


الكيميائيةأدارة النفايات 
المقدمة 

ات والتي  ينتج عنها بعض المخلفالمختبرية في الواقع فأن  بعض التجارب 

طيرة قد تشمل بعض العناصر والمحاليل المائية والمواد الكيمياوية الخ

ذي أما المبدأ الساند ال. المستهلكةاالواني والزجاجيات واألدوات وبعض 

شاط ما ينظم التعامل السليم واالمن لنفايات المختبر  وعدم البدء في أي ن

.لم يتم أعداد خطة للتخلص من النفايات الخطيرة وغير الخطيرة 

المخاطر ويشتمل ذلك على اعتبارات تكاليف التخلص من المواد الكيمياوية و

لى المحتملة على االفراد المتواجدين خارج  المختبر واالثار المحتملة ع

كما ويجب أن يكون هناك اعتبارات تنظيمية يجب وضعها ,البيئة 

.بالحسبان 



؟ما هي النفايات 

عد النفايات هي مواد تم التخلص منها أو يراد التخلص منها أو أنها مواد لم ت

في أو أنها تشبه النفايات, مفيدة فيما يتعلق بالغرض من استعمالها

.االساس كما هو الحال بالنسبة للمواد المنسكبة 



ية ؟من المسؤول عن النفايات الكيميائ

تخلص فأن المسؤولية المبدئية  لل, بمجرد أن تصبح المادة ضمن النفايات 

و منها تقع على عاتق العاملين في المختبر الذين قاموا باستخدام  أ

ئص وهؤالء االفراد لديهم فرصة في التعرف على خصا, تصنيع المادة 

كما وتقع على عاتقه مسؤولية تقييم المخاطر وتقديم , هذه المواد 

المعلومات الالزمة لتحديد الطريقة السليمة للتخلص من هذه المواد 

ويجب ان يكون هناك توافق للتعامل مع المواد الخطرة مع القوانين 

.واللوائح السارية 



ما هي الخطوات الالزمة إلدارة 
؟النفايات الكيميائية

.تتمثل الخطوات الرئيسية إلدارة النفايات الكيميائية فيما يلي 

.ومخاطرهاتحديد النفايات -1

.جمع النفايات وتخزينها بطريقة منتظمة-2

.مراعاة تقليل المخاطر حسبما يكون ذلك مناسب -3

.التخلص السليم من النفايات-4



تحديد النفايات الخطره

ال

استمر في استعمالها
هل المادة نفاية 

(تدويرها, ال يمكن إعادة استعمالها)

؟ههل تحتوى النفاية على مواد خطر

:افحص

بطاقات تعريف المواد•

صفات ورموز المواد•

وثيقة معلومات السالمة للمادة •

MSDS))

ال
هل نفايتك مدرجة ضمن 

هفئات النفايات المؤذية والخطر

التي يتعين التحكم فيه

لست متأكدا

تصل بالجهات التي لها خبرة أ

ليست نفاية خطرةهفاية خطرن

نعم
ال

نعم

نعم



جمع المخلفات الخطره
والقوانينتجمع المخلفات الخطره بحاويات خاصه مع مراعاة االنظمه

.بعضمعبعضهاالمخلفاتمنالمختلفهاالنواعخلطعدميجب

.امعهالجتعطيهاالتيالمخلفاتلجمعتستعملخاصهحاوياتالمخلفاتمننوعلكليحدد
%90فوقتمألالانيجبحيثالنفاياتمستودعالىاخرىمرةتسلمالحاوياتهذه
.(النقلاثناءفيهاماانسكابلتجنبوذلك)سعتهامن

يرغمنفانهذلكوغير.بداخلهامالبيانعليهاالملصقاتووضعالحاوياتاغالقيجب
.قبولهاالمعالجهلشركاتبهالمسموح

.الخطرهبالموادالملوثهالحاوياتاوالموادهذهتسربالتيالحاوياتايضاتقبللن

اثناءهوالبيئباالنسانتضرمخاطرهايةتجنبهيالخطرهالمخلفاتلتداولالعامهالقاعده
.منهاوالتخلصوالنقلالتخزين



