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 I-1  مختبرات– Iسلسلة 

  اإلبر واألدوات الحادة-المختبرات

 
یمكن أن تسبب اإلبر واألدوات الحادة الحقن والجروح 
الع ر ضية آما یمكن أن تسبب رذیذات مؤذیة في حالة 

لهذه السبب فإنها من الممكن أن تسب ب . االستعمال الخاطئ 
 .باإلصابات وانتقال العدوى

بالدم الفيروسات ممكن أن تنقل اإلبر واألدوات الحادة الملوثة 
 .آالتي تسبب التهاب الكبد أو اإلیدز

ات بعوا أقصى درجات الحذر عند التعامل مع اإلبر واألدوات 
 .الحادة وبالذات إذا اتصلت بالدم

ات بعوا اإلجراءات المناسبة التالية عند االستعمال والتخل ص من 
 .اإلبر واألدوات الحادة

 ما يجب عمله
 الحقن بدون النهایات سرؤو (استعملوا الحقن المثلمة •

 . هناك حاجة لإلبرنعندما ال یكو) الحادة

 .بل غوا عن أي حادث یتعلق باإلبر •

 .تخل صوا من اإلبر واألدوات الحادة مباشرة بعد االستعمال •

ضعوا اإلبر واألدوات الحادة المستعم لة مباشرة  في وعاء  •
صلب واسع الفتحة وضد الثقوب، ملصق عليه بوضوح 

 .BIOHAZARD، عالمة

 
 شعار الخطر البيولوجي

نوع اإلحكام ( استعملوا فقط اإلبر التي تحك م الحقنة  •
 ).luer-lokالسریع 

 .ابقوا أوعية التخل ص من اإلبر أینما تستعمل اإلبر •
اآتبوا عليها . اغلقوا واختموا األوعية قبل امتالئها آلي ا  •

 .بوضوح واحرقوها أو عق موها للتخلص منها

  عملهبماال يج
تخل صوا منها في الموقع . ال تنقلوا اإلبر بالمرة إذا أمكن •

 .التي است عم ل ت فيه

ن اإلبر واألدوات الحادة في أوعية القمامة وا مصال تتخل  •
 .یخلق هذا خطر فعلي  لعم ال النظافة. العادیة

 
 .يد غطاء أو غالف اإلبر المستعملةوا باللال تستبد •

 .ال تثنوا اإلبر أو تكسروها باليد •

وا أدوات قطع اإلبر حيث أنها ممكن أن تسبب لال تستعم •
 .رذیذات

 .وا اإلبر من الحقن الم نو ي التخلص منهالال تزی •

 
تخلصوا من اإلبر واألدوات الحادة األخرى بأمان في األوعية 

 .المتوفرة
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I-2  سلسلةI –مختبرات  

 أواني زجاجية مكسورة – المختبرات

 
ممكن أن تسبب األواني الزجاجية المكسورة اإلصابات 

 .وانتقال العدوى

ي الزجاجية المكسورة أیضا  إلى حوادث ممكن أن تؤدي األوان
حد د المخاطر الكيماویة آأولویة . خطيرة بالكيماویات الخطرة

 .أولى عندما تكسر أي  أواني زجاجية وینسكب ما بها

 ما يجب عمله
ضعوا نظارات حمایة وواقي للوجه عند العمل بأدوات  •

 .زجاجية

 افحصوا األواني الزجاجية من التشققات أو الخدوش أو •
خطوط تشقق سواء بالعين المجردة أو بالمنظار قبل 

 .استعمالها

اصلحوا أو اصقلوا حراریا  أو تخل صوا من األواني  •
 .الزجاجية الغير صالحة أو المكسورة

ات بعوا أقصى درجات الحذر لتفادي الجروح من الزجاج  •
 .المكسور

 .بل غوا عن الحوادث أو الجروح مباشرة •

التي آسر بها الزجاج لتفادي حد دوا وأعزلوا المنطقة  •
 .المزید من الحوادث قبل تنظيف المكان

استخدموا ملقط أو قفازات حمایة لتنظيف قطع الزجاج  •
 .المكسورة الكبيرة

 

