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 املقدمة
 

يائية بكل اشكالها فهي نظراً للتقدم العلمي في المجاالت الصناعية والفنية والمخبرية اصبح هناك حاجة إلى المواد الكيم

ومن هذه المنطلق  00جانب رئيسي في الصناعة والتقدم واصبحت تشكل جانب مهم في امورنا الحياتية ال غنى عنها 

ولضمان سالمة إستخدام هذه المواد فقد صنفت حسب التصنيف الدولي إلى تسعة اصناف للتعريف بخصائصها 

خصائصها الفيزيائية ومخاطرها على  ميع المواد الكيميائية تشتمل لجإضافة إلى وضع إرشادات السالمة  ومخاطرها

 0كل ما يتعلق بها ومواد اإلطفاء والتدخل في حوادثها وإجراءات التعامل معها عند الطوارئ وإجراءات نقلها و

يائية عنصر في فالمملكة تزخر بالصناعات البترولية والكيميائية والصناعات األخرى الحديثة التي اصبحت المواد الكيم

وضع إجراءات وإشتراطات إلى ومن هذا المنطلق شرعت المديرية العامة للدفاع المدني  00الصناعة ومجاالت األبحاث 

علمية بما يتناسب وخصائص هذه المواد حسب تصنيفها الدولي وحسب ماورد المراجع ال تخزين المواد الكيميائية

يحقق األمن ي تطبيقها نستطيع أن نحقق إستمرارية العمل بأذن هللا بما في هذا المجال وبقدر اإلهتمام فالمتخصصة 

 0والسالمة لحماية األرواح والممتلكات ويحافظ على سير العمل 
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 احلصول على رخصة الدفاع املدني ملخازن املواد الكيميائية
 

 

 0ة على املوقع بعد استيفاء إجراءات املوقعاملوافقة املبدئي:    اولا  
 

    -التمديدات الكهربائية –اإلجراءات التالية ) إنشاءات املوقع  استكمالثانياا : 
 0( معدات احلريق واإلنذار – املرافق املساعدة –املخارج واملمرات  –التهوية 

 
 0  التخزين للمواد املخزنةتطبيق إجراءات ثالثاا : 
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 اإلجراءات المطلوبة :
 

 اختيار الموقع 1
 0إحضار صك ملكية الموقع أو عقد اإليجار -1

كون المخزن في مبنى مستقل عن المباني األخرى بعيدًا عن األماكن الحيويةة والهامةة واألمةاكن الملةولةة بالسةكان وعلةى مسةافة يأن  -2
 0لجهات المعنيةأمنة من حدود المنشآت المجاورة وفقًا لمتطلبات ا

 0يكون المخزن من طابق واحد أن -3

 0معدات الطوارئ  اقترابأن تتوفر تدابير  -4

 0أن يقام فوق أرض ثابتة وقوية ال تتعرض للهبوط بعيدًا عن بطون األودية ومجاري السيول  -5

 0يمنع إقامة المخزن تحت سطح األرض -6

 

 إنشاءات المبنى 2
 0ولها مقاومة للحريق مدة ال تقل عن ساعتين لالحتراقأن تكون مواد اإلنشاء غير قابلة  -1
 0أن تكون األرضيات من الخرسانة المسلحة تغطى بطبقة ناعمة التشطيب -2

 0سم  10يجب عمل عتبات أمام األبواب بارتفاع ال يقل عن  -3

 0يجب أن يكون السقف من مواد خفيفة مقاومة للحريق لتصريف االنفجار  -4

 0 السور فوق سم من السلك الشائك  50ال يقل عن مترين إضافة إلى  وبارتفاعمنت أن يحاط المخزن بسور من الطوب واألس -5

 

 الكهربائية والتركيبات التمديدات 3
 0أن تكون من النوع المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية أو الخليجية -1
 0أن تكون على إرتفاع ال يقل عن مترين من مستوى سطح األرض -2

 0ية بما فيها األجهزة واألدوات الكهربائيةتلريض جميع األجزاء المعدن -3

 0توفير قاطع كهربائي يوضع عند مدخل المستودع  -4

 0أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع الملمون التي ال يصدر عنها شرر أو حرارة -5

 0أن يتم تركيبها عن طريق جهة فنية متخصصة -6

 0لإلضاءة الخارجية تكون التمديدات إلضاءة داخل المخزن مستقلة عن التمديدات -7

 

 التهوية 4
ص المواد المخزنة ) وبما يضمن تغيير الهواء توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين وفقًا للمعايير المناسبة وبما يتناسب وخوا -1

 0مرة في الساعة الواحدة ( 12إلى  10الداخلي من 

 0 )شبك معدني ذو نسيج ضيق ( لمخزنةحماية فتحات التهوية الطبيعية بمواد تمنع العبث بالمواد ا -2

 

 تصريف التسربات 5
 0إستخدام مصايد للمواد المخزنة ومنع دخولها إلى نظام الصرف الصحي إال بعد معالجتها من حيث أنها ال تمثل خطورة -1
 0إعداد صرف الطوارئ يضمن إستيعاب جميع المواد المتسربة ومياه اإلطفاء الملوثة -2

