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يتضمن مختبر الھندسة الصحية  الوحدات التالية 

 : 
••••    

مختبر معالجة  المياه 
 

••••    

ختبر الكيمياء 
م

 
••••      

مختبر تلوث الھواء 
 

• 

  البكترويولوجي
مختبرالتلوث
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 المختبـــــر                                     

ھــــــو المكان الذي تجري فيه كثير من العروض العملية والتجارب،       

وتوجد به مواد كيماوية صلبة وسائلة، وقد توجد به غازات وأبخرة، كما 

أنه به طاقات، ومصادر لھذه الطاقات، توجد به كھرباء وحرارة، وتوجد 

 به توصي.ت للمياه وللغاز والكھرباء

 

 

 

  نصائح خاصة للطلبة والعاملين في المختبراتلذا نقدم        

عدم أخذ ما يزيد عن الحاجة من المادة ال�زمة للتفاعل وفي حالة ب�ق�اء  •

زيادة منھا يجب عدم إرجاعھا لمكانھا بل يفضل وضعھا في وعاء آخر 

أو يتم التخلص من�ھ�ا وذل�ك ح�ت�ى , تس�ب�ب أي ت�ل�وث ل�ب�ي�ئ�ة ال�م�ادة 

 .الموجودة في الوعاء ا1صلي

 .يجب إغ�ق الزجاجيات أو ا1وعية الحاوية للمواد الكيميائية بإحكام •

عدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد لتحاشي اخت��ط الس�دادات وم�ن  •

 .ثم تلوث المحتويات

عند ا,نتھاء من عمل التجارب يجب تنظيف ا1دوات التي تم استعمالھ�ا  •

 .تنظيفا جيدا وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المختبر
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ضرورة كتابة الم.حظات عن التجارب أو7 بأول مع مراعاة الدقة 
 .في تدوين تلك الم.حظات

يجب إغ�ق الزجاجيات أو ا1وعية ال�ح�اوي�ة ل�ل�م�واد ال�ك�ي�م�ي�ائ�ي�ة  •

 .بإحكام

عدم فتح عدة زجاجات في وقت واحد لتحاش�ي اخ�ت��ط الس�دادات  •

 .ومن ثم تلوث المحتويات

عند ا,نتھاء من عمل التجارب ي�ج�ب ت�ن�ظ�ي�ف ا1دوات ال�ت�ي ت�م  •

استعمالھا تنظيفا جيدا وغسل اليدين بالماء والصابون قبل ال�خ�روج 

 .من المختبر

ضرورة كتابة الم�حظات عن ال�ت�ج�ارب أو, ب�أول م�ع م�راع�اة  •

 .الدقة في تدوين تلك الم�حظات

اBلمام بأساسيات اBسعافات ا1ول�ي�ة ل�ل�ج�روح وال�ح�روق وإب��غ  •

  .المشرف على المختبر فورا عند وقوع أي حادث

اBلمام بأساسيات السع�اف�ات ا1ول�ي�ة ل�ل�ج�روح وال�ح�روق وإب��غ  •
  .المشرف على المختبر فورا عند وقوع أي حادث
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وا7نفجارات  في المختبرات التي تحوي   احتياطات أمنية لتجنب الحريق

 :مواد كيميائية

 

لتجنب نشوب حريق في المختبرات الكيميائية يجب مراعاة ا7حتياطات 

 :ا<منية التالية

عدم استخدام السوائل العضوية بجوار اللھب وضرورة إطفاء ال�م�واق�د  •

 .عند تداول ھذه السوائل

 .تجنب استخدام اللھب المباشر •

 .عدم تسخين أي سائل قابل ل�شتعال في وعاء مفتوح •

مراقبة التفاع�ت الكيميائية التي يجري فيھا التسخين م�ن�ع�اً ل��ن�ف�ج�ار  •

 .الذي يصحب التفاع�ت الشديدة

الحذر من ت�مس بخار المواد القابلة ل�شتعال مع الس�ط�وح الس�اخ�ن�ة  •

 .كأنابيب الماء الساخن وأفران التجفيف وغيرھا
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 :احتياطات صحية للوقاية من المخاطر الكيميائية

ھذه ا7حتياطات يجب مراعاتھا من قبل الطلبة والباحثين الذين 

 :يعملون في المختبرات

عدم استعمال الفم ل�م�لء ال�م�اص�ة ب�الس�ائ�ل ال�ع�ض�وي ب�ل ي�ج�ب  •

 ).كرة الشفط(استخدام الضاغطة الھوائية 

يجب إجراء التجارب التي يتصاعد م�ن�ھ�ا غ�از ض�ار ف�ي خ�زان�ة  •

 .الغازات الخاصة

عند تسخين أنبوب اختبار Bجراء أي تفاع�ل ف�ي�ج�ب إب�ع�اد ف�وھ�ة  •

 .ا1نبوب عن الوجه

عدم إضافة الماء إلى حمض الكبريت الم�رك�ز وع�دم إل�ق�اء ق�ط�ع  •

 .معدن الصوديوم الزائد في حوض الغسيل

  .بعد ا,نتھاء من العمل يجب غسل اليدين قبل مغادرة المختبر

 

