Taşıma ve Depolama Sınıflandırması

Tehlikeli kimyasalların, tehlike nitelikleri ve mevcut durumlarına göre taşıma ve depolama sınıflandırılması. Kaza veya acil durum halinde
alınması gereken önlemler.
Sınıf

Açıklama

1

Patlayıcı maddeler

2.1

Tutuşabilir gazlar

2.2

Sıkıştırılmış gazlar
(tutuşmayan, zehirli olmayan
gazlar)

Tehlike Nitelikleri
Kitle detonasyonu,parça tesiri, yoğun yangın/ısı akışı, parlak
ışık oluşumu, gürültü veya duman gibi bir dizi nitelikler ve etkiler
içerebilir ve etkiler içerebilir.
Darbeye ve/veya sarsılmaya karşı ve/veya ısıya karşı hassastır.
Yangın tehlikesi.
Patlama tehlikesi.
Boğulma tehlikesi.
Yanmalara ve/veya donmalara yol açabilir.
Kuşatmalar aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir.
Boğulma tehlikesi.
Donmalara yol açabilir.
Kuşatmalar aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir.

2.3

Zehirli gazlar

Zehirlenme tehlikesi.
Yanmalara ve/veya donmalara yol açabilir.
Kuşatmalar aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir.

3

Alevlenebilir sıvılar

Yangın tehlikesi.
Patlama tehlikesi.
Kuşatmalar aşırı sıcağın etkisiyle patlayabilir.
Yangın tehlikesi. Tutuşabilir veya yanabilir, aşırı sıcak, kıvılcım
veya alev halinde tutuşabilir.
Aşırı sıcak, başka maddelerle (ör. asitler, ağır metal bileşikleri
veya aminler) temas, sürtünme veya darbe halinde egzoterm
ayrışım eğilimi gösteren kendiliğinden ayrışımlı addeler
içerebilir. Bu durum, sağlığa zararlı ve tutuşabilir gaz veya buhar
oluşumuna yol açabilir.
Ambalaj materyalinin hasar görmesi veya içerik maddenin dışarı
sızması halinde kendiliğinden tutuşma tehlikesi söz konusudur.
Suyla şiddetli reaksiyon gösterebilir.

4.1

Alevlenebilir katı maddeler,
kendiliğinden ayrışımlı maddeler
ve hassaslığı giderilmiş patlayıcı
maddeler

4.2

Kendiliğinden alevlenen maddeler

4.3

Suyla temas halinde alevlenebilir
gaz oluşturan maddeler

5.1

Oksitleyiciler
(tutuşturucu etkiye sahip
maddeler)

5.2

Organik peroksitler

6.1

Toksik maddeler

Zehirlenme tehlikesi.
Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur.

6.2

Enfekte maddeler

Bulaşma tehlikesi.
Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur.

7

Radyoaktif maddeler

Nüfuz etme ve dıştan radyasyon tehlikesi söz konusudur.

8

Korozif maddeler

9

Diğer tehlikeli maddeler

Suyla temas halinde yangın ve patlama tehlikesi vardır.
Ateşleme ve patlama tehlikesi.
Alevlenebilir maddelerle şiddetli reaksiyon gösterme tehlikesi
vardır.
Aşırı sıcak, başka maddelerle (ör. asitler, ağır metal bileşikleri
veya aminler) temas, sürtünme veya darbe halinde egzoterm
ayrışım tehlikesi söz konusudur. Bu durum, sağlığa zararlı ve
tutuşabilir gaz veya buhar oluşumuna yol açabilir.

Yakıcı madde tehlikesi.
Birbiriyle, su veya başka maddelerle şiddetli reaksiyon
gösterebilir.
Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur.
Yanma tehlikesi.
Yangın tehlikesi.
Patlama tehlikesi.
Yer üstü suları ve kanalizasyon için tehlike söz konusudur.

Ek Bilgi
Pencereden uzakta
korunacak yer arayın

Korunacak yer arayın.
Derin bölgelerde durmayın.

Korunacak yer arayın.
Derin bölgelerde durmayın.
Acil kaçış maskesi
kullanın.
Korunacak yer arayın.
Derin bölgelerde durmayın.
Korunacak yer arayın.
Derin bölgelerde durmayın.
Dışarı sızan maddelerin
yer üstü sularına ve
kanalizasyona girmesini
önleyin.
Dışarı sızan maddelerin
yer üstü sularına ve
kanalizasyona girmesini
önleyin.

Dışarı sızan maddeler üstü
örtülmek suretiyle kuru
tutulmalıdır.
Alevlenebilir veya yanabilir
maddelerle (ör. talaş)
karışmasını önleyin.
Alevlenebilir veya yanabilir
maddelerle (ör. talaş)
karışmasını önleyin.
Acil kaçış maskesi
kullanın.

Ekspozisyon süresini
sınırlandırın.
Dışarı sızan maddelerin
yer üstü sularına ve
kanalizasyona girmesini
önleyin.
Dışarı sızan maddelerin
yer üstü sularına ve
kanalizasyona girmesini
önleyin.

Kimyasal Depolama Matrisi

Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasal Maddelerin 4 Aşamada Tespit Edilmesi
a)
Tehlike Sınıflaması: Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirleyin. Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik Bilgi Sertifikasına bakılarak
öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik… vb.)
b)
pH Değeri: Mevcut kimyasalları pH değerine göre ayırmaya devam edin. Asidik ve bazik maddeler bir arada
depolanamaz.
pH< 4: Asidik
pH 4-10: Nötr
pH >10: Bazik
c)
Genel Kimyasal Yapı: Maddelerin genel kimyasal yapıları organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır. Ayrımı yapan
kişilerin bu konuda bilgileri yetersizse dikkat edilecek husus organik kimyasalların formülasyonunda Karbon (C) atomunun bulunduğunu bilmeleri olacaktır. Bu ayırım özellikle aşındırıcı ve oksitleyici kimyasalların depolanmasında büyük
önem taşımaktadır.
d)
Maddenin Halleri: Maddeleri katı ve sıvı olmak üzere sınıflandırın, Katı ve sıvı maddeleri bir arada
depolamayın. Bu durum özellikle sızma veya dökülme gibi durumlarda tehlikenin sınırlandırılması açısından önemlidir.