 0يائية في المصارف العامة عدم رمي المخلفات الكيم -3

 

 اإلضاءة 6
 0أن تتوفر في المستودع اإلضاءة المناسبة -1
 0ضاءة الطبيعية داخل منطقة التخزين يفضل اإلعتماد على اإل -2

 0أن يضاء المستودع من الخارج بصورة مستمرة وشاملة وكذلك السور الخارجي -3

 0يكن ةناك حاجة تبقى اإلضاءة مطفئة بصورة مستمرة داخل منطقة التخزين مالم -4

أن تكون مصابيح اإلضاءة من النوع الملمون الذي ال يصدر عنها حرارة أو شرر مغطاة بغطاء واقي مثبة بالسقف ) النهايات العلوية  -5
 0للجدران (
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 المخارج الممرات 7
 

 0ال يقل عدد المخارج عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى بحيث يؤدي كل منهما إلى الخارج -1
 0متر(2أال يقل عرض المخرج عن مترين )  -2

 0متر (1.5ة عن ) ة( والفرعي متر2 عن مترين ) بين الرصات أال يقل عرض الممرات الرئيسية -3

 0وضع خط فسفري لتحديد الممرات -4

 * 0متر 20من أي نقطة للوصول إلى المخرج النهائي عن  االنتقالأال تزيد مسافة  -5

 

 أجهزة الوقاية الشخصية 8
 

منطقةةة التخةةزين بتجهيةةزات ومعةةدات وقائيةةة لحمايةةة العةةاملين أثنةةاء تةةداول وتخةةزين المةةواد ويشةةمل القفةةازات اليدويةةة   وأحذيةةة تجهيةةز  -1
 0مطاطية   وأقنعة تنفس   ومعدات السالمة األولية الضرورية معتمدًا على نوعية وطبيعة المواد المخزنة

 0ضرورة تدريب العاملين على كيفية إستخدامها -2

 

 ات تسربات المواد الخطرةكاشف 9
 

 0تجهيز منطقة التخزين بكواشف عن الغازات والمواد المتسربة معتمدًا على نوعية المواد المخزنة 

 
 المرافق المساعدة 10

   فصةةل المرافةةق المسةةاعدة عةةن منطقةةة التخةةزين مثةةل ) سةةكن العمةةال   غرفةةة الحةةارس   مكتةةب المراقةةب   ورشةةة الصةةيانة   المطةةب
 0ال  (...........

 

 معدات مكافحة الحريق 11
 الحةذر مةن إسةتخدام الميةاه مةع بعةض المةواد  تجهز مخازن المةواد الكيميائيةة بمةواد اإلطفةاء المناسةبة حسةب نوعيةة المةواد المخزنةة (

 0الكيميائية حيث انها تتفاعل معها مصدرة غازات وابخرة خطرة (
 

 شروط التخزين ) األسلوب العام ( 12
 

نما حسب الخطورة والفئة ال تخزن الم -1  0واد بناًء على األحرف األبجدية وا 

 0( لكل مادةMSDSاإلحتفاظ بنسخة من تعليمات السالمة )  -2

 0عدم تعريض المواد المخزنة الشعة الشمس أو الحرارة  -3
 0عدم تخزين المواد الكيميائية حسب الحروف الهجائية وإنما تخزن حسب نوعية الخطورة -4

 0المواد الكيميائية محكمة الغلق التأكد من أن حاويات -5

 0لتقليل من الكميات المخزنة قدر المستطاعا -6

 0والحرارة  شعة الشمسألعدم تعريض المواد المخزنة  -7

 0المحافظة على درجة حرارة حفظ المواد المخزنة حسب نوعيتها -8

 0يتم وضع كل صنف على حدة في مكان مستقل بحيث يكون قاطع حريق مستقل   -9

 0المواد الكيميائية بعناية وأن ال تلقى أو تسقط على األرضأن يتم تداول  -10

 0مع طبيعة مخاطرةا  يتالءم بلسلوبأن يتم تخزينها  -11

 0من مواد مناسبة ال يحتمل تلثرةا بفعل المادة التي تحويها الحاوية للمواد الكيميائية مصنعة أن تكون األوعية -12

 0التحذيرية ( أن تميز المواد المخزنة بعالمات واضحة ) العالمات  -13

 0في وضع قائم أن تحفظ األوعية واألسطوانات   -14

بحيةث يتعةذر  المخزونةانبمةواد أخةرى عةن بةاقي  اتصةالهافصل المواد التي يمكن أن تسبب خطةورة عنةد  -التخزين المتجانس للمواد   -15
 0"  2" وجدول رقم " 1جدول رقم "  –اتصالها 
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          0واإلحتياج يتالءموبما  اإلقالل ما أمكن من حجم المواد المخزنة -16

