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Small charges for several batch processes were transferred into small containers and placed on a pallet near 

the reactors so they would be easily available when needed. The picture (1) shows a re-creation of the raw 

material pallet. 
 

There was a fire in the manufacturing building which started on or near the pallet. The fire was extinguished 

by the building sprinkler system and there were no injuries. However, the fire caused extensive damage to 

electrical power, control and instrumentation wiring, and the plant was shut down for a long time while the 

damage was repaired. The picture (2) shows the actual pallet after the fire, and the picture (3) shows some of 

the damaged cable and wiring. 
 

The investigation revealed that the some of the materials in the containers were incompatible and, over time, 

chemicals had leaked from damaged containers, overfilled containers, or from spills on the outside of 

containers. Some of this material fell through the open grate floor into a cable tray below the floor. It was 

difficult to see the spilled material in the cable tray, or to clean it up, and eventually some of the spilled 

materials reacted, got hot, and burst into flame. 
 

Did you know? 
 Many chemicals are incompatible with each other, and 

can cause fires or toxic fumes when they react.    

 When incompatible materials react, they may get hot 

enough to ignite and start a fire.  

 Spilled incompatible materials may not react 

immediately – the reaction might start slowly and 

only get hot enough to burst into flame after some 

time.    

 Good housekeeping is not just about appearance – 

spilled chemicals can cause fire and health hazards. 

 

What can you do? 
 Know about the compatibility of chemicals in 

your plant, and follow your plant’s procedures 

for keeping incompatible materials apart in 

storage and use. Many plants use a chemical 

compatibility chart to summarize this 

information.   

 Inspect all chemical containers regularly and 

ensure that they are properly labeled. Replace 

any containers which are damaged or leaking. 

 Clean up all spills of materials immediately. 

Don’t let spilled material accumulate, waiting 

to contact other materials in the future.    

 Fill and empty chemical containers in 

approved locations where this can be done 

safely.    

 Do not store chemical containers near fire 

exits, safety showers or eye wash stations, 

near electrical boxes and cable trays, or other 

important equipment. 

 

“If you don't keep it clean, who will?” 
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అనేక బ్యాచ్ ల కొరకు, రీయాకటరల  దగ్గ ర ఒక పాలెట్ ప ైనా చిన్న కంట ైన్ర ల్ో రసాయనాలు ఉంచబ్డ్ాా యి.  తద్ాారా అవసరమ ైన్ప్పుడు 
సులభంగా లభాం అవపత ంద్ి. చితరం(1)లో ముడ్ిప్ద్ారథం పాలెట్ యొకక ప్పన్: సృష్టట ని చూపటసుత ంద్ి.  
పాలెట్ సమీప్ంలో గ్ల తయారీ భవన్ంలో అగననప్రమాదం జరనగనంద్ి. బిలా్ంగ్ స్ట ర్ంకలర్ స్టసట ం ద్ాారా మంటలు ఆరనపో వడంతో ఎలాంటి 
గాయాలు కాలేదు. అయిత,ే ఈ మంటల వలల  విదుాత్ ప్రనకరాలు, ఇన్ుసుట ు మ ంట్ వ ైరనంగ్ కు విసత రృతంగా న్ష్ట ం జరనగనంద్,ి మరనయు పాల ంట్ 
చాలా కాలం మూతబ్డ్ింద్ి. చితరం(2)లో మంటల తరువాత పాలెట్ ని మరనయు చితరం(3)లో పాడ్ ైపో యిన్ కబే్ుల్, వ ైరనంగ్ ని 
చూపటసుత ంద్ి.  
కంట ైన్రలలో కొనిన ప్ద్ారాథ లు పొ సగ్ని, కాలకరమేణా ద్ బ్బతిన్న కంట ైన్రుల , యిెకుకవగ్ నింపటన్ కంట ైన్రల  న్ుంచి, లేద్ా కంట ైన్రల వ లుప్ల 
ఒల్కిపో యిన్ వాటి న్ుంచి రసాయనాలు లీక్ అయాాయని దరాాప్పత లో వ లల డ్ ైంద్ి. మ టీరనయల్ లో కొంత భయగ్ం గేరటింగ్ ద్ాారా ఫో్ల ర్ కు 
ద్ిగ్ువన్ కబే్ుల్ టరరలో ప్డ్ిపో యాయి. కేబ్ుల్ టరరలో ఒల్కిపో యిన్ మ టీరనయల్ ని చూడటం లేద్ా శుభరం చేయడం కష్ట ం. చివరనక ి
ఒల్కిపో యిన్ మ టీరనయల్్ లో కొనిన ప్రతిసుంద్ించి, వడే్ి ప్పటిట , మరనయు మంటలోల  చికుకకున్నద్ి.  

