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تقديم الرئيس
الطبعة األوىل من  بإصدار   )  ACS  ( األمريكية  الكيميائية  الكيميائية يف اجلمعية  السالمة  قامت جلنة  عندما 
SACL ( قبل ثالثني سنة مضت ، كان أنذاك اهتامما قليال  األمن و السالمة يف خمتربات كيمياء التعليمية ) 
بتدريس السالمة املخربية ، و خالل السنوات الالحقة فإن توزيع الطبعات الست السابقة قد قارب اآلن من 

مليون نسخة .
ويعترب كتاب األمن و السالمة يف املختربات الكيميائية التعليمية من الكتب األكثر انتشارا تم طباعتها حاليا  يف 
جمال السالمة املخربية. و عىل الرغم من أنه قد تم كتابته عىل شكل رئوس أقالم أو توجيهات للمامرسات يف 

املختربات الكيميائية التعليمية ، أال أن تطبيقاته غري حمصورة يف جمال املؤسسات التعليمية.  
إن املعلومات املقدمة يف هذا الدليل ُكتبت لتناسب مجيع املختربات و مواقع العمل التي تستعمل املواد الكيميائية  

بام يف ذلك املختربات البحثية ، التحليلية ،  مراقبة اجلودة  ، الطبية و املختربات التطويرية .
املعرفة مع زمالئنا يف  علينا مشاركة هذه  ، وجب  معاملنا  الكيميائية يف  املواد  أخطار  املزيد حول  كلام عرفنا 
العمل و مع طالبنا أيضا. فقسم الصحة و السالمة الكيميائية التابع للجمعية الكيميائية األمريكية يقوم بنرش 
السالمة  املحلية و أيضا خالل جملته"الصحة و  السنوية  التقنية  براجمه  املستجدات خالل  أحدث االبحاث و 

الكيميائية" . 
فمدرسني املواد العلمية ملراحل ما قبل اجلامعة بدؤوا بإقحام السالمة الكيميائية أثناء تدريسهم يف الصفوف 
التعليمية . و قد قامت جلنة األمن و السالمة الكيميائية بإصدار نرشتني مرافقتني ملساعدة أولئك املهتمني يف 

تدريس العلوم للمرحلة اإلبتدائية و املتوسطة .
فيمكن احلصول عىل نسخ من » السالمة يف صفوف العلوم للمرحة اإلبتدائية )الصف السادس( و »السالمة 
الكيميائية للمدرسني و مرشفيهم : للصفوف من 7-12 » من خالل مكتب اخلدمات اإلجتامعية يف اجلمعية 

الكيميائية األمريكية.
فيسعدين أن أقدم لكم الطبعة السابعة ، حيث باقورة إنتاج اللجنة ، و أود أن أشكر الكثرييـن الذيـن سامهـوا 
و بلطف منهم بوقتهم و حكمتهم يف هذه الطبعة و ما قبلها من طبعات سابقة . فمجهوداهتم ساعدت يف جعل 

من خمتربات الكيمياء التعليمية أماكن أكثر أمنا و قليلة احلوادث و اإلصابات .
األكثر  فقد كان   ، التعليمية  الكيمياء  السالمة يف معامل  و  األمن  يونج يف عدة طبعات من  فقد ساهم جاي 
مشاركة و عمل كمحرر هلذه الطبعة أيضا .إن شمولية و وضـوح هـذا اجلزء هـو النتيجـة املباشـرة إلصـراره 
و إلتزامه. فمقدمة املحرر أشارت إىل الذين شاركوا يف تنقيحات و تعديالت الطبعة السابعة . و تم مراجعة 
املسودة النهائية من قبل دان ماكدونالد ، روس بيفري و رويب توري . كام قام الري فونك بتنسيق جمهودات 

أعضاء اجلمعية الكيميائية األمريكية املشاركني يف نشاطات التوزيع و اإلنتاج .
مجيع املقرتحات مرحب هبا ، و يمكن توجيهها إىل جلنة السالمة الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية عىل 

العنوان التايل :
1155 16th St., NW, Washington, DC 20036.

                                                                                                                                                       كينيث يب . فيفيزاين
رئيس جلنة السالمة الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية
أكتوبر 2002
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مقدمة المحرر
تم كتابة الطبعة األوىل من هذا الكتاب يف عام 1972 من قبل أعضاء جلنة السالمة الكيميائية يف مجعية الكيميائية 
األمريكية بتوجيه و دعم من رئيسها آنذاك هوارد هـ. فاوست )متوىف حاليا( . فقد أصدر ضمن 11 صفحة 
عىل شكل مطبوعة متباعدة األسطر تم طباعتها عىل ناسخة الستنسيل. و منذ ذلك احلني تم توزيع ما يقارب 
النسخة األصلية و  ما تبعها من طبعاهتا اخلمسة الالحقة . فاألهداف بقيت كام هي دون  املليون نسخة من 
تغيري ، بينام التفاصيل أصبحت أكثر تعقيدا. فمعرفتنا ألخطار املواد الكيميائية أصبحت معمقة أكثر ، و أصبح 

للسالمة الكيميائية دورا هاما ملناهج التدريس  لكل من ما قبل الكلية و الكليات اجلامعية .
حاليا يتم اصدار األمن و السالمة يف خمتربات التعليمية يف ثالثة أجزاء-السالمة يف الصفوف العلمية اإلبتدائية 
)الصف السادس اإلبتدائي( ، السالمة الكيميائية للمعلمني و مرشفيهم : للصفـوف من 7-12 ، و األمن 
و السالمة يف خمتربات الكيمياء التعليمية ) حاليا ضمن جزئني- هذا اجلزء للطالب الذين يعملون مع املواد 
الكيميائية يف خمتربات الكلية و اجلامعة ، و اجلزء املرافق للكلية  و مساعدين التدريس ، للطـالب املتخرجيـن 

و املديرين(.
بالتوجيه ، و مع تقدمهم بالسن و نضوجهم  الثانوية  الثانوية و  يتعلم الطالب الصغار يف املستويات ما قبل 
فإن طريقة تدريسهم تصبح أقل سالبية ، و بالتايل يلعبون دورا هاما يف التعليم. و عندما حيني وقت وصوهلم 

ملستوى الكلية أو اجلامعة ، فإن مشاركة الطالب الفعالة جيب أن تلعب دورا أساسيا  يف العملية التعليمية.
و لكي نركز عىل املشاركة الفعالة للطالب الناضجني ، فإننا قمنا بإضافة عنوان جانبي يف هذه الطبعة و هو 

الوقاية من وقوع احلوادث.
أود اإلشارة هنا إىل اإلقرتاحات و املشاركات املفيدة من قبل أعضاء اللجنـة املشرتكـة للسالمـة الكيميائيـة ، 
و أخص بالشكر أعضاء جلنة التنقيح الفرعّية روبرت أليمو، تشارلز جرينليف، رويب توري، وجورج واهل ، 

و إىل آيلني سيجال، روسل فيفر، ستيفن سيتشاك، دان ماكدونالد، وبرينارد بليس.

جاي أي. يونج
املحرر
أكتوبر 2002
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إخالء المسئولية
إن املادة-املعلومات- التي احتواها هذا الدليل تم جتميعها من سلطات معتـرف هبا و يعتقـد بأهنـا مـوثوقـة 
بداية للمامرسات اجليدة و ال  الدليل هيدف أن يعمل كنقطة  . فهذا  املرجعيات يف هذا املجال  و متثل أفضل 
هيدف إىل حتديد أدنى املعايري القانونية أو متثيل سياسة اجلمعية الكيميائية األمريكية . فال يوجد هناك حتذيرات 
أو ضامنات أو حتى متثيل من قبل اجلمعية الكيميائية األمريكية حول صحة أو وفرة املعلومات املتوفرة يف هذا 
الدليل، و ال تتحمل اجلمعية أية مسئولية حيال التعامل معها . فهذا الدليل هيدف لتوفري املعلومات األساسية 
األولية ملنع احلوادث . لذلك ، ال يمكن االفرتاض بأن مجيع التحذيرات األساسية و اإلجراءات االحتياطية 

تم شملها يف هذه الوثيقة ، و أنه ال يلزم أية معلومات أو معايري إضافية أخرى.
جيب عىل مستخدمي هذا الدليل أن يستشريوا املستشارين القانونيني عىل املستوي املحيل و الوالية و اإلحتاد 

قبل البدء بأي برنامج ملنع احلوادث.
األسامء املسجلة و العالمات التجارية ...إلخ املستخدمة يف هذا اإلصدار ، حتى بدون أي إشعار مسبق ، ال 

يعني بالرضورة بأهنا غري حممية بالقوانني. 
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مقدمة
قامت اللجنة املشرتكة للسالمة الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية بتأليف هذا الكتاب للوقاية أو للحد 
من احلوادث التي قد حتدث يف خمتربات الكيمياء التعليمية يف الكليات و اجلامعات. و يمكن للمعلومات الواردة 
هنا األخذ هبا و تطبيقها يف مجيع املختربات التي ُيستخدم فيها املواد الكيميائية مثل املختربات البحثية، الطبية ، 
إدارة اجلودة و املختربات التطويرية و أية خمتربات أخرى ايضا . كام يمكن للمعلومات الواردة يف هذا الكتاب 
أن تلعب دورا رئيسا  لتخطيط و كتابة خطة السالمة  من خطر املواد الكيميائية أو أية تعليامت أو توجيهات 

مفصلة أخرى قد تكتب من قبل املسئولني عن منع احلوادث التي قد حتدث يف املختربات الكيميائية.
فهناك طريقة مفصلة للتعامل مع املواد الكيميائية يمكن من خالهلا التقليل من احتاملية وقوع احلوادث إىل أدنى 

مستوى بام يف ذلك التعرض للمواد السامة )اخلطرة(. و للتقليل من احتاملية وقوع احلوادث جيب : 
• التدرب و تطبيق متطلبات األمن و السالمة للحد من احلوادث .

يف  الوجود  أوقات  مجيع  يف  املخترب  بالطو   ، الواقية  النظارات  مثل  الشخصية  السالمة  أدوات  استخدام   •
املخترب .

• استخدام أقل كمية ممكنة من املواد الكيميائية و التي حتقق هدف التجربة .
• كلام أمكن ذلك ، استخدام مواد غري خطرة أو أقل خطورة بدال من املواد السامة املذكورة يف التجربة .

أثناء العمل يف املخترب . التي قد تقع  • توقع تسلسل األحداث 

هذا  فاإلجابة عىل  لو...؟«.  حيدث  قد  ماذا   « نفسك  تسأل  أن  جتربة جيب  أية  إجراء  أو  حتضري  يف  البدء  قبل 
 . بالتجربة  املستخدمة  األدوات  و  الكيميائية  باملواد  املتعلقة  لألخطار  كامل  فهم  و  معرفة  يتطلب  السؤال 
فالنشاط الكيميائي للامدة الكيميائية أو قابليتها لالشتعال أو للتآكل أو حتى سميتها سوف تلعب دورا رئيسا 
يف حتديد املتطلبات الوقائية الواجب اختاذها. فمثل تلك املعلومات الوقائية قد تشكل األساس ألي خطوات 

للسالمة قد تكتب الحقا.
تتطلب أية برامج فعالة للسالمة دعم فعال و مؤثر من قبل املرشفني و أعضاء هيئة التدريس والطالب العاملني 
يف املختربات . كام جيب أن يشمل برنامج الوقاية من احلوادث املخصص لتحقيق األمن و السالمة للطـالب 

و العاملني يف املختربات عىل :
• الكشف املنظم ملتطلبات السالمة عىل فرتات ال تتجاوز الثالثة أشهر.) الرتكيز عىل أدوات السالمة األكثر 

استخداما مثل دش السالمة و نافورة غسيل العينني ( .
التهوية . • الكشف املستمر عىل جاهزية و عمل أنظمة و أجهزة 

تعليمـات  مهيئني الستخـدام  و  املختربات مدربني  املوجودين يف  األفراد  أن  املستمر عىل  و  املسبق  • التأكد 
و أدوات السالمة . و أخريا 

• معرفة اخلطوات السليمة للتخلص من فضالت املواد الكيميائية .

هو  املرافق  الكتاب  و  اجلامعات  و  الكليات  يف  الكيمياء  خمتربات  لطالب  باألساس  خمصص  الكتاب  هذا 
للمرشفني و املسئولني عىل تلك املختربات و يؤكد هذا الكتاب عىل أمهية معرفة األخطار مسبقا و اخلطوات 
سوف  فإهنم  ذلك  غري  أو  ككيميائيني  عملهم  و  الطالب  خترج  عند  و  الحقا  و   . منها  للحد  اختاذها  الالزم 
يواجهون عدة حتديات و مشاكل تتعلق باألنظمة الفيدرالية املتعلقة باملواد الكيميائية و أمور األمن و السالمة 
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و عليه فإن هذا الكتاب يركز عىل العمل املخربي الكيميائي و التي تتامشى مع قانون حفظ و استهالك املصادر، 
و قانون الوعي البيئي الشامل للمسئولية و التعويض و قانون السالمة و الصحة املهنية و عليه فإن منع وقوع 

احلوادث ليس أمرا تعليميا بل هو األساس الذي تقوم عليه مجيع التجارب املخربية.

القيام باألمور بطريقة سليمة ليس بالضرورة هي الطريقة 
المثلى للعمل- فهي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك

و يمكن هلذا الدليل أن يشكل األساس خلطط األمن و السالمة التي تكتب الحقا . و هذا الدليل ليس املقصود 
منه استبدال ما هو موجود من نظم و تعليامت بل هو نقطة بداية لفهم أسس احلد من احلوادث  و هناك املزيد 

من املعلومات املفصلة يمكن الرجوع إليها يف امللحق رقم 1  .
 أغلب املواضيع و املواد املذكورة هنا هي نتاج خربة سنوات عديدة ألعضاء اللجنة املشرتكة للسالمة الكيميائية 

باإلضافة إىل معلومات أخرى تم اشتقاقها من عدة تعليامت أخرى.
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1 - مسئوليتك لمنع الحوادث :
 إن عملية الوقاية أو احلد من احلوادث يف املختربات هي مسئولية مجاعية تتطلب توافر جهود مجيع العاملني أو 
املوجودين يف املخترب، فكل شخص مسئول عن احلد من وقوع احلادث و خاصة أنت، الشخص الذي يقوم 

بإجراء التجربة . و عادة تقع احلوادث بسبب :
• سلوك غري مبايل .

التوفيق يف استخدام احلس السليم . • الفشل أو عدم 
التعليامت و ارتكاب األخطاء . التوفيق يف استخدام أو تطبيق  • الفشل أو عدم 

قد تكون أنت ضحية خلطأ أنت ارتكبته ، أو قد تكون ايضا ضحية خلطأ قد يرتكبه طالب آخرون . فإذا مل 
تتمكن من التعامل مع ذلك بطريقة صحيحة و قام أحد الزمالء أو الزميالت لك يف املخترب بمساعدتك بالقيام 
بذلك بطريقة صحيحة  ، فُكن ممتنا هلم ، فقد يكون أو تكون من أنقذ حياتك . و بالعكس إن قام  أحدهم بخطأ 
ما فأعلمه أو أعلمها عىل الفور . كام أن سالمة املخترب تقع عىل عاتق مسئول املخترب أو فني املخترب ايضا، فاعمل 

عىل كتابة تقرير مفصل له أو هلا عن كل حادث قد يقع يف املخترب . 
و لكي تصبح مسئوال أو مطبقا لتعليامت األمن و السالمة يف احلد من احلوادث جيب اتباع التعليامت التالية :

• اتبع مجيع إرشادات األمن و السالمة بكل دقة .
 . • ال تقم باللعب أو العبث يف خمترب الكيمياء 

  : مثل  السالمة   و  األمن  ملحقات  و  أجهزة  و  وأدوات  أماكن  عىل  مطلعا  و  جدا  واعيا  تكون  أن  •  جيب 
خمارج الطوارئ ، و دش السالمة و نافورة غسل العينني . 

• قبل الرشوع بأي عمل خمربي جيب أن تكون مدركا متاما خلطورة املواد الكيميائية املستخدمة . و ُكن ايضا 
متأكدا من أنك تعرف و تتبع إرشادات األمن و السالمة التي حتميك و حتمي اآلخرين من تلك األخطار.

ما  و  بـه  تقـوم  ما  تعلم  و   ، التجربة  يف  املتبعة  اخلطوات  و  املستخدمة  األدوات  خلطورة  ايضا  مدركا  • ُكن 
يمكن جتنبه أثناء العمل املخربي .

الحماية الشخصية
حماية العينين

ذلك  يف  بام  املخترب  يف  يوجد  شخص  كل  عىل  جيب 
الزائر أن يلبس النظارات الواقية للعينني أثناء تواجده 
ما  أو  العادية  السالمة  نظارات  ليست   ( املخترب  يف 
 . املخترب  يف  جتارب  أية  جتَر  مل  إن  و  حتى   ) يشاهبها 
املناسبة  احلامية  توفر  ال  العادية  الطبية  فالنظارات 
للعينني عىل الرغم من أهنا تتامشى مع تعليامت وكالة 
مثل  عىل  تعتمد  فال   . األمريكية1  األدوية  و  األغذية 

تلك النظارات العادية حلامية العينني يف املخترب . 
و تعتمد طبيعة محاية العينني عىل الظروف القائمة يف املخترب . فالعدسات الالصقة ال توفر أدنى محاية للعينني 

. )d()2(801410 )رمز القانون الفيديرايل( CFR 21 1    فحص النظارات العادية و ليس النظارات الواقية موضح  يف
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حتت أية ظروف يتوقع هبا حدوث تطاير أو تبخر للمواد الكيميائية . فالنظارة الواقية املناسبة للعينني هي تلك 
املوضحة بالشكل يف الصفحة السابقة. ُقم بلبس النظارة الواقية يف مجيع األحوال يف املخترب  سواء كنت البسا 

عدسات الصقة  أو غري ذلك . 
عندما تعمل يف ظروف تتطلب ختفيضا يف الضغط أو أية ظروف حرجة أخرى مثل التفاعالت الديناميكية أو 
التي حيدث هبا انفجارات أو التفاعالت العنيفة فاعمل عىل استخدام اللوح الواقي الشفاف و لبس النظارات 

الواقية و لبس قناع الوجه الواقي الشفاف ايضا بحيث يكون كبريا ليغطي الرقبة و األذنني2 .
  

المالبس
جيب عىل املالبس التي تلبس يف املخترب أن توفر احلامية من املواد الكيميائية املتطايرة، فيجب أن تكون سهلة النزع 
أو اخللع يف حالة وقوع أي حادث و جيب عىل األقل أن تكون مقاومة للحريق . فاملرايل غري القابلـة لالشتعـال 
و غري املسامية توفر محاية مناسبة و بسعر معقول ، و إذا كنت تلبس معطفا أو بالطو بدال من املريول فتأكد من أن 

أزرار املعطف أو البالطو من النوع الكبس و ليس أزرارا عادية و بالتايل يسهل نزعه أو خلعه برسعة.
و يف املخترب البس ايضا حذاء طبقته العليا مصنوعة من اجللد أو من اجللد الصناعي، فال تذهب إىل املخترب 
حايف القدمني أو البسا صندال . ال تلبس حذاء عايل الكعب أو كاشف ألصابع القدمني أو حذاء طبقته العليا 

مصنوعة من القامش أو حذاء مشبك . 
ض جسمك بدون أي داٍع خلطر احلرق و التآكل من قبل املواد  لبس املالبس القصرية و الكاشفة للجسم ُتعرِّ
املالبس  جتنب  و  الطويل  الشعر  مّل  و  ربط  عىل  اعمل  ايضا  و  املخترب.  يف  آمنة  غري  فهي  بالتايل  و  الكيميائية 
الفضفاضة. و ال تلبس املجوهرات و احليل يف املخترب مثل اخلواتم و العقود و األساور . فاملجوهرات ممكن 
أن ُتْتلف بسبب أبخرة و رذاذ املواد الكيميائية . فترسب أو دخول املواد الكيميائية ما بني اجللد و بني قطعة 
املجوهرات يمكن أن توفر للمواد الكاوية اتصال مبارش مع اجللد ، كام أن لبس املجوهرات يف املخترب يزيد من 
احتاملية حدوث صعقة كهربائية يف حالة تالمس قطعة املجوهرات مع املصادر الكهربائية و يمكن للمجوهرات 
ايضا أن تعلق مع أحد األجهزة يف املخترب و بالتايل تتسبب يف وقوع احلوادث . أما لبس األشمغة و الُغرت يف 
املخربي ممنوع  العمل  أثناء  املخترب  داخل  النقاب  لبس  أن  كام   ، متاما  فهو ممنوع  املخربي  العمل  أثناء  املخترب 
ايضا نظرا ملا يسببه النقاب من حالة ضيق التنفس أثناء تبخر املواد الكيميائية . كام يفضل أن توضع األطراف 

اخلارجية من اخلامر داخل البالطو .

القفازات الواقية
تعترب القفازات الواقية واحدة من األمور اهلامة يف جمال احلامية الشخصية ، و معلمك قد يلجأ إليها عند احلاجة. 
هناك العديد من القفازات و املواد املصنعة هلا مثل: الالتكس و النيوبرين و املطاط البيوتييل و غريها . كام أن 
الذراعني  و أخرى  ما يغطي  الكفني فقط و منها  ما يغطي  ، فمنها  ايضا  الطول  القفازات ختتلف من حيث 

الساعدين . 
فاألشخاص الذين يتحسسون من الالتكس جيب عليهم أن ال يلبسوا ذلك النوع من القفازات. و عىل الرغم 
من أن القفازات املصنوعة من القامش أو اجللد حتمي من األجهزة و األدوات الساخنة أو الباردة ، أال أنه ال 
يمكن االعتامد عليها للوقاية من خطر املواد الكيميائية . فالقفازات القامشية مسامية و القفازات املطاطية يمكن 

أن تتلوث من استخدام مسبق .
2    كال من الثالثة اللوح الواقي الشفاف و النظارات الواقية و القناع الواقي حتمي فقط من االنفجارات البسيطة
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اعمل عىل استخدام  القفازات بطريقة صحيحة  ، و تأكد دائام من سالمتها قبل االستخدام و التأكد ايضا من 
خلوها  من العيوب أو الثقوب الصغرية . و لتجنب التلوث الكيميائي غري املقصود  ، اعمل عىل نزع  أو خلع 
القفازات  قبل مغادرتك  منطقة العمل و قبل التعامل مع األشياء األخرى مثل التلفونات  و أدوات الكتابـة 

و مقابض األبواب و املذكرات العملية و الكتب الدراسية .
و جيب التأكيد هنا عىل أنه ال يوجد نوع قفاز معني يوفر احلامية الدائمة . فالسوائل مثال ممكن أن خترتق بعض 
أنواع معينة من القفازات . و عندما يتم استخدام أنواع معينة من القفازات  مع بعض السوائل ، فإن نفاذية 
تلك السوائل قد تستغرق عدة دقائق . و لكن نفاذية املواد املصنعة لتلك القفازات ختتلف من مادة ألخرى 
حسب املصنع الصانع هلا ، لذلك اعمل عىل الرجوع إىل املعلومات التي يوفرها املصنع الصانع لتلك القفازات 
للتعامل معها بطريقة صحيحة . فإذا ما انترشت مادة كيميائية خالل القفاز فإهنا سوف حتتجشـز ما بني اجللـد 

و القفاز و بالتايل  سوف تسبب أذى شديدا أكثر من أنه لو مل تكن هناك قفازات أصال . 
ال تستخدم أو تعيد استخدام قفازات  سبق و أن تم استخدامها للتعامل مع مادة كيميائية ضارة . فال يمكن 
أن تستخدم تلك القفازات مرة ثانية ألنه ال يمكن إزالة تلك املادة الضارة بالكامل ، و هنا جيب التعامل مع 
مثل تلك القفازات عىل أهنا خملفات خطرة جيب رميها و التخلص منها  يف حاوية املخلفات اخلطرة حسب 
تعليامت أستاذ املادة . و لكن إذا أمكن تنظيفها و التأكد متامـا من أهنا نظيفة فإنه يف تلك احلالة فقـط يمكن 

استخدامها .

