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ًالسالمة 
ا
في املختبرات تعتمد عليك أول

خطرخطأكل وراء ف



يائيةالسالمة الكيم

السيطرة على تقييم والتوقع و التعرف على والبكيفية يائيةتتعلق السالمة الكيم•

.يائيةلألخطار الكيمتعرض األشخاص 

يائيةكيمهي تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع المواد اليائيةالسالمة الكيم•

لمرافق للحد من المخاطر، سواء كان بالنسبة لألشخاص او ايائيةوالعملية الكيم

يائيةالجسدية والكيم/ او المجتمع المحلي، وهي تشمل فهم المخاطر المادية

.والسّمية للمواد الكيماوية



:مقدمة
.من أخطر بيئات العملهيالمختبرات•

ئة العمل مليوني حالة وفاة سنوياً تقع جراء االصابات واألمراض المتصلة ببي•

.لدوليةفي جميع أنحاء العالم استناداً لإلحصائيات المتوفرة في منظمة العمل ا

ايير أو قلة الوعي بوجود معايير للصحة والسالمة او بكيفية االمتثال لهذه المع•

.التساهل يؤدي الى زيادة التعرض لإلصابات واألمراض



:مسؤوليات العاملني يف املختربات
.هاعليواإلجراءات المنصوص ة وفقا للممارسات تجربة عمليتخطيط وتنفيذ كل •

.استخدام المعدات للغرض الذي صممت له فقط •

التعرف على إجراءات الطوارئ ، بما في ذلك معرفة مكان واستخدام معدات •

.الطوارئ

.التعرف على أنواع معدات الوقاية المتاحة واالستخدام المناسب لكل نوع•

ات يمكن إجراء التصحيحمأمونة، حيث والتوقع للظروف واإلجراءات الغير نتباهاال•

.أقرب وقت ممكنفي 



:األهداف التي نسعى إليها

أن تصبح على بينة من المخاطر الكيميائية في مجال

.عملك

أن تعمل في أسلم بيئة ممكنة.

أن تمتلك القدرة على التعامل الصحيح مع المخاطر.



ات داخل  خمترباملواد الكيميائيةالتعامل مع  
:الكيمياء 

-:التاليةيتمثل في النقاط الرئيسية 

تقسيم ال. .  هاخطورتعلى  حسب أنواعها ومدى ئيةايكيممواد ال1

كيفية التعامل الصحيح معها. 2  .

التخزين الصحيح . .  ئيةايلكيمللمواد ا3

كيفية التخلص من النفايات. 4.



-:إىلاخلطورةحيثمنالكيميائيةاملوادتقسم
سامة-1

حارقة-2

مسرطنه-3

ملتهبة-4

مؤكسدة-5

مشتعلة-6

مشعةمواد-7

متفجرةمواد-8



:السامةاملوادمعالتعامل:اولا 
الرجوع الى دليل المواد السامة. 1.

قراءة التحذيرات على كل عبوة قبل االستخدام. 2.

تهوية مكان العمل تهوية جيدة. 3.

التعامل بكميات قليلة مع المادة السامة. 4.

تطهير المالبس الملوثة أو التخلص منها فورا. 5.

غسل . اليدين بعد االستخدام6



:اآلكلةاملواد:ثانيا
الجهازتؤذىوقدالعينأوللجلدمالمستهاعندوجروحاحروقاتسببالتيالموادهي

حامضثلمالتنفسيالجهازفيوالتهاباتاختناقتسببحيثاستنشاقهاعندالتنفسي
.وغيرهاالصوديومهيدروكسيد,الهيدروكلوريكحامض,الكبريتيك

:املواد املؤكسدة: ثالثا
انطدالق مواد ليست بالضرورة قابلة لالحتراق بحدد ذاتهدا ولكنهدا تسدتطيع عدن طريد 

مثدددل برمنتندددات كسدددجين منهدددا ان تسدددبب أو تسددداعد فدددي احتدددراق مدددواد أخدددرىواال

.بيروكيسيد الهيدروجين وغيرها, البوتاسيوم 

:املواد املسرطنة: رابعاا 
أي مادة تسبب السرطان, أو تحفز حصوله في جسم اإلنسان, ومنها ما هو واضح 

