


  وراء كل خطر خطأ

  والعمل فى المختبر ال يخلو من الخطر

ولتفادى ذلك يجب التعامل الصحيح مع  الكيماويات تبعا 

  لقواعد األمن والسالمة 

 يقولون



اتإرشادات السالمة العامة في المختبر   
 

: الهدف منها  

إتباع قواعد السالمة األساسية في المختبر.    

 الجروح، الحروق، التسمم بالمواد ) تطبيق أساسيات التعامل األولي مع اإلصابات

 ..(الخ...... الكيميائية 

التعامل مع المواد وبخاصة الخطرة والتخلص منها بطريقة صحيحة. 

المحافظة على المواد واألدوات واألجهزة المستخدمة في علم األحياء. 

استخدام المواد واألدوات واألجهزة المستخدمة في علم األحياء بصورة صحيحة. 

 

 



إن السالمة بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على  -

 :عناصر اإلنتاج الرئيسية التالية

 .اإلنسان داخل المؤسسة وخارجها•

 .المواد الخام والمواد المنتجة•

 .المعدات وأدوات اإلنتاج•

 .البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة•



 للمحافظة على السالمة يجب مراعاة قواعد السالمة التالية

إن السالمة والصحة هي من مسؤولية الجميع، لذا يتوجب •

على جميع العاملين في المختبرات أن يتقيدوا بتعليمات 

السالمة من حيث التصرف أو ارتداء مستلزمات السالمة، 

مع العلم أن تعاون كافة العاملين في المختبر يعتبر أمرا مهما 

 .وضروريا للمحافظة على أوضاع عمل سليمة داخل المختبر

 .احذر من حركات اآلخرين -التصرف المسئول أمر واجب•

 .تذكر أن الوقاية خير من العالج•



امتنع عن القيام بتجارب غير مخول بها أو القيام بأي عمل •

 .يعتبر ممنوعا بدون استشارة المسئول في المختبر

 .تجنب الشعر المسترسل والمالبس الفضفاضة•

 .ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية المالئمة أمر واجب•

 .احذر من العمل الذي يقوم به أحد زمالئك بجوارك•

إذا شاهدت أي خطأ من زميلك أثناء أدائه لعمل معين فتنبيهه •

 .وتحذيره من مخاطر ذلك العمل مسؤولية تقع على عاتقك



حافظ على الخزائن واإلدراج واألبواب مغلقة والممرات نظيفة وخالية من •

 .العوائق

في حالة حدوث انسكاب لبعض المواد يجب القيام بتنظيف األرضيات لمنع •

 .اإلنزالقات

 .اتبع اإلجراءات الموصى بها للتخلص من النفايات التي يراد التخلص منها•

 .يعتبر تخزين أو تحضير أي طعام أو شراب بالقرب من مكان العمل أمرا ممنوعا•

 (.أي بعدم وجود شخص آخر ) ال يجوز العمل بشكل منفرد داخل المختبر •



 .ال تلق أعواد الثقاب وهي مشتعلة في سلة المهمالت خوفا من عمل حريق•

انتبه لما هو مكتوب على كل زجاجة، وتأكد من المادة الكيميائية التي فيها، •

 .فأسماء المواد الكيميائية كثيرا ما تتشابه

ال تشم وال تتذوق وال تلمس أية زجاجة محتوية على مواد كيميائية، ما لم •

 .يطلب منك ذلك، فمعظم المواد الكيميائية خطر وسام

إذا أردت تسخين مادة كيميائية قابلة لالشتعال كالكحول، فاستخدم التسخين •

 .غير المباشر، واحرص أن ال يوجد لهب بالقرب من مكان العمل



مادة كيميائية على أخرى إال إذا كنت تعرف تمام ال تخاطر بإضافة  •

المعرفة تفاعالت المواد المضافة بعضها على بعض حتى ال يحدث انفجار أو 

 . اشتعال أو إطالق أبخرة سامة

ال تقّرب المصادر المشتعلة مثل عود الثقاب من المواد الكيميائية سريعة •

  .االشتعال

علق في المختبر لوحة تحتوي على التعليمات الخاصة باإلسعافات األولية •

الواجب إتباعها بعد التعرض للمواد الكيميائية السامة والضارة بحيث يذكر اسم 

 .المادة السامة وبمحاذاتها التعليمات الواجب إتباعها من أجل إسعاف المصاب



 .ال تستخدم أدوات التنظيف بدون وجود تهوية كافية•

ال تتخلص من النفايات الكيميائية او البيولوجي في مياه •

الصرف الصحي ألن بعضها يتفاعل مع الماء وقد يسبب 

 .حريقاً والبعض يسبب تآكل في أنابيب الصرف الصحي 

ال يسمح بدخول المختبر إال لألشخاص المصرح لهم فقط •

 .أو بأمر أو برفقة المشرف

 .التقيد وإتباع جميع اللوحات التحذيرية واإلرشادية •

 



وضع خطة مكتوبة لإلجراءات التي ينبغي على أفراد •

المختبر إتباعها في حالة وقوع حادث طارئ في المختبر 

 .  الطالبات بخطة الطوارئ /وإلمام الطالب

توفير أسماء وأرقام هواتف العاملين في المختبر لدى •

إدارة األمن الذين الحصول منهم على معلومات إضافية 

  .كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

تزويد المختبر بخزائن السالمة البيولوجية لحماية أفراد  •

المختبر الذين يتعاملون مع عينات تحتوي على كائنات 

 .عضوية دقيقة 



  يجب مراعاة بعض الشروط الهامة عند تجهيز المعامل وذلك لتالفي أي معوقات للعمل في المستقبل

  :والشروط اآلتية تعد أهم الشروط الواجب مراعاتها , ولضمان سالمة وأمان العاملين في المعمل

يجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الطالب ، لكي تسمح لهم بحرية الحركة خالل  -1

 إجراء التجارب دون تزاحم.

ويعتبر وجود سجاجيد أو أبسطة على . البد من تصميم المعمل بشكل يساعد على سهولة تنظيفه  -2

 . أرضية المعمل أمراً مخالفاً لشروط تصميم المعمل

تجهيز المختبرات بوسائل اإلضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية طبقاً لجداول الحدود المسموح بها -3

.في هذا المجال ومتابعة عملية الصيانة الدورية لتجهيزات اإلضاءة والتهوية الصناعية  

سطح طاولة المعمل مقاوماً للماء وللحرارة المعتدلة وللمذيبات العضوية واألحماض البد أن يكون  -4

 والقلويات والمواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم أسطح ومعدات العمل

  شروط هامة عند تجهيز المعامل



يفضل أال يشغل األثاث أكثر من ثلث مساحة المعمل -5  

أن تكون هناك ممرات واضحة لإلنقاذ السريع ومخرجي طوارئ تفتح للخارج وأال تقل مقاومتها للحريق عن -6

 . ساعة

أن تفتح أبواب المعامل للخارج وأن يكون بها جزء علوي زجاجي يسمح بالرؤية من الخارج ألمان األفراد  -7

في اتجاه اندفاع ) يفضل أن يتوافر بابان بقاعة المعمل للدخول والخروج وأن يكـون اتجاه فتح األبواب للخارج )

(األشخاص . 

ويجب توفير مساحات .البد أن يكون أثاث المعمل مجهزاً بحيث يالءم نوعية االستخدام والحمولة المتوقعة  -8

. تفصل بين طاوالت المعمل والكبائن والمعدات لتسهيل عملية التنظيف فيما بينها   

ضرورة تجهيز المختبرات بمقاعد مريحة وسهلة الحركة داخل المختبر والتي يمكن التحكم في ارتفاعها على -9

 .حسب طول الطالب ،ويتم تغطية الكراسي وغيرها من أثاث المعمل بمادة غير نسيجية لتسهيل عملية تعقيمها

تزود النوافذ بستائر مقاومة للحريق وقضبان حماية متحركة-10  

. 



يجب تجهيز المعامل  -11 أن ال تكون األرضيات ملساء تؤدى إلى االنزالق وفقد االتزان داخل المعمل أثناء العمل

على كل من جدران المعمل وطاوالت التجارب( واقيات المكابس ) بعدد كاف من نقط الكهرباء ذات األغطية    

يجب توفر مصدر طوارئ للمياه الستخدامه في حاالت انقطاع المصدر الرئيسي للماء المغذي للمعمل -12 . 

