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OGÓLNE ZASADY POST�POWANIA PODCZAS MIESZANIA ODPADÓW 

CHEMICZNYCH 

 

Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami systemu gospodarowania odpadami, niebezpieczne 

odpady chemiczne zgromadzone na stanowiskach zbierania odpadów s� przekazywane do 

Magazynu Chemicznego. Nale�y przestrzega� zasady, �e odpady gromadzi si� 

w opakowaniu, które zostanie przekazane wraz z odpadami do utylizacji. Mieszanie 

odpadów nale��cych do tych samych grup odpadowych mo�e by� prowadzone wyj�tkowo 

jedynie przez przeszkolonych pracowników słu�by gromadzenia, utylizacji i eliminacji 

odpadów chemicznych po szczegółowym rozpatrzeniu składu odpadów znajduj�cych si� 

w obu pojemnikach oraz z zachowaniem wszelkich niezb�dnych �rodków bezpiecze�stwa. 

Nie dopuszcza si� mo�liwo�ci mieszania odpadów niezidentyfikowanych X ze sob� 

i z innymi klasami odpadów. Nie wolno miesza� bezpo�rednio substancji, o których wiadomo 

�e: 

• w trakcie reakcji z innymi substancjami mog� wytwarza� toksyczne pary lub gazy (np. 

cyjanki i zwi�zki kompleksowe zawieraj�ce jony cyjankowe)   

• rozkładaj� si� w sposób wybuchowy (np. azydki, nadchlorany, pikryniany, zwi�zki 

polinitrowe, inne materiały wybuchowe, nadtlenki) 

• reaguj� wybuchowo z innymi substancjami (np. polinitrofenole, akroleina i  akrylany 

w �rodowisku kwa�nym, sód i rozpuszczalniki chlorowcowane), 

• reaguj� z innymi substancjami wydzielaj�c du�e ilo�ci ciepła (np. chlorki kwasowe, 

bezwodniki kwasowe reaguj�c z aminami, alkoholami, wod�, mocne kwasy i zasady 

reaguj�c ze sob�),  

• reaguj� z innymi substancjami (a szczególnie z wod�) wytwarzaj�c niebezpieczne gazy 

(takie jak np. wodór, acetylen, butan itp.) tworz�ce z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Do substancji takich nale�� acetylenki, wodorki, zwi�zki Grignarda,  zwi�zki 

metaloorganiczne jak butylolit, metale jak  np. potas, sód i inne, 

• mog� inicjowa� niekontrolowane reakcje rodnikowe (np. nadtlenki, wodoronadtlenki, 

nadkwasy i inne inicjatory reakcji rodnikowych), 

• maj� wła�ciwo�ci piroforyczne i mog� zapocz�tkowa� po�ar (np. nikiel Raney’a lub inne 

piroforyczne katalizatory uwodornienia), 

• maj� silnie redukuj�ce lub silnie utleniaj�ce wła�ciwo�ci (np. kompleksowe wodorki 

metali, zwi�zki chloru, chromu i manganu na wy�szych stopniach utlenienia), 
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• charakteryzuj� si� odra�aj�cym zapachem (np. tiole, niektóre sulfidy, niektóre zwi�zki 

fosforoorganiczne), 

• maj� wła�ciwo�ci dra�ni�ce lub łzawi�ce (lakrymatory) (np. akroleina, zwi�zki siarki). 