استخدموا مكنسة ومجرفة لتنظيف قطع الزجاج المكسورة  •
 .الصغيرة

 
ا  مبلال  وأمسكوه بملقط لكنس الجزیئات استخدموا قطن •

ممكن استعمال مكنسة . الصغيرة من الزجاج المكسور
آهربائية إال إذا آان الزجاج المكسور ملوث بشيء خطر 

 .آيميائيا  أو ميكروبيا 

عق موا الزجاج المكسور أو األواني الزجاجية المنوي  •
اقلة التخل ص منها والتي تعر ضت للتل وث بالدم أو مواد ن

عق موا أیضا  األدوات التي تم  . للعدوى قبل التخل ص منها
 .بها إلتقاط الزجاج المكسور

تخل صوا من الزجاج المكسور مباشرة في أوعية خاصة،  •
 .مكتوب عليها ومضادة للثقوب

  عملهبما ال يج
وا األواني الزجاجية المشقوقة أو المشروخة أو لال تستعم •

 .المنقوشة بطریقة سيئة

 .وا الزجاج المكسور باليدین وهما عاریتينطلتقال ت •

 .وا الزجاج المكسور بين األواني الزجاجية األخرىآال تتر •

ال تغسلوا األواني الزجاجية المكسورة مع بقية األواني  •
 .الزجاجية األخرى

وا األواني الزجاجية أو األواني الزجاجية المكسورة مع طال تخل •
 .منهاالقمامة العادیة المنوي التخلص 
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 I-3  مختبرات– Iسلسلة 

  نظم زجاجية منخفضة الضغط-المختبرات

 
جهاز شفط الزجاج ممكن أن یتعطل بعنف مطل قا  لشظایا 

یمكن لهذا أن یحدث عند اصطدام .  الزجاج وما بداخله أیضا 
 .یمكن لهذا أیضا  أن یحدث فجأة بدون إنذار.  الجهاز بجسم ما

ممكن أن تكون النظم منخفضة الضغط مع شافطات الماء 
 .طرة مثلها مثل النظم عالية الضغط مع المضخات الشافطةخ

 .ات بعوا اإلجراءات الصحيحة للعمل مع أجهزة الشفط

  عملهبما يج
 ضعوا نظارات حمایة وواقي للوجه  •

 .استخدموا أجهزة الشفط الموافق عليها •

افحصوا األوعية الزجاجية الكبيرة للتأآد من خلو ها من  •
وط تشقق سواء بالعين التشق قات أو الخدوش أو خط

 .المجردة أو بالمنظار قبل استعمالها

افحصوا أجهزة التقطير من التسریبات عن طریق تفریغها  •
 .قبل تسخينها

ضعوا مجففات الشافطة في أوعية واقية مرخصة أو لف وها  •
 .جيدا  بشریط عازل

استخدموا واقيات حمایة مع أوعية الشفط وأجهزة التقطير  •
 .تحت الشفط

 .ا أجهزة التقطير تبرد قبل الشفطاجعلو •

 .اشفطوا ببطء قبل فتح مجف فات الشافطة •

 .أزلقوا أغطية مجف فات الشافطة ال تزیلوها بالمرة أبدا  •

استعملوا محبس مناسب بين مصادر الشفط واألنبوبة تحت  •
 .الضغط المنخفض

ضعوا وعاء الشفط داخل جهاز جامع لجمع أیة سائل  •
 .اءملو ث في حال انكسر الوع

وف روا تهویة العوادم من آل مضخات الشفط المليئة  •
 .بالزیت عن طریق المدخنة

  عملهبما ال يج
 .ال تفر غوا األواني الزجاجية العادیة •

 .ال تحر آوا أو تحملوا األجهزة الزجاجية التي تم إفراغها •

وا لهب مباشر لتسخين أجهزة التقطير تحت لال تستعم •
 .الشفط

ممكن . هزة تقطير الشفط عند الشفطال تستمروا بتسخين أج •
 .أن یزید معدل التقطير عن الحد عند معاودة الشفط
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I-4  سلسلةI –مختبرات  

