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آگاهی از سازگاری مواد شیمیایی

ًششٗٔ قبلٖ  Beaconدس باسُ خطش هخلَط کشدى دٍ هادُ ش٘و٘اٖٗ
تو٘ض کٌٌذُ بَد کِ بطَس هعوَل جْت ًظافت دس هٌاصل استفادُ هٖ
شَد .هحلَل هحتَٕ آهًَ٘اک ٍ سف٘ذ کٌٌذُ (ّ٘پَکلشٗت سذٗن)
فعل ٍ اًفعال اٗي هَاد ،گاصّإ سوٖ تَل٘ذ هٖ کٌذ.
آٗا تا بحال جذٍل ساصگاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ ،هشابِ تصَٗش سوت
چپ سا دٗذُ اٗذ؟ اٗي جذٍل پتاًس٘ل خطشات ًاشٖ اص هخلَط کشدى
بشخٖ اص هَاد هاًٌذ هحلَل آهًَ٘اک (تو٘ضکٌٌذُ) ،پشاکس٘ذ
ّ٘ذسٍطى (تو٘ضکٌٌذُ)ّ٘ ،ذسٍکس٘ذ سذٗن (لَلِ باصکي) ٍ
ّ٘پَکلشٗت سذٗن (سف٘ذ کٌٌذُ) سا ًشاى هٖ دّذ.
اٗي جذٍل بش اساس ٗک بشًاهِ کاهپَ٘تشٕ بِ ًام «کاسبشگ
ساصگاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ» تِْ٘ شذُ کِ بصَست ساٗگاى دس ساٗت
 CCPSقابل دستشس است .اٗي جذٍل خطشات ًاشٖ اص هخلَط
کشدى هَاد سا ًشاى هٖ دّذ .خاًِ ّإ قرمس با حشف ”ً “Nشاى
دٌّذٓ خطشات بالقَٓ فعل ٍ اًفعال ٍ خاًِ ّإ زرد با حشف ”“C

ًشاى دٌّذٓ خطشات بالقَٓ کوتش ٍ ّوچٌ٘ي اقذاهات احت٘اطٖ استً .ت٘جِ ًْاٖٗ بشًاهِ «کاسبشگ ساصگاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ»
اطالعات ب٘شتشٕ دس باسُ خطشات بالقَُ ًاشٖ اص فعل ٍ اًفعال دس اخت٘اس شوا قشاس هٖ دّذ .فلش ّإ قشهض ًت٘جِ فعل ٍ اًفعال
سف٘ذ کٌٌذُ ٍ آهًَ٘اک سا ًشاى هٖ دّذ.
احتواالً شوا ّن هشابِ جذٍل ساصگاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ سا بشإ هَاد هَسد استفادُ دس ٍاحذ خَد داسٗذ .با دسک صح٘ح اص اٗي
اطالعات ،شوا هٖ تَاً٘ذ اقذاهات حت٘اطٖ هٌاسب سا اتخار کشدُ ٍ اطوٌ٘اى ٗاب٘ذ کِ هَاد ش٘و٘اٖٗ ًاساصگاس بصَست سَْٕ با
ٗکذٗگش هخلَط ًوٖ شًَذ .اٗي اقذام هوکي ّست ٌّگام جابجاٖٗ هَاد هاًٌذ تخلِ٘ هَاد ش٘و٘اٖٗ بِ هخاصى ٍ ٗا ساٗش ظشٍف
اتفاق افتذً .ضدٗک بَدى ظشٍف ًگْذاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ دس اًباسّاٍ ،احذّإ تَل٘ذٕ ٍ ٗا اًتقال هحصَالت دس هحَطِ هخاصى هٖ
تَاًذ باعج اختالط ًاخَاستٔ هَاد ش٘و٘اٖٗ ًاساصگاس شَد.
You can download the CRW from: http://www.aiche.org/ccps/resources/chemical-reactivity-worksheet-40
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شما چه کاری می توانیذ انجام دهیذ؟
اص خطشات بالقَُ ٍ ٍاکٌش هَاد ش٘و٘اٖٗ ًاساصگاس ٍ ّوچٌ٘ي چگًَگٖ پ٘شگ٘شٕ اص هخلَط شذى اٗي هَاد آگاّٖ داشتِ باش٘ذ.
ّوَاسُ اص دستَسالعول ّإ پ٘شگ٘شٕ اص هخلَط شذى هَاد ش٘و٘اٖٗ پ٘شٍٕ کٌ٘ذ.
آٗا دس ٍاحذ شوا اص جذٍل ساصگاسٕ هَاد ش٘و٘اٖٗ هشابِ آًچِ دس باال آهذُ استفادُ هٖ شَد؟ اگش اٗي جذٍل ٍجَد داسد اص
هٌْذس٘ي ٍ ش٘و٘ست ّا دسخَاست کٌ٘ذ تا خطشات ًاشٖ اص فعل ٍ اًفعاالت هَاد ش٘و٘اٖٗ سا بشإ شوا تَض٘ح دٌّذ.
ٌّگام اًتقال هَاد ش٘و٘اٖٗ خطشًاک ،هجذداً هحل تخلِ٘ سا بشسسٖ کٌ٘ذ .بس٘اسٕ اص حَادث ًاشٖ اص هخلَط شذى هَاد ش٘و٘اٖٗ،
بَس٘لِ بشچسب گزاسٕ صح٘ح ٍ بشسسٖ هجذد قابل پ٘شگ٘شٕ ّستٌذ.
ساٗش ًششٗات  Beaconدس خصَص حَادث ًاشٖ اص هخلَط شذى هَاد ش٘و٘اٖٗ ًاساصگاس سا هطالعِ کٌ٘ذ :آگَست ،2003
آگَست  ،2005جَالٕ  ،2006هاسس  ،2009هاسس  ،2011آٍسٗل  ،2012دساهبش  ٍ 2013طٍئي ً( .2016سخ اٗي ًششٗات دس
آدسس  www.sache.orgقابل دستشس است)

وقتی مواد شیمیایی را مخلوط می کنی از نتیجه آن آگاه باش!
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