بروتوكول المختبر
إن خمترب الكيمياء هو مكان للتعلم و العمل اجلاد ، فال يسمح إطالقا املزاح اخلشن يف املخترب ، كام أن أي تعديل 
يف خطوات التجربة بام يف ذلك تغيري املواد املستخدمة يف التجربة أو بكمياهتا قد يسبب أخطارا مجة يف املخترب . 
فاعمل عىل سؤال مدرس املادة قبل القيام بأي تغيري يف خطوات العمل . فالتعديالت  أو التغيريات يف سياق 

التجربة جيب أن يتم حتت معرفة و إرشاف و موافقة أستاذ املادة .

زوار المختبر 
جيب عىل مجيع زوار املخترب بغض النظر عن الفرتة الزمنية لزيارهتم أن يلبسوا النظارات الواقية، كام جيب عىل 

الكيميائيني و العلامء اآلخرين أن ينتبهوا لسلوك و تعليامت األمن و السالمة املتبعة يف املخترب . 
الزوار اآلخرين للمختربات مثل األصدقاء و األقارب  و خاصة األطفال ال يدركون أو يعون متاما خطورة 
املكان الذي هم فيه و بالتايل يمكن أن يترصفوا بطريقة غري آمنة . و هنا جيب عليك أن تأخذ اإلذن املسبق من 

مرشف املخترب قبل  أن تدعوا أي زوار للمخترب .

السلوكيات في المختبر
وظيفتك كطالب هي التعلم و هذا يشمل واجب التعلم للوقاية من احلوادث يف أي مكان توجد فيه يف املخترب. 

و هذا األمر يتطلب منك  أن حتقق من السلوكيات التالية : 
باألجهزة  أو  الكيميائية  باملواد  يعمل  غريك  أو  تعمل  أنت  كنت  سواء  للعينني  الواقية  النظارة  دائام  البس   •

الكيميائية .
التعامل معها . التي تنوي  • اعرف مسبقا أخطار املواد الكيميائية 
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• البس مريول أو معطف أو بالطو املخترب ، و ال تلبس املالبس القصرية أو البلوزات القصرية، و ال تلبس 
من  املصنوعة  األحذية  أو  الصنادل  أو  القدم  أصابع  تكشف  التي  األحذية  أو  العايل  الكعب  ذات  األحذية 

الصوف .
• اعمل عىل لـّم ) تصفيط ( الشعر الطويل و تضييق املالبس الفضفاضة . 

تلبس  كنت  لو  و  حتى   ، املخترب  من  خروجك  قبل  الصابون  و  باملاء  ذراعيك  و  يديك  غسل  عىل  • اعمل 
القفازات و اعمل ايضا عىل غسل معطف املخترب أو املريول جيدا للتخلص من املواد الكيميائية التي وقعت 

عليها و لكن بعيدا عن أو منفصلة عن املالبس العادية .
أبدًا لوحدك يف املخترب . • ال تعمل 

• ال حُترض أو خُتزن و لو مؤقتا األطعمة و املرشوبات يف املخترب . و ال تأكل أو ترشب يف خمترب الكيمياء.
 . املخترب  يف  السواك  أو  التجميل  مساحيق  تستخدم  حتى  أو  التبغ  و  السجائر  ُتدخن  أو  العلكة  متضغ  • ال 
احذر من أن مواد التجميل و التبغ يف العلب املفتوحة و أعواد السواك املكشوف يمكن أن متتص أبخرة املواد 

الكيميائية .
التي ُتستهلك فيها األطعمة . •  ال تلبس أو حُترض مريول أو معطف أو بالطو املخترب يف األماكن 

 . • ال تقم بشفط املواد الكيميائية بالفم . استخدم مالئة املاصة 
• ال تعبث بالعدسات الالصقة يف املخترب ، إال إذا اقتضت الرضورة إىل نزعها لغسل العينني بنافورة غسيل 

العينني .
أبدا أية جتارب غري منصوص عليها يف كراسة العميل . • ال جتِر 

التدافع غري املقصود مع اآلخرين ، فإذا ما تعثـرت أو وقعـت  • عندما تتحرك يف املخترب جتنب التصادم أم 
و أنت حامال ألداة زجاجية أو مادة كيميائية . فاعمل فورا عىل إزالتها بعيدا عنك و عن اآلخرين . 

أبدا بنقل أي مواد كيميائية من املخترب بدون اذن مسبق من املسئول عن املخترب .  • ال تقم 
أية أماكن عمل أخرى.  • احفظ املواد و األدوات الكيميائية بعيدا عن حواف طاولة العمل أو 

الزائد عن احلد أو أية ترصفات صبيانية أو غري مقبول هبا يف املخترب . • ال متارس املزاح اخلشن أو 
ن أية انتهاكات لقواعد األمن و السالمة يف املخترب و سلمها إىل أستاذ املادة ، فبذلك قد تنقذ  • سجل أو دوِّ

حياتك و حياة اآلخرين .  

الترتيب العام
يف املخترب و يف أي مكان آخر ، جعل األشياء مرتبة و نظيفة يساعد عىل توفري بيئة جتنب وقوع األخطار ، و ايضا 

من خالل التأكد من أن أدراج الطاوالت و أبواب اخلزانات مغلقة أثناء العمل. 
ال تعمل أبدا عىل ختزين األدوات أو املواد و خاصة الكيميائية  عىل األرفف حتى و لو لفرتة قصرية . اعمل 
عىل احلفاظ عىل منطقة العمل أن تكون نظيفة من الزجاج املكسور و بقايا املواد الكيميائية و خملفات الورق . 

واعمل عىل أن تبقى املمرات خالية من املعوقات مثل الكرايس و الصناديق و سالت القاممة .
الثلـج  املنسكبـة و  السوائـل  نظافـة األرضيـات مـن  املحـافظـة عـىل  جتنـب خـطـر االنزالق مـن خـالل 
و السـدادات و دقائق الزجاج  و أية مواد دقيقة أو صغرية . اتبع إرشـادات املخترب للتخلــص من خملفـات 

املــواد الكيميائيـة.
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تنظيف الزجاجيات
 . املخترب  الزجاجيات يف  بتنظيف  اخلاص  الدش  أو  املخترب  املتسخة يف حوض خاص يف  الزجاجيات  نظف 
استخدم مواد تنظيف مقبولة بيئيا  مثل الصابون و املنظفات االعتيادية . استخدم املاء الساخن إذا لزم األمر، 
كام يمكن استخدام مسحوق تنظيف خشن إذا لزمر األمر ايضا . البس القفازات الواقية املناسبة و استخدم 

الفرايش املناسبة لعملية التنظيف ، و جتنب تراكم العديد من األدوات يف منطقة  التنظيف و الغسيل . 
النظيفة  حتى  أو  املتسخة  الزجاجيات  تكديس  بالتـايل  و  ضيقة  الغسيل  بحوض  املحيطة  املنطقة  تكون  عادة 
ر قد خيفي حتته احلواف و النتوءات احلادة لِقطع  قد يسبب يف كرسها . كام جيب املالحظة من أن املاء الـُمعكَّ
الزجاجيات املكسورة التي ُكرست أثناء الغسيل . فلو ُكرست أي زجاجة يف احلوض اعمل فورا عىل تفريغ 
احلوض من املاء و إزالة الزجاج املكسور باستخدام قفازات مقاومة للقطع مثل قفازات كيلڤر أو ما يشاهبها. 
و للتقليل من كرس الزجاجيات ، جيب أن يكون قاع حوض الغسيل مغطى بطبقة من البالستيك أو املطاط 

الطري بحيث ال تغلق مرصف احلوض .
ال تستخدم مواد تنظيف قوية مثل محض النيرتيك و محض الكروميك و محض الكربيتيك أو أية مواد مؤكسدة 
. فقد تم تسجيل  الوقائية  يتم ذلك فقط عند لبس مجيع املالبس  ، و  إذا أويص حتديدا باستخدامها  قوية إال 
القابلة  املذيبات  القوية . ال تستخدم مطلقا  املؤكسدة  التنظيف  باستخدام مواد  املرتبطة  العديد من احلوادث 

لالشتعال لعملية التنظيف ما مل يطلب منك ذلك.

استنشاق المواد الكيميائية الضارة 
يعتقد البعض بأهنم إذا شموا املواد الكيميائية فإهنم سوف يصابون بالرضر ، و هذا ليس بالرضورة صحيحا . و لكن 
يكون ذلك صحيحا إذا ما تم شم مادة كيميائية و استنشاقها . فبعض املواد الكيميائية الضارة ال رائحة هلا و البعض 
منها يسبب شلال حلاسة الشم و البعض منها هلا رائحة ال يمكن الكشف عنها بحاسة الشم عند اإلنسان عند الرتاكيز 
الضارة . و هناك بعض املواد الكيميائية حتى و لو أن هلا رائحة كرهية ملحوظة  فقد تكون غري ضارة إذا ما استنشقت، 

و باختصار وجود رائحة ال يعني بالرضورة وجود خطر ، و غياب الرائحة ال يعني  بالرضورة غياب اخلطر .
فالعديد من املواد التي هلا أو ليس هلا رائحة تكون ضارة إذا ما تم استنشاق أبخرهتا أو غبارها أو رذاذها. فامللصق 
املوجود عىل العبوة و بطاقة معلومات السالمة للامدة الكيميائية سوف يوضح األخطار املتعلقة باالستنشاق إذا ما كان 

هلا أية أخطار هبذا الشأن ) للمزيد من املعلومات انظر »بطاقة معلومات السالمة للامدة الكيميائية« صفحة )13(.
ال تتعامل مطلقا مع مثل تلك املواد عىل طاولة العمل االعتيادية يف املخترب . تعامل معها يف خزانة طرد الغازات. 

انظر »خزانات طرد الغازات املخربية« صفحة )28( .

التقطير
التقطري هي عملية شائعة تستخدم لفصل و تنقية املواد و تستخدم يف التجارب و العمليات املخربية و الصناعية. 
و تنبع خطورة هذه العملية من الضغط اجلوي املستخدم فيها و استخدام املواد القابلة لالشتعال و تكون تفاعال 

طاردا للحرارة متسلسال ، و استخدام حرارة لتبخري املواد الكيميائية الداخلة يف التفاعل .
تم تصميم العديد من أنظمة التقطري لتحقق و تنجز عملية التقطري عند الضغط اجلوي ، و أخري حتت ضغط 
جوي خامل و ثالثة عند ضغط جوي متخلخل أو الضغط املخّفض ) التقطري التخلخيل( و رابعة يتم إضافة 

بخار إىل خليط التقطري ) التقطري البخاري ( .
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أي  لتجنب  الفصل  لعملية  فعالية  أقىص  لتحقيق  دقيق  و  حمكم  تركيب  و  تصميم  يتطلب  التقطري  ألنظمة  و 
التأكد دائام من سالسة  . فمن احلكمة  العمل  أو تلوث يف منطقة  ترسب ممكن أن يؤدي إىل حدوث حرائق 
التسخني أثناء عملية التقطري لتجنب الفرقعة و التي قد تؤدي إىل فصل أجزاء من الِقَطع الداخلة يف تركيب 
اجلهاز أو التسبب يف حدوث أخطار أخرى . فتقليل خليط التقطري )باستخدام جهاز التقليب املغناطييس مثال( 

هي الطريقة املثىل و الوحيدة ملنع التفرقع .
و عىل صعيد آخر ، يمكن لقطع صغرية من الرخام ) فتاتات الغليان( أن تكون ذات فائدة لعمليات التقطري التي 
حتدث عند الضغط اجلوي العادي. استخدم فتاتات رخام جديدة لغيل السائل بدون حتريك ،  ال تقم أبدا بإضافة 
فتاتات الرخام  أو أية مواد صلبة أخرى للسائل عند درجة غليانه أو االقرتاب منها ، ألنه مثل تلك اإلضافة يمكن 
أن جتعل السائل الساخن يثور فجأة و يغيل بزيادة ، و بدال من فتاتات الرخام استخدم أنبوب زجاجي قصري مغلق 
من طرف واحد ، و قبل البدء بعملية التقطري ، ضع األنبوب الزجاجي يف السائل املراد تسخينه بشكل عمودي 
تقريبا ، بحيث يكون الطرف املفتوح ألسفل، فإذا ما توقفت عملية التقطري و لزم الحقا استئناف عملية التقطري 
فإنك بحاجة إىل أنبوب زجاجي آخر ، و تستطيع أن تزيل األنبوب الزجاجي األصيل و تفريغ حمتوياته من السائل 

املغيل و وضعه يف السائل لالستخدام مرة ثانية . 
إن مصدر احلرارة أو التسخني يعترب عامال هاما جدا للوقاية من وقوع احلوادث أثناء عملية التقطري ، و يمكن 
القيام بعملية التسخني عىل أكمل وجه  باستخدام سخان مقعر مغطى من الداخل بالسرياميك ) سخان مانتل(، 
أو استخدام امللفات البخارية أو احلامم املائي أو محام تسخني لسائل غري قابل لالشتعال . و قبل استخدام سخان 
املانتل جيب عليك أن تفحصه من خلوه من التشققات و التمزقات يف السلك الكهربائي و يف جسم السخان، و 
ايضا العيوب الصناعية و الوصالت املفكوكة أو املرخية و العيوب الواضحة يف القامش املغطي للتجويف . ال 
تستخدم أبدا املانتل إذا وجدت به مثل تلك العيوب ، كام يمكن استخدام زيت السيلكون أو أي زيت آخر ذو 

درجة غليان مرتفعة للتسخني لدرجات حرارة عالية عىل السخان الكهربائي العادي . 
إن السخانات الكهربائية العادية ليست بالرضورة خالية من العيوب ، و إن الرشار قد يتطاير منها ، فتأكد من 

سالمتها قبل االستعامل .  
عند القيام بعملية التقطري لسائل قابل لالشتعال ال تستخدم السخان الكهربائي إال إذا تأكدت متاما من سالمته 
و أن الرشار ال يتطاير منه . و أحيانا  قد تسري عملية التقطري بطريقة منحرفة أو غري التي خططت هلا ، و عند 
حدوث ذلك فإنه من املستحسن إزالة مصدر احلرارة من أسفل أجهزة التقطري ، لذلك جيب تثبيت قطع جهاز 

التقطري بطريقة جتعل من السهل إزالة جهاز التسخني من حتتها إذا ما اقتضت الرضورة لذلك .
ألية  للتنبه  ذلك  و  التقطري  دورق  قاع  منتصف  من  بالقرب  للحرارة  مقياس  إضافة  يتم  األحيان  بعض  يف 
تفاعالت طارد للحرارة قد حتدث و لتجنب حدوث تلك التفاعالت ، ال تقم بتسخني املواد املراد تقطريها 

لدرجات حرارة أعىل من تلك املنصوص عليها يف خطوات التجربة . 
فوق  من  متاما  خالية  أهنا  من  تتأكد  أن  قبل  اجلفاف  حتى  تبخريها  أو  العضوية  املركبات  بتقطري  أبدا  تقم  ال 
األكاسيد . فأغلب اإليثرات بام يف ذلك اإليثرات احللقية تشكل فوق أكاسيد قابلة لالنفجار بصورة خطرة 
عند تعرضها للهواء و الضوء ، و ايضا العديد من الكحوالت و اهليدروكربونات غري املشبعة و مواد أخرى 
غريها ممكن أن تشكل فوق األكاسيد . انظر صفحة )26( حول موضوع فوق األكاسيد العضوية و أنواعها ، 
و ايضا صفحة )33( حتت عنوان »العمل مع الضغط املخفض« ملعرفة املزيد حول الضغط املخلخل، و انظر 

صفحة )30( حتت عنوان »استخدام البخار« ملعرفة املزيد حول التقطري البخاري .
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االستخالص
يمكن لعملية االستخالص أن تشكل خطرا بسبب الضغط الناتج عن املذيب املتطاير و الطور املائي غري املمتزج. 
كام أن أقامع الفصل الزجاجية املستخدمة يف التجارب املخربية معرضة بالذات للعديد من املشاكل بسبب إمكانية 
اندفاع سداداهتا و صنابريها للخارج أثناء عملية االستخالص و بالتايل تسبب خروج السائل من القمع ، كام أن 

الضغط الناتج عن هز و خض القمع يمكن أن يتسبب يف اندفاع سداداهتا أو يف كرسه .
م  استخدم قمع الفصل بطريقة صحيحة ، فإذا كان قمع الفصل مزودا بصنبور زجاجي تأكد من أن الصنبور ُمشحَّ
قبل االستخدام يف عملية االستخالص ، أما الصنابري املصنوعة من التفلون  فإنه جيب أن ال تشحم . عندما 
يتطلب األمر استخالص مواد ساخنة أو باردة بقمع الفصل ، انتظر حتى تربد تلك املواد قبل االستمرار بعملية 
ي ) تفتح ( قمع الفصل من حني  االستخالص . عند استخدام مذيب متطاير يف قمع الفصل ، جيب عليك أن هُتوِّ
آلخر للسامح لبعض املذيب بالتبخر و بالتايل طرد اهلواء . و من ثم أغلق قمع الفصل بالسـدادة بشكل جيـد ، 
و اقلبه بحيث يصبح الصنبور ألعىل  و من ثم افتح الصنبور لتحرير اهلواء أو البخار . قم بتلك اخلطوات و أنت 

متأكد متاما من أنك متسك طرف الصنبور بيديك و أصابعك لضامن أن الصنبـور يف مكانـه و مغلق متاما. 
ال تعمل أبدا عىل هتوية قمع الفصل بالقرب من مصادر اللهب أو االشتعال و بالطبع قم بتهوية قمع الفصل 
بعيدا عنك و عن زمالئك ، و يفضل القيام بذلك يف خزانة طرد الغازات. و من ثـم أغلق الصنبـور و قـم 
هبـز و خض الصنبور بطريقة مائلة و اعمل فورا عىل فتح الصنبور إلخراج اهلواء و البخار  . كرر العملية إذا 
لزم األمر و طبق نفس خطوات التهوية املتبعة . إذا كان من الرضورة استخدام قمع الفصل حجمه أكرب من 
واحد لرت لعملية استخالص مذيب متطاير فإن قوى الضغط املطبقة  عىل السدادة العلوية للقمع تكون كبرية 
جدا بحيث يمكن أن تدفع السدادة بقوة أكرب إىل اخلارج ، لذلك قم بعملية االستخـالص بكميـات صغرية 

و عىل دفعات . 

الثالجات و المبردات 
ُتعّلم و يكتب عليها  الكيميائية عند درجات حرارة منخفضة جيب أن  املواد  املستخدمة حلفظ  الثالجات  إن 
الغرض من استخدامها ، جيب ايضا أن تكون مقاومة لالنفجار . ال تستخدم أبدا الثالجات املنزلية لغايات 

حفظ املواد الكيميائية .
جيب وضع املواد الكيميائية املراد حفظها يف الثالجات عىل أرفف و صوان ذات حواف عالية و مصمتة بحيث 
ال يترسب منها  أية مواد كيميائية و بالتايل احتواء املادة أو املواد املترسبة التي توجد عىل الصينية . اعمل دائام 
عىل التأكد من إغالق املواد الكيميائية بصورة حمكمة و لو أمكن إعادة تغليفها  بطريقة مزدوجة ، و اكتب عليها 
اسمها الكيميائي و تاريخ وضعها يف الثالجة ، و قم فورا بالتخلص من املواد الكيميائية القديمة بعد مرور 
الفرتة الزمنية املحددة هلا باحلفظ . احفظ املواد املشعـة يف ثالجات خاصـة معدة لتـلك الغاية تغلق بإحكام ، و 
أن يكتب عليها من اخلارج الغاية منها . ال تقم أبدا  و مطلقا و حتت أية ظروف بتخزين األطعمة و املرشوبات 

يف الثالجات املستخدمة يف املخترب حلفظ املواد الكيميائية  و املواد املشعة. 

التخلص من المخلفات و الفضالت
إن التعامل املناسب مع النواتج الثانوية للتفاعل أو خملفات املواد الكيميائية و املواد امللوثة ايضا، يعترب عامال 
هاما  و أساسيا للحد من وقوع احلوادث . جيب عىل كل طالب أن يكون مدركا و مسئوال عىل أنه جيب التعامل 
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مع مثل تلك املخلفات بطريقة تقلل من األخطار الشخصية و ايضا مدركا خلطورهتا عىل تلوث البيئة . 
عادة يتم التعامل مع النواتج الثانوية و خملفات املواد الكيميائية أو احلد من خطورهتا  كخطوة من خطوات 
مة للتخلص من املخلفات،  إجراء التجربة . كام أن معلم املادة سوف يوجهك إىل كيفية استخدام حاويات ُمَعلَّ
بالتعامل مع  . قم  الكيميائية  املواد  أنواع  لنوع من  يتم استخدام عدة حاويات كل منها خمصص  العادة  و يف 

خملفات املواد الكيميائية اخلاصة بك كام يوضح لك أستاذ املادة .

تعليمات عامة للتخلص من الفضالت
• عند التخلص من خملفات املواد الكيميائية ضع كل مادة يف احلاوية املخصص هلا.

