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Beacon-ul din ultima lună a prezentat pericolul reprezentat
de amestecarea a două produse comune de curățare de uz
casnic care conțin amoniac și înălbitor de uz casnic (hipoclorit
de sodiu). Reacția produce gaze toxice periculoase.
Aţi văzut vreodată o diagramă de compatibilitate ca cea
din stȃnga? Aceasta descrie pericolele potenţiale rezultate prin
amestecarea unor produse chimice de uz casnic – soluţii ce
conţin soluţie de amoniac (produse pentru curăţenie), apă
oxigenată (produse pentru curăţenie), hidroxid de sodiu
(substanţă de curăţire) și hipoclorit de sodiu (ȋnălbitor).
Această diagramă a fost generată utilizȃnd un program numit
foaie de lucru pentru reactivitatea chimică (CRW),
disponibilă ȋn mod gratuit la CCPS. Aceasta arată
interacţiunile potenţial periculoase la combinarea produselor
chimice din diagramă.
Căsuţele roșii conţinȃnd litera “N” indică interacţiuni potenţial periculoase, iar căsuţele “galbene”
conţinȃnd litera “C” indică o interacţiune potenţială mai puţin periculoasă ce necesită prudenţă. Rezultatul
final al CRW furnizează informaţii suplimentare despre interacţiunea potenţial periculoasă. Săgeţile roșii
subliniază interacţiunea ȋnălbitor – amoniac.

Este posibil să aveţi diagrame de compatibilitate chimică similare pentru materialele utilizate ȋn
instalaţia dumneavoastră. Aceasta este o informaţie importantă pentru a fi ȋnţeleasă pentru a lua măsurile
de precauţie necesare ca astfel de materiale incompatibile să nu fie amestecate accidental. Acest lucru se
poate ȋntȃmpla atunci cȃnd se realizează transferuri de materiale cum ar fi descărcarea de materiale ȋn
rezervoare de stocare sau alte containere, cȃnd containerele sunt depozitate ȋn depozite sau ȋn zone de
producţie și cȃnd produsele sunt transferate ȋn depozite pentru depozitare ȋnainte de a fi expediate.
Puteţi descarca diagrama CRW de pe site-ul: http://www.aiche.org/ccps/resources/chemical-reactivity-worksheet-40

Ce puteţi face?

• Ȋnţelegeţi pericolele asociate reactivităţii chimice rezultate din amestecarea materialelor incompatibile din instalaţia
dumneavoastră, și ce măsuri de siguranţă există pentru a preveni amestecarea periculoasă a materialelor
incompatibile.
• Ȋntotdeauna respectaţi instrucţiunile existente pentru a preveni interacţiunile periculoase ȋntre substanţele chimice.
• Se utilizează ȋn instalaţia dumneavoastră o diagramă a compatibilităţii ca cea de mai sus? Dacă da, rugaţi chimiștii
sau inginerii să vi-o explice și să vă descrie orice interacţiune chimică periculoasă.
• Verificaţi destinaţia dorită cȃnd sunt transferate materiale periculoase. Multe incidente privind amestecarea puteau
fi prevenite prin etichetarea corespunzătoare și verificarea corectitudinii transferului.
• Citiţi alte Beacon-uri descriind incidente cauzate de amestecarea produselor chimice incompatibile: August 2003,
August 2005, Iulie 2006, Martie 2009, Martie 2011, Aprilie 2012, Decembrie 2013 și Iunie 2016 (copii disponibile
pe www.sache.org).

Intelegeţi ce se ȋntȃmplă cȃnd combinaţi produsele chimice!
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