Safetygram-7

ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen)
ลักษณะทั่วไป
ไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อย ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีฤทธิ์กัด
กรอน ไมติดไฟ และเย็นจัด ในบรรยากาศทั่วไปจะมี
สวนผสมของไนโตรเจนเปนหลัก (78.03% โดย
ปริมาตร, 75.5% โดยน้ําหนัก) ไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อย
และไมชวยในการติดไฟ อยางไรก็ตามมนุษยและสัตว
ไมสามารถใชดํารงชีวิตได
ไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อย ยกเวนเมื่อถูกความรอนสูง
และรวมกับโลหะบางชนิด เชน ลิเธียมและแมกนีเซียม
จะเปลี่ยนเปนสารประกอบไนไตรดและเชนกันหาก
รวมกับออกซิเจน จะเปลี่ยนเปนสารประกอบจําพวก
ออกไซดของไนโตรเจน และเมื่อรวมกับไฮโดรเจน
(hydrogen) ภายใตตัวเรงปฏิกิริยา (catalysts) จะเปลี่ยน
ไปอยูในรูปของสารประกอบแอมโมเนีย
เนื่องจากไนโตรเจนไมมีฤทธิ์กัดกรอน การกักเก็บ
ไนโตรเจนจึงไมจําเปนตองใชวัสดุพิเศษเพื่อปองกัน
การกัดกรอน แตตองเปนวัสดุที่ทนทานตออุณหภูมิเย็น
จัดของไนโตรเจนเหลวได ถังและทอสําหรับบรรจุตอง
ออกแบบตามขอกําหนดของ “America Society of
Mechanical Engineers” (ASME) หรือตามมาตรฐาน
ของ “Department of Transportation” (DOT) ซึ่งนํา
อุณหภูมิและความดันเขามารวมพิจารณาดวย
ถึงแมสถานะทั่วไปของไนโตรเจนมักอยูในรูปของ
แกสการกักเก็บและขนยายนิยมทําในรูปของเหลวเนื่อง
จากสะดวกและมีคาใชจายที่ถูกกวา
เมื่อไนโตรเจนแปรสภาพเปนของเหลวจะกลายเปน
ของเหลวที่มีอุณหภูมิเย็นจัด (cryogenic liquid) คือ
แกสเหลวใดๆที่มีจุดเดือดต่ํากวา –238ºF (-150ºC) ใน
ขณะที่ไนโตรเจนเหลวมีจุดเดือด –320.5ºF (195.8ºC) อุณหภูมิที่แตกตางกันอยางมากของ
ไนโตรเจนเหลวและสภาวะแวดลอมภายนอก การเก็บ
กักตองปองกันความรอนจากบรรยากาศภายนอกจึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชอุปกรณพิเศษในการบรรจุและ
เก็บรักษา
ระบบดังกลาวมีสวนประกอบคือ ถังบรรจุแกสเหลว
สําหรับเก็บของเหลวที่เย็นจัด vaporizers ระบบการ
ควบคุมอุณหภูมิและแรงดัน ทอตางๆ สําหรับการเติม
และจายแกส ถังบรรจุแกสเหลวมักเปนถังที่มีชั้นสูญ
ญากาศ ความรอนจากภายนอกจึงไมสามารถผาน

เขาไปถึงของเหลวที่บรรจุอยูภายในได vaporizers ทํา
หนาที่แลกเปลี่ยนความรอนทําใหไนโตรเจนเหลว
กลายเปนแกส ทอควบคุมระบบความดันทําหนาที่
ควบคุมความดันกอนจายเขาไปกระบวนการผลิต ดัง
นั้นสวนกระบวนการที่ใชไนโตรเจนแบบเหลวจึงไมจํา
เปนตองใช vaporizers และทอควบคุมแรงดัน
ลักษณะทางกายภายและเคมีของไนโตรเจนแสดงราย
ละเอียดตามตารางที่1

ขั้นตอนการผลิต (Manufacture)
ไนโตรเจนไดจากการทําใหอากาศกลั่นตัวกลายเปน
ของเหลวและผานเขาสูหอกลั่น ซึ่งทําใหไดไนโตรเจน
เหลวในสภาวะที่เย็นจัด

