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حمل بشكه هاي پركلرين   
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 TD-HS 155-02كد مدرك:

 نظرات و پيشنهادات:

-بلوار امام خمينی -شهرک صنعتی سمنان -سمنان  

1خيابان کوشش    

023-33652203تلفن:   

023-33652235فکس:   
WWW.CCPC.IR             INFO@CCPC.COM 

 :HSEIشماره  تماس واحد 

                                     2495292219-2495292911 

 شماره  تماس واحد حمل و نقل:

                                    2495294224 -2495292212 

 شماره تماس واحد توليد:

                                    2495292242-2495295212 

 492آتش نشانی: 442شماره تماس هاي اضطراري:   اورژانس:  



 حمل و نقل بشكه هاي پركلرين HSEنكات 

قبل از خروج از شرکت برگه اطالعات ايمني پرکلرين    .1

(SDS.به صورت کامل مطالعه گردد ) 

از انجام جوشكاري،برشكاري وسنگ زني و همچنين  .2

روشن کردن آتش در کنار وسيله نقليه )حذف منابع 

 حرارتي ( خودداري گردد.

از تماس پرکلرين با آتش و جرقه خودداري گرردد  .3

)تماس موجب تشديد آتش سوزي مي شود يا مراد  

 به حالت انفجاري تجزيه مي گردد.(

از تماس پرکلرين با مواد هيدروکربني مانند سوخت   .4

و روغن وگريس و حالل ها مانند تينر و اسرورون 

و...جلوگيري گردد.اين مواد در تماس با پرکرلرريرن 

 واکنش انفجاري حاصل مي کنند (

از قرار دادن پرکلرين در مجاورت مواد مواد خورند ،  .5

اکسيد شوند  احيا شوند  و مواد داراي خراصريرت 

 ( خودداري کنيد. шاسيدي ) مانند کلريد آهن 

درجه مي  50اگر محموله در معرض حرارت باال حدود  .6

باشد آن را حرکت ندهيد . دماي باال باعث ترجرزيره 

پرکلرين و باعث باز شدن و يا ترکيدن ظررف مري 

 شود.

در هنگام حوادثي مانند حريق و واکنش پرکلرريرن  .7

)دکامپوز شدن و... (جهت جلوگيري از اسورنرشرا  

گازهاي سمي حاصله، بر خالف جهت باد بايسويد و از 

 رفون به مناطق پست و پايين خود داري کنيد .

در صورت موصاعد شدن گاز هاي سمي از آب بره  .8

ميزان فراوان اسوفاد  گردد و  صورت نشرت مراد  

مور اطراف محل را تخليره و از  55پرکلرين حدود

 ورود افراد غير مجاز به محل جلوگيري کنيد.
 

.  اسونشا  ، بلعيدن ، تماس پوسوي با پرکلرين ،  ممكن 9

است باعث جراحت شديد ،سوخوگي و حوي مرگ گرردد 

لذا هنگام تماس از تجهيزات حفاظت  فردي و سيسرور  

 ( اسوفاد  شود.scbaتنفسي )

. از توقف طوالني مدت وسيله نقليه در مناطق مسكوني 00

 و پارکينگ ها خودداري گردد .

.  از حمل و نقل مسافردر هنگام جابجايي اين محصرول 00

 خودداري گردد.

. در صورت تماس با پوست يا چش  ،  حد اقل به مدت 05

 دقيقه محل آلود  را با آب شسوشو دهيد. 50

. از لمس نمودن مواد نشت شد  خود داري کرد  و برا 01

يك بيلچه تميز مواد ريخوه شد  را به داخل بشكه ريخوه 

درب آن را به آرامي ببنديد  و بشكه را در مكان مجزا)بره 

دور از ساير بشكه ها ( جهت دفع مناسب آن نگرهرداري 

کنيد .در صورت وجود مواد غير آتش گير مانند شرن و 

ماسه در محل ، مواد ريخوه شد  را با اين مواد مخرلرو  

 نمود  و جهت دفع مناسب در ظرفي جمع آوري نماييد .

. در صورت تماس با گاز هاي حاصل از احروررا  يرا 01

واکنش ، مصدوم را به هواي آزاد منوقل کررد  ، اگرر 

مصدوم تنفس نمي کند از تنفس مصنوعي وکپسول هاي 

اکسيژن اسوفاد  نماييد و با اورژانس يا ساير نيرو هراي 

 امدادي تماس بگيريد .

. در صورت خوردن پرکلرين، چنانچه مصدوم هوشيرار 05

است به او مقدار زيادي آب و روغن خوراند  شود و سپس 

وي را به پزشك برسانيد و در صورت هوشيار نبودن بره 

هيچ وجه نبايد به او چيزي خوراند  شود و به هيچ عنوان 

 .نبايد مصدوم را وادار به اسوفراغ کرد

 

 

 

. در صورت آتش سوزي بزرگ )تعداد بشكره هراي 01

 مور از هر طرف فاصله بگيريد . 000باال ( حداقل 

.در صورت آتش سوزي از کپسولهاي اطفايي مرواد 50

شيميايي خشك يا کف اسوفاد  نشود و کپسرولرهراي 

co2 , halon  نيز کنورل مناسبي انجام نمي دهند بهور

است از فاصله دور آب را به شدت بر روي مواد در حال 

احورا  بپاشيد در غير اين صورت از محل دور شد  و 

 بگذاريد  مواد بسوزند.

. در صورت ريخون مواد بر روي زمين، محيط را ترا 01

پاك شدن کامل محدود نمود  و از تماس اين مواد برا 

 مواد اشوعال زا خودداري نماييد.

. به منظور کاهش گردو غبار ناشي از اين مراد  از 00

 پاشش آب اسوفاد  نماييد.

. با توجه به خورندگي ماد ،از ورود به آب هاي زيرر 09

 زميني و فاضالب ها خودداري نماييد.

. در صورتي که محموله دچارنشوي گردد، رانرنرد  50

ازخلوت ترين مسير ازمناطق مسكرونري موظف است 

خارج وسريعا نزديكورين مرکزآتش نشاني يا پليس را 

شررکرت  HSEIاز بروز حادثه مطلع نمود  و با واحد

 کلران تماس گرفوه شود
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