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เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย - ประเทศไทย
คาร์ บอนแบล็ก
จัดทําขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามระบบการจัดประเภทและการติดฉลากเคมีภณั ฑ์สากล (GHS)
ระบบการจําแนกและการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย B.E. 255 พ.ศ. 2555 ของกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย
1. การจัดจําแนก
1.1

ตัวระบุผลิตภัณฑ์ GHS
คาร์บอนแบล็ก
ชื่อทางการค้า: Thermax®* N990, Thermax® N907 Stainless, Thermax® N990 Ultra Pure, Thermax®
N991 Powder, Thermax® N991 Powder Ultra Pure, Thermax® N908 Stainless Powder,
Thermax® N908 Stainless Powder Ultra Pure, Fine Thermal, MFT, Carbocolor®, Carbocolor®
Powder, TB Carbon.
* สําหรับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าของ Cancarb และประเทศต่างๆที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้เข้าไปที่
www.cancarb.com/trademarks.
หมายเลขทะเบียน REACH ของสหภาพยุโรป: 01-2119384822-32

1.2

วิธีอื่น ๆ ในการจําแนก
ไม่ได้ระบุ

1.3

ข้ อแนะนําในการใช้ และข้ อจํากัดในการใช้
ใช้เป็ นสารเติมแต่ง / เติมในผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก /เม็ดสี ,สารสี /ตัวให้ธาตุคาร์ บอนและสารให้อิเล็คตรอน สารเติมแต่งในอิฐทนไฟ
ไม่แนะนําให้ใช้เป็ นสี ของรอยสักบนผิวหนังมนุษย์

1.4

รายละเอียดของผู้จัดจําหน่ าย
Cancarb Limited
1702 Brier Park Crescent NW.
Medicine Hat, Alberta
Canada, T1C 1T9
หมายเลขโทรศัพท์: +1.403.527.1121
อีเมล: customer_service@cancarb.com
สํานักงานตัวแทนในประเทศไทย
บริ ษทั สยามลักษณ์เทรดดิ้ง จํากัด
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 15
193/58 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 66.2.6618430
แฟ็ กซ์: 66.2.2640414
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เบอร์ โทรศัพท์ ฉุกเฉิน
มาเลเซี ย: CHEMTREC ประเทศไทย: 001-800-13-203-9987
ทัว่ โลก: CHEMTREC (เหตุฉุกเฉิ นทางเคมีเท่านั้น): 1.703.527.3887 หรื อดูข้อ 16 สําหรั บหมายเลขโทรศัพท์ ในประเทศ
สหรัฐฯ: CHEMTREC (เหตุฉุกเฉิ นทางเคมีเท่านั้น): 1.800.424.9300
แคนาดา: CANUTEC: 1.613.996.6666
Cancarb Limited +1.403.527.1121 หรื ออีเมล: customer_service@cancarb.com
เวลาทําการ: 8:00 น. - 16:00 น. MST

2. การระบุความเป็ นอันตราย
2.1

การจําแนกประเภทของสารหรื อส่ วนผสม
ตามหลักเกณฑ์ของ OSHA HCS (2012) ในการจําแนกประเภทของสารอันตราย
คาร์บอนแบล็กไม่ได้ถูกจัดประเภทให้เป็ นจุดยุติทางพิษวิทยาหรื อจุดยุติเชิ งนิ เวศทางพิษวิทยา ในฐานะที่เป็ นฝุ่ นเขม่าที่ติดไฟได้
OSHAกําหนดให้เป็ นสารเคมีอนั ตราย ดูขอ้ 2.2 การติดฉลากและข้อ 2.3 "อันตรายที่ไม่ได้ถูกจัดให้เป็ นอย่างอื่น (HNOC)"
ตามหลักเกณฑ์ของ GHS (UN) ในการจําแนกประเภทของสารอันตราย คาร์ บอนแบล็กไม่ได้ถูกจัดประเภทให้เป็ นจุดยุติทางเคมีกายภาพ
จุดยุติทางพิษวิทยา หรื อจุดยุติเชิ งนิ เวศทางพิษวิทยา ดูขอ้ 2.3 "อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ส่งผลในการจําแนก"
ตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนด (EC) No. 1272/2008 (CLP)ในการจําแนกประเภทของสารอันตราย
คาร์บอนแบล็กไม่ได้ถูกจัดประเภทให้เป็ นจุดยุติทางเคมีกายภาพ จุดยุติทางพิษวิทยา หรื อจุดยุติเชิ งนิ เวศทางพิษวิทยา
ตามเกณฑ์ในกฎหมายผลิตภัณฑ์อนั ตรายของประเทศแคนาดา ที่เรี ยกว่า ระบบข้อมูลวัตถุอนั ตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน (WHMIS)
คาร์บอนแบล็กไม่ได้ถูกจัดประเภทให้เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพใด ๆ คาร์ บอนแบล็กถูกจัดประเภทเป็ นฝุ่ นเขม่าที่ติดไฟได้

2.2

องค์ ประกอบของฉลาก GHS รวมถึงข้ อความการเตือนล่ วงหน้ า
คําเตือน: อาจก่อให้เกิดส่วนผสมฝุ่ นละอองที่ระเบิดได้ถา้ มีการกระจายตัว
เก็บให้ห่างจากแหล่งกําเนิดประทุไฟทุกชนิด รวมทั้งความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
ป้องกันการสะสมของฝุ่ นเขม่าเพื่อลดอันตรายจากการระเบิดให้ได้นอ้ ยลง
ควบคุมความเสี่ ยงจากฝุ่ นเขม่าให้อยูภ่ ายใต้ขีดจํากัดในเกณท์ที่อนุญาตให้สมั ผัสได้ขณะปฏิบตั ิงาน

2.3

วัตถุอนั ตรายที่ไม่ ได้ ถูกจําแนก (HNOC)
สารนี้ถูกจัดให้เป็ นสารอันตรายในรู ปของฝุ่ นเขม่าที่ติดไฟได้โดยมาตรฐานการสื่ อสารสารอันตรายของสหรัฐฯ 2012 OSHA (29 CFR
1910.1200) และข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นอันตรายของแคนาดา (HPR) 2015
อย่าให้สมั ผัสกับอุณหภูมิเกิน 400°C การเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์อนั ตรายอาจมีคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2),
ออกไซด์จากกํามะถัน และผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์
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ช่องทางหลักรับสารสู่ร่างกาย:

การสู ดดม การสัมผัสทางตา การสัมผัสทางผิวหนัง

การสัมผัสทางตา:

อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา

การสัมผัสทางผิวหนัง:

การก่อให้เกิดการระคายเคือง สกปรกเปื้ อน และทําให้ผิวแห้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนัง
ยังไม่มีการรายงานเกี่ยวกับการแพ้ในมนุษย์

การสูดดม:

เขม่าอาจทําให้ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ
จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมณ.ที่ต้งั เครื่ องจักร และสถานที่ที่สามารถเกิดฝุ่ นได้ ดู ข้อ 8

การกลืนกิน:

ไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุ ขภาพ ดูขอ้ 11
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การก่อมะเร็ ง:

คาร์ บอนแบล็กถูกจัดโดย IARC (องค์การระหว่างประเทศ เพื่อวิจยั โรคมะเร็ ง) ให้อยูใ่ นกลุ่มสาร
2B (อาจเป็ นตัวก่อมะเร็ งในมนุษย์) ดูขอ้ 11

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมาย:

ปอด ดูขอ้ 11

ผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อรับสาร:

โรคหื ด ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น:

ไม่ทราบ ดูขอ้ 12

3 องค์ ประกอบ / ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนผสม
3.1

สาร
คาร์บอนแบล็ก ไม่มีรูปทรงของอนุภาค (100% โดยนํ้าหนัก)
สูตรทางเคมี: C
ชื่อสามัญ และชื่ อเรี ยกอื่น:
เทอร์โมคาร์ บอนแบล็ก มีเดียมเทอร์ โมคาร์ บอนแบล็ก ฟายน์เทอร์ โมคาร์ บอนแบล็ก
หมายเลข CAS และตัวระบุที่เป็ นเอกลักษณ์สาํ หรับตัวสาร:
หมายเลข CAS:
หมายเลข EINECS:

1333-86-4
215-609-9

สารแปลกปลอมอื่นและสารสร้างความเสถียร ซึ่งอยูใ่ นกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการจําแนกสารเคมี: ไม่มีระบุไว้
3.2