การใชประโยชน
ไนโตรเจนเปนสารเคมีที่มีมูลคาการซื้อขายมากที่สุด
ในโลก ใชประโยชนทั้งกับการการผลิตเพื่อการคาและ
การใชเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ในรูปแบบโนโตรเจน
เหลวนิยมนําไปใชสําหรับแชแข็งอาหาร ขึ้นรูป
พลาสติกและยาง ทําความเย็น ปรับแตงโลหะ รักษา
หรือใชเก็บตัวอยางทางชีวภาพ บด และอุตสาหกรรม
อีกมากมายที่เกี่ยวของกับการใชความรอนความเย็น

ผลกระทบตอรางกายและสุขภาพ
เนื่องจากคุณสมบัติไมมีกลิ่น ไมมีสี ไมมีรส และไม
ระคายเคือง จึงไมสามารถใชประสาทสัมผัสทั้งหาเพื่อ
ใหทราบวามีไนโตรเจนในบริเวณเพียงใดและถึงแม
ไนโตรเจนเปนแกสเฉื่อยที่ไมมีความเปนพิษ แต
สามารถกอใหเกิดอันตรายไดโดยการแทนที่ออกซิเจน
ในอากาศ การสูดดมไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกิน
ไปทําใหเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไสอาเจียน หมดสติ
และอาจถึงแกชีวิตได เนื่องจากความสามารถในการ
ตัดสินใจลดลงหรือหมดสติไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ได ซึ่งสภาวะขาดออกซิเจนนี้อาจนําไปสูการหมดสติ
และตายไดภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไมสามารถรูลวง
หนา
สําหรับขอมูลสนับสนุนเรื่องสภาวะขาดออกซิเจนให
ดูรายละเอียดรายใน Safetygram-17 ในหัวขอเรื่อง
“อันตรายจากสภาวะขาดออกซิเจน”

การสัมผัสไนโตรเจนเหลวหรือภาชนะที่ใส
ไนโตรเจนเหลวที่เย็นจัดทําใหเกิดการไหมบนผิว
หนังหรือเนื้อเยื่อที่สัมผัส
คนทั่วๆไปรวมถึงหนวยกูภัยไมควรเขาไปในบริเวณ
ที่มีปริมาณออกซิเจนในอากาศที่นอยกวา 19.5%
หากปราศจากเครื่องชวยหายใจ เชน SCBA หรือ Air
Line Respirator

ภาชนะบรรจุ (Containers)
ไนโตรเจนเหลวจะบรรจุ ขนสง และจัดเก็บใน
ภาชนะหลายรูปแบบขึ้นอยูกับปริมาณในการใชงาน
ของลูกคา เชน Dewar ทอบรรจุแกสเหลว (cyliner)
และ แบบถังบรรจุแกสเหลวเย็นจัด ซึ่งปริมาตรบรรจุ
มีตั้งแตไมกี่ลิตรจนเปนหลายพันแกลลอน เนื่องจาก
มีความรอนบางสวนสามารถเล็ดลอดเขามา ฉะนั้น
การระเหยจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้อัตราการระเหย
ขึ้นอยูการออกแบบภาชนะรวมถึงปริมาตรของการ
บรรจุ
ภาชนะบรรจุตองออกแบบและผลิตขึ้นตามมาตร
ฐานสเปกที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิและแรงดัน

รูปที่ 1

A typical dewar

ตารางที่ 1
คุณสมบติทางกายภาพและเคมีของไนโตรเจน
Molecular Weight
Boiling Point @ 1 atm
Freezing Point @ 1 atm
Critical Temperature
Critical Pressure
Density, Liquid @ BP, 1 atm
Density, Gas @ 68ºF (20ºC), 1 atm
Specific Gravity, Gas (air=1) @ 68ºF (20ºC), 1 atm
Specific Gravity, Liquid (water=1) @ 68ºF (20ºC), 1 atm
Specific Volume @ 68ºF (20ºC), 1 atm
Latent Heat of Vaporization
Expansion Ratio, Liquid to Gas, BP to 68ºF (20ºC)

28.01
-320.5ºF (-195.8ºC)
-346.0ºF (-210.0ºC)
-232.5ºF (-146.9ºC)
492.3 psia (33.5 atm)
50.45 lb/scf
0.0725 lb/scf
0.967
0.808
13.80 scf/lb
2399 Btu/lb mole
1 to 694