  انابيب شافطة-المختبرات

 
ممكن أن یسبب االستعمال الخاطئ لألنبوبة الشافطة لإلصابة 

 .بالكيماویات الخطرة والمواد ناقلة للعدوى

 .األنبوبة الشافطة ات بعوا اإلجراءات الصحيحة للعمل مع

  عملهبما يج
استعملوا وسائل مساعدة لألنبوبة الشافطة أو بيكة  •

 .لالمتصاص

ابقوا األنبوبة الشفاطة وهي قائمة عند استعمالها لتجنب  •
 .تلو ث الوسائل المساعدة لألنبوبة الشافطة

أزیلوا الوسائل المساعدة لألنبوبة الشافطة فورا  مع الحذر  •
 .الالزم إذا تلو ثت بمادة خطرة

بدال  من أنبوبة )  للتوصيلTD(ا انبوبة شافطة استعملو •
آل ما أمكن بحيث أن آخر قطرة من )  لالحتواءTC(شافطة 

 . أن تخرجبالسوائل ال یج

سد وا فم األنبوبة الشافطة بقطن لمنع الرذیذات عند شفط  •
 .سوائل سامة أو ملوثة خالل األنبوبة الشافطة

امة والملوثة حددوا الشفط باألنبوبة الشافطة للسوائل الس •
 .فقط عبر حجرة أو مدخنة ذات تهویة وصحيحة

تجنبوا تنقيط السائل السام أو الفاسد من رأس األنبوبة  •
 .الشافطة

ضعوا منشفة ممتصة غير ملوثة على مكان العمل لتجميع  •
 .عق م المنشفة بعد االستعمال. أیة تنقيط من السوائل الملوثة

 اجعلوه ینساب أبعدوا أي سائل قریب من سطح سائل أو •
 .من جانب الوعاء

عق موا األنبوبة الشافطة فورا  بعد االستعمال إذا تلو ثت  •
 .بسائل ملو ث

 .ضعوا األنبوبة الشافطة أفقيا  في وعاء للتعقيم أوالتطهير •
 الوسائل المساعدة لألنبوبة الشفاطة

 

 ما ال يجب عمله
 .وا بالفم تحت أي ظرفطال تشف •

ال تخرجوا أو تنفخوا المواد السامة والملوثة من األنبوبة  •
 .الشافطة

 .ال تبقبقوا الهواء من األنبوبة الشافطة لمزج السوائل •

وا األنبوبة الشافطة لمزج سائل سام أو ملو ث لال تستعم •
 .باالمتصاص واإلخراج بالتبادل
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 I-5  مختبرات– Iسلسلة 

  القضبان واألنابيب الزجاجية-مختبرات

 
ممكن أن تسبب الحوادث بالقضبان واألنابيب الزجاجية 

 .جروحا  وإصابات خطيرة من الزجاج المكسور

ات بعوا اإلجراءات الصحيحة للعمل مع القضبان واألنابيب 
 .زجاجيةال

 ما يجب عمله
ضعوا قف ازات جلدیة وحمایة للعينين عند العمل مع  •

 . الزجاجيةبالقضبان واألنابي

ات بعوا إجراءات السالمة التالية عند قطع القضبان  •
 : الزجاجيةبواألنابي

 .حزوا العمل بمبرد حاد لشق ثلثه .1

ضعوا غطاء قماش فوق القضيب أو األنبوب  .2
 .الزجاجي

بإصبعك خلف مكان الحز لقصف القضيب ادفعوا  .3
 .أو األنبوب

ال .أعدوا عملية الحز إذا لم یكسر الزجاج بسهولة .4
 .تثنوا األنبوب أو القضيب

 .اصقلوا بالنار الحواف الحادة بعد القطع •

ات بعوا إجراءات السالمة التالية إلدخال القضبان أو  •
 : األنابيب الزجاجية داخل السد ادات

ضبان أو األنابيب الزجاجية بالماء أو مل سوا الق .1
 . الجليسرین

وس عوا الثقوب داخل السدادة عبر إدخال مثقاب فلين  .2
 .اآبر حجما

 .ضعوا القضيب أو األنبوب الزجاجي داخل المثقاب .3

اسحبوا المثقاب جاعلين القضيب أو األنبوب في  .4
 المكان الصحيح

 
ات بعوا إجراءات السالمة التالية إلزالة القضبان أو األنابيب  •

 : المرنةبالزجاجية من السدادات أو األنابي
م ت المطاطية إذا علقبقص وا السدادات أو األنابي .1

