



األمنیةاالحتیاطات

العمل في المخابر الكیمیائیة یجرى في وسط ال یخلو من إن
األنواع و منھا حدوث الحرائق، التسمم بالمواد المخاطر المتعددة

أو مھیجة ناتجة عن التحضیرات أو تسرب غازات سامةالكیمیائیة،
الخ، و ..الجلد أو العین، التجارب العملیة، الزجاج المنكسر، حروق

المواضیع للعمل في محیط آمن و خال من المخاطر وتناول ھذه
.یعتبر أساسیا لألمان و السالمة

:و بذلك یتم ما یلي

مـل بھ بما في ذلك تحدید و معرفة مواصفات الوسـط الذي یع-
.أنـواع المخاطر التي یتعامل معھا و مصدرھا

العمل بثقة أثناء إجراء التجارب و التطبیق الصحیح لقواعد -
.األمان و السالمة

التعامل السلیم و الصحیح مع المواد الكیمیائیة، األدوات و -
.األجھزة المتعامل معھا في المخبر

:الیةیتضمن ھذه الحور التعلیمات الت
االحتیاطات العامة للوقایـة في المخبـر الكیمیـائي·
العوامل المساعدة للمخاطر في المخابر الكیمیائیة·
األضرار المختلفة للمواد الكیمیائیة·
اإلرشـادات الخـاصـة باإلسعـافـات األولیــة·
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Iاإلحتیاطات العامة للوقایـة في المخبـر الكیمیـائي

ي المخبـر الكیمیـائي وأثنـاء العمل یجب اإلنتباه أثنـاء التواجد ف
:للمحاذیر و التقید بالتعلیمات المخبریة العامة التالیة

العمل بھدوء ونظام دون ضوضاء و عدم مضایقة الزمالء و -1
.اللعب باألدوات أو األجھزة المخبریة

.ارتداء المئزر األبیض محـافظـة على الجسم و المالبس-2
ـة على المكان نظیفا وعدم إلقاء عیدان الثقاب أو المحافظ-3

األوراق في األحواض أو على المنضدة، بل تلقى في سلـة 
.المھمالت

.یمنع التـدخین و تناول المأكوالت في المخبـر منعا بـاتـا-4
.عدم تذوق أیة مادة كیمیائیة وعدم شـم أي غاز بتاتا-5
على سطح بارد أو على عدم وضع المعدات الزجاجیة السـاخنة-6

مكان بھ ماء، ألنھـا
أن تنكسـر مباشـرة مسببـة انسیاب أو تطـایـر المحـالیل یمكن

الكیمیـائیة السـائلة والتي یمكن أن تسبب الحـروق أو والمـواد
وضعھا دائما على قـواعـد من الفلین أو على الحـرائق، بل یجب

.سطح خشبي أو قطعة من الورق
ضیر المحالیل الحمضیة یمنع صب الماء على الحمض أثنـاء تح-7

الماء، ألنـھ سیحدث تطایرا للمحلـول بسـرعـة وإنمـا الحمض على
.غیرھـافـائقة مسببـا الحروق و

یجب فتح صنبـور المـاء للتخفیف أثنـاء رمي األحماض -8
.المركزة أو األسس في المغسلة لمنع تآكـل أنـابیب صـرف المیاه

وKOH"خذ الحیطة أثناء إذابة األسـس مثلیجب أ-9
NaOHألنھـا تنشـر حـرارة قویة

.تسخن الدورق



االستعمال و العمل بالمواقد الغازیـة یجب أخـذ الحیطة أثنـاء-10
أن یكون قابال لالشتعال عن المكان فورا و یجب إلبعاد كل ما یمكن

.المطاطیة و الوصالتالتأكد من سالمة األنابیب
ناء العمل باألنابیب الماصة، ال تستعمل الفم لسحب السائل أث-11

.أبدا بل استعمل اإلجاصة الماصة
یجب عدم أخذ المحالیل من الزجاجات مباشـرة و إنما تسكب -12

كمیة مناسبة في الدورق و منھ
.نأخذ الكمیة الالزمة بواسطة األنبوبة الماصـة

تلـوث المحالیـل ال تبدل سدادات قنـان الكواشـف لكـي ال-13
الموجـودة فیھا و ال ترجع

