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 لسالمةا سائلوو تیاولكیماا مخاطرو لكیمیائیةا لسالمةاو الصحة

  خالل  من  البشریة المجتمعات  تطور  في ھاما  دورا  لعبت  قد  الكیماویات  أن في شك  ھناك  لیس

  حربیة لا التجاریة، العالجیة، البترولیة، الزراعیة، الصناعیة، العلمیة، األنشطة كافة في استخدامھا

  و  اإلنسان صحة تعرض  إلى أدت  أنھاإال الحیاة، مستوي  ارتقاء على الكیماویات  ساعدت  وكما. والمنزلیة 

  فإن  وحقیقة، . منھا التخلص  عند  و  استخدامھا  و  خزینھا و نقلھا  و  إنتاجھا  أثناء كثیرة  مخاطر  إلى  ھ بیئت

  حلول  د إیجا في مكوناً  باعتبارھا  ،یاةالح مجاالت  كل في تقریبا یدخل عامل ھي الكیمیائیة  السالمة قضایا

  والتعرض  البیئي والتلوث  الخطرة النفایات  بتولید  یتعلق فیما شاغالً  باعتبارھا  وكذا المشاكل، لبعض 

  ولتقلیل . األسواق  في وطرحھا  لھا  حصر  ال  ومنتجات  تركیبات  وإطالق إنتاج عن  ینجم قد  الذي  البشري

  للسالمة  خاصة  نظم  و  خطط  وضع  یلزم  الكیماویات  ل اوتد  عن  الناشئة  والبیئیة  الصحیة  المخاطر

  بطرق  تدویرھا أو منھا التخلص  ثم  وتخزینھا، ونقلھا تداولھا دارةإل اآلمنة الطرق تشمل التي الكیمیائیة 

 .متجددة و  واضحة  دقیقة وبیانات   معلومات  وعلى  سلیمة  علمیة  أسس  على  مبنیة  منةا

 

 وأھمیتھا الكیمیائیة السالمة تعریف

  العالمیة  العربیة  الموسوعة في  جاء. واآلفات  العیوب  من  ءة براوال النجاة تعني  اللغة  في ةالمالس

  المواد  متداولو یواجھ . الحوادث  لمنع اإلنسان  یتخذھا التي  الوقائیة  التدابیر  على  تدل السالمة كلمة  أن

  ھا أغلب في  ترجع  المخاطر، من ید عد ال ةالتعلیمی  أو البحثیة، أو  الخدمیة،  أو  اإلنتاجیة، المواقع  في  الكیمیائیة 

  المواد  طبیعة  إلى  ترجع كما الشخصیة، الحمایة  أدوات  استخدام  وضرورة  ، اذاتھ العمل طبیعة  إلى

  المواد  وخطورة صفات  على  للتعرف الالزمة والبیانات  األمان بطاقات  على التعرف  وضرورة الكیمیائیة 

  مواجھة  على یب تدروال  والتخزین، النقل  عملیات  اءأثن  معھا التعامل كیفیة إلى باإلضافة  المستخدمة،

 المحاضرة االولى
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  لیشمل  الكیمیائیة  السالمة نطاق ویتسع  ھذا .العمل مكان  في  تحدث  قد  التي األخرى والكوارث  االنسكابات 

  أھمیة  تنبع  .الكیمیائیة النفایات  من التخلص  عند  اآلمنة  الطرق  إتباع  وحتمیة  المحیطة  البیئة سالمة

  ما  إنتاج یتم حیث  اآلن، العالم  في الموجودة یائیة الكیم المواد  أنواع  وتعدد  كثرة  من الكیمیائیة السالمة

  بین  ما  یتراوح ما وجود  إلى باإلضافة  ھذا سنویا، الكیماویة  المواد  من جدید  نوع  1500 من یقرب 

  ، سنویا المواد  ھذه  إنتاج  معدالت  تزداد  كما . حالیاً  األسواق  في  كیمیائیة  مادة 100,000 إلى  70,000

  بنحو  المصنعة الكیماویة المواد  إنتاج سیرتفع القادمة عاما العشر خمسةلا %. خالل  انھ الخبراء ویقدر

  من   50,000 وفاة  في  یتسبب  بالكیماویات  المتعمد  غیر التسمم  فإن العالمیة الصحة لمنظمة وطبقاً  85

 Dioxins "  ،  من  تعتبر  تيال  تجین  الصناعات   بعض   أن  ثبت   وقد .  سنویاً   عشرة  الرابعة  سن  دون  األطفال

  اإلنسان،  حّضرھا  التي السامة  المواد  أخطر الدیوكسین"  مركبات  مثل  الخطورة  شدیدة مواد  عنھا 

  ھذه  خطورة  من ویزید . معالجة دون المائیة  المسطحات  في معظمھا  تلقى وسائلة صلبة أخرى  ومخلفات 

  طویالً  ر الضا أثرھا  ویبقى  المعتادة  عیة الطبی  الظروف  تحت  یتحلل  وال  الثبات  شدید  معظمھا  أن  المخلفات 

  ھذه  تحویھ  بما  بالتالي ویضر فیھا، الموجودة الغذائیة السلسلة یدمر قد  مما المسطحات، ھذه في

  كیمائي  تلوث  یحدث  وقد . األخرى  المائیة  والثروات  المختلفة  والقشریات  األسماك أنواع  من المسطحات 

  الحوادث  أخطر ومن یات،للكیماو  والتخزین والنقل نیعتصال یات عمل أثناء مھنیة  أخطاء لوقوع  نتیجة

  شخص،  ألفي من أكثر وفاة إلى أدى الذي 1984 عام  الھند  في بوبال حادث  للكیماویات  الصناعیة

.  المنتجة  بالشركة  الخزانات  أحد  من  المیثیل  أیسوسیانات  مادة  لتسرب  نتیجة  أخرى  الف ك عدة  وإصابة 

  والرصاص  الكادمیوم  و  والنحاس  ئبق الز مثل الثقیلة المعادن  على  ةالصناعی  المخلفات  بعض  تحتوي  كما

  في  التراكم على  القدرة ولھا الحیة للكائنات  السمیة شدیدة عناصر  وھي  والزنك،  والزرنیخ  والكروم 

(   خلیج منطقة  إلى  نسبة وذلك) المیناماتا ( بمرض  یعرف  ما حدوث  إلى أدى الذي األمر  الحیة؛ األنسجة 

  بمیثیل  الملوثة  األسماك استھالك عند  م  1953 ما ع  Methyl mercury، حیث  ابانلیبا)  اتا مینام 

 .الموت  وأخیرا األخرى،  الجسم وأعضاء  المخ خالیا وإتالف  العضالت  ارتخاء إلى  یؤدي  الزئبق
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  الھدف العام

 درایة بمخاطر المواد الكیمیائیة اثناء عملھ. على یكون مسؤول المختبر أن   .1

 . كنمم من مكان أفي  بر مع طالبھالمخت  مسؤول  عملیأن   .2

 درایة الصحیحة تجاه المخاطر. المسؤول المختبر متلك یأن   .3

 

 مسؤولیات العاملین في المختبرات

 . قبل عرضھا للطالب  وفقا للممارسات واإلجراءات المنصوص علیھا   تجربةتخطیط وتنفیذ كل   .1

 الذي صممت لھ فقط .  جھزة واالدوات للغرض استخدام اال .2

 استخدام معدات الطوارئ. كیفیة كان ومة عرفالطوارئ ، بما في ذلك مطرق معرفة  .3

 الحقیقیة لمعدات الوقایة الممكنة, واختیار االنسب لكل نوع. المعرفة  .4

اخذ الحیطة والحذر لمخاطر قد تحدث اثناء العمل, كي یتمكن من اصالح ما قد یحدث من مخاطر   .5

 في اسرع وقت ممكن. 

 

  لعامةااإلجراءات  ةمیائییكمة في المختبرات الاالحتیاطات العامة للسال

 ر أن الوقایة خیر من العالج.  كتذ  .1

 ن فور اندالعھا.   فاء النیرا أسرع في إط .2

لف عن الزیوت والشحوم والبویات،  اختر وسیلة اإلطفاء المالئمة، فالخشب والورق والمالبس تخت .3

 وھما یختلفان عن األجھزة والمعدات الكھربائیة.  

 الزمة.  ئل الوقایة الا وسذ  واتخ ر طعلى مواطن الختمرار  شف باس كا .4
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 تعرف على مصادر الحوادث واألخطار.   .5

النار وطریق الخروج حتى یمكن االنسحاب من المكان في حالة العجز عن  ین موقع ي مكان بف قف .6

 الستمرار في مكافحة الحریق.  ا

  المواد  فة تفاعالت مام المعرنت تعرف تكیمیائیة على أخرى إال إذا كال تخاطر بإضافة مادة  .7

   بخرة سامة. فة بعضھا على بعض حتى ال یحدث انفجار أو اشتعال أو إطالق أضالما

 اخبر اآلخرین عن مدى سمیة المواد الكیمیائیة المستعملة في المختبرات.   .8

ن معینة بعیًداً عن متناول األشخاص الذین لیس  ك المواد الكیمیائیة السامة والخطرة في أما خزن  .9

 المواد.   هھذ ة  خطور ىد افیة بمكلدیھم خبرة 

ھا ، ووضح مدى  ة الستعمالریة الالزموفر على عبوات المواد الكیمیائیة التعلیمات الضرو .10

 خطورتھا  

بات العضو معدنیة  كعبوة معدن البوتاسیوم، وغیرھا من المر، فمًثالً یكتب على عبوة معدن الصودیوم، و

 أنھا تشتعل عند مالمستھا للماء.  

 افیة.  ك ویة جود تھون  دوظیف ب نتال تستخدم أدوات ال  .11

   ئیة سریعة االشتعال. اد الكیمیا اب من الموال تقّّرب المصادر المشتعلة مثل عود الثق .12

 المواد الكیمیائیة.    ل وال تشرب وال تدخن أثناء التعامل مع كال تأ .13

یھ  جویجب ت  اء مفتوح فإنھیمیائیة في وعكراقب أي تفاعل یتم تسخینھ، وفي حالة تسخین أي مادة  .14

 سة لألشخاص اآلخرین.  كلى الناحیة المعاإھ ھت فو

قفازات المقاومة للمواد الكیمیائیة والنظارات الواقیة أثناء  الطو) والة مثل (البالبس المالبس الواقی .15

 في المختبر خاصة عند إجراء التجارب.  العمل 

سیوم  ا وتلب وم واید الماء مثل معدن الصواستخدم الحاقن في حالة نقل المواد الحساسة للھواء و .16

 والكالسیوم والفسفور.  
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 باستخدام الفم.  لكیمیائیة م المواد امن استخدا  استخدم الماّّصة الیدویة بًدالً  .17

 الغاز في المختبرات.   استخدم مواقد الكھرباء بًدالً من مواقد  .18

 اغسل یدیك بالماء والصابون بعد االنتھاء من التجربة.   .19

سعافات األولیة الواجب إتباعھا  علیمات الخاصة باإلتالى وي علت حرشادیة تتبر لوحات اعلق في المخ  .20

  ر اسم المادة السامة وبمحاذاتھا التعلیمات كالسامة والضارة بحیث یذ لكیمیائیة ض للمواد ابعد التعر

 الواجب إتباعھا من أجل إسعاف المصاب.  

وقد یسبب   اء لممع ا ل علصحي ألن بعضھا یتفاال تتخلص من النفایات الكیمیائیة في میاه الصرف ا .21

على نظام تنقیة میاه   لعظمى تؤثر األغلبیة اي ول في أنابیب الصرف الصحكحریًقاً والبعض یسبب تآ

 .  الصرف الصحي بل ینبغي تجمیعھا في أوعیة خاصة

 احرص على تھویة المبنى وغرف المختبرات وغرف العاملین.   .22

یمیائیة  كد التقائھا ببعض تفاعالت نع  تج قد تن  ي المتنافرة معھا والتتب جدًوالً بالمادة والمواد كا .23

 فاع في درجة الحرارة أو انبعاث لغازات خطرة.  ائق أو ارتفجار أو حرعة وعنیفة وقد یحدث ان سری

 ئیة بحذر وبطریقة سلیمة  انقل المواد الكیمیا .24

ل الزجاجیات وإرجاع  بعد االنتھاء من إجراء التجارب یجب تنظیف وترتیب مكان العمل وغس .25

 نھا.  كیائیة إلى أمامكیالمواد لا

 .  یة تطبیقھایف ك آلمنة وتّعّرف على أسس السالمة وطریقة العمل ا .26

بیرة في غرف  كذ في لوحات تب أرقام ھواتف الجھات المسئولة عن السالمة واإلسعاف واإلنقاكا .27

 اإلداریین   

 . والسالمةّبلغ العاملین بھذه التعلیمات وتابع تنفیذھا لألمن  .28
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 أدوات السالمة  

     :سالمة اآلتیة الت اویجب توفر أد وقبل اجراء التجارب   یمیائيك  مختبرفي أي 

 

 صندوق إسعافات أولیة.   .1

 جھاز إنذار مبكر موصل بأجراس إنذار.   .2

 أجھزة الكشف عن الدخان، نظارات واقیة للعیون، قفازات بالستیك.   .3

 مامة) بمرشح.  كیب مغاسل للعیون، قناع حمایة (كتر اه،ء وخراطیم میإطفا صندوق  .4

 .  ن) و بسید الكر كطفایات الحریق (بودرة جافة، ثاني أ .5

رف  ات وغرن المختبارة م امة والضرة السازات واألبخحب الغائل س ل، وسرادل رمج .6

 راءالتجارب.  جإ

 مخارج الطوارئ وتزویدھا باإلنارة الدالة علیھا.   .7

 

 

 

 

 

 ثانیةالمحاضرة ال
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 ات السالمة انة أدویص

 نة أدوات السالمة بالطرق التالیة :  صیا   تابع

  انت بحاجة إلى صیانة لتحدید كإذا  ما ة فرلف المختصین بالكشف باستمرار على أدوات السالمة لمعك .1

   بیرة).كنوع الصیانة (بسیطة أم  

 انة البسیطة الالزمة.  أعمال الصیقم بإجراء  .2

  فترة الصالحیة تواھا بعد انتھاء مل على استبدال مح ریق والعد من تاریخ صالحیة طفایات الحكتأ .3

 بشكل دوري.  