الميةاه  باتصةالفةي عبةوات محكمةة الغلةق ال يسةمح بالميةاه أن تكةون  اتصةالهاتخزين المواد المتوقع تلفهةا أو تلثرةةا عنةد  ديراعى عن  -17
  0إليها

 0زنةأن يتم وضع عبوات المواد المخزنة على أرفف قوية مقسمة إلى أمكنة تخزين وبإحجام تتناسب والمواد المخ  -18

 0بين رصات المواد المخزنة   وكذلك المواد المخزنة والجدران الجانبية  أن تترك مسافة  -19

أسةمها الكيميةائي   ورقمهةا الةدولي   وتةاري  صةناعتها   وتةاري  تخزينهةا    وبخط واضةح أن يوضع على كل نوع من المواد المخزنة  -20
  0ن الجهة الموردة ورقم تلفونها وعنوا

 0مواد المخزنة األقدم صناعة وتخزينيتم السحب من ال  -21

 اسةتقرارةامةن  والتلكةدمن سالمتها مةن الكسةر أو التلةف  والتلكد  ومراقبتها  سم 10ارتفاعها عن  لال يقوضع الحاويات على قواعد   -22
 0التالف منها بنفس المواد المصنعة منها الحاوية أو العبوة األساسية واستبدالفي أماكنها 

 0مخزنة في الممرات والمخارج ولو بصفة مؤقتةعدم وضع المواد ال  -23

 0أن يتم التخزين على أرض مستوية  -24

أن يتم تخزين المواد والسحب منها بموجةب بطاقةات سةحب موضةح فيهةا البيانةات التاليةة ) األسةم الكيميةائي   رمزةةا الةدولي   تةاري    -25
 0( 2 –ونموذج السحب  1-تخزينها   موقع تخزينها ( ) نموذج التخزين 

 0أن يكون المخزن جافًا وخاليًا من الرطوبة  -26

 0ال يسمح بفتح حاويات المواد الكيميائية داخل منطقة التخزين لتعبئة العبوات الصغيرة   ويكون ذلك في مكان مستقل  -27

شخصةية   وطةرق بتعليمات الصانع من حيث المعلومات المتعلقة بسمية المادة والمخاطر الناجمة عنها   ومعدات الحمايةة ال االلتزام  -28
 0التخزين   وأسلوب الرعاية الطبية المطلوب أتباعها عند التعرض لهذه المواد

 0( أو المواد المختزلة االلتهاب)  لالشتعاليجب عدم تخزين المواد المؤكسدة مع المواد القابلة   -29

 0تخزن أسطوانات األكسجين بعيدًا عن أسطوانات الغازات األخرى القابلة لإللتهاب  -30

 0ظ المواد التي تتفاعل مع الهواء تحت سطح الماء أو أي مادة أخرى معتمدًا على نوعية المادة المخزنةتحف  -31

  0االلتزام باأللوان التي تميز أسطوانات الغاز   -32

 
 -لتخزين :لاصة متطلبات خ
  : المتفجرات ( 1رقم )  فئة اخلطورة

 0صنيع وبيع المتفجرات ةناك الئحة خاصة بتعليمات األمن والسالمة لنقل وتخزين وت
 

 0( Gases)  الغازات : ( 2رقم ) فئة اخلطورة 

 0(  Flammable Gases)  لغازات القابلة لإلشتعال( ا1-2فرع اخلطورة )
 0ال 000مثل : اول اكسيد الكربون   ةيدروجين   اوكسجين 

 0المخاطر : تشتعل بسهولة وتحترق بسرعة 
 التخزين :

 0  المتفجرات    والمصادر المؤكسدةواللهب  شتعالاالتحفظ بعيدَا عن مصادر  -
 تحفظ بعيدًا عن المواد التي تتفاعل مع الهواء أو الرطوبة  -

 0توضع في مكان أمن لمنعها من السقوط -

 0الغازات القابلة لإلشتعال عن يحفظ األكسجين بعيداً  -

 0بصفة مستمرة للتفادي التسرباتمراقبة الحاويات  -

 0حريق تجهيز الموقع بكواشف ال -
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ضاءة طبيعية موزعة بانتظام بلعلى وأسفل الحوائط بمساحة ال تقل عن تجهيز المخزن ب - من إجمالي مساحة  %10نوافذ تهوية وا 
 0من مجموع مساحات الحوائط  %25الحوائط والسقف وفتحات التهوية بمساحة ال تقل عن 

 0تقريبًا  األرضرض والسفلية بمستوى سطح متر من سطح األ  2.5ال يقل ارتفاع نوافذ التهوية العلوية عن  -

 0يراعى في الموقع إمكانية تصريف االنفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة -

 
 0) الغازات املضغوطة (والغري سامة  ( الغازات الغري قابلة لإلشتعال 2 – 2فرع اخلطورة )

  0 ية او درجة الحرارة المنخفضة جداً ًا وفي درجة الحرارة العادتحت ضغط عالي نسبيتم تعبئتها داخل اوعية  ةي غازات
 0مثل : نيتروجين   ثاني أكسيد الكربون 

