
السالمة في املختبرات

 
ا
السالمة في املختبرات تعتمد عليك أول



خطأ وراء كل خطر 



:مقدمة
.المختبرات من أخطر بيئات العمل•

مليوني حالة وفاة سنوياً تقع جراء االصابات واألمراض•
المتصلة ببيئة العمل في جميع أنحاء العالم استناداً 

.لإلحصائيات المتوفرة في منظمة العمل الدولية

ة مليار دوالر حجم التكاليف االقتصادية المترتب1.250•
اج على التعويضات وساعات العمل الضائعة وانقطاع اإلنت

.والمصروفات الطبية

قلة الوعي بوجود معايير للصحة والسالمة او بكيفية •
ض االمتثال لهذه المعايير أو التساهل يؤدي الى زيادة التعر

.لإلصابات واألمراض المهنية



:مسؤوليات العاملني يف املختربات
واإلجراءاتللممارساتوفقاعمليةكلوتنفيذتخطيط•

.عليهاالمنصوص

.فقطلهصممتالذيللغرضالمعداتاستخدام•

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

واالستخدامالمتاحةالوقايةمعداتأنواععلىالتعرف•
.نوعلكلالمناسب

مأمونة، حيثالتنبه والتوقع للظروف واإلجراءات الغير •
.أقرب وقت ممكنيمكن إجراء التصحيحات في 



:األهداف التي نسعى إليها
جال أن تصبح على بينة من المخاطر الكيميائية في م

.عملك

أن تعمل في أسلم بيئة ممكنة.

أن تمتلك القدرة على التعامل الصحيح مع المخاطر.



:التعامل مع  الكيماويات  داخل  خمتربات الكيمياء 
-:التاليةيتمثل يف النقاط الرئيسية 

تقسيم . الكيماويات على  حسب أنواعها ومدى 1
.  خطورتها

.  معهاكيفية التعامل الصحيح -2

.  للكيماوياتالتخزين الصحيح -3

.الغازالتعامل مع أسطوانة -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.

غسيل اليدين بعد االستخدام. 6



:اآلكلةاملواد:ثانيا
ؤذى تالعين وقد تسبب حروقا وجروحا عند مالمستها للجلد أو التي المواد هي 

.استنشاقهاعند التنفسي الجهاز 
 تصنيفها :
:سائلة•

(حمض الكبريت ، حمض الكلور )

:صلبة•

.هيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم ) القلويات -أ

(والزرنيخواألنتيمونالصوديوم ) المعادن وامالحها-ب

: غازية•

.والبروم، أكاسيد النتروجينغاز الكلور الكبريت، اكسيد غاز ثاني 

ا اختناقأشد ضررا من المواد األكالة السائلة أو الصلبة حيث تسبب •
وتشنجات تؤدى الى الموتالتنفسي الجهاز في والتهابات 



:املواد املؤكسدة: ثالثا
عنتستطيعولكنهاذاتهاحبدلالحرتاققابلةبالضرورةليستمواد
.أخرىمواداحرتاقيفتساعدأوتسببانمنهااالكسجنيانطالقطريق

.املعمليفجدًاقليلةبكمياتحتفظ•
الثالثةالرأستعتربألنهااملوادأخطرمنالعضويةاملؤكسدةاملواد•

.(أوكسجني–حرارة-وقود)احلريقملثلث



:املواد املسرطنة: رابعاا 
ومنهااإلنسان،جسميفحصولهحتفزأوالسرطان،تسببمادةأي

لهبالتعرضالسرطانيسببماومنهبالسرطان،عالقتهواضحهوما
-:إىلبالسرطاناتتسببهاحيثمناملوادوتقسمجدا،طويلةلفرتات

وجتاربدراساتمنكافيةأدلةوجودحاليفمسرطنةاملادة.1
.اخلالصةلنفسأشارتكلهاخمتلفة

أن مادة إىل عندما تشري بعض الدراسات مسرطنة مواد حمتملة أنها . 2
.للجزم بذلكودراسات كافية معينة مسرطنة دون وجود جتارب 



-:األعضاء التي تتأثر باملواد املسرطنة
الكبد. 2الرئة      . 1

الجلد. 4الكلي      . 3

:الوقاية
(.االستنشاق، اللمس) عدم التعرض لها بشكل مباشر . 1

.االلتزام باشتراطات االمن والسالمة الخاصة بالتعامل معها. 2



:امللتهبةاملواد : خامساا 
تكون أحيانا لها فاعلية شديدة حيث ترافق تفاعالتها انفجارات كيميائية قد

.مدمرة للمنشآت

(الكحوالت–اسيتون –األيثر)المذيبات سريعة التطاير •

الميثان -كبريتيد الهيدروجين–أول اكسيد الكربون ) بعض انواع الغازات •
(.  البروبان–

