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االنسكابات الكيميائيةماهي   Chemical spills؟  

 

حووو ٔس ب ووودة نًوووئية علًلئأللوووو عهووو        ٔ عهووو  ْوووٕ       

 نج ى ق  يكوٌٕ  نس ودة رلود  نًد وٕي ٔرلود  نًه وي نوّ    

يووئية علًلئأللووو   وودة أووئألهو  ٔ  وو ّ بووه و  ٔ بووه و  ٔ رئ يووو 

 ثُوووئل  نُدوووم ٔ نسائيوووم ٔ نسهووو،يٍ ٔ نوووسههبوة  ٔ بٓ وووى  نا وووٕة 

م   د  عه  أاليو ٔبحو  نفدي ٔ ن لئووة   نحئٔيو نٓئ  نسي ب ك ِّ

بفووئعالك علًلئأللووو ي وو  و رووئ  ك إذ يُووسع عووٍ ْووس    َ ووكئة 

 .نال سائل  قئبهو يٕ ي حئ قو  ٔ يس ئع ة 
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:انىاع التفاػالت الكيميائية   

    س، ل –بفئعالك   ع  ة  -1

(   َفجئ  )بفئعالك   حسد ق  -2  

4 

ْوووووي  الكيميائياااااةالتفااااااػالت 

ع ووووووئ ة عووووووٍ بك وووووولد  نوووووودٔ بي 

د،يئووئك   نكلًلئأللووو  نًٕدووٕية بوولٍ

 ٔ بووووي  نًووووٕ ي  نًسفئعهووووو  َسووووئ  

 نُئبجوو في د،يئوئك  نًوٕ ي د ي ةة 

يوويي  إنوو  بكووٕيٍ  نسفئعووم يووئ يووٍ 

يووووووووٕ ي د يوووووووو ة يهسهفوووووووووة فووووووووي 

 . نكلًلئأللو ٔ  نفل،يئأللو ياًئ بفئبٓئ

.يستخدم مسحوق أكسيد الحديد واأللومنيوم الثرميتتفاعل   
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Managing spills   يع   َ كئبئك نسائيم  

 

 دووود ل  نساهلًوووئك  نهئبوووو  -1  

 .بئن اليو  نًهس ديو 

 

 أوووسه  و ياووو  ك  نسُ لووو   -2

عهوو  ح ووي ة لاووو  نالَ ووكئبئك

 . نًئية  نًُ ك و

 

 أسه  و ةدق نه ل دة عهو  -3

 نًوووووٕ ي  نًُ وووووك و نهحووووو  يوووووٍ 

 .  ب دي ٓئ 
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Spill cleaning kit  مؼذات التنظيف لالنسكابات 
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: اإلنسكاباتالتؼامل مغ حاالت   

  نًهٕثوإ الل  نًُ دو 1.

  نجه   نالٍ  ٔ يٍ  نسهٕس إ  نو 2.

 إبالغ  نٕح ة  نً ئٕنو3.

   َ كئةة لاو بح ي  4.

  نائيهلٍإ الل دًلع 5.

  نٕ قلوبٕفلد  نًالبس 6.

   ٔنلوبد يى   أائفئك 7.



 8 © 2022إدارة المخاطر البايولوجية في المختبرات   : الدورة التدريبية -كلية الطب البيطري  -جامعة الموصل 

  َ كئة ٔدًع يٍ  َس ئ   نح  8.

  نًهٕثو نًئية 

 نًكئٌ ٔ نًا  ك ٔب ٓلد بجفل  9.

  نً سه يو

 هع  نًالبس  نٕ قلو ٔإ  نو 10.

 عُٓئ نسهٕس 
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   َٕ ع ٔح ة ر م  نالٍ
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 الغاسات المسالة المضغىطة

compressed and liquefied gases 
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Compressed gases الغاسات المضغىطة 

  الغازات من وخليط غازات تحتوي التي المتوفرة المنتجات من اآلالف هناك       

 WHMIS  وفقا الغازات هذه تصنف أسطوانات في عالي ضغط تحت مخزنة

 او  صناعية اسطوانات في اما تكون والتي  (المضغوطة الغازات) اسم تحت

   .طبية اسطوانات
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طزيقة اسالة الغاسات في بؼض 

 المختبزات الكيميائية  
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:هناك ثالث مجمىػات رئيسية للغاسات المضغىطة  

 
 الغاسات المسالة -1

  نكدبٌٕٔثئَي  ع ل    نُلسدٔ ٔ ع ل   ٔ ن دٔبئٌٔ نكهٕ    يَٕلئ       

 الغاسات غيز المسالة -2

 ٔ   دٌٕٔ نٓلهلٕو  نُلسدٔدلٍ       

 الغاسات المذابة -3

  نًس بو  نغئ   نٕحل   نًادٔف يٍ  نغئ  ك    أسلهلٍ      
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االنفجارات والحزائق المزتبطة بالغاسات مسببات ما هي 

 المضغىطة؟

 ندئبهوو ع و  نحدص فوي  نسائيوم يوع  نغوئ  ك -1 

 ٔ  يثلهوووووولٍٔ ن لٕبووووووئٌ  عئ أووووووسلهلٍنال ووووووسائل 

فٓوسِ   نفلُلومٔ نٓل  ٔدلٍ ٔيلثلم  يلٍ ٔعهٕ ي  

بحسدق  ٔ بُفجود فوي حوئ ك  نًٕ ي نٓئ  ندئبهو  ٌ 

 .يالُو 

 

 نًك وٕف  نهٓوي  يثوم ي   نال سائلٔدٕي  -2

 . ن ئ ُو ٔ  أ ح ٔ ن د   ك  

  

قهلوم ب ديي في  أو ٕ َو يوئ فوي يكوئٌ ٔدٕي -3

 . نسٕٓيو 
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االجزاءات االحتياطية لمنغ حذوث حىادث تسزيب 

: الغاسات المضغىطة   

 ٔ  نً ُلوو بًوئية   نًدوٕ ةيجي فحو   أو ٕ َئك   -1

إُٔ ك بو  ً  5نلفلو  عثد يٍ   أ ٕ َئك  نًا َلو عم 

أووووُٕ ك ٔيجووووي فح ووووٓئ ب قووووو   عثوووود يووووٍ  10يووووٍ 

   .  أ ٕ َئك  نًا َلو

نظتتتتام امتتتتان م  تتتتر  تستتتتتخدم الغتتتتازات الطبيتتتتة -2

لمنتتتل التوصتتتيل غيتتتر الصتتتحيت     للغتتتازات  بتتتدبو 

 . بالنظام

سيكون أكثر أماناً أن يتم تثبيت األسطوانات ب كل  -3

فردي في مكان بتارد  بتدالً متن تقييتدها بالسفستل فتي 

 .مجموعة في ال م 

األستتتطوانات بجستتتم ثابتتتت أو عربتتتة نقتتتل تتتتنمين  -4
 .بحزام أو سلسلة
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بووًئو  — يووٍ  نلًوولٍ. يووُ ى رووئ  يس ووم بةأوو ٕ َو َلسوودٔدلٍ

  أوو ٕ َوة يدلووئط اووغي   أوو ٕ َوة بووًئو  نووسحكى فووي  ن ووغي 

ة يدلوووئط اوووغي  نًهووود ة يهووود  ثالثوووي   بجوووئِ يُسٓوووي ( بوووفد)

 .ب ًئيئك إبديو
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با  يا ى  نغئ  ك  نً غٕةو أئيو ٔ حلئَئ    

أووئيو دوو  ة عًووئ قوو  ب وو ي عوو ة ي ووئعم بووحلو 

عهوو  ح ووي  نغووئ ة ٔبدعلوو،ِة ٔيوو ة  نساوود  

 - أسُ ووئق)نووّة ٔعلفلووو حوو ٔس ْووس   نساوود  

ٔبسًثوووم    وووئ  ك (.يالي وووو  ناووولٍ  ٔ  نجهووو 

  ٔن   نسي بُوس  بئنس وًى فوي  ن و  ع ٔ نساوي 

ٔ نوو ٔ    ٔيًكووٍ  ٌ يس وو ي  نغووئ   نً ووئل عُوو  

يالي وووو  ناووولٍ  ٔ  نجهووو  بسجًووو    َ وووجو يًوووئ 

ي  ي ددٔحئ عه   وكم حودٔق ب وً  به واو 

 . ن دلع 

 

 ما المخاطز الصحية المزتبطة بالغاسات المضغىطة؟
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  كد  نح ٍ  بغئألكى 