تخفض أو تستيدل األكسجين في الهواء الجوي في الحيز المغلق مما غازات سامة في الجو المحيط   انفجار الحاويات   حريق   المخاطر : 
 0يعرض الحياة للخطر 

 التخزين :
 0خزن االسطوانات بشكل رأسي وأن تكون محكمة الغلق أن ت -

 0تخزن االسطوانات التي تحتوي على نفس الغازات في مجموعات منفصلة -
 0توضع في مكان أمن لمنعها من السقوط -

 0تفادي التسرباتمراقبة الحاويات بصفة مستمرة ل -

 0ال يجوز إعادة طالء ) الحاويات ( األسطوانات إال عن طريق المورد -

 0يص منطقة داخل المخزن لألسطوانات الفارغةتخص -

 0التلكد من مطابقة البيانات المدونة على جسم االسطوانة مع محتوياتها -

 0   ومحمية بغطاء الحماية حماية الصمامات والمنظمات وأدوات القياس والتوابع األخرى من العبث والتلف -

-  
 إلشتعال (المذيبات ) السوائل القابلة ل:  ( 3رقم ) فئة اخلطورة 

جود المواد الملتهبة والقابلة لإلشتعال تحتوي على سوائل مثل المذيبات العضوية   زيوت   شحوم   قطران  زيوت الدةانات ورنيش مثل ماةو مو 
هكسان الحلقي ) سيكلوةيكسان (   ايثانول   اسيتات   البنزين   ال  وكذلك الميثانول   اسيتون   استالدةايد  بلة لإللتهاب في الغازات القا

 0اإليثيل   ايثيل اإليثر   جازولين   ةكسان   ايزو بروبيل الكحول   ميثانول   بروبانول   تيترا ةيدرو فيران   تلوين   اكسيلين 
 0المخاطر : تشتعل بسهول وتحترق بسرعة 

 أبخرة( والتي تعرف بلنها اقل درجة حرارة ينتج عندةا السائل  flash pointة الوميض ) السوائل الملتهبة والقابلة لإلشتعال تعتمد على درج
مع الهواء   حيث تزداد خطورة ةذه المواد كلما كانت درجة حرارة  اختالطهاوغازات قريبة من سطح السائل تشكل خليط قابل لإلشتعال عند 

 0الوميض قليلة مما ينتج عنه حريق وحدوث إنفجارات 
 0(  flash point( ةذه المواد حسب نقطة الوميض ) NFPAصنفت المنظمة الوطنية للحماية )  وقد

  و ضغط البخار  اليتجاوز  100 F( C 37.8  ) > تكون نقطة الوميض في ةذه المواد اقل من : القابلة لإلشتعالالسوائل 
(IN2/lb 40  عند درجة حرارة )(  37.8 C )100 F ى التالي :وتصنف ةذه المواد إل- 

البخاخات ) الملطفات    أنوع F  (37.8 C  )0 100 > ( ونقطة الغليان أقل منC 22.8) F 73  > : تكون نقطة الوميض أقل من A فئة 
 0ال  ( تحوي غاز يعمل على دفع السائل للخارج تدخل ضمن ةذه الفئة00المبيدات 

 F  (37.8 C )0 100نقطة الغليان عند أو اكثر من ( و C 22.8) F 73  > : تحوي نقطة الوميض أقل من   Bفئة 

  0( عند أي درجة غليان   37.8 C)  F 100( واقل من C 22.8) F 73: تحوي نقطة الوميض عند أو اكبر من    C  فئة
  100 F( C 37.8  ): تكون نقطة الوميض في ةذه المواد عند أو اكبر من  السوائل القابلة لالحرتاق

 F  (60 C  )0 140وأقل من  100 F( C 37.8  )ة وميض السوائل عند نقط  :    l فئة
 200F   (93.4 C  )0( واقل من  60 C) F 140: نقطة الوميض عند أو اكبر  من   II فئة 
  200F   (93.4 C  )0: وةي تلك السوائل التي تكون بها نقطة الوميض IIIفئة 
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 شروط التخزين :
 0ؤكسدة والمواد المؤكسدة األخرى تحفظ بعيدًا عن األحماض الم -

 0  الحرارة   الشعلة   الشرر واللهب المكشوف االشتعالتحفظ بعيدًا عن مصادر  -

 0تحفظ في مكان بارد   وجاف خالي من الرطوبة  -

 0يراعى في الموقع إمكانية تصريف االنفجار في حالة حدوثه إلى الجهة التي تشكل أقل خطورة -

على الجهة المقابلة لسحب الهواء أو  أخرى سم ( وفتحات 3)  بارتفاعتقريبًا  األرضفي مستوى سطح  تزويد المخزن بفتحات تهوية -
 مرات في الساعة الواحدة 6-4بنظام التهوية الميكانيكية لتجديد الهواء بمقدار 