ส่ วนผสม
ไม่มีระบุไว้

4 มาตรการในการปฐมพยาบาล
4.1

คําอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาลที่จําเป็ น
การสู ดดม
ถ้าเป็ นไปได้ให้ยา้ ยผูไ้ ด้รับสารไปยังบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ และฟื้ นฟูให้การหายใจกลับมาเป็ นปกติ การสัมผัสสารในเวลาสั้น ๆ
ต่อปริ มาณเข้มข้นที่เกินขีดจํากัดที่ปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิงาน อาจทําให้เกิดอาการไม่สบายชัว่ คราวในระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการไอและหายใจหวีด ให้นาํ ตัวออกไปจากบริ เวณที่ได้รับคาร์ บอนแบล็ก
ซึ่งปกติแล้วจะเพียงพอที่จะทําให้อาการลดลงโดยไม่มีผลเสี ยถาวร
คาร์บอนแบล็กไม่ได้เป็ นสารระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจตามที่นิยามไว้โดยสํานักงานอาชี วอนามัยและความปลอดภัย (OSHA) หรื อ
UN GHS
ผิวหนัง
ล้างผิวหนังด้วยสบู่อ่อนๆและนํ้า ฝุ่ นผงคาร์ บอนแบล็กอาจทําให้ผิวแห้งตึงหากสัมผัสสารซํ้าเป็ นเวลานาน ๆ
คาร์บอนแบล็กไม่ใช่สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ดูแลอาการระคายเคืองตามลําดับความรุ นแรง
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ดวงตา
ล้างตาด้วยนํ้าสะอาดในขณะที่เปิ ดตา หากมีอาการรุ นแรงขึ้นให้ไปพบแพทย์ คาร์ บอนแบล็กไม่ใช่สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา
ดูแลอาการระคายเคืองตามลําดับความรุ นแรง
การกลืนกิน
ไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการกลืนกินคาร์ บอนแบล็ก ห้ามทําให้อาเจียน
ผูป้ ฐมพยาบาลควรสวมเครื่ องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองในที่ความเข้มข้นของฝุ่ นเขม่าในอากาศคาดว่าจะเกินขีดจํากัดที่ปลอดภัยต่อการปฏิบตั ิ
งาน
4.2

อาการที่สําคัญสุ ด/ผลกระทบ อาการเฉียบพลัน หรื อค่ อย ๆ เกิด - ดูขอ้ สู ดดมด้านบนและส่ วนที่ 11

4.3

การบ่ งชี้ถึงความจําเป็ นทางการแพทย์ และการรักษาพิเศษหากจําเป็ น - ดูขอ้ สู ดดมข้างต้น

5 มาตรการในการดับเพลิง
5.1

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
ใช้โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารเคมีแห้ง ไนโตรเจน (N2) หรื อหมอกนํ้า แนะนําให้ใช้สเปรย์ฉีดพ่นหมอกหากต้องใช้น้ าํ
อย่าใช้กระแสนํ้าแรงดันสูง เพราะอาจทําให้ผงเขม่าที่ลุกไหม้แพร่ กระจายได้ (ผงเขม่าที่ลุกไหม้จะลอยตัวและอาจกระจายไฟ)
อย่าใช้สารดับเพลิงด้วยแรงดันสู ง ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการประสมประสานละอองเขม่ากับอากาศที่อาจระเบิดได้

5.2

อันตรายเฉพาะเจาะที่เกิดขึน้ จากสารเคมี
การระเบิด: หลีกเลี่ยงการสร้างฝุ่ นเขม่า
ฝุ่ นละอองเขม่าที่ปนเปื้ อนกระจายอยูใ่ นอากาศที่มีความเข้มข้นเพียงพอและอยูใ่ นที่ที่มีประกายไฟอาจเป็ นอันตรายจากการระเบิดของละอองเขม่า
ได้
อาจเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศได้หากเกิดการเผาไหม้หรื อการคุกรุ่ น
คาร์บอนแบล็กสามารถเผาไหม้หรื อคุกรุ่ นได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 องศาเซลเซี ยส (> 752 องศาฟาเรนไฮต์)
ทําให้เกิดการปล่อยสารที่เป็ นอันตราย เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์ บอนไดออกไซด์ และออกไซด์ของกํามะถัน
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีความเข้มข้นเพียงพอหรื อรวมเข้ากับคาร์ บอนแบล็ก
อาจก่อตัวเป็ นส่วนผสมในสัดส่วนที่สามารถระเบิดได้เมื่อกระจายตัวในอากาศ
คาร์บอนแบล็กเปี ยกทําให้พ้นื ผิวทางเดิ นลื่นมาก

5.3

ต้ องมีการดําเนินการป้องกันพิเศษสํ าหรับนักดับเพลิง
สวมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั แบบเต็มรู ปแบบ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยหายใจ (SCBA)

6 มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล
6.1

ข้ อควรระวังส่ วนบุคคล อุปกรณ์ ป้องกันและขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
สําหรับบุคลากรที่ไม่ ใช่ ผู้ปฎิบัติหน้ าที่ในกรณีฉุกเฉิน:
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สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันคราบสกปรกต่อผิวหนังและเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจส่ วนบนจากฝุ่ นละอองเขม่าในอา
กาศ
ไม่ควรปล่อยให้ฝนุ่ เขม่าสะสมบนพื้นเนื่ องจากอาจก่อให้เกิดสารผสมที่มีความเข้มข้นเพียงพอลอยฟุ้งในบรรยากาศระเบิดได้
อ้างอิงถึง NPFA 654 สําหรับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
กําจัดแหล่งกําเนิดประกายไฟ
หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการแพร่ กระจายของฝุ่ นละอองเขม่าในอากาศ (เช่น ไม่ควรทําความสะอาดพื้นด้วยแรงลมเป่ า)
ให้แน่ใจว่ามีการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมฝุ่ นละอองเขม่า
คาร์ บอนแบล็กเปี ยกทําให้พ้นื ผิวทางเดิ นลื่นมาก ดูขอ้ 8
สําหรับหน่ วยกู้ภยั ฉุกเฉิน:
ในกรณี ที่ไม่สามารถประเมินความเข้มข้นของละอองเขม่าได้ ควรใช้เครื่ องช่วยหายใจในตัว (SCBA)
ไม่ควรปล่อยคราบเขม่าสะสมบนพื้น เนื่ องจากอาจก่อให้เกิดสารผสมที่มีความเข้มข้นเพียงพอระเบิดได้ถา้ ลอยฟุ้งในบรรยากาศ
อ้างอิงถึง NPFA 654 สําหรับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
กําจัดแหล่งกําเนิดประกายไฟ
หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการแพร่ กระจายของฝุ่ นละอองเขม่าในอากาศ (เช่น ไม่ควรทําความสะอาดพื้นด้วยการใช้แรงลมเป่ า)
ควรใช้เครื่ องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
การสัมผัสกับคาร์ บอนแบล็กไม่จาํ เป็ นต้องใช้เสื้ อผ้าหรื อถุงมือป้ องกันพิเศษ สามารถใช้ถุงมือ รองเท้าบูท้ หรื อเสื้ อผ้าอื่น ๆปกติทวั่ ไป
ป้ องกันผิวหนังและชุดทํางานจากสิ่ งสกปรกได้หากต้องการ
6.2

ข้ อควรระวังด้ านสิ่ งแวดล้ อม
คาร์บอนแบล็กไม่ใช่สารอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติสภาวะสิ่ งแวดล้อม การชดเชยและความรับผิดชอบ Comprehensive
Environment Response, Compensation and Liability Act (40 CFR 302) หรื อพระราชบัญญัติน้ าํ สะอาด
Clean Water Act (40 CFR 116) หรื อมลพิษทางอากาศที่เป็ นอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ Clean Air Act
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 1990 (40 CFR) 63)
คาร์บอนแบล็กไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม วิธีการที่ดีที่สุดคือการลดการปนเปื้ อนของนํ้าทิ้ง ของดิน ของนํ้าบาดาล ของระบบระบายนํ้า
หรื อตัวนํ้าเอง

6.3

วิธีการและวัสดุในการกักเก็บและทําความสะอาด
การหกในปริ มาณเล็กน้อยควรใช้เครื่ องดูดฝุ่ น แนะนําให้ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นที่มี HEPA (การกรองอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง)
การหกในปริ มาณมาก ควรใช้วิธีตกั ใส่ภาชนะ ดูขอ้ 13
หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการแพร่ กระจายของฝุ่ นละอองเขม่าในอากาศ (เช่น ไม่ควรทําความสะอาดพื้นด้วยการใช้แรงลมเป่ า)
ไม่แนะนําให้กวาดหรื อพ่นนํ้าเพราะจะทําให้พ้นื ผิวทางเดินลื่นมาก และจะทําให้การกําจัดการปนเปื้ อนคาร์ บอนแบล็กได้ไม่ดี
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7 การใช้ งานและการจัดเก็บ
7.1