إدارة فصل وتخزين المواد 
والنفايات الخطرة

مهمة,مرحلةالخطرةوالنفاياتالموادوتخزينفصليعتبر

أثناءتحدثقدالتيالخطرةالقضايامنالعديدفهنالك

مليةعفينقصالمالئم,غيرالتخزينظروفمثلتخزينهما,

دوثحوربماالحريقمخاطراالنسكابات,التكديس,التغليف,

ةومعرفمصنفةغيرموادتخزينيتمعندماجسيمةمخاطر

.متوافقةغيرخصائصذاتموادخلطأو



وتخزينفصللمسـألةواعيةتكونأنالجامعةأوالمؤسسةعلىويجب

عمليةكيفيةعنوصفإعطاءعلىوقادرةالخطرة,والنفاياتالمواد

.مرافقهافيالخطرةوالنفاياتللموادالتخزين

تتخذأنالخطرة,للنفاياتالمولدوبصفتهاالجامعة,أوالمؤسسةعلىيجب

لفصعمليةوبخصوص.النفاياتهذهإدارةلتحسينالالزمةاإلجراءات

غيراألصنافأنمنللتأكدبحذرتعملأنالجامعةفعلىالنفايات,وعزل

ناطقموفيمالئمبشكلومعزولةمفصولةالنفاياتتلكمنالمتوافقة

تعززةالخطرللنفاياتالفصلعمليةأناالعتباربعينآخذينمنفصلة,

.منهاالنهائيوالتخلصواآلمانالسالمةعوامل



   

ال فايات ال    ائ ة: م    ال   ى

ي   ت  ي  ال   ات ال    ة م  •

ال فايات ال    ائ ة في م ا   ف ها 

ع د قل   م  األش اص

ال ي    ال خ ل إال م  ق   -

ال   ف   ال   ول  

ي   إقفالها إن ل  ي   ف ها أح -

مق  ة إلى م   عات م  افقة -

ك   ائ ا 

وف  مع ات ال المة وأجه ة إن ار-



و فيمااي ي ااض مناال وااد التياياا  الاااض ينااب    يي ااي وااد   اا 

:النيونةالمؤسسيت ال حثية أو 

ي م خ ط النفيييت الخطرة ين وي  شك ميلناينة.

فنارن كد حذراً ود الخ يط الني ج الاذ  يمناد أي يشاان ن ين

.غيزات سيوةأو يناج 

 ييااال النفييااايت الخطااارة واااى قفييااايت أخااار   ااا  ي ااانب  

.ونيلنا ي وي يه سازي  ك فة  دار  ي



ن مشالخطرةميلنفيييتالمن ئةالحيوييتي ى(label)و  قوضى

ك  خطيرةل رجةوفتيأو"خطرةقفيية"ي يرةوساخ ويصحيح

.النيو يد   ودأخطيءح وثلمنىوذلكالنفيييت

ن(labels)الم  تيتقظيموجيدالمالئمةالاخزيديم ية اط ب

:اآل يةالمن يويتي ىالم  قيحاي أيوينب

وحاي  الحيوية.

روز خطيرة المحايييت.

درجة الخطيرة ل محايييت  .

يريخ م ء الان ئة و يريخ  غالق الحيوية .

اسم وينياي المناج ل نفيية.



طرق التخلص من المخلفات 
الكيمياوية

يفوالمختبراتالمؤسساتمختلففيالمختبراتمخلفاتجمعبعد

الموادلهذهاالصليهالزجاجياتالمخلفاتلهذهالحاويات,ماجامعة

تحاويابنقلينصحو.المستودعتصلحتىنقلكاوعيةتستعمل

قلصتحتىالمرحليهالمستودعاتهذهالىمنتظمهفتراتفيالمخلفات

.المختبراتفىالمخلفاتكمية



خصائص النفايات  الخطيرة

وية تشمل المواد القابلة لالشتعال معظم المواد العض-:قابلية االشتعال -1
وبعض امالح والهيدروكاربونمثل الهيدروجين  , المذابة والغازات

تي ويتم التعرف على المواد القابلة لالشتعال بأنها المواد ال. النترات 
-:تتميز بإحدى الخصائص التالية 

.درجة مئوية60منالتي تتميز بنقطة وميض أقل من  السوائل -

التي تتسبب في حدوث حريق عن طريق االحتكاك او امتصاصالمواد -
ها تحترق وفي حالة اشتعال, الكيميائية     التلقائية الرطوبة او التغيرات 

. بشدة وبصورة مستمرة بحيث تصبح مصدر للخطورة 

عض المضغوطة  القابلة لالشتعال  بما فيها الغازات التي تكون بالغازات -
. لالشتعال القابلانواع الخليط 

