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مقـدمــــة
�حلمد.هلل.رب.�لعاملني,.و�ل�ســـالة.و�ل�ســـالم.على.نبينا.حممد.وعلى.�آله.و�ســـحبه.ومن.تبعهم.باإح�سان.�إىل.يوم.

�لدين,.��ما.بعد:

فـــال.يخلـــو.�لعمل.يف.�ملخترب�ت.من.خماطر.متعددة,.�ســـو�ء.فيما.يتعلق.باملو�د.�لكيميائية.فمنها.�ل�ســـام.ومنها.

�مل�ســـرطن.ومنها.�مل�ســـبب.للعقم.وغري.ذلك,.��و.فيما.يتعلق.بال�جهزة.فمنها.ما.يعمل.بال��ســـعة.ومنها.ما.َي�ســـتخدُم.

�لغاز�ِت.�خلطرَة.ومنها.ذو.�جلهد.�لكهربائي.�لعايل,.وهناك.��ي�ســـًا.�ل�دو�ت.�حلادة.و�لزجاجيات,.وغري.ذلك.من.
�ملخاطر..

وُيعد.�إهماُل.�ل�خِذ.بو�ســـائل.�ل�ســـالمة.د�خل.بيئة.�لعمل.دلياًل.على.�ســـعف.�لوعي.وعـــدِم.�إدر�ك.�آثار.�ملخاطر.

على.�ل�سحة.وعلى.بيئة.�لعمل.لو.وقعت.– ل.قدر.�هلل.–,.وكم.وقع.من.�ل��سر�ر.على.�ل�سحة.و�لبيئة.ب�سبب.�إهمال.

تعليمات.�ل�ســـالمة,.هذ�.يف.�ل�مور.�لظاهرة.�ل�ســـريعة.�ل�ثر,.وهناك.�ل��ســـر�ر.�لتي.ترت�كم.على.�ملدى.�لطويل.ول.

يكون.�رتباطها.بهذ�.�لإهمال.ماثاًل.للعيان,.وقد.ل.يدرك.�لعامل.��ن.�ســـبَبها.�لإهماُل.يف.�ل�خذ.بتعليمات.�ل�ســـالمة.
يف.�ملخترب�ت..

ومقابـــل.ذلـــك,.ُيعد.�حلر�ُص.على.تطبيق.�إجر�ء�ت.�ل�ســـالمة.موؤ�ســـرً�.على.وعي.�لعامل,.وعلى.�ن�ســـباط.بيئة.
�لعمل.

ويتطلب.�لو�ســـوُل.�إىل.هذ�.�مل�ســـتوى.�ملن�سود.جهودً�.جماعية.وفردية؛.تبد��.من.�لرتكيز.على.رفع.�لوعي.وتنتهي.
باحلزم.يف.مر�قبة.مدى.�للتز�م.بتعليمات.�ل�سالمة.

وهذ�.�لدليل.خطوة.من.�ســـمن.خطو�ت.تهدف.لرفع.�لوعي.بهذ�.�ملو�ســـوع.�لهام,.ويتكون.هذ�.�لدليل.من.�ثني.
ع�سر.ف�ساًل.تناولت.��هم.حماور.�ل�سالمة.�ملختربية,.وقد.مت.جمع.�ملادة.�لعلمية.من.عدد.من.�ملر�جع.�ملتخ�س�سة.
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الف�صل الأول

الإعداد والتجهيز للعمل يف املخترب
يهدف.هذ�.�لف�سل.�إىل.�إبر�ز.بع�ص.�لتوجيهات.�لتي.يحتاجها.�لعامل.يف.�ملخترب.قبل.بدء.�لعمل.و��ثناءه.وبعده.

1-1  قبل البدء بالعمل يف املخترب تعرف على الآتي:
• �ملـــو�ّد.�ملوجـــودة.يف.�ملخترب�ت,.��خطارهـــا.وطرق.�لتد�ول.و�لتخزين.�لآمن.و�ملنا�ســـب,.بالإ�ســـافة.�إىل.��نظمة.	

�لطو�رئ.�ملتبعة.
• �قر��.�ملل�ســـقات.�لتي.علـــى.�لعبو�ت,.وبطاقات.بيانات.�ل�ســـالمة.للمو�د.)MSDS(.قبـــل.حتريك.عبو�ت.�ملو�د.	

�لكيميائية.��و.فتحها,.��و.مناولتها.
• ل.ت�ســـتخدم.��بـــدً�.��ي.مـــادة.يف.عبوة.لي�ص.عليها.مل�ســـق.تعريفي.بها,.وقم.باإبالغ.�مل�ســـوؤول.عن.��ي.مل�ســـقات.	

مفقودة.
• تعرف.على.�مل�ســـوؤولني,.وعلى.�إجـــر�ء�ت.�لعمل.وجتهيز�ت.�ملخترب,.و�إذ�.كنت.غـــري.متا�كد.من.��ّي.نقطة.يف.��ي.	

�إجر�ء.فا�ست�سر.�مل�سوؤول.قبل.متابعة.�لعمل.
• تعرف.على.�ملوقع.وعلى.�إجر�ء�ت.�ل�ســـالمة.و��جهزة.�ل�ســـالمة.مثل.طفايات.�حلريق,.وُد�ص.غ�سيل.�لعني.ود�ص.	

غ�ســـيل.�جل�سم,.وعلى.�لإ�ســـعافات.�ل�ّولّية,.و�حلقيبة.�ملعدة.للتعامل.مع.�ملو�د.�ملن�ســـكبة,.ومفتاح.ت�سغيل.�إنذ�ر.
�حلريق,.ومكان.�لهاتف.وخمارج.�لّطو�رئ.

• �لإجر�ء�ت.�لطارئة.للتعامل.مع.�ملو�د.�ملن�سكبة.	
• �إجر�ء�ت.كتابة.تقارير.�حلالت.�لطارئة.و��رقام.�لهو�تف..	
• طرق.�لإخالء.�لرئي�سية.و�لبديلة..	

1-2  اأثناء العمل يف املخترب
• ي�سمح.بدخول.�ملخترب.لال��سخا�ص.�مل�سرح.لهم.فقط..ول.ي�سمح.لال�طفال.بدخوله.	
• ل.ي�سمح.بالتدخني,.��و.�ل�كل,.��و.�ل�سرب,.��و.تخزين.�لطعام.و�مل�سروبات,.ول.��ستعمال.�لعد�سات.�لال�سقة..	
• نادل.	 �رتِد.معطف.�ملخترب.ونّظار�ت.�ل�سالمة,.ومينع.لب�ص.�ل�حذية.�ملفتوحة.مثل.�ل�سّ
• حافظ.على.نظافة.مكان.�لعمل.وخلوه.من.�ملو�د.�لكيميائية.غري.�مل�ستخدمة,.ومن.�لعينات.�حليوية.)��ن�سجة.��و.	

كائنات.حية.دقيقة(,.و�ل�جهزة.�ملتوقفة.عن.�لعمل.
• جتنب.ترك.عبو�ت.�لكو��سف.�سو�ء.�لفارغة.��و.�ملمتلئة.على.�ل�ر�سية.خ�سية.تعر�سها.للك�سر.	
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• ��ســـتخدم.�ملادة.�لكيميائية.بعد.تعرفك.على:.مدى.قابليتها.لال�ســـتعال,.ن�ســـاطها.�لكيميائي,.درجة.�ســـميتها,.	
طـــرق.�لتـــد�ول.و�لتخزين.�لآمن.و�إجـــر�ء�ت.�لّطو�رئ,.وذلـــك.بالرجوع.�ىل.بطاقات.بيانات.�ل�ســـالمة.للمو�د.

..)MSDS(.لكيميائية�
• قم.بتحديث.بطاقات.)MSDS(.�لتي.مر.عليها.��كرث.من.3.�سنو�ت.	
• قم.باإعد�د.قائمة.ح�سر.للمو�د.�لكيميائّية.�ملوجودة.يف.�ملخترب.ور�جعها.ب�سكل.دوري.	
• ل.ت�ستخدم.�ملا�سة.عن.طريق.�لفم.و��ستخدم.�لبد�ئل.�ملتوفرة.لها.	
• حترك.بهدوء.ول.ترك�ص.يف.�ملخترب.	
• ��بِق.على.�ملمر�ت.وخمارج.�لطو�رئ.خالية.من.�لعو�ئق.	
• تا�كد.من.�سهولة.�لو�سول.�إىل.��جهزة.�لطو�رئ.)طفايات.�حلريق,.د�ص.�لطو�رئ.وغ�سيل.�لعيون(.وعدم.�إغالق.	

�لطرق.�ملوؤدية.�إليها.
• �كتب.تقارير.عن.�حلو�دث.�لو�قعة.و�لتي.كادت.��ن.تقع.و�سلمها.للم�سوؤول,.و��ن�سئ.ملفًا.خا�سًا.باحلو�دث.	
• �غ�سل.يديك.جيدً�.قبل.مغادرة.�ملخترب.	
• .�لتخل�ـــص.من.�ل�ســـموم.�ملتطايرة.و�ملو�د.�ســـريعة.�ل�ســـتعال.من.خـــالل.دولب.�ل�بخرة.و�لغـــاز�ت.)�نظر.�إىل.	

ق�سم.4-7(.
• ��ســـتخدم.طـــرق.�لعمل.و�لإجـــر�ء�ت.�لتي.تعمل.على.عدم.�نت�ســـار.�مليكروبات.�حليويـــة.�ملعدية.يف.�ملخترب.من.	

خالل.�لعمل.يف.خز�نة.�ل�سالمة.�لبيولوجية..
• تعامل.مع.عينات.�لدم.و.�سو�ئل.�جل�سم.�لب�سري.كما.لو.كانت.�سديدة.�لعدوى.	
• جتنب.�لن�سغال.بالهاتف.�ملحمول.حال.مبا�سرة.�لعمل.يف.�ملخترب.	

1-3  الّتنظيف قبل املغادرة
قم بجولة تفقدية يف املخترب اأو مكان العمل بعد النتهاء من العمل وقبل املغادرة, وتاأكد من التايل:

• ��غلق.�لغاز,.�ملاء,.�لإ�ساءة,.��جهزة.�ل�سفط.	
• ��عد.�ملو�د.و�ل�جهزة.و�ل�دو�ت.بعد.�لنتهاء.من.��ستخد�مها.�إىل.��ماكن.�لتخزين.�ملنا�سبة.	
• قـــم.بتغليف.�ملخلفات.وكتابة.ماهيتها.ثم.تخل�ص.منها.بالطرق.�لآمنة.)�نظر.ف�ســـل.6.�إجر�ء�ت.�لتخل�ص.من.	

�لنفايات(.
• ��زل.�ل�دو�ت.و�ملعد�ت.�لتالفة.مبا�سرة.وقم.بعمل.�لرتتيبات.�لالزمة.ل�سيانتها.��و.��ستبد�لها.	
• عقم.��ي.جهاز.��و.��د�ة.��و.مكان.عمل.تظن.��نه.تعر�ص.ملو�د.خطرة.	
• ل.تخرج.من.�ملخترب.ب�سيء.من.��دو�ت.�لوقاية.)�ملعطف.– �لقفاز�ت.– �إلخ(.و�تركها.يف.�ملخترب.	
• ��غلق.و��قفل.�ملخترب.عند.مغادرته.	

1-4  ال�صتعداد امل�صتمر ملواجهة الأخطار املحتَملة يف املخترب
حّتى.بعد.معرفتك.و�ســـيطرتك.على.�ملخاطر.�لظاهرة,.قد.ت�ســـتجد.بع�ُص.�ملخاطر.غري.�ملتوقعة,.فمن.�ملهم.��ن.
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تبقى.حذرً�.وم�ستعدً�.ملو�جهتها.بالطريقة.�ملنا�سبة.�إن.وقعت.–ل.قدر.�هلل–..

��ســـتخدم.بطاقات.تعلق.على.باب.�ملخترب.تبني.�ملخاطر.�ملوجودة.د�خله.مبا.يف.ذلك.�ل�جهزة.قيد.�ل�ســـتخد�م.
وتا�كد.من.حتديثها.ب�سكل.م�ستمر,.وقم.بتزويد.�لإد�رة.�مل�سوؤولة.عن.�ل�سالمة.بالتحديث.

• قم بالتفقد ال�صهري حلالة كل من:	
طفايات.�حلريق..-
مغا�سل.�لطو�رئ.للعيون.وغريها.)قم.بت�سغيلها.لعدة.دقائق.و�كتب.��وقات.�لفح�ص.على.�لبطاقات.�ملوجودة..-

عليها(.
حمتويات.�سندوق.�لإ�سعافات.�ل�ولية..-
دولب.�لغاز�ت.و��جهزة.�لتهوية.�ل�خرى..-
خز�نات.�ملو�د.�لكيميائية..-
متديد�ت.�ملاء.و�لغاز�ت.و�ل�سفط...-
تا�كد.من.غلق.مفاتيح.�لغاز.و�ملاء.و�ل�سفط.�ملوجودة.د�خل.غرفة.�لغاز�ت..-
تا�كد.من.قيام.�إد�رة.�ل�سالمة.بفح�ص.وجتريب.طفايات.�حلريق.ومغا�سل.�لطو�رئ.�سنويًا.مع.توثيق.ذلك.عليها..-
• يف و�صط املخاطر املحتملة يف املخترب, كن يقظاً جتاه ما يلي:	

�ملو�د.�لكيميائية:
�لقابلة.لال�ستعال..-
�ل�سامة..-
�ملوؤك�سدة..-
�لن�سطة.للتفاعل..-
�ل�كالة...-

�ل�حياء.�لدقيقة:
�لفريو�سات...-
�لبكترييا..-
�لطفيليات..-
�لريكت�سيا..-
�لفطريات...-

خماطر.��خرى:
�ل��سعة.�ملتا�ينة.وغري.�ملتا�ينة...-
�لكهرباء..-
�لت�سميم.�ل�سيء.لال�جهزة.��و.�لرتتيب.�ل�سيئ.ملكان.�لعمل...-
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م�سببات.�لتعرث.و�ل�سقوط...-
�ل�سو�ساء.و�حلر�رة.�لز�ئدة...-
�لظروف.�لنف�سية.و�لجتماعية.�لتي.قد.ت�سبب.�لتوتر.�لنف�سي..-

1-5  منهجية العمل منفرداً داخل املخترب
يعترب.�لعمل.منفردً�.ممار�سة.غري.�آمنة.يف.��ّي.وقت.كان,.ولكن.�إذ�.كانت.طبيعة.عملك.حتتم.عليك.�لعمل.ب�سكل.
فردي.فيجب.عليك.��خذ.�لإجر�ء�ت.�لالزمة.ل�سمان.��ن.يكون.�لآخرون.على.علم.مبكانك,.وكذلك.�لتفاق.مع.��حد.

�لزمالء.ليتو��سل.معك.من.وقت.�إىل.�آخر.�سو�ء.باحل�سور.لالطمئنان.عليك.��و.عن.طريق.�لهاتف.

قبل القيام باأي عمل منفرداً قم بالتاأكد ومراجعة التايل:
• هل.هناك.��ي.جتارب.خطرية.�سمن.�لعمل.؟.	

مثل.��ن.تتطلب.�لتجربة:
حر�رة.عالية...-
�سفط.قوي...-
مو�د.قابلة.لال�ستعال.ب�سورة.�سريعة.جدً�.)نقطة.�لومي�ص.فيها.منخف�سة(.)ر�جع.ق�سم.2-2-2(...-
مو�د.�سامة...-
كميات.كبرية.من.�ملو�د.وغريها..-
• هل.لديك.خطة.عمل.مكتوبة.؟	
• هل.ر�جعت.و��ست�سرت.�مل�سوؤول.عن.خطة.�لعمل.؟	
• هل.�ملعد�ت.و�ل�دو�ت.و�ل�جهزة.يف.حالة.جيدة.للقيام.بالعمل.؟.	
• هل.تدربت.على.�لقيام.بهذ�.�لعمل.؟	
• هل.لديك.�سجل.يو�سح.وقت.دخولك.وخروجك.من.�ملخترب.؟	
• هل.لديك.�لإ�سعافات.�ل�ولية.ملو�جهة.�حلالت.�لطارئة.؟	
• هل.لديك.و�سيلة.�ت�سال.مبا�سرة.مع.�إد�رة.�ل�سالمة.عند.�لطو�رئ.؟	
• هل.باإمكانك.�لو�سول.للهاتف.يف.حالت.�لطو�رئ.؟	
• هل.يحتوي.باب.�ملخترب.على.نافذة.��و.��ي.و�سيلة.ملعرفة.ما.�إذ�.كان.هناك.�سخ�ص.يف.�لد�خل.؟	
• هل.لديك.معرفة.باإجر�ء�ت.�إخالء.�لطو�رئ.؟	
• هل.باإمكانك.�لو�سول.ل�سندوق.�لإ�سعافات.�ل�ولية.؟	
• هل.باإمكانك.�لو�سول.ل�سندوق.�لطو�رئ.عند.�ن�سكاب.��ي.مادة.؟.	
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الف�صل الثاين

اإر�شادات التعامل مع املواد الـخطرة
تهدف.هذه.�لإر�ساد�ت.�إىل.حماية.�لعاملني.و�سالمتهم.من.خالل.ت�سهيل.عملية.�لو�سول.�إىل.�ملعلومة.�ل�سحيحة.

�لالزمة.لال�ستخد�م.�لآمن.للمو�د.�خلطرة.

تتوفـــر.هـــذه.�ملعلومات.بو��ســـطة:.بطاقـــات.�ملنتج,.وبطاقـــات.بيانات.�ل�ســـالمة.للمـــو�د.)MSDS(,.و�لرب�مج.
�لّتعليمية.

الغر�س الّرئي�س لالإر�صادات هو تعريف املخاطر وت�صنيف املنتج, ويتمثل يف ثالثة عنا�صر رئي�صّية:
• 	.)Labeling(.ملل�سقات.�لتعريفية�
• 	.)MSDS(.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.للمو�د
• 	.)Training(.لتدريب�

املتطلبات الّتنظيمّية: املل�صقات التعريفية, بطاقات بيانات ال�صالمة للماّدة, والّتدريب
)Labeling( 2-1-1  املل�صقات التعريفية

ت�ستخدم.�ملل�سقات.�لتعريفية.للتحذير.من.خماطر.�ملو�د.�لكيميائية.ولتو�سيح.�حتياطات.�ل�سالمة.�ل��سا�سّية.

�ملو�د.�خلطرة.يجب.��ن.ُتَبنّي.خطورتها.عند.نقلها.��و.تخزينها.��و.��ستخد�مها,.�سو�ء.كان.ذلك.بالكتابة.�ملبا�سرة.
قات.��و.�لُرموز,.ويجب.��ن.ُيَثبَّت.على.�لوعاء.ب�سكل.جيد.وبارز. على.�حلاوية.��و.باملُْل�سَ

هناك.نوعان.للبطاقات:.بطاقات.�ل�سركة.�ملوردة.وبطاقات.من.و�سع.�لعاملني.يف.بيئة.�لعمل.

2-1-1-1  مل�صقات املُورِّد
يجب اأن يكون على املواد الكيميائية املُورَّدة مل�صق يحتوي على املعلومات الّتالية:

• ��سم.�ملنتج.	
• ��سم.وعنو�ن.�ل�سركة.�ملوردة.	
• و�سف.لال�خطار.�لّرئي�سّية.للمادة.	
• رموز.�ل�خطار.	
• �إر�ساد�ت.�لتعامل.مع.�ملادة.	
• �لإ�سعافات.�ل�ّولّية.عند.�لطو�رئ.	
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• تاريخ.�ل�سالحية.	
• 	.MSDS.لإحالة.على.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.للمادة�

يف�سل.��ن.توفر.هذه.�ملعلومات.بالّلغتني.�لعربية.و�لجنليزية.

2-1-1-2  مل�صقات من و�صع العاملني
يجب اأن ُت�صتخدم مثل هذه املل�صقات التعريفية يف احلالت التالية:

• عند.حت�سري.مو�د.كيميائية.مثل.�ملحاليل.�لقيا�سية.	
• عند.نقل.�ملو�د.من.��وعيتها.�ل��سلية.�إىل.��وعية.��خرى.	
• عندما.تتلف.بطاقة.�ملوّرد.�ل��سلّية.��و.تكون.غري.مقروءة.	

ويجب اأن حتتوي املل�صقات املعدة يف مقر العمل على املعلومات الّتالية:
• ��سم.�ملنتج,.ويجب.��ن.يكتب.كاماًل.كما.هو.يف.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة,.وي�ساف.�إليه.درجة.تركيز.�ملادة.	
• �إر�ساد�ت.�لتعامل.�لآمن.مع.�ملادة.	
• و�سف.لال�خطار.�لّرئي�سّية.للمادة.	
• �لإ�سعافات.�ل�ّولّية.عند.�لطو�رئ.	
• تاريخ.�ل�سالحية.	
• 	.MSDS.لإحالة.على.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.للمادة�

2-1-1-3  الإلتزام باملل�صقات التعريفية
ُي�ســـمح.ببع�ص.�ل�ستثناء�ت.�ملحدودة.يف.متطلبات.�ملل�سقات.�لتعريفية.للكيماويات.�مل�ستخدمة.يف.�ملخترب�ت,.
وتنطبق.هذه.�ل�ستثناء�ت.على.�ملو�د.�سو�ء.�مل�سّنعة,.��و.�ملنقولة,.��و.�مل�ستخدمة,.��و.�ملحّللة.يف.�ملخترب�ت.طاملا.وجد.

�ل�سرطان.�لتاليان:
• ��ن.ل.ُتْنَقل.�ملادة.خارج.�ملخترب.	
• 	.MSDS.وجود.بطاقات

عند.حت�سري.�ملحاليل.�لكيميائية.��و.نقلها.من.وعاء.�إىل.�آخر.يجب.��ن.حتتوي.�لبطاقات.�ملل�سقة.عليها.على.�لتايل:
��سم.�ملادة,.وميكن.��ن.يكون:

�ل�سم.�لكامل.للمادة.كما.هو.يف.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.MSDS.بالإ�سافة.�إىل.درجة.تركيزه..-
��و.�لخت�سار.�ملعتمد.لها..-

2-1-1-4  قائمة اخت�صارات املختربات املعتمدة
• ي�ستح�سن.و�سع.قائمٍة.معتمدة.لخت�سار�ت.�ملخترب�ت,.ت�سمح.هذه.�لقائمة.للمعامل.��ن.ت�ستخدم.�لخت�سار�ت.	

على.�ملل�سقات.�لتعريفية.على.�ملو�د..
• يجب.و�سع.ن�سخة.من.هذه.�لقائمة.يف.��ماكن.قريبة.من.مو�قع.تخزين.�ملو�د.�لكيميائية,.ون�سخة.��خرى.يف.��ول.	
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ملف.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة,.ويتم.�لتحقق.من.و�سعها.يف.هذين.�ملو�سعني.يف.�لفح�ص.�لدوري.لل�سالمة.
• يتم.حتديث.هذه.�لقائمة.يف.حال.وجود.تغري�ت.	
• يف.حال.وجود.مقرتحات.لتعديل.��و.�إ�ســـافة.�خت�ســـار�ت.جديدة,.يرجى.�لتو��ســـل.مع.م�سوؤول.�ل�سالمة.�ملخت�ص,.	

ويذكر.فيها.�ل�سم.�لكامل.the.CAS.number,.ويرفق.ن�سخة.من.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.

2-1-1-5  بطاقات العّينات
عّينات.�ملخترب.هي.عّينات.مقّرر.��ن.حُتلل.��و.ت�ستخدم.لغر�ص.تعليمّي.��و.بحثي,.وهي.غري.�ملو�د.�لكيميائية.�لتي.

ت�ستخدم.للتحاليل.

وتتطلب مثل هذا النوع من العينات - والتي يعتزم حتليلها يف اأقرب وقت - من ال�صخ�س الذي اأعدها, ما يلي:
• متييز.وتعريف.�لعّينات.بو�سوح.	
• يجب.��ن.يكوَن.و�سُف.حمتويات.�لعّينة.متاحًا.ب�سهولة.)على.�سبيل.�ملثال.يكون.مدونًا.يف.�سجل.�ملخترب(.	
• يجب.��ن.تكون.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.MSDS.للعينة.�إن.وجدت.متوفرة.ب�سهولة.	

العّين���ات الت���ي يج���ب اأن ُتْنَقل اإىل خارج املخترب لتحلل مثاًل يف مكان اآخر يجب اأن ُيل�صق عليها بطاقة حتتوي 
على املعلومات التالية:

• تعريف.بالعينة.	
• ��سم.�ساحب.�لعينة.)�لذي.��عد.�لعينة(.	
• رقم.�ملخترب.و�ملبنى.	
• رقم.هاتف.لالت�سال.يف.�حلالت.�لطارئة.	

عندمـــا.تكـــون.�لعّينات.��كرب.مـــن.10.كيلوجر�مات.يجب.��ن.تكون.�لبطاقة.�ملل�ســـقة.على.��وعيتها.تفي.مبطالب.
بطاقة.�ملوّرد.�نظر.�لق�سم.1-1-2.

Material Safety Data Sheet )MSDS( 2-1-2  بطاقة بيانات ال�صالمة للمادة
بطاقة.بيانات.�ل�ســـالمة.للمادة.هي:.عبارة.عن.ن�ســـر�ت.تعريفية.توفر.معلومات.كيميائية.وفيزيائية.ومعلومات.

متعّلقة.بال�سمية.للمو�د.�لكيميائية,.بالإ�سافة.�إىل.معلومات.عن.�لإجر�ء�ت.�لوقائّية.و�لّطو�رئ.

يجب.��ن.تكون.�لبطاقات.متاحة.للقر�ءة.ب�سكل.و��سح.و�سهل.على.�لعاملني.مع.�لكيماويات.��و.من.قد.يتعر�ص.لها.

2-1-2-1  م�صئولّيات املوّرد
يجـــب.على.موّرد.��و.مـــوزع.�ملو�د.�لكيميائية.تزويد.�جلهـــة.�لطالبة.ببطاقات.بيانات.�ل�ســـالمة.للمادة.باللغتني.
�لعربية.و�لإجنليزية,.��ي�ســـًا.يطلب.من.�ملورد.��و.�ملوزع.حتديث.معلومات.�لبطاقات.يف.حال.وجود.معلومات.جديدة.

للمادة..و��ن.ُي�سعر.�ملورُد.��و.�ملوزُع.�جلهَة.�لطالبة.بالتحديث.
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2-1-2-2  م�صئولّيات املخترب
يجب.على.�لوحدة.�لإد�رية.�ملعنية.مبتابعة.تطبيق.�إجر�ء�ت.�ل�سالمة.يف.�ملخترب.توفرُي.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.

للمو�د.�لكيميائية.وو�سعها.يف.مكان.و��سح.َي�سهل.و�سوُل.�لعاملني.يف.�ملخترب.�إليها..

بالن�صبة لقائمة بطاقات بيانات ال�صالمة MSDS اخلا�صة مبخترب ما, يكون ذلك املخترب م�صئوًل عما يلي:
• حتتوي.�لقائمة.على.بطاقات.MSDS.لكّل.�ملو�د.�لكيميائية.�مل�ستخدمة.يف.�ملخترب.	
• حتتوي.على.بطاقات.MSDS.لكّل.�ملو�د.�ل�ستهالكية.يف.�ملخترب.)مثل.�ملنظفات.وغريها(..	
• حتديث.بطاقات.MSDS.عند.توفر.��ي.معلومات.جديدة.	
• ��ن.تو�سع.بطاقات.MSDSيف.مكان.و��سح.ومعروف.ي�سهل.وي�سجع.�لعاملني.على.�لطالع.عليها.	

:MSDS.ولت�سهيل.�إد�رة.بطاقات

ميكن.��ن.يقوم.�لباحثون.و�مل�ســـرفون.على.�ملخترب�ت.باختيار.قائمة.موحدة.�ســـاملة,.وتو�ســـع.يف.مكان.مركزي.

منا�سب.بحيث.يكون.يف.متناول.جميع.�لعاملني.يف.�ملخترب�ت,.ب�سرط.��ن.تكون.�ملخترب�ت.�لتي.يخدمها.هذ�.�ملكان.

متقاربـــة.ويف.نف�ص.�ملبنى,.وي�ســـتطيع.�جلميع.�لو�ســـول.�إليه.متى.ما.��ر�دو�.ذلك,.و�إن.كان.هـــذ�.�ملكان.يقفل.��حيانًا.
فيجب.��ن.يحتفظ.�جلميع.بن�سخة.من.�ملفتاح,.ويجب.��ن.يبلغ.�جلميع.بهذ�.�ملوقع.