ข้ อควรระวังในการจัดการที่ปลอดภัย
ลดการทําให้เกิดและการสะสมฝุ่ นเขม่าบนพื้นผิวให้นอ้ ยที่สุด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่ นเขม่าในปริ มาณที่เกินขีดจํากัดสัมผัสที่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะจุดหรื อการควบคุมด้วยวิศวกรรมวิธีที่เหมาะสม
เพื่อให้ฝนุ่ ละอองเขม่าอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าค่าขีดจํากัดที่ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังและดวงตา
ฝุ่ นอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ หากสามารถลอยเข้าไปในกล่องแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่น ๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าที่ส่งผลให้อุปกรณ์ลม้ เหลว อุปกรณ์ไฟฟ้ าควรมีการปิ ดผนึกอย่างแน่นหนา
หรื อทําความสะอาดด้วยการเป่ าฝุ่ นออก ตรวจสอบและทําความสะอาดเป็ นระยะตามต้องการ
หากจําเป็ นต้องทํางานที่เกี่ยวกับความร้อน (การเชื่ อม, การตัดด้วยไฟ ฯลฯ ) สถานที่ทาํ งานต้องไม่มีคาร์ บอนแบล็ก ฝุ่ นเขม่า และวัสดุที่ติดไฟอื่น
ผ้าคลุมป้องกันไฟและคลุมความร้อนอาจช่วยเพิ่มป้ องกันความร้อนจากประกายไฟและสะเก็ดไฟที่กระเด็นได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ปลอดภัยสําหรับการเชื่ อม การตัด และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันตามที่อธิ บายไว้ใน ANSI Z49.1
ควรมีการดูแลทําความสะอาดเป็ นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฝนุ่ เขม่าสะสมบนพื้นผิว อ้างอิงถึง NPFA 654 สําหรับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ผงเขม่าแห้งสามารถก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้เมื่ออยูภ่ ายใต้แรงเสี ยดทานขณะถูกเคลื่อนย้ายและขณะถูกกวนผสม
ควรจัดให้มีขอ้ ควรระวังอย่างเพียงพอ เช่น การต่อสายดินหรื อสร้ างสภาวะเฉื่ อย
คาร์บอนแบล็กบางเกรดอาจเป็ นตัวสื่ อไฟฟ้าน้อยกว่า แต่สามารถสะสมพลังงานไฟฟ้าสถิตได้ในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ดังนั้นการต่อสายดินของอุปกรณ์และระบบลําเลียงอาจจําเป็ นต้องมีเป็ นบางกรณี
การปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยนั้นรวมถึงการขจัดแหล่งกําเนิ ดประกายไฟที่อาจเกิดขึ้นใกล้กบั ฝุ่ นผงคาร์ บอน
การดูแลทําความสะอาดที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่ นเขม่าบนทุกพื้นผิว
ออกแบบและบํารุ งรักษาระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับฝุ่ นละอองเขม่าในอากาศให้อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าค่ากําหนดสู งสุ ด
หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดด้วยการกวาดหรื อใช้ลมเป่ า หลีกเลี่ยงการใช้คาร์บอนแบล็กกับสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (เช่น คลอเรตและไนเตรต)
และการฝึ กอบรมพนักงานที่เหมาะสม

7.2

เงื่อนไขการจัดเก็บที่ปลอดภัยและสารที่เข้ ากันไม่ ได้
เก็บคาร์ บอนแบล็กในที่แห้ง ห่ างจากแหล่งกําเนิ ดประกายไฟ และตัวออกซิ ไดซ์เข้มข้น
คาร์บอนแบล็กไม่ถูกจัดให้เป็ นสารที่เกิดความร้อนด้วยตนเองประเภท 4.2 ภายใต้หลักเกณฑ์การทดสอบของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เกณฑ์ของสหประชาชาติมีการพิจารณาว่าสารนั้นเป็ นสารที่เกิดความร้อนด้วยตัวเองโดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณด้วยหรื อไม่
เช่น อุณหภูมิการติดไฟด้วยตัวเองที่ต่าํ ลงเมื่อปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมวดหมู่น้ ี อาจไม่เหมาะสําหรับภาชนะเก็บปริ มาณมาก เช่น ไซโล
ก่อนที่จะขึ้นบนเรื อและพื้นที่เก็บคาร์ บอนแบล็กควรทดสอบค่าความเพียงพอออกซิ เจน ค่าก๊าซติดไฟ และค่าสารปนเปื้ อนจากอากาศที่เป็ นพิษ
เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ CO
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8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้ องกันส่ วนบุคคล
8.1

พารามิเตอร์ ควบคุม
ขีดจํากัดการรับสารในการปฏิบตั ิงาน ในปั จจุบนั มีแล้วสําหรับคาร์ บอนแบล็ค (หมายเลข CAS: 1333-86-4) ไม่ได้รวมรายชื่ อทุกประเทศ
ประเทศ
อาร์เจนติน่า
ออสเตรเลีย
เบลเยีย่ ม
บราซิล
แคนาดา (ออนทาริ โอ้)
จีน
โคลอมเบีย
สาธารณรัฐเช็ก
อียปิ ต์
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส – INRS
เยอรมนี – AGW
เยอรมนี – TRGS 900
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น – MHLW
ญี่ปุ่น – SOH
เกาหลี
มาเลเซี ย
เม็กซิโก
รัสเซีย
สเปน
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
EU REACH DNEL
สหรัฐอเมริ กา

ความเข้มข้น มก./ม.3
3.5, TWA
3.0, TWA, สู ดดมได้
3.6, TWA
3.5, TWA
3.0, TWA, สู ดดมได้
4.0, TWA
8.0, TWA, STEL (15 นาที)
3.0, TWA, สู ดดมได้
2.0, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA
7.0, STEL
3.5, TWA/VME สู ดดมได้
1.5, TWA, หายใจเข้าได้; 4.0, TWA, สู ดดมได้
3.0, TWA, หายใจเข้าได้; 10, TWA, สู ดดมได้
3.5, TWA
3.5, TWA/NABs
3.5, TWA; 7.0, STEL
3.5, TWA, สู ดดมได้
3.0
4.0, TWA; 1.0, TWA, หายใจเข้าได้
3.5, TWA
3.5, TWA
3.5, TWA
4.0, TWA
3.5, TWA (VLA-ED)
3.0, TWA
3.5, TWA, สู ดดมได้
7.0, STEL, สู ดดมได้
2.0 (สู ดดมได้)
3.5, TWA, OSHA-PEL
3.0, TWA, ACGIH-TLV®, สู ดดมได้
3.5, TWA, NIOSH-REL

*โปรดศึกษามาตรฐานหรื อระเบียบข้อบังคับฉบับปั จจุบนั ที่อาจใช้กบั การดําเนิ นงานของคุณได้
ACGIH®
มก./ม.3
DNEL
NIOSH
OES
OSHA
PEL
REL
7

การประชุมวิชาการด้านสุ ขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลสหรัฐฯ
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ระดับที่ไม่มีผลกระทบ
สถาบันอาชี วอนามันและสุ ขภาพแห่ งชาติ
มาตรฐานระดับที่ยอมให้สมั ผัสได้ในสถานที่ทาํ งาน
สํานักงานกํากับดูแลอาชี วอนามัยและสุ ขภาพ
ขีดจํากัดให้สมั ผัสสารได้
ขีดจํากัดสัมผัสสารที่แนะนํา
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STEL
TLV

ค่าขีดจํากัดสารเคมีที่ยอมให้สมั ผัสได้ในระยะสั้น
ค่าระดับจํากัด
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (กฎทางเทคนิ คสําหรับวัตถุอนั ตราย)
ค่าเวลาเฉลี่ย 8 ชัว่ โมง เว้นแต่วา่ ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

TWA
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การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม
ใช้กระบวนการผลิตแบบปิ ดและหรื อใช้ช่องระบายอากาศช่ วยเพื่อให้ความเข้มข้นของฝุ่ นเขม่าในอากาศตํ่ากว่าขีดจํากัดที่ยอมรับให้รับสัมผัสได้ในที่ทาํ ง
าน
ทั้งนี้ท้งั นั้นขึ้นอยูก่ บั กระบวนการผลิต อุปกรณ์ และสารประกอบ ความเข้มข้นของสาร
และความต้องการพลังงานว่าใช้ผลิตสารกึ่งสําเร็ จหรื อตัวผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จเลย
ระบบควบคุมฝุ่ นเขม่าอาจต้องการช่องระบายอากาศเพื่อบรรเทาแรงระเบิด หรื อระบบยับยั้งการระเบิด หรื อสภาพแวดล้อมที่พร่ องออกซิ เจน ดู
NFPA 654 และ 68
แนะนําให้ติดตั้งระบบระบายอากาศในทุกจุดที่มีการเคลื่อนย้ายสารไปยังเครื่ องผสม ไปยังเครื่ องปั่ นให้เข้ากัน
และแหล่งที่อาจปล่อยฝุ่ นเขม่าเข้าสู่ สภาพแวดล้อมการทํางานได้
แนะนําใช้เครื่ องจักรกลเพื่อลดการที่มนุษย์ตอ้ งสัมผัสกับฝุ่ นเขม่าให้ได้มากที่สุด
แนะนําการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องและโปรแกรมทําความสะอาดเพื่อลดการปล่อยฝุ่ นเขม่าออกจากระบบควบคุม การระบายอากาศ
และการสะสมของฝุ่ นเขม่าบนพื้นผิวในสภาพแวดล้อมการทํางาน ดู NFPA 654