 الواجب إتباعھا عند استعمال المواد الكیمیائیة : ة مالسال تااحتیاط  

 قبل استخدام المواد الكیمیائیة.  ة بس الواقی یجب لبس المال .1

 المختبر.   ل  اوالشرب قطعیا داخلكعدم التدخین اواأل .2

ن معینة بعیًداً عن متناول األشخاص الغیر  كرة في أما سامة والخطد الكیمیائیة الیجب تخزین الموا .3

 لیس لدیھم خبرة في التعامل مع ھذه المواد.   نذی الیین ونعم

ن التي تكون درجة حرارتھا  ك ر بعیدا عن مصادر اللھب أو األماالنفجاالقابلة ل یجب تخزین المواد  .4

 االصطدام.   لشمس أو تعریضھا للسقوط أو عدم تعرضھا مباشرة ألشعة ا عالیة ویجب 

 .  ب لھالموقد  نیجب حفظ المواد القابلة لالشتعال بعیدا ع  .5

 Materials Safetyام لك بـاستخد یجب تحدید مدى سمیة المواد الكیمیائیة قبل التعامل معھا وذ  .6

Data Sheets (MSDS) مان والخطر الدولیة للمواد باإلضافة إلى ذلك یستعان بعبارات األ  

  Risk & Safety phrases (R&S)الكیمیائیة  

 ئیة.  یایملكا المواد  ل عبوة من عبوات كیوضح نوع الخطر على  .7

 أو انفجار.   أو اشتعال  دي أي تسمم یجب معرفة النواتج قبل البدء بالتفاعل وذلك لتفا .8
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 إجراء التفاعالت الكیمیائیة    یمیائیة ألخرى عند ك یجب اتخاذ الحیطة عند إضافة مادة  .9

  ي ما یجب وضع أسطوانات الغازات المضغوطة فكنات الغازات د من إغالق أسطواكیجب التأ .10

 ما یجب استخدام وسائل خاصة لنقلھا.  كاسبة وتثبیتھا بماسك نم  نكأما

ات  غازات في حالة التعامل مع التجارب أو التحضیرات التي ینتج عنھا غازخزانة ال ب استعمالجی .11

 أو أبخرة سامة أو ضارة.  

    . یمیائیةك م لمس أو تذوق أي مادة عد   یجب  .12

   .ل یجب عدم استعمال الفم بأي حال لسحب السوائ .13

 الیدین بالماء والصابون عند االنتھاء من العمل.  ل غسیجب   .14

 

  MSDS)(  الكیمیائیة للمواد السالمة سجالت

یا للمواد  ستعتبر مرجعا أسا  Material Safety Data Sheetsاد الكیمیائیة  السالمة للمو سجالت ان 

 فقرة ھي :   ۱٦خص السالمة والورقة تكون مقسمة إلى  ئیة فیما ی الكیمیا 

 ج.  منت ریف العت .1

 یب الكیمیائي للمادة  كالتر .2

 عة من استعمال المادة.  ار المتوقوصف األخط .3

 قع حادث عند العمل بھذه المادة.  اإلسعافات األولیة الواجب اتخاذھا إذا ما و .4

 عن المادة.   طرق إطفاء الحرائق الناجمة .5

 لة التسرب.  ب إتباعھا في حااإلجراءات الواج .6

 معھا.   ة والتعاملاد الملحفظ  ةاستخدام الطریقة الصحیح .7
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 حالة التعرض لمخاطر من ھذه المادة.   لشخصیة في الحمایة ا .8

 خواص المادة الكیمیائیة والفیزیائیة.   .9

 روف ثبات المادة وتفاعالتھا.   ظ .10

   معلومات عن مدى سمیة المادة. .11

 ة في حالة التسرب.  مدى تأثیر المادة على البیئ .12

 .  ةد الطریقة الصحیحة للتخلص من الما .13

 ة الصحیحة لنقل المادة.  قیطرال .14

 یفیة التعامل معھا.  ك عالقة بإنتاج المادة وة لھا قانونیمات معلو .15

   . معلومات أخرى عن المادة .16
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 ئیةي المختبرات الكیمیافالمخاطر واإلصابات  

 ات الكیمیائیة  ر في المختبر أنواع المخاط 

 نشوب الحرائق.   .1

   مع المواد الكیمیائیة.  یحة صح  بطریقة   حدوث  انفجار لعدم االھتمام بالتعامل .2

 السامة   الغازات  رب تس .3

 یمیائیة.  ك تسرب سوائل  .4

 انتثار إحدى المواد الكیمیائیة الصلبة.   .5

   . مسة التیار الكھربائيمال .6

 مالمسة المواد الكیمیائیة الضارة.  .7

 مسة األجسام الساخنة.  الم .8

 یمیائیة  كسقوط القواریر المحتویة على مواد  .9

 الصلبة   یمیائیة باألجسام ك ة على مواد یحتو اني الماصطدام األو .10

 یمیائیة.  كزالق األواني المحتویة على مواد نا .11

 Reduced  عند ضغط منخفض و  أ  Under Vacuumالھواء  انفجار أدوات زجاجیة عند تفریغ   .12

Pressure 

 

 ثالثةالمحاضرة ال
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 ائق حرال

اع  ھمال في إتب أو بسبب اإل ررالشتبدأ الحرائق عادة على نطاق ضیق ألن معظمھا ینشأ من مستصغر 

ا سرعان ما تنتشر إذا لم  ائق، ولكنھیة من الحرلوقا طرقا

  ة في األرواحخسائر ومخاطر فادحیبادر بإطفائھا مخلفة 

رة  بی كات میكد ًراً لتواجآت، ونظمنشلوال وااع واألم والمت

 ختبراتي المود" فتعال "الوق ة لالشواد القابلالم نم

  قر الحری عناص ة ا بقیرت لھفوت و ي لة، والتئیالكیمیا 

 الباھظة التكالیف.   " أللحقت بنا وبممتلكاتنا الخسائر سجین كاأل"الحرارة و

 اب الحرائق أسب

   -ة ما یلي:وخاصة في المعامل والمواقع الصناعیئق  ا من أھم األسباب التي تؤدي إلى حدوث الحر

 الجھل واإلھمال والالمباالة .  .أ

 ر.  نفجااال تعال أو لالشقابلة ئ للمواد الین السی التخز .ب 

 الشتعال مع وجود سوء التھویة.  تشبع مكان العمل باألبخرة والغازات واألتربة القابلة ل  .ت 

 تیجة االحتكاك.  ن حدوث شرر أو ارتفاع غیر عادي في درجة الحرارة  .ث 

 سخین.  ألغراض التھربائیة تستخدم  كة أجھزقرب  شتعال و وجود مواد سھلة االاألعطال الكھربائیة أ  .ج

 ن الخطرة أو رمي بقایا السجائر.  كماالقرب من األعال النار بشإ .ح

 ك المھمالت والفضالت القابلة لالشتعال بمنطقة العمل والتي تشتعل ذاتًیاً بوجود الحرارة.  تر .خ

 مل.  ل على أرضیات منطقة العالشتعالنفایات السائلة والزیوت القابلة لد اووج .د 

 

 األآسجین   الحرارة

   الوقود 
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 الشتعال )ا اق ( نظریةعملیة االحتر

 تتوافـر ثالثة عناصر:    یجب أن  دث حریق یح لكي

      القماش...الخ) أو حالة سائلة وشبھ سائل  -الورق  –ي حالة صلبة مثل ( الخشب ویوجد ف الوقود:  - أ

                الخ) أو حالة غازیة مثل ول...كحال -البنزین  –لزیوت وا  -یع أنواعھا م( مثل الشحوم بج

 الخ)  المیثان... –الستلین ا –( غازالبیوتان 

ب،االحتكاك،  رر، اللھدرھا الشتعال ومصة لالشـة الالزمى الدرجرارة إلة الحوغ درجأي بل رارة:الح - ب

   أشعة الشمس، التفاعالت الكیمیائیة …  الخ.

 %).  ۲۱-۱۹بنسبة (  ھواء الجوى سجین في الكیتوافــر األ سجین: كاأل - ت
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  یقلة حدوث حرتصرف في حایة من الحریق وأسلوب الوقاال یلدل

یفیة التصرف عند  كذلك كبالتصرفات الواجب اتخاذھا للوقایة من حدوث حریق و یجب أن یلم العاملین

یر  ء وتدابعد اإلخالاألخطار عن حدوث الحریق وقواوحدوثحریق ویتضمن ذلك إجراءات اإلعالن 

ھذه  املین على ب جمیع العطفاء المختصین وتدریال اإلول رجیق لحین وص المكافحة األولیةللحر

 من قیامھم بواجباتھم عند حدوث حریق.   د كلتأالتصرفات أمر واجب ل

 انتبـــــــــــــــــــــــــــــــھ .. 

 لحظة حدوثھ.   یتك من الحریق یق الوفي لحماي الرفة الحریق ألنھا ھأد من صالحیة مطفكیجب التأ  .أ

 د الكربون.  یسكة ثاني أذلك وزن مطفأكو  –جود بالمطفأة المو مؤشرراقب ال .ب 

 الصیانة المدون على المطفأة.   راقب تاریخ .ت 

 شھور إلجراء الصیانة الوقائیة للمطفأة.   ٦ل كة المتخصصة  كاتصل بالشر .ث 

   اغ عبوتھا. إفرند استخدامھا وة تعبئة مطفأة الحریق ععاد فوًراً إل   ةة المتخصصكأتصل بالشر .ج

 لھا.  ظام ترقیم موقع أجھزة اإلطفاء الموجودة لدیك وضع ندد ح .ح

 

   -شخص یكتشف حریًقاً أن یفعل ما یأتي : یجب على أي 

 أن یكسر زجاج إنذار الحریق لتشغیلھ.   - أ

 رق اإلطفاء.  فأن یتصل فوًراً برقم ھاتف الطوارئ الستدعاء  - ب

 -ما یأتي :كالحریق   لنوع ةناسبرب مطفأة م أمكن باستخدام أقأن یكافح الحریق إذا  - ت
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 .iبواسطة مقبض الحمل. فأة جیًداً إمساك المط   

ii.   .سحب مسمار األمـــان بالمطفـأة 

iii.   .وجھ فوھة المطفأة إلى قاعدة اللھب 

iv.   .الضغط على المقبض لتشغیل المطفـأة 

 .vاً ة النار یمیًناً ویسارً طفاء على قاعد تحریك مواد اإل .   

 لحریق.  ذا انتشر اھ الھروب إ فیھ ال یشكل خطورة علیھ وأنھ باستطاعت ف ق یذي  المكان ال د أنكأن یتأ -ث

ام مطفأة الحریق الیدویة في الھواء الطلق یراعى الوقوف مع اتجاه الریح على مسافة  عند استخد  - ج

 مترینإلى ثالثة أمتار من النار.  

 شب الحریق؟ یف تتصرف إذا ك

 أنك قادر على إخماده.    واثًقاً نت  ك وًراً ان صغیكذا ق إال إطفاء الحریال تحاول إ -1

 ك وأغلق الباب خلفك وقم بتشغیل جھاز اإلنذار.  بیًراً، غادر غرفتك ان الحریق إذا  -2

 النقي.   ثیف قم بالتدحرج على األرض فھذه ھي أفضل وسیلة لوجود الھواءكفي حالة وجود دخان  -3

 ج.  أخروبحذر   خًناً افتح ك فإذا لم یكن سااب والمقبض بظاھر ید الب تحسس  -4

 تحھ.  ستھ فال تفإذا وجدت الباب ساخًناً عند مالم -5

 وافتح الغرفة لتھویتھا وطرد الدخان.    انزع الستائر  -6
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 العالمة التحذیریة لمخاطر المواد الكیمیائیة 

 شكـل:  ما ھو مبین بالك یریة ذات األلوان األربع مة التحذ لمــواد الكیمیائیة بالعالد مخاطر اییمكن تحد 

 الحریق خطار أمر: حاأل •

 األصفر: النشاط الكیمیائي  •

 صحیة لمخاطر الاألزرق: ا •

  األبیض: أخطار أخرى   •

ودة على ھیئة  جوالمحتویة على الحروف واألرقـام والرمـوز والخطوط واألشكال باللون األسود والمو 

 ا یلي:   مكتي یمكن تصنیفھا  لكیمیائیة والد اغلفة المواأ معین على 

  

 رابعةالمحاضرة ال
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 اد الخطرة المو نیفصت 

 International Maritime Dangerous Goodsد الخطرة ( یعتبر النظام العالمي البحري للموا

Code مرتبات  ۹في (  لمواد الخطرةنیف المواد الخطرة حیث تقسم ا) من أفضل الطرق المتبعة لتص (

ل  كعتھا داخل وطبی ةخطور سمات الممیزة لھا ونظًراً لتفاوت شدة اللة في ارتب ل مكللخطورة وتشترك 

لبعض من مرتبات الخطورة إلى فروع تشترك ھذه  نظام في ھذا ال راء تقسیم داخليمرتبة فقد تم إج

ل فرع بسمات  كد الخطرة في ابة الخطورة المتفرعة عنھا وتتفق خواص الموالفروع فیما بینھا مع مرت

ع تعریف بخواص المواد  ھا م نل م كنستعرض فیما یلي مرتبات الخطورة وفروع  ف ما وسوینھة ب كمشتر

 یة بكل مرتبة .  الكیمیائ

  

 یائیـة المتفجـرةد الكیمالمــوا

   )  ۱مرتبة الخطورة رقم ( 

 ما یلي:  كھـي لخطورة إلى  ستة فـروع و ویمكن تقسیمھا حسب شدة ا

   ) .   mass explosionبیرة جـًداً  ( ك ریة یثار تدم كذات مواد متفجرة  ۱٫۱خطــورة  ع الرفــ

 )  projection  explosion(  د االرتطاممواد متفجرة لھا خاصیة االنفجار عن ۱٫۲الخطــورة  رع ـفـ

 ).    fire  hazardحرائـق (    احب انفجارھا حدوث مواد متفجرة یص   ۱٫۳فــرع الخطــورة  

 .  ضئیل  يدمیر انفجارھا انبعاث حراري ضئیل ولھا أثر ت ب حة یصامتفجر مواد   ۱٫٤خطــورة   ع الرفــ

رھا لھا أثر تدمیري  ند انفجاجار ولكن ع ماما لالنفمـواد متفجرة غیـر حساسة ت   ۱٫٥فــرع الخطــورة  

 بیر.  ك

یس لھا أثر تدمیري ذو  لمواد متفجرة غیر حساسة بدرجــة قصوى لالنفجار و  ۱٫٦فــرع الخطــورة  

 شأن.  
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 ــــط لضغــاــت ت المضغوطة أو المسالة أوالمذابــة تحازاالغ

 )  ۲مرتبة الخطورة رقم ( 

 )  Flammable   Gasesلالشتعــال (   ابلــة ات القــازالغ ۲٫۱فــرع الخطــورة   

 Non Flammable Nonالغازات غیر القابلة لالشتعال والغیـر سامـة (   ۲٫۲فـرع الخطــورة  

Toxic Gases ( 

  (Toxic  Gases) (Poisonous  Gases)    الغازات السامة ۲٫۳    ـورةطـفــرع الخ

 

 السوائل القابلة لالشتعال

       )۳رة رقم ( مرتبة الخطو

مرة عنـد اختباره  حسب الطرق   ھي درجــة  الحرارة التي یطلق عندھا السائل بخاًراً ألول   

  في ھذه میـض بواسطة شعلة االختبار المحددة و ـةئھی اً علـى ث اشتعاًالً لحظیً دو حالقیاسیة وبكمیة تكفي ل

نقطة الحریق   عن  ـة  الومیض ) و تختلف نقطFlash Point(  یطلق علیھا نقطة الومیض   الطریقة 

)Fire Pointالتي  یطلق    ائـل قابـل لالحتراق درجة الحرارة) حیث تعني نقطـة   الحریـق ألي س

   ٥مدة الحتراق لاي لبقاء القیاسیة بكمیة تكفره  حسب الطرق باخت اول مـرة عند سائـل بخـاًراً أل لعندھـا ا

 یقة .   ي ھذه الطرالمحددة ف  ثـوان على األقـل عند استخدام شعلة االختبار

    -ما یلي:كفروع و ذلـك  حسب شدة خطورتھا وھذه السوائل القابلة لالشتعال تقسم إلى 

  ) Low Flash Pointـض  المنخفضة (ومیـة الطنقسوائل ذات و ھي ال   ۳٫۱  ة فــرع الخطــور •

