
 شركت توليدي شيميايي كلران

 

 HSEنكات 

(Health&Safety&Environmental) 

حمل بشكه هاي پركلرين   
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 :HSEIشماره  تماس واحد  

                                     5233838219-5233839399 

 شماره  تماس واحد حمل و نقل:

                                    5232821393 -5233839819 

 شماره تماس واحد توليد:

                                    5233832593-5233833995 

 239آتش نشاني: 229شماره تماس هاي اضطراري:   اورژانس:  

 TD-HS 155-01كد مدرك:

 نظرات و پيشنهادات:



 حمل و نقل بشكه هاي پركلرين HSEنكات 

قبل از بارگيري اطمينان از سالمت وسيله نقليه به لحاحا       .1

 حاصل گردد.)كارت معاينه فني ( فني

آموزش هاي الزم جهت استفاده از برگه اطالعات ايحمحنحي       .2

 ) صورت پذيرد.SDSپركلرين (

از انجام جوشكاري،برشكاري وسنگ زني و همچنين روشحن   .3

كردن آتش در كنار وسيله نقليه (حذف منابع ححرارتحي )        

 خودداري گردد.

از تماس پركلرين با آتش و جرقه خودداري گحردد(تحمحاس       .4

موجب تشديد آتش سوزي مي شود يا ماده به حالت انفجاري 

 تجزيه مي گردد.)

از تماس پركلرين با مواد هيدروكربني مانند سوخت و روغن   .5

وگريس و حالل ها مانند تينر و استحون و...جحلحوگحيحري           

گردد.اين مواد در تماس با پركلرين واكنش انفجاري حاصحل   

 مي كنند )

از قرار دادن پركلرين در مجاورت مواد مواد خورنده، اكسيحد   .6

شونده احيا شونده و مواد داراي خاصيت اسيدي ( محانحنحد       

 ) خودداري كنيد. шكلريد آهن 

درجه مي باشحد   50اگر ماموله در معرض حرارت باال حدود  .7

آن را حركت ندهيد . دماي باال باعث تجزيه پركلرين و باعث  

 باز شدن و يا تركيدن ظرف مي شود.

در هنگام حوادثي مانند حريق و واكنش پركلرين (دكامحوحوز    .8

شدن و... )جهت جلوگيري از استنشاق گازهاي سمي حاصله،     

بر خالف جهت باد بايستيد و از رفتن به مناطق پست و پايين 

 خود داري كنيد .

در صورت متصاعد شدن گاز هاي سمي از آب بحه محيحزان       .9

    55فراوان استفاده گردد و  صورت نشت ماده پركلرين حدود

متر اطراف مال را تخليه و از ورود افراد غير مجاز به محاحل   

 جلوگيري كنيد .

 

استنشاق ، بلعيدن ، تماس پوستي با پركلرين ،  ممكن اسحت   .10

باعث جراحت شديد ،سوختگي و حتي مرگ گردد لذا هنگام 

) scbaتماس از تجهيزات حفاظت  فردي و سيستم تنفسي ( 

 استفاده شود.

.      از قرار گرفتن بيش از دو بشكه بر روي يكديگر خحودداري     11

 گردد و بشكه ها بر روي وسيله نقليه كامال مهار شوند.

.     از توقف طوالني مدت وسيله نقليه در مناطق مسكحونحي و     15

 پاركينگ ها خودداري گردد .

.       نصب عالئم مناسب (لوزي خطر ، خطر مواد شيميايي ،خطر  11

 مواد اكسيد كننده و...)بر روي وسيله نقليه الزامي است.

.      داشتن گواهينامه حمل و نقل مواد خطرناك(مواد شيميايي)   11

 الزامي است .

.       از حمل و نقل مسافردر هنگام جابجايي اين محاحصحول       15

 خودداري گردد.

 50در صورت تماس با پوست يا چشم ،  حد اقل به محدت       .16

 دقيقه مال آلوده را با آب شستشو دهيد.

از لمس نمودن مواد نشت شده خود داري كرده و بحا يح           .17

بيلچه تميز مواد ريخته شده را به داخل بشكه ريخته درب آن را   

به آرامي ببنديد  و بشكه را در مكان مجزا(به دور از ساير بشحكحه    

ها ) جهت دفع مناسب آن نگهداري كنيد .در صورت وجود محواد      

غير آتش گير مانند شن و ماسه در مال ، مواد ريخته شده را بحا    

اين مواد مخلوط نموده و جهت دفع مناسب در ظرفي جمع آوري   

 نماييد .

در صورت تماس با گاز هاي حاصل از احتراق يا واكحنحش ،         .18

مصدوم را به هواي آزاد منتقل كرده ، اگر مصدوم تنفس نمي كنحد  

از تنفس مصنوعي وكوسول هاي اكسيژن استفاده نماييحد و بحا       

 اورژانس يا ساير نيرو هاي امدادي تماس بگيريد .

در صورت خوردن پركلرين، چنانچه مصدوم هوشيار اسحت        .19

به او مقدار زيادي آب و روغن خورانده شود و سوس وي را بحه        

پزش  برسانيد و در صورت هوشيار نبودن به هيچ وجه نبايد به او 

چيزي خورانده شود و به هيچ عنوان نبايد مصدوم را وادار بحه        

 استفراغ كرد.

 

 

 

.در صورت آتش سوزي بزرگ (تعداد بشكه هاي باال ) حداقل    50

 متر از هر طرف فاصله بگيريد . 000

.در صورت آتش سوزي از كوسولهاي اطفايي مواد شيميايحي   51

نحيحز      co2 , halonخش  يا كف استفاده نشود و كوسولهاي 

كنترل مناسبي انجام نمي دهند بهتر است از فاصله دور آب را   

به شدت بر روي مواد در حال احتراق بواشيد در غير اين صورت 

 از مال دور شده و بگذاريد  مواد بسوزند.

.در صورت ريختن مواد بر روي زمين، مايط را تا پاك شحدن   55

كامل مادود نموده و از تماس اين مواد با مواد اشحتحعحال زا        

 خودداري نماييد.

.به منظور كاهش گردو غبار ناشي از اين ماده از پاشش آب    51

 استفاده نماييد.

.با توجه به خورندگي ماده،از ورود به آب هاي زير زميني و    51

 فاضالب ها خودداري نماييد.
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