الصحي  الرصف  مصارف  يف  أو  الغسيل  حوض  يف  الكيميائية  املواد  من  التخلص  أو  بصب  أبدا  تقم  • ال 
األنظمة  حسب  الصحي  الرصف  يف  منها  بالتخلص  هلا  مرصح  املواد  تلك  مثل  بأن  املادة  أستاذ  خيربك  مل  ما 
و القوانني املحلية . فمثال يمكن للامء و املحاليل املائية لكلوريد الصوديوم و السكر و الصابون املوجودة يف 

املخترب أن يتم التخلص منها مبارشة يف أحواض الرصف الصحي .
املواد  بأحد  ملوثة  الورقة  كانت  إذا  و   . الورقية  املخلفات  سلة  أو  حاوية  يف  الورقية  املخلفات  بوضع  • قم 
الكيميائية  فقم برميها أو وضعها يف حاوية خاصة هبا . جيب التعامل مع مثل هذه املخلفات الورقية امللوثة 

باملواد الكيميائية كمخلفات كيميائية .
قد  فإهنا  املكسورة  احلرارة  درجات  مقاييس  أما   ، هبا  خاصة  حاويات  يف  املكسور  الزجاج  خملفات  ضع   •

حتتوي عىل الزئبق ، فلذلك جيب وضعها يف حاويات خاصة هبا . 

عدم متابعة عمل األجهزة 
إن التفاعالت التي ترتك دون مراقبة طوال الليل و لفرتات طويلة تعترب املصدر الرئيس للحرائق و االنفجارات  
و انسكاب املواد الكيميائية . ال ترتك أبدا األجهزة مثل املقلبات و السخانات الكهربائية و املانتالت و املكثفات 
املائية تعمل طوال الليل بدون أن تزود بأجهزة أمان توقف عملها تلقائيا عند احلاجة أو بدون معرفة أستاذ 
املادة . قم بالتأكد من سري التفاعالت من وقت آلخر ، و ايضا اترك ورقة معلقة يف مكان بارز حتتوي عىل أرقام 
اهلواتف و العناوين بحيث يسهل الوصول إليك أو إىل أستاذ املادة عند حدوث طارئ ال سمح اهلل . و تذكر هنا 

إىل أنه و خالل منتصف الليل فإن احلامية الشخصية تعتمد بالكامل عىل التعليامت و التوجيهات الصحيحة.
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2 – الدليل إلى أخطار المواد الكيميائية
يمكن أن تسبب املواد الكيميائية أخطارا إذا ما مل يتم التعامل معها بطريقة صحيحة، فمثال يمكن أن تكون 
األخطار  من  واحد  خطر  هلا  يكون  قد  الكيميائية  املواد  فبعض   . مشعة  أو  كاوية    ، لالشتعال  قابلة   ، سامة 

املذكورة أعاله مثال أو قد جتمع بني اثنني أو أكثر . 
بينها ، فقد  املاء3 قد تكون خطرة بطريقة أو بأخرى ، و ختتلف درجة اخلطورة فيام  فكل مادة كيميائية حتى 
تكون اخلطورة كبرية أو قليلة أو ما بني ذلك . فمثال كاّل من اجلازولني و الكحول قابلنْي لالشتعال و لكن 
اجلازولني أكثر اشتعاال من الكحول . فاجلازولني سهل االشتعال و حيرتق بعنف أو أنه قابل لالنفجار مقارنة 
مع الكحول. و يف مجيع األحوال يمكنك أن تعمل بسالمة من خالل أخذ التحذيرات املكتوبة عىل امللصق 

. MSDS اخلاص باملادة الكيميائية و ايضا من بطاقة معلومات السالمة للامدة الكيميائية
و يمكن ايضا ملدرس املادة أو مرشف املخترب أن يبني لك خطورة املواد التي تستخدمها و كذلك اخلطوات 

الوقائية التي جيب أن تتبعها أثناء عملك يف املخترب .

السمية
مة بسيطة ملوضوع السمية ، فقد عرف سابقا بأن أي يشء هيضم بكمية كبرية يمكن أن  إن ما يناقش هنا هو ُمقدِّ
يكون قاتال . ففي القرن السادس عرش كتب جراح حريب و كيميائي يف نفس الوقت يعرف باسم »باراسيلسوس« 
)اسمه احلقيقي فيليبوس أوريولوس ثيوفاراستوس بومباست فون هوهينهيم ( قائال : »ما هو اليشء الذي هو غري 

سام ؟ كل األشياء سامة و ال يوجد أي يشء بدون سمومية ، فاجلرعة فقط من جيعل املواد غري سامة« .
تأثريها  و  املادة  أو عوامل معقدة بني  ، و لكن توجد هناك عالقات  احلية  للكائنات  قد تكون ضارة  مادة  أي 
الفسيولوجي عىل اإلنسان . أهم تلك العوامل تشمل اجلرعـة ) كمية املادة التي يتعـرض هلا الشخـص و فرتة 
زمن التعريـض (، و طريقة التعرض للامدة ) االستنشاق ، البلع ، االمتصاص خالل اجللد ، العني أو حتى احلقن(، 
و عوامل أخرى عديدة مثل اجلنس، العمر و املرحلة العمرية أو دورة التطور و نمط احلياة و احلساسية املسبقـة و 
عوامل احلساسيـة و النمط اجليني ، و حتى ما إذا ما كان ذلك اليوم جيدا أو سيئا للضحية . فمثل تلك العوامل و 
أخرى يمكن أن حتدد مدى خطورة التعرض للامدة الكيميائية . فإذا مل تكن تعـلم بتـلك التفاصـيل كمـا جيـب  فإنـه 

3     من وجهة نظر ثانية ، يعترب املاء من أخطر املواد الكيميائية عىل اإلطالق . فمن بني مجيع احلوادث الصناعية التي سببها التفاعالت الكيميائية لوحظ بأن 
التفاعالت التي يدخل فيها املاء تكون األخطر عىل اإلطالق . 

يمكن للمواد السامة أن تدخل الجسم من خالل أربعة مسارات :
االستنشاق : من خالل اجلهاز التنفيس » الرئتني« أثناء عملية التنفس .

و  السواك،  استخدام  ، و  العلكة  ، مضغ  أثناء األكل  أن حيدث ذلك  . يمكن  : من خالل اجلهاز اهلضمي  اهلضم 
مواد التجميل ، أو التدخني يف املعمل . استخدام كأس ملوثة لرشب القهوة أو الشاي مثال ممكن أن يتسبب بتسمم 
الضحية و تناول الطعام و الرشاب بدون غسل اليدين بعد العمل يف املعمل ممكن أن يتسبب يف حاالت التسمم 

أيضا .
االمتصاص : من خالل فتحات اجلسم مثل األذنني ، حدقة العني ، اجلروح املوجودة يف اجلسم ، أو حتى االتصال 

املبارش مع اجلسم حيث مسامات اجللد .
احلقن : من خالل إقحام املادة السامة باجلسم بسبب جرح حصل بسبب آلة حادة أو سكني ملوثة. و أيضا يشمل 
ذلك التعامل اخلاطئ و غري احلذر مع الزجاج املكسور و اآلالت و األدوات احلادة مثل السكاكني أو اإلبر احلقنية.
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مـن الضـروري أن تعمـل و كأنك تعتقد بأنك قد تكون عرضة للعديد من التداعيات السمية و بالتايل جيب 
عليك أن تتبع مجيع التحذيرات عند العمل مع املواد الكيميائية يف املخترب .

فالتأثريات السمية يمكن أن تكون حلظية أو متأخرة ، عكسية أو غري عكسية ، داخلية أو خارجية . و يمكن هلا أن 
ترتاوح ما بني أن تكون معتدلة )خفيفة( و عكسية )مثال: صداع حفيف عند االستنشاق األويل ألبخرة خالت 
اإليثيل ختتفي عند استنشاق الضحية للهواء النقي ( ، و خطرية و غري عكسية ) مثال: اضطرابات يف عملية الوالدة 
عند التعرض الشديد ملادة الترياتوجني خالل فرتة احلمل أو اإلصابة بمرض الرسطان عند التعرض املفرط ملادة 

مرسطنة ( . 

بعض التفاصيل اهلامة حول التأثريات السمية
دائام  ليس  لكن  و  األغلب  فعىل   . السامة  للامدة  الرسيع  التعرض  أو  مرتبطة هبضم  و هي   : احلادة  • السمية 
األويل  التعرض  خالل  من  عادة  ذلك  حيدث  أن  يمكن  و   . قاتل  حتى  أو  جدا  مؤمل  أو  موجع  التأثري  يكون 

للامدة. مثال : التسمم بأحادي أكسيد الكربون و التسمم بامدة السيانيد .
• السمية املزمنة : و هي مرتبطة مع التعرض املتكرر للامدة السامة مع فرتة تقاس باألشهر أو حتى بالسنوات4. 

أعراض التسمم قد ال تظهر يف حلظتها . مثال : التسمم بالرصاص أو بالزئبق ، و التعرض للمبيدات احلرشية.
مادتني  وجود  عند   . جدا  خطرية  صحية  تأثريات  عنه  ينتج  قد  هذا  و  البعض:  بعضها  مع  املواد  مزيج   •
خطرتني أو أكثر مع بعضها البعض ، فإن لتأثري الناتج عنها يكون أكرب من التأثري الناتج عـن أحدها مفـردا . 
و املثال عىل ذلك التعرض للمذيبات الكحولية و الكلورية. و املفارقة يف املوضوع بأن العكس قد حيدث ايضا، 
فوجود مادتني سامتني مع بعضهام البعض قد يلغي تأثري أحدامها األخرى ، و هذا يعرف باسم التأثري املضاد. 

و املثال عىل ذلك : السيانيد و نيرتيت اإليميل .
أثناء العمل يف املخترب .  ُيتعرض هلا  • املواد املثرية للحساسية : و هي مواد تسبب يف رد فعل مناعي ، و قد 

أعراض احلساسية الشائعة متنوعة و تشمل التهاب يف اجللد و أخرى تشبه أعراض الربو . 
ليس كل شخص معرض للحساسية ، فالشخص املعرض للحساسية لن يعاين من أية تأثريات للحساسية إال إذا أثري 
بامدة تمَّ التعرض هلا مسبقا .و هناك بعض املواد املثرية للحساسية ال تسبب أية أعراض إال إذا تعرض هلا الشخص 

لعدة مرات . أبلغ مدرس املادة إذا كان لديك فرط يف احلساسية أو حتسس عند تعرضك للمواد الكيميائية .
و بغض النظر عن التعرض للمواد املثرية للحساسية ، فإن التأثريات السمية للامدة الكيميائية تعتمد عىل مدى 
خطورة التعرض هلا . و عىل وجه العموم فإن التعرض الزائد للامدة الكيميائية أو األكثر تكرارا يؤدي إىل عواقب 
وخيمة ، و عليه يمكن جتنب ذلك من خالل التقليل أو املنع من التعرض للامدة الكيميائية ، و الفقرة التالية توضح 

لك ذلك.
4     التعرض احلاد هو الذي ينتج عن تعرض الشخص للامدة 24 ساعة أو أقل ، بينام التعرض املزمن هو التعرض للمواد الكيميائية لثالثة أشهر و ما فوق. 

التعرض الذي يظهر يف فرتة أقل من شهر يعرف باسم التعرض دون التعرض احلاد و الذي يرتاوح ما بني شهر و ثالثة أشهر  يعرف باسم دون التعرض 
املزمن .

عند التعامل مع المواد الكيميائية في المعمل :
• تذكر أن تقرأ و تعي امللصق املوجود عىل علبة املادة الكيميائية قبل أن تستخدمها.

• اتبع إرشادات األمن و السالمة املكتوبة يف ملصق معلومات السالمة للامدة الكيميائية ، و 
• اتبع دائام إرشادات مدرس املادة .
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حدود التعرض للمادة الكيميائية 
يمكن للمواد السامة أن تسبب رضرا إذا ما تم بلعها ، لذلك ال تأكل أو ترشب أي يشء يف املخترب ، و ال تضع 
أصابعك أو يديك يف فمك . كام أن املادة الكيميائية يمكن ايضا أن تدخل اجلسم بعدة طرق أخرى تم اإلشارة 
هلا مسبقا . و حتى تغسل يديك جيدا و تغادر املخترب ، ابق يديك بعيدا عن العينني و األذنني و األنف ، كام 
اعمل عىل إبقاء يديك بعيدة عن أية جروح أو حروق أو خدوش يف اجللد . فإذا كان من الرضوري استخدام 

اإلبر أو التعامل مع الزجاج املكرس ، فتدرب جيدا للقيام بذلك لتجنب جرح نفسك .
هناك بعض املواد السامة يمكن أن متتص مبارشة من خالل مسامات اجللد . فإذا وجدت تلك املادة فإن امللصق 
املوجود عىل عبوة املادة و ايضا بطاقة املعلومات للامدة الكيميائية -ايضا- سوف توضحان تلك اخلطورة . 
فعند التعامل مع مثل تلك املواد تأكد من أنك تلبس قفازات مقاومة للمواد الكيميائية ، و ختلص منها بعد 

االستخدام مبارشة كام يوضح لك أستاذ املادة . اغسل يديك جيدا باملاء بعد نزع القفازات .
إذا ُسكبت أو ُدلقت أو وقعت مادة كيميائية عىل جلدك أو مالبسك ، اغسلها فورا باملاء ملدة ال تقل عن 15 

دقيقة . دائام اغسل يديك جيدا قبل مغادرتك للمخترب .
هناك طريق أخرى أشري إليها مسبقا يمكن من خالهلا التعرض للمواد الكيميائية ، أال و هي التنفس . فجميعنا يتنفس 
و بالتايل يمكن أن تستنشق األبخرة و الغبار و الرذاذ املوجود يف هواء املخترب . سوف تكون يف املخترب فقط لعدة 
ساعات طوال األسبوع ، فإذا مل يكن مدرس املادة متأكدا من أن تراكيز األبخرة السامة و الغبـار و الرذاذ دون مستوي 
قيم حدود العتبة TLV أو حدود التعرض املسموحة PEL ، فإنك ُعرَضة للرضر من خالل االستنشاق .لقد تم الحقا 

.» MSDS يف فقرة » فهم بطاقة معلومات السالمة للامدة الكيميائية PEL و TLV رشح مصطلحي

مصدر المعلومات
 MSDS بطاقة معلومات السالمة للمادة الكيميائية 

الظروف  حتت  إما  خطورة  ُتظهر  مادة  أية  بأهنا  اخلطرة  املادة   OSHA املهنية  السالمة  و  الصحة  إدارة  َعّرفت 
الطبيعية أو أية ظروف أخرى متوقعة ) كام قد توقعت عىل األرجح ، أغلب املواد الكيميائية هي مواد خطرة 

. ) OSHA حسب تعريف
فبطاقات معلومات السالمة للامدة الكيميائية MSDS  توضح خطورة املواد الكيميائية و االحتياطات الالزم 
اتباعها لتجنب رضرها . و تلزم  OSHA العاملني يف املخترب توفري بطاقات MSDS للمواد الكيميائية اخلطرة ألي 
عامل أو عامل قد حيتاجوا إليها . و عىل الرغم من أن الطالب ليسوا عامال أو موظفني يف املخترب عىل األغلب ، 
فإن أغلب املعاهد و الكليات التعليمية تزودهم ببطاقات  MSDS . و يمكن لبطاقات MSDS أن تكون مفيدة من 

الناحية التعليمية عىل الرغم من أن بعضها قد حيتوي عىل معلومات يصعب فهمها أحيانا بصورة واضحة5 . 
و ال تلزم OSHA أو تفضل أية صيغة أو تصميم معني ملحتوى بطاقات MSDS ، و لكن تلزم OSHA  أن تكون 

بطاقات MSDS باللغة اإلنجليزية و حتتوي املعلومات التالية :
•  اسم املادة الكيميائية اخلطرة ) لو كانت خليطا ، أسامء املكونات اخلطرة املوجودة بنسبة 1 % أو أكثر ، أو 

0.1 % أو  أكثر إذا كانت مرسطنة( .
• بعض الصفات و اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية للامدة ) مثال : الضغط البخاري ، درجة الغليان ، الكثافة ( .

الفيزيائية للامدة الكيميائية ) مثال: ما إذا كانت قابلة لالشتعال أو لالنفجار (.  •  األخطار 
5     قد ترغب بدراسة سجل معلومات املادة الكيميائية ) CLIP ( قبل حماول فهم بطاقة MSDS للامدة الكيميائية . معلومات CLIP مكتوبة بلغة إنجليزية 

و منشورة يف جملة تعليم الكيمياء .
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كيفية  و   ، للكليتني  ضارة  أو  قارضة  أو   ، كاوية  كانت  إذا  ما   : مثال   ( الكيميائية  للامدة  الصحية  • األخطار 
دخوهلا للجسم )تعرف باسم طرق الدخول : االستنشاق، أو البلع أو غريها ( .

PEL و TLV إذا لزم األمر . ) انظر فهم بطاقات MSDS الحقا( . • معلومات عن 
برنامج   : مثل   ( معتمدة  هيئات  توفرها  معلومات  حسب  للرسطان  مسببة  الكيميائية  املادة  كانت  إذا  ما   •

السمومية الوطني ( .
املادة الكيميائية .  التعامل مع  • االحتياطات الالزم اختاذها عند 

 : • معايري التحكم بخطوات العمل و أدوات و أجهزة احلامية الشخصية الالزم استخدامها و تشمل 
- خطوات األمن و السالمة و اإلسعافات األولية .

- تاريخ التحضري أو إذا تم مراجعتها تاريخ املراجعة .
- عنوان و اسم الرشكة املصنعة . 

تتاميش  التي  للمواضيع  العلوية  األقسام  ص  خُيصَّ حيث  فقرات  أو  أقسام  عدة  إىل   MSDS بطاقات  تقسم  و 
مع متطلبات OSHA ، و عادة يكون أسامء أقسام البطاقة إىل تعريف باملنتج ، املكونات اخلطرة ، املعلومات 
الفيزيائية ، معلومات األخطار الصحية ، معلومات حول قابلية االشتعال أو االنفجار ، معلومات حول نشاط 
أو فعالية املادة و أدوات السالمة املستخدمة ، و خطوات التخلص من خملفات املادة الكيميائية ، و معلومات 

خاصة و احتياطات خاصة ، و أخريا أية تعليامت أو معلومات خاصة للامدة . 
و خيتلف طريقة و ترتيب تلك األقسام من ُمصنِّع آلخر . فبعض املصنعني للمواد الكيميائية اخلطرة يستخدمون  
التصميم أو الشكل العام لبطاقة MSDS املصممة من قبل معهد املقاييس الوطني األمريكي ANSI ، و يعرف 
التصميم باسم ANSI-Z400.1 ، و هو يعترب تصميم اختياري ، و بالتايل هناك بعض الرشكات تعتمد تصميامت 

أخرى .

MSDS فهم بطاقة معلومات السالمة للمادة الكيميائية
املصطلحات  إن   . هامة  التالية  التعريفات  بأن  ستجد  فإنك   ،  MSDS بطاقة  فهم  و  بقراءة  معنيٌّ  إنك  حيث 
لفهم  يساعدك  املصطلحات  لتلك  الرشح  فقراءة   ،  MSDS بطاقات  العديد من  أدناه مستخدمة يف  املذكورة 

. MSDS بطاقات
رقم CAS التسجييل : قامت ُسلطة البحوث الكيميائية يف اجلمعية الكيميائية األمريكية بوضع رقم خاص ألي 

مادة كيميائية معروفة أو مكتشفة أو مصنعة يعرف باسم  رقم CAS التسجييل .
حدود السقف : بعض املواد الكيميائية اخلطرة جدا تتميز بام يعرف باسم حدود السقف باإلضافة إىل حدود 
التعرض املسموحة PEL ، و قيم حدود العتبة TLV . حدود السقف وهي الرتاكيز باجلزء لكل مليون أو باملليجرام 

لكل مرت مكعب )ملجم/م3 (، و التي جيب أن ال يتم جتاوزها خالل فرتة من الزمن ، عادة 15 دقيقة.
االسم الكيميائي : عادة يتم استخدام االسم املعروف من قبل االحتاد العاملي للكيمياء التطبيقية و البحتة – 
CAS ، و لكن قد يستخدم ايضا االسم التجاري أو الشائع  IUPAC أو االسم املعروف من قبل  األيوباك  

ايضا . فمثال اسم جاليكول اإليثيلني أكثر قبوال من اسم األيوباك : 1،2 – إيثانديول .
تركيب املخاليط :  و هي تشمل كل املكونات اخلطرة املوجودة برتاكيز أعىل من 1%، و مجيع املواد املرسطنة 

أعىل من  0.1 % .
معايري التحكم : و تشمل قائمة ملالبس الوقاية و القفازات و أدوات محاية اجلهاز التنفيس . فإذا وجب التعامل 
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مع مادة ما يف خزانة طرد الغازات أو يف صندوق القفازات Glove Box أو يف نظام هتوية إضايف  ، فإن مثل تلك 
التوصية قد توضع حتت هذا القسم أو حتت هذا العنوان ) الحظ هنا إن استخدام أغلب أقنعة التنفس يتطلب 

تدريبا و فحصا من قبل طبيب خمتص ( . 
معلومات خطر احلريق و االنفجار : تشمل معلومات املوجودة يف هذا القسم ما ييل :

درجة الوميض : أقل درجة حرارة يمكن لبخار املادة الكيميائية أن تشتعل باللهب عندما يتم تسخني املادة 
الكيميائية ببطء يف أجهزة خاصة . هناك عدة طرق لتعيني درجة الوميض ، فالطريقة املستخدمة لتعيني درجة 

الوميض جيب أن تكون حمددة و لكن غالب األمر تكون غري ذلك .
درجة االشتعال الذايت : أقل درجة حرارة يمكن عندها املادة الكيميائية أن تشتعل تلقائيا يف اهلواء .

