
 

 

 

خفض التعرض لمواد التنظيف بواسطة 
 التكنولوجيا المتطوره

צמצום החשיפה לחומרי ניקוי באמצעות 
 טכנולוגיה מתקדמת

 

 اعداد: د. سامي سعدي مدير لواء الشمال في مؤسسه االمان والصحه المهنيه.

 ,2018תאריך: קיץ  ,2018صيف  :تاريخ 

 
على صحتنا, ولكن ضمن مواد التنظيف الكثيره الموجوده في السوق يكمن خطر كبير  التنظيف يهدف للمحافظه

 جدا لصحة االنسان والبيئه.
 

على سبيل المثال ، تحتوي . المذيبات ومركبات الكلور وغيرها, القواعد, تعتمد المنظفات عادة على الحوامض
وهي عادة الصودا الكاوية ؛ منظفات المراحيض  مادة التنظيف البارد لألفران على تركيز عال من القلويات ،

 .)ماء النار( عتمد عادة على حامض الهيدروكلوريدومواد تنظيف الترسبات الكلسيه ت
 

تستخدم أماكن العمل ، مثل المنشآت . لمواد التنظيف لفترة قصيرة نسبيا عند تنظيف المنزل معظمنا يتعرض
وظف اماكن العمل ت. واسعة من مواد التنظيف بتركيز عالي نسبياالمكاتب والمستشفيات ، مجموعة , الصناعية

 .عماالً وظيفتهم الرئيسية هي التنظيف، لذا فإن وقت تعُرض هؤالء العمال لمواد التنظيف طويل نسبيا
 
 

من . شدة الضرر الذي تلحقه هذه المواد بصحة اإلنسان والبيئةشتري مواد التنظيف دون االهتمام لمعظمنا ي
ف أن بعض المواد المستخدمة تتسبب ضرر للجلد والعينين والجهاز التنفسي نتيجة التعرض لهذه المواد المعرو

الى  عند التعرض لفترة طويلة ، بعض مواد التنظيف ، مثل رذاذ مطهر الهواء، تؤدي. على المدى القصير
 .تطور الربو المهني بين عمال النظافة

 
 
 
 



 

 

تماما مثل أي عمل آخر، خضع هذا . نتقص بطبيعة الحال مجال التنظيفإن التطور التكنولوجي السريع لم ي
يشير مفهوم النظافة .  مواد ومعدات تنظيف جديدةودخول الفرع أيضا لتغيير كبير في طرق التنظيف، 

الخضراء، الذي تطور في اآلونة األخيرة، إلى استخدام طرق ومواد التنظيف التي تكون صديقة لصحة اإلنسان 
إضافة إلى ذلك، يشير التنظيف األخضر إلى الطريقة التي يتم بها إنتاج منتجات التنظيف المنزلية . والبيئة

 .عملية اإلنتاج صديقة للبيئة ومنتجات التعبئة قابلة للتحلل. والصناعية, تعبئتها وتوزيعها
 
 

 :فيما يلي بعض التجديدات واالبتكارات في هذا المجال

 
. هناك مجموعة واسعة من مواد التنظيف الخضراء التي تلبي االحتياجات المختلفة: للبيئهمواد التنظيف الصديقه 

. إزالة الشحوم ، تنظيف الترسبات الكلسيه، إزالة الصدأ ، التنظيف والتعقيم ، إزالة الغراء، إزالة اللون والخ
ال تشكل خطر على صحة اإلنسان تحتوي هذه المواد على تركيز أقل بكثير من المواد الكيميائيه الخطرة، بحيث 

ال يمنع فقط اإلضرار بصحة اإلنسان والتلوث البيئي ، بل يسمح " البيئيه"استخدام منتجات التنظيف  .والبيئة
 .أيًضا باستخدام مياه الصرف بعد استخدامها  في التنظيف

 
 

 :معدات متقدمة

هذه . ألياف اصطناعية مصنوعة من مزيج من البوليستر والبوليميد هي فايبرالميكرو: . خرق األنسجة .1

هذه الحواف تجمع األوساخ وتمتصها بواسطة االلياف . األلياف مجهرية الحجم ومقسمة عند الحواف
يمكن تنظيف . الميكرو فايبر بجمع الغبار ويلتقطه بدالً من نشره في البيئة. المتفرعة عند الحواف 
، خاصة عندما العاديه، المصنوعة من مواد أخرى بكثير من المناشف والخرق األسطح بكفاءة أكثر

 .يتعلق األمر باألسطح الحساسة بسبب شكلها أو لونها

هناك مجموعة واسعة من األقمشة والمناشف المصنوعة من األلياف الدقيقة المستخدمة ألغراض 
ناشف التنظيف العامة ، مناشف متنوعة، مصنعة بكثافة وطول األلياف حسب الغرض منها ، مثل م

هذا يمكن أن يقلل من استخدام مواد التنظيف، . التجفيف ، تنظيف الزجاج ، إزالة الشمع أو التلميع
 .وتحسين الكفاءة، وزيادة سالمة عمال النظافه