 درجة مئویة.    ۱۸  –ومیض أقــل من ن نقطة الو حیـث تك 

  Intermediate Flashائل ذات نقطة الومیض المتوسطة (ي السوو ھـ  ۳٫۲ فــرع الخطــورة  •

Point ویة  درجة مئ   ۲۳تى   ح درجة مئویة و  ۱۸  –) و ھي السوائل ذات نقطة الومیض من 
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) وھـي   High Flash Pointعالیـة ( للومیض  اوھـي السوائـل ذات نقطة ا  ۳٫۳ ورة خطــلفــرع ا •

ر أن  كدرجة مئویة. و مما ھو جدیر بالذ  ٦۱مئویة وحتى جة در ۲۳ض من السوائل ذات نقطـة   الومی 

  Closedالمغلق ( ط الومیض للكوب ورة فـي ھـذا  التصنیف ھي نقاكالومیض المذ  نقاط 

 .(Cup Flash Point 

 

 المــواد الصلبــة

 ) ٤رة رقم ( مرتبة الخطو

مواد قابلة لإلشتعال أو  اله تكون ھذ  ) عندما ٤تصنف المواد الصلبة  في مرتبة الخطورة رقـم (     

و تنقسم   ال تندرج فـي ھـذه المرتبة مـن الخطورة المـواد المتفجرة . ة فیھ أو المحدثة لھ.  وكالمشار

    -: یلي  ماكع ھي ) إلى ثالثة  فرو٤ورة رقم ( ة الخطت مرتب حالمندرجة تد الموا

    )   Readily Combustible Solidsالمواد الصلبة القابلة لالشتعال (   •

•  (Substances liable to Spontaneous Combustion ) ذاتیــــة اإلشتعـال  ـواد المـ 

          مـاء .تھا للسعال عند مالمقابلــة لالشت ویشمل المـواد التـي ُُتطلق غازات  •

    (Substances,   which   in  contact  with  water ,  emit flammable  

gases)      

 سیدات العضویة  كســـــــــدة والبیروكالمؤ مـــــوادلا 

   )  ٥رقم (  رتبة الخطورة م

فاعلھا و تصنف  ا أو تتحللھ ن سجین عـكاأل  یة التي ینتجئ) المواد الكیمیا ٥تضم مرتبة الخطورة رقـم (      

 ما یلي:   كن ھما ی فـي فرع ھـذه المـواد 
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   " Oxidizing  Substances " Agentsســدة  (كؤویشمــل المــواد الم   ٥٫۱فــرع الخطــورة  

عملیات  وم بأو تق سجین ك ابلة لالحتراق بالضرورة إال أنھا تطلق األونھا غیر قك ي مع ویضـم المواد الت ) 

 المحیطة بھا  د األخرى ا في المو تبدأ أو تحفز الحریق  شأنھا أن  ة التي مند سكاأل

و تعتبر ھذه  )    Organic  Peroxides( یـة العضو سیـدات كویشمـل البیرو  ٥٫۲فــرع الخطــورة 

ت ال مجموعة أو مجموعتین عضویتین محل ذرسید الھیدروجین بإحـالكلبیرو المواد مشتقات 

 . وجینالھیدر

 

 ةوالمعـدیالسامة  دالموا  

 )  ٦مرتبة الخطورة رقم ( 

دث  لتي تحمواد اي الو ھ  (Toxic Substances) ویشمـل المـواد السامــة   ٦٫۱ورة الخطــ فــرع

ة  العھا أو استنشاقھا أو مالمستھا للجلد وھـذه المـواد تكون صلب الموت أو الضرر الشدید للبشر عنـد ابت

   ةأو سائل

  

  Infectious Substances)( لمسببــة للعـدوىاالمـــواد 

 )  7رقم ( ة مرتبة الخطور

تیزیات والطفیلیات و الفطریات و  ك وسات والرائنات دقیقة حیة مثل البكتریا والفیرك وھي التي تحتوي  

    قبولـة أنھا ة مرة المھندسة جینًیاً والمھجنة والمتحورة والتي یعرف عنھا أو یعتقد بصـوالكائنات الدقیق

 ات .   لبشر أو الحیوانتسبب األمراض ل
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   Corrosives ةـلكالمواد اال

       )۸مرتبة الخطورة رقم ( 

لًفاً شدیًداً عند  الخطورة تسبب عن طریق نشاطھا الكیمیائي ترتبة من في ھذه المالمـواد التي تصنف     

أو وسائل   البضائع األخرى  طة بھا و لمحی ات ایما تسبب عند تسربھا للحاوك مالمستھا لألنسجة الحیة 

قـد  لك تصاعد غازات بعضھا سام و البعض اآلخر ثیر مـن الحاالت عـن ذ ك  ي دیًداً وینشأ فل تلًفاً شالنق

 واالشتعال .   ھواء الجوي االنفجار لیطھ مع الیسبب خ

  

   Miscellaneous Dangerous Substances   اد  خطــرة متفرقــــــةـومـ

   )۹( طورة رقم ة الختبرم

لـى البیئـة وال تندرج  طًراً عخالل النقل أو خ تي تشكل خطًراً الخطورة المواد اللمرتبة من وتضم ھذه ا

 للخطورة   بات األخرىضمن تصنیف المرت 
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 لة كالسموم األ

 لي :  ة ما یكلتشمل السموم األ

  ض تریك أو أحمالوریك والنی كالھیدروحمض الكبریتیك وكا أحماض معدنیة ماألحماض: وھي إ .1

 ریك.  وسالیك والب ك واأل  حمض األسیتیك (الخلیك) والفینیككعضویة 

 یوم .  سید الصودیوم والبوتاسیوم واألمونكالقلویات: مثل ھیدرو .2

لورید  كاسیوم وتریوم وبرمنجانات البولورید الباكلورید األنتیمون وكمالح: مثل ثالثي األ بعض  .3

 یانیدات) ونترات الفضھ وأمالح الكروم .  سروسیانیك (الافة إلي أمالح الھید الزئبق. ھذا باإلض

  

تبدأ بعد  ن أعراضھا لة علي الخالیا بمجرد أن تالمسھا ولذلك فإ كاأل:تؤثر السموم  ة األعراض العام

األلم   ة ثم ینتشرلبلعوم والمريء والمعد اوالشفتین ویمتد إلي  السم بشكل ألم شدید محرق یبدأ بالفم عاطي ت

مضي  حون الھیماتین (الحوًباً بقيء متكرر ذي لون أسود نتیجة تكص لھ ویكون مك حتى یعمالبطن 

حالة التسمم  وإسھال في باألحماض  ریض من عطش شدید وإمساك في حالة التسمم والموالقلوي) ویشك 

ة في ھذه الحاالت  فاة العاجلالكالم. ویرجع سبب الووبة في التنفس والبلع ویات مع قلة البول وصعوبالقل

لتسمم  جم امار خصوًصاً إذا نزأدیما للسان الم بیة والوھن العام أو إلي االختناق نتیجةصي الصدمة العإل

عن إنثقاب المعدة مما   كن أن تنجم الوفاة الخلیك ویمیك أو حمض عن أبخرة األمونیا أو حمض النیتر 

اإلنھاك   ي رجع سببھا إلا الوفاة اآلجلة فیمأ (acute peritonitis) تون الحاد ی یؤدي إلي التھاب البر

 نتیجة ضیق المريء .  

  

 خامسةالمحاضرة ال
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  ةض المعدنیاألحما

أسمر  ما الحمض التجاري فالحمض النقي سائل زیتي القوام عدیم اللون أ حمض الكبریتیك:  )1(

ستعمل ھذا الحمض في  یلق من اتحادھما حرارة شدیدة والھما یمتص الماء بشراھة وتنطكاللون و 

    ۳سم  ٥-٤ات. تبلغ الجرعة القاتلة منھ حوالي یصناعة البطار ما في ك اً ثیرً ك الصناعة 

لمریض  ألن ا مال المقیئات ذلك عدم استعكل للمعدة خوًفاً من انثقاب المعدة وحظر عمل غسی ی المعالجة: 

ناتج  سید الكربون ال كبونات ألن ثاني أرتعمال أمالح الكربونات والبیكما ال یجوز اسكیقیئ بما فیھ الكفایة 

لیب  ضل عالج ویفضل الحفالماء والحلیب أ جدار المعدة وانثقابھا. ویعتبر استعمال د یؤدى إلي تمد عنھما 

والمعدة أیًضاً   خاطي المبطن للمريءي ویلطف الغشاء الملیس ألنھ یخفف الحمض فقط ولكن ألنھ یحم

 حمض ن الماء والبییب والحمض أقل من تلك الناتجة للحرارة الناتجة بین تفاعل الحذلك اكو

  

عھ  ذلك تكثر ملن سریع التطایر والحمض النقي سائل عدیم اللو لوریك:كیدروھحمض ال )2(

جرعة  حمض الكبریتیك. والق وھو أقل سمیة من األعراض التنفسیة الرئویة وعسر التنفس واإلختنا

ام المعادن  أیًضاً في لحفي األغراض الطبیة و . یستعمل ھذا الحمض ۳سم۱٥والي منھ تبلغ ح  القاتلة 

% وقد تزید ھذه  ۲سبة نلحمض في المعدة بثیر من الصناعات ، ویوجد ھذا اك یدخل في  ماكوتنظیفھا 

جب  ، بل یلوجوده في المعدة ئیة نتائج إیجابیة االختبارات الكیمیاالنسبة أو تقل ، ولذلك ال یكفي أن تعطي 

 ة لوجوده .  یعدالت الطبیعدة تفوق المموجودة في المعیثبت أن الكمیة ال میتھ الفعلیة وأن كأن تقدر 

ال أن األنسجة ال یظھر فیھا أي تفحم بل  كبریتیك إ لة: على نسق حمض ااألعراض والعالمات والمعالج

 ثر ظھوًراً .  ك لك التنفسیة أئیة والمساوالقصبة الھواأن التھاب الحنجرة  ن األبیض ، ویالحظ تتلون باللو

  

اسید  كایر وتتصاعد منھ أبخرة أطلون سریع التأو عدیم ال الحمض النقي أصفر  حمض النیتریك:  )3(

تعمل حمض  ون األعراض التنفسیة شدیدة الظھور. ویس ك تكفاذة الكاویة ولذلنن ذات الرائحة الالنیتروجی 
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فم .  الب  ۳سم ٦والكمیة القاتلة حوالي  اعة المفرقعات واألصباغن في الصناعة وخاصة صالنیتریك 

 ابق .  االخرى الس المعالجة على نسق األحماض 

  

وتات البوتاسیوم وھى مواد  ربكیوم وس سید البوتاك ھیدروسید الصودیوم وكمثل ھیدرو  القلویات اً: یً ثان 

 صلبة 

ا عرضًیاً  ابون والمنظفات وقد یحدث التسمم من إحداھلصناعة وخاصة صناعة امتمیھة تستعمل في الص 

والبلعوم محدثة ألًماً   للفم المبطن  لوي بالغشاء لقوفي ھذه الحالة تلتصق بلورات ا  سواءبحالتھا الصلبة 

ربھ إلي إحداث حروق بالمريء دون إحداث  دي شمذاب في الماء ویؤلقد یشرب القلوي اوحروًقاً شدیدة و

بأنسجة   نابة القلوي للبروتینات والدھو الناجمة تكون نتیجة إذ  ءلبلعوم.وحروق المريأي حروق بالفم أو ا

من  مجم  ٥ة بالمريء والجرعة القاتلة حوالي طألنسجة المحی ذلك تنخر ا جة جدار المريء وتكون نتی

 ربونات البوتاسیوم   كجم من  ۱٥تاسیوم و دیوم أو البووسید الص كدروھب

ان ضعیًفاً  كبحمض ولو  ة وال تجوز معادلة القلوي باألحماض المعدنی  مثل حاالت التسمم :المعالجة

بإعطاء المریض المضادات   ء ج حروق المريذلك. تعالن ع ارة الناتجة لكم الھائل من الحرالتجنب 

 ت الكورتیزون   باكالحیویة ومر

لمنازل في  صناعة الجلد وفي ا تستعمل النشادر في الصناعة مثل  سید األمونیوم (النشادر):كودر یھ

ي  ف قد یؤدي انفجار أنابیب النشادرواللون وذو رائحة نفاذة خانقة تنظیف والتبییض وھي سائل عدیم ال

 إلي تسمم  اً من الغازات مؤدیً بیرة ك میة كتھا في المختبرات إلي إطالق ج و انكسار زجاالمصانع أ 

 موجودین في المكان.  ص الاألشخا

بصورة خاصة  لة وخاصة حمض النیتریك وتتجلى فیھا كاأل ما قیل عن األحماض  ل كاألعراض: تشبھ  

 ئویة .  راألعراض التنفسیة ال
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 األحماض العضویة 

تطایر  اء متمیھھ سھلة ال: الحمض النقي مادة صلبة ذات بلورات بیض) لیك (الفینیكحمض الكربو )1( 

خام  اللجلسرین أما الحمض ذوبان في الكحول وامعروفة قلیل الذوبان في الماء وسریع ال فاذةذات رائحة ن 

فاذ  زق الملمس ن القوام لسائل أسود اللون غلیظ  و مطھر لدورات المیاه فھ كلمنازل الذي یستعمل في ا

یة  لقلبي وتثبیط العضلة ازكھاز العصبي المروعند امتصاص الحمض یؤدي ذلك إلي شلل الج الرائحة. 