.طويلةعالقته بالسرطان, ومنه ما يسبب السرطان بالتعرض له لفترات 

:املواد امللتهبة: خامساا 
الت مثل الكحوكيميائيةتراف  تفاعالتها انفجارات وقدشديدة التهابفاعليةلها 

.والتولوين وااليثر وغيرها



:املواد املشتعلة:سادساا 
.الترفة عند تعرضها لمصدر لهبحرارةدرجة في هذه المواد تشتعل 

, لبنزين مثل اال يجوز تسخين هذه السوائل في اناء مفتوح قريبا من لهب بل تسخن في حمام مائي
.ثنائي كبريتيد الكاربون وغيرها, االيثر 

:املواد املتفجرة: سابعاا 
هي المواد التي تسبب انفجارا عند تعرضها لصدمة أو عند سقوطها أو تعرضها للهب 

. مثال عليها مركبات النيترو و غيرها تسخينهاأو 

:املشعةاملواد:ثامناا 
امل مع هذه يجب الحرص في التعو.اما ونيتروناتكهي المواد التي تصدر إشعاعات الفا وبيتا و 

.  الفسفور وغيرها, مثل اليورانيوم المواد واتخاذ  التدابير االزمة للوقاية من اإلشعاع



استخدام املواد الكيميائية
خ عبر اإلنترنت أو في نس)جعل أوراق بيانات سالمة المواد في متناول اليد •

(مطبوعة

!النظر في عدم التوافق•

استخدام أصغر كمية من المواد الكيميائية الممكنة•

حاليل عن تستخدم الماصة لسحب المالمواد الكيميائية أو تتذوق ال ال تستنشق، •

طريق الفم

استخدام المواد الكيميائية الخطرة في غطاء الدخان وارتداء مالبس واقية •
(المطاطيةالقفازات ،نظارات ،قناع واقي)ومعدات 

تجنب العمل بمفردك أثناء استخدام المواد الكيميائية الخطرة•

التعامل مع المواد الكيميائية القابلة لالشتعال بحذر•

البعد عن اللهب المكشوف–

تجنب تسخين المواد الكيميائية القابلة لالشتعال إن أمكن–

http://campus.umr.edu/ehs/MSDS_Information/index.html


وضع وثيقة السالمة يف املختربات





السالمة الكيميائية

ي فاوالً و البيئةالعامليناجراءات السالمة الكيميائية وضعت لحماية 

:المختبرات من األضرار المحتملة، ومن هذه االجراءات

ملصقات التعريف  .

 السليمالتخزين.

الكيميائيةبيانات السالمة للمواد اوراق.



املوادبيانات سالمة أوراق 
Material Safety Data Sheets (MSDS) 

ةدائما بمراجعة أوراق بيانات سالمة المواد قبل العمل مع المادة الكيميائيقم •

ذلك ضروريا  كان إذاالحصول على التدريب المناسب •

اسأل إذا لم تفهم•

؟؟؟؟؟هيما



(MSDS)أوراق بيانات سالمة املواد 
:قِبلمنمتاحة •

المصنعون الكيميائيون–

في القسم الخاص بك–

االنترنيتعلى –

تذكر مراجعة أوراق بيانات سالمة المواد قبل •

العمل مع المواد الكيميائية

أن تسأل إذا لم تفهميجب•



أوراق بيانات سالمة املواد
تحتوي على المعلومات التالية•

المكونات الخطرة–

الخصائص الفيزيائية–

خطر الحريق واالنفجار–

بيانات التفاعل–

المخاطر الصحية–

مناالحتياطات للتعامل واالستخدام اآل–

تدابير الرقابة–

األسرار التجارية–



بيانات السالمة للمواد الكيميائيةاوراق

للجميعمعروفا  الكشوفاتهذهمكانيكونأنيجب.

للجميعمتاحةالكشوفاتهذهتكونأنيجب.