حدود االشتعال :  مجيـع املـواد الكيميائيـة القابلـة لالشتـعال و املتطايـرة )القابلـة للتبخـر( هلا تراكيـز أدنى 
و قصوى يف اهلواء ، بحيث أعىل من ذلك أو أدنى ال يمكن أن تشتعل . فحدود االشتعال هي قيم تقريبية6  ُيعرّب 
عنها بنسب حجمية يف اهلواء عند الضغط اجلوي و درجة احلرارة املحيطة . و الحظ هنا أنه كلام زادت درجة 
احلرارة فإن حدود االشتعال الدنيا تقل و حدود االشتعال العليا تزداد ، و ايضا الزيادة يف الضغط يسبب يف 

انخفاض يف حدود االشتعال الدنيا و زيادة يف حدود االشتعال العليا .
تزداد  املغنيسيوم  مثل  مشتعلة  تكون  عندما  الكيميائية  املواد  بعض  هناك   : هبا  املويص  احلرائق  إطفاء  وسيلة 

اشتعاال و بشدة عند حماولة إطفائها باملاء و بثنائي أكسيد الكربون .
تأكد من   . الطوارئ  اختاذها عند  الالزم  األولية  السالمة لإلسعافات  : وصف خلطوات  األولية  اإلسعافات 
أنك تستطيع القيام باإلسعافات األولية عىل أكمل وجه و إال تنحى جانبا لتعطي فرصة لشخص مؤهل للقيام 

بذلك عند الرضورة و أثناء ذلك قم باالتصال باإلسعاف إذا لزم األمر .
معلومات األخطار الصحية : و هذه الفقرة تشمل أحد أو بعض النقاط التالية : 

اجلرعة القاتلة مخسون LD50 : و هي اجلرعة القاتلة للامدة الكيميائية )عادة بالبلع( باملليجرام لكل كيلوجرام 
من وزن احليوان )ملجم/كجم( و التي يتوقع أن تقتل 50% من عدد حيوانات التجارب التي تناولت املادة 

الكيميائية ضمن زمن معني .
الرتكيز القاتل مخسون LC50 : و هي تركز املادة الكيميائية يف اهلواء و يعرب عنـها بجـزء من املليـون للغازات 
و األبخرة أو باملليجرامات ملادة ) غبار أو رذاذ لكل لرت )ملجم/لرت( من اهلواء و التي يتوقع أن تقتل 50% من 

عدد حيوانات التجارب التي استنشقت املادة الكيميائية ضمن زمن معني .
حدود التعرض املسموحة PEL : و هي كمية تركيز املادة الكيميائية اخلطرة يف اهلواء معرٌب عنها بوحدات جزء 
من املليون أو مليجرام/مرت مكعب . تم حتديد تلك الكمية من قبل OSHA بعد أخذ استشارة األطباء و العلامء 
و احتادات العامل و مصانع املواد الكيميائية و ذلك لتعيني أقىص تركيز من املادة الكيميائية اخلطرة يف اهلواء 
الذي نتنفسه بدون وجود رضر عىل صحة العامل البالغني ملدة ثامن ساعات عمل يوميا ، أي 40 ساعة عمل 

أسبوعيا ، عىل افرتاض أن العامل بصحة جيدة .
اخلصائص الفيزيائية و الكيميائية  : و عادة يشمل هذا اجلزء املعلومات التالية :

درجة الغليان : عادة يعرب عن درجة الغليان إما بالدرجة السيليزية أو الفهرهنايتية عند الضغط اجلوي العادي 
أو عند ضغط جوي منخفض إذا نص عىل ذلك .

درجة االنصهار : عادة ُيعرّب عن درجة االنصهار إما بالدرجة السيليزية أو الفهرهنايتية .
6     تقاس حدود االشتعال يف املخترب حتت ظروف ُمتحكم هبا. و عادة تكون تلك الظروف التي قيست هبا ليست نفس الظروف املوجودة يف املعمل حيث 

يستخدم السائل القابل لالشتعال ، و عليه فإن قيم االشتعال تقريبية للقيم احلقيقية حلدود االشتعال حتت ظروف املخترب احلقيقية .
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الضغط البخاري : ُيعرّب عن الضغط بوحدة )التور( عند درجة حرارة معينة أو عند درجة حرارة الغرفة إذا مل 
حتدد درجة احلرارة .

الوزن النوعي : مقدار الكثافة مقارنة مع املاء عند درجة حرارة معينة أو عند درجة حرارة الغرفة إذا مل حتدد 
درجة احلرارة .

الذائبية : القيم املوضحة للذائبية هي قيم تقريبية لذائبية املادة يف املاء عند درجة حرارة الغرفة إال إذا نّص عىل 
غري ذلك .

الشكل و املظهر و الرائحة : و تشمل حالة املادة حيث سائلة ، صلبة أو غازية عند درجة حرارة الغرفة . و ايضا 
اللون و احلالة البلورية أو غري ذلك و ما إذا كان هلا رائحة أم ال و أية مظاهر أخرى . 

معدل التبخر : و عادة يكون مقارنة بالنسبة إىل خالت البيوتيل العادي أو  إىل أي مادة متطايرة أخرى يتم ذكرها .
حتذيرات بخصوص املادة املدلوقة أو املسكوبة و طريقة التنظيف : و يشمل هذا القسم وصفا للخطوات األنسب 
لتنظيف املسكوب من املادة الكيميائية و يف هذا القسم أو اجلزء يتم يف العادة توضيح أنسب الطرق للتخلص 

من املخلفات و إذا أمكن التخلص من املادة يف مصارف الرصف الصحي أو يف مكبات EPA املعتمدة .
النشاط/الفعالية : بعض املواد الكيميائية تتفاعل بعنف مع املواد الكيميائية األخرى ، و البعض اآلخر غري 

مستقر و تتفكك بعنف إذا تم اخلل هبا ، فهذا القسم يشمل تلك اخلصائص .
حدود التعرض قصرية األمد STEL : و هي كمية تركيز املادة الكيميائية  بجزء من املليون أو باملليجرام لكل 

مرت مكعب ، و التي جيب أن ال يتم جتاوزها لفرتة قصرية ) عادة 15 دقيقة ( .
فإذا أشارت القياسات عىل أن تركيز املادة اخلطرة قد جتاوز حد الرتكيز ملعتمد ضمن الفرتة الزمنية املحددة 
فإن قيم املعدل الوزين مع مرور الوقت TWA سوف يكون ال فائدة منها و PEL و TLV سوف تكون قد تم 

جتاوزها و انتهاكها 7.
العضو اهلدف : يف هذا القسم يتم ذكر العضو أو األعضاء ) مثال: الكبد ، الكلية، اجللد ، العينني، الرئتني ... 
الخ (  أو اجلهاز أو األجهزة ) مثال: اجلهاز التنفيس ، اجلهاز العصبي املركزي ( التي يتوقع هلا أن تصاب بخطر 

أو برضر عند التعرض الزائد للامدة الكيميائية .
املعدل الوزين مع مرور الوقت TWA : عمليا جيب قياس معدالت تعرض العامل للامدة/ املواد الكيميائية لفرتة 
8 ساعات عمل . فإذا كان معدل TWA للعامل ال تتجاوز معدالت PEL أو TLV ، فإن العامل سوف لن يكون 
معرضا للخطر . و لكن هناك احتاملية بالطبع و خالل فرتات زمنية قصرية من اليوم العميل أن يتم جتاوز معدالت 

. STEL و يف هذه احلالة يتم الرجوع إىل قيم TWA حتى و لو مل يتم جتاوز قيم ، TLV و PEL
قيم حدود العتبة TLV : و يشمل هذا الرقم حدود الرتكيز ، فهذه القيم مشاهبة لقيم PEL عىل الرغم من أنه 
. فلجنة   OSHA ACGIH بدال من  الصناعات احلكومية  املؤمتر األمريكي ألطباء  قد تم استنباطها من قبل 
ACGIH تعمل عىل حتديث قوائمها سنويا بينام قائمة PEL نادرا ما حتدث . فاملواد املذكورة يف قائمة PEL تم 
ذكرها يف قائمة TLV باإلضافة إىل مواد أخرى زيادة عليها . فبعض القيم العددية لنفس املادة ختتلف يف كال 

من PEL و TLV . فقيم الـ PEL قيم قانونية ، بينام قيم الـ TLV قيم تطوعية موىص هبا . 
و بسبب كون القيم املذكورة يف TLV معرضة للمراجعة من حني آلخر ، فأغلب اهليئات و من أجل احلامية من 

. PEL بدال من قيم TLV خطر التعرض الزائد للمواد الكيميائية ، تعتمد عىل قيم

     29CFR1910.1000 7  معلومات إضافية ليست ذات صلة هبذا النقاش موضحة يف
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الملصقات
أغلب امللصقات املوجودة عىل زجاجات و أوعية املواد الكيميائية جيب أن تتوافق مع متطلبات النسخة احلالية 

– Z129.1 القيايس االختياري للمواد الكيميائية  الصناعيـة اخلطـرة – امللصـق التحذيـري ANSI مللصق

 و هذا امللصق القيايس جيب أن حيتوي عىل :
املادة الكيميائية املوجودة داخل العبوة / الزجاجة . • اسم 

• واحدة من الكلامت التحذيرية الثالثة : خطر، حتذير أو انتبه لإلشارة إىل درجة خطورة أو أخطار املادة الكيميائية .
التعامل معها . • اخلطر أو األخطار املتوقعة للامدة الكيميائية عند 

املادة اخلطرة . التأثريات الضارة لتلك  • معايري السالمة التي سوف حتمي املستخدمني للامدة من 
• تعليامت اإلسعافات األولية إذا لزم األمر لتخفيف أو منع تفاقم اإلصابة قبل توفر املساعدة الطبية .

• تعليامت يف حالة حدوث حريق ال سمح اهلل .
املادة الكيميائية  إن حدث ذلك . • طرق و تعليامت للتعامل مع املسكوب أو املدلوق من 

املادة الكيميائية إىل تعامل خاص أو طرق ختزين خاصة . • تعليامت إذا تطلبت 
• اسم و عنوان و رقم هاتف الرشكة املصنعة أو الرشكة املوردة .

 
MSDS قراءة الملصقات و ملصقات

تستخدم امللصقات و ملصقات MSDS بعض العبارات مثل » جتنب مالمسة » و » استخدم املادة مع توفري 
هتوية مناسبة » و عبارات حتذيرية أخرى ، تكون دالالهتا ليست واضحة متاما . و اجلدول التايل يوضح العديد 

من الفقرات و التحذيرات التي جيب عليك األخذ هبا .

MSDS كلمات و فقرات شائعة تستخدم في الملصقات العادية و ملصقات

التحذيرالوصفاجلملة
)قد تسبب( حساسية 

يف اجللد
املطول مع  أو  املستمر  االتصال 
هذه املادة قد يسبب حساسية يف 
اجللد إذا كنت رسيع التأثر هبا .

املصاب  العضو  اغسل   . املطول  أو  املبارش  االتصال  جتنب 
التعامل معها ، حتى لو أنت  جيدا بعد االستخدام أو بعد 

متأكدا من إهنا مل تالمس جلدك .
)قد تسبب( حساسية 

يف اجلهاز التنفيس
املطول  أو  املستمر  االستنشاق 
يسـبب  قــد  املادة  هــذه  مـع 
إذا  التنفيس  اجلهاز  يف  حساسية 

كنت رسيع التأثر هبا .

استخدم خزانة طرد الغازات . ال تستنشق الغبار أو الرذاذ 
أو األبخرة أو سحب املادة . اعمل عىل أن تبقى عبوة املادة 

مغلقة بإحكام .

خطر : تدل عىل أن خطورة املادة الكيميائية ممكن أن تسبب إصابات خطرية )مثل العمي ، أو فقدان أحد األطراف( 
أو حتى املوت .

حتذير : تدل عىل أن خطورة املادة الكيميائية ممكن أن تسبب إصابات أقل خطورة.
انتبه : تدل عىل أن املستخدمني جيب أن يكون حذرين عند استخدام أو التعامل أو حفظ املادة الكيميائية .
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جتنب استنشاق 
)الرذاذ، األبخرة ، 

السحب (

قــد تسبــب أضــرارا لو تــم 
استنشاقها.

تعلم أن تكون حذرا عند استخدام أو التعامل مع هذه املادة 
أبق عبوة   . السحب  و  األبخرة  و  الرذاذ  استنشاق  لتجنب 

املادة حمكمة اإلغالق عندما ال تستخدم .
جتنب مالمستها 

العينني
العينيــن  يف  هتيجــات  تسبب 

و أحيانا قد تسبب العمي .
العينني  املادة إىل أحد  إذا دخلت   . الواقية  النظارات  البس 
الطبيب  استدعاء  أثناء  دقيقة   15 ملدة  باملاء  جيدا  اغسلها 
املعالج . إذا المست املادة العدسات الالصقة التي تلبسها 

اخلعها فورا مع الغسل املستمر .
جتنب مالمستها اجللد 

أو املالبس
يسبب  قد  اجللد  مع  اتصاهلا 
ضــررا ، كمــا أن اتصاهلا مع 
املالبــس قد يعمـل عىل انتقاهلا 

إىل اجللد .

يف حالة اتصاهلا مع اجللد اغسل اجللد املصاب باملاء جيدا. 
اخـلـع املالبـس و األحذيـة و الساعـات اليدويـة امللوثـة 
املالبس األخرى  املالبس منفصال عن  اعمل عىل غسل  و 
أحزمة  و  األحزمة  من  ختلص   . ثانية  مرة  تلبسها  أن  قبل 

الساعات و األحذية و تعامل معها كمخلفات ضارة .
مادة يتوقع أو معروف عنها أهنا مرسطنة

مرسطنة. 
أن  و  حذر  بكل  املادة  هذه  مع  تتعامل  أن  جيدا  تدرب 
يكون ذلك يف منطقة معزولة يف املخترب . جتنب أن تستنشق 
أبخرهتا و جتنب مالمسـتها للجـلد أو املالبـس و العينيـن 
و البس املالبس الواقية املناسبة و استخدم األدوات املناسبة 

عند التعامل معها .
تسبب حروقا مؤملة و 

خطرية يف العينني
يف  خطرية  جروحا  تسبب  قـد 
العينني أو قد تسبب العمي إذا 

المست العينني.

إذا دخلت  الوجه.  قناع  و  الواقية  النظارات  البس كال من 
املادة إىل أحد العينني اغسلها جيدا باملاء ملدة 15 دقيقة أثناء 
العدسات  املادة  المست  إذا   . املعالج  الطبيب  استدعاء 

الالصقة التي تلبسها اخلعها فورا مع الغسل املستمر .
تشتعل قابلة لالحرتاق قد  أبخرة  عنها  يصدر 

املختبـر  ظروف  يف  حتتـرق  أو 
العاديـة . 

ال  األبخرة  تلك  أن  حيث  و   . اإلغالق  حمكمة  العبوة  أبق 
يمكن رؤيتها و يمكن أن تنتقل ملسافات عدة ، فأبق تلك 
عن  أقدام  عدة  بعيدة  صلبة  أو  سائلة  كانت  سواء  املواد 

مصادر اللهب و احلرارة و الرشار . 
تتلفه كاوية سوف  للجلد  مالمستها 

التي  األجهزة  تتلف  أهنا  كمـا 
تالمسها .

البس النظارات الواقية و جتنب استنشاق أبخرهتا و جتنب 
استخدم   . املالبس  أو  العينني  أو  للجلد  مالمستها  ايضا 

أدوات السالمة مثل قناع الوجه و أجهزة التنفس. 
صحية خطر أرضارا  تسبب  قد 

أحد  فقدان  خطرية.)مثل: 
األعضاء أو األطراف أو البرص 
يتخذ  مل  إذا  احلياة(  حتى  أو 

اإلجراءات الوقائية .

بطاقات  يف  و  العبوة  ملصق  عىل  املذكورة  التعليامت  اتبع 
MSDS . تعامل معها بكل حذر .

ال تسمح هلا أن 
تالمس العينني

حتى  أو  هتيجات  تسبب  قد 
العمي إذا المست العينني .

إذا دخلت  الوجه.  قناع  و  الواقية  النظارات  البس كال من 
املادة إىل أحد العينني اغسلها جيدا باملاء ملدة 15 دقيقة أثناء 
استدعاء الطبيب املعالج . إذا المست املادة العدسات التي 

تلبسها اخلعها فورا مع الغسل املستمر .
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ال تسمح هلا أن 
تالمس اجللد

المست  لو  أرضارا  تسبب  قد 
أو حتى  تتلفــه   اجللد حيــث 
الداخليــة  الطبــقات  ختتــرق 

للجلد .

قبل التعامل مع هذه املادة البس قفازات نظيفة مقاومة لتلك 
املادة لعدة دقائق عىل األقل . و انتبه هنا إىل أنه ال يوجد قفاز 
املادة  المس  .إذا  طويلة  لفرتات  كيميائية  مادة  ألي  مقاوم 

اجللد اغسله فورا باملاء ملدة طويلة .
قابلة قابلة لالنفجار أهنا  املادة  هذه  عن  يعرف 

لالنفجار عند ظروف معينة .
تعامل معهـا بكـل حـذر . و جتـنـب الصدمـات )الوقوع 

و الصدام( و الرشار و اللهب و احلرارة و غريها .
قد تشتعل أبخرهتا عند التعامل قابلة لالشتعال بشدة

معها يف الظروف االعتيادية .
أبق العبوة حمكمة اإلغالق عند عدم االستخدام . و حيث 
أن تلك األبخرة ال يمكن رؤيتها و يمكن أن تنتقل ملسافات 
عدة ، فأبق تلك املواد سواء كانت سائلة أو صلبة بعيدة عدة 

أقدام عن مصادر اللهب و احلرارة و الرشار .
)قد تكون( قاتلة لو تم 

استنشاقها
من   %50 موت  يف  تسببت 
حيــوانات التجـــارب التــي 

استنشقت تلك املادة .

ال تستنشق أبخرة أو رذاذ أو سحب تلك املادة . استخدم 
خزانة طرد الغازات عند التعامل معها . أو لو كنت مدربا 
و مؤهال من قبل طبيب ألن تستخدم أجهزة االستنشاق ، 

استخدم تلك األجهزة لتجنب خطر تلك املادة . 
)قد تكون( قاتلة لو 

تم بلعها
كمية  بلع  تم  إذا  الوفاة  تسبب 
لبعض   . املادة  تلك  من  كافية 
املواد السامة كمية أقل من جرام 

واحد تكفي أن تكون قاتلة. 

تعامل معها بكل حذر ، و اغسل يديك و ما حتت أظافرك 
هناك  أو  بلعها  تم  لو   . املخترب  مغادرتك  قبل  باملاء  جيدا 
شك يف بلعها استدع الطبيب حاال . ال ترغم الضحية عىل 

االستفراغ ما مل ينصحك الطبيب بذلك .
قد تشتعل أبخرهتا عند التعامل قابلة لالشتعال 

معها يف الظروف االعتيادية .
أبق العبوة حمكمة اإلغالق عند عدم االستخدام . و حيث 
أن تلك األبخرة ال يمكن رؤيتها و يمكن أن تنتقل ملسافات 
عدة ، فأبق تلك املواد سواء كانت سائلة أو صلبة بعيدة عدة 

أقدام عن مصادر اللهب و احلرارة و الرشار .
حليوانــات ضارة لو تم استنشاقها ضـــررا  سبــبت 

التجارب التي استنشقتها.
هذه  عىل  حيتوي  الذي  اهلواء  أو  أبخرة  استنشـاق  جتنـب 

املادة .
قد تسبب عدم ارتياح أو غثيان ضارة لو تم بلعها

أو إغامء أو أية أرضار أخرى.
قبل  باملاء  جيدا  يديك  اغسل  و   ، حذر  بكل  معها  تعامل 
بلعها  يف  شك  هناك  أو  بلعها  تم  لو   . املخترب  مغادرتك 
استدع الطبيب حاال . ال ترغـم الضحية عىل االستفراغ ما 

مل ينصحك الطبيب بذلك .
و مهيجة اجللــد  يف  هتيجــات  تسبب 

العينني و اجلهاز التنفيس
تـجنـب استنشـاق أبـخـرة و رذاذ و سحـب تلـك املـادة 

و مالمستها للجلد و العينني
أبقها بعيدا عن مصادر 

اللهب و احلرارة و 
الرشار .

أبخـرهتــا قد تشتعــل و / أو 
تنفجر .

مصادر  عن  بعيدا  املادة  أبق  و  اإلغالق  حمكمة  العبوة  أبق 
التعامل  و  استخدامها  قبل  أقدام  بعدة  احلرارة  و  اللهب 

معها .
عىل مسيلة للدموع حارق  و  مهيــج  تأثري  هلا 

القليلة  كمياهتا  تعترب  و  العينني 
العبوة  فتح  جمرد  خطرية.)عادة 

يسبب يف تسييل الدموع ( 

أفتحها فقط يف خزانة طرد الغازات ، ال تستنشق األبخرة . 
جتنب مالمستها للجلد و العينني . و جتنب تسخينها ايضا .
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أن تسبب تلفا يف الكروموسومات متطفرة و  حذر  بكل  املادة  هذه  مع  تتعامل  أن  جيدا  تدرب 
يكون ذلك يف منطقة معزولة يف املخترب . جتنب أن تستنشق 
أبخرهتا و جتنب مالمسـتها للجـلد أو املالبـس و العيـنني 
و البس املالبس الواقية املناسبة و استخدم األدوات املناسبة 

عند التعامل معها .
قابلة مؤكسدة مادة  أي  تؤكسد  سوف 

قابلة  مادة   : مثال  للتأكسد، 
لالحرتاق مثل العوامل املختزلة.

العبوة  أبق   . املختزلة  العوامل  و  املالبس  عن  بعيدا  أبقها 
حمكمة اإلغالق عند عدم التعامل معها .

فوق مشكل لفوق األكسيد أو  األكاسيد  فوق  تشكل 
عند  اهليدروجينية  األكاسيد 
أو  طويلة  لفرتة  هبا  االحتفاظ 

عند مالمستها للهواء.

العديد من فوق األكاسيد قابلة لالنفجار! ال تفتح أي عبوة 
ملاد مشكلة لفوق األكاسيد دون إذن مسبق من أستاذ املادة. 

فطريقة فتح العبوة يمكن أن يتسبب يف انفجارها .

غري سامة جدا و  جدا  خطرية  تأثريا  هلا 
عكسية عىل اجلسم . هذه املواد 
استنشاقها  عند  جدا  خطرية 
مالمستها  حتى  أو  بلعها  أو 
للجلد، و إذا تم تعاطي كميات 
الوفـاة .  مناسبـة منـها حيـدث 
و عادة و لكن ليس دائام توضع 
و  عىل عبواهتا عالمة اجلمجمة 

العظمتني.

جتنب مجيع أنواع االتصال مع هذه املادة . تدرب جيدا أن 
تتعامل مع هذه املادة بكل حذر و أن يكون ذلك يف منطقة 
جتنب  و  أبخرهتا  تستنشق  أن  جتنب   . املخترب  يف  معزولة 
املالبس  البس  و  العينني  و  املالبس  أو  للجلد  مالمستها 
التعامل  عند  املناسبة  األدوات  استخدم  و  املناسبة  الواقية 

معها .

مالمستها رسيعة االشتعال عند  فورا  تشتعل 
للهواء.

مجيع  أخذك  عند  معها  تعامل  و  للهوا  عرضها  فقط 
االحتياطات املناسبة .

