
 

  

 

 

 

 ملزمة السالمة المھنیة
 (التطبیق العملي في مختبرات قسم الكیمیاء)

 

 اعداد

 
 م. ایناس زھیر الھاشمي  .أ

 

         م. ربا فھمي عباس                             م. شیرین عبد المحسن عزیز



 :المقدمة

 ! خطأ خطروراء كل  
   .الخطروالعمل فى المختبر ال یخلو من   

 .ولتفادى ذلك یجب التعامل الصحیح مع  الكیماویات تبعا  لقواعد األمن والسالمة 
.  أن سالمتك وسالمة زمالئك في المختبر تقع على عاتقك أنت أوالً اي 

 
  ؟العالقات بین األمن الكیمیائي والسالمة الكیمیائیةما       

  الحمایة من وقوع الحوادثألكیمیائیة :السالمة . 

  الحمایة من إلحاق األذى بشكل متعمدالكیمیائي :األمن . 

 

 

 



إجراءات السالمة داخل المختبر 

- نظارة 4- كمامات 3- كفوف  2- ارتداء الصدریة  1

-  المالبس الطویلة واالحذیة المغلقة ولیس المفتوحة  5 

 - عدم تناول االطعمة والشراب داخل المختبر6

 - عدم استعمال الموبایل اثناء اجراء التجارب7 

 عدم لمس الكیماویات بالید مباشرةً وعدم تذوقھا أو استنشاقھا-  8

 - عدم استخدام الفم لملء الماصة بل یجب استخدام الضاغطة الھوائیة9 

 إجراء التجارب التي یتصاعد منھا غازات أو روائح داخل الھودات - 10

 . الحذر عند توجیھ انبوبة االختبار ناحیة الوجھ أو الجسد أثناء التسخین - 11
 
 إغالق زجاجات الكیماویات عند اإلنتھاء منھا وعدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد  -12

  تشیر الى الخصائص  الفیزیاویة  والكیمیائیة وتقسم الى:الخطورة الذاتیة :

 (غازاتھا او االبخرة ) تعتمد على درجة الومیض . مواد قابلة لالشتعال:  )1
مواد قابلة لالنفجار:(كل الغازات تحت ضغط مرتفع - عوامل فیزیائیو ومیكانیكیة   مثل السحق و الصدم  )2

 او الحرارة ) 
  المواد المؤكسدة: (الغنیة باألوكسجین) )3
 المود االكلة: ( تخریب النسیج الحي - الحوامض والقواعد القویة ) )4
 المواد الفعالة كیمیائیا: (نشطة تتفاعل مع مواد كیمیائیة اخرى تكون مواد سامة وحوادث خطرة ) )5

  االثار السمیة للصحة قریبة او البعیدة  المدى .الخطورة الصحیة :

 المواد المھیجة  )1
  النفثالین ، الراتنجات )–المواد المحسسة: (للجلد او الجھاز التنفسي  )2
  المذیبات )–المواد المثبطة: ( تعمل على الجھاز العصبي كمخدرة ومثبطة  )3
 )COالمواد الخانقة: (مثل  )4
 المواد المسرطنة:  (مثل سبتوس والبنزول ) )5
 المواد ذات السمیة الجھازیة: (مثل الكروم والنیكل ) )6
 المواد المطفرة والمواد الماسخة  )7
 المواد المؤثرة على الصحة النفسیة ( مثل  الكبریت)  )8

  لھا اثار تخریبیة على عناصر البیئة مباشرة او بعد حین .الخطورة البیئیة :

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 جدول رموز الخطر للمواد الكیمیاویة( حفظ)

 
 



 فقط)  2( حفظ عدد عالمات ورموز الخطرامثلة للمواد الكیمیائیة في المختبر وعلیھا 
 على العبوه ( مادة خطرة على الصحة + مادة خطرة) ، رموز الخطرھو مذیب كیمیائيالكلورفورم :  -1

 
(مادة كاویة   رموز الخطر على العبوة، ھو حامض مركز وقوي:حامض الھیدروكلوریك (الحوامض) -2

وحارقة+ مادة ضارة للبیئھ+مادة سامة+ مادة خطرة على الصحة)  

