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إجراءات السالمة داخل المختبر
۱-   نظارة -٤كمامات  -۳كفوف   -۲ارتداء الصدریة
 المغلقة ولیس المفتوحة  واالحذیةالمالبس الطویلة   -٥
والشراب داخل المختبر االطعمةعدم تناول  -٦
 ۷-  التجارب اجراء اثناء الموبایلعدم استعمال
۸-  عدم لمس الكیماویات بالید مباشرًة وعدم تذوقھا أو استنشاقھا
۹- عدم استخدام الفم لملء الماصة بل یجب استخدام الضاغطة الھوائیة
۱۰-  الھوداتإجراء التجارب التي یتصاعد منھا غازات أو روائح داخل  
۱۱-   االختبار ناحیة الوجھ أو الجسد أثناء  انبوبةالحذر عند توجیھ

.التسخین

منھا وعدم فتح عدة  اإلنتھاءإغالق زجاجات الكیماویات عند -۱۲
زجاجات في وقت واحد





 الخطورة الذاتیة:
االبخرة اوغازاتھا (: مواد قابلة لالشتعال   .(
عوامل  -كل الغازات تحت ضغط مرتفع :(مواد قابلة لالنفجار

)  الحرارة  اوالصدم  وومیكانیكیة   مثل السحق ة فیزیائی
 ھي مواد تساعد على االشتعال بسب احتواءھا : (المواد المؤكسدة

على ألكسجین، لذلك یجب حفظ جمیع المواد المؤكسدة بعیدا عن 
عن أیة مادة أخرى یمكن أن تتأكسد مثل  والمواد القابلة لالشتعال 

KMNO4 (

الحوامض والقواعد القویة  -تخریب النسیج الحي : ( االكلة المود(
اخرىنشطة تتفاعل مع مواد كیمیائیة : (المواد الفعالة كیمیائیا 

)تكون مواد سامة وحوادث خطرة 



 البعیدة  المدى  اوالسمیة للصحة قریبة  االثار :الخطورة الصحیة.
 الراتنجات،  النفثالین–الجھاز التنفسي  اوللجلد : (المحسسةالمواد (
تعمل على الجھاز العصبي كمخدرة ومثبطة : ( المواد المثبطة–

)المذیبات 
مثل : (المواد الخانقةCO(
 والبنزول سبتوسمثل :  (المسرطنةالمواد (
 مثل الكروم والنیكل : (الجھازیةالمواد ذات السمیة(
 تسبب طفرات جینیة (والمواد الماسخة  المطفرةالمواد(
 مثل  الكبریت( المواد المؤثرة على الصحة النفسیة  (
 بعد  اوتخریبیة على عناصر البیئة مباشرة  اثارلھا  :الخطورة البیئیة

حین 





مادة ( رموز الخطر على العبوه ، ھو مذیب كیمیائي:  الكلورفورم
)مادة خطرة+ خطرة على الصحة 



 رموز ،  ھو حامض مركز وقوي):الحوامض( الھیدروكلوریكحامض
+ مادة سامة+للبیئھمادة ضارة + مادة كاویة وحارقة(الخطر على العبوة 

)مادة خطرة على الصحة



رموز الخطر على ، ھي قاعدة قویة):قاعدة(الصودیوم  ھیدروكسید
)مادة خطرة على الصحة+ مادة كاویة وحارقة(العبوة











 جدول رموزMSDS  حفظ( الكیمیاویةللمواد(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9




ھو مذیب كیمیائي:  الكلورفورم، MSDS  )صفر تعني  االحمر
) تعني قاتلة ٤ االزرق ---صفر تعني مستقرة االصفر  ---التشتعل



 الحوامض( الھیدروكلوریكحامض :(MSDS )التشتعلصفر تعني  االحمر---  
)مستقرة للظروف الطبیعیة ۱ االصفر-----خطیرة جدا ۳ االزرق---



قاعدة(الصودیوم  ھیدروكسید :(MSDS )التشتعلتعني  االحمرصفر-
تعني مستقرة في  ۱ االصفر -----تعني خطیر جدا ۳ االزرق ---

)الظروف الطبیعیة
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