. المؤكسدة التي تحفز على احتراق المواد العضوية المواد -



لى السوائل المسببة للتأكل تؤدي  درجة حموضتها  ا-:قابلية التأكل -2

تأكل درجات معينة من الصلب  ومعظم االحماض والعناصر االساسية 

.متأكلة 

التي تشمل قابلية التفاعل المواد غير المستقرة و-:قابلية التفاعل -3

در تتفاعل بقوة مع الماء  وقادرة على التفاعل في حالة تعرضها لمص

.أو ينتج عنها غازات  سامة , بدء الفاعل 

من (  استخالصها ) تشمل المواد التي يمكن استخراجها -:السمية -4

.مواد النفايات في ظل ظروف محددة 



تقييم المواد غير المعروفة 

ي في الحاالت الت, البد من أن تكون هوية كافة المواد متاحة وجاهزة مع ذلك

عض يمكن استخدام ب, يتعذر فيها تحديد هوية النفايات الكيميائية 

. االختبارات البسيطة لتحديد المخاطر



جمع وتخزين النفايات 

داخل أو في البداية يتم جمع وتخزين النفايات الكيميائية  بصورة  مؤقتة

منطقة ويتم نقلها في اغلب االحيان الى. بالقرب من المختبر الكيميائي 

.  اخر التجمع المركزية داخل المؤسسة قبل التخلص منه نهائيا في مكان



.  ر جمع وتخزين النفايات في المختب-1

يجب ان تكون اعتبارات السالمة ضمن االولويات عند اعداد نظام لجمع وتخزين

. ة النفايات بصفة مؤقتة داخل المختبر حيث يجب اتباع االرشادات التالي

-:حاويات لجمع النفايات استخدام -أ 

ق يجب تخزين النفايات مع توصيفها بوضوح ووضعها في مكان محدد اليعي

,  وية ويكون تخزين النفايات باستخدام نظام الته, عمليات تشغيل المختبر 

ها من في حالة انسكاب النفايات او تسرب, ويجب استخدام الحاويات الثانوية 

ي ويجب عليك التأكد من احكام اغالق أغطية الحاويات ف, الحاويات الرئيسية 

. كافة االوقات باستثناء أوقات أضافة أو ازالة النفايات 

-:النفايات الكيميائية المختلفة خلط -ب 

كون يجب ان ي. يمكن جمع أنواع مختلفة من النفايات داخل حاوية واحدة مشتركة 

الغازات مزج النفايات بالتوافق الكيميائي للتأكد من عدم تولد الحرارة أو تكون

.أو حدوث أي تفاعل أخر 



-:أختيار الحاويات المناسبة -ث  

اويات يجب استخدام ح:الحاويات المخصصة للنفايات السائلة -1
لمعدن او ا( مثل البولي اثلين ) السالمة مصنعة من البالستك 

.  الشتعال غير القابل للصدأ وخاصة بالنسبة للسوائل القابلة ل
ا وكافة الزجاجيات غير المنفذة للمواد الكيميائية اال أنه
عوبة عرضة للكسر ويتسبب العنق الضيق للزجاجة في ص

ة كذلك يجب عدم تخزين االحماض االميني. تفريغ الزجاجة 
.او المواد المتأكلة داخل حاويات معدنية

ايات يجب جمع النف: الحاويات المخصصة للنفايات المائية -2
.  المائية وفصلها عن             النفايات العضوية المذابة
ة يمكن ان تتوفر في بعض المعامل احد مختبرات   لمعالج
مخلفات الماء بحيث يمكن التخلص من انواع محددة من 
.حيالمخلفات            المائية وارسالها انابيب الصرف الص

فايات يجب وضع الن: الحاويات المخصصة للنفايات الصلبة -3
تفاعل او الكيميائية الصلبة مثل المنتجات الثانوية القابلة لل

المرشح الملوث او غيرها من  المعدات داخل حاوية مع 
.  نها توصيفها بطريقة واضحة ومناسبة انتظارا للتخلص م