(.العضويةاألحماض –الطولوين) بعض المواد السائلة •

أمالح المواد الكيمائية العطرية مثل كلوريد ) بعض المواد الصلبة •
(.البنزين



:الوقاية من خماطر املواد الكيمائية امللتهبة 
.المكشوفيجب اطفاء جميع مصادر االشتعال ذات اللهب -•

.مؤكسدةنقل المواد الملتهبة مع مواد متفجرة أو سامة أو عدم -•

.  األحماضتخزين المواد الملتهبة مع عدم -•

.مائيحمام فىتسخين  سوائل هذه المواد على لهب مباشر بل عدم -•



:املواد املشتعلة:سادساا 
حرارةوقودالحريقمثلث)الغرفةحرارةدرجةفيتشتعلالموادهذه

.(اوكسجين

:االشتعالللمواد الشديدة أمثلة 

.الكربونكبريتيدثاني.

.الكحول.

.البنزين.

.األيثر.

فيسخنتبللهبمنقريبامفتوحاناءفيالسوائلهذهتسخينيجوزال
جوفياستخدامهاالمعاملداخلالموادهذهكمياتتقليلمائيحمام
.التهويةجيد



:املشتعلةاملوادحفظطريقة
.تحفظ  في مكان مظلم بعيداً عن الشمس•

توضع هذه المواد في رمل مندى بالماء وطبقة سميكة من كربونات•

 أو الصوديوم توضع الزجاجات قائمة فوق هذه الوسادة متباعدة قليالً 

.توضع على الرف السفلي بعد فرشه بالرمل المندى



:املتفجرةاملواد : سابعاا 
أوللهبتعرضهاأوسقوطهاعندأولصدمةتعرضهاعندانفجاراتسببالتيالموادهي

.تسخينها
:االشتعالللمواد الشديدة أمثلة 

فوق . :اإليثراتاكاسيد 1

عندفجاراً انويحدثوالضوءالهواءوجودفيااليثراتاكسيدفوقالىااليثراتتتحول
يتحولالتىحوالضوءالهواءعنبعيداً الجافااليثرحفظيجبلذلكاألكاسيدهذهتبخير
أكسيدفوقالىمنهجزء

جببيلذلكمتفجرةموادتعتبراالحماضآكاسيدفوقمثلاآلكاسيدفوقوعموما•
.استعمالهااثناءمنهاالحذر

:البيركلوريكحمض-2

لذلكراً انفجااالكسدةسهلةالعضويةوغيرالعضويةالمركباتمعالحمضهذايسبب
.بالغبحذرالمختبرفيالحمضهذايستخدمانيجب



طةبواسفوراً يعادلانيجباألرضعلىالحمضهذانزولحالةفي
.بالماءيغسلثمالصوديومكربونات

:النيترومركبات-3

األروماتية ترك مركبات عضوية هيدروكربونية غير مشبعة تشهي :-أ
.مع بعضها في احتوائها على حلقة بنزين

(.طولوينترونيثالثي -فينول نيتروثالثي -بنزيننيتروثنائي )مثل

تروني-جليكولنيترو-جليسريننيترو)مثل:اروماتيةغير-ب
.(سيليلوز

مركباتكلخزنيجبلذلكاألمونيوم،نتراتمثل:عضويةغير-ج
الشراراتأوللشمستعرضهاتفاديأواللهبعنبعيداالنيترو

.الكهربية



:املشعةاملواد:ثامناا 
.المواد التي تصدر إشعاعات الفا وبيتا و جاما ونيتروناتهي 

زمةاالالتدابيرواتخاذالمشعةالموادهذهمعالتعاملفيالحرصيجب
.اإلشعاعمنللوقاية

:أمثلتهامنالمختبراتفي

.اليود•

.الفسفور•

.اليورانيوم•

.غيرها•





معدات الوقاية



السالمة الشخصيةأدوات 



ممارسات خاطئة يف املعامل



جتهيزات الطوارئ



مترين
وضع وثيقة السالمة يف املختربات





السالمة الكيميائية

ختبرات اجراءات السالمة الكيميائية وضعت لحماية البيئة والعاملين في الم

:من األضرار المحتملة، ومن هذه االجراءات

 األصليةالتعريف ملصقات  .

 السليمالتخزين.

 الكيميائيةكشوف بيانات السالمة للمواد.



بيانات السالمة للمواد الكيميائيةكشوف 

الكشوفاتهذهمكانيكونأنيجب ً .للجميعمعروفا

للجميعمتاحةً الكشوفاتهذهتكونأنيجب.