ةالبطاققراءةيجب,(منهاالجديدةخاصة)كيميائيةمادةأيتستخدمأنقبل

.بعنايةبهاالخاصة







MSDS For NaCl







بعض العالمات التحذيرية للنظام املنسق عاملياا 
الجمجمة والعظام المتقاطعة

(مميتة او سامة)كبيرة سمية•

(غير ملزمة)البيئة 

السمية المائية•

لهب على دائرة
المؤكسدات•

التآكل
البشرةتآكل/حروق•

ضرر العينين•

يسبب التآكل في المعادن•

خطر على الصحة
مادة مسرطنة•

المغير•

السمية المتكاثرة•

المحسسات التنفسية•

ءالسمية المستهدفة لالعضا•

سسمية تدخل عن طريق التنف•

اللهب
• سريع االشتعال

• ائيا يشتعل تلق)بايروفوركس 
(عند ارتفاع درجة الحرارة

• ارتفاع حرارة ذاتية

• يبعث غاز سريع االشتعال

• ردود فعل ذاتية

• البيروكسيدات العضوية

عالمة تعجب
(للبشرة والعينين)مزعج •

المحسسات الجلدية•

سمية حادة•

تأثيرات مخدرة•

يةيسبب تهيج في المجاري التنفس•

(غير ملزم)على طبقة األوزون خطر•

قنبلة متفجرة
مواد متفجرة•

ردود الفعل الذاتية•

البيروكسيدات العضوية•

اسطوانة الغاز
الغازات تحت الضغط•

http://www.labelingnews.com/wp-content/uploads/2013/06/pictos.png


بعض العالمات التحذيرية للنظام املنسق 
عاملياا 



فئات املخاطر الكيميائية
(األساسية)



املختربممارسات خاطئة يف 



جتهيزات الطوارئ



السالمة الشخصيةمعدات



الكيميائيةللمواد السليمالتخزين 
 التي قد ةشروط السالمة في تخزين المواد الكيميائية أن تفصل المواد الكيميائيمن

. بعضيتعارض تواجدها بالقرب من 

عن القواعدض حوامفصل ال.

تخزين المواد الشديدة السمية في مكان مخصص مع وضع ملصق عالمة تحذير.

 عن المواد القابلة لالشتعالمواد المؤكسدةالفصل.

المواد التي تحتاج إلى تبريد خزنها في ثالجة المختبر الخاصة.

المواد القابلة لالشتعال تخزن في دوالب خاص بذلك.



 (Fume Hoods)الغازاتطردخزائن 

الغازاتطردخزائن(Fume Hoods)فيتوافرهايجبالتياألساسيةالعناصرمن

.الضارةوالغازاتاألدخنةمنللحمايةالكيميائيالمختبر

ثميفهاتخفلغرضبالهواءتخلطالتيالضارةوالغازاتاألدخنةشفطهيببساطةعملها

.للخارجتدفع

:ولتعمل بشكل جيد عليك اتباع اآلتي

قلل الحركة أمام الجهاز لكي ال تعيق حركة تدفق الغازات للخارج.

أغلق الحاجز الزجاجي إلى أقل من حد السالمة.



 (Fume Hoods)الغازاتطردخزائن 



 (Fume Hoods)الغازاتطردخزائن 



التخلص من الفضالت الكيميائية



طرق التخلص من نفايات املواد الكيمائية 
بطريقة آمنة

المواد الصلبة الناتجة من التجارب العملية•
عدم رميها يجب جمعها والقائها في حاويات النفايات الخاصة بنفايات المواد الكيميائية و

.في سلة المهمالت االعتيادية

:الماءالكيماوية القابلة للذوبان في المواد •
فقط هي التي يمكن التخلص منها من خالل مجاري الصرف وبالتالي إلى محطات 

.المعالجة

:محاليل المذيبات القابلة لالشتعال•
اطر الحريق يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في البالوعة تجنباً لمخ

.الذي قد ينشأ عنها

:األحماض والقواعد القوية•
في مجارى الصرف سكبها قبل ( 11pH-3) يجب تخفيفها إلى درجة حموضة بين 

.المركزةالمادة من )(cm3\min 50البالوعة على أن ال يقل معدل التفريغ داخل 



طرق التخلص من نفايات املواد الكيمائية 
بطريقة آمنة

:العاليةالمواد ذات السمية •

الزئبق ، نيكل ، زرنيخ : يمنع التخلص منها داخل مجارى الصرف مثل 
.وغيرهاوالكبريتوالسيانيد الفينول ،كروم ، الكاديوم ، الزنك ،مركبات 