-:اعتبارات الكمية وطول الفترة الزمنة-ج 

لمختبر بوجه عام يجب عدم  االحتفاظ بكميات كبيرة من النفايات الكيميائية داخل ا

ي حيث ان المناطق المركزية لتجمع النفايات ه, أو تخزينها لفترات طويلة 

.وال ننسى تسجيل بدء جمع النفايات , المكان االمثل للتجمع والخزن 

-:ازالة تلوث الحاويات الفارغة -د

دام مادة يجب شطف حاويات النفايات الفارغة الملوثة بالمواد العضوية وذلك باستخ

.مذابة على شكل سائل كاألسيتون والميثانول ثم أغسل هذه االواني بالماء



WASTE DISPOSAL



.المخلفات في منطقة الحرق المركزية جمع -2

باع تمثل منطقة الحرق المركزية احد اهم المكونات ضمن خطة االدارة الكيميائية  ويجب ات
:االرشادات الخاصة بالمناطق المركزية لجمع النفايات 

زج نفايات يمكن توفر الكثير من التكاليف عن طريق م: المواد الكيميائية المختلفة خلط -1
.نهاالمواد الكيميائية المتوافقة في منطقة مركزية لجمع النفايات قبل التخلص م

المنطقة يتطلب نقل النفايات الكيميائية فيما بين المختبرات وبين: النفايات نقل -2
لها في ويجب وضع المواد التي يتم نق. المركزية لجمع النفايات عناية خاصة بالسالمة

سكاب حاويات مناسبة وتوصيفا ببطاقات واضحة ويجب ان تكون هناك خطة للحد من ان
.المواد السائلة في حالة وقوع اية حوادث اثناء النقل

ات وبشأن يتم اتخاذ القرارات بشأن التخلص من النفاي. التخلص من النفايات استعدادات -3
ات في هذه االستعدادات النهائية للتخلص من النفايات في المنطقة المركزية لجمع النفاي

ايات ال الحالة يجب معرفة هوية المواد غير المعروفة  ألنه ال يمكن نقلها الى مواقع النف
.  بعد التأكد من هويتها 



من الضروري اعداد السجالت لمتابعة نجاح برنامج : أعداد السجالت -4

مكان وتمثل المنطقة المركزية لجمع النفايات ال. ادرة النفايات الخطيرة 

ويجب. المناسب ألعداد والحفاظ على السجالت المناسبة والمطلوبة 

قع على المنشأة اعداد السجالت الخاصة باألنشطة داخل المختبر او المو

-:والتي تتضمن ما يلي 

.  تحديد هوية النفايات وكمياتها التي يتم تكوينها وشحنها -

.  الوثائق الخاصة بتحاليل المواد غير المعروفة -

.  ص منها الوثائق الخاصة بشحن النفايات ووثائق التحقق من عملية التخل-

مل القوانين واللوائح والتي تحول دون تحتقتضيهااية معلومات اخرى -

.  المسؤولية القانونية على مدى طويل 



أعادة تدوير المواد الكيميائية والمواد
المعملية 

-:اعتبارات عامة  -1

يجب عليك و. قبل اتخاذ قرار بإعادة التدوير يجب عليك حساب  تكاليف التدوير مقابل التخلص من هذه النفايات 

لتي يجب تحديد هويات مستخدمي المنتجات المعاد تدويرها قبل إضاعة الوقت والجهد على تصنيع المنتجات ا

ية من أما بالنسبة للمواد غير النظيفة فيجب ان تكون على درجة عال. التخلص منها في شكل    نفايات  

.وتتم عملية التدوير داخل الموقع أو خارجه . النقاء 

ادة تدوير وتفضل عملية اعوتنقية تقوم الشركات التجارية بإعادة تدوير واستصالح : التدوير خارج الموقع ◄ 

.النفايات الكيميائية على التخلص منها ألنها تكون اقل تكلفة في بعض االحيان  

م يمكن ان تحدث  اعادة التدوير ايضا داخل المختبر او المعمل او موقع مركزي يقو: التدوير داخل الموقع ◄ 

ثير  من وينتج عن ك, قد تكون عملية التدوير باهظة التكاليف . بتجميع النفايات القابلة إلعادة التدوير

ارها عمليات اعادة التدوير بعض المواد المترسبة غير قابلة لالستخدام ويجب اعادة التعامل معها  باعتب

.  نفايات خطيرة 



-:تدوير المواد المذابةاعادة -2

ابة قبل شراء معدات اعادة التدوير يجب عليك التعرف على الهدف من استخدام المادة المذ
المذابة يعتمد بشكل كبير اختيار وحدة التقطير إلعادة تدوير المواد.  المعاد تقطيرها 