 .  (glomeruli) والتھاب الكبیبات الكلویة 

  

ل  كصحبھا تآیالتسمم بحمض الفینیك التي ال  ل األنبوبة المعدیة والمقیئات في حاالت تعمتس المعالجة:

ل زیت  وتغسل المعدة باستعما (ipecac syrup) ھب ذ لة ھو عرق الئات المستعملمريء وأفضل المقی با

ذلك منع  كللسم و) ویفضل استعمال زیت الخروع لسرعة إذابتھ ۳سم٦۰روع (حوالي الخالزیتون أو 

معدة المخاطي من  لن أو زالل البیض لوقایة غشاء امیة من زیت الزیتو كمستحسن ترك صاصھ ومن الامت

لخروع أو بالماء  جب مسحھا بقطعة من القطن المبللة بزیت ایحروق الجلد فسبة لبالنأما  ل . كالتآ

المریض  ما یحسن إعطاء كعي لوي وقد یستلزم األمر إجراء تنفس صناكیل ل غسالصابون ثم یتم عمو

 الرئوي .  حیویة للوقایة منااللتھاب مضادات 

  

ن تسبھ سكر النبات  وات بیضاء الل ھیئة بلوریوجد الحمض وأمالحھ علي  ساالت:كسالیك واألكحامض األ

ما تستعمل في صناعة الجلود  كالحبر بقع زالة البقع وخاصة لماء وتستعمل في إوھیسھلة الذوبان في ا

أنھ بعد االمتصاص یرسب  غیر شدید ولكن للحمض أثًراً أھم إذ حمض ل للكعة.واألثر األوالطبا 

ضلة القلب وتوقفھا باإلضافة إلي  عوإلي اضطراب المخیة  ز كن الدم ممایؤدي إلي شلل المرامالكالسیوم 

    ۳سم   ۱۰مض والجرعة القاتلة من الح  الكالسیوم فیھا .  ساالت كم بلورات أكترا القنوات الكلویة من انسداد 
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لسیوم أو اللبن  كالاتات كسیوم بالفم علي ھیئة محلول البیرة من الكالكمیة ك: یعطي المریض لجةالمعا 

رید إلعادة مستوي  ما یعطي الكالسیوم بالوكة ومنع امتصاصھ د لموجود بالمعلحمض اوذلك لترسیب ا

أو الشفتین  ل علي الفم كمات تآوضعھ الطبیعي ویجب غسل المعدة إذا ظھرت عال ليلكالسیوم في الدم إا

لوي إذا حدث  كلیب وعمل غسیل حاء المخاطي بإعطاء زالل البیض أو الل الغشكبحذر شدید ویمنع تآ

 .  لوي  ك فشل

  

ذة ممیزة یستعمل في  حة نفا عدیم اللون ذو رائ  حمض األسیتیك النقي سائل یتیك (الخلیك):س حمض األ

فف من الحمض  لمنازل ھو محلول مخل الذي یستعمل في اصناعة األصباغ وقد یستعمل في الطب والخ

الًباً  غبھ عرضًیاً  التسممي النظافة العامة ویتم كتریا وفبمطھر للكوھو یستخدم  حمض البوریك: ي التجار

األنواع المخففة التي تستخدم عادة  زة منھ بًدالً من ك مراستخدام األنواع النظًراً لتناولھ بالخطأ وذلك عند 

  ٦-٥جم في الكبار و ۲۰ -۱٥تبلغ لقاتلة منھ من النوع النقي والجرعة ا في األطفالین خاصة غسول للعك

 ال األطف ي جم ف

 

 السموم الغازیة 

   بون الكرسید كأأول 

 اص :  والخ

حة وال یتسبب في أي تھیج  والطعم والرائ لغازات عدیمة اللون سید الكربون من اكیعتبر غاز أول أ

از قابل لالشتعال حیث  ما إنھ أخف نسبًیاً من الھواء وھو غك یمیائًیاً كمتعادل  لألغشیة المخاطیة حیث إنھ 

 :  یفیة التسمم ك سید الكربون، كأ يیتحول إلى ثان 

،  أو انتحاریة اة عرضیة انت الوفك سواًًء كربون مسئول عن العدید من الوفیات سنویاً لسید اكل أأو غاز

البرودة وذلك   د ل ذات المناخ الشدیشتاء وخاصة في الدوثر ھذه الحاالت حدوًثاً یكون في فصل الكوأ
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م والبوتاجاز  ح كیروسین والفالك یة قود السائلة أو الصلبة أو الغاز وجة التدفئة بالحرق المكشوف لمواد النتی

ثر ضحایا  ك كربون في وفاة أسید الكاز أول أسبب غما یتكواقد معیبة، في غرف قلیلة التھویة أو م

 ران إلیھم .  داد النیل األبنیة وقبل امتالحرائق وخاصة داخ
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  ةرات السامأثیتال

ین، فغاز أول  جس كجسم من األنتیجة لحرمان خالیا الكسید الكربون كتنشأ التأثیرات السامة لغاز أول أ

الً  كسي ھیموجلوبین، وحیث إن كلكاربوا الدم مكوًناً مادة تنشاقھ بھیموجلوبین سید الكربون یتحد عند اس كأ

یمیائیة على جزيء الھیموجلوبین،  مجموعة الك لسجین یتحدان بنفس اكواأل سید الكربون كي أول أمن غاز 

وبین  سجین  .وإذا علم أن قابلیة الھیموجلكاأل جًزاً عن حملسیھیموجلوبین المتكون یكون عاكاربوفإن الك

واحًداً من غاز   سجین، فإن جزًءاً كمرة عنھ باأل ۲٤۰ – ۲۰۰ى ب سید الكربون أعلكوأللالتحاد بغاز أ

دم  جلوبین ال% من ھیمو٥۰اإلتزان تحول ینشأ عنھ عند  الھواءمن  ءجز ۱٥۰۰سید الكربون في كأ أول

ون یعرقل بشكل  سي ھیموجلوبین المتككلى ذلك فإن الكاربوعوعالوة  ین . سي ھیموجلوب كاربوكإلى 

     الھیموجلوبین، يء سجین من جزكتحرر األمؤثر 

  

  مماألعراض وعالمات التس

  یز الغاز في الھواء كربون مع ثالثة عوامل: ترد الكیسكاز أول أالمات التسمم بغتتناسب أعراض وع

ة إلى تغیر  ي المبذول، حیث تؤدي ھذه العوامل الثالث لالمجھود العضستنشق ومدة التعرض للغاز والم

جسم  جة وخالیا السجین على أنس كلدم وبالتالي ظھور أعراض عوز األسي ھیموجلوبین اكربونسب الكا

   الدماغ .  وخاصة

توجد عادة أي أعراض حیث إن  سید الكربون في الھواء، ال ك،% من أول أ۰۱ه یز قدركوعلیھ فعند تر

یز  كعرض لترعند الت%. أما ۱۰ثر من كم أسي ھیموجلوبین بالد ك رفع من نسبة الكاربوییز ال كالتر ھذا

سي  كیًزاً للكاربوك عتدل، فإن ھذا یحدث تر،% لمدة ساعة واحدة في وجود نشاط عضلي م۰٥قدره 

اإلحساس بصداع نابض متوسط   %، وتكون األعراض عندئذ عبارة عن۲۰لدم قدره بین باو ھیموجل

 سادسةالمحاضرة ال
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في الھواء المستنشق  یز الغاز السابق كترالنشاط العضلي أو زادت مدة التعرض لنفس  دة. فإذا زاد الش

شتد  ی%، وعند ھذا الحد ٥۰-۳۰ن إلى ما بی  بالدم لتصل سید الكربون كترتفع معھ بالتالي نسبة غاز أول أ

ن  ال البصري مع شعور بالغثی حساس بالدوار والخلقلق واالرتباك واإلالمصحوب بال الشعور بالصداع

، %  ۱ون إلى سید الكربكغاز أول أیز كعضلي. وبوصول تروالقيء ویحدث إغماء عند بذل أي مجھود 

ن مما  یسي ھیموجلوب ك كاربو% من ال۸۰ – ٥۰ئذ سیحتوي على في الھواء المستنشق، فإن الدم عند 

 فاة .  التنفسي ومن ثم الواالختالجات والفشل لى حدوث الغیبوبة ویؤدي إ

  

  معالجة التسمم

سجین  كفعال في وجود أتنفس االصطناعي ال لكربون على تقدیم السید اكتعتمد معالجة التسمم بغاز أول أ

 تحت  

لنقي حیث یتیح ذلك  ن ایسج كویستخدم لذلك األبون. سید الكر كأثر لغاز أول أضغط عالي وفي غیاب أي 

سجین على األنسجة بذوبان  كألثار نقص اك ولتخفیف ولو جزئًیاً من كربون سید الكمحل غاز أول أإحاللھ 

سجین فإن المریض یجب أن یبقى في حالة سكون  ك ل احتیاج األنسجة لألبالزما الدم، ولتقلیسجین في كاأل

 سجین كالحتیاج إلى األاللمساھمة في تقلیل  الجسمام، وقد نلجأ إلى تبرید ت

  

  م المعدنیةالسمو

ت  ت فھو شائع االستعمال في صناعة بطاریاعاایدخل الرصاص في العدید من الصن :بالرصاصالتسمم   

استخدامھ  باتھ العضویة خالت الرصاص وھو شائع كومواد البناء والسبائك ومن مر السیارات والبویات 

إضافة  كالمستخدم  (tetraethyl lead) صاص یثیل الراب رابع كللكدمات ومروضعي عالج م ك طبًیاً 

 وقود السیارات .    سنةلخواص مح
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طء من األمعاء  فإن امتصاصھ یتم بببات الرصاص بالفم كعند تعاطي مر رصاص:ال باتك امتصاص مر

الرصاص   غبار  ذلك عند استنشاق كرئتین وأما فیحالة أبخرة الرصاص المنصھر فیتم امتصاصھ من ال

باإلضافة  األغشیة المخاطیة ب یمتص من الجلد وكمرن ھذا الرابع أیثیل الرصاص فإةوأما في حال

 لالستنشاق .  

 lead) دماغ الرصاص   و ما یعرف باسم مرض أخطر أعراض التسمم بالرصاص عموماً فھ أما

encephalopathy) ح بعبوره الحاجز  سمة تبیركصاص بالدم إلي درجة وینشأ نتیجة ارتفاع نسبة الر

خیصیھ صرعیة  راض علي شكل نوبات تشاز العصبي وتظھر األععلي الجھوي الدماغي مما یؤثر مالد 

 وبة قد تؤدي بحیاة المتسمم.   غیب تتبعھا  

یة  الرصاص فتتجلى بعدة أشكال منھا قلة التوصیل العصبي المؤدي في النھا اض التسمم المزمن بأما أعر

رصاص لعمل  نتیجة لتعطیل الك غ والكاحل. وسشكل سقوط بمفصلي الرعلي  ي كإلي اعتالل عصبي حر

د  م المواكوتترا (anaemia) فیحدث فقر دمدم ة الھیم األولیة بالالمسؤلھ عن تخلیق ماد اإلنزیمات 

ق وتسھم في  ریات الدم الحمراء علي شكل بقع تصطبغ باللون األزركفي   (haem)لھیماألولیة لتخلیق ا

  .ویؤدي التسمم المزمن ات الدم  صاص من خالل فحص عینرالتسمم المزمن بال تشخیص  المساعدة علي 

الرجال والنساء  دم ویحدث التسمم بالرصاص عقًماً لدي ال شأ عنھ ارتفاع في ضغطإلي قصور بالكلیة ین

طفال وبین ظھور  قد یتسبب في إجھاض الحوامل وھناك عالقة بین التسمم بالرصاص في األ ماك

 . خلف تي وكي وخلل عصبي حرور عصب أعراض قص

   

رة  حراى وضغط الدم وقیاس الجھزة قیاس الضغط الجودم الزئبق في صناعة أیستخالتسمم بالزئبق : 

قدیًماً إعطاؤه للمرضى المصابین باالنسداد   ان الشائع كألسنان وما یدخل في صناعة السبائك وحشو اك

ب میثیل  كرمات الزئبق العضویة ب كر مربقصد العالج. ومن أشھ (intussusception)المعوي 

 ن زراعتھا .  الحبوب من التعفن لحیاتل للفطریات في حفظ قكالزئبق المستخدم 
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وعلى وجھ الخصوص في  درجة حرارة الغرفة یشكل بخار الزئبق عند  بات الزئبق: كرص مامتصا

فیھا   ن العمل المتداولك اان وأمالمختبرات وعیادات األسنن المغلقة خطًراً صحًیاً علي األفراد في كاألما

بسرعة  تص دني وأمالح الزئبق تممًماً بھذا السم المعة. فاستنشاقھ یسبب تسرتھ العنصریالزئبق في صو

ة المخاطیة لكل من المعدة واألمعاء . ولألسماك  المھیج علي األغشی من األمعاء باإلضافة إلي أثرھا 

ألمالح  میاه الملوثة بھذه البق في أجسامھا من اح الزئیز أمالك درة خاصة علي تروالكائنات البحریة ق

ما حدث في خلیج  كلزئبق با غذاء مصدًراً من مصادر التسمم المزمن كماك كون استھالك ھذه األسوی

 . لناتج بداء میناماتا ابان وسمي التسمم امیناماتا بالی

   

األصفر   سمیة، أما الفوسفورلیل المًناً نسبًیاً حیث إنھ قكیعتبر الفوسفور األحمر  التسمم بالفوسفور:

ي  عاطید السمیة للغایة. وتسموم القوارض فھو شد  لعاب الناریة وصناعة صناعة األ والمستخدم في 

نتیجة انخفاض ضغط الدم وزیادة   إسھال شدید وانھیارجرعات صغیرة یؤدى إلي غثیان وقيء و

   .حموضة الدم وتلف شدید بالكبد 

 

قتل اآلخرین   استخداًماً فيبأنھ أوسع السموم  ي مدي قرون طویلةنیخ علأشتھر الزر:  زرنیخ م بالالتسم

   ي :ونھ یتمتع بصفات ثالث وھ ك ت ھذه السمعة من وقد نشأ

  ن ممیز حیث یسھل تقدیمھا في مختلف األطعمة طعم وال رائحة أولو باتھ تكاد تكون بال كأًوالً: أن مر

 لریبة .  والمشروبات دون أن تثیر ا

مجني علیھ   عد فیھ الجاني عن الد تطول إلي حد یبتیبدأ بعد فترة ق لتسمم بالزرنیخ ا أعراض ظھور  ثانًیاً:

ال تثیر   معویة الساریة بحیث ثیر من األمراض الكشئة عنھ تختلط مع لناأن األعراض التسممیة ا ثالًثاً:

 شًكاً لدي الطبیب المعالج .  

اعة السیرامیك  نق الحائط وفي صوور نات الطحالب والقوارض والدھاویستخدم الزرنیخ في مبیدات 

الماء   في سید الزرنیخ وھو مسحوق قابل للذوبانكثالث أبات الزرنیخ سمیة كرالزجاج ومن أخطر مو
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ام ویتم امتصاصھ عن طریق األمعاء ببطء حیث  مللیجر ۲۰إلي ٦۰ین والجرعة القاتلة منھ تتراوح ب 

  ك صورة أخري وھي ادة ساعات . وھنة إلي عزمنیة تتراوح من ربع ساع تظھر األعراض بعد فترة 

ھ في  من میات ضئیلة كاشرة وتشكل ستنشاق إلي الدم مبامتصاصھ عن طریق اال غاز األرسین ویتم 

 . الحاد ذ تؤدي إلي التسمم الھواء المحیط خطًراً شدیًداً إ

    

الجسم  تخلیص  یادة التعرض للزرنیخ إلى یعتمد العالج باإلضافة إلى وقف ز  معالجة التسمم بالزرنیخ: 

ا في حاالت التسمم بغاز  مأ (BAL) بمادة البال (chelation) الستخالب نیخ عن طریق ا رمن الز

 ب عمل غسیل دمويع حدوث مزید من التلف بالكلیة حیث یجمن  األرسین فالمواجھھ

(hemodialysis) وقد یلجأ إلى تبدیل الدم (exchange transfusion) تعویض  ب و بسح

 ث .  المریض بدم حدی

  

والتسمم بھا   (anaemia) دمي عالج حاالت فقر التعتبر أمالح الحدید مھمة جًداً ف د:یالتسمم بالحد

 جرام .  كم/میللیجرا ۳۰ال وتعتبر الجرعة السامة طفشائع خاصة بین األ

 

ربونات  كاستخدام وقف االمتصاص بالتقیؤ وذلك في عدم وجود قيء أو عمل غسیل معدي ب ة:المعالج

 سلفات المغنسیوم  كجرام/ لیتر واستعمال مسھالت  02بنسبة   (Na bicaronate) مالصودیو 

(magnasium sulfate)   ن أقراص الحدید .  ة م میكحیث یساعد علي إخراج 

  ۱٥بجرعة  (deferoxamine)سامینكخالب بمادة دیفیروتحدید عن طریق اإلس تخلیص الجسم من ال

ظ لون البول الذي  یجب أن یالحو في الیوم  ساعة  21 ل كق الورید وذلك عن طری جم/ساعة كمجرام/ 

ة ویستمر العالج  خلبل علي إخراج المادة المست إلي الحمرة مما ید  ي لون برتقالي مائل یتحول إل

 ن الطبیعي .  و عود البول إلي اللسامین حتى یكبدیفیرو
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لتسمم  امما یجعل  رة الشعرشامبو لعالج قشكسیلنیوم بریتیت الكیكثر اآلن استعمال  التسمم بالسیلنیوم: 

ل أعراض التسمم بھ غثیان  رة في المنازل وتشمل وذلك لتواجده بكثئع الحدوث وخاصة في األطفابھ شا 

   الدم   رارة وھبوط في ضغطء ثم تھیج وتشنج وأرتفاع في درجة الحوقي

 

  الصناعات. عدید من االنتشار فھو یدخل في ال یعتبر األلومنیوم من المواد الشائعة التسمم باأللومنیوم: 

 مضاد لإلسھال كو (bufferedaspirin) المسكنات مضاد للحموضة، ومع كما یستعمل طبًیاً ك

(koalin , aluminium magnesium silicate) قابضة مادةكما یستخدم ك (astringents). 