 . أو األنابيب الزجاجيةباألنابي

 المرنة مع بالسدادات أو األنابيتخلصوا من  .2
القضبان أو األنابيب الزجاجية إذا لم تستطيعوا 

 .فصلهم بسهولة

 ما ال يجب عمله
 : الزجاجية عندبوا على األنابيطال تضغ •

 القطع 
 .إدخالها داخل السدادات أو األنابيب المرنة 
 .إزالتها من داخل السدادات أو األنابيب المرنة 
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I-6  سلسلةI –مختبرات  

 طوانات الغاز المضغوط تخزين اس-المختبرات

 
خز نوا االسطوانات في مكان جاف وجيد التهویة بعيدا  عن  •

لم تصمم االسطوانات .  الحرارة أو مصادر االشتعال
 130( درجة مئویة °54لتتحمل حرارة أآثر من

 . تأآدوا من أن غطاء حمایة الصم ام في مكانه).  فهرنهایت

از القابلة خز نوا اسطوانات األآسجين واسطوانات الغ •
 لالشتعال بعيدة عن بعضها بمسافة ال تقل عن ستة أمتار 

أو فرق بينها بحائط ال یقل ارتفاعه عن متر )  قدم20(
مع معدل مقاومة للحریق قدره نصف )  قدم5(ونصف 
 .ساعة

 
)  قدم20(ابقوا االسطوانات بعيدة بما ال یقل عن ستة أمتار  •

 .عن المواد القابلة لالشتعال آالدهان والزیت والمحاليل

 
يل الرقم سجلوا االسطوانات الداخلة والخارجة مع تسج •

إذا آانت . المتسلسل المطبوع على االسطوانة والمكو نات
أآتبوا بوضوح . مكو نات االسطوانة غير معروفة

ال . وأبلغوا المورد للتصرف" المكو نات غير معروفة"
 .یمكن االعتماد على األلوان آمؤشر لمكو نات االسطوانة

 قائمة
قابلة : حددوا أماآن التخزین تبعا  لمكو نات االسطوانة •

 .أو خاملة/لالشتعال، أآسجين، و

استعملوا االسطوانات بالتعاقب حسب استالمها من  •
 .المورد

اعملوا مخط ط لمنطقة التخزین بحيث تخرج االسطوانات  •
 .القدیمة أوال بجهد بسيط مع االسطوانات األخرى

 .حد دوا مخزن المختبر فقط لالسطوانات قيد االستعمال •

" ممنوع التدخين" علقوا إشارات .حد دوا مناطق التخزین •
 .وطب قوا هذا القانون

ابقوا جميع االسطوانات واللوازم األخرى بحيث ال تتلوث  •
 .بالزیت أو الشحم

أم نوا االسطوانات سواء آانت ممتلئة أو فارغة واجعلوها  •
في وضع قائم ومربوطة بشرائط أو سالسل أو على قاعدة 

 .لمنعها من الوقوع

االسطوانات عليها عالمات بارزة، تأآدوا من أن آل  •
 .ارفضوا ستالمها إن لم تكن آذلك

ابقوا االسطوانات الممتلئة والفارغة بعيدا  عن بعضها  •
البعض لتفادي التعبئة الجزئية العرضية لالسطوانات 

 .الفارغة بالتورید الخاطئ

ضعوا أغطية .  اغلقوا صمامات االسطوانات الفارغة •
على االسطوانات " MT"ضعوا عالمات . الحمایة
 .ارجعوا االسطوانات الفارغة فورا  إلى المورد. الفارغة

احموا االسطوانات من الطقس السي ء آالثلوج والصقيع  •
 .وأشعة الشمس المباشرة

خز نوا االسطوانات بعيدا  عن المصاعد والساللم واألبواب  •
 .والممر ات
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 I-7  مختبرات– Iسلسلة 