MSDS 2-1-2-3  مكان بطاقة بيانات ال�صالمة للمادة
قوائم بطاقات MSDS ميكن اأن حتفظ بعدة طرق, منها:

1. ب�سكل.ورقي.د�خل.ملفات.يف.خز�نة.منا�سبة.-
2. يف.�لكمبيوتر.�ل�سخ�سّي.ب�سكل.�إلكرتوين.قابل.للطباعة.-
3. ��و.با�ّي.و�سيلة.تخزين.��خرى.-

يجب.�إ�ســـعار.�لعاملني.)باحثني.– فنيني(.مبكان.بطاقات.MSDS,.و��ن.يكون.با�ســـتطاعتهم.�لو�ســـول.�إليها.يف.
��ي.وقت.��ر�دو�.ذلك.

يو�سى.��ن.تو�سع.جميع.بطاقات.MSDS.يف.ملف.مميز.�للون.)��حمر(,.مرتبة.��بجديًا,.ويف.موقع.�سهل.�لو�سول.
�إليه,.ويف�سل.��ن.تكون.بالقرب.من.جهاز.هاتف.للطو�رئ.

حتتفظ.�إد�رة.�ل�سالمة.بقائمة.لبطاقات.�لـ.MSDS.)بطاقات.�حتياطية(.جلميع.�ملو�د.�لكيميائية.�ملوجودة.يف.

خمترب�ت.�ملدينة.وذلك.ملنع.وقوع.��ي.��خطار.��و.���سر�ر.– ل.قدر.�هلل.– يف.حال.كان.جميع.�ملوظفني.خارج.�ملخترب,.

ويكون.ح�سول.�إد�رة.�ل�سالمة.عليها.باإحدى.طريقتني.�إما.�متالكها.ل�دلة.�ساملة,.و�إما.��ن.تزودهم.�إد�رة.�مل�سرتيات.
بن�سخة.من.بطاقة.كل.مادة.كيميائية.ت�سرتى..

2-1-2-4  الإ�صارة اإىل موقع بطاقات MSDS يف خريطة املوقع
ل.ملوقع.ملف.بطاقات.MSDS.)على.�سبيل.�ملثال:.�لرف.�لثاين. خريطة.�ملوقع.يجب.��ن.حتتوي.على.و�سف.مف�سّ
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على.حامل.�لكتب.�ل��سود(.

MSDS 2-1-2-5 فح�س ومراجعة بطاقات
.يجـــب.��ن.يكـــون.ُعمر.بطاقـــات.MSDS.��قّل.من.3.�ســـنو�ت,.عند.�لقيام.بجولة.�ســـالمة.علـــى.�ملخترب�ت.يقوم.
�ملر�قب.مبر�جعة.�لبطاقات.عن.طريق.�ختيار.ع�سو�ئي.خلم�ص.مو�د.كيميائية.تكون.موجودة.يف.�ملخترب�ت.ويتحقق.

من.وجود.بطاقات.�ل�سالمة.�خلا�سة.بها.

Training 2-1-3  التدريب
�لتعليم.و�لتدريب.يوفر�ن.تعليمات.مف�سلة.��كرث.ودقيقة.لالإجر�ء�ت.�ل�سرورية.للعمل.با�مان.

يعتـــرب.�لتدريب.عن�ســـرً�.رئي�ســـّيًا.و�إلز�ميًا.لـــكل.�ملوظفني.�لذين.يتعاملـــون.مع.�ملو�د.�لكيميائية,.ي�ســـمل.ذلك.
�لباحثني.و�لفنيني.و�لطلبة.و�لباحثني.�لز�ئرين.

م.�لّتدريب.�إىل.جزئني:.�لّتدريب.�ل��سا�سي,.وتدريب.متقدم.خا�ص.بوظيفة.معينة.��و.مو�سوع.معني. ميكن.��ن.ُيَق�سَّ

2-1-3-1  التدريب الأ�صا�صي
وهـــو.تدريب.يف.معرفة.ت�ســـنيف.�ملو�د.�لكيميائية.بالإ�ســـافة.�إىل.�ملخاطر.و�لحتياطات,.ويف.تف�ســـري.حمتوى.

.MSDS.مل�سقات.�ملو�د.�لكيميائية.وكذلك.بطاقات.بيانات.�ل�سالمة.للمو�د

هذ�.�لتدريب.يعترب.�إلز�ميًا.ملوظفي.�ملخترب�ت.ب�سكل.دوري,.بالإ�سافة.�إىل.�لطالب.�ملتدربني.

2-1-3-2  تدريب متقدم خا�س بوظيفة معينة اأو مو�صوع معني
يوفـــر.هذ�.�لتدريب.�لتعريـــف.بالإجر�ء�ت.�ملطلوبة.للتعامل.و�لتخزين.�لآمن.للمـــو�د.�لكيميائية.�لتي.توجد.يف.
جميع.�ملخترب�ت,.وي�ســـمل.��ي�ســـًا.طرق.�لتعامل.مع.�لن�ســـكابات.و�لت�ســـربات,.و�لتخل�ص.من.�لنفايات,.وتعليمات.

�لإ�سعافات.�ل�ّولّية.

يعد.هذ�.�لتدريب.من.م�سئولّية.�لباحثني.�لّرئي�سّيني.وم�سرفي.�ملخترب�ت.

�لإد�رة.هي.�مل�سوؤولة.عن.متابعة.�لتدريب,.وتقوم.بتزويد.�مل�سرفني.بقائمة.متجددة.بعناوين.�لدور�ت.�لتدريبية.
ذ�ت.�لعالقة.و��وقات.�نعقادها..

2-2  معرفة معلومات ال�صالمة

2-2-1  رموز ال�صالمة
تق�ّســـم.�ملو�ّد.�خلطرة.بناءً�.على.خ�سائ�سها.�إىل.�ســـّتة.فئات.رئي�سّية,.ويبني.�جلدول.رقم.)1(.ت�سنيف.�ملو�د.
�لكيميائية.ورموزها.�ملقابلة.)Pictograms(,.بالإ�سافة.�إىل.�ل�سمات.�لعاّمة.و�لحتياطات.�لالزمة.عند.�لتعامل.مع.

هذه.�ملو�د.
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جدول )1( - التعامل مع املواد: اخل�صائ�س العامة, واإجراءات التخزين واملناولة

الحتياطاتاخل�صائ�سالرمزالفئة

�لفئة.)��(.�لغاز�ت.
�مل�سغوطة

• �لغاز.د�خل.�ل��سطو�نة.حتت.�ل�سغط.	
• �ل��ســـطو�نة.قد.تنفجر.عند.تعر�ســـها.	

للحر�رة.��و.�ل�سرر.
• �لت�ســـرب.�ل�ســـديد.من.تيـــار.�لغاز.قد.	

��ســـابات. ي�ســـبب. ��و. �جللـــد. يخـــرق.
مميتة.

• �لنقل.و�ملناولة.بعناية.وحذر.	
• تا�كد.من.تثبيت.�ل��سطو�نات.جيدً�.	
• خزنهـــا.بعيـــدً�.عـــن.م�ســـادر.�للهـــب.	

و�حلر�رة.
• ��ستعمل.منظمًا.منا�سبًا.لل�سغط.	

�لفئة.)ب(.�ملو�د.�لقابلة.

لالحرت�ق.و�ملو�د.�سريعة.
�ل�ستعال

• قـــد.حتـــرتق.��و.تنفجر.عند.تعر�ســـها.	
للحر�رة.��و.�ل�سر�ر.��و.�للهب.

• �سريعة.�ل�ستعال:.حترتق.ب�سهولة.عند.	
درجة.حر�رة.�لغرفة.

• �لقابلة.لالحرت�ق:.حترتق.�إذ�.�سخنت.	

• خزنهـــا.بعيدً�.عـــن.م�ســـادر.�حلر�رة.	
و�ل�سر�ر.و�للهب.

• خزنها.بعيـــدً�.عن.�لفئـــة.)ج(.)�ملو�د.	
�ملوؤك�سدة(.

• مينع.�لتدخني.بالقرب.منها.	

�لفئة.)ج(.�ملو�د.
�ملوؤك�سدة

• قد.تت�سب.يف.�إ�ستعال.��و.�نفجار.غريها.	
مـــن.�ملو�د.�لكيميائيـــة.وذلك.لإنتاجها.

لال�ك�سجني.
• قـــد.حتـــرق.�جللد.وت�ســـر.�لعـــني.عند.	

�ملالم�سة.

• خزنهـــا.بعيـــدً�.عـــن.م�ســـدر.�حلر�رة.	
و�ل�ستعال.

• خزنهـــا.بعيـــدً�.عـــن.�لفئـــة.ب.)�ملو�د.	
�ســـريعة. و�ملـــو�د. لالحـــرت�ق. �لقابلـــة.

�ل�ستعال(.
• �ل�سخ�ســـية.	 �لوقايـــــــة. ��دو�ت. �رتــــــد.

�ملنا�سبة.

�لفئة.)د(.�ملو�د.�ل�سامة.
و�ملعدية

�لق�سم.�ل�ول:
مو�د.ت�سبب.�آثارً�.�سامة.

فورية.وخطرية

قـــد.ت�ســـبب.�لوفـــاة.��و.�إ�ســـابات.خطرية.

مبا�ســـرة.بعد.��ستن�ســـاقها.��و.�بتالعها.��و.
�مت�سا�سها.من.خالل.�جللد.

• جتنب.��ستن�ساق.�لغاز�ت.و�ل�بخرة.	
• جتنب.مالم�ستها.للجلد.��و.�لعني.	
• �رتــــــد.��دو�ت.�لوقايــــــــة.�ل�سخ�ســـية.	

�ملنا�سبة.
• ل.تا�كل.��و.ت�سرب.بجانب.هذه.�ملو�د.	
• مينع.�لتدخني.بالقرب.منها.	
• ��غ�سل.�ليدين.جيدً�.بعد.�لتعامل.معها.	

�لفئة.)د(.�ملو�د.�ل�سامة.
و�ملعدية

�لق�سم.�لثاين:
�ملو�ّد.ذ�ت.�لآثار.�ل�سمية.

�ل�خرى

• قد.ت�ســـبب.�لوفاة.��و.�لإ�ســـابة.�لّد�ئمة.	
عند.�لتعر�ص.لها.ب�ســـورة.مكـــّررة.��و.

طويلة.�ل�جل.
• قـــد.يت�ســـبب.يف.تهييج.�لعيـــون,.�جللد.	

وجماري.�لّتنّف�ص.
• قد.يوؤّدي.�إىل.م�ســـاكل.مزمنة.يف.�لّرئة.	

وح�سا�سية.�جللد.
• قـــد.ي�ســـّبب.�ل�ســـرر.للكلـــى.��و.�لكبد,.	

��و. �خللقّيـــة. �لت�ســـوهات. �ل�ّســـرطان,.
�لعقم.

• جتنب.��ستن�ساق.�لغاز�ت.و�ل�بخرة.	
• جتنب.مالم�ستها.للجلد.��و.�لعني.	
• �رتــــــد.��دو�ت.�لوقايــــــــة.�ل�سخ�ســـية.	

�ملنا�سبة.
• ل.تا�كل.��و.ت�سرب.بجانب.هذه.�ملو�د.	
• مينع.�لتدخني.بالقرب.منها.	
• ��غ�سل.�ليدين.جيدً�.بعد.�لتعامل.معها.	
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الحتياطاتاخل�صائ�سالرمزالفئة

�لفئة.)د(.�ملو�د.�ل�سامة.
و�ملعدية

�لق�سم.�لثالث:
�لإ�سابات.�حليوية.
.)Biohazardous(

�ملعدية.

�لتعر�ص.للكائنات.�حليـــة.�لدقيقة.)على.

�ســـبيل.�ملثـــال,.�لبكترييـــا,.�لفريو�ســـات,.

�لفطريات.و.�سمومهم(.قد.ي�سّبب.�ملر�ص.
��و.�ملوت.

• �رتـــد�ء.��دو�ت.�لوقايـــــــة.�ل�سخ�ســـية.	
و�ملالب�ص.�ملنا�سبة..

• �لعمل.مع.هذه.�لكائنات.يكون.با�ماكن.	
معزولة..

• م.مكان.�لعمل.مبا�سرة.بعد.�لنتهاء.	 َعقِّ
• ��غ�سل.�ليدين.جيدً�.بعد.�لتعامل.معها.	

•فئة.)هـ(.�ملو�د.�ل�كالة ت�ســـبب.تاآكل.)حـــرق(.عند.�ت�ســـالها.	
ومالم�ستها.للعيون.و�جللد.

• حترق.��ن�ســـجة.�جلهاز.�لتنف�ســـي.عند.	
��ستن�ساقها..

• خزن.�لقو�عـــد.و�ل�حما�ص.يف.مناطق.	
مف�سولة.عن.بع�سها.

• جتنب.��ستن�ساق.هذه.�ملو�د.	
• جتنب.مالم�ستها.للجلد.��و.�لعيون.	
• �رتـــد�ء.��دو�ت.�لوقايـــــــة.�ل�سخ�ســـية.	

�ملنا�سبة..

فئة.)و(.مو�د.خطرية.
�لتفاعل

• عندمـــا.تكـــون.غـــري.م�ســـتقرة.تتفاعل.	
ب�ســـورة.خطرية.عند.�لرج.��و.�ل�سغط.
��و.�حلر�رة.��و.عند.تعر�سها.لل�سوء.

• قد.ت�ســـبب.�لحـــرت�ق.��و.�لنفجـــار.��و.	
�إنتـــاج.غاز�ت.خطـــرية.عندما.تختلط.

مع.�ملو�د.غري.�ملتو�فقة.معها..

• خزنها.بعيدً�.عن.�حلر�رة.	
• جتنب.��سطد�مها.��و.�حتكاكها.	
• �رتـــد�ء.��دو�ت.�لوقايـــــــة.�ل�سخ�ســـية.	

�ملنا�سبة..

Flash Point 2-2-2  نقطة الومي�س
هي.��دنى.درجة.حر�رة.ل�سائل.ما.تت�ساعد.عندها.��بخرة.من.هذ�.�ل�سائل.كافية.لتكوين.خليط.قابل.لال�ستعال,.

بحيث.�إذ�.ُقرب.منها.لهب.��ستعل.�ملزيج.يف.�سورة.ومي�ص.خاطف,.وينتهي.مبجرد.�إبعاد.�للهب.

وعلى.هذ�.فتعترب.�ملادة.�ل�قل.يف.نقطة.�لومي�ص.هي.�ل�كرث.خطورة.يف.�ل�ستعال.

هناك.عدد.من.�ملذيبات.�ل�ســـائعة.يف.�ملخترب�ت.)على.�ســـبيل.�ملثال:.�ل��ســـيتون,.�لبنزين,.ثنائي.�إيثيل.�لإيرث,.
�مليثانول(.لها.نقاط.ومي�ص.حتت.درجة.حر�رة.�لغرفة.

Autoignition Temperature 2-2-3  درجة حرارة ال�صتعال الذاتية
هي.درجة.�حلر�رة.�لتي.ت�ســـتعل.عندها.�ملادة.تلقائيًا.حتى.عند.عدم.وجود.م�ســـدر.لالإ�سعال.حيث.�إن.�ل�سر�رة.

غرُي.�سروريٍة.ل�ستعال.هذه.�ملادة.عند.و�سول.بخار.�ملادة.�إىل.درجة.�ل�ستعال.�لذ�تي.

وعليـــه.فتعتـــرب.�ملادة.�ل�قـــل.يف.درجة.حر�رة.�ل�ســـتعال.�لذ�تيـــة.هي.�ل�كرث.�حتمـــاًل.با�ن.ت�ســـبب.�حلر�ئق.يف.
�ملخترب�ت.
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الف�صل الثالث

خماطر املواد الكيميائية والـحد منها
علـــى.�لرغـــم.من.تعدد.خماطر.�ملو�د.�لكيميائية.�إل.��نه.ميكن.�حلد.منها.وتالفيها.باإذن.�هلل.باتباع.�لإجر�ء�ت.

�ملو�سى.بها.لكل.مادة.ح�سب.طبيعتها.وت�سنيفها.

3-1  منافذ املواد الكيميائية ال�صامة اإىل ج�صم الإن�صان
ميكن للمواد الكيميائية ال�صامة الدخول اإىل اجل�صم عن طريق اأربعة منافذ:

1. ��ستن�ساق.�ل�بخرة.و�لغاز�ت.و�جلزيئات.�لدقيقة.�ملت�ساعدة.من.�ملو�د.�لكيميائية..-
2. �مت�سا�ص.�جللد.للمو�د.�لكيميائية.و�لغاز�ت.و�ملو�د.�ل�سلبة.و�ل�بخرة.عند.�لتعر�ص.لها.باللم�ص.ونحوه.-
3. �بتالع.�ملو�د.�لكيميائية.ب�سكل.مبا�سر.��و.غري.مبا�سر.عن.طريق.�ل�غذية.و�مل�سروبات.�مللوثة.باملو�د.�لكيميائية.-

��و.مل�ص.�لفم.باليد.�مللوثة.)ق�سم.�ل�ظافر,.و�لتدخني(.
4. �جلروح.�لناجتة.عن.�ل�دو�ت.�حلادة.�مللوثة.باملو�د.�لكيميائية.كالإبر.وغريها.-

Flammable Chemicals 3-2  املواد الكيميائية القابلة لال�صتعال
حترتق.�ملو�د.�لقابلة.لال�ستعال.Flammable.ب�سهولة.يف.درجة.حر�رة.�لغرفة.عند.تعر�سها.لل�سرر.��و.�للهب,.يف.

حني.ل.ت�ستعل.�ملو�د.�لقابلة.لالحرت�ق.Combustible.�إل.بعد.�رتفاع.درجة.حر�رتها.

�ل�سو�ئل.�لقابلة.لال�ستعال.��و.��بخرتها.هي.�لتي.ت�سكل.��غلب.خماطر.�حلر�ئق.يف.�ملخترب�ت.

ر�جـــع.�لف�ســـل.�خلام�ـــص.�لفقرة.4.لالطـــالع.على.تفا�ســـيل.�لتعامـــل.�لآمن.مع.�ملـــو�د.�لقابلة.لال�ســـتعال.يف.
�ملخترب�ت.

Oxidizing Chemicals 3-3  املواد الكيميائية املوؤك�ِصدة
�ملـــو�د.�ملوؤك�ســـدة.تنتج.عنا�ســـر.موؤك�ِســـدة.مثل.�ل�وك�ســـجني.��و.�لكلور,.ولها.�لقدرة.على.�إ�ســـعال.�ملـــو�د.�لقابلة.
لال�ستعال.��و.�لقابلة.لالحرت�ق.حتى.يف.حال.نق�ص.�ل�وك�سجني.يف.�جلو..)ر�جع.�لف�سل.�خلام�ص.�لفقرة.�لوىل(..

�ملو�د.�لكيميائية.�ملوؤك�ِســـدة.تزيد.من.�ســـرعة.و�ســـدة.��ســـتعال.�لنار,.م�ســـببة.��ســـتعال.و�حرت�ق.مو�د.ل.ت�ستعل.
ب�سرعة.و�سهولة.يف.�لعادة.

ميكن للمواد املوؤك�صدة اأي�صاً اأن:
1. تتفاعل.مع.غريها.من.�ملو�د.�لكيميائية.م�سببة.�نبعاث.غاز�ت.�سامة.-
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2. تتحلل.وتطلق.غاز�ت.�سامة.عند.ت�سخينها...-
3. حترق.��و.تهيج.�جللد.و�لعيون.وجماري.�لتنف�ص.و�ل�ن�سجة.�ل�خرى.-

�لحتياطات.�لتي.يجب.�تباعها.عند.��ستخد�م.��و.تخزين.�ملوؤك�سد�ت.يف.�ملخترب.ت�سمل.ما.يلي:
1. حفظها.بعيدً�.عن.�ملو�د.�لقابلة.لال�ستعال.و.�لقابلة.لالحرت�ق..-
2. ِع..- نِّ غلق.�حلاويات.باإحكام.ما.مل.يتبني.خالف.ذلك.يف.تعليمات.�ملُ�سَ
3. ِع.عند.��ستعمالها.يف.حت�سري.�ملحاليل.- نِّ �تبع.تعليمات.�ملُ�سَ
4. للوقاية.من.�لتعر�ص.لغبار.�ملو�د.�ل�كالة.قم.ب�سر�ئها.يف.حالة.�سائلة.بدًل.من.�جلافة.-
5. ��ستعمل.�لرت�كيز.�ملخففة.منها.قدر.�مل�ستطاع.لتقليل.ن�ساطها.�لكيميائي.-
6. �رتد.مالب�ص.و�قية.للجلد.و�لعينني.منا�سبة.لهذه.�ملو�د.-
7. تا�كد.من.تو�فق.�ملو�د.�ملوؤك�سدة.مع.بع�سها.�لبع�ص.عند.تخزينها.يف.مكان.و�حد.-

Reactive Chemicals 3-4  املواد الكيميائية الن�صطة
�ملو�د.�لكيميائية.�لن�ســـطة.مو�د.لها.ميل.�ســـديد.للتفاعل.عند.تعر�ســـها.للهو�ء.��و.�ملاء.��و.مادة.كيميائية.ما,.��و.

عند.تعر�سها.لالهتز�ز.�ل�سديد.

ميكن للمواد الكيميائية الن�صطة اأن:
• تكون.ح�سا�سة.للت�سادم.��و.�لرجتاج.��و.�حلر�رة.��و.�ل�سغط.��و.�ل�سوء.	
• تتفاعل.ب�سكل.خطري.مع.�ملاء.��و.�لهو�ء.	
• حترتق.وتنفجر.��و.توؤدي.لال�ستعال.��و.تنتج.غاز�ت.�سامة.عند.خلطها.مبو�د.غري.متو�فقة.معها..	
• تتحلل.ب�سدة,.��و.تتبلمر.��و.تتكثف.	
• تكون.�سامة.��و.��كالة.��و.موؤك�سدة.��و.قابلة.لال�ستعال..	
• تتحول.�إىل.مو�د.خطرة.مع.مرور.�لزمن.)على.�ســـبيل.�ملثال.ثنائي.�إيثيل.�لإيرث.Diethyl.Ether.وحملول.حم�ص.	

.)Solutions.of.Picric.Acid.لبكريك�

اتبع الحتياطات التالية عند التعامل مع املواد الكيميائية الن�صطة:
1. تعرف.على.�ملخاطر.�ملرتبطة.بهذه.�ملو�د.�لكيميائية.وتعامل.معها.بالطرق.�لتي.حتافظ.بها.على.��ستقر�رها.-
2. خزنها.وتعامل.معها.بعيدً�.عن.�ملو�د.�لكيميائية.�لغري.متو�فقة.-
3. ��بعـــد.�لكيماويات.�لتي.تتفاعل.مع.�ملاء.عن.م�ســـادر.�ملاء.كا�نابيب.�ملياه.ومر�ســـات.�إطفاء.�حلر�ئق.و��حو��ص.-

�ملياه.
4. تعامل.معها.يف.دولب.�لغاز�ت..-
5. �رتد.مالب�ص.وقاية.�جللد.و�لعني.�ملنا�سبة.-
6. �عمل.بكميات.�سغرية..-
7. ��ستهلك.هذه.�ملو�د.��و.تخل�ص.منها.قبل.�نتهاء.�سالحيتها.-
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Corrosive Chemicals 3-5  املواد الكيميائية الأكالة
�ملـــو�د.�ل�كالـــة.هي.مو�د.مثـــل.�ل�حما�ص.و�لقو�عـــد.)�ملو�د.�لكاويـــة,.�لقلويات(.و�لتي.ميكن.��ن.تتلف.��ن�ســـجة.

�جل�سم.عند.��ستن�ساقها,.��و.�بتالعها.��و.�لتعر�ص.لرذ�ذها,.�إ�سافة.�إىل.��نها.قد.توؤدي.�إىل.ما.يلي:
1. ميكن.��ن.تلحق.�ل�سرر.باملعادن.و.تطلق.غاز.�لهيدروجني.�لقابل.لال�ستعال..-
2. ميكن.��ن.ت�سر.بع�ص.�ملو�د.�لبال�ستيكية.-
3. بع�ص.�ملو�د.�ل�كالة,.مثل.حم�ص.�لنيرتيك.و�لكربيتيك.و�لبريكلوريك,.هي.مو�د.موؤك�سدة.��ي�سًا,.وبالتايل.فهي.-

غري.متو�فقة.مع.�ملو�د.�لقابلة.لال�ستعال.��و.�لقابلة.لالحرت�ق..
4. ميكن.��ن.تطلق.مو�د.�سامة.��و.متفجرة.عند.تفاعلها.مع.مو�د.كيميائية.��خرى.-
5. ميكن.��ن.تنتج.حر�رة.عندما.تخلط.مع.�ملاء.-

�تبع.�لحتياطات.�لتالية.عند.�لتعامل.مع.�ملو�د.�لكيميائية.�مل�سببة.للتاآكل:
1. �رتد.مالب�ص.وقاية.�جللد.و�لعني.�ملنا�سبة.-
2. ��ستخدم.���سعف.تركيز.قدر.�لإمكان.-
3. تعامل.معها.يف.دولب.�لغاز�ت.-
4. ��ستخد�م.�حلاويات.�مل�ساعدة.عند..نقل.وتخزين.�ملو�د.�ل�كالة...-
5. د�ئمًا.خفف.باإ�سافة.�ل�حما�ص.�إىل.�ملاء,.و�خلط.ببطء..-
6. خزن.�لحما�ص.بعيدً�.عن.�لغاز�ت..-

3-6  التعامل مع الكيماويات املن�صكبة

3-6-1  الت�صدي لالن�صكابات الطارئة
م�سرفو.�ملخترب�ت.هم.�مل�سوؤولون.عن.�لتحديد.�مل�سبق.لالإجر�ء�ت.�لتي.يجب.��ن.تتخذ.ل�ي.�ن�سكاب.يحتمل.��ن.

يقع.يف.خمترب�تهم.

وعلى.�ل�فر�د.�لذين.يحتاجون.�إىل.م�ساعدة.يف.�إعد�د.خطط.�لت�سدي.لالن�سكابات,.��و.يف.�حلالت.�لتي.حتتاج.
�إىل.معد�ت.كبرية.��و.م�ساعدة.تقنية.�لت�سال.باإد�رة.�ل�سالمة.�لوقائية.

يتم.�لتعامل.مع.�لبالغات.من.خالل.رقم.هاتف.�لطو�رئ.3888.

3-6- 2 و�صع خطط الت�صدي لالن�صكابات

3-6-2-1  الت�صالت
على.جميع.�ملخترب�ت.�لتي.يوجد.بها.مو�د.خطرة.توفري.و�ســـائل.�ت�سال.بال��سخا�ص.�لذين.ميكن.��ستدعاوؤهم.
يف.حالت.�لطو�رئ.�لتي.تتعلق.مبخترب�تهم,.خا�ســـة.للحالت.�لطارئة.�لتي.تقع.يف.غري.�ســـاعات.�لعمل.�لرئي�ســـية.
كو�ســـع.مل�ســـق.يف.�ملخترب�ت.با�رقام.هو�تف.هوؤلء.�ل�سخا�ص,.وتزويد.�إد�رة.�ل�ســـالمة.)ما�مور.هاتف.�لطو�رئ(.
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بهذه.�ل�رقام..

��ي�ســـًا.م�ســـرفو.�ملباين.مطالبون.بتزويد.�إد�رة.�ل�سالمة.با�رقام.هو�تفهم.��و.من.ينوب.عنهم.لالت�سال.بهم.عند.
وقوع.حالت.طارئة.– ل.قدر.�هلل.– يف.غري.�ساعات.�لعمل.�لرئي�سية..

3-6-2-2  توجيهات عامة
عند و�صع خطة لإجراءات الت�صدي لالن�صكابات يجب اأن يوؤخذ بالعتبار النقاط التالية:

1. .�لكيميائية.- مر�عاة.ت�ســـنيف.�ملو�د.�لكيميائية.)مثل.�ملوؤك�سد�ت.و�ملذيبات.�لقابلة.لال�ستعال(,.و�خل�سائ�صِ
و�لفيزيائية.ودرجة.�ل�سمية.لكل.فئة..

2. منا�سبة.�لإجر�ء�ت.�ملو�سوعة.حلجم.�لكميات.�لتي.ميكن.��ن.تن�سكب.يف.هذه.�ملخترب�ت..-
3. مر�عاة.طبيعة.�ملو�قع.�لتي.ميكن.��ن.يحدث.فيها.�لن�سكاب.)مثل.�ملخترب�ت,.و�ملمر�ت(.-
4. ذكر.��دو�ت.�لوقاية.�ل�سخ�سية.�لالزمة..-
5. ذكر.��نو�ع.وكميات.�ملو�د.�ملعادلة.��و.�ملمت�سة.�لالزمة..-

اتبع الإجراءات التالية عند الت�صدي الويل حلالة ان�صكاب:
1. حتديد.�لطريقة.�ملنا�ســـبة.للتنظيف.وذلك.بالرجوع.�إىل.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة.)MSDS(,.و�إذ�.كنت.-

غري.متا�كد.من.كيفية.مبا�سرة.�لتنظيف,.��و.مل.تكن.لديك.��دو�ت.�حلماية.�ل�سرورية,.ل.حتاول.تنظيف.�ملادة.
�ملن�سكبة.