يوصى بتزويد المعمل بعربات نقل متحركة لنقل األجهزة واألدوات والمواد من غرفة التحضير إلى المعمل  -13

وبالعكس وذلك لتوفير الوقت والجهد ومنع اإلصابات التي قد تحدث نتيجة سقوط الكيماويات أو األدوات نتيجة 

 .التصادم أثناء نقل المواد واألدوات يدوياً 

تكون البنشات مصنوعة من مادة مقاومة للمواد الكيماوية-14 . 

ضرورة تجهيز المختبرات بغرف تخزين األدوات واألجهزة والمواد الكيماوية وأن تكون منفصلة عن مكتب  -15

محضر المختبر ويتم تجهيزها بالخزائن واألدراج وثالجة لحفظ المواد الكيماوية وأن تكون هذه المخازن جيدة 

.التهوية   

واالحتفاظ ( طفايات حريق وجرادل الرمل الجاف ) يجب تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة األولية للحريق  -16

بها بمكان ظاهر بالمختبر وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صالحيتها الستخدامها في 

 .ئحاالت الطوار



 للطوارئ مختبراتال وتجهيز األولية اإلسعافات ومستلزمات األولية لإلسعافات خزانة توفير ينبغي -17

  بالمختبر المتواجدين ألحد إصابات حدوث حالة في األولى اإلسعاف بعملية القيام لسرعة وذلك

 حدوث حالة في بالمختبر المتواجدين لتنبيه إنذار وجهاز باإلدارة اتصال وسيلة بتوفير يوصى-18

 األجهزة لهذه دورية صيانة إجراء ويراعى الرئيسية الحريق إنذار بلوحة توصيلها يتم أن على حريق

 .مستمرة بصفة عملها لضمان

ينبغي توفير خزانة لإلسعافات األولية ومستلزمات اإلسعافات األولية وتجهيز مختبرات الكيمياء  -19

بدش للطوارئ وذلك لسرعة القيام بعملية اإلسعاف األولى في حالة حدوث إصابات ألحد المتواجدين 

  بالمختبر

يوصى بتوفير وسيلة اتصال باإلدارة وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في حالة حدوث -20

حريق على أن يتم توصيلها بلوحة إنذار الحريق الرئيسية ويراعى إجراء صيانة دورية لهذه األجهزة 

 .لضمان عملها بصفة مستمرة

 
 

 



 محضر المختبر

 المقررة العملية التجارب إلنجاز العلوم أساتذة مع التنسيق إليه يعهد الذي الشخص هو المختبر محضر

 وأدوات مواد من جوانبه بين المختبر يضمه ما بكل علم على يكون أن عليه ويجب الدراسية، بالمناهج

 والقيام مهمته أداء كثيراً  عليه يسهل األمر هذا ألن للعمل منها كل صالحية ومدى ومستلزمات وأجهزة

 وأن المناسب العلمي المؤهل على حاصل المختبر محضر يكون أن ،ويجب األكمل الوجه على بواجبه

 بعقد المختصة الجهة تقوم وان ، بالعمل التحاقه قبل المختبرات مجال في تدريبية بدورات إلحاقه يتم

 واألدوات األجهزة وتخزين صيانة بأعمال لتبصيرهم المختبرات لمحضري تنشيطية تدريبية دورات

 بجانب ، المجال هذا في الجديدة بالمعلومات وتزويدهم الكيميائية المواد مع التعامل وكيفية المختبرة

 الموجودة المشاكل ومتابعة المختبرات على اإلطالع بهدف االختصاصين قبل من الميدانية الزيارات

 حلها على والعمل



على محضر المختبر أن يتأكد من كفاءة تشغيل مراوح شفط الهواء ، والقيام بفصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء  -1

 . الدوام الرسمي

التأكد من سالمة الوصالت المطاطية وعدم وجود تشققات بها لمنع تسرب الغاز منها ويجب وجود مفتاح رئيسي  -2

للتحكم في الغاز الستخدامه في حاالت الطوارئ ومراعاة عدم حفظ اسطوانات الغاز بداخل المختبرات والورش وحفظها 

  .بخزائن محكمة الغلق بساحة المبنى

عدم السماح بدخول أعداد كبيرة من الطالب تفوق مساحة المختبر لمنع حدوث تزاحم أثناء إجراء التجارب والتمارين  -3

  .العملية وتجنب وقوع إصابات

التأكد من أن غرفة الغازات الخطرة صالحة للعمل ومزودة بمروحة سحب ومتابعة صالحية مروحة الشفط الخاصة بها -4 . 

يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي وإغالق محابس الغاز والماء الرئيسية عند انتهاء العمل يومياً ويستثنى من ذلك  -5

 . األجهزة التي يلزم تشغيلها بصفة مستمرة كالثالجات

يجب مراعاة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المخزنة وحفظها طبقاً لمواصفات التخزين الخاصة بكل نوع منها -6   

التأكد من توفير واستخدام مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمختبرات العلمية ، ويجب ارتداء  -7  

 والمعلمين بتعليمات السالمة بالمختبرات لتجنب وقوع حوادث وإصابات بين الطالب 

 مسئوليات محضر المختبر



يجب إعداد تعليمات وإرشادات األمن والسالمة التي تعلق على جدران المختبر مثل عدم التدخين أو -8

تناول المأكوالت أو ترك الشعر بالنسبة للطالبات غير ملفوف ومغطى أو لبس مالبس فضفاضة أو 

ارتداء مالبس غير مناسبة وغيرها من التعليمات التي تدل على كيفية التصرف عند الطوارئ والتي 

.تتعلق بطبيعة العمل بالمختبر  

 التي األغراض في يستخدم ، التصميم جيد كان لو األمان، ،غاية آمناً  المختبر في العمل يكون أن ويمكن

 أو الطالب من عدد فيه يكون وال ، إلجرائها أصالً  معده ليست تجارب به تجرى فال ، أجلها من أنشئ

 صيانة في إهمال: الصيانة في اإلهمال من فيه ينشأ قد الخطر أن كما. الستيعابهم مصمماً  ليس الباحثين

 نتيجة فيه الخطر ينشأ أو ، والزجاجيات األجهزة أو ، المواقد أو ، الغاز توصيالت أو الكهرباء وصالت

 في تراخي ،أو مقاديرها أو ، المواد وصالحية نوعية من التأكد في إهمال : االستخدام في اإلهمال

 دون المختبر في الطالب يترك عندما اإلشراف في إهمال من الخطر ينشأ ،وقد المناسبة المالبس ارتداء

 المحاليل أو المواد ألسماء الحاملة األوراق ينزعون أو ، خلطها ينبغي كان ما محاليل فيخلطون إشراف

                                                 . باألجهزة أو الغاز، بتوصيالت ،أو الكهربية بالتوصيالت يعبثون يبدلونها،أو أو زجاجاتها من

   خطر مصدر يكون قد الفضالت من والتخلص النظافة في اإلهمال أن كما 



 الرموز ومدلولها:

هناك بعض اإلشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية والتي يجب معرفتها حتى 

 .نتمكن من التعامل مع هذه المواد بالشكل الصحيح

وفيما يأتي جدول يبين بعض اإلشارات التحذيرية التي توضع على عبوات المواد الكيميائية، وما تدل 
 .عليه، والتحذير الواجب إتباعه عند التعامل مع العبوات التي تحمل هذه اإلشارات

  خطورة المادة الكيميائية وكيفية التعامل معها  اإلشارة التحذيرية ومدلولها

 مادة سامة جدا

تتمثل خطورة هذه المادة على الصحة في : الخطر

استنشاقها أو ابتالعها أو مالمستها للجلد، حيث من الممكن 

 .أن تسبب الوفاة

تعامل معها بحذر شديد، وتجنب مالمستها للجلد : التحذير

أو محاولة استنشاق أبخرتها، أو تذوقها، أو استخدام 

طريقة السحب بالفم عند أخذ كمية منها باستخدام الماصة، 
 .ويجب استدعاء الطبيب فوراً في حالة حصول ذلك



