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כרטיס מידע 

ארונות לחומרים מסוכנים
 .1עקרונות כלליים
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)

שמירה והקפדה על אחסון בטיחותי של חומרים כימיים מקבוצות הסיכון  -3דליקים ק.ס 5.1
מחמצניםוקב'סיכון8חומריםקורוזיביים(חומצותובסיסיםושארקב'הסיכוןשקיימות) .
ישלאחסןאתהחומריםבהתאמהלקבוצותהסיכון.
ארונות לחומרים קורוזיביים יסופקו עם מגשי פלסטיק של יצרן הארונות או מגשי פלסטיק
מותאמים,וזאתלמניעתקורוזיהמדליפות/נזילות.
מדפיהארונותיהיועשוייםפחמגולווןאונירוסטה304(עמידבקורוזיה).
החלק התחתון בכלל הארונות ישמש כמעצרה תיקנית .בארונות קורוזיביים יש להניח מגש
פלסטיבמעצרה.
הארונותיוצבובחדרייעודילחומריםמסוכנים.

 .2אופן אחסון נכון של חומרים מסוכנים בארונות
החומריםיאוחסנובארונותהייעודייםבסדרהבא :
א) נוזליםדליקיםכמואצטון ,כוהליםוממיסיםאורגנייםישלאחסןבארונותדליקים(ארוןצהוב/
אדום),כאשרהתוויתמופניתקדימהלזיהוינכוןשלהחומר .
ב) ישלהפרידממיסיםאורגנייםמוכלריםמממיסיםאורגנייםלאמוכלרים.
ג) חומרים קורוזיביים חומציים יש לאחסן בארונות כחולים . חומצה זרחתית ,חומצה מלחית,
חומצהגופרתיתוחומצותנוספותאשרמאושרותלשימושישלאחסןבנוסףבמארזמשנה.
ד) חומרים אלקליים נוזליים יש לאחסן בארון כחול ע"ג מדפים עם מגשי פלסטיק שיסופקו ע"י
היצרן.
ה) יש לקבוע את אזור האחסון בהתאם לדרישות המופיעות בגיליון בטיחות הMSDS/SDS -
בסעיף9נתוניםפיזיקליים-.physical and chemical properties
ו) ארונות שבדפנותיהם מעכבי בעירה מובנים כחלק בלתי נפרד ממבנה הארון (כיום יש רק ספק
אחד).
 .3מפרט של ארון כימיקלים
א) ארונותודלתות -עשוייםמתכתאומצופימתכתעפ"יהתקניםהאמריקאיםואירופאיים(תקני
עמידותבאשובעמידותלחומריםקורוזיביים) .
ב) ארונות -בעלי שכבה כפולה של ציפוי אפוקסי -בהתאם לסוג החומרים המאוחסנים בו עפ"י
התקניםהמקובלים.
ג) מדפים-ניתניםלשינויגובהבתוךהארון.
ד) מגרעתתחתונהמוגבהת-למניעתנזילהבמקריםשלדליפתנוזלים-מעצרה.
ה) ארבענקודותהגבההואיזוןלכיווןהפילוסבבסיסהארון.
ו) ארונות -ארון ניצב או ארונות שוכבים שניתן להרכיב אחד על גבי השני (במחסנים שבהם יש
שטחאחסוןמוגבל).
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ז)
ח)
ט)
י)

יא)
יב)

מדפיאחסוןממתכתמגולוונתובארונותכחוליםלחומריםקורוזיביים(חומצי,בסיסי)-מצוידים
במגשיחומרפלסטיהמסופקיםעםהארונות.
ארונותכחולים-צבועיםבצבעעמידלחומריםקורוזיבייםאלקלייםאוחומציים.
ארונותחומריםקורוזיביים-בעליפתחיאיוורורבצדובהםמותקניםבולמילהבה.
חומרים דליקים (ארון צהוב/אדום) -יש לבצע אחסון משני בכלי פלסטיק מתאים -שני פתחי
אוורורכולאירשף-בולמילהבה-כנפייםאוטמותלהבה .ארונות אלה אינם מתאימים לאחסון
חומרים קורוזיביים !
ארון עמיד אש לנוזלים דליקים -עמיד לפחות  30דקות כתקן מחייב לכל הארונות עפ"י 
ה-NFPAוכלתקןאירופאישלהארונות.
ארון לחומרים מחמצנים בחט"ע (כימיה וביוטכנולוגיה) -ארון אש כאמור בסעיף יא) לעיל +

מגשיפלסטיקמקורייםאומגשיםהמסופקיםע"יהיצרן.
יג) גודלארונותמומלץלבתיספרבחט"בוחט"ע:
 ארונותבנפח12גלון .
 ארונותבנפח15גלון.
 ארונותבנפח22גלון.
 ארון למחמצנים :ארונות כחולים  4גלון (לבי"ס שיש בו ביו-טכנולוגי או מס' רב של
מעבדות).
 חומריםבארונותמחמצניםסיכון5.1ישלאחסןבמארזימשנה .

תמונות להמחשה בלבד (התמונותאינןמהוותהמלצהלרכישהמחברהזואואחרת).

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



ארון לחומרים דליקים שבדפנותיו יש חומרים מעכבי בערה

ארונות לקורוזיביים וארון דליקים עם מעכבי בערה


 .4מידע נוסף


ישלהדביקע"גדלתותהארונותשילוטבטיחותעםסמלקבוצתהסיכוןבגודלמינימלישל.20X20



הארונותיהיובעלינעילהמתאימה.



קיימיםספקיםהמספקיםאתהארונותעםמגשיפלב"ם/נירוסטה.



ישנןחברותאשרמספקותארונותבנפחיםאחריםוארונותמשולביםהמכיליםביןהקירותאמצעי
כיבוי אש אשר יש להם תקנים מיוחדים אירופאים ואמריקאים .מומלץ לבקש אישור מוקדם
לרכישתם.

יש לקבל אישור מוקדם בטרם רכישה של ציוד בעל מפרט שונה שאינו עפ"י המפרט המפורסם של
ארונות לכימיקלים (דליקים קורוזיביים).
כותב המסמך:שלנגריהושע,יועץמשרדהחינוךלבטיחותוחומ"ס
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