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כרטיס מידע

 ארונות לחומרים מסוכנים

  עקרונות כלליים .1

 (א שלחומריםכימייםמקבוצותהסיכון בטיחותי 5.1דליקיםק.ס-3שמירהוהקפדהעלאחסון

.(מותיושארקב'הסיכוןשקיקורוזיביים)חומצותובסיסיםיםרחומ8מחמצניםוקב'סיכון

 .םבהתאמהלקבוצותהסיכוןהחומריישלאחסןאת (ב

של (ג פלסטיק מגשי עם יסופקו קורוזיביים לחומרים פלסטיקארונות מגשי או הארונות יצרן

 .למניעתקורוזיהמדליפות/נזילותוזאת,מותאמים

 עמידבקורוזיה(.)304מגולווןאונירוסטהפחעשוייםמדפיהארונותיהיו (ד

תיקנית (ה כמעצרה ישמש הארונות בכלל התחתון .החלק קורוזיביים בארונות להניח מגשיש

 פלסטיבמעצרה.

 .חומריםמסוכניםייעודילרונותיוצבובחדראה (ו

 

 נכון של חומרים מסוכנים בארונותאחסון אופן  .2

:חסנובארונותהייעודייםבסדרהבאהחומריםיאו

צהוב/רוןאבארונותדליקים)ישלאחסןכוהליםוממיסיםאורגניים,נוזליםדליקיםכמואצטון (א

.קדימהלזיהוינכוןשלהחומרכאשרהתוויתמופנית,(אדום

 .מיסיםאורגנייםלאמוכלריםמממיסיםאורגנייםמוכלריםמישלהפריד (ב

קורוזיביים (ג לאחסןחומצייםחומרים כחוליםיש .בארונות זרחתית חומצה מלחית, ,חומצה

 .במארזמשנהףבנוסלאחסןיששימושחומצהגופרתיתוחומצותנוספותאשרמאושרותל

 (ד ע"גישלאחסןחומריםאלקלייםנוזליים כחול עבארון פלסטיקשיסופקו י"מדפיםעםמגשי

 היצרן.

לקבוע (ה יש זאאת האחסון המופיעותור לדרישות  MSDS/SDS-הבטיחותבגיליוןבהתאם

 .physical and chemical properties-נתוניםפיזיקליים9בסעיף

בעדפנותיהםשבארונות (ו נפרדממבנההארוןכמובניםרהימעכבי ישרקספק)כיוםחלקבלתי

 .(אחד

 

 מפרט של ארון כימיקלים .3

תקני)עפ"יהתקניםהאמריקאיםואירופאייםאומצופימתכתמתכתעשויים-ארונותודלתות (א

.(באשובעמידותלחומריםקורוזיבייםעמידות

-ארונות (ב בעלי ציפוי של כפולה עפ"י-אפוקסישכבה בו המאוחסנים החומרים לסוג בהתאם

 המקובלים.םהתקני

 ניתניםלשינויגובהבתוךהארון.-מדפים (ג

 .צרהעמ-למניעתנזילהבמקריםשלדליפתנוזלים-מגרעתתחתונהמוגבהת (ד

 ארבענקודותהגבההואיזוןלכיווןהפילוסבבסיסהארון. (ה

ארונותשוכב-ארונות (ו או ניצב ארון להרכיב השנייםשניתן גבי על ב)אחד ישמחסנים שבהם

 .(מוגבלשטחאחסון
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מצוידים-בסיסי(,חומצינותכחוליםלחומריםקורוזיביים)אחסוןממתכתמגולוונתובארופימד (ז

 .במגשיחומרפלסטיהמסופקיםעםהארונות

 ציים.צבעעמידלחומריםקורוזיבייםאלקלייםאוחומבצבועים-ארונותכחולים (ח

 הםמותקניםבולמילהבה.בבעליפתחיאיוורורבצדו-ארונותחומריםקורוזיביים (ט

צהוב/אדום( (י )ארון דליקים מתאים-חומרים פלסטיק בכלי משני אחסון לבצע פתחי-יש שני

ארונות אלה אינם מתאימים לאחסון .כנפייםאוטמותלהבה-בולמילהבה-אוורורכולאירשף

 קורוזיביים !חומרים 

דליקים (יא לנוזלים אש עמיד עפ"י30לפחותעמיד-ארון הארונות לכל מחייב כתקן דקות

 וכלתקןאירופאישלהארונות.NFPA-ה

וביוטכנולוגיה (יב )כימיה בחט"ע מחמצנים לחומרים בסעיף-(ארון כאמור אש +לעיליא(ארון

 .ייםאומגשיםהמסופקיםע"יהיצרןמגשיפלסטיקמקור

 לבתיספרבחט"בוחט"ע:מומלץארונותגודל (יג

 גלון.12ארונותבנפח

 גלון.15ארונותבנפח 

 גלון.22ארונותבנפח 

  רונותא:מחמצניםלארון )לב4כחולים בי"סגלון שיש שלאוטכנולוגי-ביוו רב מס'

 .(תומעבד

 במארזימשנה.ישלאחסן5.1חומריםבארונותמחמצניםסיכון

 

 

 .(תמונותאינןמהוותהמלצהלרכישהמחברהזואואחרתה)תמונות להמחשה בלבד 



 ארון עומד לנוזלים דליקים



 ארון עומד לנוזלים קורוזיביים חומציים/ בסיסיים 
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 ארון שוכב לנוזלים דליקים



 שילוב של ארון שוכב לקורוזיביים ע"ג ארון דליקים

 

 בערהבי כמעשבדפנותיו יש חומרים  ארון לחומרים דליקים



 בערהבי כמעביים וארון דליקים עם ארונות לקורוזי

 

 מידע נוסף .4

 20בגודלמינימלישלשילוטבטיחותעםסמלקבוצתהסיכוןותהארונותתדלע"גישלהדביקX20. 

 נעילהמתאימה.בעליהארונותיהיו 

 ספקיםהמספקיםאתהארונותעםמגשיפלב"ם/נירוסטה.קיימים 

 ישנןחברותאשרמספקותארונותבנפחיםאחריםוארונותמשולביםהמכיליםביןהקירותאמצעי

 אש כיבוי יש ואמריקאיםאשר אירופאים מיוחדים תקנים מוקדם.להם אישור לבקש מומלץ

 תם.לרכיש

 

של  המפורסםהמפרט  ישאינו עפ" שונהמפרט  של ציוד בעל  יש לקבל אישור מוקדם בטרם רכישה

 דליקים קורוזיביים(.ארונות לכימיקלים )

 

 לבטיחותוחומ"סיועץמשרדהחינוך,שלנגריהושעכותב המסמך:


