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 חומרים מסוכנים  במדבקות סיווג לאחסנה ופינוישימוש  -הוראת עבודה 
 

  : כללי

 מעבודות המחקר באוניברסיטה מתבצע שימוש בחומרים מסוכנים, את החומרים יש לסמן בחלק
 במקומות ייעודים. ולאחסן

 -היתר הרעלים של האוניברסיטה סיווג החומרים מתבצע בהתאם לקבוצות סיכון לפי סיווג ביןפי  על
 גם פינוי של חומרים מסוכנים מסווג לפי קבוצות אלו, לכן: לאומי,

 

 על כל מי שמחזיק חומרים מסוכנים עליו לוודא כי החומרים ממוינים ומסווגים לפי קבוצות הסיכון. .  1

 יש לשלט במדבקות הסיווג. את מקום האחסנה . 2

 לפני הזמנת החומ"ס יש לוודא כי יש מקום אחסנה נאות. . 3

 את מדבקות הסימון ניתן לבקש מהלבורנטיות , מהנדסי המעבדה או מיחידת הבטיחות. .  4

 בעת שימוש במיכל פסולת יש להדביק עליו שתי מדבקות, מדבקת סיווג ומדבקת סימון פסולת. .  5

 

  חומרים מסוכניםסיווג 

 מסוכנים מסווגים לקבוצות סיכון, הקבוצות מתארות את מהות הסיכון בחומר. חומרים

 קבוצות: 9פי שיטת הסיווג הבין לאומית ישנן  על

 חומרים נפיצים;( 1

 גזים דליקים, גזים דחוסים לא דליקים, גזים רעילים. -גזים; מתחלק ל( 2

 נוזלים דליקים;( 3

 וכאלה המתלקחים במגע עם אויר או מים .מוצקים דליקים ( 4

 ופראוקסידים מחמצנים( 5

 חומרים בעלי רעילות גבוהה וחומרים פתוגניים (6

 חומרים רדיואקטיביים (7

 חומרים מאכלים )קורוסיביים( (8

 אחר; תערובות או חומרים בעלי סיכון שאינו שייך לקבוצות מעל. (9
 
 

 קבוצות על פי הסוגים השונים של החומרים .יש גם תתי  3למעט קבוצה  1-6 לקבוצות

 . . 4.2תת הקבוצה לאחר ספרת הקבוצה כשנקודה מפרידה ביניהם , לדוגמא  ספרת

 יכולים להשתייך ליותר מקבוצת סיכון אחת. חומרים

 כזה תהיה קבוצת סיכון ראשית וקבוצת סיכון משנית. במקרה
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 להלן קבוצות הסיכון עם הסבר קצר על כל קבוצה ותצורת הסימון:
 

 

  .כל החומרים הנפיצים העלולים ליצור ענן נפיץ 
  ,מוצרים המכילים כמויות ניכרות של חומר נפץ העלול בשעת תקלה ליצור נתזים, שריפות, עשן, חום 

 רעש חזק, גלי הדף וגלי הלם.
  הגדרות

  חומר מוצק או נוזל, המסוגל ע"י תגובה כימית ליצור בעצמו גז בטמפרטורה, בלחץחומר נפיץ : 
 ובמהירות אשר יגרמו נזק לסביבה.

  חומר שמטרתו ליצור אפקטים של חום, אור, קול, גז או עשן או צירוף שלהם כתוצאה : פירוטכניחומר 
 כימית אקסותרמית )שאינה פיצוץ( מתגובה

 

 

 גזים מתלקחים 2.1
 חנק(BLEVE*)התפוצצות מיכל  , (UVCE* )דליקה, התפוצצות אדים , - סכנות

 גפ"מ, חמצן, מימן  - דוגמאות
 

 גז דחוס בלתי מתלקח 2.2
 חנק, כוויות קור (BLEVE*)התפוצצות מיכל , - סכנות

 אוויר דחוס, חנקן -דוגמאות 
 

 גזים רעילים

 

2.3 

 חנק, כוויות קור, רעילות, גירוי עור, קורוזיביות *(BLEVE*)התפוצצות מיכל ,  - סכנות
 אמוניה, כלור, ברום - דוגמאות

 

 

 במבחן הכלי הסגור. 60.5°Cהפולטים בשעת התחממות אדים, שידלקו בטמפרטורה של עד  נוזלים
 זו נקראת נקודת הבזקה. טמפרטורה

 דליקה UVCE,*  - סכנות
 בנזין, אצטון, סולר  - דוגמאות

 

 

 חומר מתלקח מוצק 4.1
 הירהאשר בתנאים רגילים נתונים לסכנת התלקחות מ מוצקים
 אוריאה ניטראט, זרחן אדום  - דוגמאות

 

 נתון להתלקחות עצמית 4.2
 הנתונים לסכנת התלקחות עצמית בתנאי הובלה או במגע עם האויר. מוצקים
 זרחן לבן  - דוגמאות

 

 מוצקים אשר במגע עם מים פולטים גזים דליקים 4.3
 אלומיניום, אבקת ברזל, אבקות מתכות  - דוגמאות

 חומרים נפיצים - 1קבוצה 

 גזים – 2קבוצה 

 נוזלים דליקים / מתלקחים - 3קבוצה 

 מוצקים דליקים - 4קבוצה 
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 חומרים מחמצנים )שאינם פראוקסידים אורגניים( 5.1
 כימיים הנוטים לחמצן חומרים אורגניים, עלולים לגרום או לתרום להתלקחות חומרים חומרים

 להגיב באלימות ללא אזהרה. נוטים אחרים.
 ובסכנת שריפההחמצון מלווה בד"כ ביצירת חום רב  תגובת

 מי חמצן, פרמנגנט, סידן היפוכלוריט  - דוגמאות
 

 פראוקסידים אורגניים 5.2
 (R-O-O-R)אורגנים בלתי יציבים מבחינה תרמית הנוטים להתפרק בקלות. . חומרים
 מאוד לחום, חיכוך או מכה. מגיבים עם מים ליצירת חמצן או מימן פראוקסיד. רגישים
 פראוקסיד.ציקלוהקסן   - דוגמאות

 

 

 חומרים רעילים 6.1
 כימיים העלולים לפגוע בבריאות האדם או לגרום למותו. חומרים

 חודרים לגוף דרך מערכת הנשימה, העיכול, או במגע עם העור. החומרים
 מדמיע, חומרי לחימהציאניד, סטרוכיום, פורמאלדהיד, פנול, חומרי הדברה, גז  סודיום -דוגמאות 

 כימיים.
 

 חומרים מדבקים 6.2
 המכילים מיקרואורגניזמים חיים הידועים או חשודים כגורמי מחלות בבני אדם ובעלי חומרים

 חיים.
 וירוסים, חיידקים, פטריות, טפילים שונים, פסולת רפואית, תאי רקמה, דגימות דם, שתן... - דוגמאות

 

 

  ).חומרים רדיואקטיביים פולטים קרינה מייננת )אלפא, ביתא, גמא 

  .הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בחומרים אלו תלויים בעוצמת הקרינה ומשך החשיפה לה 

  השפעות הקרינה הרדיואקטיבית הינן ארוכות טווח ועלולות להופיע רק כעבור מספר שנים. לכן 
 המהירה לקבלת טיפול לאחר חשיפה גם כאשר לא מבחינים בסימני מחלה. חשובה הפנייה

 

 )גלאי עשן( 243אמרודיום   - דוגמאות
 

 

  חומרים אשר בפעולתם הכימית גורמים לנזק רב במגע עם רקמות חיות או לגרום נזקים לחומרים 

 אחרים )ציוד ורכוש.(

  אירוע בו מעורב חומר מאכל עלול לגרום לפגיעה קשה באנשים או ברכוש באזור הפגוע. אלו חומרים 

 י אפיון כימי. מבחינה כימית מדובר בעיקר בחומצות ובסיסים.”י קבוצת סיכון ולא ע”המוגדרים ע

   חומצת מלח, חומצה גופריתנית, חומצה זרחתית, , -דוגמאותHF  מימיתסודה קאוסטית, אמוניה 


                                                                                                 אחרים מסוכנים וחפצים חומרים - 9 קבוצה 
 

 אבל עלולים להוות סכנה לבריאותם וביטחונם של בני אדם. 8-1שאינם נכללים בקבוצות הסיכון , חומרים
 

 אסבסט - דוגמאות

 חומרים מחמצנים - 5קבוצה 

 חומרים רעילים ומדבקים - 6קבוצה 

 רדיואקטיבייםחומרים  - 7קבוצה 

 חומרים מאכלים )קורוזיביים( - 8קבוצה 
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  מדבקות סימון של האוניברסיטה לחומרים מסוכנים לפי קבוצת סיכון
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  מדבקות סימון של האוניברסיטה לפסולת חומ"ס לצורך פינוי
 

 

  מושגים
 

BLEVE -  Bioling Liquid Explosion Vapor Explosion 
 הנוזל המצוי בו. בטמפרטורת ולחץ הסביבה הנוזל הופך לגז.התבקעות של מיכל לחץ ופריצה פתאומית של 

  .מיכל לחץ מלא חלקית בגז מונזל נחשף לאש 
  .הנוזל במיכל מתאדה 
  .הלחץ במיכל עולה 
  )התבקעות מיכל )פיצוץ 
  .השתחררות אדים בלחץ 
  ).שברי מיכל עפים בכוח רב והיווצרות כדור אש )במקרה של חומר דליק 



 קירור המיכל בעזרת זרנוקי מים והרחקת אוכלוסייה מהאזור. מניעה:
 

 -UVCE - Unconfined Vapor Cloud Explosion 
 הגז נע עם הרוח עד לתקלות במקור הצתה ענן דליק ענן אדי פיצוץ

 סגירה / איטום מקום הדליפה, ניתוק והרחקת מקורות הצתה פוטנציאלים, הרחקת אוכלוסייה מניעה:
 מהאיזור.

 
  נפיצות תחום

 של ריכוז אדי חומר דליק באויר טווח
 לחץ וטמפ' רגילים שבו תתאפשר בעירה )או פיצוץ( בתנאי
 הריכוז המקסימלי של החומר באויר אשר מתחתיו לא תתקיים בעירה. – (LEL)תחתון  תחום
 אשר מעליו לא תתקיים בעירה. הריכוז המינימלי של החומר באויר – (UEL)עליון  תחום

 2.5-82%. –אצטילן   2-9%, –גפ"מ    15-28%אמוניה , דוגמאות:


