
Du kan ladda ned CRW från:  http://www.aiche.org/ccps/resources/chemical-reactivity-worksheet-40

agerande och den gula rutan med bokstaven “C” indikerar mindre farligt interagerande, som kräver 
varsamhet. Resultatet från CRW tillhandahåller mer information om potentiellt farligt interagerande. Den 
röda pilen markerar interagerandet mellan blekmedel och ammoniak.

Ni kanske har liknande kompatibilitetsscheman för ämnen som ni använder i er fabrik. Detta är viktigt 
att känna till så att ni kan vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inkompatibla ämnen inte blandas 
av misstag. Exempel på när detta kan ske är vid transport av ämnen, som lossning till lagringstankar eller 
andra behållare, när tankar står bredvid varandra i ett magasin eller fabriksarea eller när produkter 
överförs till ett tankområde innan lastning.

This issue sponsored by

Förra månadens Beacon handlade om riskerna med 
att blanda två vanliga hushållsrengöringsmedel –
innehållande ammoniak och blekmedel (natriumhypo-
klorit). Denna reaktion skapar farliga och giftiga gaser. 

Har du sett ett kompatibilitetsschema, som det 
vänster, tidigare? Det beskriver potentiella risker med 
att blanda några hushållskemikalier – ammoniak-
lösning (rengöringsprodukter), vätesuperoxid (ren-
göringsprodukter), natriumhydroxid (avloppsrengörare) 
och natriumhypoklorit (blekmedel). Schemat har 
skapats via ett dataprogram kallat Chemical Reactivity 
Worksheet (CRW), som finns för gratis ned-laddning 
på CCPS. Det visar de potentiella riskerna när 
blandningar av kemikalier interagerar. De röda rutorna 
med bokstaven “N” indikerar potentiellt farligt inter-

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Känn till vad som händer när du blandar kemikalier!
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Vad kan du göra?
• Förstå riskerna med kemisk reaktionsförmåga vid blandning av inkompatibla ämnen i er fabrik och vilka 

skyddsbarriärer som finns för att förhindra farliga blandningar av inkompatibla ämnen.
• Följ alltid din fabriks procedurer för att förhindra kemikalier interagerar på ett riskfyllt sätt.
• Använder ni ett kompatibilitetsschema som visas ovan i er fabrik? Om så är fallet, be kemister eller 

ingenjörer att förklara schemat för dig och att beskriva kemikalier som interagerar på ett riskfyllt sätt.
• Bekräfta tänkt destination när farliga ämnen transporteras. Många blandningsincidenter skulle förhindrats om 

det fanns ordentlig märkning samt verifiering av korrekt transport.
• Läs andra Beacons som beskriver händelser där icke kompatibla kemikalier blandades:  augusti 2003, augusti 

2005, juli 2006, mars 2009, mars 2011, april 2012, december 2013 och juni 2016 (finns på www.sache.org).

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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