8.3

มาตรการป้องกันส่ วนบุคคล เช่ น อุปกรณ์ ป้องกันตัว (PPE)
ปฏิบตั ิตามหลักสุ ขลักษณะในการทํางาน (และความปลอดภัย) ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว (PPE) ร่ วมกับมาตรการควบคุมอื่น ๆ เช่น
การควบคุมด้านวิศวกรรม การระบายอากาศ และการปิ ดแยกพื้นที่
แนะนําให้ใช้ PPE:
การป้องกันดวงตา/หน้า: แนะนําให้ใช้แว่นตานิ รภัยหรื อแว่นตาตามวิธีปฏิบตั ิที่ดี
การป้องกันผิวหนัง: สวมชุดป้ องกันทัว่ ไปเพื่อลดการสัมผัสกับผิวหนังและสิ่ งสกปรก
เสื้ อผ้าทํางานไม่ควรนํากลับบ้านและควรล้างมือทุกวัน
ไม่ตอ้ งใช้ถุงมือพิเศษสําหรับคาร์บอนแบล็ค สามารถใช้ถุงมือทัว่ ไปเพื่อป้ องกันมือจากคราบสกปรกคาร์ บอนได้
การใช้ครี มป้ องกันอาจช่วยป้องกันผิวแห้งและลดคราบสกปรก ล้างมือและส่ วนอื่นของผิวหนังที่สมั ผัสด้วยสบู่อ่อนๆร่ วมกับนํ้า
การป้ องกันระบบทางเดินหายใจ: ควรใช้เครื่ องป้ องกันการหายใจแบบฟอกอากาศ (APR)
เมื่อมีฝนุ่ เขม่าในอากาศในปริ มาณเข้มข้นเกินขีดจํากัดในการทํางานและควรใช้เครื่ องช่วยหายใจที่ให้แรงดันบวกในกรณี ที่มีปริ มาณฝุ่
นเขม่าที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งกรณี ที่ไม่ทราบระดับการให้รับสัมผัสได้ หรื อในกรณี ที่ APR
อาจไม่สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอ
เมื่อต้องมีการป้ องกันทางเดินหายใจเพื่อลดการรับสัมผัสกับคาร์ บอนแบล็ค
ควรทําตามโปรแกรมข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เหมาะสมระดับประเทศ หรื อจังหวัด
ให้เลือกมาตรฐานการป้องกันทางเดินหายใจตามอ้างอิงข้างล่างนี้:
•
•
•

8.4
8
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ล้างมือและใบหน้าให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่อ่อนๆก่อนรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ลักษณะ/สี
กลิ่น
ระดับขีดจํากัดของกลิ่น
ค่า pH (ASTM 1512)
จุด/ช่วงหลอมเหลว
จุด/ช่วงเดือด
จุดวาบไฟ
อัตราการระเหย
การติดไฟ
ขีดจํากัดเพดาน/ฐานการติดไฟหรื อระเบิด
แรงดันไอ
ความหนาแน่นของไอ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์: (20ºC)
ความหนาแน่นรวม
เป็ นเม็ด
เป็ นผง (ปุย)
ความสามารถในการละลาย (ในนํ้า)
ค่าสัมประสิ ทธิ์การแบ่งชั้น (n-ออกทานอล/นํ้า)
อุณหภูมิที่ติดไฟเอง
อุณหภูมิสลายตัว
ความหนืด
ปริ มาณระเหย

ผงหรื อเม็ด/ดํา
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีขอ้ มูล
4-11 [50 ก./ลิตร นํ้า 68ºF (20ºC)]
>3000 ⁰C
>3000 ⁰C

ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่ติดไฟ1
ไม่มีขอ้ มูล ดูตารางที่ 1 ข้างล่าง
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
1.7 – 1.9 ก./ซม.3
1.25-40 lb/ft3, 20-700 กก./ม.3
200-700 กก./ม.3
20-380 กก./ม.3
ไม่ละลายนํ้า
ไม่มีขอ้ มูล
>140ºC (>284ºF)2 รหัส IMDG เพื่อขนส่ ง
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล
<2.0 %

N.1 ตามที่อธิ บายไว้ในส่ วนที่ 3 หัวข้อย่อย 33.2.1
ของข้อแนะนําของสหประชาชาติวา่ ด้วยการขนส่งสิ นค้าอันตราย คู่มือการทดสอบและเกณฑ์

1ไม่ใช่ของแข็งที่ติดไฟได้ตามวิธีทดสอบ

4.2
วัสดุให้ความร้อนด้วยตัวเองตามที่กาํ หนดไว้ในข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตรายและรหัสสิ นค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ
(ใช้ตวั อย่างลูกบาศก์ขนาด 100 มม.)
2ไม่สามารถจําแนกตามเกณฑ์

ฝุ่ นเขม่าที่ระเบิดได้
"ฝุ่ นที่แตกต่างกันของสารเคมีชนิ ดเดียวกันอาจมีลกั ษณะการประทุไฟและการระเบิดได้แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดอนุภาค
รู ปทรงของอนุภาค และความชื้ น ลักษณะทางกายภาพเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการผลิต การใช้
หรื อในขณะที่สารกําลังอยูใ่ นกระบวนการถูกกระทํา " (OSHA 3371-08 2009.)
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติในการระเบิด
เมตริ ก

เฟอร์ เนสแบล็ก

Kst (บาร์-ม./วินาที)

30-100

Pmax (บาร์ )

10

MEC (ก./ม.3)

50

เทอร์ โมแบล็ก กระบวนการ
ASTM 1226-10 หรื อ VDI 2263-1 (1990) หรื อ
9
DIN 14034 โดยใช้ตวั จุด a 2 – 5 kJ ในภาชนะ 1ม.3
ASTM 1226-10 หรื อ VDI 2263-1 (1990) หรื อ
DIN 14034 โดยใช้ที่จุดระเบิดขนาด 2 – 5 kJ
5.7
ในภาชนะขนาด 1 ม.3
ASTM E1515
625
ความเข้มข้นการระเบิดตํ่าสุ ด (MEC)

ชั้นความเป็ นอันตราย

ST-1

ST-1

MAIT (°C)

>400

>450

MIT (°C)

>600

>600

MIE (kJ)

>1

>1

ระดับชั้นการระเบิดของฝุ่ น (OSHA)
ASTM E2021-09
อุณหภูมิการจุดระเบิดโดยตัวเองขั้นตํ่าของชั้นฝุ่ น (MAIT)
ASTM 1491-97
อุณหภูมิการเผาไหม้ต่าํ สุ ดของหมอกฝุ่ น (MIT) (เตาอบ BAM)
ASTM E2019-03
พลังงานจุดระเบิดตํ่าสุ ด (MIE)

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกริ ิยา
10.1 ปฏิกริ ิยา
เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ
10.2 ความเสถียรทางเคมี
เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงและเปลวไฟ
เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงและเปลวไฟ
10.3 ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดปฏิกริ ิยาที่เป็ นอันตราย
จะไม่เกิดปฏิกริ ยาพอลิเมอไรเซชัน่ ที่อนั ตรายในภาวะปกติ
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ ง
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง> 400 ° C (> 752 ° F) และแหล่งกําเนิ ดประกายไฟ
ใช้มาตรการการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต หลีกเลี่ยงการทําให้เกิดฝุ่ นเขม่า การต่อสายดินของอุปกรณ์และระบบลําเลียงอาจจําเป็ นบางกรณี
10.5 สารเคมีที่ไม่ เข้ ากัน
หลีกเลี่ยงตัวออกซิ ไดซ์ที่แรง เช่น คลอเรต โบรมเมต และไนเตรต
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10.6 สารจากการสลายตัวที่เป็ นอันตราย
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), สารอินทรี ยจ์ ากการสลายตัว,
ออกไซด์ของกํามะถันจะก่อตัวขึ้นหากอุณหภูมิที่ทาํ ให้ร้อนสู งกว่าอุณหภูมิสลายตัว
11 ข้ อมูลทางพิษวิทยา
11.1

ข้ อมูลเกีย่ วกับผลกระทบทางพิษวิทยา

พิษเฉียบพลัน
LD50 ทางปาก:
LC50 การสู ดดม:
LD50 ผิวหนัง:

LD50/ทางปาก/หนู = > 8000 มก./กก. (เทียบเท่ากับ OECD TG 401)
ไม่มีขอ้ มูล
ไม่มีขอ้ มูล