 :احتياطات صحية للوقاية من المخاطر الكيميائية

يجب إجراء التجارب التي يتصاعد منھا غاز ضار في خزانة 

 .الغازات الخاصة

عند تسخين أنبوب اختبار Bجراء أي تفاعل فيجب إبعاد فوھة  •

 .ا1نبوب عن الوجه

عدم إضافة الماء إلى حمض الكبريت المركز وعدم إلقاء قطع  •

 .معدن الصوديوم الزائد في حوض الغسيل

  .بعد ا,نتھاء من العمل يجب غسل اليدين قبل مغادرة المختبر •
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 �ستفادةا

 المخثرة الجرعة تحديد

 مختبريا

 الممكن التجارب

 اجراؤھا

 المخثرة المادة تحديد •

 الجرعة تحديد   •

   المخثرة

Multi parameter (C200) H 44396  / Hanna   شركة      

• Jar test ( multiple stirrcr unit  S_ N 406  ( ا\شركةaztec  

 

 اجراؤه الممكن التجارب

 36لقي�اس نس�ب ال�ع�ن�اص�ر

, ن�ت�رات (   ملوث م�ن�ھ�ا 

, ا$م��ون��ي��وم ,  ا$م��ون��ي��ا 

ف��ي ن��م��اذج )   ف��وس��ف��ات 
 الماء 
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lOven model   05    

•Balance 4digit 3114_39   ,42/642  

 ميزان  حساس 

 

 ا�ستفادة 

 لقياس ا$وزان الحساسة 

 فرن كھربائي 

 الغرض 

لتجفيف النماذج المستعملة 
 في التجارب المختبرية 

ويستخدم في تجربة المواد 
 )العالقة والذائبة ( الصلبة  
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•Auto_ clave  No. 030402 

  Incubater            نماذج  حاضنة•

 الغرض 

حاضنة تستخدم 

$يجاد كمية 

ا$وكسجين 

المستھلك من قبل 

    BODالبكتريا  

 الغرض 

لتعقيم اكافة 

$دوات  

وا$وساط 
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Incubater for BOD        

 )Biological oxygen demand meter  ( 

  المستھلك الحيوي اBوكسجين لقياس جھاز حاضنة 

• Oven ( incubator Tv 20864035النماذج تجفيف  فرن   

 الغرض 

حاضنة لنمو •

 .البكتريا 

 الغرض 

حاضنة تستخدم $يجاد 

كمية ا$وكسجين 

المستھلك من قبل 

    BODالبكتريا  
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Ph portable   الھيدروجيني الرقم مقياس     

••••    •Air compressor is bur 

 الغرض 

الرقم  لقياس 

الھايدروجيني في 

 الماء 

 الغرض 

 ضغط قياس

  الھواء
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•Microscope two mirror 

 الغرض 

لرؤية ا$حياء 

 المجھرية الدقيقة 

 الغرض 

 الماء كدرة لقياس 

 العكارة قياس جھاز     thermoشركة
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ا�سترجاعي التسخين  نظام  

 Regr Gerated Re_ circulation thermostst     

 الغرض 

 لمخلفات الماء    CODجھاز قياس 

 $يجاد كمية ا$وكسجين الكيميائي 
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 منظومة فحص العناصر الثقيلة لجھاز المطياف الذري 

  mg /L,يجاد تراكيز العناصر  الخفيفة  والثقيلة  بتراكيز •
  ug /L,يجاد تراكيز العناصر  الخفيفة  والثقيلة بتراكيز •
  mg /L,يجاد تراكيز العناصر  السمية  بتراكيز •
   mg /L,يجاد تركيز  ايون الزئبق •

• A A _6300 Atomic absorption spectrophometer     

 دليل  ا�جھزة  المختبرية 
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• Table top centrifuge   المركزي الطرد  جھاز  

Lovibond Dissolved Oxggen meter 

Senso direct  ox .200   ,وكسجين لقياسNالمذاب ا   

 الغرض 

فصل العينات في  

التحليGت 

 البكترولوجية 

 الغرض 

  DOجھاز قياس 
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•   المائي الحمام

•Memert woter 

baths  WNB 7_45     

•       lovibond الكلي،  المركب،  الحر  الكلور فحص جھاز

 الغرض 

لقياس الكلور 

والكلور الحر 

 والمركب 
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       الماني المنشاء  الحرارةو  الضوضاء،  الرطوبة قياس جھاز
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•      Operation Manual    G450 الھواء تلوث قياس

•   thermo  uv_ visible   شركة    المائي الطيف قياس جھاز

spectrophotometer      

 الغرض 

 لفحص النترات 

 دليل  ا�جھزة  المختبرية 