ทอบรรจุแกสเหลว (Cryogenic Liquid Cylinders)

รูปที่2

รูปที่2 แสดงทอบรรจุแกสเหลวซึ่งมีฉนวนและชั้น
สุญญากาศ (Vacuum Jacket) และติดตั้งวาลวลดแรง
ดันและ Rupture discs ถังดังกลาวมีแรงดันในการใช
งานประมาณ 350 psig และมีความจุระหวาง 80 –
450 ลิตร

Internal Cylinder Configuration, top. Overhead
view of low-pressure liquid withdraw, bottom
left. Overhead view of liquid and high-pressure
gas withdraw, bottom right.

การนําแกสออกมาใชงานตองสงผานมายัง
Vaporizer ภายใน ในรูปแบบของแกสหรือออกมาใน
รูปของของเหลวภายใตความดัน สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางและวิธีการทํางานของถัง
บรรจุประเภทนี้ สามารถหาดูไดจากSafetygram-27
“Cryogenic Liquid Containers”
ทอบรรจุแกสเหลว (Cryogenic Storage Tanks)

Dewars
รูปที่1 แสดงภาชนะบรรจุแบบ Dewar ซึ่งมีชั้น
สุญญากาศ มีฝาครอบกันฝุนที่ติดอยูทางออกเพื่อ
ปองกันความชื้นจากภายนอก และยังใชสําหรับ
ระบายแกซที่เกิดจากการระเหยของไนโตรเจน
เหลวออกสูบรรยากาศ ภาชนะบรรจุแบบนี้ใชกับ
การบรรจุแบบไมมีแรงดัน ขนาดบรรจุเปนหนวย
ลิตร โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต 5 – 200 ลิตร สําหรับ
การใชงานหากเปนถังขนาดเล็กอาจจะใชวิธีเท
ไนโตรเจนเหลวออกมา แตกรณีถังขนาดใหญตอง
ใชระบบเพื่อนําไนโตรเจนมาใชงาน บางครั้งถัง
ประเภท ทอบรรจุแกสเหลวถูกเขาใจผิดวาเปน
dewar

รูปแบบการติดตั้งของภาชนะประเภทนี้ (ดูรูปที่3
ประกอบ) ประกอบไปดวยถังบรรจุแกสเหลว ระบบ
ระเหย และระบบควบคุมความดัน ถังบรรจุอาจมี
ลักษณะทรงกลมหรือเปนถังแนวตั้งโดยติดตั้งประจํา
เชน สถานีจายแกสหรือติดตั้งบนรถไฟหรือรถ
บรรทุกเพื่องายตอการขนสงโดยขนาดบรรจุตั้งแต
500 – 42,000 แกลลอน มีฉนวนทั้งแบบผงและชั้น
สูญญากาศอยูภายในชองวางพรอมกับระบบควบคุม
การเติม การสรางความดัน ระบบระบายความดัน
ระบบจายแกส และถังสูญญากาศ ซึ่งออกแบบตาม
มาตรฐาน ASME ในหัวขอที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิ
และแรงดัน
ระบบการจายของเหลว (Transfer lines)
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการจายผลิตภัณฑของ
เหลวออกจาก Dewar หรือทอบรรจุแกสเหลว รูป
แบบของระบบการจายของเหลวสําหรับถัง Dewar
จะถูกตออยูกับหัวจายซึ่งสามารถใชสรางความดัน
หรือใชความดัน

จากภายนอกมาชวยการไหลของแกสเหลว
สําหรับทอบรรจุแกสเหลว ใชระบบวาลว
มาชวยในการควบคุม
แกสเหลวในถังที่ถูกดูดขึ้นมาใชงานจะผาน
สายที่หุมฉนวนเพื่อปองกันการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑจากการระเหย อาจใชเปนสาย
ชนิดออนหรือแข็งก็ไดขึ้นอยูกับการออก
แบบของผูผลิต
หมายเหตุ : ทอบรรจุแกสเหลวสําหรับ
ไนโตรเจนไดรับการออกแบบใหมีวาลว
ตามมาตรฐานของ

รูปที่3

รูปที่4

รูปแบบสถานีหัวจายแบบถังบรรจุแกสเหลว

คุณบัติทางกายภาพและเคมีของไนโตรเจน

(Cryogenic Storage Tank)

การเคลื่อนยายตองใชรถบรรทุกที่เหมาะสม
ภาชนะควรถูกวางในลักษณะแนวตั้ง หามนอน
หรือกลิ้งภาชนะในแนวนอน หามปลดหรือเปลี่ยน
ขอตอ
ติดตอผูขายถาพบปญหาในการใชงานของวาลว
และขอตอ และหามฝนใชงานตอ ควรใชขอตอที่
อยูในสภาพดีเทานั้น หามใชตัวแปลงขอตอ

โดยเด็ดขาด!