2. �إذ�.كان.�لن�سكاب.ب�سيطًا.وملادة.حمدودة.�خلطر.با�سر.�لتنظيف.فورً�.-
3. �إذ�.كان.�لن�سكاب.ملادة.جمهولة.�لرتكيب,.��و.هناك.خطر.حمتمل.)مادة.متفجرة,.��بخرة.�سامة(؛.نبه.جميع.-

�لعاملني.و��َْخِل.�ملكاَن,.مع.و�سع.عالمة.)لوحة.مثاًل(تبني.مكان.�لن�سكاب.�إن.��مكن.
4. �إذ�.كان.ل.ميكن.معاجلة.�لن�ســـكاب.با�مان.بال�دو�ت.�ملوجودة.و�ل�فر�د.�حلا�ســـرين.�ت�ســـل.باإد�رة.�ل�سالمة.-

و�طلب.�مل�ساعدة.

3-6-3  الإجراءات الأولية لأنواع حمددة من الن�صكابات
يو�سح.هذ�.�لق�سم.�لإجر�ء�ت.�ملتبعة.لتنظيف.بع�ص.�لن�سكابات.�لكيميائية.�لتي.قد.حتدث.يف.�ملخترب.

)و�رجع.�إىل.ق�ســـم.6-3-1."�لنفايات.�لكيميائية",.للح�ســـول.على.تفا�ســـيل.حول.كيفيـــة.�لتخل�ص.من.�ملو�د.
�لكيميائية.�ملجموعة(.

3-6-3-1  املواد القابلة لال�صتعال وال�صوائل ال�صامة
�إذ�.كنت.ت�ستطيع.��ن.تبا�سر.�لت�سدي.لالن�سكاب.دون.تعري�ص.نف�سك.للخطر,.فاتبع.�لتايل:

1. ��غلق.على.�لفور.جميع.م�سادر.�لإ�سعال.�ملحتملة.-
2. �رتد.جهاز.�لتنف�ص.�ملنا�سب.�إذ�.كان.هناك.��بخرة.�سامة..-
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3. �رتد.�لقفاز�ت.�ملقاومة.للمادة.�لكيميائية.�لتي.تبا�سر.معاجلتها.-
4. �إذ�.مل.يكن.هناك.��ل�ســـنة.لهب.ظاهرة.؛.�ســـب.�ملادة.�ملمت�سة.��وًل.حول.حميط.�لبقعة.ثم.�غمر.باملمت�ص.بقية.-

�ملن�سكب.
5. ��ستخدم.��وعية.بال�ستيكية.)لتجنب.حدوث.�ل�سرر(,.�جمع.�ملادة.�ملمت�سة,.و�سعها.يف.كي�ص.من.�لبال�ستيك,.-

و�غلقه,.ثم.�سعها.يف.حاوية.مبينًا.عليها.�ملحتوى..
6. �إذ�.��ستعلت.�لنار-ل.قدر.�هلل-.نبه.جميع.�حلا�سرين.وحاول.�إطفاء.�لنار.-
7. �إذ�.مل.ميكن.�ل�سيطرة.على.�لنار.فورً�؛.��سحب.��قرب.جر�ص.�نذ�ر.للحريق.-

Corrosive liquids 3-6-3-2  ال�صوائل الأكالة
• �إذ�.كان.هناك.��بخرة.منبعثة.من.�ملادة.�ملن�سكبة.قم.بتهوية.�ملكان,.ونبه.جميَع.�لعاملني.	
• ل.حتاول.��ن.مت�سح.�ملادة.�ل�كالة.�إل.�إذ�.كانت.خمففة.جدً�.	
• يجـــب.��ســـتخد�م.�لقفاز�ت,.و�ل�حذية,.و�ملعطف.وو�قية.�لعينني.عند.�لت�ســـدي.ملعادلـــة.�لكميات..�لكبرية.من.	

�ملو�د.�ل�كالة.�ملن�سكبة.
• �رتد.كمامة.حماية.�جلهاز.�لتنف�سي.�إذ�.كان.�ل�سائل.يطلق.��بخرة.��و.غاز�ت.��كالة.	
• �سب.�ملادة.�ملعادلة.�ملنا�سبة.��و.�ملا�سة.حول.حميط.�لبقعة,.ثم.�سب.�ملاء.بحذر,.و.���سف.كميات.��كرث.من.�ملادة.	

�ملعادلة.على.�ملنطقة.�مللوثة,.وحرك.بحذر.لتعزيز.معادلة.�ملادة.�ل�كالة..
• ��ســـتخد�م.�لكا�سف.�لورقي.)ورق.دو�ر.�ل�سم�ص(.لقيا�ص.�لرقم.�لهيدروجيني.للتا�كد.من.��ن.كل.�ملناطق.�مللوثة.	

مت.معادلتها.ومهيا�ة.للتنظيف.با�مان..
• .ما�ســـة.)مثل.و�ســـائد.�ل�سيطرة.على.�لن�ســـكابات(.بدًل.من.�ملو�د.�ملعادلة,.	 �إذ�.كان.�مل�ســـتخَدُم.للمعاجلة.مو�دَّ

�لتقط.هذه.�ملو�د.مبلقاط,.و�سعها.يف.كي�ص.من.�لبال�ستيك.و.��غلقه,.ثم.�سعها.يف.حاوية.مبينًا.حمتو�ها.
• �إذ�.كانت.�ل�ســـو�ئل.�ملعادلة.ل.حتتوي.على.معادن.ثقيلة.�سامة.مثل.)�لكروم(,.تخل�ص.منها.عرب.�لت�سريف.مع.	

�سكب.كميات.كبرية.من.�ملاء.معها..

Corrosive solids 3-6-3-3  املواد ال�صلبة الأكالة
• �لكميات.�ل�سغرية.ميكن.تنظيفها.يدويًا.باملجرفة.و�لفر�ساة.	
• و�لكميات.�لكبرية.ينبغي.تنظيفها.با�ستخد�م.مكينة.�سفط.HERA)مكن�سة.خا�سة(.ذ�ت.كفاءة.عالية.	
• لالن�ســـكابات.�لتي.حتتوي.على.غبار.دقيق.ي�ستح�ســـن.��ستخد�م.قناع.تنف�ص.مبر�ســـحات.تنقية.�لغبار,.وكذلك.	

قفاز�ت,.و.نظار�ت.و�قية,.ومعطف.�ملخترب..

Toxic solids 3-6-3-4  املواد ال�صلبة ال�صامة
• جتنب.�إثارة.مثل.هذه.�ملو�د.مثل.)�ل�سب�ســـتو�ص(.و�لتي.قد.تطلق.غبارً�.�ســـامًا,.َبلِّْل.�ملو�د.جيدً�,.ثم.�ســـعها.يف.	

كي�ص.من.�لبال�ستيك.مبينًا.حمتو�ه..



26

• �إذ�.كانت.�إز�لة.�ملو�د.�ملبللة.غري.ممكنة,.فا�ستخدم.مكينة.�سفط.)مكن�سة.خا�سة(.ذ�ت.كفاءة.عالية..	

3-6-3-5  الغازات
• يف.حال.�نبعاث.غاز�ت.��كالة.مثل.)�لكلورين(.��و.غاز�ت.متت�ص.عن.طريق.�جللد.مثل.)�سيانيد.�لهيدروجني(,.	

فيلزم.�رتد�ء.لبا�ص.)بدلة.كاملة(.و�قية.مقاومة.على.كل.�جل�سم.وجهاز.تنف�ص.ذ�تي.)مغلق(..
• لي�ص.هناك.و�سائل.عملية.لمت�سا�ص.��و.معادلة.غاز,.يجب.معاجلة.�مل�سكلة.من.م�سدر.�لت�سرب.	

3-6-3-6  الزئبق
• �إذ�.�ن�سكبت.كمية.�سغرية.من.�لزئبق.)على.�سبيل.�ملثال.�نك�سار.مقيا�ص.�حلر�رة(,.��ستخدم.ما�سة.��و.�إ�سفنجة.	

�لزئبق.للتقاط.�لقطر�ت,.و�سع.�لزئبق.يف.وعاء,.ثم.�غمره.باملاء,.ثم.��غلقه.وبني.حمتو�ه.
• لتنظيف.بقايا.�لقطر�ت.�ل�سغرية.�لتي.ميكن.��ن.تكون.قد.دخلت.يف.�ل�سقوق.وغريها.من.�ملناطق.�لتي.ي�سعب.	

تنظيفها,.ر�ص.م�سحوق.�لكربيت.��و.غريه.من.�ملنتجات.�ملتاحة.جتاريا.لإز�لة.�لتلوث.بالزئبق..
• �ترك.�ملادة.لعدة.�ساعات.ثم.�لتقط.�ملو�د.�ل�سلبة.يف.كي�ص.من.�لبال�ستيك,.و��غلقه.و.بني.حمتو�ه..	
• �ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.)3888(.لفح�ص.تركيز.�لزئبق.يف.�لهو�ء..	
• �إذ�.كان.�ل�مر.يتعلق.بت�سرب.كبري.من.�لزئبق,.ينبغي.�إغالق.�ملنطقة,.و�رتد�ء.جهاز.�لتنف�ص.�ل�سناعي.�خلا�ص.	

بالزئبق.خالل.تنظيف.�لزئبق.
• مكينة.�سفط.�لزئبق.ميكن.�حل�سول.عليها.من.�إد�رة.�ل�سالمة..للت�سربات.�لكبرية.من.�لزئبق..	

3-6-3-7  مواد اأخرى
ملعاجلة.�لن�سكابات.غري.�ملدرجة.يف.هذ�.�لدليل.ميكن.�لت�سال.باإد�رة.�ل�سالمة.



الف�صل الرابع

التخزين يف املختربات
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الف�صل الرابع

التخزين يف املختربات
تختلف.�ملو�د.�لكيميائية.يف.تركيبها,.وبناء.على.ذلك.تختلف.�ســـروط.ومو��ســـفات.تخزينها,.لذ�.يعد.�لتخزين.
وفق.�لقو�عد.و�ل�سو�بط.�لعلمية.عن�سرً�.���سا�سيًا.يف.توفري.بيئة.عمل.�آمنة.للعاملني.يف.�ملخترب�ت,.ولتجنب.حدوث.

تفاعالت.بني.�ملو�د.�ملخزنة.قد.تكون.�سارة.وخطرية..

تعليمات التخزين العامة
• ل.تقـــم.��بـــدً�.باإغالق.�ملمر�ت.�ملو�ســـلة.�إىل.��دو�ت.�ل�ســـالمة.�لتي.ت�ســـتخدم.��ثناء.حالت.�لطـــو�رئ.كطفايات.	

�حلريق,.مغا�ســـل.�لعينني,.د�ص.�لطو�رئ,.�ســـناديق.و��دو�ت.�لإ�ســـعافات.�ل�ولية.وكذلـــك.��جهزة.�لتحكم.مثل.
�سمام.�لغاز.��و.قو�طع.�ل�جهزة.�لكهربائية.

• جتنب.�إغالق.�ملخارج.��و.�ملمر�ت.د�خل.�ملخترب..�ترك.�ل�روقة.و�ملمر�ت.و�ل�سالمل.خالية.من.�ملو�د.�لكيميائية.	
��و.�ل�سناديق.و�ل�جهزة.و�ل�رفف.�لبارزة.

• تا�كد.��ن.وزن.�ملادة.�ملخزنة.ل.يتجاوز.�حلد.�مل�سموح.به.للرف.��و.�خلز�نة.	
• تا�كد.من.تثبيت.�ل�رفف.�جلد�رية.مب�سامري.وم�ساند.قوية.�لتحمل,.وقم.بالفح�ص.�لدوري.للم�سامري.و�مل�ساند.	
• رتب.�ملو�د.�ملخزنة.بحيث.ل.تتدىل.��و.تربز.عن..حافة.�لرف.��و.طاولة.�لعمل.	
• ل.تر�ص.�ملو�د.فوق.بع�سها.�لبع�ص.�إىل.�رتفاع.عال.مما.يعر�سها.لل�سقوط.	
• �ترك.م�سافة.كافيه.بني.��على.�خلز�نة.ومر�سات.�حلريق.)على.�ل�قل.45.�سم(.	
• ��ستخدم.�ُسلَّمًا.�آمنًا.للو�سول.للمو�د.�ملخزنة.يف.�ل�على.ول.ت�ستخدم.�لكر�سي.��و.�لطاولة.	

4-1  تخزين املواد الكيميائية
• خزن.�ملو�د.�لكيميائية.�خلطرة.يف.مكان.ل.يدخله.�إل.�مل�سرح.لهم.فقط.	
• َقلِّْل.قدر.�لإمكان.من.كميات.وحاويات.�ملو�د.�لكيميائية.د�خل.�ملخترب.	
• ل.تخزن.�ملو�د.�لكيميائية.يف.�ملمر�ت,.��و.حتت.�ملغا�سل.��و.على.�ل�ر�ص,.��و.على.�ملكاتب.��و.فوق.طاولة.�ملخترب.	
• قم.بتخزين.�ملو�د.�لكيميائية.بعيدً�.عن.���ســـعة.�ل�ســـم�ص.�ملبا�سرة.��و.م�ســـادر.�حلر�رة.)مثل.�ل�فر�ن.��و.��نابيب.	

�لبخار(..
• ل.ت�سع.�لقو�رير.فوق.بع�سها.�لبع�ص.	
• خزن.�ملو�د.�سائعة.�ل�ستخد�م.على.�رتفاع.ما.بني.�لركبة.و�لكتف.	
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• ل.تخزن.�ملو�د.�لكيميائية.يف.م�ستوى.��على.من.م�ستوى.�لكتفني.��و.�لنظر.	
• خزن.�حلاويات.�ل�كرب.يف.�ل�رفف.�ل�سفلى.	
• خزن.�ملو�د.�لثقيلة.يف.�ل��سفل.	
• خزن.�ملحاليل.�لكيميائية.بعد.حت�سريها.يف.حاويات.مقاومة.ومنا�سبة.وكبرية.مبا.يكفي.ملنع.�ن�سكابها.	
• خزن.�ملو�د.�لكيميائية.يف.خز�ئن.مغلقة.��و.على.��رفف.ذ�ت.حو�ِف.حمايٍة.��على.من.1.�سم.ملنع.�حلاويات.من.�ل�سقوط.	
• تا�كد.��ن.�حلاويات.غري.قابلة.لل�سقوط.من.�جلهة.�خللفية.للرف.��و.�خلز�نة.	
• خزن.�ملو�د.�لكيميائية.بناء.على.تو�فقها.مع.بع�ســـها.�لبع�ص.ولي�ص.بالرتتيب.�ل�بجدي.)ر�جع.جدول.رقم.)2(.	

�ملو�د.�لكيميائية.غري.�ملتو�فقة.يف.�لتخزين(..و�إذ�.كانت.�ملادة.�لكيميائية.تتبع.��كرث.من.فئة.للخطورة.فت�سنف.
بناًء.على.�خلطورة.�ل�على.

• خ�س�ص.م�ساحات.تخزينية.حمددة.لكل.فئة.من.�ملو�د.�لكيميائية..وقم.باإرجاع.�لكيماويات.�إىل.هذه.�خلز�ئن.	
بعد.��ستخد�مها.

• خزن.�ل�سموم.�ملتطايرة.و�لعطرية.بطريقة.متنع.�نطالق.غاز�تها.)كو�سعها.يف.حاوية.�إ�سافية.مغلقة,.خز�ئن..	
مهو�ة.��و.غلقها.ب�سمع.�لرب�فني(

• خزن.�ملو�د.�لقابلة.لال�ستعال.و�لتي.حتتاج.�إىل.تربيد.يف.ثالجات.م�سادة.لالنفجار.��و.خا�سة.باملخترب�ت.	
• ��ل�ســـق.على.عبو�ت.�ملو�د.�لكيميائية.غري.�مل�ســـتقرة.و�لقابلة.للتفاعل.)مثل.�لإيـــرث(.تاريخ.�لإنتاج.وتاريخ.فتح.	

�لعبوة.ل�ول.مرة.
• �فح�ص.�ملو�د.�لكيميائية.�سهريًا.للتا�كد.من.عدم.ظهور.عالمات.للف�ساد.وللتا�كد.من.�سالمة.مل�سقاتها.	
• تخل�ص.من.�ملو�د.�لكيميائية.غري.�ملرغوب.فيها.فورً�.بو��سطة.مكتب.�لتخل�ص.من.�لنفايات.�خلطرة.	
• حافظ.على.ت�سجيل.قائمة.باملو�د.�لكيميائية.لديك.وحتديثها.ب�سكل.دوري.	

4-2  ال�صوائل ال�صريعة ال�صتعال
�ملو�د.�لكيميائية.�سريعة.�ل�ستعال.يجب.تخزينها.يف.خز�ئن.�لكيماويات.�ل�سائلة.�ل�سريعة.�ل�ستعال,.ول.ي�سمح.

ببقاء.�سيء.منها.خارج.�خلز�ئن.�إل.ما.كان.ي�ستخدم.منها.خالل.ذلك.�ليوم.فقط.

التوجيهات العامة لتخزينها تت�صمن:
• تا�كد.من.��ستخد�مك.خز�ئن.خا�سة.بتخزين.�ملو�د.�سريعة.�ل�ستعال.ومعتمدة.	
• تا�كد.من.بقاء.�خلز�ئن.مغلقة.ب�سكل.جيد.	
• ل.تقم.بتخزين.��ي.مو�د.��خرى.د�خل.هذه.�خلز�ئن.	

4-3  التوافقية الكيميائية
�جلدول.�لتايل.قد.ل.يكون.كافيًا.يف.عدم.�ختالط.�ملو�د.�لكيمائية.�لغري.متو�فقة.مع.بع�سها.�لبع�ص,.عدد.من.
�ملخاطر.قد.تقع.حتى.بني.�لكيماويات.من.نف�ص.�ل�ســـنف,.لذ�.يجب.�لتا�كد.��ن.�ملو�د.�لكيميائية.�ملخزنة.ل.تتعار�ص.

مع.بع�سها..



31

اجلدول )2( اأهم املواد الكيميائية غري املتوافقة مع بع�صها البع�س

املركبات الزرنيخية )الأر�صينية(
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.عو�مل.�لختز�ل.

الأزيدات
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.�ل�حما�ص.

ال�صيانيدات
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.�ل�حما�ص.)��و.�ملو�د.�لتي.تولد.�سيانيد.

�لهيدروجني(.

الأ�صيتيلني
جتنـــب.تخزينه.بالقرب.مـــن.�لفلـــور,.�لكلور,.�لـــربوم,.�لنحا�ص,.

�لف�سة,.�لزئبق.

ال�صيلينيدات
جتنـــب.تخزينهـــا.بالقرب.مـــن.�لعو�مـــل.�ملختزلـــة.)��و.�لتي.تولد.

�سيلينيد.�لهيدروجني(.

اأ�صيتون
جتنـــب.تخزينه.بالقرب.مـــن.حم�ص.�لكربيت.�ملركـــز,.وخماليط.

حم�ص.�لنيرتوجني.

ال�صوائل القابلة لاللتهاب
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.نرت�ت.�ل�مونيوم,.حم�ص.�لكروميك,.
فوق.��ك�ســـيد.�لهيدروجني.)�ملاء.�ل�ك�ســـجيني(,.حم�ص.�لنيرتيك,.

فوق.��ك�سيد.�ل�سوديوم,.�لهالوجينات.

اأك�صيد الكال�صيوم
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ملاء.

ال�صوديوم
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.رباعي.كلوريد.�لكربون,.ثنائي.��ك�ســـيد.

�لكربون,.�ملاء.

الأمونيا الالمائية
جتنـــب.تخزينـــه.بالقرب.مـــن.�لزئبـــق,.�لكلـــور,.�لـــربوم,.�ليود,.
حم�ص.�لهيدروفلوريـــك,.حتت.كلوريد.�لكال�ســـيوم.)هايبوكلوريد.

�لكال�سيوم(.

الف�صفور )اأبي�س(
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�لهو�ء,.�ل�ك�سجني,.�لقلويات,.�لعو�مل.

�ملختزلة.

اأنيلني
جتنـــب.تخزينه.بالقرب.مـــن.حم�ـــص.�لنيرتوجني,.وفوق.��ك�ســـيد.

�لهيدروجني.

الف�صة
جتنـــب.تخزينها.بالقـــرب.من.�ل��ســـيتيلني,.حم�ص.�ل�وك�ســـاليك,.

حم�ص.�لطرطريك,.حم�ص.�لفوملنيك,.مركبات.�ل�مونيوم.

الأوك�صجني
جتنـــب.تخزينـــه.بالقرب.مـــن.�لزيـــوت,.�ل�ســـحوم,.�لهيدروجني,.

�لغاز�ت.و�ل�سو�ئل.و�ملو�د.�ل�سلبة.�ل�سريعة.�ل�ستعال.

الفلزات القلوية مثل:)ال�صوديوم, البوتا�صيوم,الكال�صيوم, 
الأملنيوم(

جتنـــب.تخزينه.بالقرب.من.ثاين.��ك�ســـيد.�لكربون,.رباعي.كلوريد.

�لكربـــون.��و.�ملركبـــات.�لهيدروكربونيـــة.�ل�خـــرى,.�لهالوجينات,.

و�ملـــاء,.�ل�غو�ل,.�ل�لدهيد�ت,.و�لكيتونات,.�ل�حما�ص,.م�ســـاحيق.
�ملعادن.

برمنغنات البوتا�صيوم
جتنـــب.تخزينـــه.بالقـــرب.مـــن.�جلل�ســـرين,.غليكـــول.�ل�يثيلـــني,.

�لبنز�لدهيد,.حم�ص.�لكربيت.

الفلور
يعزل.عن.جميع.�ملو�د.�لكيميائية.

الربوم
جتنب.تخزينـــه.بالقرب.من.�ل�مونيا,.�ل��ســـيتيلني,.�لبيوتاد�يئني,.
�ل�خـــرى,. �لبرتوليـــة. و�ل�بخـــرة. �لبيوتـــان. �لربوبـــان,. �مليثـــان,.
�لهيدروجـــني,.كربيد.�ل�ســـوديوم,.�لرتبنتني,.�لبنزين,.م�ســـحوق.

�ملعادن.
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الكربيتات
جتنـــب.تخزينهـــا.بالقـــرب.مـــن.�ل�حما�ـــص.)��و.�ملو�د.�لتـــي.تولد.

كربيتيد.�لهيدروجني(.

فوق اأك�صيد الهيدروجني
جتنب.تخزينـــه.بالقرب.من.�لنحا�ص,.�لكـــروم,.�حلديد,.ومعظم.
�لفلز�ت.و��مالحها,.�ل�غو�ل,.�ل��سيتون,.�ملو�د.�لع�سوية,.�ل�نيلني,.

نرتوميثان,.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال,.�لغاز�ت.�ملوؤك�سدة.

كربيتيد الهيدروجني
جتنب.تخزينـــه.بالقرب.من.حم�ص.�لنرتوجـــني.�ملدخن,.�لغاز�ت.

�ملوؤك�سدة.

فوق الأكا�صيد الع�صوية
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.�ل�حما�ص.�لع�سوية.��و.غري.�لع�سوية,.

جتنب.�لحتكاك.

الكربون املن�صط
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.حتت.كلوريد.�لكال�ســـيوم.)هيبوكلوريد.

�لكال�سيوم(,.جميع.�لعو�مل.موؤك�سدة.

فوق اأك�صيد ال�صوديوم
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.��ي.مادة.قابلة.لال�ك�سدة:.مثل.�مليثانول,.
�لإيثانول,.جلي�ســـرين,.غليكول.�لثيلني,.حم�ص.�خلل.�لثلجي,.بال.
مـــاء.حم�ص.�خلل,.بنز�لدهيد,.فورفـــور�ل,.خالت.�مليثيل,.خالت.

�ل�يثيل,.ثنائي.كربيتيد.�لكربون.

الكلور
�ل��ســـيتيلني,. �ل�مونيـــا,. ��مـــالح. مـــن. بالقـــرب. تخزينـــه. جتنـــب.
�لبيوتاد�يئـــني,.�مليثـــان,.�لربوبـــان,.�لبيوتان.و�ل�بخـــرة.�لبرتولية.
�ل�خـــرى,.هيدروجـــني,.كربيد.�ل�ســـوديوم,.�لرتبنتـــني,.�لبنزين,.

م�سحوق.�ملعادن.

البوتا�صيوم
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.رباعي.كلوريد.�لكربون,.ثنائي.��ك�ســـيد.

�لكربون,.�ملاء,.�ل�غو�ل,.�ل�حما�ص.

الكلورات
جتنـــب.تخزينهـــا.بالقـــرب.مـــن.��مـــالح.�ل�مونيـــوم,.�ل�حما�ـــص,.
م�ســـاحيق.�ملعادن,.�لكربيت,.م�ساحيق.�ملركبات.�لع�سوية.��و.�ملو�د.

�لقابلة.لال�ستعال.

حتت كلوريد الهيدروجني
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل�حما�ص,.�لكربون.�ملن�سط.

كلورات البوتا�صيوم
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل�حما�ص.وخا�سة.حم�ص.�لكربيت.

التواليوريدات
جتنـــب.تخزينه.بالقرب.مـــن.�لعو�مل.�ملختزلـــة.)��و.�لعو�مل.�لتي.

تولد.تيللوريد.�لهيدروجني(.

النرتات
جتنـــب.تخزينها.بالقرب.من.حم�ـــص.�لكربيت.)��و.�ملـــو�د.�ملولدة.

لثنائي.��ك�سيد.�لنرتوجني(.

ثنائي اأك�صيد الكلور
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل�مونيا,.�مليثان,.�لفو�ســـفني,.كربيتيد.

�لهيدروجني.

نرتات الأمونيوم
جتنب.تخزينها.بالقرب.من.م�ســـاحيق.�ملعادن,.�ل�ســـو�ئل.�ســـريعة.
�ل�ســـتعال,.�لكلـــور�ت,.�لقلويـــات,.�لنرت�ت,.�لكربيت,.م�ســـاحيق.
�ملركبات.�لع�ســـوية.��و.�ملو�د.�لقابلة.لالحرت�ق,.�ل�حما�ص,.و�ملو�د.

�ل�كالة.عمومًا.

حم�س الأوك�صاليك
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�لف�سة,.�لزئبق.

نرتيت ال�صوديوم
جتنب.تخزينـــه.بالقرب.من.نرت�ت.�ل�مونيـــوم,.و��مالح.�ل�مونيوم.

�ل�خرى.

حم�س البريوكلوريك
جتنـــب.تخزينـــه.بالقـــرب.من.بـــال.ماء.حم�ـــص.�خلـــل,.�لبزموث.

وخالئطه,.�لغول,.�لورق,.�خل�سب,.�ل�سحوم,.�لزيوت.
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النحا�س
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل��ســـيتيلني,.وفوق.��ك�سيد.�لهيدروجني.

)�ملاء.�ل�ك�سجيني(.

حم�س اخلل
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.حم�ص.�لكروميك,.حم�ص.�لنيرتوجني,.
مركبات.�لهيدروك�سيل,.�إيثيلني.جليكول,.حم�ص.بريكلوريك,.فوق.

�ل�كا�سيد,.برمنغنات.

النيرتيدات
جتنـــب.تخزينها.بالقرب.من.�حلم�ـــص.)��و.�ملو�د.�لتي.تولد.��بخرة.

نيرتوجينية(.

حم�س الكربيت
جتنـــب.تخزينـــه.بالقـــرب.مـــن.�لفلـــز�ت.�خلفيفـــة.)�لليثيـــوم,.
�ل�سوديوم,.�لبوتا�سيوم(.�لكلور�ت,.�لبريوكلور�ت,.�لربمنغنات.

نيرتوبرافينات
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�لقو�عد.�لالع�سوية,.�ل�مينات.

حم�س الكروميك وثالثي اأك�صيد الكروم
جتنـــب.تخزينه.بالقـــرب.من.حم�ص.�خلـــل,.�لنفثالـــني,.�لكافور,.
�لغلي�سرول,.تربنتني,.�ل�غو�ل.��و.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال.عمومًا.

املركب���ات الهيدروكربونية )الربوبان, البنزين, الغازولني 
وغريها(

جتنـــب.تخزينهـــا.بالقـــرب.من.�لفلـــور,.�لكلـــور,.�لـــربوم,.حم�ص.
�لكروميك,.فوق.��ك�سيد.�ل�سوديوم.

حم�س النرتوجني )املركز(
جتنـــب.تخزينـــه.بالقـــرب.مـــن.حم�ـــص.�خلـــل,.�ل�نيلـــني,.حم�ص.
�لكروميـــك,.حم�ـــص.�لهيدرو�ســـيانيك,.كربيتيـــد.�لهيدروجـــني,.
�لغاز�ت.و�ل�ســـو�ئل.�ســـريعة.�ل�ســـتعال,.�لنحا�ص,.وباقـــي.�ملعادن.

�لثقيلة,.�ل��سيتون,.�لغول.

الهيدرازين
جتنـــب.تخزينـــه.بالقرب.مـــن.�ل�حما�ـــص,.�لفلز�ت.و��كا�ســـيدها,.