 0أن تكون السوائل القابلة لالشتعال مشمولة بنقطة الوميض   -

 
 0بة القابلة لإلشتعال : المواد الصل ( 4فئة اخلطورة رقم ) 

 0ةي مواد صلبة تحترق بسرعة عند تعرضها لإلشتعال   أو التي تشتعل ذاتيًا 
 مثل : الصوديوم 

 0المخاطر : تشتعل بسهولة   وتحترق بسرعة 
 :التخزين 

 0اللهب المكشوف ( والمصادر المؤكسدة  –الشرر  –الشعلة  –تحفظ بعيدًا عن مصادر اإلشتعال ) الحرارة  -
 

 0: المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية  ( 5فئة اخلطورة رقم ) 
 المواد إلى فرعين ةما كما يلي : كسجين عند تحللها أو تفاعلها وتصنف ةذهةي مجموعة المواد الكيميائية التي تنتج اال 

يات االكسدة التي من شلنها أن تبدأ أو تحفز : يضم المواد المؤكسدة   والمواد التي تطلق األكسجين أو تقوم بعمل(  1-5فرع اخلطورة )
  وةي تمد التفاعالت باألكسجين   وةي تشكل خطورة عند تخزينها مع تتفاعل بعنف مع المواد العضوية  0الحريق في المواد المحيطة بها 

للتلكسد تتفاعل مع المواد المؤكسدة في درجة  مواد قابلة لإلشتعال أو لإلحتراق آلنها تؤدي إلى إستمرار اإلحتراق   كما أن بعض المواد القابلة
 0الحرارة العادية محدثة حريق أو إنفجارات

 0المخاطر : حريق أو إنفجارات 
البوتاسيوم   نيترات : ةيبو كلوريت الكالسيوم   فيريك الكلوريد   ايودين   امالح النيترات   امالح البيروكسيدات   فيريك سيانيد  صلبة

 0: ثنائي ايثل ايثر    مثلالبوتاسيوم 
 0: برومين   بيروكسيد الهيدروجين   حمض النيتريك   حمض البيروكلوريك   حمض الكروميك  سائلة    

 :التخزين 
 0ي مكان بارد   وجاف خالي من الرطوبةحفظ فت -
  0ال  ( 000حتراق ) ورق   خشب تحفظ بعيدَا عن المواد الملتهبة ) القابلة لإلشتعال (   والمذيبات العضوية والمواد القابلة لإل -

 0ض الفورميك   حم لمعادن القلويةا  تحفظ بعيدًا عن المواد المختزلة مثل : الزنك  -
 0تحفظ بعيدًا عن المواد العضوية   والمواد القابلة لإلشتعال  -
   0ال تخزن على أرفف أو قواعد من الخشب أو من الورق  -

 0يحفظ الكلورين بعيدًا عن األحماض  -

 ( Organic Peroxide (( : البريوكسيدات العضوية : 2 - 5اخلطورة ) فرع 
 0مواد سريعة اإلشتعال وحساسة لإلرتطام واإلحتكاك وتتفاعل بشدة مع المواد الكيميائية األخرى وقد تكون ةذه التفاعالت إنفجارية 

 0مثال : ثنائي ايثيل ايثر
 المخاطر : يحدث إنفجار عند تركز حبيبات البيركسيد

 0معظم البيروكسيدات ذات حساسية عالية تتلثر بالضوء   والحرارة واالحتكاك محدثة انفجار 
 التخزين :

 0تحفظ في مكان بارد وجاف  -
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 0تحفظ في مكان مظلم وأن تكون الحاويات محكمة الغلق  -

 0التخلص منها قبل تاري  اإلنتهاء -

 
 0(  Toxc Chemicaalsالسامة )  : المواد ( 6فرع اخلطورة ) 

 أو إمتصاصها خالل الجلد   ستنشاقهافي األعضاء أو الموت عند إبتالعها أو إ التلفحدث وةي مواد ت
 0( acetonitrile  اسيتونيتريل ) مثل : كلوروفورم   حمض الكروميك   فينول

 التخزين :
 0تحفظ في حاويات محكمة الغلق في الرف األسفل  -
 0رى تحفظ في مواقع منفصلة عن المواد األخ -
 0تحفظ بعيدًا عن الحرارة   الرطوبة  ومخاطر الحريق  -
 0باألحماض و األبخرة االختالطحمايتها من  -

 0تحفظ بعيدًا عن األحماض والمواد األكالة األخرى   بعيدًا عن التفاعالت الكيميائية -

 0تحفظ بعيدًا عن مخاطر الحريق والحرارة والرطوبة -
  0يدوية   أحذية مطاطية   أقنعة تنفس   معدات إسعافات أولية ( توفير أجهزة ومعدات الحماية ) قفازات -

 0عدم استنشاق أبخرة المواد أو اتصالها بالجسم  -

 0(Radiactive materials: المواد المشعة )(  7فرع اخلطورة ) 
 

 ( Corrosive: المواد األكالة ) ( 8فئة اخلطورة ) 
حجم و نطاق اإلصابة يعتمد على بعض  بها   حيث أن اتصالهاالجسم عند  ألنسجةتحدث تلف تعتبر األحماض والقواعد من المواد األكالة   

