
 نقلوطرق التخسين 
 و تذاول المىاد 



 التخسين :أوال

 

 أهذاف التخسين 

 .ضمان َتأمٍه انمُاد ػىذ انحاجح إنٍٍا -أ   

 .حفظ انخاماخ أَ انمىتجاخ تطشٌمح سهٍمح -ب  

 .انتىسٍك تٍه ػمهٍح انتخضٌه َػمهٍح اإلوتاج -ج  

 .انمحافظح ػهى انذخم انمُمً -ء  

 



 العىامل التي يجب دراستها لعملية التخسين

 

 .تحذٌذ أوُاع انتخضٌه -1 

 .خُاص انمُاد انمشاد تخضٌىٍا َدساسح طثٍؼح  -2 

 تحذٌذ أماكه انتخضٌه -3 

انتذاَل نهمُاد تطشٌمح  َأدَاخ انىمم  َتُفٍش مؼذاخ  -4 
 .آمىح

انمساحاخ انمشاد انتخضٌه  َدساسح أماكه انتخضٌه  -5 
 .فٍٍا

 .دساسح طشق تخضٌه كم وُع حسة طثٍؼتً -6 

 .األمان فً انمخاصن َتُفٍش َسائم األمه  -7 



 :المواد المراد تخزينها

        .ِٛاد سائٍح -1

       ِٛاد صٍثح -2 

 ِٛاد غاصٌح  -3 

 مصادر الخطر في المخازن

             ذصٍُّ اٌّخضْ -1

        ػٍٍّاخ اٌرخضٌٓ  -2  

   إٌمً ٚغشق اٌرذاٚي  -3 

        ترتٌب المخزن وسوء تنظٌم   -4

دوره فً حدوث المخاطر والعامل البشري  -5   



 :القواعد األساسية التي يجب توافرها في أماكن التخزين

 

األِاْ ٌٍّٛاد اٌّخضٚٔح  ٚذٛفٍش اشرشاغاخ األِٓ  -1

 .ٚاٌّخاصْ

خاسج  ٚاألِاْ ٌٍؼآٍٍِ داخً  ٚذٛفٍش اشرشاغاخ األِٓ  -2

  .اٌّخاصْ

 ذٛفٍش ػٛاًِ اٌرٌٙٛح إٌّاسثح -3

 .ذٛفٍش ٚسائً اإلظاءج إٌّاسثح -4

اٌحذ ِٓ اٌّخاغش اٌرً ذرؼشض ٌٙا اٌّٛاد اٌّخضٔح  -5

 .لٛاػذ اٌرخضٌٓ اٌسٍٍّح ٚتاذخار ٚسائً 

 .اإلغفاء اًٌَ ٚذٛفٍش ٚسائً اإلٔزاس  -6



 أساليب للوقاية من الحرائق داخل المخزن وقواعد 

 .ذٛفٍش اٌٛسائً ٌّٕغ حذٚز االحرشاق اٌزاذً -1

ذٛفٍش اٌٛسائً إَِح ٌّٕغ حذٚز اٌحشائك إٌاذجح ػٓ  -2

 .اسرخذاَ اٌىٙشتاء

 ٚأدٚاخ اٌحشٌك اٌصاٌحح ٌالسرؼّاي  ٚذٛفٍش ِؼذاخ  -3

 .إٌافؼح ٌىً ٔٛع حسة غثٍؼرٗ

 .ذٛفٍش ػٕاصش ِرذستح ٌؼٍٍّاخ اإلغفاء -4

 .اٌرٛصٌغ اٌسٍٍُ ٌّؼذاخ اٌحشٌك فً اٌّخاصْ -5

غشق  ٚذذسٌة اٌؼآٍٍِ ػٍى اسرخذاَ ِؼذاخ اٌحشٌك  -6

 .اٌّىافحح اٌسٍٍّح فً ٚلد اٌعشٚسج
 



 تذاول المىاد ونقل : ثانيا

 :تذاول المىاد الصلبة وطرق نقل   

 .استخذاو انؼشتاخ تاختالف أوُاػٍا  -1   

   .انجشاساخ َاستخذاو انشَافغ  -2   

 .استخذاو انسٍُس انىالهح  -3   

 



 تذاول المىاد ونقل 

 تذاول المىاد السائلة وطرق نقل: 

1- ػه طشٌك استخذاو األَػٍح انىالهح. 

2- ػه طشٌك استخذاو انؼشتاخ انمجٍضج.          
 .ػه طشٌك استخذاو خطُط األواتٍة - -3

 تذاول الغازات وطرق نقل: 

1-  غاص َػه طشٌك خطُط األواتٍة ٌُ. 

2-  مسال َػه طشٌك استخذاو االسطُاواخ ٌُ. 

 



 تذاول المىاد ونقل 

عناصر تتسبب في حذوث المخاطر في عملية 
 :التذاول والنقل 

                  .َسٍهح انىمم -أ 

           .انمُاد انمىمُنح -ب 

 .انؼامم انثششي -ج 

 



 تذاول المىاد ومخاطر نقل 

 

تشمم سمُط انمُاد انصهثح : تذاَل انمُاد انصهثح َمخاطش ومم  -أ
خالف رنك  َتطاٌش أتشتتٍا أثىاء ومهٍا ػه انسٍُس , ػهى انؼمال
 .مه انمخاطش

تشمم تؼشض األَػٍح  :تذاَل انمُاد انسائهح َمخاطش ومم  -ب
تفاػم , انىالهح نهكسش أَ اوسكاب انسُائم انحاسلح ػهى انؼمال 

تؼشض ٌزي  ), انُػاء انخاسجً ( ٌزي انسُائم مغ َسٍهح انىمم
خالف رنك مه  َانمُاد نهٍة سُاء مثاشش أَ غٍش مثاشش 