การกัดกร่ อน/การระคายเคืองต่ อผิวหนัง:
กับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (เทียบเท่ากับ OECD TG 404) อาการบวมนํ้า = 0 (คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด: 4) ผื่นแดง = 0
(คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด: 4) การประเมิน: ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
อันตรายอย่างรุ นแรงต่ อดวงตา/การระคายเคืองต่ อดวงตา:
กับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (OECD TG 405) กระจกตา: 0 (คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด: 4) ม่านตา: 0 (คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด:
2) เยือ่ บุลูกตา: 0 (คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด: 3) เยือ่ ตาบวม: 0 (คะแนนการระคายเคืองสู งสุ ด: 4)
การประเมิน: ไม่ระคายเคืองต่อดวงตา
การแพ้: ผิวหนังหนูตะเภา (การทดสอบบูเอเลอร์): ไม่มีการแพ้ (OECD TG 406)
การประเมิน: ไม่ทาํ ให้สตั ว์เกิดอาการแพ้ ยังไม่มีรายงานการแพ้ในมนุษย์
การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
ทดลองในหลอดแก้ ว
คาร์บอนแบล็คไม่เหมาะที่จะนํามาทดสอบต่อแบคทีเรี ย (การทดสอบแบบเอมส์) และอื่น ๆ
ในหลอดทดลองเพราะตัวมันไม่สามารถละลายในสารละลาย
อย่างไรก็ตามเมื่อสารสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรี ยข์ องคาร์ บอนแบล็คได้รับการทดสอบพบว่าไม่มีผลต่อการกลายพันธุ์
แต่สารสกัดตัวทําละลายอินทรี ยจ์ ากคาร์ บอนแบล็กมีร่องรอยของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน(PAHs)
จากการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสามารถในการซึ มซับเข้าร่ างกายของสาร PAH พบว่าสาร PAH
เกาะแน่นอยูก่ บั คาร์ บอนแบล็กจึงไม่สามารถซึ มซับเข้าร่ างกายได้ (Borm, 2005)
ทดลองในเนือ้ เยื่อ
ในการทดลองกับหนูพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของยีน HPRTในเซลล์เยือ่ บุผิวในหนูหลังได้รับคาร์ บอนแบล็กทางเดินหายใจ
การพบครั้งนี้ เชื่ อว่าเป็ นเฉพาะกับหนูเนื่ องจากรับสารมากเกินไปทางปอด (Driscoll, 1997)
ซึ่งนําไปสู่การอักเสบเรื้ อรังและผลิตออกซิเจนชนิ ดไวปฏิกิริยาขึ้นฉะนั้นอาจกล่าวได้วา่ ผลการเปลี่ยนแปลงของยีนสื บเนื่ องมาจากความเป็ นพิษทุ
ติยภูมิ ดังนั้นตัวคาร์ บอนแบล็กจึงไม่ถือเป็ นสารก่อให้เกิดการกลายพันธ์
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การประเมิน: การทดลองเนื้อเยื่อโดยการกลายพันธุ์ในหนูที่เกิดขึ้นมาจากผลข้างเคียงและสื บเนื่ องมาจาก "ภาวะปอดรับสารมากเกิน"
ซึ่งนําไปสู่การอักเสบเรื้ อรังและเกิดออกซิเจนชนิ ดเป็ นพิษต่อยีน จึงกล่าวได้ว่ากลไกนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากผลของพิษทุติยภูมิ
จึงไม่ใช่ตวั ที่ทาํ ให้เกิดการกลายพันธ์
การก่อให้ เกิดมะเร็ง:
ความเป็ นพิษต่ อสัตว์ :
หนูพนั ธุ์ใหญ่ ช่องปาก ระยะเวลา 2 ปี ผล: ไม่มีเนื้ องอก
หนูพนั ธุเ์ ล็ก ช่องปาก ระยะเวลา 2 ปี ผล: ไม่มีเนื้ องอก
หนูพนั ธุ์เล็ก ผิวหนัง ระยะเวลา 18 เดือน ผล: ไม่มีเนื้ องอก
หนูใหญ่ สู ดดม ระยะเวลา 2 ปี อวัยวะเป้าหมาย: ปอด
ผล: การอักเสบ, การเป็ นพังผืด, เนื้ องอก
หมายเหตุ: เนื้ องอกในปอดหนูพบว่ามาจาก “ภาวะปอดรับสารมากเกิน” มากกว่ามาจากทางเคมีเฉพาะของคาร์ บอนแบล็กเองในปอด
ผลกระทบแบบนี้ในหนูกถ็ ูกพบในการศึกษากับสารอนิ นทรี ยอ์ ื่นที่ละลายยากและเกิดขึ้นกับหนูพนั ธ์ใหญ่เท่านั้น (ILSI, 2000)
เนื้องอกไม่ถูกพบในสายพันธุ์อื่น ๆ(เช่น
หนูพนั ธุเ์ ล็กและหนูแฮมสเตอร์)เมื่อทําการทดสอบแบบเดียวกันกับคาร์ บอนแบล็กหรื อสารที่ละลายได้ไม่ดี
การศึกษอัตราการตาย (ข้ อมูลมนุษย์ ):
การศึกษาเกี่ยวกับคนงานในโรงงานผลิตคาร์ บอนแบล็คในสหราชอาณาจักร (Sorahan, 2001)
สองในห้าโรงงานพบว่ามีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นของมะเร็ งปอด อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นนี้ ไม่สมั พันธ์กบั ปริ มาณคาร์ บอนแบล็กที่รับเข้าร่ างกาย
ดังนั้นผูเ้ ขียนไม่คิดว่าความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นในมะเร็ งปอดสื บเนื่ องมาจากการได้รับคาร์ บอนแบล็ก
การศึกษาของประเทศเยอรมันกับคนงานผลิตคาร์ บอนแบล็กที่โรงงานแห่ งหนึ่ ง (Morfeld, 2006; Buechte, 2006)
พบว่าความเสี่ ยงมะเร็ งปอดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ Sorahan, 2001 (การศึกษาในสหราชอาณาจักร)
และเช่นเดียวกันไม่พบความสัมพันธ์กบั การได้รับคาร์ บอนแบล็ก การศึกษาในสหรัฐอเมริ กาอย่างกว้างขวางกับโรงงาน 18
แห่ งพบว่าความเสี่ ยงของโรคมะเร็ งปอดในคนงานที่ผลิตคาร์ บอนแบล็กลดลง (Dell, 2006)
จากผลการศึกษาเหล่านี้กลุ่มงานวิจยั เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจยั โรคมะเร็ ง (IARC)
ได้ขอ้ สรุ ปว่าหลักฐานด้านการก่อมะเร็ งในมนุษย์ยงั ไม่เพียงพอ (IARC, 2010)
หลังจากการประเมินคาร์ บอนแบล็กของ IARC, Sorahan และ Harrington (2007)
จึงได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาของสหราชอาณาจักรอีกครั้งโดยใช้สมมติฐานวิธีการให้ได้รับสารต่างออกไปและพบว่าผลกระทบจากคาร์ บ
อนแบล็กยังเหมือนเดิมกับคนงานในสองในห้าโรงงาน สมมติฐานเดียวกันได้ถูกนํามาใช้โดย Morfeld และ McCunney (2009)
กับกลุ่มคนงานชาวเยอรมัน ในทางตรงกันข้ามพวกเขาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับคาร์ บอนแบล็กและความเสี่ ยงของโรคมะเร็ งปอด
ดังนั้นสมมติฐานที่ใช้โดย Sorahan และ Harrington จึงไม่ได้รับการสนับสนุน
สรุ ปผลการตรวจสอบโดยละเอียดนี้ จึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเชื่ อมโยงระหว่างการได้รับคาร์ บอนแบล็กกับความเสี่ ยงต่อมะเร็ งในมนุษย์
การจัดประเภทมะเร็งโดย IARC:
ในปี พ. ศ. 2549, IARC ได้ยนื ยันการค้นพบของปี 2538 ว่ามี "หลักฐานไม่เพียงพอ"
จากการศึกษาด้านสุ ขภาพของมนุษย์เพื่อประเมินว่าคาร์ บอนแบล็กทําให้เกิดมะเร็ งในมนุษย์หรื อไม่ แต่ IARC ได้ให้ขอ้ สรุ ปว่ามี
"หลักฐานเพียงพอ" ในการศึกษาในสัตว์ทดลองเพื่อหาสารก่อมะเร็ งคาร์ บอนแบล็ก การประเมินโดยรวมของ IARC คือ คาร์ บอนแบล็ก
"อาจก่อให้เกิดมะเร็ งต่อมนุษย์ (กลุ่ม 2B)" ข้อสรุ ปนี้ ข้ ึนอยูก่ บั หลักเกณฑ์ของ IARC
ซึ่งโดยทัว่ ไปจะให้รวมอยูก่ บั กลุ่มดังกล่าวหากสารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่งมีผลก่อมะเร็ งในสัตว์ในการศึกษามากกว่าสองครั้ง(IARC, 2010)
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สารสกัดจากคาร์บอนแบล็กถูกนํามาใช้ในการศึกษาครั้งหนึ่งกับหนูพนั ธ์ใหญ่และพบเนื้ องอกในผิวหนังหลังจากให้สมั ผัสผิวหนังและการศึกษาอี