تشوهات أخطار تناسلية و  الطفرات  تسبب 
خلقية

أن  و  حذر  بكل  املادة  هذه  مع  تتعامل  أن  جيدا  تدرب 
يكون ذلك يف منطقة معزولة يف املخترب . جتنب أن تستنشق 
أبخرهتا و جتنب مالمسـتها للجـلد أو املالبـس و العينـني 
و البس املالبس الواقية املناسبة و استخدم األدوات املناسبة 

عند التعامل معها .
عند مسببة للحساسية حساسية  تسبب  قد 

التعرض هلا ملرة ثانية أو ثالثة.
جتنب التعرض هلا من املرة األوىل .

املواد اجللد هذه  بأن  هبا  يقصد  عبارة 
يمكن امتصاصها من قبل اجللد 

و تسبب تأثريات جلدية .

حالة  يف  و   ، املالبس  و  العينني  و  للجلد  مالمستها  جتنب 
مالمستها للجلد اغسله فورا باملاء .

تسبــب تشوهــات خــلقيــة تشوهات خلقية
الوفاة أو  ينتج عن ذلك  و /أو 
األعضــاء  فـــي  تـشــوهات 

و األجهزة احليوية.

أن  و  حذر  بكل  املادة  هذه  مع  تتعامل  أن  جيدا  تدرب 
يكون ذلك يف منطقة معزولة يف املخترب . جتنب أن تستنشق 
و  العينني  و  املالبس  أو  للجلد  مالمستها  جتنب  و  أبخرهتا 
البس املالبس الواقية املناسبة و استخدم األدوات املناسبة 

عند التعامل معها .
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تسبب أرضار عىل الصحة عند سامة 
و  حقنها  و  بلعها  و  استنشاقها 
تسبب  قد   . اجللد  مع  اتصاهلا 
هلا  التعرض  عن  بليغا  رضرا 

لفرتات قصرية أو طويلة .

جتنب اتصاهلا مع اجللد . ال تستنشق أبخرهتا أو رذاذها أو 
سحبها . عند التعامل معها البس املالبس الواقية املناسبة .

استخدمها مع وجود 
هتوية مناسبة.

استنشاق أبخرة و رذاذ و بخار 
هذه املادة قد يكون ضارا .

أبق تراكيز هذه املادة يف اهلواء اجلوي الذي تتنفسه أقل من 
تراكيز PEL أو TLV ) أهيام أقل ( . ما مل تكن متأكدا من 
أو   PEL تراكيز  تبقي   ألن  مناسبة  املخترب  يف  التهوية  أن 
TLV ضمن املعايري املحددة ، استخدم تلك املادة يف خزانة 
طرد الغازات . أو لو كنت مدربا و مؤهال من قبل طبيب 
األجهزة  تلك  استخدم   ، االستنشاق  أجهزة  تستخدم  ألن 

لتجنب خطر تلك املادة .  

خصائص المواد الكيميائية 
باإلضافة عىل أمور األمن و السالمة ، فإن بطاقات MSDS توفر معلومات أخرى مهمة من خالهلا تستطيع أن 
تتعرف عىل الذوبانية و قابلة التطاير أو التبخر و خصائص أخرى باإلضافة إىل كيفية تصنيف الرشكة املصنعة 
تفاصيل  دراسة  املبذول يف  اجلهد  و  بالزمن  املعلومات حمدودة  من  املزيد  معرفة  إمكانية  و  الكيميائية  للمواد 

. MSDS العديد من بطاقات

MSDS تعلم الكيمياء من بطاقة
إن املعلومات التطبيقية املوجودة يف قسم النشاط/ الفعالية يف بطاقة MSDS يمكن أن تكون ذات فائدة عند 
التخطيط إلجراء جتربه عملية . فمثال تستطيع أن تستخدم القسم املتعلق يف نشاط املواد الكيميائية يف بطاقة 
MSDS و الذي حيتوي عىل معلومات حول عدم توافق املواد الكيميائية كأساس للتجارب املخربية التي تتطلب 

التعامل مع املواد الكيميائية .
البريكلوريك  أو محض  النيرتيك  أو محض  الكروميك  أكسيد  إىل  اخلليك  تنوي إضافة محض  إذا كنت  فمثال 
أو برمنجنات البوتاسيوم أو إىل أي عامل مؤكسد كجزء من التجربة فإنك  سوف تعلم و من خالل بطاقة 
MSDS إنه بالنسبة حلمض اخلليك و ألي مادة أخرى تنوي استخدامها بأن التفاعل سوف يكون عنيفا ، فإذا 
مل يتم التقليل من ملواد الكيميائية املستخدمة ، فإن شدة التفاعل سوف تكون كارثية . و سوف تكتشف بأنه ال 
جيب عليك أن ختلط خملفات حتتوي عىل محض اخلليك مع خملفات أخرى حتتوي عىل محض النيرتيك مثال . 
فإذا وجب عليك أن ختلط محض اخلليك مع أحد املواد األخرى غري املتوافقة ، فإنك عرفت اآلن إنه جيب أن 

تتحكم بظروف التجربة بكل حذر .
ايضا و بوجود التخزين اآلمن املحكم فإنك و من خالل ما تعلمته من قسم الفاعلية بأنه ال جيوز حفظ محض 
اخلليك بالقرب من محض النيرتيك أو أكسيد الكروميك أو محض البريكلوريك أو برمنجنات البوتاسيوم أو 

بجانب أية مادة مؤكسدة أخرى .
مثال آخر : االختالف يف معدل الذوبانية يف املاء : أّي املواد الكيميائية قابلة للذوبان يف املـاء؟ مجيـع النيرتيتـات 
و لكن فقط بعض الكلوريدات و الكربيتيدات . فبعض الكلوريدات غري ذائبة شحيحة الذوبان يف املاء الدافئ 
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و أخرى ال تذوب . و تعتمد ايضا ذائبية بعض الكربيتيدات عىل قيمة الرقم اهليدروجيني pH . فمعرفة التفاوت 
يف الذائبية يف املاء و يف املذيبات األخرى يعترب أمرا هاما بالنسبة إىل الكيميائي التحلييل .

بطاقة  يف  غريها  و  التفاصيل  تلك  إىل  فانظر  قاعدية،  أو  محضية  إما  اآلخر  البعض  و  متعادلة  األمالح  بعض 
MSDS ملعرفة املزيد عن املواد الكيميائية التي تستخدمها . فخصائص املواد الكيميائية فريدة و ختتلف لعدة 

أسباب ، و تذكر بأن مثل تلك املعلومات هامة جدا بالنسبة لطالب الكيمياء اجلادين .

تصنيف المواد الكيميائية الخطرة 
هناك املاليني من املواد الكيميائية و لكل منها خماطرها اخلاصة هبا . فإذا رغبت يف منع وقوع احلوادث أثناء 
العمل مع املواد الكيميائية يف املخترب ، فإنه يتوجب عليك أن تعرف خطورة املواد الكيميائية التي تتعامل معها. 

كطالب سوف تتعامل مع العديد من املواد الكيميائية ، فكيف يمكنك أن تعرف خطورة كل تلك املواد ؟
اإلجابة بسيطة : التصنيف . يمكن تصنيف أخطار املواد الكيميائية إىل عدة أصناف ، و أهم تلك األصناف 

التي جيب األخذ هبا و دراستها للوقاية من وقوع احلوادث موجودة يف املربع أدناه .

أمثلةالصنف
التيرتيتات و الربمنجناتات و الكروماتات.عوامل مؤكسدة

اهليدروجني ، الكربون ، اهليدروكربونات ، احلموض العضوية.عوامل خمتزلة
احلموض و القواعة القوية و بعض الضعيفة، اهلالوجينات.مواد كاوية

الفلزات القلوية و بعض اهليدريدات و الفوسفيدات و الكربيدات .مواد تتفاعل مع املاء
الفلزات القلوية .مواد تتفاعل مع اهلواء

املواد املرسطنة و السيانيدات و الفينول.مواد سامة جدا
اإليثانول و اهلكسان العادي و محض اخلليك.مواد أقل سمية

محض البكريك و يت إن يت و مركبات الديازو.مواد ذاتية التفاعل
احلموض مع القواعد ، و العوامل املؤكسدة مع العوامل املختزلة .مواد غري متوافقة

ر هلا أن تتفاعل مع بعضها  امللحق 2 يبني بعض األمثلة للمواد و املركبات غري املتوافقة مع بعضها البعض، فلو ُقدِّ
البعض سوف تنتج موادا سامة و ضارة . للقائمة كاملة يرجى الرجوع إىل كتاب "مرجع بريثريك ألخطار املواد 

الكيميائية النشطة ، تأليف أوربني يب، جي ، الطبعة السادسة ، بوتروورث-هينامن- لندن 2000 . 
 

المذيبات و أخطارها
بالتأكيد يعترب املاء أكثر املذيبات شيوعا عىل اإلطالق ، و كام ذكر سابقا فإن العديد من املواد الكيميائية تتفاعل مع املاء 
بلطف و البعض اآلخر يتفاعل بعنف .و ايضا يتم استخدام بعض املذيبات العضوية )مثل : األسيتون ، اهلكسان ، 
اإليثر البرتويل ، و ثالثي كلورو اإليثيلني( عىل الرغم من إهنا تظهر خطورة قابلية االشتعال . و من املدهش مالحظة 
أن السائل القابل لالشتعال ال يشتعل من تلقاء نفسه كسائل ، بينام أبخرة ذلك السائل هي التي تشتعل . و يعتمد 
معدل إنتاج السائل عىل األبخرة القابلة لالشتعال عىل معدل تبخر السائل والذي يزداد مـع زيـادة درجـة احلـرارة ، 
و عليه فإن السائل قابل لالشتعال أكثر خطورة عند درجات احلرارة املرتفعة ، مقارنة مع درجات احلرارة العادية . كام 

أنه جيب حفظ مجيع املواد السائلة أو الصلبة القابلة لالشتعال بعيدا عن املواد املؤكسدة و بعيدا عن مصادر احلريق.
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هناك بعض املذيبات العضوية تستطيع أن خترتق مسامات اجللد ، و عند مالمستها للجلد فإن مجيع املذيبات 
العضوية تسبب جفافا و تشققات يف اجللد ، كام أن أبخرة مجيع املذيبات العضوية سامة و البعض منها أكثر 
سمومية من اآلخر . و لكن األعراض الشائعة للتعرض الزائد للمذيبات العضويـة يشمل الدوخة أو الدوار 
و التلعثم يف الكالم و فقدن الوعي و نادرا الوفاة . أما األعضاء األكثـر إصابة فهـي اجلهـاز العصبـي املركزي 
و الكبد و الكليتني ، لذلك جتنب مالمسة تلك املذيبات للجلد . و عندما تكون ضمن اهلواء الذي نتنفسه ، 

. TLV و PEL فإن أبخرهتا جيب أن تكون ضمن تراكيز أقل من تلك املسموح هبا يف
القليل من املذيبات العضوية ) مثل : اإليثرات ، بعض اهليدروكربونات احللقية غري املشبعة العطرية( يمكن أن 
تشكل فوق األكاسيد القابلة لالنفجار ، و مثل تلك املذيبات خطرية جدا إذا ما تم السامح هلا بالتبخر إىل درجة 
 MSDS قريبة من اجلفاف . و يمكن ملعلمك أن يعطيك املزيد من التفاصيل حيال ذلك . دائام ارجع إىل بطاقات

قبل الرشوع بالعمل يف املخترب ملعرفة املزيد حول املذيبات العضوية التي تستخدمها .

الحموض و القواعد
)مثل : محض  الذوبان  قليلة  القواعد  الضعيفة و بعض  القوية و بعض احلموض  القواعد  و  مجيع احلموض 
اخلليك الثلجي، محض اهليدروفلوريك، محض اهليدروبروميك، و هيدروكسيد الكالسيوم( تعترب مواد كاوية ، 
و عندما تالمس العينني أو اجللد فإهنا تتلف و حترق األنسجة احلية بالكامل . فكلام كان احلمض أو القاعدة أكثر 
تركيزا و/أو كلام كانت مدة مالمستها بالعضو أكثر وقتا فإن إتالف ذلك العضو يكون مؤثرا و بليغا . فبعض 

احلموض و القواعد تبدأ يف إتالف األنسجة احلية و غريها خالل 15 ثانية من وقت مالمستها للعضو.
مجيع اهلاليدات اهلالوجينية محضية ، و حماليلها املائية سامة و أبخرهتا مهيجة بصورة خطرية للجهاز التنفيس ، 
و يعترب فلوريد اهليدروجني من أخطرها . فغاز فلوريد اهليدروجني و املحلول املائي منه تعتبـر سامـة جـدا ، 
و يمكن ألي منهام أن يمتص بسهولة خالل اجللد حيث خترتق اجللد بعمق و تتلف األنسجة الباطنية للجلد. 
االتصال مع حملول خمفف حلمض اهليدروفلوريك يكون بدون أمل لعدة ساعات ، و لكن بعد ذلك تظهر حروقا 
بالغة يف اجللد مع تأثرات داخلية عكسية ، و أمل مربح جدا . و اإلسعافات األولية خلطر محض  و تقرحات 
، و يمكن  توافر إعدادات مسبقة  تتطلب جتهيزات مسبقة هلالم )جل( خاص و  ، و  اهليدروفلوريك معقدة 
معرفة املزيد حيال ذلك من خالل قراءة بطاقة MSDS اخلاصة بحمض اهليدروفلوريك . و قبل التعامل مع أو 
استخدام هذا احلمض تأكد من إنك قرأت و اطلعت جيدا عىل مجيع املعلومات املوفرة يف بطاقة MSDS اخلاصة 
بحمض اهليدروفلوريك، كام أن أستاذ املادة جيب أن يعرف مسبقا اسم مستشفى للطوارئ ) أو طبيب خمتص 

ملعاجلة حروق محض اهليدروفلوريك ( .
محض الكربيتيك املركز يعترب محضا قويا للغاية ، و عامل إزالة للامء قوي جدا. فجميع حماليل محض الكربيتيك 
ما عدا اخلفيف جدا منها تعترب عوامل مؤكسدة ، و يوجد محض الكربيتيك ايضا عىل شكل محض الكربيتيك 
املدخن ) أوليوم( . ففي شكله هذا و الذي حيتوي عىل املزيد من SO3 يعترب عامال مؤكسدا قويا . و عند حتضري 
التقليب ، و تذكر إىل أن حرارة املحلول  حماليل مائية منه ، أضف احلمض و ببطء إىل املاء أثناء التحريك و 

سوف تعمل عىل رفع درجة احلرارة إىل مرحلة قد تسبب يف غيل أو تناثر املحلول .
محض النيرتيك يعترب ايضا عامال مؤكسدا قويا ، و عادة يتفاعل برسعة أكثر من محض الكربيتيك . فإذا وقع 
املصفر  البني  اللون  إىل  املصاب  فإنه حيول لون اجللد  بالكامل  و  النيرتيك عىل اجللد و مل يغسل جيدا  محض 

بسبب حدوث تفاعل تكسري الربوتني املوجود يف اجللد .
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محض الفوسفوريك محضا ضعيفا ، و احلمض املركز منه عبارة عن سائل لزج و يشبه محض الكربيتيك من حيث 
كونه عامل إزالة للامء قوي . و عند حتضري املحاليل املائية منه دائام أضف احلمض إىل املاء مع التحريك املستمر 
للمحلول . و بخالف أغلب احلموض و الذي هلا طعم الذع ، فإن املحاليل املخففة حلمض الفوسفوريك 
أغلب صناعات  املخفف كعامل حتلية يف  الفوسفوريك  يستخدم حملول محض  احلقيقة  و يف   ، هلا طعم حلو 

املرشوبات الغازية ، و مع ذلك ال تقم أبدا بتذوق أو بلع محض الفوسفوريك املوجود يف املخترب .
يعترب محض البريكلوريك عامال مؤكسدا قويا ، و خاصة عند درجات احلرارة العالية . فيمكن أن يتفاعل بعنف 
مع املركبات العضوية و مع العوامل املختزلة األخرى . و علية جيب استخدام محض البريكلوريك يف خزانة 
مزودة بدش للامء ، مصممة أو معدة خصيصا هلذه الغاية . ال تستخدم أبدا هذا اخلزانة قبل التأكد متام من أن 
دش املاء يعمل جيدا .ال تتعامل مع محض البريكلوريك عىل طاوالت مصنوعة من اخلشب أو رفها العلوي 
مصنوع من اخلشب أو أية مادة أخرى قابلة لالشتعال . احفظ زجاجات محض البريكلوريك يف طبق أو صينية 
مصنوعة من الزجاج أو السرياميك ذات حواف عالية بحيث تلم كل احلمض يف حالة كرس الزجاجة ال سمح 
جيب  و  إليها.  البريكلوريك  محض  اضافة  قبل  النيرتيك  بحمض  العضوية  املادة   ) عالج   ( أهضم  دائام   . اهلل 
مالحظة أنه إذا تم إضافة محض الكربيتيك إىل محض البريكلوريك ، فإنه يتسبب يف إزالة املاء منه و بالتايل تكون 
محض البريكلوريك الالمائي و الذي هو قابل لالنفجار عند درجات احلرارة العادية . ال تقم أبدا بخلط محض 
الفوسفوريك و محض الكربيتيك مع محض البريكلوريك . إلستريات البريكلورات تفجري تدمريي كالذي هو 

للنيرتوجليرسين ، و ايضا يمكن لبريكلورات الفلزات أن تكون قابلة لالنفجار.
محض البكريك اجلاف شديد االنفجار ، و جيب عليك أن تستخدمه فقط عند الرضورة رشيطة أن تكون مطلعا 
و مدركا أخطار هذا احلمض . و عىل الرغم من أن محض البكريك ليس قابال لالنفجار عندما يكون رطبا ، أال 
أن احتاملية تبخر املاء واردة و بالتايل يصبح جافا و صلبا و خطرا . تأكد من أن حمتويات محض البكريك رطبة 
قبل أن تفتح العبوة أو الزجاجة ، مع أخذ احليطة من انه قد تتشكل فوق األكاسيد القابلة لالنفجار يف حزوز 
الغطاء ، فإذا كان هناك استفسار حول كيفية فتح عبوة أو زجاجة محض البكريك قديمة بكل سالمة و أمن ، 
اعمل عىل غمس الزجاجة / العبوة يف املاء و يف ببطء شديد افتح الغطاء حتى يتسنى للامء أن يذوب أية بلورات 

قد تشكلت ، و من ثم يمكن إضافة املاء ليصيح محض البكريك مميئا .
إن أكثر القواعد استخداما يف املختربات األكاديمية هي هيدروكسيدات الفلزات القلوية و املحاليل املائية لألمونيا. 
تعترب مادة هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد البوتاسيوم من القواعـد القويـة ، و مهـا مادتيـن متلفتيـن للجـلد 
و العينني. فكن حذرا جدا عند حتضريك ملحاليل مركزة من تلك املادتني . حرارة املحلول العالية لكل منهام يمكن أن 
ترفع درجة احلرارة إىل مستويات خطرية – عالية جدا لدرجة يمكن أن تتسبب يف تناثر و تطاير املحلول – لذلك جيب 
التعامل معها بكل حذر . تعترب األمونيا يف املحلول املائي مادة قاعدية ضعيفة ، و أحيانا و عىل نحو خاطئ يطلق عليها 

اسم هيدروكسيد األمونيوم ،  كام أن أبخرة حماليل األمونيا املائية مهيجة و سامة، لذلك تعامل معها بكل حذر .

بعض األمثلة على المواد السامة
يستخدم  ألن  جدا  نشط  فهو  الفلور  خصوصا  و  سامة  و  مؤكسدة  عوامل  اهلالوجينات  مجيع   : اهلالوجينات 
ككاشف يف املختربات التدريسية . الكلور ايضا عامل مؤكسد قوي فال تتعامل مع الكلور إال إذا ُوفِّرت لك 
مجيع احتياطات السالمة اخلاصة التي تساعدك للتعامل معه . الربوم سائل كاٍو و متطاير ، و يسبب حروقا 

خطرية عند مالمسته للجلد ، و هو ايضا مسّيل للدموع لذلك جيب التعامل معه يف خزانة طرد الغازات .
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الزئبق : إن الزئبق املنسكب أو املدلوق قابل للتبخر و بالتـايل سـوف يمـأل اهلـواء املحيـط باألبخـرة السامـة، 
يتدحرج عندما يصطدم بسطح  فإنه سوف  الزئبق  انسكاب  ، يف حالة  تراكمية  الزئبق تعترب سموما  أبخرة  و 
صلب و بالتايل يتناثر إىل قطرات ، البعض منها صغري جدا بحيث ال يرى ، حتى القطرات املرئية يمكن هلا أن 

تلتصق باألسطح الناعمة ، لذلك جيب أن يكون التنظيف شامال .
أو مكنسة  أداة شفط  باستخدام  املندلق برسعة و بطريقة شاملة  أو  الزئبق املسكوب  املكان من  تنظيف  جيب 
شفط خاصة و ال تستخدم املكنسة الكهربائية العادية ، فأبخرة الزئبق يمكن هلا أن متر من خالل الكيس الورقي 
أو القامش اخلاص بمكنسة الشفط الكهربائية العادية . فبخار أو رذاذ أو قطرات الزئبق املعاد انتشارها يمكن 
هلا أن توسع من دائرة التلوث البخاري الحقا . راجع أستاذ املادة للمزيد من املعلومات حيال ذلك ، فوجود 

وحدات لتنظيف الزئبق يعترب رضوريا إلزالة بقايا الزئبق املتناثرة .
أما بقايا الزئبق املنترشة يف تشققات  طاولة العمل ، فيمكن احلد من خطر تبخرها أو تطايرها من خالل عملية 
امللغمة مع مسحوق اخلارصني أو مسحوق القصدير ، هذا إذا كنت متأكدا متام من أن دقائق الفلز سوف خترتق 

الشقوق الضيقة عميقا للوصول إىل قطرات الزئبق الدقيقة .
القواعد القوية : مجيع تلك املواد كاوية و يمكن أن تسبب حروقا كيميائية خطرية و تتلف العضو املصاب ، 
بام يف ذلك احتاملية اإلصابة بالعمى . و يمكن وصف القواعد القوية بأهنا غدارة و ماكرة ، فاملحاليل املركزة 
للقواعد القوية غالبا ال تسبب أي أمل ، حتى يسبب احلرق إتالفا تدمرييا يف العضو املصاب . و عىل الرغم من 
أنه يمكن وصفها بأهنا خمففة ، أال أن املحاليل املشبعة للقواعد القوية مثل هيدروكسيد الكالسيوم تعترب موادا 

كاوية قوية .
يوجد  عادة  و   ، نفاذة  رائحة  ذو  و  املاء  يف  للذوبان  قابل  و  اللون  عديم  غاز  الفورمالدهيد   : الفورمالدهيد 
الفورمالدهيد عىل شكل فورمالني ، و هو املحلول املائي للفورمالدهيد برتكيـز يتـراوح ما بيـن 56-37 % ، 

و غالبا حيتوي عىل 15% ميثانول .
أن  للبارافورمالدهيد  يمكن  و  »بارافورمالدهيد«  باسم  يعرف  متبلمر  شكل  عىل  ايضا  الفورمالدهيد  يوجد 
يتفكك إىل مونومري بالتسخني . استنشاق أبخرة الفورمالدهيد من الفورمالني أو البارافورمالدهيد أن يتسبب 
بتهيجات حادة يف حويصالت اجلهاز التنفيس العليا ، و بالتايل تتسبب بحدوث مرض الربو . ال تتنفس أبدا 
أبخرة الفورمالدهيد فيحتمل ايضا بأهنا قد تسبب مرض الرسطان ، و ايضا تتسبب يف حدوث هتيجات حادة 
يف العينني ناجتا عن ذلك تأثريات الحقة ال يمكن عالجها بغسل العينني .و ايضا يمكن أن تتولد حساسية يف 
اجللد نتيجة للتعرض املتكرر للمحاليل السائلة منه ، لذلك جيب جتنب مالمسة حماليل الفورمالدهيد للجلد 
و ذلك من خالل لبس قفازات النيوبرين أو املطاط البيوتييل أو قفازات متعدد كلوريد الفينيل . و الحظ هنا 
إىل أن هذه القفازات يمكن أن تقاوم من نفاذية الفورمالدهيد لفرتة حمدودة ، كام انه جيب التعامل و استخدام 

الفورمالدهيد يف خزانة طرد الغازات املصممة لذلك .  
هلا  الزائد  فالتعرض   ، التأثري  موادا سامة رسيعة  النيرتيالت  و  السيانيدات  تعترب   : النيرتيالت  و  السيانيدات 
قد يكون قاتال ، و عادة تظهر أعراض التسمم هلا إذا ما تم بلعها أو استنشاقها أو امتصاصها من قبل اجللد. 
الزائد  االستنشاق  و  عقيل  اختالل  يف  يتسبب  أن  يمكن  مثال  اهليدروجني  سيانيد  مادة  من  القليل  فاستنشاق 
ناجتا عنها سيانيد  املائية  تتميأ يف املحاليل  الفلزية يمكن أن  السيانيدات  الوفاة . كام أن بعض  منها قد يسبب 

اهليدروجني ، كام أن مجيعها يتحول إىل سيانيد اهليدروجني يف وجود احلمض .
قبل العمل مع السيانيدات تأكد من توافر حبوب نيرتيت اإليميل كامدة إسعاف أولية ، و ايضا تأكد من أن 
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معلمك يعرف اسم طبيب يستطيع التعامل مع حاالت التعرض الزائد للسيانيد و يستطيع التعامل مع حماليل 
نيرتيت الصوديوم و حماليل ثيوكربيتات الصوديوم كام هو جيب .  