“Compressed Gas Association” (CGA) และตอง
ติดตั้งอุปกรณลดแรงดันที่เหมาะสมดวย นอกจาก
นี้ระบบจายแกสเหลวก็ควรไดตามมาตรฐาน CGA
ซึ่งกําหนดใหหัวจายสําหรับแกสเหลวแตกตางจาก
ระบบแกส เพื่อปองกันการใชขอตอผิดประเภท
ระหวางแกสเหลวและแกส

การขนสงไนโตรเจนเหลว
ภาชนะสําหรับบรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อการขน
สงซึ่งถูกบรรจุอยูภายใตความดันที่ 25 psig (40
psia) ซึ่งไดรับการอนุญาตจาก UN/DOT กรณีที่
ภาชนะผลิตตามมารตฐานอื่นตองผานการอนุมัติ
จาก DOT เสียกอน สําหรับบรรจุภัณฑเพื่อการขน
สงไนโตรเจนเหลวภายใตความดันที่สูงกวา
25psig (40 psia) ตองไดรับการออกแบบ ผลิต และ
ทดสอบจากมาตรฐานของ DOT เทานั้น
สําหรับการขนสงทางอากาศบรรจุภัณฑทั้งหมด
ตองเปนไปตามขอกําหนดของ “International Air
Transport Association/International Civil Air
Organization” (IATA/ICAO) วาดวยเรื่องของขอ
กําหนดสําหรับสินคาอันตรายเฉกเชนเดียวกันกับ
ขอกําหนดของ DOT
วัสดุอันตรายประเภท (DOT Hazard Class): 2.2
ปายกํากับการขนสง (DOT Shipping Label):
แกสไมติดไฟ (รูปที่4) ยกเวนถังบรรจุสินคาภายใต
แรงดัน 23 psig
เลขทะเบียนสารเคมี (Identification Number):
UN1977
ชื่อของสินคา (DOT Shipping Name):
ไนโตรเจนเหลว Nitrogen, Refrigerated liquid
2.2, UN1977

การพิจารณาความปลอดภัย
การสัมผัสไนโตรเจนเหลวอาจทําใหผิวหนังไหม
เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัด การขยายตัวของ

ไนโตรเจนเหลวอาจทําใหเกิดความดันเนื่องจาก
แกสเหลวสามารถขยายตัวอยางรวดเร็วเปนกาซ
ปริมาณมาก หากระบบระบายที่ไมเพียงพอ และ
อาจหมดสติไดอันเนื่องจากไนโตรเจนเขาไปแทน
ที่ออกซิเจนในบริเวณที่อับอากาศ
ในสภาวะอับอากาศใหใชเครื่องวัดปริมาณความ
เขมขนของออกซิเจนตรวจสอบกอนเขาไปใน
บริเวณนั้น รายละเอียดเพิ่มเติมจาก Material
Safety Data Sheet (MSDS)

พื้นที่ในการติดตั้ง
เนื่องจากอัตราการขยายตัวที่สูงมากจากการเปลี่ยน
สภาวะของไนโตรเจนเหลวเปนแกส ตองจัด
เตรียมระบบระบายอากาศที่เพียงพอในบริเวณที่ใช
งานคืออยางนอย 6 เทาของอัตราการถายเทของ
อากาศในหนึ่งชั่วโมง
นอกจากนี้ควรใชเครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจน
เพื่อตรวจสอบในบริเวณที่อาจเกิดสภาวะอับ
อากาศดังกลาวดวย
OSHA ไดกําหนดไววา ปริมาณออกซิเจน 19.5%
ในอากาศเปนความเขมขนต่ําสุดที่มนุษยสามารถ
ทํางานไดโดยไมตองมีระบบชวยหายใจ
พึงจําไววา! ไนโตรเจนไมมีสัญญาณเตือนอันตราย