กหลาย ๆ ครั้งกับหนูพนั ธุ์เล็กซึ่ งพบว่ามีการค้นพบโรคมะเร็ ง sarcoma เมื่อได้รับการฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง IARC
จึงสรุ ปว่ามีหลักฐานเพียงพอที่สารสกัดจากคาร์ บอนแบล็กอาจเป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ งในสัตว์ (กลุ่ม 2B)
ACGIH การจัดประเภทของมะเร็ง:
สารก่อมะเร็ งที่ยนื ยันว่ามีผลต่อสัตว์ แต่ยงั ไม่กระจ่างว่าจะมีผลต่อมนุษย์ (ประเภท A3 สารก่อมะเร็ ง)
การประเมิน: ใช้หลักเกณฑ์ในการจําแนกตัวเองภายใต้ระบบการจัดประเภทและการติดฉลากเคมีภณั ฑ์ทว่ั โลก
โดยคาร์ บอนแบล็กไม่ได้ถูกจัดเป็ นสารก่อมะเร็ ง
เนื้องอกในปอดหนูเป็ นผลมาจากการสัมผัสต่อเนื่ องกันหลายครั้งกับสารคาร์ บอนแบล็กหรื อสารอื่นๆซึ่งเป็ นสารเฉื่ อยและละลายไม่ดีในสารละล
ายและเป็ นสาเหตุรองที่ไม่เกี่ยวกับยีน เป็ นเพียงปรากฏการณ์ของภาวะปอดรับสารมากเกิน
นี่คือกลไกเฉพาะเจาะจงต่อชนิดพันธุซ์ ่ ึ งยังไม่กระจ่างว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มมนุษย์ ในการสนับสนุนความคิดเห็นนี้ เกณฑ์ของ CLP
ต่อความเป็ นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง – ต่อการได้รับสารซํ้า ๆ (STOT-RE)
กล่าวว่าการที่ภาวะปอดรับสารเกินขนาดของหนูเป็ นกลไกที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั มนุษย์
การศึกษาความเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับคาร์ บอนแบล็กไม่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเป็ นสารก่อมะเร็ ง
ระบบสื บพันธุ์และ การพัฒนาเป็ นพิษ:
การประเมิน: ไม่มีผลกระทบต่ออวัยวะสื บพันธุ์หรื อทารกในครรภ์ในการพัฒนาไปสู่ การเสี ยชี วติจากการได้รับสารเป็ นระยะเวลานานซํ้า ๆ
ในสัตว์
STOT – การได้รับสารครั้งเดียว:
การประเมิน: จากข้อมูลที่มีอยูค่ วามเป็ นพิษต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นหลังจากการกลืนกินเพียงครั้งเดียว
การสูดดมเพียงครั้งเดียว หรื อการได้รับสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว
STOT - การได้รับสารซํ้าๆ:
ความเป็ นพิษต่ อสัตว์
ความเป็ นพิษจากการได้รับสารซํ้า ๆ : การสู ดดม (หนูพนั ธุ์ใหญ่), 90 วัน, ปริ มาณเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบ (NOAEC) = 1.1 มก./ม.3
(ทางเดินหายใจ) ในปริ มาณที่สูงขึ้นผลกระทบคือการอักเสบของปอด การเพิ่มจํานวนเซลล์ และการเกิดพังผืด
ความเป็ นพิษจากการได้รับสารซํ้า ๆ : ทางปาก (หนูพนั ธุ์เล็ก), 2 ปี ระดับค่าที่ไม่มีผลกระทบ (NOEL) = 137 มก./กก. (นํ้าหนักตัว)
ความเป็ นพิษจากการรับสารซํ้า ๆ : ทางปาก (หนูพนั ธุ์ใหญ่), 2 ปี , NOEL = 52 มก./กก. (นํ้าหนักตัว)
ถึงแม้วา่ คาร์ บอนแบล็กจะก่อให้เกิดการระคายเคือง การขยายตัวของเซลล์ พังผืด และเนื้ องอกในปอดของหนูจากการได้รับสารเกินขนาด
มีหลักฐานที่ช้ ีให้เห็นว่าการเกิดขึ้นเป็ นการเกิดเฉพาะเจาะจงชนิ ดพันธุท์ ี่ไม่สมั พันธ์กบั มนุษย์
การศึกษาความเป็ นโรค (ข้ อมูลมนุษย์)
ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาของคนงานผลิตคาร์ บอนแบล็กชี้ ให้เห็นว่า
การสัมผัสกับคาร์ บอนแบล็กประจําอาจทําให้การทํางานของปอดมีปัญหาเล็กน้อย
การศึกษาเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจของสหรัฐอเมริ กาบ่งชี้วา่ FEV1 ลดลง 27 มิลลิลิตรจาก 1 มก. / ม3 8 ชัว่ โมง TWA
ต่อวัน (การสุดหายใจ) ในระยะเวลา 40 ปี (Harber, 2003) การทําวิจยั ในยุโรปก่อนหน้านี้ ช้ ี ให้เห็นว่าการสัมผัสกับ 1
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3 (การสูดหายใจ) ของคาร์ บอนแบล็คได้ในช่วงอายุการทํางาน 40 ปี จะส่ งผลให้ FEV1 (Gardiner, 2001)
ลดลง 48 มล. อย่างไรก็ตามการประเมินจากการศึกษาทั้งสองมีนยั ยะเส้นแบ่งทางสถิติ การลดลงของค่ า
FEV1ตามอายุที่เกิดขึ้นตามปกติในช่วงเวลาเดียวกันจะอยูท่ ี่ประมาณ 1200 มล.
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ในการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา 9% ของกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ และได้รับสารมากสุ ด (ตรงกันข้ามกับ 5% ของกลุ่มที่ไม่ได้รับสารเลย)
พบอาการที่สอดคล้องกับอาการโรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง ในการศึกษาในยุโรป
มีขอ้ จํากัดในการทําแบบสอบถามทําให้เกิดข้อจํากัดในการทําการสรุ ปรายงานอาการของโรค
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคาร์ บอนแบล็กกับแถบเงาเล็กน้อยบนฟิ ล์มเอกซ์เรย์ทรวงอกแต่วา่ ไม่มีผลต่อก
ารทํางานของปอด
การประเมินการสู ดดม
การใช้หลักประเมินประเภทของตัวเองภายใต้ระบบ GHS คาร์ บอนแบล็กไม่อยูใ่ นเกณฑ์ STOT-RE ซึ่งมีผลต่อปอด
การจัดประเภทนี้ ไม่ได้ใช้พ้นื ฐานของการตอบสนองที่เด่นชัดของหนูพนั ธุ์ใหญ่ที่เนื่ องมาจาก "ปอดได้รับสารเกินขนาด"
เมื่อสัมผัสกับสารที่ละลายได้ไม่ดีเช่นคาร์ บอนแบล็ก รู ปแบบของผลกระทบจากปอดในหนูพนั ธุ์ใหญ่เช่นการอักเสบและการเกิดพังผืด
แต่ไม่พบในหนูพนั ธุ์เล็กอื่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรื อในมนุษย์ในสภาพการสัมผัสที่คล้ายคลึงกัน
ภาวะปอดรับสารเกินขนาดของหนูพนั ธ์ใหญ่จึงไม่มีปัญหากับสุ ขภาพของมนุ ษย์
โดยรวมหลักฐานทางระบาดวิทยาจากการตรวจสอบที่ดาํ เนิ นการอย่างดีแสดงผลว่าไม่มีความเชื่ อมโยงระหว่างการได้รับสารคาร์ บอนแบล็กและ
ความเสี่ ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ จึงไม่จาํ เป็ นต้องมีการจัดเข้าประเภท STOT-RE
สําหรับคาร์ บอนแบล็กหลังจากการสูดหายใจซํ้าๆ
การประเมินผลทางปาก
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยูค่ วามเป็ นพิษเจาะจงต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไม่น่าเกิดขึ้นหลังจากได้รับเข้าสู่ร่างกายทางปาก
การประเมินผิวหนัง
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยูร่ วมทั้งคุณสมบัติกายภาพเคมี (การไม่ละลายในสารละลาย, การดูดซึ มตํ่า)
ความเป็ นพิษเจาะจงต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่ งไม่น่าเกิดขึ้นหลังจากสัมผัสผิวหนังซํ้าๆ
อันตรายจากการสําลัก
การประเมิน: จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและข้อมูลที่มีอยูไ่ ม่คาดว่าจะเกิดอันตรายจากการสําลัก
12 ข้ อมูลด้านสิ่งแวดล้ อม
12.1 ความเป็ นพิษ
ความเป็ นพิษต่อสัตว์น้ าํ
ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันต่อปลา:
LC50 (96 ชม.) > 1000มก./ลิตร,
สปี ชี ส์: Brachydanio rerio (ปลาม้าลาย),
วิธีการ: แนวทางปฏิบตั ิ OECD 203
ความเป็ นพิษของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเฉี ยบพลัน:
EC50 (24 ชม.)> 5600 มก./ลิตร
สปี ชี ส์: Daphnia magna (ไรนํ้า),
วิธีการ: แนวทางปฏิบตั ิ OECD 202
ความเป็ นพิษของสาหร่ ายเฉี ยบพลัน:
EC 50 (72 ชม.) >10,000 มก./ลิตร
NOEC 50> 10,000 มก./ลิตร
14