الت فوق األكاسيد :  فوق األكاسيد العضوية و مشكِّ
فوق األكاسيد العضوية هي نوع خاص من املركبات تظهر مشاكل يف عدم استقرارها ، و تعترب فوق األكاسيد 
واحدة من بني أخطر املواد الكيميائية يتم التعامل معها يف املختربات الكيميائية و الصناعية ايضا . و كتصنيف 
تعترب فوق األكاسيد العضوية موادا قابلة لالنفجار و لكن بدرجة قليلة ، و لكن تكمن خطورهتا يف كوهنا حساسة 
جدا للصدمات و الرشار و احلرارة أو أي شكل آخر مثري هلا باالنفجار . فالعديد من فوق األكاسيد التي يتعامل 

معها بشكل يومي أو روتيني يف املختربات أكثر حساسية للصدمات من املواد املتفجرة املعروفة مثل يت إن يت .    
كام أن لفوق األكاسيد نصف عمر معني أو معدل حمدد لتتفكك حتت أية جمموعة ظروف ، فمعدل التفكك 
البطيء قد يتسارع تلقائيا إىل انفجار عنيف خاصة يف وجود كميات كبرية من فوق األكاسيد ، فهي حساسة 
جدا للحرارة و االحتكاك و الصدمات و الضوء و ايضا للعوامل املؤكسدة و العوامل املختزلة . ال تفتح أبدا 
األكاسيد  أن مجيع فوق  . كام  ايضا  قابل لالنفجار  فاملحتوى  بفوق األكسيد  ملوثة  أهنا  إذا شككت  أية عبوة 
العضوية قابلة لالشتعال بشدة ، فاحلرائق التي يدخل فيها كميات كبرية من فوق األكسيد جيب التقرب منها 
بحذر شديد، و ايضا يمكن  لفوق األكسيد املوجود كامدة ملوثة يف املذيب أن يغري مسار التفاعل املخطط له .

فيام ييل جمموعة من املركبات ُتكون أو ُتشّكل فوق األكاسيد :
• األلدهيدات .

• اإليثرات و خصوصا اإليثرات احللقية و اإليثرات املشتقة من الكحوالت األولية و الثانوية. من الرضوري 
تاريخ وصوهلا إىل املخترب ، بحيث  إيثر  إيثيل  إيثر و أيسوبروبيل  إيثيل  الكتابة عىل زجاجات و عبوات  جدا 
يمكن للمستخدم أن يتخلص من حمتوى العبوة أو الزجاجة خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستالم . ال تقم أبدا 

بتقطري اإليثر حتى تتأكد متاما بأنه ال حيتوي عىل فوق األكسيد ، و مع ذلك ال تقطر اإليثر حتى اجلفاف .
• املركبات التي حتتوي عىل ذرات اهليدروجني البنزيلية ، فمثل تلك املواد مسئولة عن تشكيل فوق األكسيد 

إذا كانت ذرات اهليدروجني عىل ذرات الكربون الثالثية ) مثال الكيومني – بنزين أيسوبروبييل-(.
• مركبات حتتوي عىل تركيب ألييل ) CH2=CHCH2– ( و يشمل ذلك أغلب األلكينات .

• الكيتونات و خصوصا الكيتونات احللقية .
الفينيليدين ( . الفينيل و كلوريد  الفينيليدين ) مثال: خالت  الفينيل و  • مركبات 

أمثلة عىل مركبات كيميائية يمكن أن تشكل تراكيز خطرية من فوق األكاسيد عند تعرضها للهواء :
• األوكتان احللقي . • اهلكسان احللقي .                                             

• ديكالني )ُعشاري هيدرونفثالني(.
• باراديكوسان.

إيثر . • إيثيل 
إيثر . • أيسوبروبيل 

. THF رباعي هيدروفيوران •
• ترتالني ) رباعي هيدرونفثالني (

 تأكد من أن أستاذ املادة يعلم مسبقا إذا كنت تنوي العمل مع تلك املركبات .

ُ
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3 – تقنيات مختبرية ينصح بها
التعامل مع األدوات و األجهزة

اتباع التوصيات التالية سوف يساعدك عىل القيام بالعمل بسهولة و جيعل التعامل مع األجهزة أكثر سالمة :
• خطط للعمل قبل الرشوع بالقيام بالعمل يف املخترب . تأكد من أنك تعلم ما سوف تعمل إذا تعرضت أنت 

أو أي شخص آخر حلادث أثناء العمل .
• حافظ عىل أن تكون منطقة العمل خالية من أية معوقات .

ايضا  انتبه  و   . العمل  بعيدا عن حافة طاولة  التوصيل  نظيفة و جافة و حمكمة  أدواتك بحيث تكون  • جهز 
ملدى قرب زجاجات الكواشف من مواقد اللهب أو العاملني اآلخرين و أجهزهتم . اخرت مكانا مناسبا حيتوي 

عىل أدوات التجربة و اسمح لعىل األقل 20 % من منطقة العمل أن تكون فارغة متاما من أية معوقات .
• ما عدا الوصالت الزجاجية و السيقان الزجاجية للتحريك و املخابري املدرجة ، استخدم أجهزة زجاجية 
من  خلوها  من  للتأكد  بدقة  الزجاجية  األدوات  افحص   . البريكس(   : )مثل  البوروسيليكات  من  مصنوعة 
العيوب و التشققات و الكسور . فالزجاجيات املكسورة جيب أن تصلح إذا أمكن ذلك ) راجع أستاذ املادة (، 

أو أن يتم التخلص منها يف حاوية خمصصة لذلك .
• جيب أن تكون األجهزة األخرى خالية من العيوب كالتشققات و الكسور و األسالك املحروقة و العيوب 

الواضحة . إذا كان لديك أي استفسارات أخرى يرجى مراجعة أستاذ املادة .
• وضع صينية كبرية حتت وعاء التفاعل لتعمل كأداة احتواء ثانية ألي مادة سائلة قد تنسكب يف حالة كرس الزجاج .

مناسب  مكان  يف  احلامية  واجهة  ضع   . النشطة  و  الفعالة  املخاليط  مع  التعامل  عند  احلامية  واجه  •استخدم 
حلاميتك و محاية اآلخرين . و تأكد من أن واجهة احلامية مثبتة بأثقال أو بأي أداة تثبيت بحيث ال تقع ، و ايضا 

البس النظارة الواقية و قناع الوجه عند استخدام واجهات احلامية .
القابلة لالشتعال : التعامل مع الغازات أو السوائل  • عند 

- ال تبق أي مصادر للهب أو للحريق يف منطقة العمل إال إذا وجهك أستاذ املادة للقيام بذلك .
- استخدم املحابس و املكثفات أو الشفاطات لضامن عدم ترسب املادة إىل الوسط املحيط .

- إذا أردت أن تستعمل السخان الكهربائي أو املانتل ، فال تقم  بأي عمل حتى تكون مطلعا عىل درجات 
درجة  من  أقل  احلرارة  درجة  أن  من  للتأكد  معها  تتعامل  التي  الكيميائية  املواد  جلميع  التلقائي  االشتعال 

االشتعال التلقائي .
منها  يتطاير  ال  وجدت(  )إن  التهوية  أو  التقليب  جهاز  و  حلرارة  بدرجة  التحكم  جهاز  أن  من  تأكدت   -

الرشار.
• كلام أمكن األمر استخدم جهاز تسخني كهربائي )سخان كهربائي( حمكم اإلغالق و ال يتطاير منه الرشار، 
أو استخدم البخار بدال من موقد اللهب . استخدم األجهزة التي ال يتطاير منها الرشار يف خمتربات الكيمياء 

عند التعامل مع املواد الكيميائية القابلة لالشتعال .
من  الفصل  أقامع  حمابس  و  صنابري  تفلت  ال  بحيث  أملئها  و  الكبرية  الفصل  أقامع  حمكمة  بطريقة  ثبت   •

أماكنها بسبب اجلاذبية . استخدم حلقات التثبيت لضامن ثبات الصنابري و املحابس .
أنابيب التوصيل بسلك أو ملقط . • استخدم مالقط حمكمة لتثبيت املكثفات ، و تأكد من تثبيت 

التجارب مع أجهزة التحريك بطريقة حمكمة لضامن ثباهتا. و بالطبع يفضل  بتثبيت الدوارق أو أوعية  • قم 
املقلب املغناطييس يف حالة املواد غري اللزجة .
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مائال  ليس  و  الوسط  يف  اجلهاز  أو  للنظام  الثقل  مركز  يكون  بحيث  حلقي  بحامل  املعلقة  األجهزة  ثبت   •
ألحد األطراف . ركب اجلهاز أو النظام بحيث يسهل إزالة السخانات أو احلاممات املائية من أسفله برسعة. 
أدوات   . للطاولة  العلوي  السطح  عىل  بإحكام  مثبتة  تكون  أن  جيب  الثقيلة  األوزان  حلمل  املهيأة  احلوامل 

االرتكاز جيب أن تثبت بإحكام من األعىل و األسفل .
• ال تضع أي جهاز أو أداة أو صناديق معبأة أو فارغة أو زجاجيات للمواد الكيميائية أو أي أجسام أخرى 

عىل األرض .
• ال تسخن أي وعاء مغلق . تأكد من أن وعاء التسخني مزود بفتة هتوية .

• قبل أن تسخن أكثر من عدة مليلرتات من السائل يف وعاء ال يتطلب حتريك ، أضف بعض فتاتات الرخام 
– كام هو احلال  . فلو كان هناك احتاملية  أنبوب زجاجي قصري مغلق من طرف واحد  أو  الغليان(  )فتاتات 
يف بعض جتارب التقطري األخرى – حلدوث تفاعل طارد للحرارة خطر أو تفكك للامدة ، فاستخدم مقياس 
للحرارة بحيث يكون طرفه األسفل يف السائل . و هذا األمر يوفر حتذير عن سري التفاعل و قد يسمح بتوفري 

الوقت إلزالة احلرارة و توفري نظام تربيد خارجي .
• استخدم حمبس مناسب للغاز يف حالة احتاملية تصاعد الغازات أو األبخرة السامة .

فيها األبخرة  أو يدخل  ينتج عنها  التي  التجارب  تعترب مناسبة و مويص هبا جلميع  الغازات  • خزانات طرد 
تستقر  بالتايل  و  اهلواء  كثافة  أعىل من  كثافتها  القابلة لالشتعال  األبخرة  أغلب   . القابلة لالشتعال  أو  السامة 
عىل السطح العلوي للطاولة أو عىل األرض و التي قد تنترش إىل موقد اللهب أو أي مصدر حرارة آخر و بالتايل 
تشتعل ثانية بصورة راجعة .فإذا مل يتم التحكم باألبخرة القابلة لالشتعال – ضمن خزانة طرد الغازات عىل 
سبيل املثال – فإهنا يمكن أن تتطاير و تنترش و تتعدى فوهة الوعاء الذي هي فيه و من ثم يمكن هلا أن تنتقل 
عىل مستوى سطح األرض و بصورة غري مكتشفة و إىل مسافات بعيدة . فإذا كان هناك مصدر للهب من مسافة 
فإن سيل البخار سوف يشتعل بصورة راجعة إىل الوعاء و الذي ينتج عن ذلك إما اشتعال السائل يف الوعاء أو 

التسبب يف انفجار األبخرة املوجودة بالقرب من الوعاء.
 . داخليا  ينفجر  قد  الذي  و  منخفض  بضغط  يعمل  نظام  مع  التعامل  عند  الغازات  طرد  خزانة  • استخدم 
أغلق خزانة طرد الغازات ليعمل كواجهة محاية و لكـن الحـظ هنا ما مل تكـن خـزانة طـرد الغازات مهيـأة 
و مصممة هلذا االستخدام ، فإن مثل تلك اخلزانات ال يمكن االعتامد عليها يف حالة حدوث أي انفجارات . 

استخدام األدوات
خزانات طرد الغازات المخبرية

 تعمل خزانات طرد الغازات عىل التحكم بمدى التعرض لألبخرة السامة و القابلة لالشتعال، فهي حتمي من 
االنفجارات الضمنية و الداخلية و ليس من االنفجارات العادية . فإذا توجب عليك إجراء جتارب ينتج عنها 
انفجار فقم بذلك من وراء واجهة محاية مصممة و مصنوعة هلذه الغاية . فخزانات طرد الغازات العادية ليست 

قوية لدرجة كافية لتتحمل القوى الناجتة عن أية انفجارات و لو كانت بسيطة .
قبل بداية العمل تأكد من أن خزانة طرد الغازات تعمل بصورة صحيحة ، فإذا كان لديك أي سؤال اسأل أستاذ املادة 
فورا . فال تعتمد عىل مالحظة أن خزانة طرد الغازات تستطيع أن تشفط منديل ورقي و أن الشفط يعمل جيدا ، ففي 
أفضل احلاالت ذلك يعني بأن خزانة طرد الغازات تستطيع أن تشفط بعض اهلواء إىل اخلارج . فخزانة طرد الغازات 

التي تعمل بصورة جيدة  ذات جمرى هوائي مناسب و فعال و غياب أية مشاكل أو اضطرابات فعالة .
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ال تغلق أبدا حتى و لو كان جزئيا وصالت التهوية أو الفتحات أو الشقوق املوجودة يف اجلدار اخللفي أو يف 
سقف خزانة طرد الغازات . ال تقم أبدا بتحويل جمرى سيل اهلواء إىل اخلارج إىل داخل الغرفة ، و خصوصا 

املجاري اهلوائية املوجودة يف سقف الغرفة و التي هي بالقرب من خزانة طرد الغازات . 
القادمة من الشبابيك أو  امللوثات  الغازات أن تغلق بسبب األوراق أو  يمكن للمجاري اهلوائية خلزانة طرد 
العمل عىل خزانة طرد  . لذلك عن  الغازات  العاملني عىل خزانة طرد  أماكن  أو حتى بسبب تغيري  األبواب 

الغازات أبق الشباك السحاب للخزانة مغلقا أو أبقه مفتوحا ألقرص مسافة ممكنة .
أبق وجهك بعيدا عن مسار الشباك السحاب ، و ضع أدواتك يف خزانة طرد الغازات و أبق نفسك بعيدا عن 
اخلزانة بمسافة ال تقل عن 15 سم من احلافة اخلارجية للخزانة . كام اعمل عىل إجراء التجربة يف اجلهة البعيدة 

أو اخللفية من اخلزانة و لكن ال تغلق فتحات التهوية اخللفية .
فإذا كان من الرضوري أن حتتوي التجربة أو كان من الرضوري أن يتم جتميع املذيبات أو األبخرة السامة ، فإن 
اجلهاز أو النظام املستخدم يف التجربة جيب أن يكون حمكام التثبيت بمكثفات و حمابس و مشابك حسب احلاجة .

كام أن خزانات طرد الغازات ليست الوسيلة املناسبة للتخلص من خملفات املواد الكيميائية اخلطرة أو املذيبات 
املتطايـرة. و جيدر التنويه هنا إىل أن يف حالة محض البكريك هناك خزانات خاصة مصممة للتعامل مع تلك املادة .

و ايضا خزانات طرد الغازات ليست املكان املناسب حلفظ املواد الكيميائية و غريها . فاملواد الكيميائية املخزنة 
يف خزانة طرد الغازات يمكن أن تتفاعل مع أنظمة املشغلة للخزانة ، و بالتايل تتلف تلك األنظمة ، كم أن يف 

حالة وقوع حادث أو حريق فإن كل مادة توجد يف اخلزانة سوف تشتعل و تدخل يف احلريق . 

تحذيرات حول استخدام األجهزة الكهربائية
إن التيارات الكهربائية و ذات الفولتية و األمبريية املنخفضة و حتت ظروف معينة يمكن أن تتسبب يف حدوث 
صدمة مميتة . فالفولتية األقل من 24 فولت للتيار الكهربائي املرتدد ممكن أن تكون خطرية و تسبب هتديد قاتل 
أو مميت . و باملقارنة فإن دوائر التيار الثابت ذات الفولتية املنخفضة يف العادة ال تظهر أية أخطار حلياة اإلنسان 
عىل الرغم من احتاملية حدوث بعض احلروقـات املؤملـة . فاالتصـال املستمـر بالدارة احليـة يزيـد من التلف 

و اخلراب و خاصة احلروق ، لذلك اتبع التعليامت التالية :
األدوات  و  األجهزة  يركبوا  أو  يصلحوا  أن  عليهم  جيب  اخلربة  أو  بالتدريب  املؤهلني  األشخاص  فقط   •

الكهربائية .
• ال تستعمل األسالك الكهربائية كدواعم ، و ال تسحب األسالك الشغالة .

• فورا قم بتدوين و تسجيل أي أعطال كهربائية أو أي مؤرشات تدل عىل ارتفاع درجة حرارة اجلهاز. 
العوازل  أن  من  متأكدا  لتكون  دورية  بصورة  و  آلخر  حني  من  الكهربائية  األجهزة  مجيع  بفحص  قم   •
تأكد  القوابس و  . افحص  أو ممزقة أو خمدوشة أو عطالنه  بالية  املوجودة عىل األسالك و الوصالت ليست 

من أهنا ليست منحنية أو عطالنه و تأكد من أن السلك الثالث موصول باألريض . 

أجهزة الطرد المركزي
جيب أن تكون أجهزة الطرد املركزي املوضوعة فوق طاولة العمل مثبتة جيدا بحيث يضمن عدم »حركتها« 
إىل حافة الطاولة أو أن تصطدم بأية أجهزة أو أدوات . جيب تطبيق التعليامت التالية لضامن العمل اآلمن مع 

أجهزة الطرد املركزي :
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• إذا حدث هناك أي اهتزاز ، أوقف جهاز الطرد املركز فورا و افحص توزيع الثقل يف اجلهاز ، فإذا حدث ذلك 
قم بإعادة توزيع األنابيب يف الصينية الدوارة .

• دائام أغلق غطاء جهاز الطرد املركزي قبل الرشوع بالعمل و أبقه مغلقا طوال فرتة عمل اجلهاز .
• ال ترتك جهاز الطرد املركزي حتى تتأكد من أنه قد وصل إىل الرسعة املطلوبة و إنه يعمل بسالسة بدون أية 

اهتزازات .
• إذا مل يكن جهاز الطرد املركزي مدعام بكابح ، اسمح جلهاز الطرد املركزي أن يتوقف لوحده ، أما إذا كان 

مزودا بكابح استخدم الكابح و ال تستخدم يدك لتوقف دوران اجلهاز.
• إذا طلب منك ذلك فقط و من قبل أستاذك ، اعمل عىل تنظيف حمركات جهاز الطرد املركزي و األنابيـب 

و التجاويف الداخلية بانتظام و استخدم حملول تنظيف معتدل غري كاٍو.

استخدام البخار
بعض املختربات مزودة بمخارج بخار )صنابري بخار( توجد عىل طاوالت املخترب و لكن يف بعض املختربات 
فالبخار ساخن جدا و يمكن أن   . البخار كلام احتاجوا لذلك  أدوات لضخ  بتجهيز  الطالب  يقوم  األخرى 
يتسبب بحروق مؤملة و شديدة و بالغة يف اجللد و األنسجة الباطنية . عند التعامل مع البخار البس قفازات 
مصنوعة من القامش السميك أو من اجللد ، و البس ايضا النظارات الواقية و قناع الوجه و معطف أو مريول 

املخترب ، و ال تعمل أبدا عىل توجيه البخار نحو أي شخص .
عند إجراء التقطري البخاري قلل من جتمع املكثَّف يف دورق التقطري ، و تذكر أن حرارة تكثيف البخار عالية جدا. 
فالتعبئة الزائدة غري املرغوب هبا للدورق إذا كان املكثف الداخل من أنبوب البخار مغلقا أو إذا كان الدورق 

مسخن أو معزول ملنع التكثيف الزائد . ال تعمل عىل غمر املكثف من خالل مترير البخار برسعة كبرية.