.المحلول على مستوى النقاء المطلوب في 

-:والعبوات واالواني  المختبرية او المعملية , تدوير الحاويات اعادة -3

مل هذه تش, يمكن ايضا اعادة تدوير المواد المختبرية او المعملية بخالف المواد الكيميائية 
.المواد على   

القصاصات الرقيقة من البالستك -2الحاويات من الزجاج والبالستك       -1

مصابيح االضاءة-4ورق الكارتون وورق المكتب         -2

لوحات توصيل الدوائر الكهربائية-6أألجهزة  االلكترونية واجهزة الحاسوب -5



تقليل النفايات متعدد المخاطر 

م  اإلدارة تشتمل طرق االدارة السليمة واالمنة للنفايات الكيميائية على التزا

بأعداد 

تطوير هناك بعض عمليات التحسين وال.  ودعم برنامج تقليل النفايات 

سبيل على. التي من الممكن      ان تساعد في تقليل النفايات المختلطة 

:المثال

.شراء المواد الكيميائية بالكميات المطلوبة لتجنب حدوث الفائض◄

تحديد االجراء التي تحول دون خلط النفايات المشعة بالمواد غير ◄

.الملوثة

.مختلطة النظر في استبدال المصدر مشع بعناصر اقل خطورة  للنفايات ال◄



ائيةخيارات  التخلص من النفايات الكيمي

فايات  تستخدم المختبرات في اغلب االحوال العديد من خيارات التخلص من ن

.المواد الكيميائية 

.حرق النفايات ◄

درجة مئوية 760-649)هناك انواع من المحارق تبلغ درجات حرارتها 

قية وهذه تقضي على معظم المواد العضوية وتقلل من حجم المواد المتب(

.والتي يجب دفنها في مواقع دفن النفايات 

.التخلص من المخلفات في بالوعات الصرف ◄ 

من ان عملية التخلص من النفايات في بالوعات الصرف الصحي  تعتبر

حيث من االفضل استشارة هيئة الصرف الصحي , الطرق الشائعة

يسمح  وتشمل المواد الكيميائية التي.  للتعرف على الطرق المسموح بها

تتحلل التخلص منها في بالوعات الصرف الصحي  المحاليل المائية التي

ها عضوية والبد من رشالغير بسرعة والمحاليل االقل سمية من المواد 

.بمئات االضعاف من المياه



أطالق المواد الكيميائية في الجو ◄

و ان اطالق االبخرة في الجو مثال ذلك ان يكون من خالل التبخر المباشر ا

تخلص ال يمثل طريق مقبول  في ال, تدفق العادم من االغطية الكيميائية 

حيث  البد من تركيب اجهزة االحتجاز المناسبة في ,  من النفايات 

حات والبد ايضا من وضع مرش, العمليات المتوقع ان تصدر عنها ابخرة 

ماصة  وبالتالي اعادة توجيه االبخرة الى اجهزة االحتجاز  لمنع هذه 

.  االبخرة من االنبعاث في الجو 



مل على ويجب اعداد وتنفيذ برنامج للتخلص من النفايات الخطرة بحيث يش

-:الخطوات التالية 

ضمان توفر مؤسسات او مختبرات او مواقع مركزية للتخلص من -1

.النفايات للمواد الكيميائية ذات الخطورة 

:اعداد االجراءات التي تضع تصورا بشأن -2

طريقة جمع وتخزين النفايات بشكل امن -

كيفية التخلص من النفايات من المختبر-

المة بما الطريقة التي يستخدمها العاملون في المختبر بإبالغ مسؤول الس-

.لديهم من    مواد غير مرغوب بها وبرغبتهم من التخلص منها



شمل السجالت الالزمة لالمتثال للمتطلبات والشروط التنظيمية وتاعداد -3
التخلص اسم الكيميائي الذي قام ب, تاريخ التخلص منها , على اقل تقدير 
واد الم, طريقة التخلص من هذه النفايات , كمية النفاية , من هذه المواد 

.الكيميائية  المكونة للنفاية 

.يجب احكام وتأمين سجالت التخلص من النفايات وتأمينها -4

وأخيرا يجب عدم البدء بأي نشاط ما لم يتم اعداد خطة للتخلص من 
.النفايات الخطيرة وغير الخطيرة 

مدى ويتحمل المختبر المسؤولية النهائية عن مصير هذه النفايات على ال
.البعيد 