  مادة آكلة أو قارضة

 مادة مهيجة

  مادة مؤذية وضارة

 مادة متفجرة

إذا المست المواد الكيميائية التي تحمل هذه اإلشارة : الخطر

األدوات أو األنسجة الحية فإنها تؤدي إلى قرضها أو تآكلها 

 .وتخريبها

ابتعد عن أبخرتها، وتجنب مالمستها للجلد والمالبس، : التحذير
 .وسقوطها على األدوات

يكون للمواد الكيميائية التي تحمل هذه اإلشارة آثار مهيجة : الخطر

 .على الجلد والعين واألعضاء التنفسية
  .ابتعد عن أبخرتها، وتجنب مالمستها للجلد أو العين: التحذير

تسبب المواد الكيميائية التي تحمل هذه اإلشارة تلفاً وضرراً : الخطر

 .ألنسجة الجسم في حال استنشاقها أو مالمستها

تجنب األبخرة المتصاعدة منها، وابتعد عن مالمستها للجلد : التحذير
  .والعين، وراجع الطبيب فوراً عند التأذي بها

يكون للمواد الكيميائية التي تحمل هذه اإلشارة خاصية : الخطر

 .االنفجار إذا تعرضت لظروف معينة

تعامل مع هذه المواد بحذر شديد، وتجنب االحتكاك : التحذير
  .والصدمات والشرارات الكهربائية أو الحرارة، عند التعامل معها



  مادة قابلة لالشتعال بسرعة

  مادة مؤكسدة

  مادة مشعة

 .مواد تشتعل تلقائياً : الخطر•
تجنب وضعها بالقرب من اللهب أو مالمستها للنار، أو : التحذير   

 .وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة
 .غازات قابلة لالشتعال: الخطر•

احفظها بعيدا عن مصادر الحرارة، وتجنب تكون مزيج : التحذير   
 .من غازات مشتعلة

 .سوائل قابلة لالشتعال: الخطر•
احفظها بعيدا عن النار ومصادر الحرارة، ومصادر : التحذير   

  .الشرارة

يمكن أن تشكل المواد المؤكسدة مواد قابلة لالحتراق، وبالتالي : الخطر

 .تزيد من اشتعال النار في الحرائق، مما يجعل عملية إطفائها صعبة

احفظها بعيدا عن المواد القابلة لالشتعال، وعن مصادر : التحذير
  .الحرارة واللهب

تسبب خطرا على الشخص الذي يتعامل معها، ومن الممكن أن : الخطر

 .تظهر أعراض هذا الخطر متأخرة بعض الشيء

 :التحذير

 .ال ترفعها من أوعية الحفظ الخاصة بها•

ال تمسكها باليد، واستخدم ملقطاً لذلك، واغسل يديك جيدا بعد كل تجربة •

 .تستخدم فيها المواد المشعة

 .تجنب األكل والشرب في األماكن التي توجد فيها مواد مشعة•

  .أبعد النظائر المشعة عن العين والفم وبثور الجلد المفتوحة•



بعض الطرق الواجب اتخاذها أثناء التعامل مع المواد 
 الكيميائية

 .اقرأ التعليمات واإلرشادات الموجودة على العبوات وتقيد بها •

 .تأكد من أن المادة الكيميائية صالحة لإلستعمال ، وخذ كمية مناسبة بأقل قدر ممكن للتجارب دون إسراف •

 .عند التخفيف يضاف الحمض أو القاعدة إلى الماء بالتدريج •

كن حذراً عند التعامل مع الفلزات القلوية مثل الصوديوم، البوتاسيوم والليثيوم لشدة تفاعلها مع الماء، وتصاعد غاز •

 .الهيدروجين مع انطالق كمية كيرة من الحرارة كافية إلشعال الغاز

 .احفظ المعادن الفلزية والكالسيوم مغموراً تحت سطح الكيروسين أو البرافين •

 .احفظ المواد القابلة للتأكسد بعيداً عن الهواء والضوء •

 .ابعد المذيبات العضوية عن اللهب ألنها سريعة االشتعال •

بحذر شديد بعيداً عن وجهك، ألنه يولد ضغطاً وتتصاعد األبخرة ( األمونيا)افتح وعاء هيدروكسيد األمونيوم المركز •