 
 ھو حامض مركز وقوي . ورمز الخطر على العبوة (مادة كاویة) :حامض الكبریتیك -3

 
 على العبوة(مادة كاویة وحارقة+ مادة خطرة رموز الخطر ،ھي قاعدة قویة:ھیدروكسید الصودیوم (قاعدة) -4

على الصحة) 

 

 على العبوة(مادة قابلة رموز الخطر ،ھو مذیب للكثیر من المواد الكیمائیة واالصباغ:االسیتون (مذیب) -5
 لالشتعال+ مادة خطرة)



 

 نموذج لالصقة على العبوة الكیمیائیة :
 )اسم المادة   1
 ) التركیب الكیمیائي2
 ) درجة نقاوة المادة3
 ) اشارات السالمة4
 ) رمز الخطر حسب منظمة االمم المتحدة6) رمز عبارات الخطر والسالمة 5
 ) حجم او وزن العبوة7
 ) الرقم التسلسلي عند التصنیع8
 ) الصیغة الكیمیائیة او الوزن الجزیئي9

 ) رقم المنتج10
 ) تاریخ انتھاء الصالحیة11
 ) معلومات اضافیة عن المادة13) عنوان االتصال بالشركة المصنعة  12
 ) معلومات عن خطر وسالمة المادة14

 
 

 

 



 

  ؟MSDSماھي 
 Material safety dataھي صحیفة بیانات سالمة المادة  

sheets )  ( وثیقة أو أوراق تكون عن ھي باختصار عبارة
ھي نظام واسع االستخدام ف، مصاحبة ألي مادة كیمیائیة

. لتصنیف المعلومات عن المواد الكیمیائیة

 )تحتوي ھذه األوراقMSDS على المعلومات التالیة (
  جزء نذكر منھا:- 16 (وھي عن المادة

 خواص المادة الكیمیائیھ وخواصھا الفیزیائیة ودرجة استقرار.  -
 المخاطر الناتجة عن استخدام ھذه المادة.  -
 تصنیف المادة من حیث الُسمیة والخطورة وما ھي. -
 تأثیراتھا على أجھزة الجسم.  -
 كیف یمكنك التعامل مع من تلوث أو تعرض لھذه المادة(اإلسعافات االولیة).  -
 طرق نقل وتخزین ھذه المادة.  -
 مدى تفاعلھا مع الحرائق وكیف یمكن إخماد حرائقھا. -
  معلومات عن الجھھ المصنعھ وكیف التواصل معھا. -

 

 



 

 للمواد الكیمیاویة( حفظ) MSDSجدول رموز 

 

  فقط)2 ( حفظ عدد MSDS رموزامثلة للمواد الكیمیائیة في المختبر وعلیھا 

 تعني مستقرة+ 0 تعني التشتعل+ االصفر 0 ( االحمر MSDS ،ھو مذیب كیمیائيالكلورفورم :  -1
  تعني قاتلة) 4االزرق 

 
 خطیرة 3 تعني التشتعل+ االزرق 0االحمر  (MSDS: حامض الھیدروكلوریك (الحوامض) -2

 مستقرة للظروف الطبیعیة) 1جدا+االصفر 

 
 غیر مستقرة+ 2 خطیرة جدا+االصفر 3 تعني التشتعل+ االزرق 0االحمر  (MSDS :حامض الكبریتیك  -3

  تعني الیتم اضافة الماء)Wاالبیض عالمة 



 

 
 تعني خطیر جدا+ 3 تعني التشتعل+ االزرق 0االحمر (MSDS: ھیدروكسید الصودیوم (قاعدة) -4

 تعني مستقرة في الظروف الطبیعیة) 1االصفر 

 

 2 مؤي+ االزرق 38 تعني یشتعل عند درجة حرارة اقل من 3االحمر  (MSDS :االسیتون (مذیب) -5
   تعني مستقرة)0تعني خطیر + االصفر  

 
 MSDSمثال عن ورقة ھیدروكسید االمونیوم بجمیع تفاصیل 



 

 

 اشكال والوان وداللة اشارات السالمة االساسیة

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 مالحظ : تعتمد سمیة المواد الكیمیائیة على :  

 

 (الجرعة) التركیز 

 التكرار 

 المدة 

 طریقة التعرض 
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