.الزائـد من الكاشـف إلى القنینة
:بعـد االنتھـاء من العمـل-14

.تغلق مصادر الغاز·
.ترجع األجھزة والمواد الكیمیائیة إلى أماكنھا·
.تغسـل األدوات المخبریـة و تعاد إلى مكانھـا·
.تنظف الطـاولـة جیـدا و ترتـب·
.الیدین بالصابونتغسل·
.تقفل مصادر الكھربا ء و الماء·

IIالعوامل المساعدة للمخاطر في المخابر الكیمیائیة

بیئة عمل غیر مالئمة– 1
.اإلضاءة الضعیفة-
.التخزین غیر السلیم-
.نقص في التھویة-



.التمدیدات الكھربائیة غیر السلیمة-
.النظافة غیر الكافیة-

:ء غیر السلیماألدا– 2
.العمل في ضـوضـاء و مضـایقـة المتعلمین لبعضھم البعض-
.السرعة في العمل-
.اللعب باألدوات أو األجھـزة المخبـریة-
.عدم التقیید بإشارات الخطورة الخاصة بالمواد الكیمیائیة-

IIIاألضـرار المختلفـة للمـواد الكیمیائیـة

:التي تحدث َأضرارا بالجلدالمواد الكیمیائیة-1
:األحماض المركزة- أ 

حمض الكلور، حمض الكبریت، حمض : تشمل األحماض اآلتیة
األزوت، حمض الخل الثلجي

تسبب ھذه األحماض تآكل للجلد و تتفاعل مع معظم ). المركز )
.المعادن

:القواعد المركزة- ب 
سید ھیدروكسید الصودیوم، ھیدروك: القواعد اآلتیةتشمل

الكالسیوم، ھیدروكسید األمونیوم و البوتاسیوم، ھیدروكسید



.تنتج حرارة عالیةعند إضافتھا للماء. بیروكسید الصودیوم
:مواد أخرى- جـ

مثال . ھناك مواد أخرى تتفاعل بعنف مع الماء وتسبب حروق للجلد
كلوریدات األلومنیوم

.، جمیع كلوریدات الفسفورو التیتانیوم، كلورید الثیونیل
تعتبر المعادن القاعدیة مثل اللیثیوم، البوتاسیوم و الصودیوم و كما

المركبات العضویة المعدنیة للمعادن النشطة ذات كذلك
.للماء و الرطوبة و تسبب حروقا للجلدالكھروإجابیة العالیة حساسة

:المواد السامة-2
من في الجسم و تسبب تسمم بعض المواد التي تتراكم مع الزتوجد

صغیرة، و من ھذه المواد أبخرة المعدن الثقیلة حتى عند مستویات
الزئبق، الكادمیومو مركباتھا مثل الرصاص،

رباعي و الكروم و كذلك أبخرة بعض المركبات العضویة مثل
كلورید الكربون، البنزن، رباعي كلورید اإلیثین، مشتقات األمینات 

.األروماتیةمركبات النیتروو

:السوائل و األبخرة السریعة االشتعال-3
األكثر قابلیة لالشتعال ھي المواد العضویة مثل المواد

و أكثر المذیبات . السیتوناتالھیدروكربونات، الكحوالت و
الكربون، ثنائي إیثیل المتطایرة و سریعة االشتعال ثنائي كبریت

االستعمال و سھلة شائعةكما تعتبر السوائل التالیة سوائل . إثر
.األسیتونالبنزن، إیثر البترول، المیثانول، اإلیثانول،: االشتعال

:الغازات و األبخرة السامة-4
األبخرة السامة مع أنسجة الدم محدثة اضطرابات تتفاعل الغازات و

ال یكشف عن أعراضھا إال بعد في وظیفة الدم و خالیا الجسم



عدیمة اللون و داد خطورتھا كلما كانتاستنشاق كمیة كبیرة و تز
و من الغازات األخرى السامة. الرائحة مثل أول أكسید الكربون

.سیانید الھیدروجین و كبریت الھیدروجین

:الغازات و األبخرة المخدرة-5
ھذا النوع من الغازات واألبخرة إلى التخدیر و اإلغماء، و یؤدي

البنزن، (المذیبات العضویة سامة كذلك مثل أبخرة یمكن أن تكون
.( رباعي كلور الكربون

:الغازات و األبخرة الخانقة-6
تسبب ھذه الغازات و األبخرة نقصان في نسبة األكسجین الموجود 