 المتعرضة لتلك المواد    األنسجةونوع النسيج المتعرض  على نوع  -4 0كمية جرعة التعرض  -3 0التركيز  -2 0نوع المادة   -1العناصر 
 highبها   التراكيز الكبيرة من حمض الهيدروفلوريك اسيد ) اتصالها دلجسم عنتعتبر األحماض مركزة الشكل   حيث تحدث خلل في خالياء ا

concentration of hydrofluoric acid ضافة إلى االم في الجسم   مقارنة مع إ( سوف يحدث خالل وتلف لخالياء الجسم في الحال
من حمض    Flurride ionساعات   فيالحظ أن ايون الفلوريد )تاثيرات األحماض الضعيفة التركيز التي تتاخر فيها التلثيرات ربما لبعض ال

بينما يالحظ بان األضرار غير الناجمة عند تعرض الجسم للمواد القاعدية  0الفلوريك يخترق طبقات الجلد حتى يصل إلى العظم ويحدث تلفيات 
 0( في العادة unnoticedالقوية غير مقدرة أو مالحظة ) 

ثير عند تعرضها لألحماض أو القواعد   لذا يجب في الحال غسلها بالمياه وبكميات كبيرة وبصورة مستمرة لمدة ال تقل تعتبر العين سريعة التل
وغبار الصادر من األحماض والقواعد يؤثر ويزعج على األنف والحلق والرئة   كما أنه سوف يحص  أبخرةدقيقة    حيث أن تنفس  15عن 

 0والغازات من الرئة  بخرةاألتسمم للدم نتيجة إمتصاصة تلك 
المؤكسدة بمواد  األحماضسيحدث عندما تختلط  االحتراق  كما أن  لاللتهابتعتبر المحاليل المركزة من األحماض الغير عضوية غير قابلة 

وتتفاعل بصورة  كسدالتلبعض األحماض تكون قوية  0 االلتهابكيميائية اخرى كثيرة  وينتج عن ذلك تحرر غاز الهيدروجين   وغازات عالية 
حمض فوق الكلورات تاخذ شكل الحبيبات على شكل كرستال يمكن  0مدمرة ومفجرة عن إتصالها بالمواد العضوية أو المواد المؤكسدة األخرى 

  0ان تنفجر بسبب حساسيتها العالية للصدمات واإلرتطام    

 لهيدروكلوريك   حمض الهيدروفلوريك   حمض النيتريك من األحماض : حمض الخليك   حمض الكروميك ) مؤكسد قوي (   حمض ا
 0) مؤكسد قوي (   حمض الفسفوريك   حمض الكبريتيك 

 0من القواعد : ةيدروكسيد األمونيوم   ةيدروكسيد البوتاسيوم   ةيدروكسيد الصوديوم 
 -وتقسم املواد األكالة ) األمحاض والقواعد ( إىل الفئات التالية :

تعتبر األكثر اةمية من فئات تصنيف المواد األكالة   وتؤدي إلى اضرار كبيرة جدًا مقارنة بفئات بالمواد  : مواد أكالة سائلة -1
 األكالة األخرى  ويكون التاثير األولي على العين والجلد   االحماض المعدنية   واألحماض العضوية   ومحليل القواعد القوية   وقليل 

 أكالة سائلة   ويوجد خطورة من االبخرة المتسربة أو الناتجة من محاليل المواد األكالة مثل من المذيبات العضوية تعتبر مواد
 0األمونيا   حمض النيتريك   برومين وبعض المواد األخرى  )
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اء ومدة ويعتمد خطورتها على ذائبيتها في بخار الم  : تعتبر األقل خطورة من بين فئات المواد األكالة   مواد أكالة صلبة -2
  بعض منها له القدرة على أن يخترق الجلد ويصل العظم حتى لو كانت ذائبيته في الماء قليلة بسبب الحرارة  0إتصالها بالجسم 

 العالية الناتجة عنه عند تفاعلة مع  األنسجة

االنسان عن طريق التنفس او : تعتبر األكثر خطورة من بين فئات المواد االكالة   حيث يدخل إلى داخل جسم  مواد أكالة غازية -3
المسامات الجلدية   يصنف الغاز ات األكالة بناًء على ذائبيتها وكذلك تلثيرةا على نظام التنفس مثال على تلك المواد والمستخدمة 

 0في المعامل الصحية ) األمونيا   كلوريد الهيدروجين   فلوريد الهيدروجين والفورملدةايد ( 

 
 : فرع اخلطورة

 :( Organic Acids)  اض العضويةاالمح -1
 0يحوي كربون  7 -1( من  PHالمركبات التي تكون فيها نسبة الحموضة ) 

 acetic acid0مثل : الفينول   
 0القواعد القويةتلف في األنسجة   حدوث إنفجارت عند إتصالها بالمخاطر : 
 : التخزين 

