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المحاضرةالهدف من •

ان يتعلم الطالب في نهاية المحاضرة•

.االجراءات الضرورية عند استخدام المختبريفهم الطالب •

.كيفية ادارة النفايات الخطرةيتعلم الطالب •

.مختبراالليات المتبعة في حسابات الجزيئية للمواد الكيميائية داخل اليتعلم الطالب •



المقدمة

القيامريالضرومنكان,تجريبيعملعلىتستندأنيجبعلميةحقيقةأونتيجةأيأنبما
.عيةواقبصورةمشاهدتهايتمعندماأعمقيكونالعلميةالظواهرفهمان,التجاربمنبعدد
لمختبراليصبحجيدوتنظيمإدارةإلىتحتاجالتياألعمالمنكغيرهألمختبريالعملان

يتمولكيلهاأجمنوجدالتياألهدافويحققفعالبشكلالعمليةالمسيرةيخدممثاليامختبرا  
األعمالجميعومعرفةبهاالتاماإللماميجبألمختبريهاإلرشاداتمنالعديدهناكذلك

.ألمختبرياألداءبمستويالنهوضعلىتساعدالتيوالفنيةاإلدارية

:التاليةالتعليماتإتباعيجبالمختبرداخلعملأوتجربةبأيالقياموقبل

:والتقاريرالتجاربسجالت:أوال

لسنةاخاللالمختبرفيانجازهايتمالتيالتجاربتدوين(الدفاتر)السجالتتتضمن
.والنتائجالبياناتوتسجيلالتجاربكتابةفياإلرشاداتالطالبيتبعانويجب,الدراسية



:قواعد السالمة في المختبر: ثانيا

:إن السالمة بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية التالية 

اإلنسان داخل المؤسسة وخارجها. 1.

.المواد الخام والمواد المنتجة2.

األجهزة وأدوات اإلنتاج. 3.

البيئة المحيطة من ماء وكهرباء وتربة. 4.

:الوقاية الشخصية داخل المختبر وتتضمن األتي

وقاية العيون . 1 :-

.  يمنع ارتداء العدسات الالصقة أثناء العمل في المختبرات •

.  النظارات الشمسية التجارية ليست وقائية داخل المختبر •

القفازات . . يجب استخدام القفازات المالئمة لنوع المادة الكيماوية : 2

عدم اآلكل والشرب والتدخين داخل المختبر. 3  .

ارتداء الصدرية داخل المختبر لتجنب تلوث المالبس بالمواد الكيميائية والصبغات. 4  .

تعقيم مكان العمل قبل البدء وبعد االنتهاء من العمل. 5  .

يتم العمل داخل كابينة معقمة مع التأكد من عدم وجود أي تيارات هوائية ملوثة. 6.



:إدارة النفايات الخطرة

رة المخلفات العمل بالمختبر يؤدي إلى تكون فضالت ومخلفات وبالتالي تبرز ضرورة إدارة هذه المخلفات وتشمل إدا

كد من وعند التخلص من المخلفات الضارة يجب التأ. إعادة استخدامها, إعادة تدويرها, معالجتها, التخلص منها: على

:منها أنها لن تحلق الضرر باإلنسان أو الممتلكات أو البيئة وهناك قواعد للتعامل مع نفايات المواد الكيماوية و

المواد الكيماوية القابلة للذوبان في الماء فقط هي التي يمكن التخلص منها من خالل المغاسل. 1.

محاليل المذيبات القابلة لالشتعال يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في المغس. ل تجنبا لمخاطر 2

.الحريق الذي قد ينشأ عنها 

األحماض والقواعد القوية يجب تخفيف درجة حموضتها. 3.

المواد ذات السمية العالمية يمنع التخلص منها داخل المغاسل مثل . .رهاكروم وغي,زرنيخ , نيكل , الزئبق : 4

بما أن شبكة المغاسل داخل المختبر متصلة مع بعضها فإن سكب مادة من خالل مغسل أحد المختبرات ق. د يسبب 5

.تفاعل خطير عند التقائها مع مادة مسكوبة من مغسل أخرى لذا يجب الحذر واالنتباه الشديد لذلك 

الكميات الكبيرة من مركبات الفلزات الثقيلة تسبب تلوثا خطيرا  لمصادر المياه الجوفية ولشب. كة المجاري نفسها لذا 6

.يجب االبتعاد عن سكبها في المغاسل

ال تسكب المواد الغروية والصلبة في المغاسل منعا النسدادها . 7.



-: األهداف الرئيسية لهذا المختبر تتضمن اآلتي 

.وأهميتها Buffer solutionsالمحاليل المنظمة 1.

تعريف . .المحلول2

تصنيف . :المحاليل على أساس 3

.A المذيب والمادة المذابة طبيعة

.B دقائق المادة المذابة حجم

.C المادة المذابة للمذيب نسبة

.D الكهربائيتوصيلها للتيار درجة



:التعبير عن تركيز المحلولطرق 

وهناك طرق عديدة للتعبير عن تلك التركيز منها , بالمحلول الموجودين ( Solvent)والمذيب ( Solute)نحدد كمية كل من المادة المذابة أن يجب نوضح فكرة المحلول والذوبانية لكي 
الموالرية

:من القانون التالي وذلك ( بالملالمركز من المحلول المحلول الذي سوف يؤخذ اي حجم )يمكن حساب حجم المحلول االول 

M1 × V1 = M2 ×V2

× C1 ×V1 = C2وقد يكتب هذا القانون في بعض المصادر بالشكل  V2

.المحلول األول ( موالرية)تركيز هو   M1علما ان 

.المحلول األولحجم  V1و 

.المحلول الثاني( موالرية)تركيز  M2و 

.حجم المحلول الثاني V2و 

:مالحظة

.فيجب توحيدها ويتم ذلك بالضرب أو بالقسمةغير موحدة وإذا كانت , (الوزن)عندما نستخدم هذا القانون يجب أن تكون وحدات القياس موحدة لكل من الحجم والتركيز 

؟موالري Hydrochloric acid 12.1من محلول  Hydrochloric acidموالري محلول 1مل من 100حضر : مثال 

× M1نطبق القانون : الحل  V1 = M2 × V2 نحصل علىوالتعويض:

V1 = (1M ) × (100 ml ) × (12.1 M)

:من طرفي المعادلة نحصل على  Mوباختصار ال 

V1= 100 / 12.1 = 8.26 ml from concentrated HCL

.مل 100ونرجه بشكل جيد ثم نكمل الحجم إلى الماء المقطر مل من 50المركز ونضعه في دورق زجاجي ثم نضيف إليه حوالي  HCLمل من محلول 8.26نأخذ إذن 



-Sigma-Aldrichhttps://www.sigmaaldrich.com/chemistry/stockroom-reagents/learningموقع 
center/technical-library/molarity-calculator.html

https://www.sigmaaldrich.com/chemistry/stockroom-reagents/learning-center/technical-library/molarity-calculator.html
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