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 مقدمه

ها را در  هاي علم و توسعه صنايع مختلف و نيز استفاده از مواد شيميايي گوناگون انسان گستردگي و پيشرفت

پيش ساز قرار داده و موجب شده كه موضوع پيشگيري از حوادث محيط كار بيش از  معرض عوامل مختلف حادثه

هايي كه احتمال بروز اين حوادث به دليل مواجهه با مواد شيميايي متعدد و  اهميت يابد. يكي از مكان

. هر آزمايشگاه باشد ها مي بافتي و عدم رعايت اصول ايمني، بسيار باالست، آزمايشگاه هاي خوني و ميان فرآورده

ويژگي ها و امكانات خاصي را داشته باشد. با بسته به نوع كاربري و حجم فعاليت هاي جاري در آن مي بايست 

متفاوت طراحي مي شوند فراوان است. ولي همگي در  اهدافهايي كه براي  اين حال ، هرچند تنوع آزمايشگاه

و آن اين كه يك آزمايشگاه اعم از پژوهشي ، آموزشي و خدماتي مي بايست شرايط  هستند يك اصل مشترك

مشغول به كارند، فراهم آورد تا بازدهي كافي و دلخواه و نتيجه مطلوب از انگيزه مناسبي براي افرادي كه در آن 

ها، رعايت اصول ايمني و حفظ سالمت افراد  ترين موضوع در آزمايشگاه اولين و مهماصلي ايجاد آن حاصل گردد. 

با هم تفاوت ها  است. بايستي متذكر شد كه همه مواد شيميايي سمي و مضر هستند و تنها مقدار مصرف آن

ها نيز بايستي اصول ايمني را در مواردي مانند وسعت كاري و يا به عبارتي  دارد. در طراحي فضاي آزمايشگاه

هاي روشنايي مطلوب، طراحي  فضاي كاري استاندارد موردنياز، تعيين تعداد و ابعاد تجهيزات، طراحي سيستم

طراحي قفسه بندي ها و محل ساير دستگاهها، تامين سيستم تهويه مطبوع متناسب ،گرمايش و سرمايش ، نحوه 

نياز بكار گرفت تا يك محيط كاري ايمن در   آب، برق، سيستم هاي دفع فاضالب، گاز و نيز نيروي كار مورد

زا را به اجتماع محدود كند،  هاي اداري و عمومي ايجاد شود كه خطر سرايت عوامل بيماري ارتباط با محيط

 گردد. اي برخوردار مي امه ايمني در آزمايشگاه از اهميت ويژهبنابراين اجراي برن

  GLP (Good laboratory practice) بطور كلي استانداردسازي و ايمني كار در آزمايشگاه را به اختصار
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ثبت و بايگاني مطالعات  دربرگيرنده اصولي به منظور طراحي، اجرا، مشاهده، گزارش و GLP. نامند مي

 .باشد ميآزمايشگاهي 

به  ( اگر چه در آزمايشگاه هاي مهندسي، علوم زيستي و شيمي تفاوتهايي وجود دارد ، و حتي در رشته شيمي

تجزيه  ، آزمايشگاه معدني وپليمرآلي يا سنتز  ،شيمي فيزيكي تخصصي ميان آزمايشگاههاي عنوان مثال

. با در نظر گرفتن تفاوت درامكانات تخصصي تقريبا همان مقدار از فضا به )نيز تفاوت هايي وجود دارددستگاهي 

طور معمول مورد نياز است. آب و برق و تهويه كافي براي از بين بردن بو و بخارات از هوا مورد نياز است. زيرا 

ر مناسب از مواد مقاديبدون خطر ذخيره سازي  .دارد دانشجويان يا كاركنانوجود اين بخارات اثر سوء بر سالمت 

شيميايي و تجهيزات از اصول مهمي است كه  بايد رعايت شود. با گذشت زمان و توليد زباله هاي شيميايي با 

اقدام توجه به مقررات بايد براي ذخيره سازي و دفع اين ضايعات با توجه به استانداردهاي نظارتي  آزمايشگاهها 

رجه اول شامل تجهيزات و انتخاب مواد تحقيقاتي است كه استفاده بيشترين تفاوت در هر آزمايشگاه در د نمود.

نياز رو به رشد نه فقط آزمايشگاههاي اساسا مشابه، بلكه براي عموم فضاهاي آزمايشگاهي وجود دارد  .شود مي

اين امر به اين دليل كه درصنعت، عمليات  .كه به راحتي سازگار با برنامه هاي مختلف پژوهشي باشد

، براي . هي به طور كلي هدفگرا  است، بخشي از آن به شيوه اي در اغلب تحقيقات امروز تامين ميشودآزمايشگا

مثال وجود آنها، براي توسعه محصول، بهبود محصول و يا به انجام رساندن تحقيقات پايه در زمينه مربوط به 

 .منافع شركت تجاري الزم است

صعودي براي طراحي آزمايشگاه د كه حاكي از يك رون گران استخيلي  فضاي آزمايشگاه بيش از حد محدود و

نسبتا كوچك است، به طورمعمول مناسب براي دو تا چهار نفر براي كار در آنها به صورت همزمان با قابليت 

 اتصال به اتاقهاي مجاورتوسعه يافته است.
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 ايمني در آزمايشگاه

پايه تئوري هاي درسي و كسب مهارت براي دانشجويان دروس آزمايشگاهي به دليل انجام كارهاي عملي بر 

بسيار پر اهميت مي باشند. در محيط آزمايشگاه خطرات و حوادث بالقوه اي وجود دارد كه الزم است دانشجويان 