 .إلى األعلى 



 تخزين المواد الكيميائية

 :تنقسم المواد الكيميائية حسب خطورتها إلى •

 ( .المذيبات)مواد سريعة االشتعال (   : أ)الصنف  -1

 .مواد ذاتية االشتعال ( : ب)الصنف  -2

 .مواد متفجرة(  : ج)الصنف -3

 .مواد سامة (   : د)الصنف -4

 .األحماض والقواعد (  : هـ)الصنف -5



 المخاطر واإلصابات في المختبرات الكيميائية

 :أنواع المخاطر في المختبرات الكيميائية •
حدوث إنفجار لعدم اإلهتمام بالتعامل  -2.                  نشوب الحرائق  -1

 .بطريقة صحيحة مع المواد الكيميائية 

 .تسرب سوائل كيميائية  -4.          تسرب الغازات السامة  -3

 .انتثار إحدى المواد الكيميائية الصلبة  -5

 .مالمسة التيار الكهربائي  -6

 . مالمسة األجسام الساخنة -7

 .  سقوط القوارير المحتوية على مواد كيميائية  -8

 اصطدام األواني المحتوية على مواد كيميائية باألجسام الصلبة -9

 .انزالق األواني المحتوية على مواد كيميائية -10



 المخاطر واإلصابات في المختبرات الكيميائية

 :الحريق •

 :أهم أسباب الحرائق في المعامل ( أ

 .الجهل واإلهمال وعدم المباالة -1

 .التخزين السيئ للمواد القابلة لالشتعال واالنفجار  -2

 .األعطال الكهربائية التي تكون بجانب مواد سهلة االشتعال  -3

 .إشعال النار بالقرب من األماكن الخطرة  -4

وجود نفايات سائلة وزيوت قابلة لالشتعال على أرضية المعامل  -5

 .حدوث شرر أو إرتفاع غير عادي في درجة الحرارة  -6



 :يجب على أي شخص يكتشف حريقاً أن يفعل ما يأتي •

 .أن يكسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله أ-

 .أن يتصل فوراً برقم هاتف الطوارئ الستدعاء اإلطفاء  ب-

 :أن يكافح الحريق باستخدام مطفأة مناسبة لنوع الحريق  ت-

       i  . إمساك المطفأة جيداً بواسطة مقبض الحمل. 

       ii  . سحب مسمار األمان بالمطفأة. 

       iii  . وجه فوهة المطفأة إلى قاعدة اللهب. 

      iv  .  ًالضغط على المقبض للتشغيل مع تحريك على قاعدة النار يميناً ويسارا. 

أن يتأكد أن المكان الذي يقف فيه ال يشكل خطورة عليه وأنه باستطاعته الهروب إذا  -ث

 .انتشر الحريق 

عند استخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى الوقوف مع اتجاه الريح  -ج

 .على مسافة مترين إلى ثالثة أمتار من النار 



 تصنيف الحرائق حسب المادة المشتعلة



 تصنيف المواد المحروقة وأنواع طفايات الحريق

 :     طفايات الماء . 1

و لكن يجب أال تستخدم لمقاومة ( أ)و هي تستخدم لمقاومة الحرائق من نوع •

و هذا النوع من الطفايات يحتوي على (. د)و ( ج)، (ب)الحرائق من نوع 

بيكربونات الصوديوم و حمض الكبريتيك و عند قلب الطفاية يحدث تفاعل 

 .قوي بين كال المادتين مما يؤدي إلى دفع المحلول بقوة من فوهة اإلسطوانة

 :   طفايات ثاني أكسـيد الكربون. 2

 (.ج)، (ب)و هذا النـوع من الطفايات فعـال للحرائق من نوع •

و هنا يجب أخذ الحيطة و الحذر عند استعمال هذا النوع من الطفايات بسبب قوة 

الدفع الشديدة الخارج من فوهة الطفاية، الذي قد يسبب في تكسير بعض 

كذلك يجب عدم استخدام هذه الطفايات مع الحرائق من نوع . الزجاجيات الثمينة

 (.د)

 



