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وهي مواد تقوم بإصدار أبخرة : المواد القابلة لالشتعال
أو غازات قابلة لالشتعال إما لوحدها أو باالتحاد مع 

. مادة أو مركب أو مزيج آخر بتوفر عوامل خارجية
وتتحدد درجة قابلية المادة لالشتعال باالعتماد على 

ما يسمى نقطة الوميض



 هً السؤائل أو مخالٌط سوائل أو سوائل تحتوي على : تعرٌفها

مواد صلبة مذابة أو معلقة وتنطلق منها أبخرة عند درجات 

.حرارة 
 ضرورة معرفة العاملٌن بالمخزن درجة خطورة المواد القابلة لالشتعال وكٌفٌة

.مناولتها وطرق التعامل معها فً حاالت الطوارئ 

 ضرورة خلو المنطقة من مصادر االشتعال والشرارة الكهربائٌة وكذلك المصادر

.الحرارٌة 

 استخدام الثالجة المناسبة فً تخزٌن المواد سرٌعة التطاٌر.

 ضرورة تزوٌد المخزن بالتهوٌة الكافٌة والمستمرة والتً تقوم بطرد الغازات

واألبخرة المتجمعة إلى خارج المخزن وتجنب استخدام أجهزة التكٌٌف التً تقوم 

.بتدوٌر هذه الغازات إلى داخل المخزن 
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 فصل المواد المؤكسدة عن المواد األخرى التً ٌمكن أن تتفاعل معها كما ٌجب ان

.تؤخذ هذه النقطة فً االعتبار عند الموافقة على مكان التخزٌن 

جافة ومقاومة للحرٌق والخالٌة من المواد القابلة  اماكنفً  االكاسٌدتخزٌن  ان

.الحوامض  اولالشتعال 

 وضع العالمات الواضحة والتً تبٌن طبٌعة المادة(oxidizers ) أي مواد

الحتواء انسكابها وكٌفٌة إطفاء الحرائق  اتباعهامؤكسدة واإلرشادات التً ٌجب 

.الناتجة عند احتراقها واإلسعافات األولٌة المناسبة عند اإلصابة

 انسكاب المواد بشكل جٌد وتجمٌعها فً حاوٌات خاصة لمعالجتها قبل  اماكنتنظٌف

.التخلص منها

 اتباع الشروط المطلوبة حسب معاٌٌر اتحاد الوقاٌة من الحرٌق بخصوص تخزٌن

الغازات المؤكسدة وذلك حسب توجٌهات االدارة العامة لالطفاء

 ٌكون المخزن خالً من مصادر اشتعال الشرارة واللهب  انٌلزم.





المواد األكــالـة -د  :

 وهي مواد قادرة على إحداث تخريب في النسيج الحي لدى مالمسته لها، وتكون درجة
(حموض أو أسس قوية) 12.5أو أكثر من 2حموضتها أقل من 

 ضرورة توفٌر نظام التهوٌة ودرجة الحرارة المالئمة والتغطٌة من
.أشعة الشمس لعبوات المواد 

 منفصلة عن بعضها  اماكنوالقلوٌات فً  االحماضتخزٌن.

 كامنة الستٌعاب المادة عند انسكابها  احواضفً  االكالةتخزٌن المواد
.

 لتخفٌف التركٌز  المنسكٌةتستخدم المٌاه فً تنظٌف السوائل  انٌمكن
.ٌمكن استخدام مواد معادلة تحت إشراف متخصص فً ذلك  كمات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9:Hazard_C.svg






وهً المادة التً إذا سرت فً مجرى الدم تسبب أعراضا خطٌرة قد :  تعرٌفها
.تؤدي إلى الوفاة 

 كما ٌجب  لالفرادتغلٌف الكٌمائٌات السامة بطرٌقة تضمن عدم انسكابها وإحداث أضرار صحٌة
. االغالقتكون العبوات مقاومة للظروف غً العادٌة ومحكمة  ان

 عدم تخزٌن المواد السامة قرٌبا من المواد الغذائٌة.

 ضرورة توفر دوش المٌاه الستخدامها فً حالة انسكاب المواد السامة على االشخاص.

 تخزٌن المواد السامة بطرٌقة تمنع انتشارها فً حالة االنسكاب أو التسرب.

 المٌاه السطحٌة  الىمن الوصول  ومخلفانهامنع المواد السامة كالمبٌدات الحشرٌة.

 إلٌها تحت أي ظرف  االشخاصتأمٌن منطقة تخزٌن المواد السامة بحٌث تمنع دخول.

 وتلك المسببة للسرطان فً خزانات خاصة مقفلة ٌشرف  السمومٌةضرورة تخزٌن المواد شدٌدة
.علٌها شخص معٌن ٌمنع العبث بمحتوٌاتها 

 جٌدا بالماء والصابون وتغٌر مالبس العمل بعد االنتهاء من ساعات العمل  االٌديضرورة غسل
.وغبار المواد السامة على المالبس  ابخرهبسبب تراكمات 
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:  المواد القابلة لالنفجار

وهً عبارة عن مواد تتضمن خصائص ذاتٌة تجعلها 

 -فٌزٌائٌة )قابلة لالنفجار بتأثٌر عوامل خارجٌة 

.  كالحرارة أو الشرر أو الصدم أو السحق( مٌكانٌكٌة

جمٌع المواد القابلة لالشتعال تملك القدرة على  -

تشكٌل مخلوط قابل لالنفجار مع 

الهواء عند تركٌز معٌن وبتوفر عوامل           

.مساعدة

ٌمكن لجمٌع الغازات المحفوظة تحت ضغط مرتفع  -

أن تشكل خطر االنفجار لدى 

توفر الشروط المساعدة          



دليل درجات 
خطورة المواد 
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  ًاالحماضمنخفضة أو كابٌنة  ارففتخزٌن العبوات الكبٌرة ف .