การปฏิบัติงานและการจัดเก็บ
จัดเก็บไวในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก หามเก็บ
ในที่อับอากาศ ภาชนะบรรจุตองมีอุปกรณระบาย
แรงดันอัตโนมัติเพื่อควบคุมความดันภายใน ปกติ
ภาชนะบรรจุนี้จะมีการระบายแกสเปนระยะๆ
หามอุด เคลื่อนยาย หรือ ถอดอุปกรณลดแรงดัน
เปนอันขาด
ระวังมิใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสกับ
ทอซึ่งไมมีฉนวนหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวเย็น
จัดเพราะความเย็นจัดของโลหะทําใหเนื้อเยื่อดูด
ติดกับโลหะไดอยางรวดเร็ว และเนื้อเยื่ออาจฉีก
ขาดเมื่อพยายามดึงออก

ใชทอและอุปกรณที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชงานกับ
ความดัน สําหรับระบบจายแกสตองติดตั้งวาลว
หรืออุปกรณปองกันการไหลกลับ และเพื่อปองกัน
ของเหลวเย็นจัดหรือหรือแกสเย็นจัดที่ถูกกักอยู
ระหวาง ทอกับวาลวจึงควรจะติดตั้งอุปกรณลด
แรงดันดวย ทอที่ใชงานตองเปนวัสดุที่ใชสําหรับ
ของเหลวเย็นจัดเทานั้น
ยางและโลหะบางชนิดอยางเชน carbon steel อาจ
จะเปราะหรือแตกหักไดงายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิ
ที่เย็นจัดและอาจเกิดรอยราวไดงาย ดังนั้นวัสดุ
เหลานี้จึงไมเหมาะสมที่นํามาใชเปนระบบทอนํา
ของแกสเหลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการกักเก็บและจัดการกับ
ของเหลวเย็นจัดใหดูรายละเอียดใน Safetygram16 เรื่อง “Safe Handling of Cryogenic Liquids”
และ CGA Pamphlet P-12 เรื่อง “The Safe
Handling of Cryogenic Liquids”

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล (PPE)
ผูปฏิบัติควรศึกษาคุณสมบัติและความปลอดภัย
กอนเขาไปปฎิบัติงานกับไนโตรเจนเหลวและ/
หรืออุปกรณที่เกี่ยวของ
ตาเปนสวนที่ไวตอความเย็นจัดของไนโตรเจน
เหลวและไอของไนโตรเจน อุปกรณปองกันสวน
บุคคลที่แนะนําเมื่อตองปฏิบัติงานกับไนโตรเจน
นอกเหนือไปจากแวนตานิรภัยแลวคือ อุปกรณ
ปองกันบริเวณใบหนา ถุงมือหนังที่มีฉนวนปอง
กันอุณหภูมิเย็นจัด เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
ที่ปราศจากขอบแขนเสื้อ เพื่อลดโอกาสสัมผัสหรือ
ปองกันกรณีที่ของเหลวกระเด็นออกมา รวมทั้ง
รองเทานิรภัย ในกรณีที่ฉุกเฉินตองจัดเตรียม
เครื่องชวยหายใจ (SCBA) ไวดวย

การปฐมพยาบาล
รีบนําผูปวยที่ขาดออกซิเจนออกสูที่ที่อากาศถายเท
ไดดี ถาหากผูปวยหายใจลําบากตองรีบให
ออกซิเจนและนําสงโรงพยาบาล
อุปกรณชวยหายใจ (SCBA) เปนสิ่งจําเปนในการ
ปองกันและใชในการชวยชีวิต

