
Bạn có thể tải phần mềm CRW từ:  http://www.aiche.org/ccps/resources/chemical-reactivity-worksheet-40

Báo cáo chi tiết từ phần mềm CRW cung cấp các thông tin chi tiết hơn về mối nguy hiểm khi các hóa chất tiếp

xúc, tương tác với nhau. Mũi tên màu đỏ ở hình trên chỉ ra mức nguy hiểm cao khi chất tẩy trắng (natri

hipoclorit) tiếp xúc, phản ứng với dung dịch amoniac.

Bạn cũng có thể tạo ra những biểu đồ tương tự cho các hóa chất có ở trong nhà máy, nhà kho, nhà xưởng nơi

bạn làm việc. Đây là thông tin an toàn hóa chất quan trọng giúp chúng ta có thể đưa ra các cảnh báo nhằm

phòng tránh việc các hóa chất, vật liệu không tương thích với nhau bị trộn lẫn, tiếp xúc với nhau ngoài mong

muốn. Việc không mong muốn này có thể xảy ra khi ta tiến hành bơm, tháo dỡ vật liệu hóa chất từ các phương

tiện vận chuyển vào các bồn chứa, thùng chứa và ngược lại. Hoặc ngay cả khi các thùng chứa hóa chật, vật liệu

không tương thích được đặt sát nhau trong nhà kho, khu vực sản xuất.
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Bản tin tháng trước nói về sự nguy hiểm khi trộn lẫn 

hai hóa chất tẩy rửa phổ biến trong các hộ gia đình – dung 

dịch amoniac và chất tẩy trắng (natri hipoclorit). Phản ứng 

hóa học này sinh ra một số khí độc nguy hiểm.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một biểu đồ tính tương thích

như bên trái chưa? Bảng này mô tả mức độ nguy hiểm, rủi

ro khi trộn lẫn một số loại hóa chất - dung dịch amoniac

(sản phẩm lau chùi), hydro peroxit (sản phẩm lau chùi), 

natri hydroxit (sản phẩm thông ống), và chất tẩy trắng

(natri hipoclorit). Biểu đồ này được xuất ra bởi phần mềm

có tên Chemical Reactivity Worksheet (CRW), do CCPS 

cung cấp miễn phí. Biểu đồ này chỉ ra mối nguy hiểm khi

các chất, hợp chất tiếp xúc và tác dụng với nhau. Ô màu

đỏ với chữ “N” chỉ mức độ nguy hiểm cao khi các chất đó

tương tác với nhau, ô màu vàng với chữ “C” chỉ mức độ

nguy hiểm thấp hơn vẫn yêu cầu cẩn thận. 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Thông điệp an toàn cho nhân sự sản xuất

Bạn nên biết điều gì xảy ra khi trộn lẫn các hóa chất!

Hiểu biết tính tương thích của các hóa chất

www.aiche.org/ccps
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Bạn có thể làm gì?
• Hiểu về các mối nguy, rủi ro có thể xảy ra nếu trộn lẫn các hóa chất, vật liệu không tương thích có ở Nhà máy nơi

bạn làm việc và các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát các rủi ro này.

• Luôn tuân thủ các quy trình ở nhà máy nơi bạn làm việc để phòng tránh các phản ứng hóa học không mong muốn.

• Nhà máy của bạn có sử dụng biểu đồ tính tương thích như nêu ở trên không? Nếu có, hãy hỏi các Kỹ sư hóa chất

để giải thích về biểu đồ này, và các yếu tố nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra do tương tác, phản ứng hóa học.

• Kiểm tra các thiết bị, vị trí nơi sẽ tiếp nhận, lưu giữ các hóa chất, vật liệu nguy hiểm. Nhiều tai nạn xảy ra do trộn

lẫn các hóa chất, vật liệu không tương thích đã có thể phòng tránh nếu chúng được dán nhãn phù hợp và được

kiểm tra trước khi tiến hành công việc tháo dỡ, bơm chuyển hóa chất, vật liệu nguy hiểm.

• Xem các bản tin khác mô tả về tai nạn xảy ra bởi trộn lẫn các hóa chất, vật liệu không tương thích: tháng 8-2003, 

8-2005, 7-2006, 3-2009, 3-2011, 4-2012, 12-2013, và 6-2016 (bản đọc có thể tìm thấy trên trang www.sache.org).

Bản tin này được xuất bản bằng các ngôn ngữ sau: Ả Rập, Trung Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungary, Indonesia, Ý, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Malay, Marathi, Persian, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Telugu, Thái Lan, Thổ Nhỉ Kỳ và Tiếng Việt.
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