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 :احتياطات السالمه عند التخلص من بقايا الكيمياويات الزائده

 القواعد العامه للتخلص من النفايات 

م صب هذه السوائل في االحماض والقواعد: افتح صنبور الماء ثنفاية سوائل  -

 لماء مفتوحا طيله هذه العملية  الحوض مع ترك ا

بقايا المواد العضوية هذه البقايا التذوب في الماء تخلص منها في سلة  -

 المهمالت

بقايا المذيبات المتطايرة تتطاير هذه المواد بسهوله ويحتمل ان تسبب ابخرتها  -

 ن يمكن التخلص منها في وعاء مخصص لهابالغثيا

 الصوديوم والبوتاسيوم نتخلص منهما باضافتهما الي الكحول -

 

 الطرق السليمه للتخلص من الكيمياويات المتناثره علي البنش :

 المواد الصلبة والجافه تكنس بالفرشه مع المجرفه ثم ترمى في سله المهمالت -1

 تخفف بالماء ثم يتخلص منها في انابيب الصرف سوائل االحماض -2

 المحاليل القويه ترش بالماء ويتخلص منها في انابيب صرف المياه  -3

مالحظه// المحاليل القوية تجعل ارضيه المختبر منزلقه لذلك انثر رمل نظيف علي 

 االرضيه ثم اكنس وتخلص من الرمل

تسبب حرائق فاذا كانت كميات  المذيبات المتطايره تتبخر بسرعه ويمكن ان -4

صغيره يمسح السائل بالمنشفه ثم يتخلص منها اما اذا كانت كميات كبيره 

 نستخدم منشفه ودلو مع عصر المنشفه في الدلو 

 المواد الدهنيه -5

 تستخدم منشفه للتخلص من البقايا للسائل -

 اسكب مذيب غير قابل لالشتعال -

 نضف االرضيه بالصابون -



لزئبق يتبخر الزئبق علي ارضيه المختبر واذا كانت التخلص من نفاية ا -6

التهوية غير مناسبه يمكن ان يفوق تركيزه عن الحد االقصى المسموح به 

 ويمكن التخلص منه بطرق عده:

 اجمع قطرات الزئبق بحيث تكون برك -

 (1اشفط سائل الزبث مستخدم جهاز شفط )شكل  -

اتج التفاعل في سله انثر مسحوق من الكبريت على الزئبق ثم تخلص من ن -

 المهمالت.

 



 
 

 

 

 

 

 



 :احتياطات السالمه بعد انتهاء العمل في المختبر 

 اغلق مصادر الغاز -1

 تخلص من الزجاج المنكسر في سله مهمالت خاص هبه -2

 تخلص من نفاية المواد الكيمياويه -3

 ارجع االدوات واالجهزه الي مكانها -4

 الصقه علي سله المهمالت وضح نوع النفايه بوضع عالمه -5

 اذا كانت هنالك اجهزه تالفه يجب توضيحها -6

 اقفل اجهزه الكهرباء لكل بنش -7

 اترك البالطوا في المختبر -8

 اغسل اليدين بالصابون -9

 اغلق صنابير الماء-10

  اغلق الباب-11

 

 المصادر :

التعليم الفني كتاب ألسالمه في المختبرات الكيميائية / المملكة العربية السعودية /  -1

 والتدريب المهني

 محاضرات تعليمية من النت -2

 

  