  التعامل مع االسطوانات-المختبرات

 
ع االسطوانات، اقرأوا المعلومات المكتوبة على قبل التعامل م

 .البطاقة وصفحة مواصفات الغاز

تعاملوا مع االسطوانات باليدین والقماش الخالي من الرمل 
یقلل هذا من االنزالق ویمنع الرمل أو .  والزیت والشحم

 .الشحم من الدخول إلى فوهة الصمام

جوا دحر. سحب أو دحرجة االسطوانات ممكن أن یعطب ها
 .االسطوانات على حافتها السفلى ولمسافات قصيرة فقط

حددوا محطات لغسل العينين وأماآن استحمام للحمایة وأجهزة 
تنفس وأجهزة إنعاش قریبة ولكن خارج نطاق المنطقة 

ممكن أن تتلوث هذه األجهزة باالنطالق العرضي . المباشرة
 .للغاز

. لوصول إليهاابقوا مطافئ الحریق الكيماوي قریبة وسهلة ا
 .افحصوا المطافئ شهریا 

 قائمة

 ما يجب عمله
 .تعاملوا مع االسطوانات وآأنها ممتلئة •

 .احموا االسطوانات من الضرر •

 .أم نوا االسطوانات بدعامة قویة •

 

 .غطية حمایة الصمام باليدشدوا أ •

 .حر آوا االسطوانات وأغطية حمایة الصمام معها •

انقلوا االسطوانات  •
وهي بوضع قائم 

ومثبتة على عربة أو 
حمالة مصممة لهذا 

 .الغرض

 

 ما ال يجب عمله
 .ال تقربوا سلك آهربائي على االسطوانة •

 .ال تنقلوا الغاز من اسطوانة إلى أخرى •

 .ال تحملوا االسطوانات من غطاء الحمایة •

 .ال تستعملوا االسطوانات آعربة أو دعامة •

ن ممكن أن تنفجر أو یمكن أ. ال تسقطوا االسطوانات •
 .تنكسر الصمامات أو تتعطل

ال تضعوا االسطوانة التي تحتوي على االستيلين على  •
 .جانبها

. ال تعتمدوا على لون االسطوانة للتعر ف على محتویاتها •
 .افحصوا بطاقة االسطوانة وعالمتها

ال تضعوا االسطوانات حيث ممكن أن تصبح جزء من  •
 .دائرة آهربائية
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I-8  سلسلةI –مختبرات  

 ل االسطوانات اإلعداد الستعما-المختبرات

 
 االستعمال العادي

تأآدوا أن أسنان صمام المنظم مطابقة ألسنان صمام الخروج 
. نظفوا صمام االسطوانة قبل ترآيب المنظم. باالسطوانة

 .صلوا المنظم بصمام الخروج باالسطوانة

ثبتوا آوابح الرجوع أو الصمامات المانعة بين االسطوانات 
ل لالشتعال أو عند القيام واألجهزة عند استعمال غاز قاب
 .بإجراء عند ضغط االسطوانة

ال یجب أن . استعملوا منظم مصمم حسب مكونات االسطوانة
اقفلوا . تستعملوا المنظمات لوقف تدفق الغاز من االسطوانة
صمام االسطوانة الرئيسي عندما ال یكون الغاز قيد 

ممكن أن تسرب المنظمات وتسمح للضغط الزائد . االستعمال
 .بالتطور داخل األجهزة

 لألخذ باالعتبار عند اإلعداد
اعملوا في مناطق تهویتها جيدة لتقليل مخاطر الغازات السامة 

 .والقابلة لالشتعال والحارقة

استعملوا جهاز آاشف للغاز للتنبيه عن أیة تسریبات عند 
 .التعامل مع اسطوانات الغاز السام

ا صمامات استعملو. عند استعمال الغازات الحارقة
اغسلوا المنظمات . االسطوانات تكرارا لتفادي تجمدها

والصمامات بهواء جاف أو نيتروجين بعد آل استعمال بغاز 
ال تترك أجهزة تحكم على هذه االسطوانات إال إذا آانت . سام

قبل تفریغ الغازات . هذه االسطوانات تستعمل بشكل متكرر
صمام مانع أو جهاز السامة بمصرف السوائل، استعملوا دائما  