మీకుస్టతె సా? 
 అనేక రసాయనాలు ఒకద్ానితో మరొకటి కలస్ట 

ప్నిచేయుటకు వీలులేకుండ్ా (అన్ున్య ప్ద్ారాథ లు) 
ఉంటయయి, మరనయు అవి ప్రతిసుంద్ించిన్ప్పుడు 
మంటలు లేద్ా విష్త లామ నై్ పొ గ్లు ఏరుడవచుు.  

 ఇలాంటి ప్ద్ారాథ లు ప్రతిసుంద్ించిన్ప్పుడు, అవి 
మండడ్ానికి మరనయు మంటలు చ లరేగ్డ్ానిక ి
పొర దబవించున్ు.   

 ఒల్కిపో యిన్ అన్ున్య ప్ద్ారాథ లు వ ంటన ే
సుంద్ించకపో వచుు-చరా న మమద్ిగా పరా రంభం కావొచుు 
మరనయు కొంత సమయం తరువాత మంటలోల  పేలుడు 
వసుత ంద్ి.  

 ప్రనసుబ్రత అనేద్ి కేవలం చూప్పకి మాతరమే కాదు-
ఒల్కిపో యిన్ కమెికల్్ వలల  మంటలు మరనయు 
ఆర్గ్ాకరమ నై్ ప్రమాద్ాలు కలగ్వచుు.  

మీరు ఏమి చేయగలరు? 
 మీ కరమగారంలో రసాయనాల అన్ుకూలత గ్ురనంచి త లుసుక ండ్ి. 

నిలా మరనయు ఉప్యోగనంచడంలో కాకుండ్ా, అన్ున్లేని 
మ టీరనయల్్ ఉంచడం కొరకు మీ కరమగారం యొకక ప్రకిరయలన్ు 
అన్ుసరనంచండ్ి. ఈ సమాచారానిన సంక్షపితత కరనంచడ్ానికి అనేక 
కరమగారంలు ఒక రసాయన్ అన్ుకూలత చార్ట న్ు 
ఉప్యోగనసాత యి.  

 అనిన కెమికల్ కంట నై్రలన్ు తరచుగా తనిఖీ చయేండ్ి మరనయు 
వాటిని సరనగాగ  లేబ్ుల్ చయేబ్డ్ిన్టలల గా ధృవీకరనంచుక ండ్ి. 
పాడ్ ైపో యిన్ లేద్ా లీక్ అయిన్ కంట ైన్ర్ లన్ు వ ంటనే మారుండ్ి.  

 ఒల్కిపో యిన్ మ టీరనయల్్ అనిన తక్షణం శుభరం చేయండ్ి. 
ఒల్కిపో యిన్ మ టీరనయల్న వక చ్ట పో గ్ు వపంచకండ్ ిమరనయు  
ఇతర మిగ్తా మ టీరనయల్ తో కలువ కలువ నీయకండ్.ి 

 ఆమోద్ించబ్డా ప్రద్ేశాలోల  కెమికల్ కంట ైన్ర్ లన్ు నింప్పట 

మరనయు ఖాళీచేయుట చేయవచుు.  
 ఫ ైర్ నిష్ ర్మణ, స్ేఫ్తట  ష్వర్ లు లేద్ా ఐ వాష్ స్ేట ష్న్ లు, ఎలకిటికల్ 

బ్యకు్లు మరనయు కబే్ుల్ టరరలు లేద్ా ఇతర ముఖామ నై్ ఎకిా్ 

మ ంట్ కు దగ్గ రలోల  కెమికల్ కంట ైన్ర్ లన్ు నిలా చేయవదుు . 
" మీరు శుభ్రంగాస్టన్నంచుకోకపోతే,స్టఎవరుస్టచేసాారు?" 
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