 0ة والقواعدتحفظ بعيدًا عن األحماض المعدنية   واألحماض المؤكسد -
 
  وال يحوي  7-1( من  PH: ةي مركبات يكون فيها نسبة الحموضة )  ( Inorganic Acids)  األمحاض الغري عضوية -2

 0كربون 
 0مثل : حمض الهيدروكلوريك   حمض الكبريتيك   حمض البوريك

 0حدوث إنفجارات عند إتصالها باألحماض القويةالمخاطر : تلف األنسجة   
 التخزين :

 0تحفظ بعيدًا عن األحماض العضوية   األحماض المؤكسدة والقواعد -
 

 : ) عام ( األمحاض ختزين 
 0ال 000عزل األحماض عن المعادن النشطة مثل : البوتاسيوم   الصوديوم   المغنيسيوم  -
  والمواد الملتهبة  (00 األحماض العضوية)مثل : ( عن األحماض األخرى 00حمض النيتريك مثل : ) عزل األحماض المؤكسدة  -

 0والقابلة لإلحتراق

عزل األحماض عن المواد الكيميائية التي يتولد عنها غازات ملتهبة أو سامة مثل : سيانيد الصوديوم   كبريتيد الحديد   كربيد  -
 0ال 00الكالسيوم 

  0( 00تحفظ بعيدًا عن المواد السامة   والمعادن النشطة ) الصوديوم   المغنيسيوم  -

ال  ( تخزن في أماكن مفصولة عن  00اض العضوية القوية مثل : حمض الفورميك   حمض الخليك   حمض االنهايدريد األحم -
 0العوامل المختزلة القوية مثل : حمض الكبريتيك   حمض النيتريك ( 

 0تخزن الحاويات على األرفف السفلية القريبة من األرض   -

 ةأن يكون المخزن بارد وجاف خالي من الرطوب -

 0مرات في الساعة 6-4توفير التهوية التي تعمل على تجديد الهواء داخل المخزن بمعدل  -

 0 توفير رشاشات لتطهير الجسم في حاالت التلوث -
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 0 14 – 7من (  PH) : مركبات يكون فيها نسبة الحموضة  ( Causticsالقواعد )   -3
 0مثل : ةيدروكسيد الصوديوم   ةيدروكسيد البوتاسيوم 

 0خاطر : تلف األنسجة   تفاعالت إنفجارية مع القواعد ) كلما زادت قوة المواد القاعدية زادت قوت اإلنفجار (الم
 التخزين :

  0يحفظ بعيدًا عن االحماض   األحماض العضوية واألحماض المؤكسدة  -
 الشتعالعزل القواعد عن األحماض   المعادن   المتفجرات   البيروكسيدات العضوية والمواد سهلة ا -

 0تحفظ المواد على األرفف السفلية  -

  
 0(  Miscellaneous Substances: متنوع الخطورة )  ( 9فئة اخلطورة رقم ) 

 ( : Water reactiveاملواد التي تتفاعل عند إتصاهلا باملياه أو بالرطوبة )  -1
 0تتفاعل بعنف عند إتصالها بالمياه وينتج عن ذلك حرارة أو غازات سامة 

 0معدن الصوديوم   األحماض المائية واألحماض المائية  مثل :
  0الخطورة : إنفجارات   حريق   غازات سامة

 التخزين :
 0   وفي مواقع ال تصلها المياه مقاومة للحريق  تحفظ بعيدًا عن مصادر المياه -
 0  تحفظ في مكان بارد جاف خالي من الرطوبة -
 0والرطوبة  تحفظ بعيدًا عن مصادر المياه -

 0تحفظ بعيدًا عن مصادر اإلشتعال  -

 0تحفظ بعيدَا محاليل األحماض والقواعد -

 0تحفظ بعيدًا عن التفاعالت والتلثيرات الكيميائية األخرى  -

للحرائق التي تقع في تلك األنواع ) إذا لم يكن لديك القدرة على إطفاء الحريق بدون أي مخاطر D او   ABCتستخدم المطفلة نوع  -
 0واتصل على فرق الطوارئ ( فوراً  عليك إغالق الباب وترك الموقعأو إصابات فيجب 

 0توفير كاشفات دخان وحرارة  -

 ( :  Pyrophoricاملواد التي تتفاعل مع اهلواء ) 
 0ةي المواد التي تشتعل تلقائيًا عن تعرضها للهواء 

 0مثل : الفسفور   الليثيوم 
 0حريق المخاطر : 

 التخزين :
 0وجاف   وتكون الحاويات محكمة الغلق  تحفظ في مكان بارد   -

الخاملة أو سوائل طبقًا لنوعية وخواص المادة المطلوبة مثاًل : يحفظ الفسفور األبيض أو األصفر تحت  تحفظ تحت سطح الغازات -
 0سطح الماء ويحفظ الصوديوم تحت سطح الزيت (