คาร์บอนแบล็ก
July 1, 2019

1 กรกฎาคม 2019

สปี ชี่ ส์: Scenedesmus subspicatus,
วิธีการ: แนวทางปฏิบตั ิ OEC D 201
ระบบการกําจัดนํ้าเสี ยด้วยการให้อากาศและแบคทีเรี ยเพื่อย่อยสลาย (activated sludge):
EC0 (3 ชม.) >= 800 มก./ลิตร
วิธีการ: DEV L3 (การทดสอบ TTC)
12.2 ความคงที่และความสามารถในการย่อยสลาย
ไม่ละลายในนํ้า คาดว่าจะอยูบ่ นผิวดิน ไม่คาดว่าจะสลายตัว
12.3 ศักยภาพการสะสมทางชีวภาพ
ไม่คาดว่าจะเกิดการสะสมทางชีวภาพเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวสาร
12.4 การเคลื่อนตัวบนดิน
ไม่ละลายในนํ้า ไม่คาดว่าจะไหลหรื อซึมลงดิน
12.5 อาการไม่ พึงประสงค์อื่น ๆ
ไม่มีขอ้ มูลอื่น
13 ข้ อมูลการกําจัด
ข้อควรระวัง: ข้อมูลในส่ วนนี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่จดั จําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารเคมีที่ระบุไว้ในส่ วนที่ 3 ของ SDS นี้
การปนเปื้ อนหรื อการแปรรู ปอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากอุตสาหกรรมและข้อบังคับ กฎระเบียบอาจบังคับใช้กบั ตูค้ อนเทนเนอร์ เปล่า สายการเดินเรื อ
หรื อนํ้าเสี ยจากการล้างตู ้ กฎระเบียบของรัฐ / จังหวัดและท้องถิ่นอาจแตกต่างจากกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง
รายการรหัสของเสี ย:
รหัสของเสีย EU: หมายเลข 613ก03
RCRA: ไม่ใช่ของเสี ยอันตรายภายใต้ US RCRA, 40 CFR 261
การจัดประเภทของเสียจากแคนาดา: ไม่ใช่ของเสี ยอันตรายภายใต้ขอ้ บังคับของจังหวัด
13.1 วิธีการบําบัดของเสีย
ของเสี ยไม่ควรถูกปล่อยออกสู่ท่อระบายนํ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกจําหน่ายให้สามารถเผาได้ในเตาเผาที่เหมาะสมหรื อควรได้รับการกําจัดตามกฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง
รัฐและท้องถิ่นที่เหมาะสม ควรให้ความสําคัญกับตูค้ อนเทนเนอร์ และถุงบรรจุภณั ฑ์เช่นเดียวกัน
14 ข้ อมูลการขนส่ ง
หมายเลข UN: ไม่มีหมายเลข UN (ไม่ได้ควบคุม)
ชื่ อที่เหมาะสมในการจัดส่ งของ UN: ไม่ได้ควบคุม
ระดับอันตรายของการขนส่ ง: ไม่ได้ควบคุม
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ ถ้ามี: ไม่ได้ควบคุม
อันตรายต่ อสิ่ งแวดล้ อม: อันตรายทางทะเล: ไม่ได้ควบคุม
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ข้ อควรระวังพิเศษสํ าหรับผู้ใช้ : ไม่มี
ข้ อมูลเพิม่ เติม:
ข้อมูลการขนส่งของ US-DOT: ไม่ได้ควบคุม
การระบุการขนส่ งระหว่างประเทศ: "คาร์ บอนแบล็ก น็อนแอ็กติเวเต็ด มาจากแร่ " คาร์ บอนแบล็กไม่อยูห่ มวดอันตราย 4.2
อ้างอิง (7) ASTM คาร์ บอนแบล็กได้รับการทดสอบตามวิธีการของสหประชาชาติเป็ นวัสดุแข็งที่ร้อนได้ดว้ ยตัวเอง และพบว่า
"ไม่ใช่วสั ดุที่ร้อนได้ดว้ ยตัวเองของหมวด 4.2";
คาร์บอนแบล็กเดียวกันนี้ ได้รับการทดสอบตามวิธีของสหประชาชาติว่าเป็ นวัสดุแข็งที่ติดไฟและพบว่า “ไม่ใช่วสั ดุแข็งที่ติดไฟได้ในหมวดที่
4.1” ภายใต้ขอ้ แนะนําของสหประชาชาติในปั จจุบนั เกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
องค์กรต่อไปนี้ ไม่จาํ แนกคาร์ บอนแบล็กเป็ น "ผลิตภัณฑ์อนั ตราย" หรื อ "สิ นค้าอันตราย" ถ้าเป็ น "คาร์ บอน น็อนแอ็กติเวเต็ด มาจากแร่ "
คาร์บอนแบล็กของ Cancarb มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อบังคับของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่ งสิ นค้าอันตราย
ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสิ นค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยถนนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ADR)
ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสิ นค้าอันตรายทางรถไฟระหว่างประเทศซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (RID)
ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสิ นค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางนํ้าภายในประเทศซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ADN)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยแห่ งชี วิตในทะเล - รหัสสิ นค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ - ภาคผนวก 18 - การขนส่ งสิ่ งของที่เป็ นอันตรายโดยเครื่ องบิน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA-DGR)
MARPOL 73/78 ภาคผนวก II
รหัสสิ นค้าเคมีภณั ฑ์ระหว่างประเทศ (IBC)
กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริ กา
การขนส่ งสิ นค้าอันตรายของประเทศแคนาดา
รหัสสิ นค้าอันตรายของออสเตรเลีย