BANGKOK
INDUSTRIAL GAS

สําหรับผิวหนังที่สัมผัสกับไนโตรเจนเหลวใหรีบ
ปลดหรือถอดเสื้อผาบริเวณนั้นออกเพื่อปองกัน
การซึมและลุกลาม หามถูบริเวณผิวหนังที่แข็งตัว
เนื่องจากทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นบาดเจ็บยิ่งขึ้น ให
รีบลางผิวหนังบริเวณดังกลาวดวยน้ําสะอาดหรือ
น้ําอุนที่มีอุณหภูมิไมเกิน 105ºF (40ºC) ในปริมาณ
มากๆ และตอเนื่องและหามใชการรักษาดวยความ
รอนแบบแหง (Dry Heat)
รีบนําสงแพทยโดยทันที เนื้อเยื่อบริเวณแข็งตัวไม
มีความรูสึกและซีดคลายขี้ผึ้ง ตอมาจะกลายเปน
แผลพุพอง แสบ และอาจติดเชื้อได เมื่อบาดแผล
บริเวณที่แข็งตัวจนออนตัวลงใหนําผาสะอาดที่
ปราศจากเชื้อคลุมใหทั่วบริเวณดังกลาวจนกวาจะ
ไดรับการรักษา

ในกรณีที่ผิวหนังสัมผัสไนโตรเจนเหลวเปน
บริเวณกวาง ใหลางดวยน้ําสะอาดหรือน้ําอุนใน
ปริมาณมากๆ เพื่อใหผิวหนังออนตัวและตัดเสื้อผา
บริเวณนั้นออก และติดตอแพทยโดยทันที
ถาตาโดนไอเย็นหรือไอระเหยของไนโตรเจน
เหลว ใหลางออกทันทีดวยน้ําสะอาดปริมาณมากๆ
หรือน้ําอุนอุณหภูมิไมเกิน 105ºF (40ºC) และรีบ
นําสงโรงพยาบาลทันที

การระงับอัคคีภัย
เนื่องจากไนโตรเจนเปนสารไมติดไฟ จึงไมจําเปน
ตองติดตั้งอุปกรณและระงับอัคคีภัย อยางไรก็ตาม
หากเกิดเหตุฉุกเฉินหามฉีดน้ําไปที่จุดรั่วโดยตรง
เนื่องจากทําใหเกิดน้ําแข็งและอุดตันระบบทอสง
ผลทําใหภาชนะบรรจุเสียหายได

การชวยเหลือในสภาวะที่อับอากาศ
ความเขาใจทั่วไป: ผมสามารถกลั้นหายใจไดนานพอที่จะเขาไปชวยเหลือ
ผูที่ประสบภัยได
ความเปนจริง: มากกวา 50% ที่ผูชวยเหลือจะเสียชีวิตในขณะที่กําลัง
พยายามชวยผูประสบภัยในที่อับอากาศ
หาม เขาไปในบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนเจือจาง (<19.5%) โดย
ปราศจากเครื่องชวยหายใจเด็ดขาด
ระบบตอบรับฉุกเฉิน

ขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

•

•

•
•
•
•

โทร: +1 (800) 523-9374
(Continental U.S. และ Puerto Rico)
โทร: +1 (610) 481-7711 (ที่อื่นๆ)
โทร: (038) 683-283 (ประเทศไทย)
ตลอด 24 ช.ม. 7 วันตอสัปดาห
สําหรับใหการชวยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
แกสและสารเคมีของ “Air Products and
Chemicals, Inc.”

•
•
•

สําหรับ MSDS และ Safetygrams:
www.airproducts.com/productstewardship
www.bigth.com
Fax ความตองการไปที่
โทร: (038) 683-283
เปดสารบัญของ MSDS no. 1000 สําหรับขอ
มูลความปลอดภัย
ตลอด 24 ช.ม. 7 วันตอสัปดาห

ศูนยขอมูลทางเทคนิค

แหลงขอมูลขาวสาร

•
•
•
•
•
•

•

โทร: +1 (800) 752-1597 (สหรัฐอเมริกา)
โทร: +1 (610) 481-8565 (ที่อื่นๆ)
โทร: (02) 676-6262 (ประเทศไทย)
Fax: +1 (610) 481-8690
E-mail: gaslinfo@apci.com
วันจันทร – ศุกร เวลา 8.00 a.m. – 5.00 p.m.

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Boulevard
Allentown, PA 18195-1501
(610) 481-3639 Tel
(610) 481-8647 Fax
http://www.airproducts.com

•

Compressed Gas Association
1725 Jefferson Davis Highway, Suite 1004
Arlington, VA 22202-4102
Phone: +1 (703) 412-0900
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park, P.O. Box 9101
Quincy, MA 02269-9101
Phone: +1 (800) 344-3555