    ،میللیجرام یومًیاً تقریًباً  ٥-۳والمعدل الطبیعیلتناول األلومنیوم في الغذاء وماء الشرب حوالي 

 

من أخطر أعراض التسمم   (ENCEPHALOPATHY) یعتبر مرض الدماغ تسمم:الأعراض 

ا  مكیز واالنتباه كترعشة في الیدین ضعف في األبصار قلة الم ر ویختص بصعوبة في الكال لومنیومباأل

ض مرض  ویعزي البع (MICROCYTIC ANAEMIA) دث أیًضاً لین في العظام وفقر دم یح

م وھو مرض یصیب  في الد رة) إلي ارتفاع نسبة مستوي األلومنیوم كللذاریجي الزھایمر( الضعف التد 

 ر السن نتیجة ضمور في خالیا المخ .  باك

  

وذلك في حاالت   (DEFEROXAMINE) ن یسم كنیوم بالدیفیرو: تعالج حاالت التسمم باأللوملمعالجةا

 كروجرام / میللیلیتر.  می ۲۰۰ارتفاع مستوي األلومنیوم بالدم 
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 تسخینسالمة الخاصة بالتجارب التي تحتاج إلى حتیاطات الا

 التعامل مع األوعیة الساخنة  

 لمسك األوعیة الساخنة    سب یجب استخدام الملقط المنا

  

 

  Crucible tongsملقط بوتقة   :)1الشكل (

 

 

 Utility tongs): ملقط متعدد المنافع  ۲(الشكل 

 

 

 Beaker tongs): ملقط الكؤوس  ۳ل شك(ال

  

 سابعةالمحاضرة ال
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   :الحظات عامة تراعى عند التسخینم 

 رفي الوعاء.  سوكیجب مراقبةالوعاء طیلة وقت التسخین لتفادي لحدوث انفجار أو  .1

ى سطح مبلل ألن الزجاج سینكسر عند  لرد أو عالساخنة في ماء با ال تضع اآلنیة الزجاجیة  .2

 .  التغیرالمفاجيء في درجة  حرارتھ

 بیر أن تنكسر.  كمال المنشقة للتسخین ألن ھناك احت زجاجیة المخدوشة أوتستخدم اآلنیة ال  ال .3

وبالتالي   الغلق یجب  مراعاة الضغط الذي سیرتفع مة عند تسخین السوائل المتطایرة في اوعیة محك .4

 انفجار.   ث الى حدوقد یؤدي 

  

   التسخین على موقد الغاز:

 السریع.  خین التدریجي وغیر على لھب لین للتس  تحصل اضبط احتراق غاز الموقد حتى  .1

لى  ي إالجدار الخارجي لوعاء التسخین واال فان التسخین من بعد  قد یؤد یراعى أن یلمس اللھب  .2

 الزجاجیة.  حدوث صدمة حراریة وانكسار اآلنیة 

 نتظم.  شكل م) أثناء تسخین األوعیة الزجاجیة وذلك لتوزیع الحرارة ب٤یة (الشكل  زشبكة فلتستخدم  .3

 انتثار وفقدان السائل.  ألن ھذا یؤدي إلى غلیان قوي و  سوائل بطریقة سریعةال تسخن ال .4

  

 

 Wire gauzesة ): أنواع الشبیكات الفلزی٤(الشكل 
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  ابلة لالشتعالتسخین السوائل غیر الق

  نابیب االختبار:في أتسخین ال

 

 ): ماسك أنابیب اختبار ٥(الشكل 

 

 

 سخین أنبوبة اختبار اآلمنة لت طریقة) ال٦(الشكل 

 

 

 أس وفي دورق مخروطي كألولى لتسخین سائل في ): الطریقة ا۷لشكل (ا
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 قة تسخین دورق مخروط صغیر طری): ۸(الشكل 

  

 یان الغل

ثر من الالزم  كلبعض السوائل أن تسخن أ ان یمكنوائل حتى نقطة الغلیعند تسخین الس

superheating الة فقاعة  في ھذه الحرة السائل نقطة الغلیان وإذا تكونت حراجة و ھنا تتعدى در

bubble انشطار الزجاج.   دثا فیكبر حجمھا بسرعة فائقة ویحدث انفجار قوي مح 

  

 : Boiling stones or boiling chips یانحجر الغل  

  یلة یات قلبكم رجة السائل فوق نقطة الغلیان یغمس في وعاء التسخین حجر الغلیان رتفاع د لمنع ا

Boiling stones or boiling chips       

 ظة مھمة   ملحو

لى قذف  یؤدي إلى تكوین بخار ثم رغوة مؤدیا إذا ال تضیف أبدا حجر الغلیان إلى السوائل الساخنة ألن ھ

 الخارج.  السائل إلى 
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 لسوائل العضویة خین اطرق تس

 Boilingانت درجة غلیان كلما كتعال ولالشقابلة  Organic Liquidsل السوائل العضویة كتقریبا 

Point  العضویة افترض بأن   ائل أثناء تسخین السوانت القابلیة لالشتعال أعلى. كلما كمنخفضة  السائل

یمنع تسخین السوائل القابلة لالشتعال   لمراجع.غیر ذلك مستعیًناً باتعال إال إذا وجدت السائل قابل لالش

 دا عن أي لھب.  لتسخین بعیاما اللھب ویجب أن یجرى مستخد 

  

 الطریقة األولى:   )أ

 لتسخین السائل العضوي.   Sand bathخدم حمام رملي است .1

 الرمل.  خل اغمس الكأس دا .2

  

 الطریقة الثانیة    )ب

 دم حمام مائي.  سبة استخدرجة مئویة منا ۱۰۰  درجات الحرارة حتى انت كإذا 

  

 الطریقة الثالثة    )ج

 ختبار  یستخدم حمام مائي خاص بتسخین أنابیب اال   ة اختباربوبتسخین سائل عضوي في أن  في حالة 

 . Tube Water Bath 

  

 ثامنةالمحاضرة ال
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 طرق أخرى   )د

أخرى عدیمة   ستخدام أجھزة تسخین لتسخین السوائل العضویة تعتمد على ا یدةوھناك طرق أخرى عد 

 :  وھي    Flameless Heating Devices   اللھب 

 .    Hot Plateلوح التسخین  .1

 .  Oil Bath زیتيحمام   .2

 .   Heating Mantle  تسخین   رتینة .3

  

 لسالمة عند التعامل مع الزجاجیاتاحتیاطات ا

 أخرى  یاتسكب السوائل من الكؤوس وحاو .1

 رف الكأس.  مالمًساً لحافة وط امسك محراك زجاجي بحیث یكون   )1

قود السائل إلى  ل ینسكب بشكل مالمس للمحراك الزجاجي بحیث یأس، جاعال السائمیل الك  )2

    ).۹(الشكل  ویة الحا

 

 دلیل للسائل المسكوب كجاجي ): استخدم محراك ز۹(الشكل 
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 طریقة رج أنبوبة اختبار    .2

ونظیفة إما من   تستخدم سدادة مناسبة جب علیك دائًماً أنثر في أنبوبة اختبار فیكمادتین أو أ خلط عند  

ة من فوق  كوبة بحربرج األنبتبار. قم دة ألنبوبة اخ سداكلین أو المطاط، وال تستخدم إصبعك مطلقا الف

 ).  ۱۰(الشكل   ما في كألعلى 

بة، وربما یفور  قد یكون ازداد الضغط أثناء رج األنبو . ف ن حذرا عند إزالة السدادة من األنبوبةك  تحذیر: 

   بة االختبار.ائل أو یندفع من أنبو الس

 

 وب اختبار (ب) لرج أنب): الطریقة الصحیحة (أ) وغیر الصحیحة ۱۰لشكل (ا

  

 بیب الزجاجیة  ت السالمة عند قطع األنااحتیاطا .3

ال  تخدما مبرد. اضغط بقوة لخدش الزجاج و مس اخدش األنبوبة الزجاجیة عند النقطة المرغوب فیھا .1

 تقطع األنبوبة.  

   ).۱۱(الشكل ما ھو موضح كدیك ثم اقطع األنبوبة من قماش لمنع إصابة یغلف األنبوبة في قطعة  .2

 

 یقة الصحیحة ): الطر۱۱(الشكل 
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زجاجیة في  بة إلدخال أنبو مة عند إدخال األنابیب الزجاجیة في ثقوب السدادات احتیاطات السال .4

 ):  ۱۲سدادة (الشكل 

 دة لألنبوبة على اللھب.  ذیب النھائیات الحاقم بتھ .1

 .  Glycerinالسدادة بالماء أو الجلیسیرین   بلل رأس األنبوبة وثقب  .2

 ن اإلصابة.  ش لحمایة یدیك مفي قطعة من قما  كغلق یدی .3

  

 

 یب الزجاجیة في ثقوب السداداتناب): الطریقة الصحیحة (أ) وغیر الصحیحة (ب) إلدخال األ۲۱(الشكل 

  

 السدادات:  خراج األنابیب الزجاجیة من حتیاطات السالمة إلا 

سدادة،  تعصیة في ثقب الالمس یان تقتضي الحاجة إلى إخراج األنبوبة الزجاجیة في بعض األح

ة في السدادة مثال، وفي ھذه الحاالت یفضل عمل شق في طولي في  مقیاس الحرار استعصاء ك

 ة.  ) الستخراج مقیاس الحرار۱۳دة (الشكل سداال

 

 أنبوبة زجاجیة ): طریقة قطع سدادة الستخراج۳۱(الشكل 
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 یة في المختبرات التھو

ون في المختبرات من  ة األشخاص الذین یعمل أھم عوامل سالمات تعتبر احد تھویة في المختبرأن ال 

 أنظمة التھویة إلى:   سیمالجسیمات التي تكون عالقة في الجو. یمكن تق

 تھویة الغرفة.   .1

 التھویة المحلیة.   .2

  

   تھویة الغرفة

لعادم) أن  واء من الداخل (اًضاً خروج الھد الھواء إلى الداخل وأی ظام تھویة الغرفة من نظام تزوییتكون ن

 اخل یجب أن یدخل ھواًًء نظیًفاً ویخرج العادم.  تزوید الھواء للد   نظام 

اء (حجم للداخل/حجم  معدل التبادل للھو ان في المختبر وحجم العادم یمكن حساب لمكبناء على حجم ا

   العادم).  

 

   الضغط السالب

كون غرفة  اخل وذلك حتى تة أعلى من الھواء الد عادم بدرجالمختبرات من الھواء ال یجب أن تفرغ 

السالب یمنع الھواء من  غط تبر في ظرف الضغط السالب بالنسبة للغرف المحیطة واألسیاب. والضالمخ

 لمجاورة.  ن اكختبر إلى األماالتسرب من الم

  

 تاسعةالمحاضرة ال
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  ي تؤثر على تھویة الغرفةالعوامل الت

ألبواب   تسند الھذا یجب أن ال اب والنوافذ جمیًعاً مغلقھألبوالتھویة مصممة لتعمل وا  إن معظم أنظمة

 ذلك یجب أن تبقى النوافذ مغلقة.  كلتبقى مفتوحة و

 

 انة األبخرة الكیمیائیة خز 

املین في المختبر من التعرض لألبخرة  مة في المختبر والتي تحمي العحد أھم أجھزة السالتعتبر ھذه ا

ائق واالنفجارات.  حرلمختبرات من ال ي أیًضاً الحمایة للعاملین في اط ة والغازات السامة وتعالكیمیائی

 وتتكون ھذه الخزانة من:  

 محرك.   .1

 م.  عاد مروحة شفط ال .2

 أنبوب سحب العام متصل بالسطح.   .3

 .  ة كاجھة زجاجیة متحرو .4

 فاءة الخزانة.  كیعرف المستخدم مدى مؤشر انسیاب الھواء مصمم ل .5

  

 ن المواد الكیمیائیةالتخلص م

یمائیة وبیولوجیة تجعلھا  كص طبیعیة وائونفایات ذات خصمواد والنفایات الخطرة ھي مواد لا

 لم یتم التعامل معھا بطرق سلیًمًة.   ما  ضارة بصحة اإلنسان والبیئة

والتخزین والنقل والمعالجة والتخلص من تلك   في التصنیف والتعریف والتداول ویلزم وضع قوانین 

 مواد والنفایات .  ال

 



43 

 

 خاطر الكیمیائیةالم

ھا  واجیائیة مثل السوائل والغازات واألدخنة واألبخرة واألتربة التي ی كیمخاطر المواد الویندرج تحتھا م

صناعیة أثناء نقل  التجارب العملیة وفي الورش العلمیة أثناء إجراء الطالب والعاملین في المختبرات ال

أصبحت  تى اد والشعوب حبیًراً في حیاة األفركة دوًراً ئی تلعب المواد الكیمیا  وتداول وتخزین ھذه المواد .