في الھواء فتؤدي إلى
.االختناق مثال ثاني أكسید الكربون

:الغازات و األبخرة الكاویة-7
رة التھابا للجلد، العیون، یسبب ھذا النوع من الغازات و األبخ

األغشیة المخاطیة في الجھاز
و یسبب ھذا كحة و عطاس و تؤثر على الرئتین و األوعیة التنفسي

التھابا رئویا، مثل غاز النشادر، الكلور، أكاسید الدمویة مسببة
.أبخرة األحماضاألزوت، أكاسید الكبریت،

IVــةاإلرشــادات الخـاصـة باإلسعـافـات األولی

:یجب أن تتوفر المواد الطبیـة التـالیة



قـطن طبي؛ لفـائف ربط الجروح : كبیرة تحتوي علىصیدلیة
مختلفة؛ مقص مناسب؛ ملقاط طبي ؛ الصق بمقاسات)ضمـادات(

مرآة صغیـرة؛ قطارة لتنقیة قطع الزجـاج واألوســاخ من الجروح؛
لتنظیف لقطر العیون؛ مـراھم ضـد الحـروق، معقمات ومطھرات

.مع ضرورة وجود الھاتف. وتعقیم الجروح

:طرق اإلسعاف األولي في حالة الحــروق-1
:حــروق األحمـاض- أ 
انزع بحذر اللباس الملوث للمصاب و احذر أن تلوث نفسك أثناء -

.العملیة
یغسـل الجزء المصـاب فـورا بالماء ثم بمحلول ممدد من-

NaHCO3.
: حــروق األسـس- ب
انزع بحذر اللباس الملوث للمصاب و احذر أن تلوث نفسك أثناء -

.العملیة
.یغسل الجزء المصاب بالماء فورا بمحلول ممدد لحمض الخل-

أما . ھذا في حالة الحروق البسیطة أو اإلسعاف الوقتي:مالحظـة
الكبیرة فیجب نقل المصاب إلى المستشفى فورا في حالة الحروق

شـرب لتعویض ما یفقده من ماء مصـاب مــاءومحاولة إعطـاء ال
.جسمـھ

:طرق اإلسعاف األولي في حالة الجــروح-2
یجب غسلھ جیدا بالماء ثم إضافة محلول : حالة الجرح الصغیر- أ 

.الیود مع إزالة األوساخ ثم یربط الجرح بضمادة

ینقل المصاب إلى المستشفى فورا مع : حالة الجروح الكبیرة- ب 



.ة إیقاف النزیـفمحاول

:طرق اإلسعاف األولي في إصـابـات العین-3
من غسالة العین أو ماء الصنبور على العین ) ببطء(صب الماء -

.المصابة لمدة عشر دقائق على األقل
تأكد أن العین مفتوحة و أن الماء یغسل العین و یتسرب على -

.جانب العین
.یؤخذ المصاب فورا إلى المستشفى-
وفر ھذه المعلومات . تأكد من اسم المادة و كیفیة التعامل معھا-

.للمستشفى

:طرق اإلسعاف األولي في حالة التسمم-4
:توصیات عند حدوث استنشاق أبخرة أو غازات سامة- أ 

ینقل المصاب في الحال إلى الھواء الطلق ثم ینقل المصاب إلى 
.المستشفى فورا

:بالمواد الصلبـة والسائلةتوصیات عند حدوث تسـمم- ب
إذا دخلت الفم فقط ابصق على الفور وأغسل الفمجیدا بالماء -

متأكدا أن ال یبتلع المصاب

.ماء الغسل، كرر عملیة الغسل عدة مرات

یشرب المصاب الماء بكثرة ویؤخذ إلى المستشفى :إذا تم ابتالعھا -
مع توفیر اسم المادة



.معھاالكیمیائیة وكیفیة التعامل

:طرق اإلسعاف األولي في حالة الحـریق-5
یلف المصاب في الحال : توصیات عند حدوث حریق المالبس- أ 

بطانیة عادیة(بغطاء سمیك 
حتى تطفأ النار أو یحاول طرحھ أرضا بالقوة و ) أو بطانیة حریق

تغطیتھ بمعطف مخبري
.أو ببطانیة

الغاز والتیار اقطع : توصیات عند حدوث حـریق المناضد- ب 
الكھربائي و أبعد المواد القابلة

.االشتعال واستعمل أجھزة اإلطفاء المناسبة

ارجوا ان تتوخوا الحذر في المخبر
المواد الكیمیائیة لیست سھلة
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