:الشديدواالنتباهالحذريجب•

منمادةسكبفإنبعضهامعمتصلةالمختبرداخلالصرفشبكةأنبما
ةمادمعالتقائهاعندخطيرتفاعليسببقدالمختبراتأحدبالوعةخالل

.مثلأخرىبالوعةمنمسكوبة

.انفجار شديد= يود + أموينا 



عند وقوع حادثة يف املختربماذا أفعل 

. تصرف بهدوء وثبات -1

:عند وقوع أي حادثة يجب عليك إتباع التالي 

(. إلخ...الغاز انبوبكفصل التيار الكهربائي وقفل ) تحكم في مصادر الخطر -2

. أنقذ المصاب بتقديم اإلسعافات األولية ، واطلب المساعدة من األخرين-3

. حسب الحالةقم بتبليغ رئاسة القسم أو المسؤول عن المختبر-4

.نظف منطقة الحادثة-5



اإلسعافات األولية يف بعض اإلصابات
.دقيقة15إذا تعرضت العين لمواد كيميائية توضع تحت تيار مائي لمدة •

.دقيقة15إذا تعرض الجلد لمواد كيميائية يعرض لتيار مائي لمدة •

ن يعود ويعرض للهواء النقي إلى أ، إذا حدث اختناق بأبخرة أو غازات فان المصاب ينقل إلى الخارج•
.وإذا اضطر األمر يمكن إجراء تنفس صناعي، له تنفسه الطبيعي

:إذا تم ابتالع مواد كيميائية يتم اتباع االّتي•
.نحاول التعرف على المادة الكيميائية–
.إذا كانت المادة الكيميائية غير حارقة نحاول مساعدة المصاب على التقيؤ إن لم يكن فاقدا للوعي–
للمادة MSDSمع ضرورة اخذ نسقي المصاب بعد ذلك حليبا أو ماء ثم ننقله إلى المستشفى فورا–

.  الكيميائية

.في حالة حدوث حروق حرارية يتم تعريض المكان المصاب لتيار ماء بارد•
في حالة حدوث حدوث حروق كيميائية يتم غسل المكان بالماء أو بمحلول مخفف من المادة  •

.  الحمضية أو القلوية المعادلة للمادة التي تسببت في حدوث الحرق إذا تم التعرف عليها
القطع في حالة اإلصابة بجروح والتي غالبا ما تكون سطحية نتيجة للتعرض لألشياء الحادة أو•

ليها من الزجاجية المكسورة يتم تعقيم الجرح بمادة معقمة ولفها بشريط الصق مناسب للمحافظة ع
.التلوث



ماذا تفعل يف حالة احلوادث



قبل مغادرة املخترب
تأكد من:

.  العملتنظيف مكان 1.

غسل الزجاجيات المستخدمة . .  في العمل2

أغلق كافة األجهزة والمعدات غير الضرورية . .(مفرغات الهواءغاز، كهرباء، ماء،) 3

إزال. . األرضأي مخلفات بها مواد كيميائية ملقاة على ة4

اترك نوافذ . .خزانة شفط الغازات مفتوحة5

أطفئ كافة نقاط . .اإلضاءة6

أغلق أبواب . .المختبر7



:احتياطات صحية للوقاية من المخاطر الكيميائية

:هذه االحتياطات يجب مراعاتها من قبل الطلبة والباحثين الذين يعملون في المختبرات

ضرورة وضع نظارة واقية لحماية العينين ولبس البالطو . (.المعطف الواقي)1

تحاشي ارتداء المالبس الضيقة أو الصنادل سهلة . .والمفتوحةاالنزالق2

عدم لمس المواد الكيميائية بأصابع اليد العادية لذا يجب استعمال األدوات المناسبة مثل ارتداء. القفازات منعا 3
.لدخول المواد السامة بين األظافر مما ينجم عنه التسمم عن طريق الجلد أو عند تناول الطعام

عدم تذوق المادة الكيميائية حتى ولو كانت غير سامة وتجنب استنشاق أو شم أبخرة المواد والمذي. بات 4
ار هوائي وفي حالة ضرورة شمها يتم إبعاد المادة الكيميائية وتحريك اليد أعالها إلحداث تي. الكيميائية

.بسيط يحمل الرائحة إلى األنف

عدم استعمال الفم لملء الماصة بالسائل العضوي بل يجب استخدام الضاغطة الهوائية . (.فطكرة الش)5

يجب إجراء التجارب التي يتصاعد منها غاز ضار في خزانة الغازات الخاصة. 6.