  الكیمیائیة واستخدامھا في شتى مجاالت اد تشاف الموكرفاھیة وتقدم الشعوب تقاس بما توصلت إلیھ من ا

مضيء  لانت تعبر عن الوجھ اكدین فإذا أحسن استخدامھ المواد الكیمیائیة سالح ذو ح الحیاة ، واستخدام

الوجھ القبیح الذي یسبب دمار البشریة  عن فأنھا تفصح  أما إذا أسئ استخدام ھذه المواد ، والمفید للبشریة 

 :   -تالیـــة دى الصور الثالث المادة الكیمیائیة في بیئة العمل فى إحال  ویھدر حیاة األفراد وتوجد 

 بخرة   الغازات واأل -

   غیر عضویة )-المواد الصلبة ( عضویة - 

 المذیبات)    -لقلویات ا -(األحماض   السوائل - 

أن   - -ي :یل ر منھا ماكثیرة نذ كائیة من أشد وأخطر ما یواجھ اإلنسان ألسباب یمیبر المواد الكلذلك تعت

 صلبة )    -غازیة   -جد على صورة ( سائلة  ثر من شكل فھى تتواك المواد الكیمیائیة تأخذ أ

 جلد )   ھاز التنفسي والھضمي ومالمسة الجسریعة وعن طــریق ( ال أن قدرة نفاذھا إلى جسد اإلنسان - 

أنھا تؤثر فیھ تأثیًراً سیئا  ي فیرھا على أعضاء الجسد یتم بتفاعلھا مع بعض أعضاء الجسم وبالتالتأث أن - 

ي ینتج عن ھذه المادة بالجسد قد یحدث فور أن درجة التأثیر الحاد الذ . ف الرئة وتسمم الدممثل تلی

 لون وال رائحة  واللیس لھا طعم  أن بعض ھذه المـواد -رة زمنیة   فتھا للجسد أو یحدث بعد دخول

 تشافھا   كة ا وبالتالي یصعب على اإلنسان اإلحساس بھا أو سرع

 دثھ من أضرار   ھا یوسع قاعدة تأثیرھا وما تحـن تواجد كاد من أماأن سرعة انتشار ھذه المو - 

 م   فاءة بعض أعضـاء الجسكتؤثر على ؤدى إلى عدم االتزان و ی  أن وجود ھذه المواد بالجسم - 

 الحریق الذاتي   ر و ل واالنفجاكأیًراً في بعض أجھزة ومعدات العمل مثل الصدأ أو التث تأث قد تحد  - 
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من مخاطر المواد اجب توافرھا لوقایة العاملین والصحة المھنیة الواشتراطات السالمة 

  الكیمیائیة

یة  عمال المعرضین لخطر التعرض للمواد الكیمیائ ال اطات الكفیلة بحمایة حتیر االیجب توفی .1

الصلبة وجعلھا ضمن الحدود   أو  انت ھذه المادة في الحالة الغازیة أو السائلة كالمستخدمة سواء أ

   .ھا المسموح ب

یة  یمیائ ند التحاقھم بعمل یعرضھم للمخاطر الكالطبي االبتدائي على العمال عیجب أجراء الفحص  .2

رضھم للملوث الكیمیائي  عامنة تؤثر على العمال بشدة عند تك ظاھرة أو رضیة تشاف أي حالة مكال

    .ارنتھا بنتائج الفحوص التالیة لمقویحتفظ بنتیجة الكشف الطبي بملف العامل 

تشاف أي  كر الكیمیائیة الي على العمال المعرضین للمخاطجب أجراء الفحص الطبي الدوری .3

    . لعملاد من استمرار لیاقة العمال الطبیة لطبیعة كوالتأ  جة التعرض لھا نتی بكًراً مرض مھني م

      . میائیة الضارةلكییجب توفیر الوسائل الفنیة الفعالة للوقایة من المواد ا .4

 ضارة أو أقل ضرراً .   اًداً ضارة بالصحة بأخـرى غیر ات الصناعیة التي تستخدم مواستبدال العملی .5

ع  خاصة بھا لتقلیل عدد العمال المعرضین م نك فى أما الضارة بالصحة یة لصناع عزل العملیات ا .6

    . دبیر وسائل الوقایة لھذا العدد القلیل من العمالت

 تحتاج لمالمسة  ینتج عن استعمالھا أي شوائب وال ینات المقفلة تماًماً والتي ال ك الماام ستخد ا .7

    . لما أمكن ذلككان الضرر العاملین لمك

ھا بحیث  ى إدارتتحتاج لألشراف المباشر من العمال علكانیكیاً وال تدار می التي الت اختیار اآل .8

أو  یتعرض الستنشاق الغازات أو األبخرة  ال یمكن تشغیلھا مع بقاء العامل على بعد مأمون حتى

   .ینات كئل المتصاعدة من الما األتربة الضارة أو طرطشة السوا

 عاشرةالمحاضرة ال



45 

 

   . رةاألدخنة الضاربة أو ن األتخلص م ستخدام طرق الترسیب أو الترطیب للتا .9

ة أو تھویة موضعیة بجوار مكان تصاعد الغازات  ویة عـامانت تھ كاستخدام التھویة سواء  .10

فس  والتخلص منھا قبل أن تصل إلى محیط تن األدخنة أو األتربة الضارة لتجمیعھا أو واألبخرة 

 .العمال

حتى ال  ن ترسبھا كب من أماالشوائ بة أو لشفط أو بعد الترطیب إلزالة األتر استخدام الكنس با- .11

    . ھا العمال إذا استخدمت طریق الكنس العادیةأخرى ویستنشقتتصاعد إلى الھواء مرة 

نشاط المزاول  اطر الكیمیائیة فى بیئة العمل تبًعاً لنوع ال إجراء القیاسات الدوریة الالزمة للمخجب ی .12

    . سموح بھاالم حدود من الد من أنھا ضكتھا بصفة دوریة للتأوتسجیلھا ومقارن 

تتناسب مع طبیعة العمل الذي یقومون بھ وان   صیة للعاملین والتيوفیر مھمات الوقایة الشخیجب ت  .13

    .ن مطابقة للمواصفات الفنیة لذلكتكو 

مغادرتھم مكان  عمال بعد انتھاء الدوام وقبل یجب توفیر المیاه الكافیة لالغتسال أو االستحمام لل .14

ن  النظافة مثل (الصابو  ة ضارة مع توفیر معدات یمیائیك ملوثات  بالجسم من قیعل العمل إلزالة ما 

ن العمل  ك ولیة من شاش وخالفھ للطوارئ في أمااال  والمناشف وغیرھا ) ویجب تأمین االسعافات 

    . بحیث یسھل الوصول إلیھا

  ل العم بس العمل أو العكس حسب طبیعة ص الستبدال مالبس العمال بمالیجب توفیر مكان خا .15

    .ن التعرض كبعیدة عن أمان  ك ن ھذه األماعلى أن تكو

مل ( التعرض) ویمنع تناول الطعام أو  العن كلتناول العمال للطعام بعیًداً عن أمان كیجب توفیر أما .16

    .ن العمل كالشراب أو التدخین داخل أما

ھا  ایة أنفسھم منیة حمیفكلموجودة في بیئة العمل ون بمخاطر المواد الكیمیائیة ایجب توعیة العاملی .17

    .ات المنتجة للمواد الكیمیائیةكر تحذیرات التي تصدر عن الشام بالتنبیھات وال وااللتز  ۰
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ضمن سالمة المواد المخزونة مع األخذ في االعتبار  فیر التھویة المالئمة داخل المخازن یتو .18

    .واعد الفنیةلتعامل أوالتشغیل في إطار القمراجعة وسائل ا

جسمك فمن الواجب علیك استخدام  اى من اجزاء مالبسك أو واد ملتھبة على أي م  نسكاب عند ا .19

االقتراب من   سرعة التخلص من المالبس الملوثة وعدممع تیار من الماء على موضع االصابة 

    .ن خطورتھا ن اللھب المكشوف وذلك لمنع تضاعف اإلصابة والحد مكأما

خاصة لذا ات الصفات الالسائلة ذ مواد الكیمیائیة من الریتك ریك والنتریك والكبلوكأحماض الھیدرو .20

    . ر عند تخزینھا او التعامل معھایجب وضعھا فى االعتبا

إضافتھا للماء ولیس العكس منعا لحوادث االنفجارات   ند تخفیف األحماض المشار إلیھا یراعىع .21

   .لحرائق بالمختبرات الكیمیائیة ودرء أحد مسببات ا

    .سد كأخرى قویة التأ او أیة مواد  لنیتریكلوریك بجوار حامض اكیدروض الھیحظر تخزین حام .22

لھا صفة  یمیائیة سائلة ك تریك أو مع أیة مواد لنیزین حامض الكبریتیك مع حامض ایحظر تخ .23

 .  سید ومشتقاتھكسدة مثل البیروكالتبخر أو تشتمل على عناصر مؤ

ن  من انسب الوسائل م  األرض نسكبة على األحماض المخدام الرمال والتراب المتصاص است .24

    . المةنظر السوجھة 

لمشبع بالماء او مادة قلویة من  ر اى األرض بكمیات وفیرة بالجیمعالجة األحماض المسكوبة عل .25

    . ئل المناسبة واجبة االتباعالوسا

ل لتنظیف  من انسب الوسائ ۰/ ۰ ۲۰الى  ۱۰ز بنسبة من كربونات الصودا المركاستعمال محلول  .26

     .حماض المسكوبة علیھا ن األ األرضیات م

ن تخزینھا  كاأم الكیماویة وفرض الرقابة على غیر المختصین إلى داخل مخزن المواد ع دخول من .27

    .مر في غایة األھمیة ك

لمكافحة الفقد   اتباع تعلیمات استالم وتسلم المواد الكیمیائیة بإثباتھا في السجالت المعدة لذلك .28

    . یة األھمیةي غا والضیاع أمر ف
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یاطات السالمة  یفیة استعمالھا من احتك یق والتدرب على للحر ة ر وسائل المكافحة األولیتوفی .29

    . باعالتالواجبة ا

    .یتفادى سقوط العبوات الزجاجیة  .30

    .یجب عدم استخدام حواس اللمس او الشم أو التذوق في التعرف المواد الكیماویة  .31

ھربائیة او  الك بعیدة عن مصادر التجھیزات  باردةن كعال في أماان تحفظ المواد القابلة لالشتیجب  .32

    .الشرارات الحراریة

ذلك  كجارب بالمختبرات ووالكیمیائیة للمواد المستخدمة فى التیة عرفة الخواص الفیزیائ یجب م  .33

ت الوقایة الشخصیة من  معرفة خواص المواد الناتجة من التفاعالت وعلى ضوئھا یتم اختیار مھما

    . زات مامات وقفاكورات  نظا

  بس ب وحظر ارتداء المالالمختبرات الكیمیائیة أثناء إجراء التجارب ص یجب ارتداء المعطف الخا  .34

 .  او حوادث داخل المختبرات الفضفاضة أمر ھام لمنع حدوث إصابات 

  احة المختبر وذلك بوضع یجب ان تكون أعداد الطالب أو العاملین داخل المختبر تتناسب مع مس .35

    .االعتبار  رد فىالمخصص لكل ف الفراغ

    . إجراء التجارب  وات وذلك بالنسبة لخطأو العاملین االلتزام بتعلیمات السالمة  ب لطالیجب على ا .36

ید  ك لیمات السالمة التى یحب على الجمیع اتباعھا اثناء تواجدھم بالمختبر والتأتب تعك یجب أن ت .37

    . على تنفیذھا

لیھ  ول ال الوصي الغاز وان یكون سھ حكم فمفتاح الت  بر معرفة مكانالمسؤل عن الخت  یجب على .38

ذلك لمنع تدفق الغاز فى حاالت  ة وصول إلیھ بسرعبحیث ال یوجد أمامھ عوائق تمنع الو

    . ئالطوار

یجب حفظ الفسفور األبیض واألصفر تحت سطح الماء لمنع اشتعالھا تلقائیا حیث انھا تشتعل   .39

    . ھا للھواءبمجرد تعرض
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    .ة او المواد القابلة لالشتعال العضویلمواد مستقل بعیًداً عن ا ن جافت فى مكاجب تخزین النترای .40

یة محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ  والصودیوم ومسحوق االلمنیوم داخل اوعوم حفظ البوتاسی یجب  .41

تصدر  الحرارة او  الماء الى داخلھا نظًراً ألنھا تتفاعل مع الماء ویصحب ذلك ارتفاع فى درجة

 . اللالشتع غازات قابلة

ة  درجة مئوی  ۲٤مظلم فى درجة حرارة ال تزید عن  یة بمكانفوق العضوسید كیجب حفظ األ  .42

   .یحذر إشعال النار أو التدخین بالمكان و

لوریت الصودیوم یجب تخزینھا فى مكان جاف وعند درجة الحرارة العادیة (فى  كعند تخزین  .43

ل مثل  واد قابلة لالشتعااو م  أحماض ال تالمس المادة اى  ویجب أن ۰درجة مئویة)  ۱٥ حدود 

   .سدة قویةكألنھا مادة مؤاً  الزیوت نظرً لقش، المنسوجات، المواد الدھنیة، خشاب ، ااأل

لماء ویمكن استخدام الماء فقط لتبرید العبوة من الخارج والعبوات القریبة من العبوة  ال تطفأ با .44

   . المشتعلة

ل  ك ب تآام جدا ویسبكلور وھو غاز س ید الس كألحامض قوى ینطلق غاز ثاني دة اذا تعرضت الما .45

لجو ولھذا  یزه فى اك ابلیتھ لالشتعال اذا زاد ترلق رات نظرا اد المعدنیة وقد یؤدى الى انفجاالمو

   . تخزن بعیدا عن األحماض 

الحالة  ض فى حالة تعرض أى جزء من أجزاء الجسم للمواد الكیماویة یغسل جیًداً بالماء وتعر .46

    .ت السریعة سعافاإلعلى الطبیب إلجراء ا

    . یب ولیس العكستقلاء مع السید للمكالصودیوم یضاف البیرو سید كلول بیروند تحضیر محع .47

فات االمونیوم بعیدا عن المواد المختزلة او األحماض المعدنیة او المواد القابلة  یتم تخزین بیرسل .48

لخ  س والرصاص االنحااد منشطة للتحلل مثل الحدید ولمولالشتعال  ویجب مراعاة عدم تعریضھا 

یماویة وحراریة  ك سبب حروق ا تث انھمحالیلھا للجلد او العین حی مسة المادة اوویجب عدم مال

عى لبس وسائل الوقایة مثل النظارات وإذا تعرض الجسم او المالبس لھا تغسل جیدا  شدیدة ویرا

    . بالماء الوفیر
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أمالح   ال او المختزلة او ة لالشتعقابللوم بعیدا عن المواد األخرى االصودی یجب تخزین نیتریت  .49

    . فعة مرتة م وعدم تعریضھا لدرجات حراراألمونیو

دا أثناء التداول او االستخدام او النقل آلي أحماض معدنیة او  لورات الصوكیجب عدم تعریض  .50

راعى استخدام ماء بارد وال  لورات یكیل مواد مختزلة او مواد قابلة لالشتعال ، وعند تحضیر محال

   . انفجارات ه ساخنة حتى ال تحدث م میاتخد تس

لمواد القابلة لالشتعال ،  عن المواد القلویة او المختزلة او ا یدازین حامض الكرومیك بعیجب تخ .51

سدة تراعى احتیاطات الوقایة الشخصیة فضال عن انھا مادة  كونظرا لخواصھ الحامضیة والمؤ

    . مةالھضمي الى التھابات جسیو ا  فسي دى وصولھا الى الجھاز التنلة للجلد ویؤكوآسامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

  كیماویـــةالحــروق ال

تأثیرھا المباشر ولیس نتیجة للحرارة وھذه المواد قد   الكیماویة جسم اإلنسان بحروق نتیجة د مواتصیب ال

 تكــون فى أحدى الصور التالیة :  

    . الخ ۰۰مض الخلیك الثلجى ح -النتریك حمض  -الكلوریك  مض ح  -االحماض : حمض الكبریتك  1

    .والكلس ، والنشادر  ، نیاالبوتاسیوم ، األمو محلول  -القلویات : الصودا الكاویة  2

    . السلینیوم –البروماید  -األنتیمون   -الفسفور   -الح بعض العناصر مثل الزئبق االمالح : أم 3

    . رغاز النشاد   -الغازات : غاز الكلور   4

    .مطھرات لوان والمساحیق إزالة اال 5

فى مصلحة   یسلذلك الن مرور الوقت بالمـــواد الكیمیائیة االسعــاف الفورى و روقلحوتتطلب ا