 .انمخاطش

تشمم تؼشض خطُط األواتٍة : مخاطش ومم َتذاَل انمُاد انغاصٌح -ج
نهضغُط انخاسجٍح أَ َجُدي تجُاس خطُط ضغظ ػانً كٍشتاء أَ 

تؼشض االسطُاواخ انمؼثأج  , نهحشاسج انمثاششج َانغٍش مثاششج
 .خالف رنك مه انمخاطش َتانغاص انمسال نهمخاطش 

 



عالمات وأثار السالمة واألمان 

والرموز التعبيرية للمواد 

 الخطرة 



 عالماث اآلمان والسالمت



 عالماث اآلمان والسالمت







 عالماث اآلمان والسالمت



 عالماث اآلمان والسالمت



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

اٌّادج ػٕذ  زٖذرّثً خطٛسج ٘ : اٌخطش

ٙا ٌٍجٍذ ، ِالِسر ٚاسرٕشالٙا أٚ اترالػٙا 
 .حٍد ِٓ اٌّّىٓ أْ ذسثة اٌٛفاج

اٌرؼاًِ ِؼٙا تحزس شذٌذ ، ٚذجٕة : اٌرحزٌش

اسرٕشاق أتخشذٙا أٚ  ٙا ٌٍجٍذ ،أِٚالِسر

ذزٚلٙا ، أٚ اسرخذاَ غشٌمح اٌسحة تاٌفُ 

ػٕذ األخز ِٕٙا تٛاسطح اٌّاصح ، ٌٚجة 
 .  اسرذػاء اٌطثٍة ػٕذ حصٛي حادز

 Toxicمادة سامة  



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

اإلشارة  ذهالمواد التً تحمل ھ : الخطر
ھب أو للإذا تعرضت  مواد قابلة لالشتعال

 .الحرارة أو أشعة الشمس

ھب اللتجنب وضعھا بالقرب من  : التحذٌر
وضعھا تحت أشعة و ھا للنار أمالمستأو 

 الشمس مباشرة
 مادة قابلة لالشتعال

 Flammable 



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

 ذهإن المواد التً تحمل ھ: الخطر 

على الجلد  ٌجةھمھا آثار لاإلشارة تكون 

 .التنفسً ازوالعٌن والجھ

ابتعد عن أبخرتھا وتجنب : التحذٌر

  Irritantيجةهممادة  ھا للجلد والعٌنمالمست



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

اإلشارة تسبب  ذهالمواد التً تحمل ھ: الخطر 

تلفاً وضرراً ألنسجة الجسم فً حالة 

 .ھامالمستاستنشاقھا أو 

التعامل معھا بحذر وتجنب األبخرة :التحذٌر

ا للجلد .ھمالمستبتعد عن االمتصاعدة منھا 

 مادة مؤذية وضارة ھابوالعٌن وراجع الطبٌب فورا عند التأذي 
 Harmful 



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

اإلشارة  ذهٌكون للمواد التً تحمل ھ: الخطر 

 خاصٌة االنفجار إذا تعرضت لظروف معٌنة 

المواد بحذر شدٌد ،  ذهتعامل مع ھ:التحذٌر 

وتجنب االحتكاك والصدمات والشرارات 

مادةمتفجرة .أو الحرارٌة ، عند التعامل معھا ربائٌةھالك

Explosive   



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

 

ٌمكن أن تشكل المواد المؤكسدة : الخطر 

مواد قابلة لالشتعال وبالتالً تزٌد من 

 اشتعال النار فً الحرائق مما ٌجعل عملٌة

 .اإلطفاء صعبة 

ٌجب أن تحفظ بعٌدا عن المواد : التحذٌر

القابلة لالشتعال ،وعن مصادر الحرارة 

 .ھبوالل
 مادة مؤكسدة

 (Oxidising) 



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

ذسثة خطشا ػٍى اٌشخص اٌزي ٌرؼاًِ ِؼٙا : اٌخطش 

ٙش أػشاض ٘زا اٌخطش ِرأخشج ذظ،ِٚٓ اٌّّىٓ أْ 

 .تؼط اٌشًء

 :اٌرحزٌش 

ال *ٙا تٌجة أْ ال ذشفؼٙا ِٓ أٚػٍح اٌحفظ اٌخاصح  *

ذّسىٙا تٍذن ، ٚأسرخذَ ٍِمطا ٌزٌه ٚأغسً ٌذن جٍذا 

 تؼذ اٌرجشتح

 ذجٕة األوً ٚاٌششب فً األِاوٓ اٌرً ذٛجذ فٍٙا* .

 .ِٛاد ِشؼح

أتؼذ إٌظائش اٌّشؼح ػٓ اٌؼٍٓ ٚاٌفُ ٚتثٛس *

 اٌجٍذاٌّفرٛحح

Radioactive 
 مادة مشعة



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

 

 ذهإذا المست المادة التً تحمل ھ: الخطر 

اإلشارة األدوات أو األنسجة الحٌة فإنھا 

 .قرضھا وتخرٌبھا وتؤدي إلى تأكلھا 

 

ابتعد عن أبخرتھا ، وتجنب : التحذٌر 

ھا للجلد والمالبس ،وسقوطھا على مالمست

 األدوات
 مادة آكلة أو قارضة

Corrosive 



 ةدالالث الرموز الموجودة على عبواث المواد الكیمیائیت الخطر
 

 

 

 .تسبب وفاة للكائنات المائٌة: الخطر 

 

ٌجب عدم سكبھا فً المرحاض : التحذٌر 

ووضعھا فً وعاء فائض المواد 

 دايورثو فنلٌن اومن أمثلتھا . الكٌمٌائٌة

 مواد خطرة على البيئة .أمٌن

dangerous of 
environmentally 