 .مانع للشفط لمنع أي شفط عكسي

صلوا دائما  .  ال تصلوا اسطوانات غاز مباشرة بوعاء مقاوم
 .بالطریقة الصحيحة وعاء دفع مع نظام للتصریف

استبدلوا أغطية . أزیلوا المنظمات من االسطوانات الفارغة
 ".MT"اآتبوا على االسطوانة . الحمایة

ابقوا القليل من الضغط إلبقاء . ليا ال تفرغوا االسطوانة آ
 .التلوث خارجا 

 قائمة 
 ما يجب عمله

ضعوا نظارات حمایة لتفادي اإلصابة بالعين إذا تعطلت  •
 .األجهزة

قفوا جانبا  وبعيدا  عن أوجه معيار المنظم عند فتح  •
 . صمامات االسطوانة

 على االسطوانات الستعمالها حتى یتسنى حاترآوا المفاتي •
 .سطوانات بسرعةإغالق اال

تأآدوا من أن الموصالت بين المنظمات وصمامات  •
 .االسطوانات مشدودة

تأآدوا من دقة معيار ضغط المنظم مرة واحدة سنویا  على  •
 .األقل

اربطوا وثبتوا أرضيا  خطوط االسطوانات واألجهزة التي  •
 .تستعمل مع الغازات القابلة لالشتعال

 ما ال يجب عمله
 األنابيب أو الزرادیات لتثبيت المنظم ال تستعملوا مفتاح •

 .استخدموا مفتاح بالحجم المناسب. على االسطوانات

ال تستعملوا منظم صمم لالستعمال مع غاز آخر غير  •
 .الموجود باالسطوانة

. ال تستعملوا الزیت أو الشحم لتزیيت األسنان الصعبة •
تزیيت أو تشحيم المنظمات أو اللوازم ممكن أن یؤدي إلى 

 .فجاراالن

تكون االسطوانات .  ال تستعملوا االسطوانات بدون منظم •
 .بضغط أآبر من أن تستطيع تحم له أي أجهزة مخبریة

 .ال تستعملوا غاز مضغوط لنفخ الغبار أو الغاز •

ال تطفئوا لهب الغاز سریع االحتراق حتى یتم إغالق  •
 .مصدر الغاز، ممكن أن یشتعل الغاز مرة أخرى وینفجر
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 I-9  مختبرات– Iسلسلة 

  استعمال صمامات الغاز المضغوط-المختبرات

 
 يعمل

 .افحصوا آون صمام تدفق الغاز مغلق .1
أدیروا برغي تعيير الضغط عكس عقارب الساعة حتى  .2

 .یدور بحریة
 .افتحوا ببطء صمام االسطوانة آليا  .3
یدل . افحصوا آون معيار الضغط بالمستوى المتوقع .4

 السدادة بها الفرق على أن الصمام أو جهاز األمان أو
 .تسریب

أدایروا برغي تعيير الضغط باتجاه عقارب الساعة حتى  .5
 .یتم الوصول إلى الضغط المطلوب

 .تحك موا بتدفق الغاز بصمام التحكم .6

 ال يعمل
 .اقفلوا صمام االسطوانة أوال  .1
 .اسمحوا بالغازات المتبقية بالتصریف .2
المؤشر إلى اغلقوا برغي تعيير الضغط عندما ینخفض  .3

 .الصفر
 .اغلقوا صمام التحكم بالتدفق .4

 
. ال تعي روا الضغط باستخدام المنظم للتحكم بمعدالت التدفق •

عند الحصول . هذا یتنافى مع الغرض من منظم الضغط
غط عالي بهذه الطریقة، ممكن أن یكون الضغط على ض

 .أعلى مم ا صم م له النظام

 فحص الصيانة
النيتروجين (افحصوا منظمات الغازات الغير حارقة  •

 .شهریا ) والهليوم

الكلور وآبریتور (افحصوا منظمات الغازات الحارقة  •
 .أسبوعيا ) الهيدروجين

 :إجراء فحص للمنظمات یكون آالتالي

یجب أن یكون .  الضغط من النظامأخرجوا آل  •
 .المؤشرعلى صفر

افتحوا صمام االسطوانة و أدیروا برغي تعيير الضغط  •
یجب أن یسج ل . عكس عقارب الساعة حتى یدور بحر یة
یجب أال یدل . مؤشر الضغط العالي ضغط االسطوانة