بر لألنسان ، ویعتبر المـــــاء من أفضل الوسائل لمعالجــة  كرراً أالمصاب ألن ذلك یؤدى الى ض

 ت ممكن   بأسرع وقبیرة و ك ب بكمیات المصا الحـروق الكیمیائیة بشرط ان یسكب على الجزء 

زین أو التحضیر  تخل عملیات التداول و ا نا مع المواد الكیماویة بالمختبرات سواء فى املتعومن خالل 

ناء أجراء التجارب فقد یصاب أى فرد نتیجة عدم أتباع اجراءات السالمة والصحة  الجراء التجارب أو اث 

 یما یلى :  نوضحھا ف بات للعین والتى و اصاالمھنیة مما ینتج عنھ حروق للجلد أ

  

   الكیماویة جلدالحروق 

والتى من   ركالتعرض للمواد الكیماویة سالفة الذ  أو مباشر لجسم االنسان وتحدث االصابة نتیجة تالمس  

 اھمھا االحماض والقلویات والغازات  

 حادیة عشرةالمحاضرة ال
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  االحماض

 وتقسم حسب تأثیرھا على جسم االنسان الى نوعین ھما :  

اب حــروق مباشر فى الجـزء المصاب  لمصاالتى تسبب لألنسان السریع و حماض ذات التأثیر اال -أ

    .ط فى نفس الجزءق ن الى ظھور فقاعات أو  باالضافة

ر البطئ والتى ال تسبب لإلنسان المصاب الم بعد التعرض مباشرة للحامض  االحماض ذات التأثی -ب

د  تراق الحامض الجلافیة الخكون اعة) والتى تكس۱/ ۲-۱/ ٤( وإنما یشعر بھ بعد فترة تترواح بین 

    . لى مساحة عمیقةا

  

  القلویات

لتى تسببھ األحماض وذلك  بر من اك ات لھا تأثیر على اإلنسان أیــو جة عن التعــرض للقلالحروق النات

یئ على  لس ما أن تأثـــیرھا اكألنھا لھا قدرة أسرع على النفاذ إلى األنسجة الداخلیة وخــالیا الجلد ، 

اذ  ذه الحــالة وبعد نفالماء أو معادلتھا بالمواد المضادة ، وفى ھب اأطول حتى بعد غسلھ یبقى لمدة  األنسجة 

أنھ مشبع بالماء بعدھا یحدث التئام سطحي  ك د ، فالجلد یبدو شاحًباً وأنسجة الجللمحلول القلوى الى داخل ا

    . لتقرح عمیق

 

   الكیمیائیة وقإلسعافات األولیة لإلصابة بالحرا 

  ـــرع ما یمكن ویجب وذلك بغسل الجزء المصاب بماء جـــار بأساً ورً لمسبب للحرق فیجب ازالة ا .1

 . ء مدة ال تقل عن عشر دقائق عملیة غسل الجزء المصاب بالماتستمر   أن

   .یجب تجنب أستعمال میاه تحت ضغط حتى ال تضر جلد المصاب ولكن یجب سكب الماء بھدوء  .2
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میة  كأمكن ذلك وإال فیجب سكب  یة اذااو لمواد الكیمفى حالة تعرضھا ل س المصاب خلع مالب یجب  .3

    . على المالبسكیمیائیة  ال  ء أو المضاد للمادةمن الما

 ما یلى :  كة المادة الكیمیائیة للتخفیف من تأثیر ھا على الجزء المصاب یجب معادل .4

ودا  ثل بیكربونات الصـــعیفة م ضع قلویات ض* الحروق الناتجة عن التعرض لألحماض تعادل بو 

    . ب زء المصالجعلى ا

ل الخل الخفیف أو  ض ضعیفة مثحمالویات تعادل بوضع ا*الحروق الناتجة عن التعرض للق 

یمون أو عصیر اللیمون ( ما عــدا اصـابة العین فال یستعمل فى العین تعادل ) ویستخـدم  حامض الل

    .لقلویات وال االحماض  ذى لھ قدرة فى تعاد عادل الوسفیت المتایضــًاً محلول یسمى محلول الف

 

ة اخــرى  ل الجزء المصاب بالماء مرلحرق یتم غسة لالكیمیائیة المسبب  بعد االنتھاء من معادلة المادة .5

وینشف ویربط باستعمال شاش معقم مع مراعاة عدم فتح الفقاقیع الجلدیة حتى تقلل من مساحة  

   یكـــروبات الجزء المعـــرض للم

 رى مثل االلم او الصدمة العصبیة   ضاعفات اخلمة تعرضھ اسعاف المصاب فى حال یجب  .6

لمستشفى اذا لزم االمر لمعالجة  السعافات االولیة الى اجراء عملیات اد ایجب نقل المصاب بع .7

 المصاب   

  

   أصابات العین بالمواد الكیمیائیة

شكل  االسعاف بة أن عملیالصـــابة بھا، لذلك فلة اى العین فى حابیر عل كتسبب المواد الكیمیائیة تأثیر 

ـابة  ق وخاصــة فى حالى االصـا من تلف محق اذھفاظ على العین وانقصحیح وبسرعة امر مھم جًداً للح

 بالمواد القلــویة نظًراً لقدرتھا على اختراق انسجة العین واحداث الحروق العمیقة والضرر الشدید بھا  
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   ائیةمیلمواد الكیفى حالة االصابة باعین ات األولیة للاإلسعاف

ماء مباشــــرة أو  تحت صنبور ال اب وذلك بوضع رأس المصب غسل العین المصابة بالماء النقى یج -1

    .أس المصاب بالمـــاء غمر ر

یجب ان یقوم المصاب بفتح وغلق عینھ داخل الماء بقــوة وقد ال یستطیع نتیجة األلم فیجب على   -2

    . غسیلا إلجراء عملیة البفتحھمسعف القیام  ال

متعادل ( إن  لفوسفیت الل العین إال محلـــــویمیائیة للمعادلة داخل اكال أى مواد م استعمعد یجب  -3

یجوز وضع أى نوع من القطران أو المراھم ولكن یتم وضــع غیار معقم على عین   ما الكوجد )  

 . المصاب ونقلھ إلى المستشفى للعالج
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 والقواعد طبیاً  التخلص من االحماضطرق 

ة خاصة  أنیمل الباثولوجیة في لة  المذیبات  من أحماض وقلویات في معاومعاد ة ضرورة معالج  

میاه إلي المجاري العامة. في معامل الباثولوجي تثبت أحواض خاصة  بیرة من الك میات كم تصرف مع ث

ى معالجة  لھا المقدرة عل ( Limestone Sumps) بات كي على مرتحت أحواض الغسیل تحتو

 المعالجة .   ة للشبكة الصرف الصحي وغیر ضارة لمحطات ر ضارغیبات  كاألحماض إلى مر

 قالزئب

بیرة  ك میاتھا في األجسام وتسبب أضرار كم كمیة وتتران المعادن الثقیلة شدیدة السلزئبق: م ا

عند   ي في التخلص منھا،رف الصحمحطات معالجة میاه الص للجھاز العصبي، حتى اآلن ال تستطیع

م یجمع ویوضع في  بیرة من الكبریت االصفر ثك میة كضاف لھ أن ی جب حدوث أي انسكاب للزئبق ی

   .لمخلفات الخطرةخاصة با ینةقن

في   میاتھا كم كخلفات الطبیة المحتویة على الزئبق قلیلة الكمیة ولكنھا شدیدة السمیة وتتراو تعتبر الم

بیة منھا  در طصایأتي التلوث بالزئبق من عدة مللجھاز العصبي ، وبیرة كر األجسام فتسبب أضرا

والتي تحتوي   (  Amalgam ) غم ملكحشو ال أسنان المرضى بمادةعیادات األسنان وعملیات تعبئة 

ًیاً أصبح  ذلك من تكسر بعض األجھزة الطبیة المحتویة على ھذه المادة، حالك% زئبق  وینتج  ٤۹على 

تبدالھا بأجھزة الكترونیة  م اسفت ل التلوث بالزئبق ك عالمي لمشایقل بسبب الوعي الاألجھزة استخدام تلك 

    .رھا ضغط وغیال رمومتر وأجھزة قیاس حساسة مثل الت

ي عیادات األسنان ولتقلیل تلوث میاه الصرف الصحي بالزئبق والمعادن الثقیلة األخرى من الضروري  ف

لناتجة عن تنظیف  ا من المیاه  (Amalgam Separators) ن ة حشو األسناز لفصل ماد استخدام جھا

 عامة .  تصریفھا للشبكة ال  الفم قبل 

 ثانیة عشرةالمحاضرة ال



55 

 

   (landfill)ة علمیة ریقالدفن بط

خلفات (التي لھا خطورة محدودة) یمكن أن یتم ذلك عن طریق الدفن بطریقة علمیة  من الملتخلص ل

)land fill (.عازل واحد  امباستخد  یقة علمیةن بطر ھناك نوعین من الدف(one liner)  ین  زل أو عا

ذه  یة الصلبة ذات الخطر المحدود بھیائ ر من المواد الكیم التخلص من الكثی ویمكن .  (two liner)اثنین

   .طریقة ال

  

   (Incinerator)الحرق بطریقة علمیة 

منع  ث یالتام بھا ، بحیلتحكم تستخدم ھذه الطریقة للتخلص من المخلفات بالحرق تحت ظروف یتم او

از  ، وھي طریقة تمت كربون) إلى الخارج سید الك ا بخار الماء وثاني أد تسرب أي من الغازات (ما ع

تي یمكن حرقھا ، ولكن من عیوب ھذه الطریقة أنھا باھظة  رة البإمكانیة التخلص من المواد الخط

       . التكالیف

  

 یةللمواد الكیمیائبیانات السالمة كشوف  

 ذه الكشوفات معروفاً للجمیع. جب أن یكون مكان ھی 

   ًللجمیع. یجب أن تكون ھذه الكشوفات متاحة  

  قراءة البطاقة الخاصة بھا بعنایة. تستخدم أي مادة كیمیائیة (خاصة الجدیدة منھا)، یجب قبل أن 
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 وثیقة السالمة في المختبرات   ) 5شكل (  
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 المواد الكیمیائیة ) بیانات السالمة من 6(كل ش
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 لمواد الكیمیائیةاالمثل ل التخزین 

رض  التي قد یتعا متباعدة ,  المواد الكیمیائیة  توضع د الكیمیائیة أن الموا خزن السالمة في  ط من شر    

 .  معا تواجدھا 

 األحماض عن القواعد.  فصل 

  عالمة تحذیر.او  تخزین المواد الشدیدة السمیة في مكان مخصص مع وضع ملصق   

  شتعال.المواد القابلة لالفصل األحماض عن   

  ة المختبر الخاصة. المواد التي تحتاج إلى تبرید خزنھا في ثالج 

  لك. في دوالب خاص بذ المواد القابلة لالشتعال تخزن 

 

 . مثلة عن المواد الكیمیائیة شدیدة  الفعالیة تجاه غیرھا بعض اال) 1جدول (

 تالمس معھا ت المواد التي یجب ان ال  المادة الكیمیائیة 

ل  المركبات الھیدروكسیلیة, كالیكو النتریك, لكرومیك,حامض ا حامض الخلیك 

 البیروكسیدات البرمنكنات., حامض البیركلوریك, االثیلین 

 البروم, الكلور  فلور, النحاس,الزئبق, الفضة, ال لین االستی

 الوجینات الھیة الكلورینیة, الماء, رابع كلورید الكاربون, الھیدروكاربون  الفلزات القلویة 

, اوكسي كلورید  المائيلالھالوجینات, حامض البیروفلوریك ا المائیة لالمونیا ا

 الكالیسیوم 

 ثالثة عشرةالمحاضرة ال
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 دروجین حامض النتریك وبیروكسید الھی ثلین اال

البیوتان, الھیدروجین, البنزین  , البروبان, االمونیا, االستلین, المیثان  م الكلور, البرو 

 بنتین التر ,والبیوتادایین, كربید الصودیوم 

 لین, بیروكسید الھیدروجین االست النحاس 

 المعدنیة لحوامض ا الھیدروكسید الكیومین 

روكسید  میك, حامض النتریك, بیونترانت االمونیوم, حامض الكر السوائل الملتھبة 

 الھیدروجین, وبیروكسید الصودیوم والھالوجینات 

 یجب ان یعزل عن جمیع المركبات العضویة  الفلور

 , حامض الكرومیك, وبیروكسید الصودیوم الھالوجینات  اربونات الھایدروك

ت,  ومعظم الفلزات االخرى وامالحھا, الكحوالالنحاس, الحدید,  ھیدروجین البیروكسید 

 ن, نترومیثان, السوائل الملتھبة, المواد القابلة لالشتعال االسیتون, االثیلی

 لمؤكسدةحامض النتریك المركز والغازات ا كبریتید الھیدروجین 

 تلین, االمونیا, الھیدروجین االس الیود 

 مونیا الاالستلین, ا  الزئبق 

حامض النتریك  

 المركز

S and 2H, حامض حامض الخلیك, الثیلین, حامض الكرومیك 

HCN    ,  السوائل الملتھبة والغازات الملتھبة 

 الزئبق والفضة  كزالیك وحامض اال 

كحوالت, الخشب, الورق  البزموث وسبائكة, الحامض الخلیك االمائي,  كلوریكرحامض البی

 ال القابلة لالشتعوكافة المواد 

     اللیثیوم, الصودیوم 

 و البوتاسیوم 

الماء وبیروكسید  اني اوكسید الكاربون ورابغ كلورید الكاربون, ث

 الھیدروجین 
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 مض المعدنیة االخرى حامض الكبریتیك والحوا كلورات البوتاسیوم 

 تیك ی البنزالدیھاید, حامض الكبرثیلین, كلیسرول, كالیكول االال برمنكنات البوتاسیوم 

 االستلین, حامض االوكزالیك والتارتاریك ومركبات االمونیوم  الفضة 

  الثیلي والمثیلي, حامض الخلیك الالمائي, حامض الخلیك الكحول ا سید الصودیوم بیروك

لمثیل  ت االثلجي, البنزالدیھاید, الكلیسرول, كالیكول االثیلین, خال

 والفورفیورال 

 

 

 تعمالالمواد الكیمیائیة الخطرة المألوفة االس

   :   Acetaldehydeاسیت الدیھاید  -1

بخاره مھیج لالنسجة  یذوب في الماء . تشبھ رائحة الفواكھ ، ھو سائل عدیم اللون ذات رائحة 

 التنفسیة وشدید القابلیة لاللتھاب . 

 المستھ للعین . وم الوقایة : تجنب استنشاق ابخرتھ ، 

 یؤدي الى تھیج اعضاء الجھاز الھضمي . ، صداع ، والسمیة : یسبب بخاره تھیج للعیون التاثیرات 

 ابتلع یغسل الفم بالماء ویستدعى الطبیب . عین تغسل بالماء واذا االسعافات االولیة : اذا دخل ال

 :   Acetic Acid Concentratedحامض الخلیك المركز  -2

 اره مھیج یسبب التاكل والحروق . حرقة ، بخو رائحة حادة من ذ سائل عدیم اللو 

 نب استنشاق ابخرتھ ، ومالمستھ للعین والجلد  . الوقایة : تج 

فسي والسائل منھ یسبب حروقا كیمیائیة واذا ابتلع  خرتھ تھیج الجھاز التنالتاثیرات السمیة : اب

 فیسبب تھیج الجھاز الھضمي . 