 أنواع طفايات الحريق

 :     طفايات البودرة الجافة. 3

و عادة تمأل هذه الطفايات بمادة ( ج)و ( ب)وهذه تستخدم للحرائق من نوع • 

غير عضوية مثل بيكربونات الصوديوم أو فوسفات األمونيوم األحادي تحت 

(  أ)و هذا النوع من الطفايات غير مناسب للحرائق من نوع . ضغط الهيدروجين

أال أنه ال ( ج)و على الرغم من أنه يمكن استعمالها مع الحرائق من نوع (. د)و 

يفضل استخدامها لذلك النوع من الحرائق بسبب صعوبة تنظيف األجزاء الدقيقة 

 .الداخلية لألجهزة الكهربائية

 X :-Met Lطفايات. 4

و مثل هذه الطفايات (. د)و هذا النوع من الطفايات يستخدم للحرائق من نوع • 

 .تحتوي على حبيبات من كلوريد الصوديوم



 الصقات الطفايات

يجب أن تتوفر ثالث معلومات •

 :مهمة على الصقات الطفايات 

 

 .نوع الطفاية  -1

أصناف الحرائق التي تستخدم  -2

 .إلطفائها 

الحرائق التي يمنع أن تستخدم  -3

 .إلطفائها 



 خطوات استخدام طفاية الحريق



 المخاطر واإلصابات في المختبرات الكيميائية

(الحروق الكيماوية)  

تصيب المواد الكيماوية جسم اإلنسان بحروق نتيجة تأثيرها المباشر وليس نتيجة الحرارة •

 :وقد تكون في إحدى الصور اآلتية 

 ....حمض الخليك -حمض النيتريك-حمض الكلوريك–حمض الكبريتيك : األحماض  -1

 .الصودا الكاوية، محلول البوتاسيوم، األمونيا، الكلس، النشادر: القلويات -2

 .امالح بعض العناصر مثل الزئبق، الفسفور، األنتيمون،  البرومايد، السيلينيوم : األمالح  -3

 .غاز الكلور، غاز النشادر : الغازات  -4

 

تتطلب الحروق بالمواد الكيميائية اإلسعاف الفوري وذلك ألن مرور الوقت ليس من • 

مصلحة المصاب، ويعتبر الماء من أفضل الوسائل لمعالجة الحروق الكيميائية بشرط أن 

 .ينسكب على الجزء المصاب بكميات كبيرة وبأسرع وقت ممكن 



 اإلسعافات األولية لإلصابة الجلدية بالحروق الكيميائية

يجب إزالة المسبب فوراً وذلك بغسل الجزء المصاب بماء جار بأسرع ما  -1

 .يمكن ولمدة ال تقل عن عشر دقائق 
 

 .يجب تجنب استعمال مياه ذات ضغط حتى ال تضر جلد المصاب  -2
 

يجب خلع مالبس المصاب في حالة تعرضها للمواد الكيميائية إذا أمكن وإال  -3

 .فيجب سكب كمية من الماء أو المضاد للمادة الكيميائية على المالبس 

 

 :يجب معادلة المادة الكيميائية للتخفيف من تأثيرها على المصاب كما يلي  -4

الحروق الناتجة عن التعرض لألحماض تعادل بوضع قاعدة ضعيفة مثل ( أ

 .بيكربونات الصودا على الجزء المصاب 



الحروق الناتجة عن التعرض للقلويات تعادل بوضع أحماض ضعيفة الخل ( ب

ما عدا إصابة العين فال يستعمل )الخفيف أو حامض الليمون او عصير الليمون 

.إال باستخدام محلول الفوسفيت المتعادل  (  فيها التعادل باألحماض  
 

بعد االنتهاء من معادلة المادة الكيميائية يتم غسل الجزء المصاب بالماء مرة  -5

أخرى وينشف ويربط باستعمال شاش معقم مع مراعاة عدم فتح الفقاقيع الجلدية 

.حتى تقلل من مساحة الجزء المعرض للميكروبات   
 

وأخيراً يجب إسعاف المصاب في حالة تعرضه لمضاعفات أخرى مثل األلم  -6

.ونقله إلى المستشفى بعد إجراء عمليات اإلسعافات األولية   

الموزعة في المعامل المتصاص األحماض ( وجرادل الرمل)استخدام التراب  -7

.المنسكبة على األرض وتعتبر هذه من أنسب وسائل السالمة   