�لعو�مل.�ملختزلة,.وفوق.��ك�سيد.�لهيدروجني.

حم�س الهيدرو�صيانيك
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.حم�ص.�لنرتوجني,.�لقلويات.

اليود
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل��سيتيلني,.�ل�مونيا.�ملائية.و�لالمائية,.

�لهيدروجني.

حم�س الهيدروفلوريك
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل�مونيا.�ملائية.و�لالمائية.

الزئبق
جتنب.تخزينه.بالقرب.من.�ل��سيتيلني,.�ل�مونيا,.حم�ص.�لفوملنيك.

دليل.�ل�سالمة,.�لإ�سد�ر.�ل�ول.1418هـ,.مدينة.�مللك.عبد�لعزيز.للعلوم.و�لتقنية.

4-4  ف�صل املواد الكيميائية
• �إقر��.بعناية.�لبيانات.�ملل�سقة.على.عبوة.�ملادة.�لكيميائية.قبل.تخزينها..	
• 	.)MSDS(.تفا�سيل.��كرث.ملعلومات.�لتخزين.للمادة.متوفرة.يف.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة
• تا�كـــد.بـــا�ن.�ملو�د.�لكيميائيـــة.غري.�ملتو�فقة.غري.خمزنة.قريبَا.من.بع�ســـها.�لبع�ص.و��نه.مت.�لف�ســـل.فيما.بينها.	

مب�سافة.كافية.
• يو�سح.�جلدول.)3(.مقرتحًا.لف�سل.�ملو�د.�لكيميائية.��ثناء.�لتخزين.	

وملعلومات.��كرث.قم.بالرجوع.�إىل.)�لن�ساط.�لكيميائي(.يف.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة.)MSDS(.��و.��ي.دليل.
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مرجعي.ملخاطر.�لتفاعلية.�لكيميائية.

جدول رقم )3( مقرتح لف�صل املواد الكيميائية اأثناء التخزين

:Flammable املواد القابلة لال�صتعال
• تخزن.يف.خز�ئن.خا�سة.بها.مالم�سة.لال�ر�ص.)تا�ري�ص(	
• تف�سل.عن.�ملو�د.�ملوؤك�سدة	

مثال:.�ل��سيتون,.�لإيثانول,.جال�سيال.���سيتيك.���سيد

:Non-Flammable Solvent مذيبات غري قابلة لال�صتعال
• تخزن.يف.خز�ئن	
• ميكن.تخزينها.مع.�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال	
• تف�سل.عن.�ملو�د.�ملوؤك�سدة	

مثال:.ترت�كلور�يد.�لكربون,.جاليكول.�لإيثيلني,.�لزيوت.�ملعدنية

:Acids الأحما�س
• تخزن.يف.خز�ئن.غري.قابلة.لالحرت�ق	
• ف�سل.�ل�حما�ص.�ملوؤك�سدة.عن.�ل�حما�ص.�لع�سوية	
• و�ل�ســـلفايد�ت.	 و�ل�ســـيانيد�ت. �حلارقـــة. �ملـــو�د. عـــن. تف�ســـل.

)�لكربيتات(
مثال:.حم�ص.�لنيرتيك,.حم�ص.�لهيدروكلوريك,.حم�ص.�لكربيتيك

:Caustics املواد احلارقة
• تخزن.يف.��ماكن.جافة	
• تف�سل.عن.�ل�حما�ص	

مثال:.هيدروك�سيد.�ل�مونيوم,.هيدروك�سيد.�ل�سوديوم,.هيدروك�سيد.
�لبوتا�سيوم

:Water Reactive Chemical مواد كيميائية تتفاعل مع املاء
• تخزن.يف.��ماكن.جافة.وباردة	
• تف�سل.عن.��ي.حماليل.مائية	
• تبعد.عن.مر�سات.�حلريق	

مثال:.�ل�سوديوم,.�لبوتا�سيوم,.�لليثيوم

:Oxidizers املواد املوؤك�صدة
• تخزن.يف.خز�ئن.غري.قابلة.لالحرت�ق	
• تف�سل.عن.�ملو�د.�سريعة.�ل�ستعال.و�ملو�د.�لقابلة.لالحرت�ق	

مثال:.هيبوكلوريد.�ل�ســـوديوم,.بريوك�ســـيد.�لبنزويل,.برمنجنات.
�لبوتا�سيوم

 Non- Oxidizing موؤك�ص���دة  الغ���ري  امل�صغوط���ة  الغ���ازات 
:compressed Gases

• تخزن.يف.��ماكن.جيدة.�لتهوية	
• تف�سل.بعيدً�.عن.�لغاز�ت.�مل�سغوطة.�ملوؤك�سدة	

مثال:.نيرتوجني,.هيدروجني,.ثاين.��ك�سيد.�لكربون

 Oxidizing compressed املوؤك�ص���دة  امل�صغوط���ة  الغ���ازات 
:Gases

تف�سل.بعيًد�.عن.�لغاز�ت.�مل�سغوطة.�سريعة.�ل�ستعال
مثال:.�ل�وك�سجني,.�لكلورين,.نيرتوز.��وك�سايد

:Non-Volatile,non-reactive Solids املواد ال�صلبة الغري متطايرة والغري ن�صطة للتفاعل
تخزين.يف.خز�ئن.��و.��رفف.ذ�ت.حو�ف.حممية

مثال:.�لآجار,.كلوريد.�ل�سوديوم,.بيكربونات.�ل�سوديوم

4-5  املواد الكيميائية غري امل�صتقرة
هنالـــك.�لعديد.من.�ملـــو�د.�لكيميائية.-خ�سو�ســـًا.�لإيرث�ت,.مثـــل.ترت�هيدروفيور�ن,.ود�يوك�ســـان.د�ي.�يثيل.
�يرث,.وكذلك.�يزوبروبيل.�يرث-.هي.عر�سة.للتحلل.مما.ُينِتج.مركباٍت.متفجرة,.فمادة.�لإيرث.و�لرب�فينات.�ل�سائلة.
وكذلك.�ل�وليفينات.تكون.مركبات.فوق.�ل�كا�سيد.عند.تعر�سها.للهو�ء.و�ل�سوء,.وحيث.�إن.معظم.هذه.�ملركبات.يتم.

تغليفها.يف.جو.هو�ئي.فاإنها.قد.تقوم.بتكوين.مركبات.فوق.�ل�كا�سيد.و�إن.مل.ُتْفَتح.�لعبوُة.من.قبل.

وهذه بع�س الأمثلة ملواد كيميائية �صائعة قابلة لتكوين مركبات فوق الأكا�صيد:
• �سيكلوهيك�سان	
• ثنائي.�سيكلو.بنتادين	
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• ثنائي.�يثيل.�يرث.	
• د�يوك�سان.	
• �يزو.بروبيل.�إيرث.	
• ترت�هيدروفيور�ن.)تي.�إت�ص.�إف(.	
• ثنائي.ميثيل.�إيرث.	

تو�سح.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة.)MSDS(.ما.�إذ�.كانت.�ملادة.�لكيميائية.غري.م�ستقرة.

اتبع الحتياطات التالية عند التعامل مع املواد الكيميائية غري امل�صتقرة:
• تخل�ص.من.عبو�ت.�لإيرث�ت.�لغري.مفتوحة.بعد.�سنة.من.تخزينها.	
• تخل�ص.من.عبو�ت.�لإيرث�ت.�ملفتوحة.بعد.6.���سهر.من.فتحها.	
• ل.تتعامل.مع.�لإيرث�ت.��بدً�.بعد.�نتهاء.فرتة.�سالحيتها..قم.بالت�سال.مبن�سق.�لتخل�ص.من.�لنفايات.�خلطرة.	

ليقوم.هو.بالتعامل.معها.وجعلها.م�ستقرة.قبل.�لتخل�ص.منها.

4-6  املواد الكيميائية القابلة لالنفجار
هنالك.�لعديد.من.�ملو�د.�لكيميائية.تكون.عر�سة.لالنفجار.عند.تعر�سها.ملوؤثر�ت.خارجية.كالَطْرِق,.�لهتز�ز,.
�لهيجان.��و.�حلر�رة,.وبع�ســـها.تزد�د.ح�سا�ســـيته.لال�ســـطد�م.مع.مـــرور.�لزمن,.فمثاًل.حم�ص.�لبيكريك.ي�ســـبح.
ح�سا�ســـًا.لال�ســـطد�م.وقاباًل.لالنفجار.عند.جفافه,.-.�نظر.جدول.)4(.وجدول.)5(-,.وملعرفة.ما.�إذ�.كانت.مادٌة.

.)MSDS(.ما.قابلًة.لالنفجار.ر�جع.بيانات.�ملل�سق.على.�لعبوة.��و.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة

اتبع الحتياطات التالية عند التعامل مع املواد الكيميائية القابلة لالنفجار:
• قم.بت�سجيل.تاريخ.�ل�ستالم.وتاريخ.فتح.�لعبوة.ل�ول.مرة.على.جميع.عبو�ت.�ملو�د.�لكيميائية.�لقابلة.لالنفجار.	

و�حل�سا�سة.لال�سطد�م..
• �فح�ص.تلك.�لعبو�ت.ب�سكل.�سهري.	
• تا�كد.من.وجود.رطوبة.كافية.يف.حم�ص.�لبيكريك.)30%.��و.��كرث(.	
• تخل�ص.من.�لعبو�ت.بعد.6.���سهر.من.فتحها,.وغري.�ملفتوحة.بعد.�سنة..ما.مل.حتتوي.هذه.�ملو�د.على.مثبتات.	
• قم.بارتد�ء.معد�ت.�لوقاية.�ل�سخ�سية.�ملنا�سبة.عند.�لتعامل.مع.هذه.�ملو�د.و�عمل.�لتجارب.خلف.و�ٍق.للوجه.	
• قلل.�لكمية.�مل�ستخدمة.من.هذه.�ملو�د.قدر.�لإمكان.	

اجلدول رقم )4( التايل يو�صح املجموعات الوظيفية املرتبطة بالقابلية لالنفجار

Nitroso..نيرتوزوFulminate..لفلمينات�Acetylide..ستيليد�ت���

Nitro..لنيرتو�N-haloamine..نظامي.��مني.هالوجينيAmine..ل�مينات�

Ozonide..وزونيد��Hypohalite..فوق.��ك�سيد.�لهالوجنيOxide..ل�كا�سيد�
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Perchlorate..فوق.�لكلور�تHydroperoxide.فوق.��ك�سيد.�لهيدروجنيAzide..زيد��

Peroxide..فوق.�ل�كا�سيدNitrate..نيرت�تChlorate..كلور�ت

Picrate..بيكر�تNitrite..لنيرتيت�Diazo..ثنائي.�لنيرتوجني

Diazonium..ديازونيوم

اجلدول رقم )5( التايل يو�صح اأمثلة �صائعة ملواد كيميائية معروفة بح�صا�صيتها لال�صطدام وقابليتها لالنفجار

Fulminate of Mercury..فلومينات.�لزئبقAmmonium nitrate..نرت�ت.�ل�مونيوم

Lead Azide..زيد.�لر�سا�ص��Ammonium perchlorate..فوق.كلور�ت.�ل�مونيوم

Nitroglycerine..نيرتوجلي�سرينCopper acetylide..سيتيليد.�لنحا�ص���

Trinitrotoluene..ثالثي.نيرتو.�لتولوينDinitrotoluene..ثنائي.نيرتو.�لتولوين

Picric Acid.)when dry(..حم�ص.�لبكريك



الف�صل اخلام�س

الوقاية من الـحرائق
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الف�صل اخلام�س

الوقاية من الـحرائق
بع�ـــص.حر�ئق.�ملخترب�ت.قد.تنتج.مثاًل.من:.مو�قد.بن�ســـن.)Bunsen.Burner(,.تفاعالت.كيميائية.من�ســـكبة,.
وحد�ت.ت�سخني.كهربائية,.خلل.يف.�ل�جهزة.�ملهملة.��و.�ملعطوبة.��و.ِحْمٍل.كهربائٍي.ز�ئٍد.على.�لدو�ئر.�لكهربائية..

عود.نف�ســـك.على.كيفيـــة.�لتعامل.مع.طفاية.وخرطـــوم.�حلريق,.كذلك.خمارج.�لطـــو�رئ,.وخطط.�لإخالء.يف.

�ملن�ســـا�ة.�لتي.تعمل.فيها,.ويف.حال.�نطالق.�ســـافرة.�لنذ�ر.�لرئي�سية.يف.�ملبنى.��ستخدم.خطط.�لإخالء.�ملو�سوعة.

ملنطقتك.و�تبع.�لتعليمات.�ملو�ســـحة.على.لوحة.�لإخالء..وعند.خروجك.من.�ملبنى.�بتعد.قدر.�لإمكان.عن.�ل�بو�ب.
لتف�سح.�ملجال.لغريك.باخلروج.

5-1  مثلث احلريق
ل.ميكن.��ن.يندلع.�حلريق.�إل.بوجود.م�ســـدر.حر�رة,.ووقود.)مادة.قابلة.لالإ�ســـتعال(.وم�ســـدر.��ك�سدة.)عادة.

�لهو�ء(..هذه.�لثالث.عنا�سر.جمتمعة.ت�سمى.مثلث.�حلريق.

H
eat..حر�رة

Flammable Material..مادة.قابلة.لال�ستعال

�سل�سلة.�لتفاعالت
Chain Reaction

Oxy
ge

n 
O 2
ني..
�سج
��وك

لن.يندلع.�حلريق.يف.حال.غياب.��حد.هذه.�لعنا�ســـر..ولن.ي�ســـتمر.�حلريق.يف.حال.�إبعاد.��حدها..هذ�.�ملفهوم.
مفيد.يف.معرفة.�إجر�ء�ت.منع.�حلر�ئق.و�ل�سيطرة.عليها..

على.�سبيل.�ملثال,.يجب.جتنب.تقريب.�ل�بخرة.�سريعة.�ل�ستعال.مل�سادر.�لإ�سعال,.لكن.عندما.ي�سعب.�لتحكم.
يف.هذه.�ل�بخرة.فيعترب.�إبعاد.م�سادر.�لإ�سعال.��مرً�.���سا�سيًا.
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5-2  فئات احلرائق
ق�صم���ت الرابط���ة الوطني���ة للوقاية من احلرائق )NFPA( فئات احلرائق اإىل اأربع���ة فئات وفًقا لنوعية الوقود 

يف احلريق:
احلرائ���ق فئ���ة )اأ(:.وت�ســـمل.�ملو�د.�ل�ســـلبة.�لقابلـــة.لالحرت�ق.مثل:.�لـــورق,.و�خل�ســـب,.و�ملالب�ص,.و�ملطاط.- 1

و�لعديد.من.�ملو�د.�لبال�ستيكية.
احلرائق فئة )ب(:.وي�ســـمل.�حرت�ق.�لوقود.�ل�ســـائل.مثل:.�لدهانات.�لزيتية,.و�ل�ســـحوم,.و�ملذيبات,.و�لزيت.- 2

و�لبنزين.
احلرائ���ق فئ���ة )ج����(:.حر�ئق.ذ�ت.م�ســـدر.كهربائي.مثـــل:.علبة.�لدو�ئـــر.�لكهربائية.)�ســـندوق.�لقو�طع(,.- 3

�ملولد�ت.�لكهربائية.وكذلك.�ل��سالك.�لكهربائية.
احلرائق فئة )د(:.وت�سمل.�ملعادن.�لقابلة.لالحرت�ق.مثل:.�ملغني�سيوم,.�ل�سوديوم,.�لبوتا�سيوم.و�لفو�سفور.- 4

5-3  طفايات احلريق
• �ســـنفت.طفايـــات.�حلريـــق.�إىل.��,.ب,.جــــ,.د,.و.�إىل.خليط.من.هـــذه.�لفئات,.وذلك.ل�ســـتخد�مها.يف.مكافحة.	

�حلريق.ح�سب.فئته.
• د.نف�سك.على.�لتعرف.على.��نو�ع.�حلر�ئق.�ملختلفة.�لتي.قد.تندلع.يف.بيئة.عملك.-ل.قدر.�هلل-.وعلى.طفاية.	 َعوِّ

�حلريق.�ملثلى.ملكافحتها.بحيث.تعرف.نوع.�حلريق.�لتي.حتاول.�إطفاءه..
• تدرب.على.كيفية.��ســـتخد�م.طفاية.�حلريق.يف.خمتربك,.فال.يوجد.لديك.وقت.لقر�ءة.�لتعليمات.عند.حدوث.	

طارئ.ل.قدر.�هلل.
• قم.مبحاولة.�إطفاء.حريق.�سغرية.جتريبي.بالتن�سيق.مع.�إد�رة.�ل�سالمة.يف.�ملن�سا�ة..	
• وتا�كد.من.�إعادة.تعبئة.�لطفاية.بعد.كل.��ستخد�م..	
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قبل �صروعك با�صتخدام طفاية احلريق تذكر الخت�صار )PASS( والذي يرمز للتايل:

��سحب.م�سمار.�ل�مان.ليتحرر.�ملكب�ص.
PULLوميكن.تفريغ.�لطفاية

AIMوجه.�خلرطوم.�إىل.قاعدة.�حلريق

SQUEEZE��سغط.على.�ملكب�ص

SWEEPحرك.�لطفاية.من.جانب.لآخر

كن.م�ستعدً�.لإعادة.هذه.�خلطو�ت.يف.حال.عودة.�حلريق.لالندلع.مرة.��خرى

5-4  الوقاية من احلرائق
قـــم.با�خذ.�لحتياطات.�لتالية.عند.��ســـتخد�م.�ملـــو�د.�لكيميائية.�لقابلة.لال�ســـتعال.يف.�ملخترب.مع.�ل�خذ.بعني.

�لعتبار.��ن.هذه.�لحتياطات.ت�سمل.��ي�سًا.�لنفايات.�لكيميائية.�لقابلة.لال�ستعال.

• قلْل.قدر.�لإمكان.من.كميات.�ل�سو�ئل.�لكيميائية.�لقابلة.لال�ستعال.�ملحفوظة.د�خل.�ملخترب.	
• ل.تتعدى.�حلد.�ل�ق�سى.حلجم.�لعبوة.�لكيميائية.ح�سب.معايري.�لر�بطة.�لوطنية.للوقاية.من.�حلر�ئق,.كما.هو.	

مو�سح.يف.�جلدول.رقم.)6(..
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جدول )6( ت�صنيف املواد القابلة لال�صتعال واأحجام العبوات امل�صموح بها
(NFPA, Flammable and Combustible Liquids Code, 2003)

مث����������الالفئ���ة
مدى نقطة الغليان 

 Flash & Boiling والومي�س
point ranges درجة مئوية

نوع احلاوية )لرت(

معدن اأو زجاج
عبوة اآمنةبال�صتيك

�صوائل قابلة لال�صتعال

1A
���سيتالدهيد,.�لإيرث.�لإيثيلي,.

�لبنتان
22.8.< نقطة.�لومي�ص.
37.8.< نقطة.�لغليان

(*)0.5510

1B
���سيتون,.�لكحول.�لإيثيلي,.

تولني
22.8.< نقطة.�لومي�ص.
12020(*).37.8.> نقطة.�لغليان

1C37.8.< ,.22.8.≤.نقطة.��يزوبيتانول,.�ل�ستريين
52020�لومي�ص

رتاق
�صوائل قابلة لالح

II
كريو�سني,.حم�ص.�خلليك.

�لالمائي
60.< ,.37.8.≤.نقطة.

52020�لومي�ص

IIIA93202020.< ,.60.≤.نقطة.�لومي�ص�ل�نيلني,.��وكتانول

IIIB
�إيثيلني.جليكول,.�لكحول.

93202020.≤.نقطة.�لومي�ص�لبنزيلي

)*(.)NFPA.6.2.3.2(:.ي�سمح.بتخزين.�ل�سو�ئل.من.فئة.1A.وفئة.2B.يف.�لعبو�ت.�لزجاجية.ذ�ت.�ل�سعة.��قل.من.5.لرت.�إذ�.كانت.�لنقاوة.�ملطلوبة.
�ستتا�ثر.�إن.ُخزنت.يف.عبو�ت.معدنية.��و.كان.�ل�سائل.قد.يت�سبب.يف.تاآكل.�سديد.للعبوة.�ملعدنية.

• قم.بتخزين.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال.يف.خز�ئن.خا�سة.�سد.�حلريق.وتا�كد.من.بقائها.مغلقة..ول.تخزن.معها.	
مو�َد.��خرى.من.غري.فئتها.

• ��ستخدم.وخزن.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال.و�لغاز�ت.يف.مناطق.جيدة.�لتهوية.فقط,.و��ستخدم.دولب.�لغاز�ت.	
مع.�ملو�د.�لتي.تطلق.��بخرة.قابلة.لال�ستعال.

• تا�كد.من.بقاء.عبو�ت.�ملذيبات.�لقابلة.لال�ستعال.)مبا.يف.ذلك.عبو�ت.جمع.�لنفايات.�لكيميائية(.مغلقة.ب�سكل.	
جيـــد..و�ســـع.�لعبو�ت.�ملفتوحـــة.جلمع.نفايات.�لتحاليل.�لع�ســـوية.مثل.عبوة.جمع.نفايـــات.جهاز.)HPLC(.يف.

دولب.�لغاز�ت.
• خزن.�ملو�د.�لكيميائية.�سريعة.�ل�ستعال.و�لتي.حتتاج.�إىل.تربيد.يف.ثالجات.خا�سة.باملخترب.م�سادة.لالنفجار.	
• ��بعد.�ملو�د.�لكيميائية.�ســـريعة.�ل�ســـتعال.عن.م�سادر.�لإ�ســـعال.مثل.م�سادر.�حلر�رة,.�ل�ســـرر,.�للهب.و���سعة.	
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�ل�سم�ص.�ملبا�سرة.وجتنب.��ستخد�م.�للحام.بالقرب.من.تلك.�ملو�د.
• ثبت.�حلاويات.�ملعدنية.�لكبرية.للمو�د.�لقابلة.لال�ستعال.بال�ر�ص.عند.�لتخزين,.وذلك.لتجنب.تز�يد.�لكهرباء.	

ْل.�لعبو�ت.مع.بع�سها.عند.�لتفريغ.منها. �ل�ساكنة.فيها..و�سِ
• ��ستخدم.عبو�ت.حممولة.و�آمنة.)عند.تخزين.وتفريغ.ونقل(.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال.	
• نظف.مبا�سرًة.وب�سرعٍة.ما.�ن�سكب.من.�ل�سو�ئل.�سريعة.�ل�ستعال.	

5-5  الإخالء
يف.حالة.�نطالق.�ســـافرة.�لإنذ�ر.�لرئي�ســـية.يف.�ملبنى؛.�تبع.�لتعليمات.�ملذكورة.يف.لوحة.�لإخالء,.با�ســـتخد�م.
ممر�ت.�لإخالء.�مل�ســـممة.ملنطقتك..وعدم.��ستخد�م.�مل�ساعد,.وعند.خروجك.من.�ملبنى.�بتعد.قدر.�لإمكان.عن.

�ل�بو�ب.لتف�سح.�ملجال.لغريك.باخلروج.





الف�صل ال�صاد�س

التخل�س الآمن من النفايات الـخطرة
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الف�صل ال�صاد�س

التخل�س الآمن من النفايات الـخطرة
�لنفايات.�خلطرة:.هي.خملفاُت.��ن�ســـطٍة.خمتلفٍة.ذ�ُت.خ�ســـائ�ص.طبيعية.وكيميائية.وبيولوجية.جتعلها.خطرً�.
على.�لبيئة.و�ل�ســـحة.و�ل�ســـالمة.�لعامة.ما.مل.يتم.�لتخل�ص.منها.بطرق.�سليمة,.و�لتخل�ص.�لآمن.منها.ي�سمل.طرق.
جمعها.وتهيئتها.لت�ســـليمها.للجهات.�ملخت�ســـة.ك�سركات.�لتخل�ص.ثم.هي.بدورها.تقوم.مبعاجلة.هذه.�ملو�د.باحلرق.
يف.حمارق.خا�سة.��و.�ملعاجلة.�لكيميائية.��و.�لتخزين.يف.خمازن.��ر�سية.خم�س�سة.لذلك.��و.غري.ذلك.من.�لطرق,.
وهـــذ�.يتطلب.مر�عاة.لطبيعة.تلك.�لنفايات.وحجمها,.وفيما.يلي.بع�ـــص.�لتوجيهات.و�لتعليمات.�ملتعلقة.بالتخل�ص.

�لآمن.من.�لنفايات.�خلطرة:.

6-1  تقلي�س كمية النفايات
خلف�س كمية النفايات اخلطرة التي تتطلب طرقاً خا�صة يف التخل�س منها, اتبع التعليمات التالية:

1. جتنـــب.تخزين.مـــو�د.كيميائية.فوق.حاجـــة.�لعمل,.حيث.�إن.�لتخزيـــن.�لز�ئد.عن.�حلاجة.من.��هم.م�ســـادر.-
�لنفايات,.ومن.��هم.���سبابه.�سر�ء.�ملو�د.�لكيميائية.بكميات.تفوق.�حلاجة,.ويالحظ.��نه.كلما.كانت.�إجر�ء�ت.

�سر�ء.�ملو�د.�لكيميائية.وتوريِدها.�سريعًة.و�سهلًة.َقلَِّت.�حلاجة.ل�سر�ء.كميات.كبرية.
2. ل.تقبْل.��ي.مو�د.كيميائية.مهد�ة.من.�ل�سركات,.وذلك.ل�ن.بع�ص.�ل�سركات.قد.تهدي.بع�ص.�ملو�د.�لتي.�سارفت.-

على.�نتهاء.�سالحيتها.وبالتايل.َتنقُل.ُكْلَفَة.�لتخل�ص.منها.�إىل.جانبك.
3. ��ستخدم.�ملو�د.�لآمنة.بدياًل.عن.�ملو�د.�خلطرة.متى.��مكن.ذلك.-

6-2  تعليمات التخل�س من النفايات اخلطرة:
• �سع.مل�سقًا.تعريفيًا.ب�سكل.و��سح.ومقروء.على.��ي.مادة.كيميائية.تريد.�لتخل�َص.منها.	
• يجب.��ن.توفر.�إد�رة.�ل�سالمة.حاويات.خم�س�سة.للنفايات.�لكيميائية.	
• ل.تقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.حاويات.فيها.ت�سريب,.��و.حاويات.لي�ص.عليها.تعريف.مبا.حتتويه.	
• .ل.تتخل�ـــص.مـــن.��ي.مـــادة.كيميائيـــة.يف.جمـــاري.�ل�ســـرف.�إل.�إذ�.تا�كـــدت.��ن.تعليمات.�لتخل�ص.منها.ت�ســـمح.	

بذلك.

6-3  اإجراءات جمع النفايات وتهيئتها للتخل�س منها
تختلـــف.�لنفايـــات.�خلطـــرة.يف.تر�كيبها.ويف.��نو�ع.�ل�ســـرر.�ملمكن.وقوعه.ب�ســـببها,.وهذ�.�لختالف.يقت�ســـي.
.تنوعـــًا.يف.طرق.�لتخل�ـــص.منها,.وذلك.ملنع.وقوع.��ي.خماطر.حمتملة.على.�لإن�ســـان.و�لبيئة,.وفيما.يلي.بع�ص.طرق.
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�لتخل�ص.�ملهمة:

6-3-1  النفايات الكيميائية
النفاي���ات الكيميائي���ة:.هي.خملفات.جتارب.خمتربية.من.مو�د.كيميائية.ونحوها.ذ�ت.خ�ســـائ�ص.خطرة,.وُيلحق.
بها.��ي�ســـًا.�ملو�د.�لكيميائية.�ملنتهية.�ل�ســـالحية.و�إن.مل.تكن.من.خملفات.�لتجارب,.وخطورتها.�إما.بذ�تها.��و.عند.
�ختالطهـــا.بغريهـــا.من.�ملو�د.مكونة.مركبات.خطـــرة,.وفيما.يلي.بع�ص.�لتوجيهات.و�لتعليمـــات.�ملتعلقة.بالتخل�ص.

�لآمن.من.�لنفايات.�لكيميائية:.

6-3-1-1  املذيبات الع�صوية والزيوت:
• �جمع.�ملادة.يف.�حلاويات.�ملخ�س�سة.لها.و�ملعتمدة.ِمن.ِقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.	
• �كتب.مكونات.�ملحتوى.بدقة.على.مل�سق.�حلاوية.	

6-3-1-2  املواد الكيميائية املتنوعة والأ�صطوانات:
• �مال�."منوذج.تخل�ص.من.نفايات" و��ر�سله.�إىل.�إد�رة.�ل�سالمة.	
• �نتظر.�لتعليمات..	

6-3-1-3  املواد الكيميائية غري معروفة الرتكيب:
• ل.تقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.�لتخل�ص.من.مو�د.غري.معروفة.�لرتكيب.	
• قم.بتحليلها.ملعرفة.تركيبها.��و.�ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.للتن�سيق.من.��جل.حتليلها.	

6-3-1-4  املواد املولدة للربوك�صيد )كالإيرث( واملواد القابلة لالنفجار )كحم�س البكريك اجلاف(:
• يجب.��ن.ل.ُتخلط.مع.�ملذيبات.��و.�لنفايات.�ل�خرى.	
• �إذ�.كانت.�ملادة.قدمية.)مدة.عام.��و.��كرث(.ل.حتاول.فتح.حاويتها.��و.حتريكها.و�ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.لتوجيهك.	

6-3-1-5  املواد الأكالة )الأحما�س والقواعد(:
• �جمع.�ل�حما�ص.)pH>7(.و�لقو�عد)pH<7(.ب�ســـكل.منف�ســـل.يف.�حلاويات.�ملخ�س�ســـة.لها.و�ملعتمدة.ِمن.	

ِقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.
• �كتب.مكونات.�ملحتوى.على.مل�سق.�حلاوية.	

6-3-2  النفايات احليوية
النفايات احليوية:.هي.خملفات.��ن�سطة.خمتلفة.تتكون.كليًا.��و.جزئيًا.من.��ن�سجة.��و.حيو�نات.جتارب.��و.عينات.دم.
��و.�ســـو�ئل.كائنات.حية.��و.��حياء.دقيقة.ويلحق.بها.�ل�دو�ت.�مل�ســـتخدمة.يف.هذه.�ل�ن�سطة,.وت�سكل.�لنفايات.�حليوية.
تهديدً�.ل�ســـحة.�لكائنات.�حلية,.ويف.�ملقام.�ل�ول.�لب�ســـر.ما.مل.يتم.�لتخل�ص.منها.بطريقة.�آمنة,.وفيما.يلي.بع�ص.
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�لتوجيهات.و�لتعليمات.�ملتعلقة.بالتخل�ص.�لآمن.من.�لنفايات.�حليوية:

6-3-2-1  جثث احليوانات:
• �سع.�حليو�نات.�مليتة.وبقاياها.يف.�حلاويات.�ملخ�س�سة.لها.و�ملعتمدة.ِمن.ِقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.	
• يجب.��ن.ل.يتجاوز.وزن.�حلاوية.18.كجم.	
• خزن.�حلاويات.يف.مكان.مربد.	

6-3-2-2  النفايات املعدية
ت�ســـمل.�لنفايـــات.�ملعديـــة.جميع.�لعنا�ســـر.�لتي.ي�ســـك.يف.�حتو�ئها.على.عو�مل.م�ســـببة.للمر�ـــص.كاجلر�ئيم.
)بكترييا,.فريو�ســـات,.فطريات,.طفيليات(,.وذلك.برت�كيز.كافية.لت�سبب.�ملر�ص.لالإن�سان,.وللتخل�ص.منها.�سعها.

يف.�حلاويات.�ملخ�س�سة.لها.و�ملعتمدة.ِمن.ِقبل.�إد�رة.�ل�سالمة..

6-3-2-3  الدم والأدوات امللوثة بالدم:
• ميكن.�لتخل�ص.من.�لدم.غري.�ملتخرث.عرب.جمرى.�ل�ســـرف.�ل�ســـحي,.خ�ســـ�ص.��حد.��حو��ص.�لغ�ســـيل.لهذ�.	

�لغر�ص.
• بعـــد.�لتخل�ـــص.من.�لدم,.طهر.�حلو�ص.مبحلـــول.كلورك�ص.��و.��ي.منظف.مثيل.)خمفف.5-.10%(.ول.ت�ســـطف.	

�حلو�ص.باملاء.�إل.بعد.20.دقيقة.من.��ستخد�م.�ملحلول.�ملنظف.
• تخل�ص.من.�ل�دو�ت.�مللوثة.بالدم.كطريقة.�لتخل�ص.من.�لنفايات.�ملعدية.	

6-3-3  الأدوات احلادة
.��د�ٍة.ميكـــُن.��ن.تخرتق.كي�ص.بال�ســـتيك.فما.فـــوق,.كاإبر.�حُلقن,.و�ســـفر�ت.�مل�ســـرط,.و�لزجاج,. ويدخـــل.فيهـــا.��يُّ

و�ملا�سات.�لبال�ستيكية,.وروؤو�ص.�ملا�سات.�لرقمية.

6-3-3-1  الأدوات احلادة امللوثة:
• خ�س�ص.وعاًء.غري.قابل.للثقب.)مثل.علبة.�ملنظف(.و�كتب.عليها.)نفايات.حادة(,.و�سع.عليه.عالمة.�ل�سالمة.	

�ملنا�سبة.)مثل.خماطر.حيوية.��و.مو�د.م�سعة...(,.و�كتب.��سم.�لباحث.�لرئي�ص.��و.��سم.�لفني.عليه.
• .�سابقًا.يف.طريقة.�لتخل�ص.	 تخل�ص.من.حاوية.�ملو�د.�حلادة.�مللوثة.مبو�د.معدية.�سمن.�لنفايات.�حليوية.كما.مرَّ

من.�ملو�د.�ملعدية.
• تخل�ص.من.حاوية.�ملو�د.�حلادة.�مللوثة.مبو�د.م�ســـعة.�ســـمن.�لنفايات.�مل�ســـعة.كما.�ســـيا�تي.يف.طريقة.�لتخل�ص.	

من.�ملو�د.�مل�سعة.

6-3-3-2  الأدوات احلادة غري امللوثة:
• خ�ســـ�ص.وعاًء.غري.قابل.للثقب.)علبة.بال�ســـتيك.و��سعة.�لعنق.��و.�سندوَق.ورٍق.مقوًى.مبطٍن.بكي�ص.بال�ستيك(.	
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و�كتب.عليها.)نفايات.حادة(,.و�كتب.��سم.�لباحث.�لرئي�ص.��و.��سم.�لفني.
• عند.�متالء.�حلاوية,.��غلقها.بال�ســـريط.�ملخ�ســـ�ص,.و�ســـعها.بجانب.حاوية.�لقمامة.�لعادية.ليلتقطها.عامل.	

�لنظافة.

6-3-3-3  الزجاج املك�صور غري امللوث:
• خ�س�ص.�سندوق.ورق.مقوى.للزجاج.�ملك�سور,.و�كتب.عليه.)زجاج.مك�سور(.	
• عندما.ميتلئ.�ل�سندوق.��غلقه.ب�سريط.ل�سق,.و�سعه.بجانب.حاوية.�لقمامة.	

6-3-3-4  زجاجات الكوا�صف الكيميائية الفارغة:
• ��زل.�لغطاء.عن.�لعلبة.�لفارغة.لت�سمح.بتبخر.�ملادة.�ملتطايرة.د�خل.دولب.�لغاز�ت.	
• �غ�سل.�لزجاجة.باملاء.ثالث.مر�ت,.ثم.��تركها.جتف.	
• ��زل.��و.��طم�ص.�ملل�سق.على.�لزجاجة.	
• �سع.�لزجاجة.بدون.غطاء.بجانب.حاوية.�لقمامة.	

6-3-4  النفايات امل�صعة
وت�ســـمل.�لنفايـــات.�ملتولدة.عن.��ســـتخد�م.�مل�ســـادر.و�ملو�د.�مل�ســـعة.يف.�لتطبيقات.�ل�ســـناعية.و�لطبية,.وعن.
�لبحوث.�ملختلفة.و�إنتاج.�لنظائر.�مل�سعة,.ويتم.�ختيار.�لطريقة.�ملنا�سبة.للتخل�ص.منها.بناء.على.نوع.هذه.�لنفايات.

6-3-4-1  الرتبة امل�صعة:
• َغلِّْف.نظائر.��لفا.�مل�سعة.لوحدها.دون.بقية.�لنظائر.�ل�خرى.متى.ما.��مكن.ذلك.	
• غلف.�لنظائر.�مل�ســـعة.ذ�ت.�لعمر.�لزمني.�لطويل.)ن�ســـف.�لعمر.��كرث.من.10.�سنو�ت(.لوحدها.دون.�لنظائر.	

�مل�سعة.ذ�ت.�لعمر.�لزمني.�لق�سري.متى.ما.��مكن.ذلك.
• �سع.هذه.�لنفايات.يف.حاوية.�لنفايات.�مل�سعة.�ل�سلبة.�ملخ�س�سة.لها.و�ملعتمدة.ِمن.ِقبل.�إد�رة.�ل�سالمة.	
• حدث.�ملعلومات.�ملل�سقة.على.�حلاوية.عندما.ت�سع.نفايات.يف.د�خلها.	

6-3-4-2  العينات املختومة واملغلقة امل�صعة:
• ل.تغلف.�مل�سادر.�مل�سعة.�ملغلقة.مع.�ل�نو�ع.�ل�خرى.من.�لنفايات.	
• �ت�سل.بامل�سوؤول.عن.��ستقبال.�لنفايات.�خلطرة.	

6-3-4-3  زجاجات العينات ال�صائلة امل�صعة:
• �ترك.�ل�سائل.بد�خل.�لزجاجة.	
• ��دخل.�لزجاجة.يف.�لربميل.�ملخ�س�ص.لذلك.و�ملوجود.يف.منطقة.تخزين.نفايات.�ملبنى,.و��رفق.معلومات.�ملادة.	

�مل�سعة.يف.�لنموذج.�ملخ�س�ص.و�ملل�سق.بالربميل.
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6-3-4-4  النفايات ال�صائلة امل�صعة
• نفايـــات.�ملحاليـــل.�ملائية.�لتي.حتـــوي.0.01.��و.��قل.من.�لكمية.�ملقررة.لكل.لـــرت.بالإمكان.�لتخل�ص.منها.خالل.	

�ل�سرف.�ل�سحي.
• مالحظة:.تخفيف.�ملحاليل.لنقا�ص.�لن�ساط.�ل�سعاعي.�إىل.حتت.هذ�.�مل�ستوى.يعد.خمالف.للنظام,.تو��سْل.مع.	

مر�قب.�ل�سالمة.�لإ�سعاعية.عند.�حلاجة.�إىل.م�ساعدة.يف.حتديد.�لكميات.�ملقررة.
• هناك.حاويات.متوفرة.خا�سة.بالإ�سعاع.للمخترب�ت.�مل�سطرة.�إىل.�نتاج.نفايات.�سائلة.م�سعة.	
• ول�جل.خف�ص.�لتكلفة,.��نت.مطالب.مبلء.هذه.�حلاويات.بالنفايات.�ل�سائلة.�مل�سعة.فقط.	
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الف�صل ال�صابع

التهوية يف املخترب ودواليب الغازات
يعترب.مو�سوع.تهوية.�ملخترب�ت.من.�ملو��سيع.�ملهمة.و�ل��سا�سية.يف.�سالمة.�ملخترب�ت,.

وينبغـــي.�لعتناء.به.للحفاظ.على.�ســـحة.�لعاملني.د�خلها,.وفيما.يلي.��ســـتعر��ص.لبع�ـــص.�لنقاط.�ملهمة.حول.
مو�سوع.�لتهوية:

7-1  التهوية العامة
الغر�س من التهوية العامة مزج الهواء الداخلي بالهواء اخلارجي اجلديد, ويفيد ذلك يف:

• �حلفاظ.على.حركة.�لهو�ء.ودرجة.�حلر�رة.و�لرطوبة.�ملنا�سبة.ل�ماكن.�لعمل.	
• �لتخفيف.من.ملوثات.�لهو�ء.�لد�خلي.باإخر�جها.��وًل.با�ول.	
• جتديد.�لهو�ء.باإخر�ج.�مل�ستهلك.منه.للخارج.عرب.��جهزة.�لتهوية.�لد�خلية.مثل.دولب.�لغاز�ت.	

��نظمـــة.�لتهويـــة.�لعامة.ت�ســـمل.�لإمد�د.بالهـــو�ء.�جلديد.و�لتخل�ص.من.�لهو�ء.�مل�ســـتهلك,.فيتـــم.توفري.�لهو�ء.

�جلديـــد.عـــرب.��نظمة.�لتكييف.�ملركزيـــة.��و.عن.طريق.�لنو�فذ,.ويكـــون.�لتخل�ص.من..�لهو�ء.�مل�ســـتهلك.من.خالل.
��جهزة.�لعادم.�ملحلية.��و.�إخر�ج.�لهو�ء.من.خالل.��نظمة.�لتكييف.�ملركزية.

7-2  اأجهزة التهوية الداخلية
ت�صمل اأجهزة التهوية الداخلية املوجودة يف املختربات ما يلي:

• 	.Chemical.fume.hoods.دو�ليب.�لغاز�ت
• 	.Canopy.Hoods.مد�خن.�لغاز�ت
• 	.Slotted.Hoods.فتحات.�لت�سريف
• 	.Biological.safety.cabinets.دو�ليب.�ل�سالمة.�حليوية
• 	.Direct.connections.و�سالت.تهوية.مبا�سرة

7-2-1  دواليب الغازات
هـــي.غـــرف.مغلقة.مع.باب.منزلق.لفتح.��و.�إغالق.�لدولب..لها.�لقدرة.على.�ســـحب.�ل�بخرة.حتى.�لثقيلة.منها,.
وهي.�ملف�ســـلة.جلميع.�لتجارب.�لتي.تتطلب.�لتعامل.مع.مو�د.كيميائية.خطرة..وللح�ســـول.على.معلومات.��كرث.حول.

�ل�ستخد�م.�لآمن.ل�غطية.�ل�بخرة.�لكيميائية.يرجى.�لرجوع.�إىل.�لق�سم.7-4.��دناه.
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Canopy Hoods 7-2-2  مداخن الغازات
مد�خن.�لغاز�ت.م�ســـممة.ل�سحب.�حلر�رة.�ملنبعثة.من.�لعمليات.��و.�ملعد�ت,.مثل.جهاز.�لمت�سا�ص.�لذري.��و.
.فيها.جو�نب.ق�سور.جتعلها.بد�ئل.��قل. ��جهزة.�لتعقيم,.حيث.تعلق.�ملدخنة.فوق.�جلهاز.وتكون.مت�سلة.بعادم,.�إل.��ّنَّ

فاعلية.من.دو�ليب.�لغاز�ت,.وهي:
• �ُص.�لعامل.للهو�ء.�مللوث.�مل�سحوب.	 تعرُّ
• ل.ت�سحب.�ل�بخرة.�لثقيلة.	
• ���سعف.يف.�حتو�ئها.للملوثات.من.دو�ليب.�لغاز�ت,.وتتا�ثر.بتيار�ت.�لهو�ء.��كرث.من.�لدو�ليب.	
• ل.تقدم.�سفطًا.كافيًا.ل�كرث.من.ب�سع.بو�سات.حول.�لغطاء.	

Slotted Hoods 7-2-3  فتحات ت�صريف
وهي.عبارة.عن.فتحة.��فقية.�ســـيقة.��و.��كرث.يف.�ســـقف.�ملخترب.مو�ســـلة.مبجرى.عادم.)Duct(,.وت�ستخدم.هذه.

�لفتحات.�خلا�سة.للعمل.مع.�ملو�د.�لكيميائية.منخف�سة.�ل�سمية.و�ملعتدلة.فقط,.مثل.عملية.حتمي�ص.�ل�سور.

Biological safety cabinets 7-2-4  دواليب ال�صالمة احليوية
ت�ستخدم.هذه.�لدو�ليب.مع.�ملو�د.�حليوية,.وح�سب.نوع.هذه.�لدو�ليب.يتحدد.مدى.�حلماية.�لتي.توفرها.للبيئة.
و�لعامل.و�ملو�د..ول.ين�ســـح.با�ســـتخد�مها.مع.�ملو�د.�لكيميائية.�خلطرة.ل�ن.معظم.��نو�عها.تقوم.بتدوير.�لهو�ء.من.

و�إىل.�ملخترب,.ول�ن.�ملر�سحات.�لتي.ت�ستخدم.فيها.لزيادة.�حلماية.قد.تتلف.من.بع�ص.�ملو�د.�لكيميائية..

Direct connections 7-2-5  و�صالت تهوية مبا�صرة
الو�صالت املبا�صرة توفر طرد مبا�صر للملوثات اإىل الهواء اخلارجي وت�صتخدم يف تهوية:

• ِخز�نات.�ل�سو�ئل.�لقابلة.لال�ستعال.	
• ِخز�نات.�ملو�د.�لكيميائية.�ل�سامة.�ل�خرى.	
• 	.HPLC.نات.جمع.�ملذيبات.و�لنفايات,.مثل.خز�ن.جمع.�سو�ئل.جهاز� َخزَّ
• ��وعية.�لتفاعل.و��جهزة.حتليل.�لعينات,.�ل�فر�ن.و�ملجففات.وعو�دم.�مل�سخات.	

7-3  املوازنة بني التهوية وال�صغط الداخلي
يقوم.نظام.�لتهوية.بخف�ص.�ل�ســـغط.يف.�ملخترب.عن.طريق.�ســـرف.كمية.من.�لهو�ء.�إىل.خارج.�ملبنى.��كرث.من.
كميـــة.�لهو�ء.�لد�خلة.�إىل.�ملخترب,.وهذ�.بدوره.يوؤدي.�إىل.�ســـحب.�لهـــو�ء.من.�ملناطق.�ملحيطة.باملخترب.�إىل.د�خله,.
تعمل.هذه.�لآلية.على.منع.�نت�ســـار.��بخرة.�ملو�د.�لكيميائية.�خلطرة.��و.�لإ�ســـعاع.��و.�لكائنات.�لدقيقة.�ملعدية.خارج.

�ملخترب.يف.حال.�نت�سارها.عر�سيًا.د�خل.�ملخترب.

وبناء.عليه.يجب.��ن.يوؤخذ.يف.�لعتبار.عند.�سبط.تهوية.�ملخترب.كميُة.�لهو�ء.�مل�سروفة.خارجًا.بو��سطة.��جهزة.

�لتهويـــة.�لد�خليـــة.مثل.دو�ليب.�لغاز�ت..و�ملخترب�ت.�حلديثة.ل.يوجد.بهـــا.نو�فذ.قابلة.للفتح.ل�ن.فتحها.يعمل.على.
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.يندفع.�لهو�ء.من.�ملخترب.�إىل.�ملكاتب.��و.�ملمر�ت.�ملجاورة.له. رفع.�ل�سغط.د�خل.�ملخترب.وِمن.َثمَّ

7-4  ال�صتخدام الآمن لدواليب الغازات
�إن.�ل�ســـتخد�م.�ل�مثل.لدو�ليـــب.�لغاز�ت.مع.معرفة.�إمكاناتها.و�ســـو�بطها.وعمل.�ل�ســـيانة.�لدورية.لها.يكفل.

�حل�سول.على.�حلماية.�ملرجوة.للم�ستخدم..

�ل�د�ء.�لقيا�ســـي.لدولب.�لغاز�ت.هو.��ن.تكون.�ســـرعة.�ســـحب.�لدولب.100.قدم.طويل.لـــكل.دقيقة.كحد.��دنى.

عند.فتح.باب.�لدولب.�إىل.�لن�سف,.وملزيد.من.�لتفا�سيل.ُيرجع.للمل�سق.�ملو�سوع.بجانب.دو�ليب.�لغاز�ت,.كما.��ن.
جهاز.حتديد.كفاءة.�سفط.دولب.�لغاز�ت.متوفر.عند.�إد�رة.�ل�سالمة.وق�سم.�ل�سيانة.

وللح�صول على م�صتوى عال من احلماية من دولب الغازات يجب مراعاة الإر�صادات التالية:
1. عدم.تكدي�ص.�ملو�د.د�خل.دولب.�لغاز�ت.لئال.يت�سبب.يف.�إعاقة.تدفق.�لهو�ء,.و�إمنا.يبقى.يف.د�خله.�ملو�د.�لتي.-

ت�ستخدم.يف.�لتجارب.�لقائمة.فقط..
2. عند.�حلاجه.�إىل.�إبقاء.جهاز.كبري.د�خل.�لدولب,.ينبغي.رفعه.��و.��ســـتخد�م.��رجل.لل�ســـماح.للهو�ء.يف.�لتدفق.-

من.حتته..
3. �سغل.�لدولب.عند.��قل.درجة.ممكنة.عمليًا,.ت�سغري.فتحة.�لدولب.�سيزيد.يف.�سرعة.�ل�سحب..-
4. �عمل.بقدر.�لإمكان.بعيدً�.عن.�لدولب,.ويو�سى.على.�ل�قل.مب�سافة.قدرها.15.�سم..-
5. ل.تنحني.�إىل.د�خل.�لدولب..ل�ن.هذ�.يعيق.تدفق.�لهو�ء.ويجعل.ر���سك.يف.د�خل.�لهو�ء.�مللوث..-
6. ل.تقـــم.بعمـــل.حركات.�ســـريعة.د�خـــل.��و.بالقرب.من.�لـــدولب,.ول.متر.بجانبه.م�ســـرعًا.فتحدث.��ســـطر�بًا.-

بالتيار�ت.�لهو�ئية.�ملحيطة,.كما.��ن.فتح.�ل�بو�ب.��و.�لنو�فذ.قد.يت�سبب.يف.بع�ص.�ل�حيان.بتيار�ت.هو�ئية.قوية.
تعرقل.�ن�سياب.�لهو�ء.د�خل.�خلز�ئن.

7. ت�سخني.�ل�دو�ت.يكون.يف.موؤخرة.�لدولب.-
8. ل.ت�ستخدم.�لدولب.ل�ية.وظيفة.لي�ص.م�سممًا.لها,.مثل.��ستعمال.حام�ص.فوق.�لكلور.وبع�ص.�لنظائر.�مل�سعة.�إلخ..-
9. ��بق.غطاء.�لدولب.مغلقًا.عند.عدم.��ستخد�مه..-
تذكر.��ن.�حلو�ص.بد�خل.�لدولب.لي�ص.م�سمما.للتخل�ص.من.�لنفايات.�لكيميائية.-.10
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الف�صل الثامن

الغازات امل�شغوطة واملواد ذات درجة الـحرارة املتدنية جدًا
ت�ســـتخدم.كثـــري.مـــن.�ملخترب�ت.�لغاز�ت.�مل�ســـغوطة.و�ملـــو�د.ذ�ت.درجة.�حلـــر�رة.�ملتدنية.جـــدً�.يف.تطبيقات.
متنوعة,.و���ســـبح.��ستخد�مها.��مرً�.�سروريًا.ول.ميكن.�ل�ستغناء.عنها,.ويف.هذ�.�لف�سل.ن�ستعر�ص.بع�ص.�ملعلومات.

�ملهمة.عن.هذ�.�ملو�سوع:.

8-1  خماطر الغازات امل�صغوطة
تعد.�لغاز�ت.�مل�ســـغوطة.خطرة.جدً�.ب�سبب.�ل�ســـغط.�لعايل.د�خل.�ل�سطو�نات..فا�ي.��سطد�م.با��سطو�نة.غاز.
م�سغوط.غري.�آمنة.��و.غري.حمكمة.�لغطاء.قد.يوؤدي.�إىل.ك�سر.�سمام.�ل��سطو�نة.منتجًا.ت�سربًا.�سريعًا.للغاز.ميكن.��ن.

تتحول.�ل��سطو�نة.ب�سببه.�إىل.قذيفة.م�سببة.-.ل.قدر.�هلل.-.�إ�سابات.خطرية.و���سر�رً�.

كما.��ن.�لتحكم.�ل�سيئ.بتدفق.�لغاز.�مل�سغوط.يف.�ملخترب.ميكن.��ن.يفجَر.��وعية.�لتفاعل,.��و.قد.ي�سبب.ت�سربات.
يف.�ملعد�ت.و�ل�نابيب.��و.يوؤدي.�إىل.تفاعالت.كيميائية.جانبية,.��و.خارجة.عن.�ل�سيطرة..

قد.تكون.�لغاز�ت.�مل�ســـغوطة.ذ�ت.طبيعة.موؤك�ســـدة.��و.قابلة.لال�ســـتعال,.��و.�ســـديدة.�لتفاعل.��و.��كالة.��و.�سامة..

كما.ميكن.لبع�ص.�لغاز�ت.�خلاملة.مثل.�ل�رجون.و�لنيرتوجني.و�لهيليوم.و�لنيون.�لنت�سار.يف.�جلو.م�سببة.نق�سًا.يف.
م�ستويات.�ل�وك�سجني.يف.�ملناطق.�سيئة.�لتهوية.مما.ي�سبب.�لختناق.

8-2  املناولة والتخزين والنقل الآمن لأ�صطوانات الغاز امل�صغوط
اتبع الإر�صادات التالية عند مناولة وتخزين ونقل اأ�صطوانات الغاز امل�صغوطة:

• ينبغي.��ن.تكون.جميع.���ســـطو�نات.�لغاز.�ســـو�ء.كانت.ممتلئة.��و.فارغة.مدعمة.ومثبتة.ب�ســـكل.�آمن.با�ســـتخد�م.	
�حلو�مل.�ملنا�سبة,.و�مل�سد�ت.��و.�ل�سال�سل..

• عند.عدم.��ستخد�م.�ل��سطو�نات.��و.عند.نقلها,.يجب.�إز�لة.�ملنظم.و��ستخد�م.�لغطاء.�لو�قي..	
• ينبغي.��ن.ت�ستخدم.�لعربة.�ملنا�سبة.لنقل.�ل��سطو�نات,.ويجب.ربطها.ب�سل�سلة.��و.حز�م.يف.�لعربة..	
• تا�كد.من.��ن.�ملنظم.منا�ســـب.لنوع.�لغاز.�مل�ستخدم.و�ل�ســـغط.�ملوجود,.ول.تعتمد.على.موؤ�سر.�ل�ساعة.يف.�ملنظم.	

لتحديد.ذلك,.ر�جع.مو��سفات.�ملنظم..
• ل.ت�ستخدم.�لو�سالت.��و..�سريط.�لتفلون.لتثبيت.�ملنظم.يف.���سطو�نات.�لغاز..	
• ل.ت�ستنزْف.�ل��سطو�نة.وتفرْغها.متامًا,.بل.�جعل.فيها.بع�ص.�ل�سغط..	
• ل.ت�سع.زيتًا.لت�سهيل.ربط.منظم.���سطو�نة.غاز.�ل�وك�سجني,.قد.ي�سبب.�لإنفجار.	
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• ل.تعر�ص.�ل��سطو�نات.لدرجات.حر�رة.مرتفعة..	
• قم.بتخزين.�لغاز�ت.غري.�ملتو�فقة.ب�سكل.منف�سل..	

8-3  خماطر املواد ذات درجة احلرارة املتدنية جداً
املواد ذات درجة احلرارة املتدنية جداً هي:.مو�د.توجد.يف.درجات.حر�رة.منخف�سة.جدً�.مثل.�لثلج.�جلاف.)ثاين.

��ك�سيد.�لكربون.�ل�سلب(.و�لهو�ء.�مل�سال.��و.غاز�ت.مثل.�لنيرتوجني.و�ل�ك�سجني.و�لهيليوم.و�ل�رجون.و�لنيون.

ويرتبط ا�صتخدام املواد ذات درجة احلرارة املتدنية جداً بعدة خماطر, هي:
• �لختناق.ب�سبب.�إز�حة.�ل�ك�سجني.)ل.ينطبق.على.�لهو�ء.�ل�سائل.و�ل�ك�سجني(.	
• تاآكل.�ملو�د.مع.�لربودة.�ل�سديدة.	
• �سرر.�ل�سقيع.	
• �حلروق.�لباردة.	
• تكثيف.�ل�وك�سجني.و�لوقود.)مثال:.�لهيدروجني.و�لهيدروكربونات(.مما.ينتج.خالئط.متفجرة.	

8-4  احتياطات التعامل مع املواد ذات درجة احلرارة املتدنية جداً
فيما يلي بع�س الحتياطات الالزمة للتعامل مع املواد ذات درجة احلرارة املتدنية جداً:

• منع.بناء.�جلليد..	
• ��ستخدم.فقط.حاويات.�ل�سغط.�ملنخف�ص.�ملزودة.با�جهزة.لتخفيف.�ل�سغط.	
• يجب.حماية.�جللد.و�لعيون.من.�لتعر�ص.لها,.وذلك.بارتد�ء.�لقفاز�ت.و�لنظارة.�لو�قية.	
• ��ستخدمها.وخزنها.يف.مناطق.جيدة.�لتهوية.	
• ��بعدها.عن.م�سادر.�ل�سرر.��و.�للهب.	
• ��ستخدم.مو�د.مقاومة.للتاآكل.مثل.�ل�نابيب.�ملطاطية.	
• ل.ينبغي.لب�ص.�ل�ساعات.��و.�خلو�مت.وغريها.من.�ل��سياء.عند.�لتعامل.مع.�ل�سو�ئل.ذ�ت.درجة.�حلر�رة.�ملتدنية.جدً�.	
• للوقاية.من.�لتمدد.�حلر�ري.للمحتويات.و�نفجارها.ل.متال�.�حلاويات.��كرث.من.80%.من.�سعتها..	
• �إذ�.كان.من.�لالزم.��ن.تنقل.�ملادة.�ملربدة.مب�ســـعد.ينبغي.�تخاذ.�لحتياطات.�لكافية.ملنع.��ي.�إ�ســـابة.حمتملة..	

��ر�سل.حاويات.�ملو�د.�ل�سائلة.�ملربدة.يف.�مل�سعد.�لكهربائي.دون.��ي.���سخا�ص.وتا�كد.من.عدم.ركوب.��ي.�سخ�ص.
�إىل.�مل�سعد.خالل.�نتقاله.
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الف�صل التا�صع

خماطر اأخرى يف بيئة العمل و�شبل الـحد منها
بالإ�ســـافة.�إىل.خماطـــر.�ملو�د.�لكيميائيـــة.�ملوجودة.يف.بيئة.�لعمل.-.وتقدم.�لكالم.عنها.يف.�لف�ســـل.�لثالث-,.
هناك.خماطر.��خرى.كمخاطر.�لتيار.�لكهربائي,.وخماطر.�ملو�د.�حلادة,.وخماطر.تتعلق.ببع�ص.�ل�جهزة.�ملوجودة.
يف.�ملخترب�ت,.ونتناول.يف.هذ�.�لف�ســـل.��هم.هذه.�ملخاطر,.كما.نتناول.يف.�آخر.هذ�.�لف�ســـل.قو�عد.�لعمل.�ل�سليمة.

يف.��ماكن.�لعمل:

9-1  ال�صالمة الكهربائية
تتفاوت.�ل��ســـر�ر.�ملحتملة.من.�لتعر�ص.للتيار.�لكهربائي.-.ح�ســـب.قوة.�لتيار.-.ما.بني.�ل�سدمات.�لكهربائية,.
و�ل�سعق.�لكهربائي,.و�حلروق,.و�حلر�ئق,.ولتاليف.وقوع.مثل.هذ�.�لنوع.من.�ملخاطر.يجب.�تباع.تعليمات.�ل�سالمة.

�لكهربائية.�لتالية:
• يجب.تا�مني.و��ستخد�م.�ل�جهزة.�لكهربائية.�مل�سرحة.من.�جلهات.�لرقابية.	
• يجب.��ن.تكون.جميع.�ملنافذ.�لكهربائية.بتو�سيل.��ر�سي.)تا�ري�ص(.مبقاب�ص.ثالثية.	
• يجـــب.��ن.تزود.جميع.�ل�جهـــزة.�لكهربائية.)ما.عد�.�لزجاج.و�ســـخانات.�لقما�ص,.و��نو�ع.معينة.من.ر��ســـمات.	

�لذبذبة.و�لتي.تتطلب.��ر�سية.عائمة(.مبقب�ص.ثالثي,.ول.تقم.��بدً�.باإز�لة.م�سمار.�لتا�ري�ص.من.�ملقب�ص.�لثالثي.
• .�لتمديد�ت.�لكهربائية.من.قبل.�لكهربائي.�ملخت�ص.��و.مبو�فقته.	 .كلُّ يجب.��ن.ُتَعدَّ
• ًا.	 عندما.يتبلل.جهاز.كهربائي.ما.قم.بف�سل.�لكهرباء.من.�ملفتاح.�لرئي�سي.قبل.�لتعامل.مع.هذ�.�جلهاز,.كن.ُمِلمَّ

مبو�قع.مفاتيح.�ل�جهزة..
• تعرف.على.كيفية.قطع.�إمد�د.�ملخترب.بالكهرباء.يف.حالت.�لطو�رئ.	
• �نزع.�ل��سالك.باإم�ساك.�ملقب�ص.ولي�ص.ب�سد.�ل�سلك.	
• .على.لوحة.	 ْ حت�ســـبًا.ل�ي.طارئ.-.ل.قدر.�هلل.-.�جعل.�لو�ســـول.�إىل.��لو�ح.توزيع.�لكهرباء.�ســـهاًل,.ويجب.��ن.ُيبنيَّ

قو�طع.توزيع.�لكهرباء.ما.تتحكم.به.�ملفاتيح.من.�ل�جهزة.
• تا�كد.من.��ن.جميع.�ل��سالك.جافة.قبل.تو�سيلها.بالكهرباء.	
• يجب.�إ�سالح.���سالك.�ل�جهزة.�لكهربائية.�لتالفة.و�ملهرتئة.قبل.ت�سغيلها.	
• �سع.عالمة.متيز.�ل�جهزة.�ملعطوبة.و�ف�سلها.عن.م�سدر.�لكهرباء.	
• ٍة.حتوي.حمول.��و.مكثف.	 تا�كد.من.تفريغ.�ل�سحنات.�لكهربائية.�لكامنة.قبل.�ل�سروع.يف.��عمال.�ل�سيانة.ل�ي.ُمِعدَّ

�سغط.كهربائي.عايل.
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• قلل.من.��ستخد�م.���سالك.�لتمديد,.وجتنب.و�سعها.يف.مناطق.قريبة.من.حركة.�مل�ساة.	
• ��ســـتخدم.فقط.طفايات.ثاين.��ك�ســـيد.�لكربـــون,.�لهالونـــات,.��و.طفايات.�حلريق.�لكيمـــاوي.�جلافة.للحر�ئق.	

�لكهربائية.
• ��ستخدم.قو�طع.�لإلتما�ص.�لكهربائي.�ل�ر�سية.)GFCI(.لكل.�ل�جهزة.�لكهربائية.�مل�ستخدمة.من.قبل.�لعاملني.	

9-2  اأعمال ال�صغط العايل والتفريغ
�ختالفات.�ل�ســـغط.بني.�ملعد�ت.و�جلو.�ملحيط.توؤدي.�إىل.وقـــوع.�لعديد.من.حو�دث.�ملخترب�ت,.فمثاًل.�ل�دو�ت.
.�لزجاجية.�لو�قعة.حتت.�لتفريغ.��و.�ل�ســـغط.قد.تتك�ســـر.��و.تنفجر.فتتطاير.�ســـظايا.�لزجاج.م�ســـببًة.جروحًا.للجلد.

��و.�لعني.

كما.ميكن.للزجاج.��ي�سًا.��ن.ينفجر.حتت.�ختالفات.�ل�سغط.�ل�سغرية.��و.�لتغري�ت.�ل�سريعة.يف.درجة.�حلر�رة,.

كتلك.�لتي.حتدث.عند.�إخر�ج.�حلاويات.بعد.جتميدها.بال�سو�ئل.ذ�ت.درجات.�حلر�رة.�ملنخف�سة.جدً�,.وقد.توؤدي.
�إىل.�ختالفات.يف.�ل�سغط.

ولتقليل املخاطر املرتبطة باأعمال ال�صغط اتبع ما يلي:
• حتقق.من.عدم.وجود.عيوب.كال�سقوق,.و�خلدو�ص.و�آثار.�لحتكاكات.قبل.��ستخد�م.��جهزة.�لتفريغ.	
• ��ستخدم.�حلاويات.�لتي.�سممت.خ�سي�سًا.ل�عمال.�لتفريغ..	
• ينبغي.دعم.�حلاويات.�لثقيلة.من.���سفل.ومن.جهة.�لعنق.	
• ��سمح.لل�سغط.بالعودة.�إىل.م�ستوى.�ل�سغط.�لعادي.قبل.فتح.�ملجفف.	
• ��ســـتخدم.دروع.�حلماية.عند.�إجر�ء.عمليات.�ل�ســـغط.و�لتفريغ,.و�رتد.حامي.�لعينني.و�لوجه.عند.�لتعامل.مع.	

جهاز.�لتفريغ.��و.�ل�سغط.

9-3  �صالمة الأدوات الزجاجية
قد.ي�ســـبب.�لزجاج.�حلاد.�جلروَح.وتلوَث.�جل�ســـم.مبا.عليه.من.�ملو�د,.وللتعامـــل.�لآمن.مع.�ل�دو�ت.�لزجاجية.

ولتجنب.��ي.���سر�ر.قد.تقع.عند.�لعمل.بها,.�تبع.�لتعليمات.�لتالية:
• ��ستخدم.�ملكن�سة.و�ملجرفة.للتقاط.�لزجاج.�ملك�سور.ولي�ص.�ليدين.	
• تخل�ص.من.�لزجاج.�ملك�ســـور.يف.حاوية.�ســـلبة.منف�ســـلة.عن.باقي.�لنفايات.وقم.بتو�ســـيح.حمتو�ها.مبل�ســـق.	

منا�سب.)�نظر.�إجر�ء�ت.�إعد�د.�لنفايات,.�لق�سم.6-3(.
• �حم.�لزجاج.�لذي.يخ�سع.ل�سغط.عاٍل.��و.للتفريغ,.كتغليف.�ل�وعية.�لزجاجية.بقطعة.من.�لقما�ص.للتقليل.من.	

�حتمال.�لت�سظي.
• تعامل.مع.�لزجاجيات.�مل�ســـتعملة.بعناية.��كرث.من.�جلديدة.وذلك.ل�ن.�لزجاج.ي�ســـعف.مع.�ل�ســـتعمال.�ليومي.	

بالت�سخني.وغريه.
• تخل�ص.من.جميع.�ل�و�ين.�لزجاجية.�لتالفة,.��و.���سلح.ما.ميكن.�إ�سالحه.منها.	
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وعند التعامل مع الق�صبان الزجاجية اأو الأنابيب اتبع الإر�صادات التالية:
• ��سقل.حو�ف.�لق�سبان.�لزجاجية.بو��سطة.�للهب.	
• ��ستخدم.�ملاء.��و.�لغلي�سريين.عند.�إدخالها.يف.�ل�سد�د�ت.	
• تا�كد.��ن.حجم.ثقوب.�ل�سد�دة.منا�سب,.ولي�ص.�سغريً�.جدً�.	
• ��دخل.�ل�نبوب.�لزجاجي.بعناية.مع.حركة.�لتو�ء.طفيف,.ومع.�حلفاظ.على.�ليدين.متقاربتني.	
• ��ستخدم.قفاز�ت.��و.قطعة.قما�ص.حلماية.يديك.	

9-4  العمل املتكرر وقواعد العمل ال�صليمة
ُتعنى.�لهند�ســـة.�لب�ســـرية.بكيفية.مو�ئمة.ومالئمة.مكان.�لعمل.للعاملني.فيـــه,.و��د�ء.�لعمل.دوَن.�عتباٍر.لقو�عد.

�لعمل.�ل�سليمة.قد.يوؤدي.�إىل:
• تعب.	
• �إ�سابات.	
• �آلم.	
• تردي.�حلالة.�لنف�سية.	

هناك عدد من العوامل ميكن اأن تزيد من خطر اإ�صابة الع�صالت والعظام, منها:
• �حلركات.��و.��و�ساع.�جللو�ص.غري.�ملالئمة.	
• �حلركات.�ملتكررة.عند.��د�ء.�لعمل.	
• ��ستخد�م.�لقوة.	

وملوائمة املخترب للعاملني فيه راع الأمور التالية عند جتهيزه:
• ��ن.يكون.�رتفاع.طاولت.�ملخترب.وطاولت.�لعمل.منا�سبًا.جلميع.�ملوظفني.	
• ��ن.تكون.كر��سي.�ملخترب.على.عجالت.قوية.)خما�سي.�ل�رجل(,.وقابلة.للتعديل.بالن�سبة.لرتفاع.�ملقعد,.وز�وية.	

و�رتفاع.م�سند.�لظهر.
• يجب.��ن.تكون.�سا�سات.�لعر�ص.يف.م�ستوى.�لروؤية.��و.��قل.قلياًل.وذلك.لجتناب.�نعكا�ص.�سوء.�ل�سم�ص.��و.�لإنارة.	
• حت�سني.��لو�ن.�سا�سات.�لعر�ص.وحجم.�حلروف.و�لو�سوح.حتى.ل.تت�سبب.يف.�إجهاد.�لعني.	
• و�سع.لوحة.مفاتيح.�حلا�سب.�لآيل.و��جهزة.�لتوجيه.)مثل.�لفا�رة..(.بحيث.يكون.�ملع�سمان.يف.مو�سع.م�سرتخ.	

و�ل�ساعد�ن.يف.و�سع.��فقي.
• ت�سميم.مكاتب.�لعمل.بحيث.ل.تتطلب.�نحناءً�.��و.متددً�.��و.�لتفافًا.ز�ئدً�.	
• عدم.��ستخد�م.�ل�جهزة.�ملولدة.لالهتز�ز.مثل.�خلالطات.ل�وقات.طويلة.	
• يجب.��ن.تكون.مفاتيح.�ل�جهزة.و�ملقاب�ص.ذ�ت.حجم.جيد,.و��ن.يكون.�لو�سول.�إليها.�سهاًل.	
• عدم.�حلاجة.حلمل.�ل��سياء.�لثقيلة.	
• توفر.�لو�سائل.�ملنا�سبة.عند.�حلاجة.لرفع.��و.نقل.�ملو�د.	
• ��ن.تكون.عنا�سر.جودة.�لهو�ء.مثل.�حلر�رة.و�لرطوبة.و�لهو�ء.م�سبوطة.ب�سكل.منا�سب.	
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• ��ن.تكون.�ل�ر�سيات.مقاومة.لالنزلق.	
• ��ن.ل.تكون.م�ستويات.�ل�سو�ساء.مرتفعة.	



الف�صل العا�صر

�شالمــة الأجهــزة
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الف�صل العا�صر

�شالمــة الأجهــزة
عند.�لرغبة.يف.تا�مني.جهاز.للمخترب,.ينبغي.��ن.تعطى.�ل�ولوية.لال�جهزة.�لتي.تتوفر.فيها.�ملو��سفات.�لتالية:

• حمدودة.�لت�سال.بني.�مل�سغل.و�ملو�د.�خلطرة.و�لطاقة.�مليكانيكية.و�لكهربائية.للجهاز.	
• مقاومة.للتاآكل,.و�سهلة.�لتنظيف.وغري.منفذة.لل�سو�ئل.	
• لي�ص.لها.��ي.حو�ف.��و.نتوء�ت.حادة.	

وينبغـــي.بـــذل.كل.جهد.ممكن.للحفاظ.على.�ل�جهزة.من.��ن.ت�ســـبح.ملوثة,.و.للحـــد.من.�حتمال.تعطل.�ملعد�ت.
و�لذي.قد.يوؤدي.�إىل.ت�سرب.��و.�ن�سكاب..��و.ن�سر.ما.ي�سبب.�ل�مر��ص.�تبع.ما.يلي:

• ر�جع.وثائق.�ل�سركة.�مل�سنعة,.و�حتفظ.بها.كمرجع.عند.�حلاجة.	
• ينبغي.��ن.يكون.��ستخد�م.�ل�جهزة.و�ل�سيانة.�ملقدمة.لها.وفقًا.لتعليمات.�ل�سركة.�مل�سنعة.	
• تا�كد.من.��ن.�ل��سخا�ص.�مل�ستخدمني.لال�جهزة.متدربون.على.ت�سغيل.و��ستخد�م.وتنظيف.هذه.�ل�جهزة.	
• تا�كد.��ن.�ل�جهزة.�ملُْخرجة.من.�ملخترب.�سو�ء.لل�سيانة.��و.لال�ستغناء.عنها.معقمٌة.ب�سكل.منا�سب.	

ت�ســـتعر�ص.�لفقر�ت.�لتالية.بع�ص.�لحتياطات.و�لإجـــر�ء�ت.�لو�جب.مر�عاتها.عند.�لعمل.على.بع�ص.�ل�جهزة.
�مل�ستخدمة.يف.�ملخترب:

10-1  اأجهزة الطرد املركزي
��جهزة.�لطرد.�ملركزي.�لتي.ُت�ستخدم.��و.ُت�سان.بطريقة.غري.�سحيحة.ميكن.��ن.تعر�ص.م�ستخدميها.�إىل.خطر.
كبري,.وذلك.ل�ن.تعطلها.عند.دور�نها.ب�سرعات.عالية.قد.يوؤدي.�إىل.تطاير.قطع.من.�جلهاز.��و.�نت�سار.كيمياويات.��و.

ملوثات.خطرة,.ولتجنب.وقوع.مثل.هذه.�ملحاذير؛.�تبع.�لإر�ساد�ت.�لتالية:
• تا�كـــد.مـــن.��ن.��نابيـــب.�لطرد.�ملركـــزي.�لزجاجيـــة.و�لبال�ســـتيكية.خالية.من.�ل�ســـقوق.و�ســـليمة.�حلو�ف.قبل.	

�ل�ستخد�م,.ويف�سل.��ستخد�م.�ل�نابيب.�لغري.قابلة.للك�سر.قدر.�لإمكان.
• جتنب.ملء.�ل�نابيب.�إىل.�حلافة.	
• ��ستخدم.��غطية.خم�س�سة.ل�نابيب.�لطرد.�ملركزي.وجتنب.��ستخد�م.مو�د.خفيفة.�لوزن.مثل.رقائق.�ل�لومنيوم.	

كا�غطية.
• ��ســـتخدم.��وعيـــة.�لطرد.�ملركزي.�ملحكمة.�لغلق.��و.���ســـطو�نات.�لتدوير.�لتي.ميكن.ملوؤهـــا.وتفريغها.يف.خز�نة.	

�ل�سالمة.�ل�حيائية.
• عقم.�ل�سطح.�خلارجي.لال�كو�ب.��و.�ل�وعية.قبل.وبعد.�لطرد.�ملركزي,.وتا�كد.من.�سالمة.�حللقات.�لبال�ستيكية.	



72

و��ستبدلها.�إن.كانت.تالفة.��و.جافة.
• تا�كد.من.��ن.جهاز.�لطرد.�ملركزي.متو�زن.ب�سكل.�سحيح.	
• ل.تفتح.�لغطاء.��ثناء.�لت�سغيل.��و.بعده.مبا�سرة,.ول.حتاول.�إيقاف.���سطو�نة.�لدور�ن.باليد.��و.با�ي.�سيء.�آخر.	

عند.��ستخد�م.�ل�سرعات.�لعالية.��و.��جهزة.�لطرد.�ملركزي.�ملتطور,.ينبغي.�تباع.�لإر�ساد�ت.�لإ�سافية.�لتالية:.
• قم.بتو�سيل.عادم.م�سخة.�لتفريغ.بفتحة.�لتهوية.	
• دون.يف.�سجل.�لت�سغيل,.تفا�سيل.��ستخد�مك.للجهاز.)�ل�سرعة,.وقت.�لت�سغيل,...(.	
• عند.�لتعامل.مع.�ملو�د.�حليوية.قم.برتكيب.فلرت.HEPA.بني.�لطرد.�ملركزي.وم�سخة.�لتفريغ..	
• ل.تتجاوز.حدود.�ل�سرعة.�ملحددة.للدور�ن.	

10-2  اأجهزة الف�صل الكهربائي
• ـــلة.بال�ر�ص.جيدً�.)تا�ري�ص(.	 �لتا�كد.من.��ن.��جهزة.�لف�ســـل.�لكهربائي.)Electrophoresis.equipment(.ُمْو�سَ

ولها.قاطع.كهربائي.د�خلي.
• فح�ص.هذه.�ل�جهزة.بانتظام.بحثًا.عن.�ل��سر�ر.و�لت�سريبات.	
• �ســـع.هذه.�ل�جهزة.بعيدً�.عن.مناطق.�لزدحام.�ل�ســـديد,.وبعيدً�.عن.�ملناطق.�لرطبة.مثل.�مل�ســـارف.��و.جهاز.	

غ�سيل.
• �سع.عالمات.حتذير.	

10-3  حمامات الت�صخني املائية وغريها
ُتبقي.حماماُت.�لت�سخني.�ملو�د.مغمورة.فيها.يف.درجة.حر�رة.ثابتة,.وميكن.ملوؤها.مبجموعة.متنوعة.من.�ملو�د,.
بنـــاء.علـــى.درجة.حر�رة.�حلمام.�ملطلوبة؛.قد.مُتال�.باملاء,.��و.�لزيت.�ملعدين,.��و.�جللي�ســـرين,.��و.�لبار�فني.��و.زيوت.

�ل�سيليكون,.مع.درجة.حر�رة.ت�سل.�إىل.300.درجة.مئوية.

اتبع الإر�صادات التالية عند ا�صتخدام حمامات الت�صخني:
• قم.بتثبيت.حمامات.�لت�سخني.على.�سطح.م�ستقر,.بعيدً�.عن.�ملو�د.�ل�سريعة.�ل�ستعال.��و.�ملو�د.�لقابلة.لال�ستعال.	

مبا.يف.ذلك.�خل�سب.و�لورق.
• ل.تنقل.حمامات.�لت�سخني.من.��مكنتها.�إل.بعد.برود.�ل�سائل.�لد�خلي.	
• .تا�كـــد.مـــن.جتهيـــز.�حلمام.بوحـــدة.تتحكم.باحلـــر�رة.�لز�ئـــدة.��و.قاطع.تلقائي.يف�ســـل.�لطاقـــة.�ذ�.جتاوزت.	

�حلر�رة.�ملحددة.
• ��ســـتخدم.حمام.�لت�ســـخني.مع.�ســـبط.�حلر�رة.با�قل.بكثري.من.نقطة.�لومي�ص.حلر�رة.�ل�ســـائل.�مل�ســـتخدم.يف.	

�حلمام.
• زود.حمام.�لت�سخني.مبيز�ن.حر�رة.زئبقي.ملر�قبة.درجة.�حلر�رة.بالنظر.�ملبا�سر.	

ُيعد.�حلمام.�ملائي.��كرث.��نو�ع.حمامات.�لت�ســـخني.�سيوعًا.يف.�ملخترب�ت..�تبع.�لإر�ساد�ت.�لتالية.عند.��ستخد�م.
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�حلمام.�ملائي:

• نظف.�حلمام.�ملائي.بانتظام.مبطهر.مثل.منظفات.�لفينول,.وميكن.��ن.ي�ساف.�إىل.�ملاء.	
• ن.مركبات.	 جتنب.��ســـتخد�م.مادة.ثالثي.نرتيد.�ل�ســـوديوم.NaN3.ملنع.منو.�لكائنات.�لدقيقـــة,.وذلك.ل�نه.ُيَكوِّ

متفجرة.مع.بع�ص.�ملعادن.
• �رفـــع.درجـــة.حر�رة.�حلمام.�ملائي.�إىل.90.درجة.مئوية.��و.��على.ملدة.30.دقيقة.مرة.و�حدة.يف.�ل��ســـبوع.لغر�ص.	

�لتعقيم.
• قم.بف�ســـل.�لوحدة.من.منفذ.�لكهرباء.قبل.عملية.�لتعبئة.��و.�لتفريغ.و�فح�ص.با�ســـتمر�ر.�لتا�ري�ص.)�ســـريان.	

�لتيار.�إىل.�ل�ر�ص(.

10-4  اأجهزة اخللط واملزج
�إن.��ســـتخد�م.��جهـــزة.�خللـــط.مثـــل.�لهـــز�ز�ت.��و.�خلالطـــات.��و.�لطو�حـــني.��و.خالطات.�ملوجات.�ل�ســـوتية.
Sonicators.قد.ينتج.عنه.تطايُر.رذ�ٍذ.للمو�د.�مل�ســـتخدمة.�لتي.قد.تكون.ملوثة,.��ي�ســـًا.��جهزة.�خلالطات.و���ســـطح.

�لتقليـــب.ميكـــن.��ن.تنتج.كميـــات.كبرية.من.�ل�بخـــرة.�لقابلة.لال�ســـتعال,.وللحد.مـــن.هذه.�ملخاطـــر.�ملحتملة.�تبع.
�لإر�ساد�ت.�لتالية:

• وفر.��جهزة.مبز�يا.�سالمة.تقلل.من.�لت�سرب.	
• وفر.��جهزة.خلط.مبحركات.ل.ت�سدر.�سررً�.	
• ��ستعمل.هذه.�ل�جهزة.د�خل.دولب.�ل�سالمة.�حليوية.قدر.�لإمكان.	
• �لتحقق.من.�سالمة.��وجه.�لبال�ستيك.و�ل�غطية.و�لقناين.قبل.�ل�ستخد�م,.وتخل�ص.من.�لتالفة..	
• �ترك.�لرذ�ذ.ي�ستقر.– على.�ل�قل.ملدة.دقيقة.و�حدة.– قبل.فتح.�حلاوية.	
• عند.��ستخد�م.خالطات.�ملوجات.�ل�سوتية,.�غم�ص.طرف.ذ�رع.�خللط.جيدً�.يف.د�خل.�ملحلول.لتجنب.ن�سر.�لرذ�ذ.	
• عقم.�ل��سطح.�لقريبة.من.�جلهاز.بعد.�ل�ستخد�م.	

10-5  الأفران
ت�ســـتخدم.��فر�ن.�ملخترب�ت.لتجفيف.�لعينات.��و.معاجلتهـــا,.ولتجفيف.�ل�وعية.�لزجاجية..وللحد.من.�ملخاطر.

�ملحتملة.ل�ستخد�م.�ل�فر�ن.�تبع.�لإر�ساد�ت.�لتالية:.
• ��ســـرت.�ل�فر�ن.�مل�سممة.بحيث.ل.ت�ســـل.�ل�بخرة.د�خلها.�إىل.��جز�ء.�لت�ســـخني.��و.�ل�جز�ء.�لتي.ت�سدر.�سررً�,.	

وذلك.للوقاية.من.��ستعال.�ل�بخرة.�إذ�.كانت.��بخرة.مو�د.قابلة.لال�ستعال.
• .��وقـــف.��ســـتخد�م.��ي.فـــرن.عندما.يتعطل.نظام.��ســـتعادة.�ل�ســـبط.�حلـــر�ري.��و.�للمبـــة.�لإر�ســـادية.��و.نظام.	

�لتحكم.�حلر�ري.
• جتنب.ت�سخني.�ملو�د.�ل�سامة.يف.�لفرن.�إل.�إذ�.كان.له.عادم.خارجي.)عرب.مد�خن.�ل�سرف.مثاًل(.	
• ل.ت�ستخدم.��فر�ن.�ملخترب.��بدً�.لإعد�د.طعام.لال�ستهالك.�لب�سري.	
• يجب.غ�سل.�لزجاجيات.�لتي.مت.غ�سلها.مبذيب.ع�سوي.باملاء.�ملقطر.قبل.��ن.يتم.و�سعها.يف.فرن.�لتجفيف.	
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10-6  اأجهزة التحليل
�إن.�تباع.�لإر�ساد�ت.عند.تركيب.��جهزة.�لتحليل.وعند.ت�سغيلها,.ي�سمن.-.باإذن.�هلل-.جتنب.حدوث.��ي.خماطر.
قد.تهدد.�سحة.�لفني.�ملبا�سر.للعمل.��و.قد.تت�سب.يف.تلوث.بيئة.�لعمل.��و.�لإ�سر�ر.بها.وبالعاملني.فيها,.و�لإر�ساد�ت.
�لتالية.عبارة.عن.توجيهات.عامة.من.��جل.��ســـتخد�م.�آمن.ل�جهزة.�لتحليل,.ر�جع.دليل.�مل�ســـتخدم.ملعلومات.��كرث.

تف�سياًل.عن.�ملخاطر.�خلا�سة:
• تا�كد.من.��ن.تركيب,.وحتديث,.و�إ�سالح.�ل�جهزة.يتم.من.قبل.طاقم.�سيانة.معتمد.	
• قر�ءة.وفهم.تعليمات.�ل�سركة.�ل�سانعة.قبل.��ستخد�م.هذه.�ملعد�ت.	
• تا�كد.من.��ن.�إجر�ء�ت.�ل�سيانة.�لوقائية.توؤدى.على.�لوجه.�ملطلوب.	
• ل.تعطل.خا�سية.��مان.�لقفل.�لد�خلي.	
• �رتد.�لنظار�ت.�لو�قية.ومعاطف.�ملخترب.	

10-6-1  جهاز قيا�س طيف المت�صا�س الذري
غالبًا.ما.يتطلُب.�إعد�ُد.عينات.جهاز.�لمت�سا�ص.�لذري.تعاماًل.مع.مو�د.قابلة.لال�ستعال.��و.�سامة.��و.��كالة,.لذ�.
مـــن.�ملهم.��ن.يكون.�ملخت�ص.�ملبا�ســـر.لإعد�د.�لعينات.و�لعمل.على.�جلهاز.ملمًا.باخلو��ـــص.�لفيزيائية.و�لكيميائية.
و�ل�سمية.لهذه.�ملو�د,.مع.�تباع.�حتياطات.�ل�سالمة.�ملو�سى.بها,.كما.يجب.��ن.تكون.تهوية.��جهزة.�لمت�سا�ص.�لذري.

)�لعادم(.كافية.ل�سرف.�لغاز�ت.�ل�سامة.خارج.�ملخترب.��ثناء.�لت�سغيل.

اتبع الإر�صادات التالية عند العمل على اأجهزة المت�صا�س الذري: 
• �رتد.�لنظار�ت.�لو�قية.	
• تا�كد.من.�سالمة.�ملوقد,.و�لعادم,.ومتديد�ت.�لغاز.قبل.�لت�سغيل.	
• �ترك.ر���ص.�ملوقد.ليربد.�إىل.درجة.حر�رة.�لغرفة.قبل.�لتعامل.معه.	
• تفقد.نظام.�ل�سرف.بانتظام,.وفرغ.حاوية.�لت�سريف.با�ستمر�ر.	
• ل.ترتك.�للهب.��بدً�.بدون.مر�قبة.وينبغي.��ن.تو�سع.طفاية.حريق.يف.مكان.قريب.	
• جتنب.م�ساهدة.�للهب.حال.�لت�سغيل.ما.مل.ترتِد.نظار�ت.و�قية.	
• ينبغي.�لتعامل.بحذر.مع.م�ســـابيح.�لكاثود.�ملجوفة.ل�نها.حتت.�ل�سغط.�ل�سلبي,.و�لتخل�ص.منها.ب�سكل.�سحيح.	

للحد.من.خماطر.�لنفجار.�لد�خلي.

MS 10-6-2  جهاز مطياف الكتلة
قيا�ـــص.�لطيف.�لكتلي.يتطلب.�لتعامل.مع.�لغاز�ت.�مل�ســـغوطة.و�ملو�د.�لكيميائية.�لقابلة.لال�ســـتعال.و�ل�ســـامة..

ر�جع.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.MSDS.للمو�د.قبل.��ستخد�مها.

عند العمل على جهاز مطياف الكتلة اتبع الإر�صادات التالية:
• جتنب.مالم�سة.�ل�جز�ء.�ل�ساخنة.يف.حني.عمل.مطياف.�لكتلة.	
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• حتقق.من.�سالمة.متديد�ت.�لغاز,.و�مل�سخة,.و�لعادم,.و�ل�سرف.قبل.كل.��ستعمال.	
• تا�كـــد.من.��ن.تهوية.�مل�ســـخات.ت�ســـرف.�إىل.خارج.�ملخترب,.حيث.�إن.م�ســـخة.�لعادم.قد.حتتـــوي.على.�آثار.من.	

�لعينات.�لتي.يجري.حتليلها,.و�ملذيبات.و�لغاز.�لكا�سف.
• تعامْل.مع.زيت.�مل�سخة.�مل�ستعمل.كنفايات.خطرة.ل�نه.قد.يحتوي.على.�سيء.من.�آثار.�لعينات.	

10-6-3  جهاز كروماتوجرافيا الغاز
يتطلـــب.�لعمُل.على.��جهـــزة.كروماتوجر�فيا.�لغاز.�لتعامَل.مع.�لغاز�ت.�مل�ســـغوطة.)�لنيرتوجني.و�لهيدروجني.
.MSDS.و�ل�رجون.و�لهيليوم(,.و�ملو�د.�لكيميائية.�لقابلة.لال�ســـتعال.و�ل�سامة..ر�جع.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.للمادة

قبل.��ستخد�م.مثل.هذه.�ملو�د.�خلطرة..

عند العمل على اأجهزة كروماتوجرافيا الغاز اتبع الإر�صادات التالية:
• قم.بفح�ص.�جلهاز.ب�سكل.دوري.وتا�كد.من.عدم.وجود.ت�سرب.يف.�ل�سغط.يف.نظام.��خذ.�لعينات,.و�لتو�سيالت,.و�ل�سمامات.	
• �تبع.تعليمات.�ل�سركة.�مل�سنعة.عند.تركيب.��عمدة.�لف�سل.	
• تعامل.مع.زجاج.�ل�عمدة.�ل�سعرية.بعناية.ل�نه.قابل.للك�سر.ب�سهولة.و�رتد.�لنظار�ت.�لو�قية.حلماية.�لعينني.من.	

�جل�سيمات.�ملتطايرة.
• ��وقف.�جلهاز.و��سمح.لال�جز�ء.�ل�ساخنة.مثل.�ملدخل,.�لفرن,.�لكا�سف,.وغريها.با�ن.تربد.قبل.مل�سها.	
• عنـــد.�حلاجة.�إىل.فتح.غطاء.لوحة.�لتحكم.قم.باإيقاف.ت�ســـغيل.�جلهاز.و�ف�ســـل.�لتيـــار.�لكهربائي.من.�ملقب�ص.	

لتجنب.�ل�سدمة.�لكهربائية.
• عند.��ســـتخد�م.�لهيدروجني.كوقود.تا�كد.من.��ن.عمود.�لف�سل.و�لغطاء.مو�سل.باملدخل.�ملنا�سب.وذلك.لتجنب.	

تر�كم.غاز.�لهيدروجني.�لقابل.لالنفجار.يف.�لفرن.
• ��غلق.���سطو�نة.غاز.�لهيدروجني.عند.�لرغبة.يف.تغيري.�ل�عمدة.��و.�إجر�ء.�سيانة.للجهاز.	
• عند.�لرغبة.يف.حتديد.معدل.تدفق.�لغاز.قم.بقيا�ص.غاز.�لهيدروجني.و�لهو�ء.ب�سكل.منف�سل.	
• ��ستخدم.�لهيليوم.��و.غاز.�لنيرتوجني.فقط.ول.ت�ستخدم.�لهيدروجني.مطلقًا.	
• تا�كد.من.��ن.�لعادم.�خلارج.من.�جلهاز.م�سروف.للخارج.	
• عند.�لقيام.بف�ســـل.�لعينة.�لد�خلة.للجهاز.�إىل.م�ســـارين,.�سل.�مل�سار.�مل�ساف.بعادم.�لتهوية.��و.بوعاء.منا�سب.	

جلمع.�ملو�د.�لكيميائية.�إذ�.كانت.�ملادة.�ملحللة.�سامة.��و.كان.�لهيدروجني.م�ستخدمًا.كطور.متحرك...

10-6-4  الرنني املغناطي�صي النووي
مغناطي�ص.جهاز.�لرنني.�ملغناطي�سي.�لنووي.عايل.�لتو�سيلية.لذ�.ي�سدر.جمالت.مغناطي�سية.وكهرومغناطي�سية.

قوية.قد.توؤثر.على.وظائف.بع�ص.�ل�جهزة.كا�جهزة.تنظيم.�سربات.�لقلب..

الحتياطات والجراءات الواجب اتباعها عند العمل على جهاز الرنني املغناطي�صي:
• �سع.عالمات.حتذيرية.و��سحة.يف.�ملناطق.�لتي.توجد.فيها.جمالت.مغناطي�سية.قوية.	
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• جتنب.تعر�ص.�جللد.�ملبا�ســـر.لل�ســـو�ئل.ذ�ت.درجة.�حلر�رة.�ملتدنية.جدً�.مثل.�لنرتوجني.�مل�سال,.و�رتد.قناعًا.	
للوجه.وقفاز�ت.حر�رية.عند.�لتعامل.مع.�لعينات.�ملجمدة..�رجع.�إىل.�لف�سل.)8(."�لغاز�ت.�مل�سغوطة.و.�ملو�د.

ذ�ت.درجة.�حلر�رة.�ملتدنية.جدً�.".
• تا�كد.من.��ن.�لتهوية.كافية.لإخر�ج.غاز.�لهيليوم.��و.�لنيرتوجني.عن.طريق.�لعادم.	
• جتنب.و�سع.ر���سك.يف.وجه.عادم.�لهيليوم.و�لنيرتوجني.	
• تعامل.مع.��نابيب.�لرنني.�ملغناطي�سي.بعناية.ل�نها.ذ�ت.جدر�ن.رقيقة؛.و��ستعملها.جلهاز.�لرنني.فقط.	
• قم.باإبعاد.�ل�دو�ت.و�ل�غر��ص.�ل�سخ�سية.�لتي.حتتوي.على.مو�د.مغناطي�سية,.ل�ن.�ملجال.�ملغناطي�سي.قد.ميحو.	

ويعطل.�لو�سائط.�ملمغنطة.

10-6-5  جهاز الف�صل الكروموجترافي ال�صائل املعتمد على ال�صغط العايل
قد.يتطلب.ت�سغيل.جهاز.HPLC.�لتعامل.مع.�لغاز.�مل�سغوط.)�لهيليوم(.ومو�د.كيميائية.قابلة.لال�ستعال.و�سامة؛.
.MSDS.فكـــن.ُملمًا.مبخاطر.هذه.�ملو�د.و�لإر�ســـاد�ت.�لوقائية.�ملو�ســـى.بهـــا,.و�ملذكورة.يف.بطاقة.بيانات.�ل�ســـالمة.

لهذه.�ملو�د.

:HPLC.لحتياطات.و�لجر�ء�ت.�لو�جب.�تباعها.عند.�لعمل.على.جهاز�
• تفقد.نظام.�ل�سرف.بانتظام؛.وفرغ.حاوية.�لنفايات.با�ستمر�ر.عند.��ستخد�م.�ملذيبات.�لع�سوية.	
• لة.بعادم.�لتهوية.	 تا�كد.من.��ن.حاويات.جمع.�لنفايات.ُمو�سَ
• ل.ت�ستخدم.مذيبات.ذ�ت.درجة.حر�رة.��ستعال.ذ�تي.��قل.من.110.مْ..	
• تا�كد.من.��ستخد�م.دو�رق.ذ�ت.زجاج.�سميك.عند.�لرغبة.يف.تفريغ.�ملذيب.من.�لغاز�ت.	
• ل.تنظف.جمرى.�لعينة.عن.طريق.حقن.�ملذيب.بالقوة,.قد.يحدث.ت�سرب.��و.ك�سر.للحقنة.حتت.�ل�سغط.	
• ��طفئ.�جلهاز.و�تركه.ليعود.�إىل.�ل�سغط.�جلوي.�لطبيعي.قبل.تنفيذ.�إجر�ء�ت.�ل�سيانة.	

:LC/MS 10-6-6  جهاز مطياف الكتلة كروماتوجرافيا ال�صائل
يتطلب.ت�سغيل.جهاز.LC/MS.�لتعامل.مع.�لنيرتوجني.�مل�سغوط.ومو�د.كيميائية.قابلة.لال�ستعال.ومو�د.�سامة..
.MSDS.فكـــن.ُملمًا.مبخاطر.هذه.�ملو�د.و�لإر�ســـاد�ت.�لوقائية.�ملو�ســـى.بهـــا,.و�ملذكورة.يف.بطاقة.بيانات.�ل�ســـالمة.

لهذه.�ملو�د..

:LC/MS.لحتياطات.و�لجر�ء�ت.�لو�جب.�تباعها.عند.�لعمل.مع.��جهزة�
• حتقق.من.�سالمة.�لغاز,.وم�سخة.�لعادم,.ومتديد�ت.نظام.�لت�سريف.و�لتو�سيالت.قبل.كل.��ستعمال.	
• �خترب.�سمام.تنظيم.�ل�سغط.ملجرى.�لعادم.قبل.كل.��ستعمال.	
• تا�كد.من.��ن.�مل�سخات.مو�سلة.بالتهوية.خارج.�ملخترب.	



الف�صل احلادي ع�صر

اأدوات الـحماية ال�شخ�شية





79

الف�صل احلادي ع�صر

اأدوات الـحماية ال�شخ�شية
ُتعد.��دو�ُت.�حلماية.�ل�سخ�ســـية.�ســـببًا.من.���ســـباب.وقاية.�لفني.من.�ملخاطر.�لتي.قد.تقع.حوله.يف.بيئة.�لعمل,.
خ�سو�ســـًا.عند.�إخفاق.��ٍي.من.�إجر�ء�ت.�ل�ســـالمة.�ل�خرى.يف.�حليلولة.دون.و�سول.�خلطر.للفني.فيا�تي.دوُر.��دو�ِت.
�حلماية.�ل�سخ�ســـية.يف.منع.��و.تقليل.�ل�ثر.�ل�ســـلبي.لهذ�.�لإخفاق,.ولهذ�.على.�لفني.�حلر�ص.على.��ســـتخد�م.هذه.
�ل�دو�ت.متى.ما.تطلب.�لعمل.��ستخد�مها,.ول.ينبغي.له.�لتهاون.فيما.قد.يعود.على.�سحته.بال�سرر,.وفيما.يلي.بع�ص.

�لتعليمات.�ملرتبطة.با�دو�ت.�حلماية.�ل�سخ�سية.للعاملني.يف.�ملخترب�ت:.

11-1  حماية العني والوجه
يجب.على.جميع.�لفنيني.و�لباحثني.و�ملتدربني.و�لزو�ر.�رتد�ء.نظارة.و�قية.منا�ســـبة.وحامي.للوجه.يف.�ل�ماكن.

�لتالية:

• �ل�ماكن.�لتي.ت�ستعمل.فيها.�ملو�د.�خلطرة.��و.تخزن.��و.تنقل.وكذلك.�ملو�د.ذ�ت.�لطبيعة.غري.�ملعروفة.	
• �ل�ماكن.�لتي.ميكن.��ن.يكون.فيها.تفاعالت.كيميائية.قوية.فور�ن.��و.رذ�ذ.��و.��ج�سام.متطايرة,.��و.متحركة.	
• �ل�ماكن.�لتي.توجد.فيها.خماطر.��خرى.على.�لعني,.كال��سعة.فوق.�لبنف�سجية.��و.���سعة.�لليزر.	

وهذه.بع�ص.�لإر�ساد�ت.لختيار.و��ستخد�م.�لنظار�ت.�لو�قية:
• للعمـــل.قليـــل.�خلطورة.�إىل.�ملتو�ســـط:.��ســـتخدم.نظار�ت.�ل�ســـالمة.ذ�ت.�لو�قـــي.�جلانبي.�ملعتمدة.من.ق�ســـم.	

�ل�سالمة.
• 	.Goggles.للعمل.مع.�ملخاطر.�لكبرية.حلدوث.رذ�ذ.ملو�د.كيميائية,.��و.�سظايا:.��ستخدم.نظار�ت.مغلقة
• للعمل.مع.خماطر.كبرية.لو�ســـول.رذ�ذ.�إىل.�لوجه,.��و.�نفجار.حمتمل:.�رتد.قناعًا.كاماًل.للوجه,.بالإ�سافة.�إىل.	

نظار�ت.مغلقة.
• �إذ�.كنت.بحاجة.�إىل.نظار�ت.�ل�سالمة.بعد�سات.طبية.)لق�سر.�لنظر.مثال(,.��ست�سر.طبيبك.	

11-2  معاطف املخترب
يجـــب.�رتـــد�ء.معطف.�ملخترب.خ�سو�ســـًا.يف.�ملختـــرب�ت.ذ�ت.�لطبيعة.�خلطـــرة,.وفيما.يلي.��برز.�لإر�ســـاد�ت.

لختيار.و��ستخد�م.مالب�ص.�لوقائية.�ملختربية:
• �خرت.معطف.خمترب.�إىل.�لركبة.	
• عند.�لعمل.مع.�ملو�د.ذ�ت.�ل�سمية.�لعالية.��و.�ملعدية.�رتد.معطفًا.حمميًا.من.�ل�مام.)مقوى(.��و.لبا�سًا.يغلق.من.	
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�خللف.وتكون.��طر�ف.�ل�كمام.مطاطية.
• �رتد.معطفًا.و�قيًا.لالإجر�ء�ت.�خلا�سة.مثل.نقل.كميات.كبرية.من.�ملو�د.�ل�كالة.	
• �خلع.�ملالب�ص.�لو�قية.عند.�خلروج.من.�ملخترب.	
• .�خلع.�ملالب�ص.�لو�قية.يف.حال.حدوث.تلوث.ظاهر.��و.��ستباه.به.	

11-3  حماية اليدين
ت�ســـتخدم.�لقفـــاز�ت.يف.�ملخترب�ت.للحماية.من.�لإ�ســـعاع,.و�ملـــو�د.�لكيميائية,.و�ملـــو�د.�حليوية.�خلطرة.ومن.

�لتعر�ص.لدرجات.�حلر�رة.�لعالية,.وت�ستخدم.��ي�سًا.للوقاية.من.�خلدو�ص,.و�جلروح..

11-3-1  القفازات املطاطية والتفاعالت اجللدية
�ملطاط.�لطبيعي.م�ســـتق.من.ع�ســـارة.�ســـجرة.�ملطـــاط.ويحتوي.على:.بوليمـــر�ت.�ملطـــاط,.و�لكربوهيدر�ت,.
و�لدهون,.و�لدهون.�لفو�ســـفاتية.و�لربوتينات,.و��ثناء.عملية.�لت�ســـنيع.تتم.�إ�ســـافة.مو�د.كيميائية.لإ�ســـفاء.مرونة.

وليونة.ومتانة.للمطاط..

وب�ســـبب.هـــذه.�ملز�يا,.وب�ســـبب.قوتهـــا.�لعاليـــة.و�لتكلفة.�ملنخف�ســـة,.ت�ســـتخدم.�لقفاز�ت.�ملطاطيـــة.كثريً�.يف.

�ملخترب�ت,.لكن.لال��ســـف.�رتد�ء.�لقفاز�ت.�ملطاطية.ميكن.��ن.ي�ســـبب.لبع�ص.�لنا�ص.حت�س�ســـًا.��و.تهيجًا.يف.�جللد..
وُيعزى.ذلك.لال��سباب.�لتالية:

• تعرق.�ليدين.د�خل.�لقفاز�ت.��و.�حتكاك.�جللد.بالقفاز�ت.	
• �ملو�د.�لكيميائية.�مل�سافة.يف.مرحلة.�لت�سنيع.	
• مادة.�ملطاط.نف�سها.قد.ت�سبب.حت�س�سًا.��و.تهيجًا.	
• غ�سل.�ليدين.ب�سكل.متكرر,.وكذلك.�آثار.�لدعك.و�ل�سابون,.ومو�د.�لتنظيف.و�ملطهر�ت.رمبا.قد.تزيد.تهيج.�جللد.	

ويوجد بدائل اأخرى  تقلل من م�صاكل اجللد املرتبطة با�صتخدام قفازات املطاط:
• �لقفاز�ت.�لغري.مطاطية.	
• �لقفاز�ت.�مل�سادة.للح�سا�سية,.كالتي.تكون.بدون.بودرة.��و.ذ�ت.�ملطاط.منخف�ص.�لربوتني...	
• �لقفاز�ت.�مل�سنعة.من.�لبويل.�يثلني.وبويل.كلوريد.�لفينيل.��و.�ملبطنة.بقما�ص.دون.�ملطاط.	
• �رتد�ء.�لقفاز�ت.غري.�ملطاطية.حتت.�لقفاز�ت.�ملطاطية.	

ويف.حال.حدوث.م�ســـاكل.جلدية.مثل:.�لطفح.�جللدي,.و�حلكة,.و�لتق�ســـر,.وتقرحـــات.�جللد,.و�لتي.يبدو.��نها.
مرتبطة.بارتد�ء.�لقفاز�ت.�ملطاطية.ينبغي.�إبالغ.�لطبيب.بها.عند.��ول.ظهور.لال�عر��ص.

11-3-2  اإر�صادات يف اختيار القفازات
يعتمد اختيار القفازات على ما يلي:

• نوعية.�لعمل.�لذي.يتطلب.حماية.�ليد.	
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• ر.�ملرونة.وح�سا�ســـية.�للم�ص.�ملطلوبة:.عند.�حلاجة.�إىل.حت�ســـ�ص.عاٍل.باللم�ص.-.على.�ســـبيل.�ملثال.-.يتطلب.	 قدِّ
رقة.يف.�سماكة.�لقفاز�ت,.وبع�ص.�لتعليمات.قد.تطلب.��ستخد�م.�لقفاز�ت.غري.�ملنزلقة.��و.من�سوجة.�ل�سطح.

• نوع.ومدة.�ملالم�سة..)مثل.�ملالم�سة.�ملتقطعة.ومقابلها.�ملالم�سة.�ملطولة(.	
• ��يهما.��كرث.مالئمة.�لقفاز�ت.ذ�ت.�ل�ستعمال.�ملتكرر.��و.�لتي.ت�ستعمل.مرة.و�حدة.	

11-3-3  اختيار القفازات الكيميائية
ل.توجـــد.نوعية.معينة.من.�لقفاز�ت.مقاومة.جلميع.�ملـــو�د.�لكيميائية,.ول.تبقى.معظم.�لقفاز�ت.مقاومة.ملادة.

كيميائية.ما.ل�كرث.من.عدة.�ساعات..

.�لقفـــاز�ِت.توفر.درجة.مقبولـــة.من.�ملقاومة.,.��و.�ت�ســـل. ر�جـــع.بطاقـــة.بيانات.�ل�ســـالمة.MSDS.لتحديـــد.��يِّ
بال�سركات.�مل�سنعة.للقفاز�ت.ل�سوؤ�لهم.عن.ذلك,.مع.�ل�خذ.يف.�لعتبار.�ملعلومات.�لتالية:

• معـــدل.�لنفاذية:.ي�ســـري.�إىل.مدى.�ســـرعة.تغلغـــل.�ملادة.�لكيميائية.يف.د�خل.مادة.�ســـليمة,.فكلمـــا.�رتفع.معدل.	
�لنفاذية.كلما.ز�دت.�سرعة.نفاذ.�ملادة.�لكيميائية.د�خل.�ملادة.

• زمن.�لخرت�ق:.ي�سري.�إىل.�ملدة.�لتي.ت�ستغرقها.�ملادة.�لكيميائية.لتنفذ.�إىل.�جلانب.�لآخر.من.�ملادة.	
• �لتدهور:.هو.مقيا�ص.للتدهور.�لفيزيائي,.فعلى.�سبيل.�ملثال:.مادة.�لقفاز�ت.قد.تذوب.��و.ت�سبح.��ق�سى,.��و.��لني.	

��و.���سعف.عقب.تعر�سها.للمادة.�لكيميائية.

11-3-4  اختيار القفازات الواقية وكيفية ا�صتخدامها والعناية بها
عند ا�صتخدام القفازات اتبع الإر�صادات التالية:

• �خرت.�لقفاز�ت.�لتي.توفر.حماية.كافية.من.�خلطر.��و.�ل�خطار.�لتي.تبا�سرها.	
• بع�ص.مكونات.�لقفاز�ت.قد.ت�سبب.حت�س�ص.جلدي.لبع�ص.�ل�فر�د.وقد.حتتاج.للبحث.عن.بد�ئل.مالئمة.	
• تا�كد.من.عدم.وجود.ثقوب.يف.�لقفاز�ت.قبل.�ل�ستخد�م.	
• تا�كد.من.��ن.مقا�ص.�لقفاز�ت.منا�سب.	
• .معطِف.�ملخترب.	 تا�كد.من.��ن.�لقفاز.طويل.مبا.يكفي.لتغطية.�جللد.بني.�ليد.وُكمِّ
• .تخل�ص.من.�لقفاز�ت.�مل�ستعملة.و�ملمزقة.	
• جتنب.تلويث.�ل�جهزة.�لنظيفة,.وذلك.بنزع.�لقفاز�ت.وغ�سل.�ليدين.قبل.�لقيام.بلم�سها.مثل.��ستخد�م.�لهاتف.	
• ��غ�سل.يديك.د�ئمًا.بعد.نزع.�لقفاز�ت,.حتى.لو.بدت.لك.با�نها.غري.ملوثة.	
• ل.ت�ستخدم.�لقفاز�ت.�مل�سنعة.لال�ستخد�م.�لو�حد.ل�كرث.من.مرة.	
• �تبع.�إر�ساد�ت.�ل�سركة.�مل�سنعة.لتنظيف.�لقفاز�ت.ذ�ت.�ل�ستخد�م.�ملتعدد.و�لعنايِة.بها..	
• تعرف.على.كيفية.خلع.�لقفاز�ت.دون.مل�ص.�ل�سطح.�خلارجي.�مللوث.باليدين..	
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وهي.جمموعة.من.�لإجر�ء�ت.�لتي.تتخذ.ملو�جهة.�ملخاطر.�ملختلفة.عند.وقوعها.يف.�ملخترب�ت,.ومو�جهة.ما.قد.

ينجم.عنها.من.�آثار,.ولإ�سعاف.�مل�سابني.ومعاجلتهم:

12-1  الإ�صعافات الأولية
�لإملام.�مل�ســـبق.بالإر�ســـاد�ت.�لهامة.�لتالية.و�ملتعلقة.بالإ�ســـعافات.�ل�ولية.ي�ســـاهم.-.بـــاإذن.�هلل.-.يف.�ملو�جهة.

�ل�سريعة.و�لفعالة.للمخاطر.�لطارئة:
• كن.ملمًا.بطبيعة.�ملو�د.�خلطرة.�مل�ستخدمة.يف.�ملخترب.�لذي.تعمل.فيه.	
• تعرف.على.حمتويات.حقيبة.�ل�سالمة.�ل�ولية.وتدرب.على.كيفية.��ستخد�مها,.و�جعل.قر�ءة.تعليمات.�ل�ستخد�م.	

متاحة.للجميع.و�سهلة.للفهم.
• �عرف.مو�قع.��دو�ت.�لطو�رئ.مثل.�لد�ص,.ونافورة.غ�سيل.�لعيون.وتعلم.كيفية.�ختبارها.و��ستخد�مها.	
• تدرب.على.�لإ�سعافات.�ل�ولية,.�ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.للح�سول.على.جدول.مو�عيد.دورة.�إجر�ء�ت.�لإ�سعافات.	

�ل�ولية.�ملعتمدة,.ودورة.�لنعا�ص.�لقلبي.�لرئوي,.و�طلب.مل�سق.�إجر�ء�ت.�ل�سعافات.�ل�ولية.�ملعتمدة,.ومل�سق.
�لإنعا�ص.�لقلبي.�لرئوي.

يجب.��ن.َيْعقب.�إجر�َء.�لإ�سعافات.�ل�ولية.)�ملذكورة.���سفل(.مر�جعٌة.للطبيب.لإكمال.�لعالج..

12-1-1  احلروق
حتدث.�حلروق.�حلر�رية.يف.�ملخترب.ب�ســـبب.�حلر�رة.�ل�ســـديدة.��و.�للهب.��و.�ملعادن.�ملذ�بة.��و.�لبخار.وغريها,.
كمـــا.��ن.�ملو�د.�ل�كالة.�ســـو�ء.كانت.�ســـائلة.��و.�ســـلبة.مثل.�ل�حما�ـــص.��و.�لقو�عد.ميكن.��ن.ت�ســـبب.حروقًا.كيميائية,.
و�ل�ســـعقة.�لكهربائية.قد.ت�ســـبب.حروقـــًا.كهربائية.من.�لدرجة.�لثالثة.وذلك.ب�ســـبب.مرور.�لتيـــار.�لكهربائي.عرب.

�جل�سم.مولدً�.�حلر�رة.

12-1-1-1  الإ�صعافات الأولية حلروق اجللد
ت�صمل الإ�صعافات الأولية للحروق اجللدية الآتي:

• �إذ�.كان.�حلرق.م�ســـدره.�لكهرباء,.تا�كد.من.��ن.�مل�ساب.لي�ص.مت�ساًل.مب�سدر.�لكهرباء.قبل.مل�سه؛.قم.بف�سل.	
�جلهاز.�مل�سبب.لل�سعقة.��و.��غلق.مفتاح.�لطاقة.�لرئي�سي.يف.لوحة.توزيع.�لكهرباء.
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• �ت�ســـل.بالإ�ســـعاف.�إذ�.كانت.�حلروق.خطرية,.و�طلب.�لعالج.�لطبي.�لفوري.جلميع.�حلروق.�لكهربائية.حتى.	
لو.مل.تبدو.��نها.خطرية.

• �ك�ســـف.�ملنطقـــة.�ملحرتقة,.لكـــن.جتنب.�إز�لة.�ملالب�ص.�مللت�ســـقة.باجللد,.و��زل.�ل�ســـاعة.من.�ملع�ســـم.�إن.كان.	
م�سابًا.

• .�غم�ـــص.�ل�جـــز�ء.�ملحرتقـــة.يف.�ملـــاء.�لبـــارد.ملـــدة.10.دقائق.علـــى.�ل�قـــل.�إذ�.كان.ذلـــك.ممكنًا,.��و.��ســـتخدم.	
ادة.باردة. كمَّ

• جتنب.��ســـتخد�م.�مل�ستح�سر�ت.��و.�ملطهر�ت.��و.�ملر�هم.على.�حلروق,.مع.�إمكانية.غ�سل.حروق.�لدرجة.�ل�وىل.	
و�لثانية.باملاء.و�ل�سابون.بعد.مرحلة.تربيد.�حلرق.

• قم.بتغطية.حروق.�لدرجة.�ل�وىل.و�لثانية.ب�سمادة.رطبة,.وتغطية.حروق.�لدرجة.�لثالثة.بكماد�ت.جافة.	
• ل.حتاول.فتح.�لبثور.ل�نها.ت�سكل.حاجزً�.طبيعيًا.�سد.�لعدوى..	

12-1-1-2  الإ�صعافات الأولية حلروق العني
ت�ســـاب.�لعني.باحلروق.نتيجة.تعر�سها.للمو�د.�لكيميائية,.��و.�حلر�رة.)ك�سو�ئل.حارة,.��و.بخار(,.��و.�ل�سرر.��و.