قط على المالبس ترفع المالبس الملوثة  اء واذا سلعین تغسل بالمل ااالسعافات االولیة : اذا دخ

 لجلد المتلوث بالماء والصابون وبمحلول بیكاربونات الصودیوم . ویغسل ا
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 :    Acetoneن االسیتو  -3

 م اللون قابل لالمتزاج بالماء . سائل عدی 

 الوقایة : تجنب استنشاق ابخرتھ ومالمستھ للعیون . 

یبوبة والدوار والشعور بالنوم ، سائلھ مھیج  بكثرة یسبب الغاق بخاره تنش التاثیرات السمیة : اس 

 لعیون . ل

 :     Acetonitrileاسیتو نایترایل  -4

ره مؤذي وقابل لالمتصاص من خالل الجلد  ل لالمتزاج بالماء بخاسائل عدیم اللون متطایر قاب

 وشدید القابلیة لاللتھاب . 

 والعیون . لد  الوقایة : تجنب استنشاقھ وتماسھ مع الج

یان مع تشنج وارتجاف وقد تتطور  میة : استنشاق بخاره یسبب التعب واالعیاء وغثالتاثیرات الس

 الى شلل جزئي . 

حادث ویغسل الجزء المتلوث بالماء ویعطى كمیات  بعد المصاب عن مكان الاالسعافات االولیة : ی 

 من الماء . 

 :     Acetyleneاالستلین  -5

 وبان في الماء ، غاز ملتھب. لثوم وقلیل الذ ھ رائحة اتشب غاز عدیم اللون رائحتھ 

 ستنشاقھ . الوقایة : تجنب ا

 وغثیان ، منوم ومخدر. التاثیرات السمیة : استنشاقھ یسبب الدوار ، االم في الرأس 

 االسعافات االولیة : یبعد المصاب عن مكان الحادث ویخلد للراحة في مكان دافىء . 

 :   Ammoniaاالمونیا  -6

مھیجة تسبب   محلول في الماء ( ھیدروكسید االمونیوم ) مادة ز او على ھیئة بھیئة غا كون قد ت

 التاكل والحروق والغاز قابل لاللتھاب . 

 للجلد والعیون . ستنشاق الغاز وتالمسھ الوقایة : تجنب ا
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  التأثیرات السمیة : تعتبر مواد مھیجة للجھاز التنفسي والعیون وتسبب الحروق عند مالمستھا 

 عیون . لل

الصابة بالماء واذا دخل  ة : یبعد المصاب عن مكان الحادث ویغسل مكان ا سعافات االولیاال

ثم یعطى الخل بتركیز   ویعطى زیادة من الماء المحلول الى الجھاز الھضمي فیغسل الفم بالماء

1  .% 

 :   Aniline and Saltsانلین وامالحھ   -7

 . عن طریق الجلد  متص ی  و  ؤذي سائل عدیم اللون الیمتزج بالماء ابخرتھ م 

 لعیون والجلد . الوقایة : تجنب استنشاق ابخرتھ وتماسھ مع ا

، نعاس ودوار   ریق الجلد تسبب الصداع التأثیرات السمیة : استنشاق ابخرتھا او امتصاصھا عن ط

 والتراكیز العالیة منھ تسبب التشنج والرجفة . 

یخلد للراحة والھدوء  ن موقع الحادث والمصاب ععد االسعافات االولیة : عند استنشاق ابخرتھا یب

ب على الجلد او المس العیون یغسل بوفرة من الماء والصابون بعد رفع  في مكان دافيء واذا انسك

 مالبس المتلوثة . ال

 :    Arsenic and Compoundsنیخ ومركباتھ الزر -8

حامض  نیت اما رسی معظم مركبات الزرنیخ مواد صلبة عدیمة اللون وتشمل االرسینات واال

د السامة الخطرة وھي  ھا من المواثالث كلورید الزرنیخ فھي سوائل . وتعتبر جمیعاالرسینك و 

 تص عن طریق الجلد . مسامة جدا وت 

 ارھا وتالمسھا للعیون والجلد . ایة : تجنب استنشاق غب الوق

 :     Benzeneالبنزین ( البنزول)  -9

یة تمتص عن طریق الجلد  تزج بالماء وابخرتھا مؤذ یمالسائل متطایر عدیم اللون ذو رائحة ممیزة 

 ب . وھو مادة قابلة لالتھا
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ن  العالیة منھ تسبب فقداالتأثیرات السمیة : استنشاق بخاره یسبب الدوخة ، صداع والتراكیز 

 الوعي ، ابخرتھ مھیجة للعیون واالنسجة المخاطیة . 

ن بالماء  المس الجلد فیغسل المكا اذاواالسعافات االولیة : یبعد المصاب عن مكان الحادث ، 

 . ة بون بعد ازالة المالبس المتلوثوالصا

 

 :  Bromineالبروم  -10

یسبب حروق مؤلمة جدا  جدا و  ة مھیج ابخرتھ اءون بني محمر قلیل الذوبان بالمسائل داخن ذات ل

 ویسبب التاكل . 

 . ابخرتھ ومالمستھ للجلد والعیون   الوقایة : تجنب استنشاق

وقا مؤلمة  التنفسي والعیون واالغشیة المخاطیة ویسبب حر  میة : بخاره مھیج للجھاز الس التأثیرات 

 ضمي . ف في اعضاء الجھاز الھعند مالمستھ للعیون والجلد واذا اخذ عن طریق الفم فیسبب تل

االسعافات االولیة : یبعد المصاب عن موقع الحادث واذا دخل العیون فتغسل بالماء اما اذا المس  

الصودیوم   بمحلول مخفف من االمونیا او محلول ثایوسلفات  غسل بالماء والصابون وثم فی الجلد 

یشرب  لماء وم داخلي فیغسل الفم بابالماء ویجب رفع المالبس المتلوثة حاال. اما اذا كان التسم 

 زیادة من الماء واخیرا یشرب ھیدروكسید المغنیسیوم ویستدعي الطبیب . 

 :    Chlorineالكلور  -11

 ذوب في الماء وھو غاز مؤذي جدا . مخضر ذات رائحة مھیجة ی صفرغاز ا 

 جنب استنشاقھ . الوقایة : ت

 ن . ن والجلد ویتلف الرئتیالتأثیرات السمیة : یھیج الغاز الجھاز التنفسي والعیو

 . : یغسل الجزء المتلوث بالماء ویبعد المصاب عن موقع الحادث ویراجع الطبیب سعافات االولیةاال

 :    Cyanidesات السیانید  -12
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ي رائحتھا تحرر غاز سیانید الھیدروجین  عدیمة اللون ذائبة في الماء تشبھ اللوز المر ف مواد صلبة

طریق الجلد وتسبب الحروق  عن  امض وھي سامة جدا تمتص السام جدا عند تفاعلھا مع الحو

 والتاكل . 

،  طراف العلیا والسفلى اال  التأثیرات السمیة : اھم اعراض التسمم بھا ھو ضعف القوى وتثاقل في 

 التنفس والموت .  فقدان صعوبة في التنفس ، صداع ، فقدان الوعي واخیرا

ھ باالسعاف االولي .  قیام ل القناع التنفسي عند االسعافات االولیة : على الشخص المسعف استعما

كان   اذایبعد المصاب عن مكان الحادث وترفع مالبسھ حاال وتجرى لھ عملیة تنفس اصطناعي ، و

فھ لیستنشقھا المصاب لمدة  وتقرب من ان للتنفس فتكسر عبوة من نتریت االمی االمصاب قادر على 

 لطبیب فورا . ثانیة وفي كل االحوال یجب استدعاء ا 30- 15

 :  Hydrogen Peroxideیدروجین ید الھ بیروكس -13

 سائل عدیم اللون قابل لالمتزاج مع الماء ویسبب الحروق والتاكل . 

 والجلد . : تجنب مالمستھ للعیون  ایة الوق

بتراكیز عالیة الى التھیج والحروق عند مالمستھ لالغشیة  التأثیرات السمیة : یؤدي عند وجوده 

ابتالعھ فیولد االوكسجین مما یؤدي الى االم حادة في المعدة  ن والجلد ، اما عند المخاطیة والعیو 

 . الغثیان والتقیؤ والنزف الداخلي  وقد یسبب 

مستھ للجلد فتغسل  تتعرض للسائل جیدا بالماء وعند مال عیون التيعافات االولیة : تغسل الالسا

كمیات كبیرة  من  صاب بتالعھ یعطى المالمنطقة المعرضة والمالبس بالماء والصابون وفي حالة ا

 الطبیب .  دعىالماء ویست

 :   Sulphuric Acidحامض الكبریتیك  -14

 ویسبب التاكل والحروق .   زج یتفاعل مع الماء بشدةل لان حامض الكبریتیك المركز سائ

 سھ للجلد والعیون وتجنب اضافة الماء الیھ . الوقایة : تجنب تالم

 متلف اذا اخذ بالفم . وقا للجلد والعیون والتأثیرات السمیة : یسبب حر
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ن  االسعافات االولیة : یغسل الجزء المتلوث بالماء ویغطى الجزء المتاثر بطبقة من معجو 

ادة من الماء ویعطى  نیسیوم  واذا اخذ بالفم فیغسل الفم ویعطى زی غلكلیسرول وھیدروكسید الم ا

 محلول ھیدروكسید المغنیسیوم ویراجع الطبیب . 

 :   Lead Salts الرصاص  امالح  -15

 مواد صلبة سامة جدا  

 الوقایة : تجنب استنشاق غبارھا . 

مصحوبة بالتقیؤ   رالمالح قد یؤدي الى اضراع االتأثیرات السمیة : ان استنشاق الغبار او ابتال 

 الشھیة للطعام وشحوب غیر طبیعي .   واالسھال واالنھیار ، فقدان 

دا بالماء ویعطى المصاب محلول  الح یجب غسل الفم جیاالسعافات االولیة : عند ابتالع االم

 كبریتات المغنیسیوم ویستدعى الطبیب حاال . 
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 خزانة شفط االبخرة 

اصر األساسیة التي یجب توافرھا في المختبر  ن ) من العFume Hoodsات ( غازخزائن شفط ال

عملھا ببساطة ھي شفط األدخنة والغازات الضارة التي   . خنة والغازات الضارةكیمیائي للحمایة من األد ال

 تخلط بالھواء لغرض تخفیفھا ثم تدفع للخارج. 

 

 (Fume Hoods)  خزائن شفط الغازات  ) 7(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رةعش رابعةالمحاضرة ال
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 اع اآلتي: لتعمل بشكل جید علیك اتبو

  خارج. یق حركة تدفق الغازات للقلل الحركة أمام الجھاز لكي ال تع 

  حد السالمة.مسافة ممكنة الى إلى أقل  لزجاجيالحاجز اأغلق   

   

 ) الطریقة الصحیحة باستخدام شافط الغازات 8(شكل 
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 بطریقة آمنة ائیةیلكیمد اتخلص من نفایات المواطرق ال

 الماء: بلذوبان على اة  یالقابل نفایات ذات  .1

 . إلى محطات المعالجة بعدھا و  مجاري الصرف ریقعن ط ذه المواد ھ كن التخلص من یم   

 محالیل قابلة لالشتعال: نفایات ذات  .2

  داث لحمامات لمنعھا من احبالماء بكمیات كبیرة بعدھا یمكن سكبھا في ا تخفیفھا  ضرورة    

 . الحرائق

 :  المركزة األحماض و  المركزةالقواعد نفایات  .3

مع صب كمیة ال تتجاوز   ) pH 11-3درجة  ( تخفیفھا إلى ضرورة   المجاري  قبل سكبھا في  

 من المادة المركزة.  ) min)\350 cmمعدلھا عن 

 سمیة عالیة: ذات نفایات  .4

الزئبق ،   , مركبات الفینول , نیخزر ل مجارى الصرف مثل : داخضرورة عدم رمیھا  او صبھا      

 د والكبریت. ، والسیانینیكلكروم،  ال ،الزنك ,الكادیوم 

 

 شدید:ذر واالنتباه الیجب الح مالحظة: 

فعند صب من احدى   ,متصلة البعض مع بعضھا  ات المختبرفي أن شبكة الصرف  كما ال یخفى    

 وبة من مختبر اخر, فمثال:  مسكمع مادة اخرى  عل خطیر یسبب تفا كیمیائیة فقد  مادة المختبرات 

 . أموینا + یود = انفجار شدید
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 ة تخلص من الفضالت الكیمیائی ال) 9شكل (
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 النموذجي(المختبر) المعمل 

 : ضرورة توفر االتي  نموذجي لعمل مختبر  

  خارج  تحكم من  ي ذ مبكر عن الحرائق  جماعي  ظام إنذار یجب توفر ن ات والمباني في المختبر  .1

 باني.  المات و المختبر

 . لكل مختبر  اص نذار خنظام إ توفر   .2

الخطرة   ة اوییالكیم خزن المواد  العمل و اماكن  أماكن جمیع  يف وارشادات  یریة تحذ  وجود ملصقات  .3

 السامة).  و  القابلة لالشتعال (

 . خطرة  كیمیائیة  على مواد   التي تحتوي الزجاجیة  ناني الق و رفوف  حامالت  .4

لنفایات المواد و اخرى للزجاج    یكیةیات معدنیة, وبالستحاو ات النفایات ( وجود حاویوجوب .   5

 لمكسور). ا

وتكون تحت اعین  من  المختبر  ة بیقركذلك حریق لكل مختبر والطفایات  دد كافي من ع وجود  .6

 . (مرشاة الماء)  توماتیكي االو نظمة االمع  جمیعال

خمد   في  استخدام االمثل  ق و دخول العاملین بالمختبرات دورات تدریبیة على معرفة انوع الحرائ . 7

 ت.  الطفایا الحرائق و كیفیة استعمال 

وان تكون  أي ألیاف صناعیة ) ابعاد  من الصوف  و  %100(مصنوعة حریق  الانیة بطیجب وجود  .8

 . لوجودھا ع إشارة توضیحیة ماو معروفة و واضحة  ات و مختبرال في جمیع

 لكھرباء. وا لوحات إرشادیة مضیئة لمخارج الطوارئ  ومفاتیح الغاز .9

 خامسة عشرةالمحاضرة ال
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 ریب علیھا. تد طارئ  ویتم ال ء واضحة للمختبر والمبنى تحسباً ألي خریطة إخال .10
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 المختبرمن غادرة مالقبل تنبیھ 

 من: تأكد 

 تنظیف مكان العمل.    .1

 ل.  مة في العممستخد غسل الزجاجیات ال .2

وتأكد من غلق أسطوانة    الكھرباء, الكھربائیة وافصل الكیبل عن والمعدات  األجھزة اطفاء جمیع  .3

 .الغاز وفصلھا, وغلق الماء و التفریغ (شفاطة الغازات)

 قاة على األرض.  مل إزالھ أي مخلفات بھا مواد كیمیائیة .4

 وافذ خزانة شفط الغازات مفتوحة. اترك ن  .5

 اإلضاءة.  نقاط   أطفئ كافة .6

 أغلق أبواب المختبر.  .7
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