عند تسخين أنبوب اختبار إلجراء أي تفاعل فيجب إبعاد فوهة األنبوب عن الوجه. 7.

عدم إضافة الماء إلى . .سيلالكبريت المركز وعدم إلقاء قطع معدن الصوديوم الزائد في حوض الغمض اح8

عدم التدخين أو تناول أية أطعمة أو مشروبات في المختبر وعدم خزن المأكوالت في ثالجة المختب. .ر9

ضرورة العمل في وقت الدوام الرسمي فقط وعدم العمل . .فردانم01

بعد االنتهاء من العمل يجب غسل اليدين قبل مغادرة المختبر. 11.



:خاصة للطلبة والعاملين في المختبراتنصائح 

عدم تضييع الوقت بالكالم أو التجول في أنحاء . .وذلك منعا إلرباك العملختبرالم1

التعرف على أماكن الكواشف والزجاجيات الضرورية. 2.

قراءة التجربة واإللمام بها قبل الحضور إلى المختبر لتفادي سوء فهم التعامل مع المواد الكيمي. .ائية3

استخدام أجهزة نظيفة بصفة دائمة. 4.

عدم . .إجراء تجارب غير مطلوبة5

التأكد من استعمال المادة الصحيحة المطلوب استعمالها ويتم ذلك بقراءة االسم والتعليمات المكت. وبة على 6
.الورقة الملصقة على الوعاء الذي يحوي المادة

عدم أخذ ما يزيد عن الحاجة من المادة الالزمة للتفاعل وفي حالة بقاء زيادة منها يجب عدم إرجاعها لمك. انها 7
وث لبيئة منها وذلك حتى ال تسبب أي تلالتخلص االحتفاظ بها أو يتم و بل يفضل وضعها في وعاء آخر 

.المادة الموجودة في الوعاء األصلي

يجب إغالق الزجاجيات أو األوعية الحاوية للمواد الكيميائية بإحكام. 8.

عدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد لتحاشي اختالط السدادات ومن ثم تلوث المحتويات. 9.

ضرورة . .كتابة المالحظات عن التجارب أوال بأول مع مراعاة الدقة في تدوين تلك المالحظات01

اإللمام بأساسيات اإلسعافات األولية للجروح والحروق وإبالغ المشرف على المختبر فورا عند و. قوع أي 11
.حادث

تنظيف المكان الذي تم استخدامه قبل مغادرة المختبر. 21.

عند االنتهاء من عمل التجارب يجب تنظيف األدوات التي تم استعمالها تنظيفا جيدا وغسل اليد. ين بالماء 31
.والصابون قبل الخروج من المختبر



تكسالمحسن التدبير من أجل 

اتبع قواعد السالمة هذه للحفاظ على مكان عملك يعمل بأمان وكفاءة

ضع األشياء مرة أخرى بالطريقة التي . إذا قمت بفتح شيء، إغلقه♯
.وجدتها عليها

الحفاظ على الممرات ومناطق العمل خالية . إذا وضعت عائق ما، فأزله♯
.من العوائق

ور إذا اقترضت شيئا ما، فأعده على الف. إذا اقترضت، فأعد ما اقترضته♯ 
.وفي حالة جيدة

تأكد من اتباع اإلجراءات الصحيحة . إذا قمت بعمل فوضى، فنظفها♯
.لتنظيف المواد التي يحتمل أن تكون خطرة

.إذا استخدمت شيئاً ما، فاعتني به♯

.إذا رأيت خطراً، قم بإزالته أو إصالحه أو اإلبالغ عنه♯



صغاءشكراا على حسن ال


