
375 סקר מקדים מס'   

שדה בוקר,   ,84993  טלפון: 052-3345503/0506264221 איש קשר: שחר גולדברג -מנהלכתובת:
מחלקת בטיחות, חנה בן גלים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב,  קמפוס שדה בוקרמפעל: 101558מספר תיק:

שם המרכיב

כמות חומר זעירה MSDSתדירות שימוש

אחוז מרכיבגורם חשיפה

חומר

איפיון של מטלות ותהליכים

בניין 26:  המרכז הלאומי לאנרגיה סולאריתמחלקה:

מרכיבים במטלה:

4מספר עובדים: מחקר:  חדר 17,  מעבדת חומריםמטלה:

Pb(NO3)2 שבועית : מלחיםV V
עופרת - אנאורגנית

HClדו חודשיתV
חומצה הידרוכלורית

Vשבועיתממיסים אורגניים שונים V
אתיל בנזן

אצטון

כלורופורם

מתילן כלוריד

אתנול

פרופנול (1)

די - מתיל פורמאמיד

פטרול אתר

אתיל אצטט

טולואן

Vשבועיתנתרן הידרוקסיד V
נתרן הידרוקסיד

Vשבועיתציאנידים V
ציאנידים - מלחים

, משך תהליך:  משמרת חלקית, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימת חשיפה עוריתאיפיון תהליך:

בדיקות כימיות-ללא מכשור  תהליך:

ציוד מגן אישי:

בקרת תהליך:

כפפות להגנה מחומרים כימיים

מנדף

אוורור כללי

מיזוג אוויר

מרכיבים במטלה:

2מספר עובדים: מחקר:  חדר 106,  פיזיקה של מניעת משקעי אבקמטלה:

Vשבועיתאצטון V
אצטון

Vשבועיתאתנול V
אתנול

שיטה: ידני ממוכן, משך תהליך:  משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימתאיפיון תהליך:
חשיפה עורית

בדיקות כימיות-ללא מכשור  תהליך:

ציוד מגן אישי:

בקרת תהליך:

כפפות להגנה מחומרים כימיים

אוורור כללי

מיזוג אוויר

מיזוג אוויר
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שם המרכיב

כמות חומר זעירה MSDSתדירות שימוש

אחוז מרכיבגורם חשיפה

חומר

איפיון של מטלות ותהליכים

מרכיבים במטלה:

2מספר עובדים: מחקר:  חדר 109,  תאי פוטו וולטאיםמטלה:

Vשבועיתחומצה זרחתית V
חומצה זרחתית

Vשבועיתממיסים אורגניים V
(o)  די - כלורובנזן

קסילן

Vשבועיתנתרן הדרוקסיד V
נתרן הידרוקסיד

שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך:  משמרת חלקית קצרה, כמות חומר בשימוש: מועטה, קיימתאיפיון תהליך:
חשיפה עורית

בדיקות כימיות-ללא מכשור  תהליך:

ציוד מגן אישי:

בקרת תהליך:

כפפות להגנה מחומרים כימיים

מיזוג אוויר

מנדף

אוורור כללי

טקצ'מן אלכסבוצע על ידי בודק מוסמך:

החומר הנכלל בסקר הנו כפי שהוצג ע"י נציג הלקוח בפני מבצע הסקר, ביום ביצוע הסקר

מסקנות, המלצות והערות הבודק:

הערות ומסקנות:

1.  הסקר מבוסס על נוהל תכנון ניטור סביבתי תעסוקתי של אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה.

2.  שימוש בחומרים במעבדות בבניין 26 נעשה במנדפים בכמויות קטנות עד זניחות ובתדירות נמוך ולפי כך,  לא
נדרש ניטור לחומרים הללו.

3.  במידה ויהיו שינויים בכמות החומרים,  הנמצאים בשימוש או/ו בסוגם או/ו בתנאי השימוש יש להזמין סקר חוזר.

4.  הסקר הנ"ל מהווה השלמה לסקר מס'  351 מתאריך 02/03/2015.

1
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טקצ'מן אלכסבוצע על ידי בודק מוסמך: טופס מהדורה 3
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