้บัอากาศ ควรกําจัดก๊าซทไีมต่อ้งการผา่นเตาเผาที
เหมาะสมดว้ยตัวจับไฟยอ้นกลับ  อยา่ปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีี
สามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย  ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายหาก
ตอ้งการคําแนะนํา  
EWC Nr. 16 05 04* 
 

14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

Class   2  Classification Code   1F 
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หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1049 ไฮโดรเจน, อัด 
UN 1049 ไฮโดรเจน, อัด 
Labels   2.1  Hazard number  23 
Packing Instruction P200 
 
IMDG 

Class   2.1 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1049 ไฮโดรเจน, อัด 
Labels   2.1 
Packing Instruction P200 
EmS   FD, SU 
 
IATA 

Class   2.1 
หมายเลข UN และชอในการขนสงื ่  

UN 1049 ไฮโดรเจน, อัด 
Labels   2.1 
Packing Instruction P200 
ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  
หลกีเลยีงการขนสงบนยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออก่
จากชองคนขับ ตรวจสอบใหแ้น่ใจคนขับรถตระหนักถึ่ งอันตราย
ทอีาจเกดิขนึจากการบรรทกุและรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิ
อบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉินขนึ กอ่นทจีะขนสงสนคา้แน่ใจวา่พวก่ ิ
เขามคีวามปลอดภัยอยา่งแน่นอน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ปิด
และไมรั่วไหล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตา้เสยบวาลว์หรอืปลัก ี (ที
ให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณป้์องกัน
วาลว์ (ทใีห)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง มรีะบบระบายอากาศที
เพยีงพอ มกีารปฏบิัตสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบทใีชบงัคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

ขอ้กําหนดเพมิเตมิ 

Regulations for the prevention of industrial accidents 
Pressure Vessel Regulation 
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 
มลพษิกบันํา 

ไมก่อ่ใหเ้กดิมลพษิกับนําตาม VwVwS นับตังแต ่27.07.2005 

 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
 
ใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฎบิัตกิารเขา้ใจอันตรายของความไวไฟ อันตราย
ของการขาดอากาศหายใจมกัถกูมองขา้มและตอ้งเนน้ระหวา่ง
การฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์ในกระบวนการหรอืการ้
ทดสอบใหม่ๆ  ควรดําเนนิการศกษาความเขา้กันไดข้องวัสด ุึ
และความปลอดภัยอยา่งละเอยีด 
คําแนะนํา 
การจัดทําเอกสารนีไดรั้บการดําเนนิการทเีหมาะสม ความรับผดิ
สาหรับการบาดเจ็บหรอืความเสยหายทเีกดิจากการใชงานํ ี ้ ไม่

สามารถยอมรับได ้รายละเอยีดทกีําหนดไวใ้นเอกสารฉบบันีเชอวา่ื
ถกูตอ้ง ณ เวลาทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ 
Hommel: Handbook of dangerous goods 
 
Linde safety advice 
No. 3  Oxygen deficiency 
No. 7  Safe handling of gas cylinders and cylinder bundles 
No. 11  Transport of gas receptacles in vehicles 
No. 13  Handling of hydrogen 

 

End of Document 