استخدام الهواء المضغوط
مصدرا  يعترب  املختربات  يف  ر  املوفَّ املضغوط  فاهلواء   ، املضغوط  للهواء  بمخارج  مزودة  املختربات  أغلب 
أية جروح أو فتحات يف  ه اهلواء املضغوط نحو اجللد فإنه سوف خيرتقه بدون مالحظة  للخطورة ، فإذا ُوجِّ
اجللد و بالتايل جيعل منطقة اجللد املصابة منتفخة مثل البالون ، و لألسف األمل الناتج عن ذلك يعترب مربحا 
للغاية و الرضر الناتج عن ذلك يتطلب تدخل املستشفى ، لذلك ال تقم أبدا بتوجيه اهلواء املضغوط نحوك أو 

نحو أّي شخص آخر .

مصابيح األشعة فوق البنفسجية
 هناك نوعان من األخطار مرتبطان مع استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجية ، اخلطر األول يتعلق باألشعة 

بحد ذاهتا و اآلخر متعلق بطريقة التعامل أو العمل مع مصابيح األشعة فوق البنفسجية .
مجيع اإلشعاعات التي هلا طول موجي أقل من 250 نانومرت جيب اعتبارها خطرة ، لذلك قم بتشغيل األشعة 
فوق البنفسجية يف صندوق مانع لإلشعاع حمكم للغاية . البس النظارات الواقية ذات العدسات املاصة لألشعة 
فوق البنفسجية ، فإذا مل تفعل فإن عينيك معرضتان للضوء عند ذلك الطول املوجـي . البس بنطلون طويـل و 
قميص أو بلوزة ذات الُكم الطويل لضامن محاية جسمك من خطر األشعة ، كام أن اجللد املعرض لألشعة فوق 

البنفسجية سوف حيرتق بأمل مربح مشابه حلروق أشعة الشمس .



31

جيب املحافظة عىل مصابيح الزئبق املستخدمة يف توليد األشعة فوق البنفسجية باردة إىل حد ما ، و العمل معها 
ضمن نظام مغلق للحد أو ملنع أي خطر ناتج عن انفجار أو انكسار املصباح و بالتايل ترسب بخار الزئبق . تأكد 
من أن املصباح الذي تتعامل معه جمهزا بكل عناية . ال تقم أبدا بالتعامل مع مصابيح الزئبق و يديك عاريتني. 
فبقع الزيت من جلدك تتلف سطح الزجاج اخلارجي . فإذا مل يتم تنظيف بقع الزيت بكل عناية و دقة فإهنا 
سوف حترتق عىل الزجاج و بالتايل تتسبب يف تولد حرارة زائدة عىل السطح خالل تشغيل املصباح ، و عليه 

يمكن للغطاء اخلارجي أن ينكرس.
عند الوصول إىل هناية العمر االفرتايض للتشغيل اآلمن ملصباح الزئبق ، فإن املرشحات املاصة لألشعة فوق 
البنفسجية املوجودة يف اجلدران الزجاجية من الداخل ممكن أن ترفع من درجة احلرارة إىل درجات حرارة أعىل 
مما هو آمن ، لذلك تأكد من أن عداد حساب العمر االفرتايض أو زمن التشغيل يعمل و بالتايل يمكنك معرفة 

الزمن الكيل لساعات التشغيل .

التحكم في درجات الحرارة
 العديد من التفاعالت جيب أن تبدأ بالتسخني و بسبب كون معدالت تفاعل أغلب التفاعالت الكيميائية ترتفع 
بارتفاع درجات احلرارة ألن التفاعالت الشديدة الطاردة للحرارة يمكن أن تصبح خطرية ، إال إذا أخذ بعني االعتبار 
توفري تربيد مناسب . بعض التفاعالت الطاردة للحرارة لدهيا فرتة استقرار أولية ، ففي مثل تلك التفاعالت إذا تم 
إضافة املزيد من املواد يف البداية فإن التفاعل سوف يصبح عنيفا جدا بسبب تولد أبخرة التكثيف فوا انتهاء من فرتة 
االستقرار ، لذلك جيب توفري حوض تربيد مسبقا و أن يكون جاهزا لالستعامل فورا لتربيد دورق أو وعاء التفاعل . 

و تذكر هنا أن السوائل اللزجة تنقل احلرارة بصورة ضعيفة و بالتايل تتطلب تدبري وقائي خاص .
تتطلب العديد من التفاعالت بعض التحكم يف درجة احلرارة ، لذلك ركب أجهزة و أدوات التجربة بطريقة 
متكنك من التفاعل بكل من التربيد و التسخني ، أي: بطريقة تسهل عملية تسخني و تربيد التفاعل بسهولة عند 
احلاجة . فمثال عند تسخني حمتوى أنبوبة اختبار بواسطة موقد للهب ، فمن السهل زيادة التسخني و السامح 
ملحتويات األنبوب أن تغيل بالكامل ، و لتجنب ذلك امسك أنبوبة االختبار بواسطة ماسك األنبوب و سخن 
األنبوب بلطف عىل طول األنبوب و ليس من طرف األنبوب السفيل ، أو قم بتسخني حمتويات األنبوب يف 

محام مائي ساخن و ال تقم أبدا بتوجيه فوهة األنبوب نحويك أو نحو أيٍّ من زمالئك .

حمامات الرمل و الزيت
عندما تستخدم الرمل الساخن أو الزيت الساخن خذ احلذر بأن تتجنب الرذاذ املتطاير إذا ما وقع املاء أو أي 
سائل عضوي آخر يف الرمل أو الزيت الساخن . جتنب التسخني الزائد للحامم الزيتي ، و راقب أدخنة الزيت 
املتصاعدة ، فالزيت املدخن يعني أنه ساخن جدا و يمكن أن ينفجر إىل هلب يف أية حلظة . فإذا تصاعدت أدخنة 
احلامم الزيتي قم فورا بفصل مصدر احلرارة و استدع أستاذ املادة . فال ترتك احلامم الزيتي أو الرميل حتت العمل 
بدون أي انتباه أو أن ترتكه يعمل لوحده ، إال إذا كان احلامم مزودا بجهاز حساس لدرجات احلرارة العالية 

يقطع التسخني تلقائيا و مزودا بمؤرش يدل عىل ذلك ) زيت ساخن- رمل ساخن( . 
العيوب. ال  و  التشققات  الزيتي خالية من  أو  الرميل  احلامم  املستخدمة يف  الزجاجية  األدوات  أن  ايضا  تأكد 
تستخدم احلامم الرميل أو الزيتي إال إذا كان مزودا بمقياس للحرارة أو بأي جهاز آخر يدل عىل درجة احلرارة. 
كام أن احلامم الزيتي جيب أن يكتب عليه اسم الزيت املستخدم و درجات احلرارة اآلمنة لالستخدام . و خذ 
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أو  انكسار  الناتج عن  الرمل الساخن و  مجيع االحتياطات الالزمة الحتواء أي انسكاب للزيت الساخن أو 
انقالب احلاممات .

حمامات التبريد و مغلفات التبريد
د ليس باردا بكفاية ألن يستخدم كحامم تربيد أو كمغلف للتربيد فإن امللح و الثلج يمكن  عندما يكون املربِّ
استعامهلام هلذه الغاية . و لدرجات احلرارة املنخفضة فإن الثلج اجلاف مع سائل عضوي يمكن أن يستعمـل . 

و إذا تطلب األمر درجات حرارة أكثر انخفاضا يمكن استعامل سوائل .

حمامات التبريد الثلج الجاف و مغلفات التبريد
الثلج اجلاف  بان  يقال و لكن بصورة خاطئة  ما  فغالبا   . الثلج اجلاف  استخدام  التالية عند  اتبع اإلرشادات 
يمكن أن »حيرق« اجللد . و لكن الصحيح أن يقال : »ما مل ُيتخذ اإلجراءات الوقائية املناسبة فإن الثلج اجلاف 
باليدين  اجلاف  الثلج  مع  تتعامل  أو  فمثال ال متسك   . تربيدها«  األيدي من خالل  أو  األصابع  يتلف  سوف 
املجردتني ، فإذا كان جلدك رطبا و لو قليال فإنه قد يتسبب بتجميد ُمربح . استخدم امللقط أو قطعة قامش 
اجلاف  الثلج  . ال تضع مطلقا  اجلاف  الثلج  مع  التعامل  عند  الكرايو  أو  اجللد  قفازات من  البس  أو  سميكة 
يف فمك و البس النظارات الوقائية عند تقطيعك و تكسريك للثلج . و الثلج اجلاف قابل للتسامي ناجتا عن 
ذلك غاز ثنائي أكسيد الكربون و هو غاز خانق . تأكـد مـن أنـك حمميـا جـدا بنـظام هتويـة مناسـب عنـد 
تعامـلك و استخدامك للثلج اجلاف . ال ختفض رأسك انو تضع رأسك يف صندوق الثلج اجلاف . فإنه ال 

يتوفر أكسجني بكفاية و بالتايل يمكن أتن يتسبب عن ذلك االختناق . 
إىل  األمر  يتطلب  بالتايل  و  العضوي   السائل   – اجلاف  الثلج  التربيد  حوض  استخدام  األمر  يتطلب  أحيانا 
إجراءات وقائية إضافية . فمثال و لكي يتم استخدامها بأمن و سالمة مع الثلج اجلاف فإن السائل العضوي 

النموذجي جيب أن حيقق اخلصائص اخلمسة التالية :
1 – غازاته غري سامة .

2 – لزوجته قليلة .
3 – غري قابل لالشتعال .

4 – قليل التطاير و التبخر .
5 – درجة جتمده مناسبة .

كام أن االختبار النهائي للسائل سوف يعتمد ايضا عىل متطلبات درجات احلرارة ، فال يوجد سائل حيقق مجيع 
القوسني تدل عىل رقم  ) األرقام ما بني  أمثلة عىل سوائل جيب أن ال تستخدم  فيام ييل  . و  السابقة  الرشوط 

الرشوط السابقة التي تتوافق معه ( :
• إيثيل أيثري ) 3 و 4 (

• أسيتون ) 3 و 4 (
• بيوتانون ) 3 و 4 (

و بالطبع هناك سوائل أخرى إىل حد ما قابلة لالشتعال و متطايرة ) 3 و 4 ( ال يمكن استعامهلا كسوائل يف 
أحواض التربيد ، و لكن السوائل التالية يمكن أن تكون مناسبة لالستخدام .

• 60 % جاليكول اإليثيلني ، 40 % ماء ) 2 (
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• 60 % جاليكول الربوبيلني ، 40 % ماء ) 2 ( 
• كحول أيسوبروبييل ) 3 (

• إيثانول ) 1 و 3 (
بعد اختبار السائل أضف إليه بعض القطع الصغرية من الثلج اجلاف بالتدريج أو أضف السائل و بكميات 
قليلة و عىل دفعات إىل الثلج اجلاف ، و يف كال احلالتني أو الطريقتني انتظر حلدوث الرغوة للتوقف قبل الرشوع 

باإلضافة التالية .

أحواض تبريد السوائل المجمدة و مغلفات التبريد 
تدرب أن تكون حذرا عند استخدام السوائل املجمدة كمواد للتربيد . اتبع التعليامت و اإلرشادات املوجودة 
يف بطاقات MSDS حول السائل املجمد الذي تنوي استخدامه . احذر من كل مادة مربدة ذات درجة حرارة 
منخفضة مثل سائل النيرتوجني حيث تعمل عىل تكثيف أكسجني اهلواء اجلوي عىل الفور و يمكن أن يسبب 
انفجارا لو اتصل مع أية مادة قابلة لالشتعال . و فيام ييل بعض احتياطات األمن و السالمة الالزم األخذ هبا :

لتجنب أي غليان  ببطء  املجمد  السائل  املراد جتميده يف  ، اغمس اجلسم  الوجه  قناع  القفازات و  • استخدم 
مفاجئ أو انسكاب للسائل املجمد .

التهوية عند نقل السوائل . • استخدم حاويات جيدة 
احتوائها  و حممية من خالل  البوروسيليكات  تكون مصنوعة من زجاج  أن  الزجاجية جيب  ديوار  • دوارق 
حدوث  عند  تتناثر  قطع  أي  الحتواء  ذلك  و  معدين  غالف  يف  موضوعة  أو  بالكامل  تغلفها  قامش  بقطعة 

انفجار أو انكسار .
عنـد  ديـوار  دورق  حافـة  عـىل  التربيد  سائل  تصب  أن  جتنب  لذلك  للكرس  قابلة  ديوار  دورق  حافة  • إن 
ملئـه و ذلك الحتاملية كرسة و تناثره . و لنفس السبب ال تصب السائل املجمد خارج دورق ديوار . استخدم 

حمقان لتلك العملية ، و ايضا يفضل استخدام دورق ديوار معدين أو بالستيكي لتجنب مشكلة االنكسار .
• ال تستخدم الثريموس املنزيل أو أي وعاء معزول بدال من دورق ديوار . إن الثريموس و أية أوعية حفظ 
ألن  كافية  بدرجة  مصممة  ليست  هي  و  العادية  الباردة  املستهلكة  السوائل  حلفظ  مصممة  معزولة  أخرى 

تستعمل يف املختربات .

العمل مع الضغط المخفض
احم نفسك من املجففات املخلخلة من خالل تغليفها بقطعة قامش تغلفها بالكامل أو احتوائها بصندوق متني 
ن فقط السوائل  أو قوي أو يف وعاء واق معتمد لضامن عدم تطاير الزجاج املتناثر عند انكسارها . احفظ أو خزِّ
تأكد من أن الضغط  تفتح املجفف املخلخل  . قبل أن  الرطوبة  يراد محايتها من  التي  أو  املاء منها  إزالة  املراد 
اجلوي قد تم معادلته ، و أحيانا قد يالحظ بأن غطاء املجفف قد يكون جممدا يف مكانه بعد معادلة الضغط 
اجلوي . حاول أن تستخدم سكني أو مرشط كإسفني و قم بالطرق عىل طرف السكني أو املرشط طرقا خفيفا 

بواسطة مطرقة خشبية لتحرير الغطاء . 
أحط أو طوق األدوات التي تعمل حتت الضغط بغطاء واٍق . فلو كنت تستخدم مضخات تفريغ اهلواء ، ضع 
مغلف التربيد ما بني الزجاجيات و بني مضخة التفريغ ، بحيث املواد املتطايرة من التفاعل أو من عملية التقطري 

ال تذهب إىل املضخة الزيتية أو إىل اخلارج حيث اهلواء اجلوي يف املخترب .



34

أن  كام   ، املخترب  يف  الغازات  طرد  خزانة  باجتاه  باملضخات  اخلاصة  التهوية  خمارج  اجعل  ذلك  أمكن  كلام  و 
مضخات تفريغ اهلواء املزودة بسري ناقل للحركة جيب أن تزود بجهاز واق من السري و أخطاره .

تستخدم مضخة الرتشيح املائية ذات الضغط املنخفض لغايات الرتشيح و لبعض التجهيزات الدوارة .
ذو  ترشيح  دورق  استخدم  فمثال   ، املنخفض  الضغط  عل  للعمل  املهيأة  أو  املصنوعة  الزجاجيات  استخدم 
جدار سميك مصمم هلذا الغاية ، و ال تقم أبدا باستخدام دوارق أخرى غري مهيأة هلذه الغاية . عندما تستخدم 
مضخة الرتشيح املائية لتقليل الضغط استخدم وعاء حاجز و تأكد من أن التوصيالت ما بني مضخة الرتشيح 
املاء  انخفاض ضغط  النظام يف حالة  إىل  يرجع  أن  للامء  يسمح  بحيث ال  املرتبطة هبا  األدوات  و  األجهزة  و 

بطريقة غري متوقعة أثناء الرتشيح .
إن التسخني الزائد و الغليان املضطرد )الغليان املفاجئ( حيدث عادة عندما يستخدم الضغط املنخفض أثناء 
أمكن  ما  بانتظام  املستخدمة موزعة  احلرارة  و  املركبة  أن األجهزة  التأكد من  الرضوري  لذلك من   . التقطري 
ذلك، و استخدم املانتل إذا توفر ما أمكن ذلك ايضا . انظر قسم التقطري يف الصفحة )7( . قم بتفريغ النظام 

بانتظام لتقليل احتاملية الغليان .
إن التحريك املستمر أو استخدام أنبوب ضخ النيرتوجني أو أي غاز خامل آخر ) ال تستعمل اهلواء ( يمكن 
أن يوفر تبخري جيد يساعد عىل احلد من الغليان أو التسخني الزائد و تفكك املادة . استخدم الواجهة الواقية 

لتحيط بالنظام بالكامل للوقاية من حدوث أي انفجار ال سمح اهلل . 
بعد االنتهاء من عملية التقطري بالضغط املنخفض ، اسمح للنظام أن يربد قبل ضخ اهلواء فيه ، فاألكسجني 
املوجود يف اهلواء الداخل إىل النظام الذي ال يزال ساخنا قد يتسبب يف كرس النظام . و بالطبع يفضل استخدام 

النيرتوجني أو أي غاز خامل أثناء عملية التقطري و ايضا لتربيد النظام . 
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4 – أدوات السالمة و إجراءات الطوارئ 
معلومات عامة

إن خمتربات الكيمياء مزودة بنافورة لغسيل العينني واحدة أو أكثر و ايضا بدش السالمة . فأي شخص يستخدم 
لعا عىل أماكن وجودها يف املخترب و كيفية استخدامها . كام أن املختربات  تلك املختربات جيب أن يكون مطَّ
املجهزة جيدا حتتوي ايضا عىل طفايات احلريق ، فال تقم أبدا باستخدام طفايات احلريق ما مل تكن مدربا جيدا 

عىل استخدامها من قبل رجل إطفاء معتمد .
فمختربك مزودا بخطة لإلخالء جيب اتباعها من قبل اجلميع عند الرضورة ، فتأكد من أنك تعرف طرق اإلخالء 
الرئيسية و الفرعية و كذلك اإلجراءات للتجمع خارج املبنى، و عّد أو إحصاء كل شخص كان موجودا يف املخترب.

يف حالة الطوارئ و كلام أمكن ذلك ، اتبع إجراءات السالمة املوضوعة و التي تدربت عليها ، فأول و أهم 
خطوة يف أية إجراءات سالمة يف حاالت الطوارئ هي :

قبل أن تساعد أي شخص آخر ، قيِّم الخطر المحيط بك،  فلو كنت تريد المساعدة 
و أنت مصاب ، فإنك ال تستطيع أن تقدم المساعدة ألي شخص آخر.

و عند حدوث أي طارئ ، فإن اإلجراءات التالية موىص هبا :
• اعلم أستاذك بطبيعة و مكان حالة الطوارئ ، و إذا كان رضوريا اعلم وحدة اإلسعاف أو املطافئ املناسبة. 
إبدأ باسمك و موقعك و رقم اهلاتف الذي تستخدمه . و أخرب أين تريد أن تالقي سيارة الطوارئ فإذا كان 
هناك مصابني حدد عددهم و ما إذا كانوا فاقدين للوعي ، حمروقني ، أو حمتجزين داخل املنشاة و ايضا ما إذا 

حدث هناك انفجار و ما إذا حصل حريق كيميائي أو كهربائي ال سمح اهلل. 
• أعلم اآلخرين يف املنطقة حول طبيعة حالة الطوارئ .

• ال تقم أبدا بتحريك أو إزاحة األشخاص املصابني ما مل يكن هناك خطر حمدق هبم نتيجة لتعرضهم ملواد 
الرقبة املعقـدة  ُيفاقم من إصابات  كيميائية أو حريق . أبق أجسامهم دافئة . فالتحريك الالرضوري هلم قد 

و الكسور ايضا .
• قابل طاقم اإلسعاف أو املطافئ يف املكان الذي حددته هلم أو أرسل شخصا آخر إذا مل تستطع الذهاب.

• ال تقم بإجراء أي حمادثات هاتفية أخرى ما مل تكن مرتبطة مبارشة بالتحكم يف حالة الطوارئ .

الحرائق
منع الحريق 

إن أفضل طريقة ملقاومة احلريق هي املنع من حدوثه . يمكنك أن متنع حدوث احلرائق و التقليل من خطورهتا 
من خالل الرتتيب و التنظيم املنسب و التفكري العقالين ملا سوف تقوم به ، و هذا يشمل :

- توفري خمارج و ممرات غري معيقة .
- ختزين كميات قليلة و حمددة من املواد القابلة لالشتعال .

- التخلص املناسب و األمثل من خملفات املواد الكيميائية .      
- فصل السوائل القابلة لالشتعال عن املواد القابلة للحرق مثل الصناديق الورقية و املناديل .

تنحى جانبا و ألق نظرة ، و اسأل نفسك :
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- هل هناك أي أسالك حمرتقة ؟
- هل املحرك املقلب الذي يصدر منه الرشار يستخدم لتحريك السائل القابل لالشتعال ؟

- هل تلك الزجاجيات قريبة جدا من حافة طاولة العمل ؟
- هل منطقة العمل مكتظة ؟

- هل أنا مدركا متام لكل خطر حمدق يب ملا أنوي القيام به ؟
- هل أنا مهيئا مسبقا الختاذ أية إجراءات وقائية ؟

التعامل مع الحريق
عند حدوث احلريق فإن اإلجراءات التالية موىص هبا :

شب  حريق  الحتواء  ساعة  زجاجة  استخدم  فمثال   ، احتواءه  يمكن  صغري  وعاء  يف  ينشب  الذي  • احلريق 
 ، فيه احلريـق  الذي شب  الوعاء  أبدا  . ال حتمل  الزجاجي  الكأس  فتحة  تغطية  يف كأس زجاجي من خالل 
و ال تقم بتغطيته بقطعة قامش أو منديل جافة . و استخدم قطع القامش أو املناديل الرطبة أو املبللة . أزل املواد 

القابلة لالشتعال لتجنب انتشار احلريق .
• شغل إنذار احلريق و أبلغ أستاذك و العامل املساعدين .

أن  احتوائه برسعة و سهولة ، جيب عىل كل شخص  انترش احلريق عىل مساحة واسعة بحيث يصعب  • إذا 
خييل املنطقة ما عدا أولئك الذين تدربوا و ُهيئوا ملكافحة احلرائق .

التي  و  عليها  املنصوص  إجراءات اإلخالء  اتبع    . املصاعد  تستخدم  و ال  املبنى  السالمل إلخالء  • استخدم 
قمت بالتدرب عليها مسبقا .

• من السهل االستخفاف باحلريق ، فال حتاول أبدا أن تستعمل طفاية احلريق إال إذا كنت قد تدربت عىل استخدامها 
و أن تعرف أهنا مناسبة إلطفاء احلريق . فإذا كنت قد تدربت عىل استخدام طفاية احلريق فاعمل أن يكون مكانك ما 
بني احلريق و خمرج اهلروب )باب الطوارئ مثال( و ابدأ يف مقاومة احلريق من ذلك املكان، و لكن تأكد جيدا من أنك 
تستطيع اهلروب عند احلاجة . إن احلرائق الصغرية و التي اشتعلت بلحظتها يمكن مقاومتها و لكن ليس دائام ، فإذا مل 

يتم مقاومتها و إطفاءها فإنه رسعان ما متثل تلك احلرائق خطرا عليك و عىل العاملني يف املخترب . 