15 ข้ อมูลเกีย่ วกับกฎข้ อบังคับ
15.1 สหภาพยุโรป
ข้อมูลป้าย:
คาร์ บอนแบล็กไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็ นสารอันตรายหรื อสารตั้งต้นตามกฏข้อ (EC) เลขที่ 1272/2008 (CLP)
หรื อคําสัง่ คณะกรรมการ 67/548 / EEC และการแก้ไขเพิ่มเติมและการดัดแปลง
สัญลักษณ์ - ไม่จาํ เป็ นต้องมี
15.2 เยอรมนี
การจําแนกประเภทนํ้า:
หมายเลข WGK (Kenn-Nr): 1742
ชั้น WGK (Wassergefährdungsklasse): nwg (ไม่เป็ นอันตรายต่อนํ้า)
15.3 สวิตเซอร์ แลนด์
ประเภทพิษของสวิส:
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ไม่มีขอ้ มูล (ทดสอบแล้วและไม่เป็ นพิษ): G-8938
15.4 แคนาดา
การแบ่งประเภทในระบบสารสนเทศของวัตถุอนั ตรายในสถานที่ทาํ งาน (WHMIS):
ฝุ่ นที่ติดไฟได้
"สารนี้ ได้รับการจัดให้เป็ นไปตามเกณฑ์อนั ตรายของข้อบังคับของผลิตภัณฑ์อนั ตราย และ SDS
มีขอ้ มูลทั้งหมดที่ระบุไว้ตามข้อกําหนดด้านวัตถุอนั ตราย"
15.5 สหรัฐอเมริกา
กฏหมายว่าด้วยสภาวะแวดล้อม การชดเชยและความรับผิดชอบ Superfund Amendment andReauthorization Act
(SARA) หัวข้อ III
มาตรา 313 วัตถุเป็ นพิษ: ไม่มีส่วนประกอบใดเข้าข่ายตามข้อนี้
OSHA, มาตรฐานการสื่ อสารความเป็ นอันตราย, 29 CFR 1910.1200
สารที่ก่อเกิดพิษ (TRI)
ภายใต้โปรแกรมสารที่ก่อเกิดพิษ (TRI) ของ EPA เกณฑ์การรายงานสําหรับ 21 สารPolycyclic Aromatic
Compound (PAC) ลดลงเหลือ 100 ปอนด์ต่อปี ในการผลิตหรื อใช้ (64 Fed. Reg. 58666 (ต.ค. 29, 1999).)
100 ปอนด์ต่อปี ให้คิดแบบเหมารวมทั้ง 21 สารPACs ที่ระบุไว้ ข้อ 1.5.1 ที่ระบุการยกเว้น de minimis (เช่น
หากน้อยกว่า 0.1%)ไม่สามารถใช้กบั สาร PACs คาร์ บอนแบล็กอาจมี PACs
บางตัวและผูใ้ ช้ควรประเมินความรับผิดชอบในการรายงาน TRI ด้วยตนเอง (หมายเหตุ: เบนโซ (g, h, i)
เพอรี ลีนถูกแยกต่างหากและมีเกณฑ์การรายงานที่ 10 ปอนด์)
พระราชบัญญัติน้ าํ ดื่มปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายกับสารพิษแห่ งแคลิฟอร์ เนี ย ปี 1986 (ญัตติที่ 65):
"คาร์ บอนแบล็ก (อนุภาคที่ลอยในอากาศอิสระและสู ดหายใจได้)" เป็ นสารที่ระบุในญัตติแคลิฟอร์ เนี ยที่ 65 สาร PAHs
บางชนิ ดที่อาจถูกดูดซับบนพื้นผิวของคาร์ บอนแบล็กเป็ นสารที่ถูกระบุไว้ในญัตติแคลิฟอร์ เนี ย 65 "สารสกัดจากคาร์ บอนแบล็ก"
เป็ นสารที่ระบุในญัตติแคลิฟอร์ เนี ย 65 โลหะบางชนิ ดรวมทั้งสารหนู แคดเมียม ตะกัว่ ปรอท
หรื อนิกเกิลอาจมีอยูบ่ นและ/หรื อในคาร์ บอนแบล็กและเป็ นสารที่ระบุในญัตติแคลิฟอร์ เนี ย 65
15.6 เกาหลี:
กฎหมายด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพในอุตสาหกรรม ปั จจัยเสี่ ยงที่เกณฑ์กาํ หนดตํ่าสุ ดให้สมั ผัสสารได้คือ (TWA 3.5 มก./ม.)
กฎหมายว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยสารเคมีที่เป็ นอันตราย ไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสี ย กําจัดสารหรื อภาชนะบรรจุ ให้เป็ นตามระเบียบที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายที่วา่ ด้วยการจัดการของเสี ย
สารคาร์ บอนแบล็กนี้ไม่จดั อยูใ่ นประเภทของเสี ยของกฏหมายนี้
15.7 ทะเบียนแห่ งชาติและข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้ อง (ไม่ ได้ รวมทั้งหมด):
คาร์บอนแบล็ก, หมายเลข CAS 1333-86-4, ปรากฏอยูใ่ นรายการต่อไปนี้:
ออสเตรเลีย: รายการสารเคมีของออสเตรเลีย (AICS)
แคนาดา: รายการสารเคมีในประเทศ (DSL);
ประเทศจีน: รายการสารเคมีท่ีคงมีอยูใ่ นประเทศจีน (IECSC)
สหภาพยุโรป: รายการสารเคมีเชิ งพาณิ ชย์ที่คงมีอยูใ่ นยุโรป (EINECS), 215-609-9
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สหภาพยุโรป: ข้อบังคับ REACH (EC) No 1907/2006: ต้องมีทะเบียนเฉพาะเจาะจงสําหรับบริ ษทั
ติดต่อผูผ้ ลิตและจําหน่ายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เยอรมนี: กฎเกณฑ์ VDI 2580, การควบคุมการปล่อยมลภาวะของโรงงานผลิตคาร์ บอนแบล็ก การจําแนกประเภทคาร์ บอนแบล็กในนํ้า: ประเภทความเป็ นอันตรายต่อนํ้า(WGK): ไม่เป็ นอันตรายต่อนํ้า ID เบอร์ 1742
ญี่ปุ่น: สารเคมีที่คงมีอยูแ่ ละที่มาใหม่ (ENCS), รายการสารตามกฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและสุ ขภาพ (ISHL)
เกาหลี: กฎหมายควบคุมสารเคมีพิษ (TCCL), รายการสารเคมีภณั ฑ์ที่มีอยูใ่ นเกาหลี (KECI)
ฟิ ลิปปิ นส์ : รายการสารเคมีภณ
ั ฑ์และเคมีภณั ฑ์ของฟิ ลิปปิ นส์ (PICCS)
ไต้ หวัน: ชื่ อเรี ยกสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเคมี (CSNN)
สหรัฐฯ: รายการสารตาม พรบ. ควบคุมสารพิษ (TSCA)
SARA (Super Fund Amendments and Reauthorization Act ส่ วน 311/312
จะมีผลใช้บงั คับหากมีคาร์ บอนแบล็กอยูใ่ นเวลาใด ๆ ในปริ มาณเท่ากับหรื อมากกว่า 10,000 ปอนด์ ภายใต้มาตรา 311/312 ข้อกําหนดของ SDS คาร์ บอนแบล็คถูกกําหนดให้เป็ นสารอันตรายตามประเภทความเป็ นอันตรายต่อไปนี้ของ EPA:
อันตรายฉับพลันต่อสุขภาพ:
ไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพที่ค่อย ๆ เกิดขึ้น:
มี
อันตรายที่ถูกกดดันออกมาทันที:
ไม่มี
อันตรายจากปฏิกิริยา:
ไม่มี
กฏหมายว่าด้วยอากาศบริสุทธ์ แก้ ไข ปี 1990
(CAA, มาตรา 112, 40 CFR 82):
สารนี้ไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่ระบุวา่ เป็ นสารก่อมลพิษทางอากาศ สารติดไฟ สารเป็ นพิษ หรื อสารประเภทที่ 1 หรื อ 2 ของตัวทําลายโอโซน
CWA (กฎหมายว่ าด้วยนํา้ สะอาด)
สารนี้ ไม่มีส่วนประกอบใดที่ถูกควบคุมว่าเป็ นสารก่อมลพิษตามพระราชบัญญัติน้ าํ สะอาด (40 CFR 122.21 และ 40 CFR 122.42)
CERCLA
สารที่ถูกจําหน่ายนี้ ไม่มีสารประกอบใดที่ถูกควบคุมว่าเป็ นสารอันตรายตามพระราชบัญญัติ (CERCLA) (40 CFR 302)
ว่าด้วยสภาวะแวดล้อม การชดเชยและการรับผิดชอบ หรื อ(SARA) (40 CFR 355)
อาจต้องมีการทํารายงานเป็ นการเฉพาะในระดับท้องถิ่น เขต หรื อจังหวัดเกี่ยวกับการปล่อยสารนี้ ออกมา
กฎหมายความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและสุ ขภาพ (ISHL)
ระดับที่ 130: คาร์ บอนแบล็ก (> 0.1% นํ้าหนัก), สารที่เป็ นอันตรายซึ่ งต้องเปิ ดเผย SDS, ข้อ 18-2, ภาคผนวก 9
ของคําสัง่ ของคณะรัฐมนตรี , ข้อ 57-2 ของ ISHL
15.8 การประเมินความปลอดภัยทางเคมี
การประเมินความปลอดภัยทางเคมีของสหภาพยุโรป:
ตามข้อ 14.1 ของระเบียบ REACH การประเมินความปลอดภัยทางเคมีได้ถูกดําเนิ นการ
กรณีจําลองการสัมผัสสารของ EU:
ตามข้อ 14.4 ของระเบียบ REACH ไม่มีการพัฒนาการจําลองสําผัสสารใด ๆ เนื่ องจากสารไม่เป็ นอันตราย
หมายเหตุ: ผูอ้ ่านจําเป็ นต้องตรวจสอบข้อกําหนดด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมของประเทศ ของรัฐ
ของจังหวัดและท้องถิ่นรวมถึงข้อมูลความปลอดภัยของผูผ้ ลิตและจําหน่ายคาร์ บอนแบล็ก (SDS)
คําถามเฉพาะเจาะจงควรส่งถึงผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายคาร์ บอนแบล็กของท่าน
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16 ข้ อมูลอื่น ๆ
สารสกัดจากคาร์ บอนแบล็ก
คาร์บอนแบล็กที่ผลิตโดยทัว่ ไปจะมีสารพอลิไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคาร์ บอน(PAH) สกัดออกมาได้นอ้ ยกว่า 0.1% ปริ มาณสารสกัด PAH
ด้วยตัวทําละลายขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัยรวมๆโดยไม่จาํ กัดเฉพาะ เช่นกระบวนการผลิต คุณสมบัติจาํ เพราะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
และขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ใช้ในการวัดและระบุสารที่สามารถสกัดด้วยตัวทําละลาย
คําถามเกี่ยวข้องกับตัวสารสกัด PAH ของคาร์ บอนแบล็กและขั้นตอนการวิเคราะห์ควรส่ งไปยังผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายคาร์ บอนแบล็กของท่าน
การให้ ค่าของสมาคมป้ องกันอัคคีภยั แห่ งชาติ (NFPA):
สุขภาพ:
0
ความไวไฟ:
2
ปฏิกิริยา:
0
0 = น้อย 1 = เล็กน้อย 2 = ปานกลาง 3 = รุ นแรง 4 = รุ นแรง
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เบอร์ โทรศัพท์ ในแต่ ละประเทศ

อาร์เจนตินา (บัวโนสไอเรส)
ออสเตรเลีย (ซิดนีย)์
บาห์เรน (บาห์เรน)
บราซิล (ริ โอเดจาเนโร)
ชิลี (ซันติอาโก)
จีน
โคลอมเบีย
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐ (ปราก)
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ฮ่องกง (ฮ่องกง)
ฮังการี (บูดาเปสต์)
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิสราเอล (เทลอาวีฟ)
อิตาลี
ญี่ปุ่น (โตเกียว)
มาเลเซีย
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์
ฟิ ลิปปิ นส์
โปแลนด์ (วอร์ซอ
สิ งคโปร์
แอฟริ กาใต้
เกาหลีใต้
สเปน
สวีเดน (สตอกโฮล์ม)
ไต้หวัน
ประเทศไทย
สหราชอาณาจักร (กรุ งลอนดอน)

+ (54) -1159839431
+ (61) -290372994
+ (973) -16199372
+ (55) -2139581449
+ (56) -225814934
4001-204937 *
+ (420) -228880039
+ (33) -975181407
+ (36) -18088425
+ (972) -37630639
+ (81) -345209637
+ (31) -858880596
+ (48) -223988029
+ (65) -31581349

+ (46) -852503403
+ (44) -870-8200418

เบอร์ โทรฟรีในแต่ ละประเทศ

01800-710-2151
0800-181-7059
800-968-793
000-800-100-7141
001-803-017-9114 *
800-789-767
1-800-815-308
01-800-681-9531 *
1-800-1-116-1020
800-101-2201
0-800-983-611 *
00-308-13-2549 *
900-868538
00801-14-8954 *
001-800-13-203-9987
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ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์น้ ีมีความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สาํ หรับงานที่ใช้ และลักษณะการใช้ที่ตอ้ งการ
และเป็ นผูพ้ ิจารณาข้อบังคับที่ใช้กบั งานนั้นในขอบเขตอํานาจนั้น SDS
ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุ งเป็ นระยะตามมาตรฐานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยที่มีอยู่
ในกรณี ที่ขอ้ มูลในฉบับภาษาอื่นๆไม่ตรงกับข้อมูลในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยดึ ถือข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษเป็ นฉบับถูกต้อง
จัดทําโดย: Cancarb Limited - แผนกความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
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