 0تحفظ بعيدًا عن مصادر االشتعال   محاليل األحماض والقواعد  -

 0بعيدًا عن مصادر االشتعال والتفاعالت الكيميائية األخرى  تحفظ -

 تحفظ بعيدًا عن مصادر المياه والرطوبة   ومحاليل األحماض والقواعد -
 
 -( : Light Sensitive Chemicalsاملواد احلساسة للضوء )  -3

 0تحفظ في مكان بارد   وجاف  -
 0تحفظ في اماكن مظلمة  -

 0مواد ذات اللون األصفر الضارب للحمرة فظة لهذه الاتكون الحاويات الح -
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 ( : Cyanides) لسيانيد ا -4

 0يحفظ بعيدًا عن األحماض والمواد المؤكسدة بلنواعها  -

 
 الشروط الوقائية  13

 

 عدم إتالف أو إزالة البيانات الموجودة على جسم األسطوانة وكذلك الملصق واأللوان -1

شعال أعواد الثقةاب فةي -2 منطقةة المسةتودع   وتوضةع لوحةة تحذيريةة تكتةب بخةط واضةح وفةي مكةان ظةاةر عنةد مةدخل  يمنع التدخين وا 
 0المخزن 

 0أن يركب على المستودع صاري للصواعق -3

 0باول أوالتنظيف منطقة المستودعات وبصفة مستمرة من األعشاب والمواد األخرى  -4

 0حاجة إلى ذلك واألذن المسبق من قبل الجهة المسئولةإغالق المستودع بإحكام وبصفة مستمرة وال يعاد فتحه إال عند الصرف وال -5

 0تفتيش المسموح لهم بالدخول للتلكد بلنهم ال يحملون معهم وسائل إشعال من كبريت وخالفه -6

 0عدم دخول األشخاص الغير مصرح لهم واتخاذ التدابير األمنية المناسبة لذلك -7

 0تعريف العاملين بمخاطر المواد المخزنة وتدابير الحماية -8

 0أن تكون منطقة التخزين على درجة عالية من النظافة والترتيب -9

 0عدم تناول المشروبات واألكل في منطقة التخزين -10
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 1 –نموذج رقم 
 نموذج تخزين لمادة واحدة من المواد الكيميائية

 
   يوم وتاري  التخزين

 
 العنوان
  الجوال  الفاكس  اتفاله  الشارع  الحي  المدينة

  كتروني لالبريد اال 
  رقم السجل وتاريخ   الرمز البريدي  ص . ب

 
 الوكيل التجاري للمادة

  الهاتف  الشارع  الحي  اسم الجهة
  البريد األلكتروني

 
 وصف المادة
  األسم التجاري   األسم العلمي

 
 تاري  تخزينها الرقم الدولي وزنها

   كتابتاً  رقماً 
    
    
    
    
 
 
 
 

 مالحظة : تسجل بيانات كل مادة كيميائية في بيان مستقل 
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 2 –نموذج رقم 
 نموذج صرف لنوع واحد من المواد الكيميائية

 
  اإلسم العلمي  اإلسم التجاري 

 
 تاري  الصرف الغرض من اإلستخدام الكمية رقمًا وكتابتاً  الجهة المستفيدة

 رقم الفاكس رقم الهاتف نشاط الجهة م الجهةاس
       

       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 

 0مالحظة : تسجل بيانات كل مادة في بيان مستقل
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 (يوضح املواد الغري متجانسة   ) 2 -جدول رقم 
 

 

أحماض    
غير 
 عضوية

 أحماض
 مؤكسدة

أحماض 
 عضوية

 قلويات
 قاعدية

مواد 
 مؤكسدة

مواد سامة 
غير 
 عضوية

 مواد سامة
 عضوية

مواد تتفاعل 
 مع المياه

مذيبات 
 عضوية

أحماض   
غير 
 عضوية

  x X  x x X x 

 أحماض
 x X  x x X x   مؤكسدة

 أحماض
  x X  X X x x X عضوية
 قلويات
 x X x    x X x قاعدية

المواد 
 x    x X x   المؤكسدة

المواد 
 السامة
غير 
 عضوية

x X x    x X x 

المواد 
السامة 
 عضوية

x X x X X x    

مواد تتفاعل 
    x X x X X x مع المياه
مذيبات 
    x X x X X x عضوية

 

X –  0 ال تخزن مع بعضها –غير متجانسة 
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 تصنيف المواد الكيميائية الخطرة حسب خطورتها
 (Explosiveاملواد املتفجرة )

 
 

 (Compressed gasالغازات املضغوطة ) 
 
 
 

 (Flammableاملواد القابلة لإلشتعال ) 
 
 
 
 

 (Flammable solidاملواد الصلبة القابلة لإلحرتاق ) 
 
 

 (Perpxide – Oxidiserالبريوكسيدات واملؤكسدات ) 
 
 
 

 (Poisonاملواد السامة ) 
 
 

 (Radioactiveشعة ) املواد امل
 

 
 

 (Corrosiveاملواد األكالة ) 
 
 
 

 (Miscellaneous substancesمواد متعددة اخلطورة ) 
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