�للهب,.��و.���سعة.�لليزر.

�حلروق.�لناجمة.عن.�ل��ســـعة.�لفوق.�لبنف�ســـجية.��و.�ل��ســـعة.�ملرئية,.��و.�ل��ســـعة.حتت.�حلمر�ء.�لقريبة.رمبا.ل.
تظهر.��عر��سها.�إل.بعد.6-8.�ساعات.من.�لتعر�ص.لها..

�لإ�سعافات.�ل�ولية.للحروق.�حلر�رية.و�لإ�سعاعية.للعني.تتمثل.يف.�لجر�ء�ت.�لتالية:.
• �منع.�مل�ساب.من.فرك.��و.مل�ص.عينيه.	
• ��غ�سل.�لعني.باملاء.�لبارد.�إىل.��ن.يخف.�ل�مل..	
• غط.�لعينني.ب�سا�ص.معقم.جاف,.و�إذ�.كان.�إغالق.�لعينني.موؤملًا.جدً�.ف�سع.كمادة.رطبة.عليهما.	
• �نقِل.�مل�ســـاب.�إىل.�مل�ست�ســـفى,.و�إذ�.كان.�حلرق.ناجمًا.عن.�لتعر�ص.ل��ســـعة.ليزر.و�ســـح.ملوظف.�لطو�رئ.نوع.	

�ل��سعة.و�مل�سافة.�لتي.كانت.بني.�مل�ساب.و�ل��سعة.

12-1-2  الإ�صعافات الأولية للجروح
�لإ�سعافات.�ل�ولية.للخدو�ص.�لب�سيطة.و�جلروح.و�لتمزقات.و�لوخز�ت,.تتمثل.يف.�لجر�ء�ت.�لتالية:

• �غ�سل.�جلرح.و�ملنطقة.�ملحيطة.به.باملاء.�جلاري.و�ل�سابون.�ملنا�سب...	
• ��زل.��ي.��و�ساخ.حول.�جلرح.	
• غط.�جلرح.بال�سق.��و.قطعة.�سا�ص.مربعة.مل�سقة.من.كل.�جلو�نب.	
• �جلـــروح.�لناجتـــة.عن.�ل�دو�ت.�ملت�ســـخة.يجب.��ن.يفح�ســـها.�لطبيب.ليحدد.ما.مدى.�حلاجة.ل�خذ.حت�ســـني.	

�لكز�ز.
• يجب.على.�مل�ســـاب.بجروح.ناجتة.عن.��دو�ت.ملوثة.بدم.ب�ســـري.��و.�ســـو�ئل.ج�ســـده.��ن.ير�جع.�لطبيب.مبا�سرة.	
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ليحدد.ما.مدى.�حلاجة.�إىل.حت�سني.��و.عالج.وقائي.
• �إذ�.كان.�جلـــرح.ينزف.بغز�رة.فعلى.�مل�ســـعف.��ن.يحاول.�إيقاف.�لنزيف.با��ســـرع.وقـــت,.وذلك.من.خالل.�تباع.	

�لإجر�ء�ت.�لتالية:-.
1. �رفع.�جلزء.�مل�ساب.فوق.م�ستوى.�لقلب.�إن.��مكن.ل�جل.�نقا�ص.�سغط.�لدم.يف.مكان.�جلرح.-
2. ��ســـغط.مبا�ســـرة.على.�جلرح.��و.حـــول.�جلرح.�إن.كانت.�ل�د�ة.�جلارحة.ل.ز�لـــت.يف.مكان.�جلرح,.ويكون.-

�ل�سغط.�إما.با��سابع.�ليد.��و.ر�حة.�ليد.��و.ب�سماد.�ساغط...
3. �إذ�.مل.ت�ســـتطع.�ل�سيطرة.على.وقف.�لنزيف.بال�سغط.�ملبا�سر,.��ستخدم.�ل�سغط.على.�ل�سريان.�لذي.ميد.-

منطقة.�لإ�سابة,.وهذ�.يتطلب.�سغط.�ل�سريان)بني.�جلرح.و�لقلب(.على.�لعظم...
4. ل.تقم.باإز�لة.�ملالب�ص.�لتي.���ســـبحت.غارقة.بالدماء.ل�ن.ذلك.رمبا.يعيق.عملية.تخرث.�لدم..�ســـع.قما�ســـًا.-

�إ�سافيًا.فوق.�للبا�ص.�ل�ول.
5. جتنب.�لإفر�ط.يف.�سد.�ملالب�ص.لئال.حتب�ص.�لدورة.�لدموية.عن.�ل�طر�ف.-
6. مبا.��ن.�مل�سد.)Tourniquet(.يوقف.جريان.�لدم.�إىل.ما.هو.��بعد.من.�ملنطقة.�مل�سابة,.فينبغي.��ستخد�مه.-

فقط.كحل.��خري.كما.يف.حال.�ل�طر�ف.�ملبتورة.

12-1-3  الإ�صعافات الأولية للجلد اأو العني امل�صابة برذاذ املواد الكيميائية
�ُص.�جللِد.��و.�لعنِي.لرذ�ذ.�ملو�د.�لكيميائية.��مـــرً�.حمتماًل.يف.بيئة.�لعمل.يف.�ملخترب�ت,.وعليه.فينبغي. ُيَعـــُد.َتَعرُّ

�لإملام.بالإ�سعافات.�ل�ولية.�ملتعلقة.بهذ�.�لنوع.من.�لإ�سابات,.وتتمثل.يف.�لجر�ء�ت.�لتالية:.
• �إذ�.كان.�لرذ�ذ.قد.���ســـاب.منطقة.كبرية.من.�جللد؛.توجه.�إىل.��قرب.د�ص.لال�ســـتحمام.و���سطف.�جل�سم.جيدً�.	

باملاء.ملدة.ل.تقل.عن.20.دقيقة,.وقم.باإز�لة.�ملالب�ص.�مللوثة.خالل.عملية.�ل�سطف.
• �إذ�.كانت.�لبقع.قد.���سابت.منطقة.�سغرية.من.�جللد.توجه.�إىل.��قرب.خرطوم.مياه.وقم.باإز�لة.�ملالب�ص.�مللوثة.	

و�ل�ساعة.و��سطف.�ملنطقة.جيدً�.باملاء.ملدة.15.دقيقة.

�لإ�سعافات.�ل�ولية.يف.حال.تعر�ص.�لعني.للرذ�ذ.�لكيميائي,.تتمثل.يف.�لجر�ء�ت.�لتالية:
• �ذهب.�إىل.��قرب.مغ�سلة.للعيون.و�غ�سل.�لعني.جيدً�.باملاء.ملدة.ل.تقل.عن.20.دقيقة..	
• �إذ�.كنت.ترتدي.عد�سات.ل�سقة.قم.باإز�لتها.ب�سرعة.و��ستمر.يف.غ�سل.عينيك.باملاء.�جلاري.	
• ��بِق.جفنيك.��ثناء.�لغ�سل.مفتوحتني.با�ستخد�م.���سابعك,.مع.تدوير.�ملقلتني.ورفع.�جلفنني.با�ستمر�ر.لكي.ي�سل.	

�ملاء.�إىل.�سطح.�لعني.كله.
• م.�إىل.حني.�حل�سول.على.�لعناية.�لطبية.	 قم.بتغطية.�لعني.ب�سا�ص.جاف.ومعقَّ

12-1-4  الت�صمم
يحدث.�لت�ســـمم.نتيجة.تعر�ص.�لعامل.يف.�ملخترب.ملادة.�ســـارة.بكمية.معينة.عن.طريق.�ل�ستن�ســـاق.��و.�لبلع.��و.
�جللد.��و.�حلقن.)�جلروح(.فتحدث.���ســـر�رً�.د�خل.�جل�ســـم.موؤقتة.��و.د�ئـمة,.وعند.�إ�سابة.��حد.�لعاملني.بالت�سمم.

يجب.�تباع.�خلطو�ت.�لتالية:.
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• �ت�سل.بالإ�سعاف.)�لرقم.997(.عند.حدوث.حالة.ت�سمم.خطرية..	
• تا�كد.من.��ن.�ملكان.�آمن.قبل.�لدخول.لإ�سعاف.�مل�ساب..	
• قم.بنقل.�مل�ساب.بعيدً�.عن.�ملنطقة.�مللوثة.وقدم.�لإ�سعافات.�ل�ولية.�ملطلوبة..	
• ل.جترب.�مل�ساب.على.�لقيء.�إل.�إذ�.كان.مب�سورة.من.م�سدر.موثوق.كمكتب.مر�قبة.�ل�سموم..	
• �ت�سل.بالإ�سعاف.و�ح�سر.بطاقة.بيانات.�ل�سالمة.)MSDS(.�خلا�سة.باملادة.�ل�سامة,.و�إذ�.كان.�مل�ساب.ت�سمم.	

مبادة.غري.معروفة.قدم.لرجل.�لإ�سعاف.عينة.من.قيء.�مل�ساب.
• تا�كد.د�ئمًا.من.��ن.�مل�ساب.يتلقى.�لعناية.�لطبية.�ملالئمة.حتى.لو.بد�.�ل�سرر.طفيفًا..	

12-2  احلرائق
�ملكافحـــة.�ل�وليـــة.تعتمد.على.فئة.وحجـــم.�حلريق,.وعلى.�لعاملني.يف.�ملخترب.حماولـــة.�إطفاء.�حلريق.�إذ�.كان.
�لقيام.بذلك.�آمنا.جدً�..)ر�جع.ق�ســـم.5-3.طفايات.�حلريق(,.كما.يجب.على.جميع.�ملوظفني.�لتعرف.على.مو�قع.

مفاتيح.�إنذ�ر.�حلريق.ومنافذ.�لإخالء.يف.�ملكان.�لذي.يعملون.فيه.

12-2-1  اإجراءات التعامل مع حالت ال�صتباه بحريق
يجب.على.��ي.�سخ�ص.يالحظ.دخانًا.��و.ي�سم.ر�ئحة.�حرت�ق.��و.��ي.ر�ئحة.غري.معتادة.��ن:

• يخرب.طو�رئ.�إد�رة.�ل�سالمة.3888.	
• �إبالغ.مر�قب.�ل�سالمة.يف.�ملبنى,.��و.�مل�سوؤول.عن.�ملبنى.	

12-2-2  اإجراءات التعامل مع حالت احلرائق املتيقنة
• قم.بالند�ء.ب�سوت.عايل.)حريق!(.عدة.مر�ت.لإ�سعار.جميع.من.حولك..	
• �سغل.�إنذ�ر.�حلريق.	
• �ت�سل.من.مكان.�آمن.بالدفاع.�ملدين.998.	
• قـــم.باإخـــالء.�ملكان.بطريقة.�ســـريعة.ومنظمة,.م�ســـتخدمًا.�ل�ســـالمل.��و.خمـــارج.�لطو�رئ.مع.عدم.��ســـتخد�م.	

�مل�ساعد.�لكهربائية,.و�تبع.تعليمات.�سا�سة.�لإخالء.
• قـــم.باإبالغ.مر�قب.�لطو�رئ.باملبنى.)ت.3888(.عن.موقـــع.وحجم.وطبيعة.�حلريق,.ومنافذ.�لإخالء.�ملفتوحة.	

و�ل�فر�د.�لذين.يحتاجون.للم�ساعدة.و�لتفا�سيل.�ل�خرى.ذ�ت.�ل�سلة..
• بعد.خروجك.من.�ملبنى؛.�بتعد.عن.�ل�بو�ب.لتمكني.�لآخرين.من.�خلروج..	

12-2-3  اإجراءات التعامل مع حرائق املالب�س
من.�ملهم.عند.��ستعال.�لنار.يف.�ملالب�ص.– ل.قدر.�هلل.– ��ن.ل.جتري.ل�ن.ذلك.يزيد.�لنار.��ستعاًل,.تذكر:.)قف,.

��سقط,.تدحرج(.
1. قف.حيث.كنت.-
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2. ���سقط.على.�ل�ر�ص.-
3. تدحرج.)�لتف(.حول.نف�سك.لتطفئ.�حلريق.-

حاملا.تنطفئ.�لنار,.�ذهب.�إىل.��قرب.د�ص.طو�رئ.وتعر�ص.لكميات.وفرية.من.�ملاء.ل�جل.تربيد.�حلروق.

ويف.حال.��ستعال.�لنار.يف.�سخ�ص.�آخر.�تبع.�خلطو�ت.�لتالية:
1. ��وقف.�مل�ساب.مبا�سرة.و��جربه.على.�لرمتاء.و�لتدحرج.على.�ل�ر�ص.لإطفاء.�لنار.-
2. �ساعده.يف.�إخماد.�لنار.م�ستخدمًا.ما.يتوفر.يف.حينه.كبطانية.�إخماد.�حلريق.��و.��ي.قما�ص.منا�سب.-
3. ��عط.�لإ�سعافات.�ل�ولية.�ملنا�سبة..)�رجع.لف�سل.رقم:.1-1-12(-

12-3  اإجراءات التعامل مع ان�صكابات الكيماويات اخلطرة
يف.حال.�ن�ســـكاب.مادة.كيميائية.خطرة.�ســـو�ء.كانت.متطايرة,.�ســـامة,.��كالة,.ن�ســـطة,.قابلة.لال�ستعال,.يجب.

�تباع.�خلطو�ت.�لتالية:
• يف.حـــال.�ندلع.حريق.�ســـغل.��قرب.جهـــاز.�إنذ�ر,.و�إذ�.كنت.غري.قـــادر.على.�حلد.من.�حلريـــق.��و.�إطفائه.�تبع.	

�إجر�ء�ت.�لإخالء.كما.هو.مو�سوف.يف.5-5.
• �إذ�.كان.�لت�ســـرب.يف.�ملختـــرب.��و.م�ســـتودع.�لكيماويات؛.قم.باإخالء.�ملكان.با��ســـرع.وقت.ممكـــن,.وتا�كد.من.��ن.	

مر�وح.�ل�سفط.تعمل.
• �إذ�.كانت.�ملادة.�لكيميائية.�ملن�سكبة.قابلة.لال�ستعال؛.�ف�سل.�لكهرباء.من.م�سدر.�لت�سغيل.)�لقاطع.�لرئي�سي(.	

�إن.��مكن.ذلك.
• �إذ�.مل.ت�ستطع.تنظيف.�ملكان.بنف�سك,.�ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.لطلب.�مل�ساعدة..	
• �إذ�.كان.�لت�ســـرب.يف.ممر.عام؛.قم.باإخالء.�ملكان.و��غلق.�ملنطقة.حلماية.�لآخرين,.ثم.�ت�ســـل.بالطو�رئ.على.	

�لرقم.)3888(.ل�جل.�إغالق.نظام.�لتهوية.ملنع.�نتقال.�لتلوث.ل�ماكن.��خرى.

وملزيد.من.�ملعلومات.حول.معاجلة.�لن�سكابات.ر�جع.�لف�سل.3-6-3.

12-4  اإجراءات التعامل مع ت�صربات الغاز الطبيعي
عند.�كت�ساف.ر�ئحة.غاز؛.�تبع.�خلطو�ت.�لتالية:.

• تا�كد.من.��ن.جميع.�سمامات.�لغاز.مغلقة.	
• �ت�سل.باإد�رة.�ل�سالمة.)3888(.�إن.��ستمر.وجود.�لر�ئحة.	
• �ت�سل.بالدفاع.�ملدين.�إذ�.تا�كد.وجود.ت�سرب.غاز..	

تنبيه:.يف.حال.عدم.��ستخد�م.�لغاز.��غلقه.من.�سمام.�ل�سطو�نة.�لرئي�سي..
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ملحقــات
LC50 و LD50 :ملحق )1( خ�صائ�س ال�صميات

بالّرغم.من.حمدودية.��ســـتخد�م.نتائج.در��ســـات.�ل�سموم.با�ستخد�م.حيو�نات.�لتجارب.يف.�لتنّبوؤ.باآثارها.على.

.)Lethal.Concentration50(.لرتكيز.�ملميت�.LC50.و.)Lethal.Dose50(.جلرعة.�ملميتـــة�.LD50.لإن�ســـان,.�إل.��ن.قيم�

غالبـــًا.مـــا.ت�ســـتمل.على.جزء.كبـــري.من.�ملعلومـــات.�ملتاحة.عن.�ل�ســـّمّية,.وت�ســـّكل.�ل�سا�ســـيات.لكثري.مـــن.�ملعايري.
و�لتنظيمات.و�لّلو�ئح.

:)Lethal Dose50( LD50 :اجلرعة املميتة

هـــي.�لكميـــة.من.مادة.ما.عندما.تعطـــى.بطريقة.حمددة.)عن.طريق.�لفم.��و.�جللـــد.مثال(.خالل.فرتة.زمنية.
حمددة.فمن.�ملتوقع.��ن.تت�سبب.يف.موت.50%.من.عدد.حيو�نات.�لتجربة.حتت.�لختبار..

يعرب.عن.LD50.غالبا.بامللي.جر�م.��و.�جلر�م.من.مادة.�لختبار.لكل.كيلوغر�م.من.وزن.�جل�سم.�حليو�ين.)مغ/.
كجم.��و.جم/كجم(.

هذه.�لطريقة.متكن.من.مقارنة.�ل�سمية.�لن�سبية.ملو�د.خمتلفة..فكلما.�زد�دت.�سميُة.مادٍة.ما.كلما.مت.��ستعمال.

وحد�ت.���ســـغر.لتحديد.كمية.�ملادة,.مثل.مغ.من.�ملادة.لكل.كغ.من.كتلة.�جل�ســـم..بع�ص.�ملو�د.�ســـديدة.�ل�سمية.مثل.

بع�ص.�ل�ســـموم.�ملوؤثرة.على.�جلهاز.�لع�ســـبي.مثل.�لبار�كوتوك�ســـني,.�لذي.يعد.من.��كرث.�ل�ســـموم.�سدة,.يعرب.عنها.
مبيكروغر�مات.)µg(.من.�ملادة.لكل.كغ.من.كتلة.�جل�سم.

:)Lethal Concentration50( LC50 الرتكيز املميت

هـــو.�لكّمّية.�ملوجودة.يف.�لهو�ء.من.ماّدة.ما.عندما.يتم.��ستن�ســـاقها.خـــالل.فرتة.زمنية.حمددة.فمن.�ملتوّقع.��ن.
تت�سّبب.يف.موت.50.%.من.عدد.حيو�نات.�لتجربة.حتت.�لختبار.

.عـــن.LC50.كا�جـــز�ء.من.مـــادة.�لختبـــار.لكّل.مليـــون.جزء.مـــن.�لهـــو�ء.)PPM(.للغاز�ت.و�ل�بخـــرة,.��و. ُيَعـــربَّ
كمّليجر�مات.لكّل.لرت.��و.لكل.مرت.مكّعب.من.�لهو�ء.)mg/L.or.mg/m3(.لل�سباب.و�لغبار.و�ل�دخنة.

.LC50.و.LD50.تنبيه:.عند.تقدير.خماطر.�ملو�د.�مل�ستخدمة.يف.�ملخترب�ت.تذكر.با�ن.��ن.�ملو�د.ذ�ت.�لقيم.�ل�قل.لــ
هي.��كرث.�سّمّية.من.�ملو�د.ذ�ت.�لقيم.�ل�على.

)TLV , PEL( حدود الّتعّر�س )ملحق )2
حّد الّتعّر�س:.هو.�حلّد.�ل�على.للتعّر�ص.مللّوث.جّوّي.

.Permissible(.PEL.و.حـــّد.�لّتعّر�ـــص.�مل�ســـموح��.)The.Threshold.Limit.Value(.TLV.قيمـــة.�حلـــّد.�ل�دنـــى
.عنهما.كالتايل: َ Exposure.Limit(.ميكن.��ن.ُيَعربَّ

• متو�سط.ثمان.�ساعات.Hour.time-Weighted.Average(.TWA-8(.هو:.متو�سط.�لرتكيز.ملادة.ما.عند.تعر�ص.	
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�لعاملني.لهذ�.�لرتكيز.خالل.�ساعات.�لعمل.)ثمان.�ساعات.يوما.بعد.يوم(.ل.يحدث.�آثار.�سارة.ملعظمهم.
• حد.�لتعر�ص.ق�سري.�ل�جل.Short-Term.Exposure.Limit(.STEL(.وهو:.معدل.�لرتكيز.�ل�على.ملادة.ما.عند.	

تعر�ص.�لعاملني.لهذ�.�لرتكيز.ملدة.15.دقيقة.يوما.بعد.يوم.ل.يحدث.�آثار.�سارة.ملعظمهم.
• �حلـــد.�ل�على.)��و.�ســـقف.C(:.يو�ســـح.�لرتكيـــز.�لذي.يجب.عدم.جتـــاوزه.��بًد�,.وُي�ْســـَتْعَمل.يف.عـــدد.من.�ملو�ّد.	

�لكيميائّية.ذ�ت.�لتا�ثري�ت.�ل�سمية.�حلادة.

جتدر.�لإ�ســـارة.�إىل.��ن.معظم.قيم.حدود.�لّتعّر�ص.حددت.بناء.على.�لتجارب.يف.جمال.�لعمل.�ل�ســـناعي.ولي�ص.
على.بيئة.�لعمل.يف.�ملخترب�ت.

كما.��ن.�ملمار�ســـة.�لعملية.�ل�ســـحيحة.يف.�ملخترب�ت.و��نظمة.�لّتهوية.�مل�ســـممة.جيدً�.تعمـــل.على.�إبقاء.تر�كيز.
�ملو�د.�ل�سارة.يف.جو.�ملخترب�ت.حتت.هذه.�حلدود.

)Flammable Limits( حدود ال�صتعال )ملحق )3
حدود.�ل�ستعال.��و.�لنفجار.تو�سح.حد.تركيز.ماّدة.ما.يف.�لهو�ء.و�لتي.�ست�ستعل.��و.تنفجر.يف.حال.وجود.م�سدر.

.عنها.عادًة.كن�سبة.مئوية.للحجم.يف.�لهو�ء:. لالإ�سعال.مثل.�ل�سر�رة.��و.�للهب,.حدود.�لنفجار.يَعربَّ
• 	.Low.Flammable.Limit.و.�حلّد.�ل�دنى.لال�ســـتعال��.Lower.Explosive.Limit.)LEL(.حلـــّد.�ل�دنى.لالنفجار�

ـــا.و�ّلذي.�ســـيحرتق.��و.ينفجر.عند.�إ�ســـعاله..حتـــت.هذ�.�حلّد.يكون. )LFL(.هو:.تركيز.�لبخار.�ل�كرث.�نخفا�سً
�.لال�ستعال,.مثاًل.خليط.غني.بال�ك�سجني.ولكنه.يحتوي.على.وقود.غري.كاف. �لرتكيز.�سعيفًا.جدًّ

• 	.Upper.Flammable.و.�حلّد.�ل�على.لال�ستعال��.The.Upper.Explosive.Limit.)UEL(.حلّد.�ل�على.لالنفجار�
)Limit.)UFL.هو:.��على.تركيز.ممكن.من.�لبخار.�ّلذي.من.�ســـا�نه.��ن.ي�ســـتعل.عند.هذ�.�حلّد,.�إذ�.ز�د.�لرتكيز.

عن.هذ�.�حلد.فاإن.�ملزيج.يعترب.م�سبعًا.جدً�.ول.ميكن.��ن.ي�ستعل.
• 	.UEL.و.LEL.ملدى.�لقابل.لال�ستعال.يتكّون.من.تر�كيز.بني�
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اجلدول رقم )7( نقطة الومي�س, حدود النفجار الأدنى Lower Explosive Limit, حدود التعر�س 
Exposure Limits )مبعدل 8 �صاعات عمل( لعدد من املذيبات القابلة لال�صتعال اأو الحرتاق.

نقطة الومي�ساملذيب
FPL (oC)

احلّد الأدنى لالنفجار
LEL (% by volume)

درجة حرارة ال�صتعال 
الذاتي )1(

 Auto ignition
temp (C)

قيمة احلّد الأدنى 
TLV -متو�صط ثمان 

TWA صاعات�
)*(ppm (mg/m3(

)25(.394.042710حم�ص.�خلل.�جلليدي

)590(.2.5538250-18���سيتون

)34(.5.63.052420���سيتونرتيل.

)1210(.400.)**(1.9180-45ثنائي.�إيثيل.�لإيرث

)1900(.133.34231000�لكحول.�لإيثيلي.�لنقي

)1440(.2.0427400-4.4خالت.�لإيثيل

)260(.116.0464200�لكحول.�مليثيلي

C5H12.350(.1.5309120-49بنتان(

)375(.4041.1552100تولوين

)1(.هي.��دنى.درجة.حر�رة.ت�ستعل.فيها.�ملادة.تلقائًيا.يف.جو.طبيعي.بدون.م�سدر.��ستعال.خارجي..من.ويكيبيديا,.�ملو�سوعة.�حلرة.
.)NIOSH(.دليل.�ملخاطر.�لكيميائية.1999,.�ملعهد.�لوطني.لل�سالمة.و�ل�سحة.�ملهنية.)*(

)**(.حتت.مر�جعة.�مل�سدر.
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املراجــع
• دليل.�ل�من.و�ل�سالمة.1431هـ,.�لكلية.�لتقنية.بالريا�ص..	
• دليل.�ل�سالمة.)�لإ�سد�ر.�ل�ول(.1418هـ,.مدينة.�مللك.عبد.�لعزيز.للعلوم.و�لتقنية.	
• 	http://www.mcgill.ca/ehs/laboratory/.:�دليل.�ســـالمة.�ملختـــرب�ت.2013م,.جامعـــة.ميـــك.قـــل,.كنـــد

labsafety/#cli_appendix1

• 	.http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.:ملو�سوعة.�حلرة.ويكيبيديا�
• دليل.�سالمة.�ملخترب�ت.2012م,.جامعة.هارفارد,�لوليات.�ملتحدة.	
• 	http://www.998.gov.sa/Ar/firefighting/Pages/aids.aspx.:موقع.�ملديرية.�لعامة.للدفاع.�ملدين
• �لنظام.�لعام.للبيئة.و�لالئحة.�لتنفيذية,.1422هـ,.�لرئا�سة.�لعامة.لال�ر�ساد.وحماية.�لبيئة.	







والتقنية للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 
هاتف:  0114883444 - 0114883555

فاك�س: 0114883756
�س.ب. 6086 الريـا�س 11442
الـ�سعوديــة الـعربيــة  www.kacst.edu.saاملـملكــة 

عن الكتاب
ُيعد تطبيق اإجراءات ال�سالمة موؤ�سًرا على ان�سباط بيئة العمل، وعلى وعي العاملني باملخاطر 
املحتملة على �سحة الفرد وعلى البيئة، ويتطلب الو�سول اإىل امل�ستوى املن�سود جهوًدا جماعية 
وفردية؛ تبداأ من الرتكيز على رفع الوعي وتنتهي باحلزم يف مراقبة مدى االلتزام بتعليمات 

ال�سالمة.
ويتكون من  الهام،  املو�سوع  الوعي بهذا  الدليل خطوة من �سمن خطوات تهدف لرفع  وهذا 

اثني ع�سر ف�ساًل تناولت اأهم حماور ال�سالمة املختربية.

معهد بحوث الأحياء والبيئة
املجاالت  يف  التقنيات  وتوطني  ونقل  وتطوير  ابتكار  يف  والبيئة  االأحياء  بحوث  معهد  ي�ساهم 
جماالت  يف  تخ�س�سية  اأكرث  بحثية  مراكز  من  املعهد  ويتكون  واحليوية،  والبيئية  الزراعية 

تطبيقية حمددة:
البيئة لتقنية  الوطني  • املركز 

اجلذعّية اخلاليا  لتقنية  الوطني  • املركز 
املوروثيات لتقنية  الوطني  • املركز 

احليوّية للتقنية  الوطني  • املركز 
الزراعّية للتقنية  الوطني  • املركز 

معهد بحوث االأحياء والبيئة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

هاتف: 4813760 11 966+
فاك�س: 4813611 11 966+

�س.ب 6086  الريا�س 11442
E-mail: chemunit@kacst.edu.sa

publications.kacst.edu.sa :اإ�سـدارات املديـنـة
awareness@kacst.edu.sa :الربيد االلكـرتوين
والتقنيــة للـعلـوم  عبدالـعزيــز  امللــك  مدينـة  مـطـابــع 

الــرقــم : 370504

ــنــة املــلــك عــبــدالــعــزيــز  تــنــفــذ مــدي
املهام  مــن  عـــدًدا  والتقنية  للعلوم 
متكاملة  منظومة  لبناء  اإليها  املوكلة 
تـــرعـــى وحتـــفـــز الــعــلــوم والــتــقــنــيــة 
العربيــة  اململكة  جلعل  واالبــتــكــار 
الـــــدول  مـــ�ـــســـاف  الـــ�ـــســـعـــوديـــة يف 
املــتــقــدمــة الــقــائــمــة عــلــى املــعــرفــة

1437هـ - 2016م

دليل السالمة يف املختربات

معهد بحوث األحياء والبيئة
لجنة املختربات