راءةقيجب،(منهاالجديدةخاصة)كيميائيةمادةأيتستخدمأنقبل

.بعنايةبهاالخاصةالبطاقة







التخزين السليم
 من شروط السالمة في تخزين المواد الكيميائية أن تفصل المواد

.  بعضالتي قد يتعارض تواجدها بالقرب من الكيميائية

 األحماض عن القواعدفصل.

تخزين المواد الشديدة السمية في مكان مخصص مع وضع ملصق عالمة

.تحذير

فصل األحماض عن المواد القابلة لالشتعال.

المواد التي تحتاج إلى تبريد خزنها في ثالجة المختبر الخاصة.

المواد القابلة لالشتعال تخزن في دوالب خاص بذلك.



 (Fume Hoods)خزائن شفط الغازات



 (Fume Hoods)خزائن شفط الغازات

الغازاتشفطخزائن(Fume Hoods)يجبالتياألساسيةالعناصرمن

.الضارةوالغازاتاألدخنةمنللحمايةالكيميائيالمختبرفيتوافرها

بالهواءتخلطالتيالضارةوالغازاتاألدخنةشفطهيببساطةعملها

.للخارجتدفعثمتخفيفهالغرض

: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)خزائن شفط الغازات



التخلص من الفضالت الكيميائية



طرق التخلص من نفايات املواد الكيمائية 
بطريقة آمنة

:الماءالمواد الكيماوية القابلة للذوبان في •

إلىوبالتاليالصرفمجاريخاللمنمنهاالتخلصيمكنالتيهيفقط
.المعالجةمحطات

:محاليل المذيبات القابلة لالشتعال•

نباً لمخاطر يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في البالوعة تج
.الحريق الذي قد ينشأ عنها

:األحماض والقواعد القوية•

في مجارى سكبها قبل ( 11pH-3) يجب تخفيفها إلى درجة حموضة بين 
(cm3\min 50البالوعة          الصرف على أن ال يقل معدل التفريغ داخل 

.المركزةمن المادة )



طرق التخلص من نفايات املواد الكيمائية 
بطريقة آمنة

:العاليةالمواد ذات السمية •

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

:الشديدواالنتباهالحذريجب•

منمادةسكبفإنبعضهامعمتصلةالمختبرداخلالصرفشبكةأنبما
ةمادمعالتقائهاعندخطيرتفاعليسببقدالمختبراتأحدبالوعةخالل

.مثللذلكلذاأخرىبالوعةمنمسكوبة

.انفجار شديد= يود + أموينا 



النموذجياملعمل 
يجب أن يتوفر في املعمل النموذجي:

نظام إنذار جماعي ذو أزرار خارج غرف المختبرات لكافلة العاملين في1.
.المبنى

نظام . .إنذار خصوصي لكل مختبر2

إشارات . السامة والقابلة ) تحذيرية في أماكن الكيماويات الخطرة 3
(.لالشتعال

حامالت . .القوارير الزجاجية المحتوية على مواد خطرة4

الت فضحاوية مخلفات معدنية أو من البالستيك المقاوم لتجميع وجود .   5
.المواد الكيماوية المختلفة وأخرى للزجاج المكسور



النموذجياملعمل 
يجب أن يتوفر في املعمل النموذجي:

توفر طفايات حريق كافية لكل مختبر وبالقرب من  المختبر ومعروفة ل. لجميع 6
.حتى مع أنظمة أوتوماتيكي

.تدريب العاملين في كل مختبر على استخدام الطفايات وأنواع الحريق.  7

توفير بطانية حريق . واستبعاد أي ألياف % 100مصنوعة من الصوف ) 8
.يةفي كل مختبر وفي مكان بارز ومعروف مع وجود إشارة توضيح( صناعية 

لوحات إرشادية مضيئة لمخارج الطوارئ  ومفاتيح الغاز والكهرباء. 9.

.ب عليهاخريطة إخالء واضحة للمختبر والمبنى تحسباً ألي طارئ  ويتم التدري. 10



مترين
تصميم معمل منوذجي



املعمل النموذجي



ماذا تفعل يف حالة احلوادث



قبل مغادرة املخترب
تأكد من:

.  العملتنظيف مكان 1.

غسل الزجاجيات المستخدمة . .  في العمل2

أغلق كافة األجهزة والمعدات غير الضرورية . كهرباء ، ماء ،غاز ، ) 3
.(تفريغ

. األرضأي مخلفات بها مواد كيميائية ملقاة على زاله إ4.

اترك نوافذ . .خزانة شفط الغازات مفتوحة5

أطفئ كافة نقاط . .اإلضاءة6

أغلق أبواب . .المختبر7



شكراا على حسن الستماع