 .مؤشر ضغط سدادة التوصيل على أي ضغط

ه ال یسجل أي افحصوا مؤشر ضغط التوصيل للتأآد من أن •
زیادة في الضغط بعد االنتظار عشر دقائق بينما صم ام 

 .سد ادة المنظم مغلق

أدیروا برغي تعيير الضغط باتجاه عقارب الساعة حتى یتم  •
عدم القدرة على . رؤیة ما دل عليه ضغط التوصيل

الحصول على ضغط توصيل مناسب أو تعيير غير طبيعي 
 .للبرغي یدل على خطأ بالعمل

وا صم ام االسطوانة وراقبوا الضغط على مكو نات أغلق •
هبوط قراءة .  االسطوانة وجوانب التوصيل من المنظم

 .الضغط بعد عشر دقائق یدل على تسریب بالنظام
 .تأآدوا من أن المورد فقط من یقوم بالتصليحات •
 

 إعداد الغاز SAFETY INFOGRAM 108راجعوا 
 .اتالمضغوط للمزید من المعلومات واإلرشاد
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I-10  سلسلةI –مختبرات  

 تسرب من اسطوانات الغاز-المختبرات

 
افحصوا األجهزة بانتظام وبكل وقت یتم فيه إعدادها ألي 

. تسرب للغاز في صمامات ومنظمات ووصالت األسطوانات
 .ممكن ألي اسطوانة أن تسر ب ولهذا فالتهویة مهمة

أو محلول فحص ) محلول ليس دهني(استعملوا ماء بصابون .
ال .جهزة آشف لفحص تسریبات الغازتسر ب مرخ ص أو أ

 .وا لهب أبدا لتستعم

 
د  وقف التسریب بشنإذا آانت األسطوانة تسر ب وال یمك

الصمام أو الصامولة، أغلقوا صمام األسطوانة وألصقوا إشارة 
 .ألى أن األسطوانة معطوبة

 .أوقفوا التسریب مؤقتا  عبر صمام األسطوانة بترآيب منظم
حد دوا خطة طوارئ لألسطوانات التي تسرب وآذلك لطاقم 

 .المختبر في المناطق التي یستعمل بها غاز مضغوط

عوا قناع ضد الغاز أو جهاز تنفس إذا آان الغاز ساما ، ض
انقلوا الوعاء الذي یسر ب إلى الخارج لموقع تهویته . ذاتي

اتصلوا بالمورد واتبعوا . جيدة أو ضعوه تحت مدخنة
 .التعليمات

 .ال تنقلوا األسطوانات التي تسر ب
ات بعوا التالي في حالة تسر ب خارج عن السيطرة لغاز قابل 

 :لالشتعال
 .ئرة الكهربائيةاقطعوا الدا .1
 .اعزلوا مصادر اإلشعال األخرى .2
 .أخلوا المنطقة .3
 .اتصلوا باإلطفاء .4

افتحوا صمام . استعملوا أیضا  المنظم لكشف التسریب
اقفلوا صمام األسطوانة . األسطوانة والحظوا الضغط

یجب أال یكون هناك انخفاض . وانتظروا عشرة دقائق
 .األسطوانة/بوصلة المنظمبالضغط إذا لم یكن هناك تسر ب 

 أنابيب الغاز ناتبعوا نفس اإلجراء على القطع األخرى م
إذا تم الكشف عن أي تسریب، اغلقوا صمام . لكشف التسریب
 .عنق األسطوانة

بعض صمامات العنق المستعملة على األسطوانات للغازات 
ذات الوزن الجزئي المنخفض آالهيدروجين ممكن أن تسر ب 

وا صامولة صمام األسطوانة أو رال تغي . ياعند فتحها آل
 ).إطالق الضغط(صامولة األمان 
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 I-11  مختبرات– Iسلسلة 