اجهزة الشفط المستعمله وتوجد أنواع مختلفة من اجهزة الرش بالضغط : اجهزة الرش واجهزة الشفط .2
يؤدي . محل أدوات التنظيف التقليديةهذه األجهزه تحل . العمل والمؤسسات بأماكنالتنظيف  بأعمال

رش البخار إلى تحرير الغبار والملوثات عن األسطح ، خاصة عند التنظيف في األماكن الصعبة ، 
وهناك أيًضا اجهزة شفط صناعية واجهزة رشح يتم تصنيعها باستخدام . مثل أنظمة تكييف الهواء

وترك األسطح ( الغبار والبكتيريا)يات متقدمة، وتقوم بتصفية الرطوبة غير المرغوبة والملوثات تقن
 .جافة وجاهزة لالستخدام

 
باإلضافة لذلك، اجهزة  رش المياه ذات الضغط العالي فعالة جداً في تنظيف المعدات الثقيلة ، هيكل 

ية ، من الممكن تنفيذ أعمال التنظيف بمساعدة  اجهزة الضغط والضخ القو. المباني، ساحات  إلخ
 .لهذه الموادمما يمنع التعرض  .بكفاءة ودون الحاجة إلى مواد التنظيف

هو نوع من آالت . Autoscrubberالمعروف أيضا باسم  :جهاز فرك االرضيات االوتوماتيكي .3

لهذه اآلالت يوجد ايضاً قرص دوار أو رأس . تنظيف األرضيات التي يمكنك ركوبها أو المشي بجانبها
يمكن للمستخدم  في آن . األوساخ يشفط اسطواني للتنظيف األوتوماتيكي، يقوم بالتنظيف،  وبعد ذلك  

هذه االجهزه تقلل وقت التعرض . واحد،  تنظيف األرض وضخها تلقائًيا بواسطة الجزء الخلفي للماكنة
 .للصابون والمواد المستخدمة للتنظيف

 

 



 

 

، هناك جهاز فرك أرضية مستقل مجهز بالكاميرات وأجهزة االستشعار التي تساعده باإلضافة إلى ذلك
 .يمكن لهذا الجهاز التنقل بشكل مستقل، بدالً من تشغيله بواسطة موظف. على المناورة حول العقبات

للعمال ) بعد ساعات عندما ال يكون هناك وجود معينه لتعمل بأوقات  يمكن برمجة هذه اآلالتكما و
بهذه الطريقة، يمكن التقليل من تعرض عمال النظافة وغيرهم من . الدوام( أو عند وجود القليل منهم

مواد التنظيف الضارة، وكل ما يتبقى لعامل النظافه هو تنظيف الزوايا واألماكن التي ال يصل لالعمال 
 .إليها الروبوت

على الحاجة إلى  تقضي هذه األجهزه: والسوبر أكسيدروجين اجهزة اإلنتاج المحلية لبيروكسيد الهيد .4

هذه المواد يمكن أن توفر حال فعاال . االستخدام اليومي للمواد الكيميائية في العديد من اعمال التنظيف
 .لتطهير وتنظيف الزجاج ، الفوالذ المقاوم للصدأ ، األرضيات ، الحمامات وأكثر من ذلك

من بيروكسيد نتاج الكمية المطلوبة إلم مياه الصنبور والكهرباء فقط بشكل عا هاألجهزتحتاج هذه 
يمكن للموظفين استعمال . اكسيد لالستخدام الفوري ، دون الحاجة للتخزينالهيدروجين أو السوبر 

اإلنتاج حسب الطلب مساحة التخزين ومقدار  يقلل. الجهاز عند الحاجة لتنظيف وتطهير المنتجات
 .المواد الكيميائية المستخدمة، وبالتالي يحسن من سالمة الموظفين وصحتهم

 
  مزيد من التكنولوجيا والقليل من المواد الكيميائية

 
اءة، النظافه تعزز صناعة التنظيف من خالل الحصول على نتائج أكثر كف بأعمالالزيادة باستخدام التكنولوجيا 

 في الواقع، استخدام التكنولوجيا في معدات التنظيف له العديد من المزايا. دون زيادة الحاجة إلى المواد الكيميائية
الوقت بأوال، يمكن لبعض هذه المعدات مراقبة وتعديل كمية المواد الكيميائية الالزمة لكفاءة عملها.  باإلضافة

استخدام المعدات كمية المواد الكيميائية المستهلكة خالل فترة زمنية  تقاريرثانًيا، ُتظهر . المناسب لمهمة التنظيف
استخداًما مفرًطا للمواد الكيميائية بسبب مشاكل بتخفيف تركيز المحلول، خطأ المستخدم، وما  تبينإذا . محددة

 .وصحة الموظفين تكاليف ذات الصلة وقضايا االمانالصال  سريع وتجنب يوفر التقرير اإلمكانية إلإلى ذلك، 
 

 