   العضوٌة عن المواد المؤكسدة والمواد المشتعلة أو القابلة  االحماضفصل

.لالشتعال 

   كالصودبومعن المواد التً ٌمكن أن ٌتفاعل معها مثل المعادن  االحماضفصل 

.وكذلك فصلها عن المواد القلوٌة وغٌرها  والبوتاسٌوم

  تنتج   انمنفصلة عن تخزٌن المواد التً ٌمكن  اماكنفً  االحماضتخزٌن

(.الحدٌد  وكبرٌتٌد السٌانٌدمركبات )غازات سامة عند تفاعلها 

  اخرى اماكن الىعند نقل الحامض  االحماضاستخدام ناقالت زجاجات .

  توفر المواد المستخدمة فً معادلة الحامض عند انسكابه.

 األحماض المنسكبة  الحتواءهبالرمل  مفروشهتوضع الزجاجات على قواعد  ان

.من العبوات





ماسك انابٌبمخبار مدرجدورق مخروطًكأس زجاجً

شبكة تسخٌنماسك للبوتقةبوتقةحامل انابٌب



زجاجً.قمعاوراق تباع الشمس حمراء وزرقاءدورق كروي له قاعدة 

بوتقة بغطاء لالحتراقحامل كوؤسزجاجة غسٌل بالستٌكٌة















 ٌجب أن توضع على األرض وغٌر مكدسة وفً حجرة بعٌدة : األحماض

عن األمالح والمواد الكٌمٌائٌة وتغطى أرضٌة المكان المخصص بطبقة 

سمٌكة من الرمل المغطى بطبقة من ملح  كربونات الصودٌوم وتوضع 

فً جمٌع أجزاء المكان .....( السٌلكا جل ) مادة ماصه للرطوبة مثل 
. المخصص له 

 كما ٌنبغً أال توضع األحماض بجانب الجلسرٌن.

  وتحفظ األحماض بعٌدا عن القلوٌات  ......



  كاألمالح  فتوضع فً الرفوف العلٌا ،وتصنف حسب : المواد التً ال تشتعل

.....(مجموعه الصودٌوم ، مجموعه البوتاسٌوم ) عناصرها 

  ٌحفظان فً زجاجات مملوءة بزٌت البترول أو : فلز الصودٌوم و البوتاسٌوم

زٌت البرافٌن  وتوضع الزجاجات فً إناء ٌحتوى على رمل جاف مع مراعاة 

تغطٌة السائل الحافظ للفلزات تماما وتكملته إذا نقص ، وال تتعرض للشمس ، 

كما ٌجب مالحظة استخدام ملعقة الصودٌوم ذات الشبكة عند استعماله لمنع تناثر 
.....  أجزائه فً الهواء أو على الجسم فتحرقه



 ٌحفظ فً زجاجات بٌضاء مغلقة بالشمع حتى ال : األسٌتون

...ٌتسرب بالبخر وٌعامل مثل األٌثر 

حتى ال تتحلل بالضوء نٌة اللونت الفضة فً زجاجات بحفظ نترا  .





تحضٌر ماء الجٌر 
:األدوات 

 كربونات الكالسٌوم.

 ماء مقطر.

 ًقمع زجاجً –كأس زجاج.

 ساق تحرٌك.

 ورق ترشٌح كبٌر.

 ًحامل خشب.
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:األدوات 
.برمنجنات البوتاسٌوم

.ماء مقطر 
.   مخبار جمع الغازات –أنبوبة توصٌل –دورق كروي القاع 

.حوض دائري –زجاجة ساعة  -ساق تحرٌك  

.ورق ترشٌح كبٌر 

.حامل خشبً 



:األدوات 
.كربونات الكالسٌوم –حجر جٌري 

.  حمض الهٌدروكلورٌك 
.   مخبار جمع الغازات –أنبوبة توصٌل –دورق كروي القاع 

.حوض دائري –زجاجة ساعة  -ساق تحرٌك  

.ورق ترشٌح كبٌر 

.حامل خشبً 





طرٌقة لتنظٌف زجاجٌات المختبر ... 
على محضرالعلوم التاكد من نظافة االدوات وقد تكون الترسبات والبقاٌا قدٌمة ومجهول

والزجاجٌات المتسخة مركونة وال ٌستفاد منها ولذلك ٌلزم التنظٌف ،فتراكم البقاٌا الكٌمٌائٌة فً 

االدوات الزجاجٌة وخاصة الدوارق والكؤوس

امر ٌقلق الكثٌر فٌصعب استخدام تلك االدوات الزجاجٌة الي من التجارب خوفا من تفاعل تلك 

المواد المتراكمة

:ولذلك ولتنظٌف الزجاجٌات ٌلزم تحضٌر مادة التنظٌف وهً 

محــلول الكرومٌك
.محلول الكرومٌك..تركٌب وطرٌقة تحضٌر 

جم من كرومات البوتاسٌوم  60ٌحضر الكرومٌك بوضع  K2CrO4فً كاس زجاجً ٌحوي

مل من حمض الكبرٌتٌك المركز  60مل ماء ثم ٌضاف الٌة بالتدرٌج وباحتراس  100
 ثم توضع الزجاجٌات فً المحلول لمدة 17 ساعة ثم تغسل بالماء النظٌف وتجفف











دليل التطبيقات العملية