  سوائل قابلة للتجمد–المختبرات 

 
تستعمل السوائل القابلة للتجمد آالهواء المسال والنيتروجين 

المسال أو األآسجين المسال للحصول على درجات برودة أقل 
ة من السائل تنتج آميات قليل).  فهرنهایت-58) (- °50(من 

 .آميات آبيرة من الغاز

ممكن أن تنتج النار واالنفجارات من هروب بعض السوائل 
ممكن حتى للمواد . القابلة للتجمد مثل األآسجين والنيتروجين

التي تكون عادة غير قابلة لالشتعال أن تشتعل إذا طليت 
 .بمكثف غني باألآسجين

تتأذى .  وتشققاتممكن أن تسب ب السوائل القابلة للتجمد حروق
ممكن أن یقل ل . العينان بمجرد التعرض القليل لهذه السوائل

التبخ ر المطرد األآسجين الموجود في المنطقة مما یؤدي إلى 
 .تكو ن أجواء خالية من األآسجين

 التي تحتوي على سوائل قابلة للتجمد ةاعزلوا حراریا  األوعي
 ستنقل سوائل أمن وا األسطوانات التي. عن مصادر الحرارة

 .عندما ال تكون قيد االستعمال.قابلة للتجمد على قاعدة

إذا آان النيتروجين المسال هو المبر د، شغلوا المصرف فقط 
یكون األآسجين . بعد أن یكون النظام قد فرغ من الهواء

 .المسال مصدر خطر آبير إذا تسي ل الهواء

 الوقاية الشخصية
ل مع أي شيء ممكن أن ضعوا قف ازات معزولة عند التعام •

اجعلوا القف ازات . یكون قد أتصل بالسوائل القابلة للتجمد
فضفاضة حتى یمكن التخل ص منها بسرعة إذا انزلق سائل 

 .أو رش عليهم

البسوا معطف بطول الرآبة خالي من المسامات أو مریول  •
تأآدوا أن المعاطف والمرایيل . طویل یشد إلى خلف الظهر

 .ات أو أردان على جيبيال تحتو

البسوا أحذیة عالية العنق بما فيه الكفایة حتى تغطي  •
 .بالبنطال بدون أردان

 .ضعوا واقي آامل للوجه •

 قائمة
 ما يجب عمله

تحكموا بالدخول وعلقوا الفتات تحذیریة عند أماآن تخزین  •
تأآدوا من أن جدران . أو استعمال السوائل القابلة للتجمد
 .نوعة من األسمنتوأرضيات أماآن التخزین مص

تأآدوا من حسن تهویة أماآن تخزین أو استعمال السوائل  •
 .القابلة للتجمد لتقليل خطر االنفجار أو الحریق أو االختناق

وفروا تهویة لألوعية التي تحتوي على السوائل القابلة  •
 .للتجم د مع جهاز سالمة مرخ ص یسمح بطرد الغاز الزائد

اآتبوا .  المصم مة لهاامألوا األوعية فقط بالسوائل •
 .المحتویات على آل وعاء

استعملوا قمع معدني وواقي للوجه وقفازات معزولة عند  •
 .صب سائل قابل للتجمد

 .قفوا بعيدا  عن السوائل القابلة للتجمد التي تغلي أو ترش •

اعملوا ببطء لتخفيض الغليان والرش عند إدخال مقياس  •
 .القابل للتجمدللحرارة أو إدخال أجسام داخل السائل 

حد دوا محطات لغسل العينين وأماآن استحمام للحمایة  •
 .للطوارئ

 ما ال يجب عمله
ال تخزنوا األآسجين مع الغازات األخرى ما عدا غاز  •

 .النيتروجين وغاز ثاني أآسيد الكربون

ال تخزنوا النيتروجين المسال مع الهليوم أو الهيدروجين  •
 .أو األآسجين

وا األوعية إذا ما احتوت على سائل قابل ال تلحموا أو تسخ ن •
 .للتجمد

ال تلبسوا ساعات أو خواتم أو أساور أو أیة مجوهرات  •
 .أخرى

 .ال تعبئوا األوعية أعلى من المستوى الموضح •