الجروح الشخصية الناتجة عن الحرائق        
عندما حترتق مالبس شخص ما فإنه يتوجـب عليك أن تقـوده إىل دش السالمـة ، فهنـاك بعض األشخـاص 
و بعفوية يركضون بعشوائية إذا احرتقت مالبسهم و هذا يؤجج من احلرائق و يزيد من جروحهم . فإذا أمكن 

أوقف األشخاص من الركض .
فإذا مل يتوافر دش السالمة ، صب عىل الشخص املحرتق املاء ، و امسكه و أوقعه عىل األرض و اجعله يتدحرج حتى 
ينطفئ احلريق ، و من ثم حاول أن تطفئ أية حرائق صغرية ما زالت مشتعلة بالصفق عليها . قاوم و أطفئ احلرائق 
التي حول الرأس و األكتاف و مرورا لألسفل نحو القدمني . و من ثم غط الضحية بغطاء كبري أو بطانية ، أو أي يشء 
متوفر عىل أن ترتك الرأس غري مغطى متاما . ال تستخدم بطانية احلريق حتى تتأكد متاما من أن احلريق قد تم السيطرة 
عليه8 . و أثناء لبسك للقفازات الواقية إذا تطلب األمر أزل أية مالبس قد تلوثت باملواد الكيميائية ، و لتجنب تلوث 

8  إذا كانت الضحية واقفة ، فإن لفها ببطانية احلريق أو غريها سوف يدفع باحلريق نحو الوجه و الرقبة، و إذا ما تم لفها بشدة حول الضحية 
فإن ذلك سوف يؤدي بالضغط بشدة بحبيبات ما كان يعرف سابقا بألياف النسيج البوليمريي عىل اجللد املحروق و بالتايل زيادة يف معاناة 

الضحية.
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العينني استخدم مقص إلزالة القمصان و البلوزات . غط املناطق املحرتقة بمالبس نظيفة مبللة و باردة ، و غط 
الضحية لتجنب أي صدمة أو انكشاف للجسم املصاب و اعمل عىل االتصال بوحدة اإلسعاف فورا .

المواد الكيميائية على الجلد و المالبس و العينين
يف حالة الكميات القليلة من السوائل املسكوبة عىل اجللد ، قم فورا بغسل املنطقة املصابة باملاء لـ15 دقيقة عىل 
األقل . و من ثم قم بإزالة أّي جموهرات أو حيل للتأكد من زوال أي بقايا للسائل احتجزت حتتها ، فإذا مل يالحظ 
أية إصابات أو جروح أو حروق ، اغسل املنطقة املصابة باملاء الدافئ و الصابون ، و راجع بطاقات MSDS لبيان 
ما إذا كانت لتلك املادة مضاعفات مستقبلية متوقعة . و يفضل احلصول عىل العالج الطبي ألي حروق مهام كانت 

صغرية . و هنا جيب املالحظة و كام أشري سابقا بأن حلمض اهليدروفلوريك معاجلات خاصة جيب األخذ هبا .
أما املواد الصلبة التي ُدلقت عىل اجللد يمكن تنظيفها و إزالتها بدون أية مضاعفات ملحوظة. و بالطبع جيب وضع املادة 

الصلبة التي تم إزالتها يف حاوية الفضالت اخلطرة . إذا التصقت املادة الصلبة عىل جلدك استدع أستاذ املادة فورا .
الكميات الكبرية من السوائل املدلوقة أو املسكوبة عىل اجللد أو املالبس ممكن أن تسبب عواقب وخيمة . ال 
تضيع وقتك يف إزالة و تنظيف املادة املسكوبة ، أذهب فورا إىل دش السالمة ، و قف حتت الدش و أثناء هطول 
املاء انزع مجيع املالبس امللوثة و األحذية و املجوهرات ، و ال تضيع وقتك باخلجل و االحتشام ، و حاول أن 
تتجنب انتشار املواد الكيميائية عىل وجهك و خصوصا العينني . ال تلوث عينيك أثناء نزع السرتة أو القميص 
الصويف ، فيجب أن يكون هناك شخص آخر يقوم بنزع املالبس عنك باملقص يف غرفة منعزلة ، بينام تكون 
أنت حتت الدش . اغمر املنطقة املصابة باملاء ملدى 15 دقيقة ، و كرر ذلك إذا عاود األمل . ال تستخدم الكريامت 
و املراهم و اللوشنات و احصل عىل املساعدة الطبية حاال  . و قم بغسل املالبس امللوثة بصورة منفصلة عن 

. MSDS املالبس األخرى كام هو موىص به يف بطاقات
ال تقم أبدا بالتعامل مع املواد الكيميائية يف خمترب ما إال إذا كان مزودا بدش للسالمة تم فحصه خالل فرتة ستة 
أسابيع ماضية ، جيب أن يكون هناك سجل لصيانة دش السالمة مثبت بالقرب منه ، موضحا فيه تاريخ جتريب 
الدش و اسم املجرب . بالنسبة للرذاذ املتطاير يف العينني قم فورا بغسل العني املصابة بكمية مناسبة من املاء من 

مصدر قريب لعىل األقل 15 دقيقة .
استخدم إهبامك و أصبع السبابة لرفع اجلفن عن مقلة العيـن ، و اعمـل عـىل حتريـك عينـيـك باستمـرار ألعـىل 
و أسفل و لليمني و اليسار ، و ذلك لغسل أية مواد عالقة خلف اجلفنني و خلف مقلة العني نفسها . جيب استخدام 
نافورة غسل العينني و لكن إن مل توجد النافورة فإن الشخص املصاب يستلقي عىل ظهره و بلطف ُيصب املاء عىل 
جوانب العينني 15 دقيقة عىل األقل. و بعد كل عملية إسعاف أولية للعينني قم بزيارة أحد األطباء املوجودين يف 

الكلية أو بطبيب عيون خمتص لدراسة و بيان حالة و مدى ترضر العينني من املادة الكيميائية .
ال تقم أبدا بالتعامل مع املواد الكيميائية يف خمترب ما إال إذا كان مزودا بنافورة لغسيل العينني تم فحصه خالل 
فرتة ستة أسابيع ماضية ، جيب أن يكون هناك سجل لصيانة نافورة غسيل العينني مثبت بالقرب منه ، موضحا 

فيه تاريخ جتريب الدش و اسم املجرب .       

حوادث شخصية أخرى
العمل عىل عالجه من  النقي و  للهواء  ينقل  أي شخص تعرض بكميات كبرية للدخان و األبخرة جيب أن 

الصدمة . تذكر أن ُتقيِّم و توضح األخطار املحتملة للمنقذ قبل دخوله أو بقائه يف بيئة سامة . 
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فلو تم بلع مواد كيميائية خطرة ، اتبع تعليامت اإلسعافات األولية املذكورة يف بطاقة MSDS . ال تعط أي يشء 
بالفم للشخص الفاقد الوعي . حاول أن تعرف طبيعة املادة التي تم بلعها و ابلغ ذلك الطبيب املعالج )أحيانا أثناء 
نقل الضحية إىل املستشفى( . ارجع عىل بطاقة MSDS ملعرفة املزيد حول العالج . إذا كان الشخص املصاب ال 

 . CPR يتنفس قم بإجراء التنفس الصناعي له ، فإذا كان ال نبض له قم بإجراء الصدمة القلبية له
إذا كان الشخص املصاب ينزف بشدة ، حتكم بمعدل النزيف من خالل الضغط عىل اجلرح بقطعة قامش أو أي يشء 
متوفر ، فإذا أمكن ارفع العضو املصاب إىل مستوى أعىل من مستوى القلب ، فإذا كان الدم متدفق ضع ضامدة مبارشة 
عىل اجلرح و اضغط جيدا عليه ، و حاول يف مجيع األمور السابقة أن تتجنب مالمسة الدم إن أمكن . غط الشخص 
املصاب لتجنب الصدمة احلرارة و وفر له العناية الطبية الالزمة حاال  . و يف حالة اجلروح األقل حدة غط الشخص 

املصاب لتجنب الصدمة ايضا )ما عدا يف حالة اجلروح الطفيفة( و وفر له العناية الطبية الالزمة .
جيب أن ُيضغط عىل الضامدة املوضوعة عىل اجلرح بقوة لضامن انقطاع النزيـف . فقـط األشخـاص املؤهليـن 

و املدربني عىل اإلسعافات األولية هم املخولني الستخدام و سائل قطع النزيف .
التيار الكهربائي أوال و إال  العاملة  ، فافصل  الكهربائية  الدائرة  أبدا الشخص املتصل مبارشة مع  ال تلمس 

سوف تصاب بخطر فادح .

تنظيف المسكوب من المادة الكيميائية 
قم بتنظيف املواد املسكوبة فورا و بطريقة شاملة و دقيقة ، و استدع أستاذ املادة للمزيد من املعلومات ، و حذر 
كل األفراد الذين من حولك و املعرضني خلطر املادة لتجنيبهم خطر املادة و احلد من انتشار رقعتها . و يف العادة 

يتم الرتكيز هنا عىل سمومية  املادة و ليس كمية املادة  املسكوبة .
فإذا دلقت أو سكبت مادة قابلة لالشتعال ، حذر اآلخرين ملقاومة كامل اللهب و إيقاف تشغيل مجيع األجهزة 
التي قد تتطاير منها الرشار و اترك منطقة العمل فورا . جيب التعامل مع املواد السامة و القابلة لالشتعال يف 

خزانة طرد الغازات فإذا حدث هناك أي سكب للامدة أغلق باب اخلزانة فورا و استدع أستاذ املادة .
قم فورا بتنظيف و احتواء مجيع املواد املسكوبة عىل الطاوالت و األرض ، فكلام كانت منطقة التلوث صغرية ، 

كلام كان الرضر أقل و أسهل للتنظيف . اتبع تعليامت أستاذ املادة يف هذا اخلصوص .
يمكن للعديد من املواد السائلة املسكوبة عىل األرض أو الطاوالت و التي حجمها أقل من 200 مل أن يتم تنظيفها 
و امتصاصها بمناديل أو رمل أو أي مادة ماصة . و بالطبع أي مادة أو أداة استخدمتها لعملية التنظيف أصبحت 
ملوثة و بالتايل جيب التعامل معها و كأهنا مادة خطرة و جيب التخلص منها و التعامل معها عىل هذا األساس. و تأكد 
جيدا من أن املواد السائلة القابلة لالشتعال املمتصة خالل عملة التنظيف ال متثل أية خطورة لالحرتاق . أغلب املواد 
الصلبة يمكن كنسها و جتميعها و إلقاؤها يف حاوية املخلفات الصلبة املناسبة ، و لكن تدرب جيدا عىل ذلك لتجنب 
التفاعالت اخلطرة مع املواد الكيميائيـة  األخـرى املوجـودة مسبـقا يف احلاويـة . ال تتـرك األدوات و املواد التي 

استخدمتها يف عملية التنظيف يف وعاء أو حاوية مفتوحة . اتبع و بدقة تعليامت أستاذ املادة .
ق الكميات الكبرية املسكوبة عىل األرض من املواد السائلة بامدة ماصة هلا . و يمكن استخدام  أحجز أو طوِّ
تعادل  عىل  تعمل  ماصة  مواد  استخدم  األمر  أمكن  لو  و   . الغاية  هلذه  منزليا  مصنوعة  حتى  أو  جتارية  مواد 
السوائل )اجلري الصوديومي أو كربونات الصوديوم يف حالة احلموض و حملول ثيوكربيتات الصوديوم للربوم 
أو ورق  الفريميكواليت   ، أوييل دري و زورب أول(  . يمكن استخدام مواد ماصة جتارية )مثل:   ) ...الخ 

مناديل خاص أو أية مادة صلصالية ماصة مناسبة . 
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استخدم لقاطة الكناسة )املجرود( و الفرشاة و البس القفازات املناسبة لتنظيف البقع اجلافة و السوائل املمتصة 
التي تم امتصاصها من قبل مادة ممتصة . و البس قفاز من اجللد أو من أي مادة أخرى واقية عند تنظيف الزجاج 
املكسور ، و بعد ذلك و أثناء لبس القفازات الواقية نظف املنطقة امللوثـة باملـاء و الصابون و جففـها جيدا . 
و أثناء عملية التنظيف ضع عالمة حتذيرية )األرضية مبلولة و زلقة( أو رش بعض املواد املاصة عىل البقـع . 
و الحظ أن الفريميكواليت و مناديل التنظيف و أية مادة أخرى ممكن أن تسبب خطر االنزالق إذا بقيت عىل 

األرضية املبللة .
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ملحق 1 : اإلنترنيت كمصدر لمعلومات السالمة
املعلومات  من  خليط  عىل  حيتوي  منها  العديد  لألسف  .و  السالمة  ملعلومات  وافرا  مصدرا  اإلنرتنيت  يوفر 
الصحيحة و اخلاطئة . فالبعض منها رصاحة ال يمكن الوثوق هبا لدرجة أهنا تستخف بالسالمة املتعلقة باملواد 

الكيميائية و البيئة .

مواقع اإلنترنيت الموصي بها
للجمعية  التابع   CHAS الكيميائية  الصحة  و  السالمة  بقسم  اخلاصة  اإلنرتنت  صفحة  إىل  الوصول  يمكن 
 Division ثم عىل ، Tech Divisions اضغط عىل( chemistry.org الكيميائية األمريكية من خالل موقع اجلمعية
Home page ( .املوقع األخري سوف يقودك إىل مواقع أخرى تم تقييمها و وجدت بأهنا موثوقة من قبل أعضاء 
هذا  عليها عموما.  ُمعتمٌد  فيها  الكيميائية  السالمة  معلومات  بأن  و وجدوا  بمراجعتها  قاموا  الذين   CHAS
ايضا إيل  بالسالمـة، و تقود  املتعلقـة  القوانيـن  التي تنشـر  الفيدراليـة   الوكاالت )املكاتب(  املوقع يقود إىل 

املؤسسات ، الرشكات ، و اجلمعيات األخرى التي هلا اهتاممات يف السالمة الكيميائية.
ذلك  يف  بام   ،  OSHA يف  جيري  ما  ملعرفة   www.osha.gov إىل  مبارشة  إذهب  أو   OSHA الرابط  عىل  اضغط 
االحصائيات ، وصف عن الوكالة ، غرفة األخبار اخلاصه هبا ) اخلطابات ، األخبار اجلديدة ، الترصحيات، 
االصدارات( و قوانني و أنظمة  OSHA. من األمور املثري  لالهتامم املعايري -CFR 29 ) تشري بأهنا نرشت 
يف املجلد 29 من Code of Federal Regulations (. و القسم"1450-1910-التعرض املهني ألخطار املواد 
الكيميائية يف املختربات" و املعروف عىل وجه شائع  باسم " املعايري املخربي" له أمهية خاصة.للحصول عىل 

هذه املعلومات أكتب"1910.1450" يف مربع البحث.

مواقع مفيدة أخرى
www.ccohs.ca املركز الكندي للصحة و السالمة املهنية •

www.epa.gov ، البيئة األمريكية  • وكالة محاية 
www.cdc.gov/niosh/homepage.html املعهد الوطني للصحة و السالمة املهنية •

www.nlm.nih.gov املكتبة الوطنية للطب •

بالطبع توجد هناك مواقع أخرى موثوقة، عىل سبيل املثال تلك اخلاصة ببعض اجلامعات و الكليات و أخرى 
حتت إرشاف اإلحتادات و اجلمعيات العامة النشطة، و عىل كل حال ، ال يمكن حرصها مجيعا هنا و فرزها عن 

تلك غري املوثوقة. قد يلزم أن تعتمد عىل التوصيات الشخصية للمصادر األخرى.
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ملحق 2 : المواد الكيميائية غير المتوافقة
استخدم اجلدول التايل لإلسرتشاد فقط.املواد غري املتوافقة اخلاصة موجودة يف بطاقات MSDS. إرجع إىل كتاب 
) مرجع بريثريك ألخطار املواد الكيميائية النشطة ، تأليف أوربني يب، جي ، الطبعة السادسة ، بوتروورث-
هينامن- لندن 2000 ، الكتاب و القرص املدمج ( للحصول عىل القائمة الكاملة و ايضا من خالل مناقشة 

املواد الكيميائية غري املتوافقة.

غري متوافقة مع املادة الكيميائية

احلموض. األزيدات

الكلور، الربوم، النحاس، الفلور، الفضة، الزئبق. أسيتيلني

محض النيرتيك ، محض الكربيتيك ، أية عوامل مؤكيدة أخرى. أسيتون

ذلك   يف  بام   ، أخرى  خمتزلة  عوامل  أية  و  اهليدروجني،  الشحوم،  الزيوت، 
السوائل القابلة لالشتعال، املواد الصلبة القابلة لالشتعال و الغازات القابلة 

لالشتعال.

األكسجني

املاء. أكسيد الكالسيوم

 ، الكالسيوم  هيبوكلوريت   ، الكلور   ، املانومرت(  يف  املوجود  )مثال:  الزئبق 
اليود ، الربوم ، محض اهليدروفلوريك.

أمونيا ) نقي ، ال مائي (

محض النيرتيك، فوق أكسيد اهليدروجني. أنيلني

اجلليرسين، جاليكول اإليثيلني، بنزالدهيد، أية عومل خمتزلة أخرى ،  محض 
الكربيتيك.

برمنغنات البوتاسيوم

انظر الكلور. الربوم

رباعي كلوريد الكربون، ثناين أكسيد الكربون، املاء. البوتاسيوم

محض اخلليك ، النفثالني ،كافور ،  جليرسين ، الكحوالت ، السوائل القابلة 
لالشتعال.

ثالثي أكسيد الكروم )محض 
الكروميك(

أمونيا، امليثان، الفوسفني، كربيتيد اهليدروجني. ثناين أكسيد الكلور

مركبات  النيرتيك،  محض  الكروميك،  محض  مثل   ، املؤكسدة  العوامل 
األكاسيد،  فوق  البريكلوريك،  محض  اإليثيلني،  جاليكول  اهليدروكسيل، 

الربمنغناتات.

محض اخلليك

الفضة، الكلوريتات ، اليوريا. محض األكساليك
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غري متوافقة مع املادة الكيميائية

العوامل املختزلة مثل أسيتيك إهنيدرايد ، البزموث و سبائكه ، الكحوالت، 
الورق ، اخلشب، الشحوم، الزيوت.

محض البريكلوريك

فوق   ، الكلورات   ، املختزلة  العوامل   ، املائية  املحاليل   ، املاء   ، برمنجنات 
الكلورات ، محض النيرتيك.

محض الكربيتيك

محض  الكروميك،  محض   ، الكربيتيك  محض  األنيلني،   ، اخلليك  محض 
لالشتعال/  القابلة  السوائل  اهليدروجني،  كربيتيد  اهليدروسيانيك، 
الرباس،  النحاس،  لالحرتاق،  لالشتعال/  القابلة  الغازات  لالحرتاق، 

الفلزات الثقيلة ، القلويات.

محض النيرتيك

القلويات. )ال  اهليدروسيانيك  محض 
مائي(

برمنغنات البوتاسيوم ، محض الكربيتيك. محض اهليدروفلوريك

أسيتيلني، محض الفوملينيك ، أمونيا. الزئبق

محض  اهليدروجني،  أكسيد  فوق  الكروميك،  محض  األمونيوم،  نيرتات 
النيرتيك، فوق أكسيد الصوديوم، اهلالوجينات.

السوائل القابلة لالشتعال

احلموض. السيانيد

رباعي كلوريد الكربون، ثناين أكسيد الكربون، املاء. الصوديوم

ثاين   ، ُمكلورة  هيدروكربونية  مركبات  أية  الكربون،  كلوريد  رباعي  املاء، 
أكسيد الكربون، اهلالوجينات.

الفلزات القلوية و القلوية 
الرتابية

 ، اهلالوجينات  أكاسيد   ، اهلالوجينات   ، القلويات   ، األكسجني   ، اهلواء 
العوامل املؤكسدة.

الفوسفور األبيض

بنزالدهيد،  إهنيدرايد،  أسيتيك  الثلجي،  اخلليك  محض  إيثانول،  ميثانول، 
اإليثيل،  خالت  اإليثيلني،  جاليكول  جليرسين،  الكربون،  كربيتيد  ثنائي 

خالت امليثيل ، فورفورال.

فوق أكسيد الصوديوم

انظر الكلورات. فوق الكلورات

احلموض. الكربيتيدات

أكاسية الفلزات ، مسحوق النحاس ، الغازات املؤكسدة. كربيتيد اهليدروجني

هيبوكلوريت الكالسيوم، العوامل املؤكسد ة األخري. الكربون )نشط(
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غري متوافقة مع املادة الكيميائية

برتولية  غازات  أية  )أو  بروبان  ميثان،  بيوتان،  بيوتادين،  أسيتيلني،  أمونيا، 
 ، الفلزات  مسحوق  بنزين،  الصوديوم،  كربيد  هيدروجني،  أخرى(، 

تربنتني.

الكلور

أمالح األمونيوم، احلموض، مسحوق الفلزات، الكربيت، املواد العضوية 
املسحوقة جيدا، املواد القابلة لالشتعال املسحوقة جيدا.

الكلورات

العوامل املختزلة املواد الزرنيخية

السوائل   ، الفلزات  كربيتيدات   ، الالفلزات  مساحيق   ، الفلزات  مساحيق 
القابلة لالشتعال / لإلحرتاق .

النيرتاتات

لالشتعال،  القابلة  السوائل   ، الفلزات  )مساحيق(  بودرة  احلموض، 
املواد  جيدا،  املسحوقة  العضوية  املواد  الكربيت،  النيرتيت،  الكلورات، 

القابلة لالشتعال املسحوقة جيدا.

نيرتات األمونيوم

أمالح األمونيوم ، األميدات ، الفوسفيدات ، العوامل املختزلة. النرتيتات

األسيتيلني ، فوق أكسيد اهليدروجني النحاس

احلموض ، القواعد ، األمينات ، اهلاليدات . النيرتوبارافينات

احلموض ، الكربون النشط ، أمونيا . اهليبوكلوريتات

 ، الصوديوم  أكسيد  فوق   ، الكروميك  محض   ، الربوم   ، الكلور   ، الفلور 
العوامل املؤكسدة األخرى.

اهليدروكربونات 
 ، بروبان   ، بيوتان  )مثال: 

بنزين(
أسيتيلني ، أمونيا )مائي أو ال مائي( ، هيدروجني. اليود
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