قبل از هر كاري با آنها آشنا شده  و احتياط هاي الزم و نحوه برخورد با اين خطرات را ياد بگيرند تا به لطف 

يچ گونه خطري براي آنها به وجود نيايد. ضمن خونسردي در مقابله با هرگونه حوادث احتمالي، رعايت خداوند ه

 نكات زير بسيار ضروري و الزم است:

هرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش نكنيم. بايد بدانيم كه  -1

ست. يعني بايد از دستكش ا تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي الزمبراي كار با برخي مواد خاص استفاده از 

و ماسك و ساير وسايل مخصوص براي كار با آن مواد استفاده كنيم و تجهيزات ايمني معمولي كارآيي الزم 

 .را ندارند

 براي اجتناب از حوادث احتمالي از شوخي با همگروهي هاي خود در حين انجام آزمايش و ايجاد هرگونه بي -2

 نظمي به شدت پرهيز كنيم.

 دقت داشته باشيم كه برخي آزمايش ها حتما بايد در زير هود انجام گيرد. -3

 شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيم. -4

 هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم. استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به بروز خطرات جدي -5

                                                           شود.

هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيم. در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در مورد  -6

هاي نيازمند به زمان طوالني، حتما توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آزمايشگر، تلفن تماس، مواد  آزمايش

 الزم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم. هاي در حال واكنش و احتياط
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هرگز ظروف حاوي مواد ومحلول ها را بدون درپوش محكم نگهداري نكنيم تا ضمن جلوگيري از آلودگي  -7

 هواي آزمايشگاه، از آلودگي نمونه ها با مواد خارجي جلوگيري شود.

 و بقيه را در محل مناسب انبار نماييم.مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري  -8

برچسب هاي روي ظروف مواد آزمايشگاهي را با دقت بررسي كرده و خطرات آن ماده شيميايي را بدانيم و  -9

 و احتياط الزم را به عمل آوريم. روش مقابله با اين خطرات را فراگيريم

 اهي در نظر بگيريم.موارد ايمني را در حمل و جابجايي مواد شيميايي و وسايل آزمايشگ -10

 خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي نماييم و روشهاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيم. -11

 از بو كردن مستقيم مواد آزمايشگاهي پرهيز نماييم و با دست بخارهاي آن را به سمت بيني خود برانيم. -12

 با عالئم و هشدارهاي ايمني آشنا شويم. -13

 روش استفاده از آنها را بياموزيم.و  را شناسايي و جعبه كمك هاي اوليهاني محل كپسول هاي آتش نش -14

پس از پايان آزمايش هر جلسه از قطع بودن اتصاالت وسايل برقي و بسته بودن شيرهاي آب و گاز  -15

 اطمينان حاصل كنيد.

 مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم.  -16

 تجهيزات و مواد غير الزم نگهداريم. روي ميزها را خالي از -17

 وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار دهيم. -18

 حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلولها برچسب مناسب را الصاق نماييم. -19

از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به مواد سمي و  -20

 خطرناك است.

و آسيب به  شكستن آنها جلوگيري شودحتياط كنيم تا از ا اي هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه -21

 .ما نرسد
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حتي االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساير افراد استفاده  -22

 .نماييم

ساعتهاي انتهايي روز بهتر است  در صورت نياز به زمان طوالني جهت انجام آزمايش، بجاي انجام آن تا -23

 آزمايشها را زودتر شروع نماييم.

مواد و محلولهاي خطرناك و آالينده محيط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالي نكنيم. اين مواد و  -24

 گردند. يا بازيابي طريق مقتضي دفعه محلول ها بايد جمع آوري و ب

از نكات ساده باال مي تواند منجر به حادثه گردد. حوادثي كه  بايد بخاطر داشته باشيم كه عدم رعايت هركدام

 شايد خيلي دور از ذهن باشند اما بعد از وقوع، فرصتي براي جبران نخواهد بود.
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 فصل اول
 ساختار و قوانين آزمايشگاه
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 ها بهينه در آزمايشگاه شرايطو  فيزيكي طراحي

۱T ۱هزينهT ۱زيادT ۱مالحظات طراحي  ، تعدادي ازشرايط كاري در آنهافضاي آزمايشگاهي وT ۱راT۱مي طلبدT .۱T۱اينT 

۱T۱ضروري است كهT3T  ۱ازT3T فضا به بهترين نحو استفاده شود. به علت وجود دود و بخارات سمي، دما و رطوبت در يك

بايد صرفه جويي  ينمهندس. ساير وسايل تهويه نياز است و اههاي معمولي به تعداد زيادي هودساختمان آزمايشگ

 در مصرف انرژي، و هزينه كم تعمير و نگهداري را مد نظر قرار دهد. 

 را خاصي امكانات و ويژگيها بايست مي آن در جاري فعاليتهاي حجم و كاربري نوع به بسته آزمايشگاه هر

 است فراوان شوند مي طراحي متفاوت مقاصد براي كه آزمايشگاههايي تنوع چند هر حال، اين با .باشد داشته

 مي خدماتي و آموزشي پژوهشي، از اعم آزمايشگاه يك كه اين آن و هستند مشترك اصل يك در همگي ولي

 نتيجه و دلخواه و كافي دهيباز تا آورد فراهم كارند، به مشغول آن در كه افرادي براي مناسبي شرايط بايست

 تهويه و گرما مصنوعي، و طبيعي نور همچون عواملي به توجه .گردد حاصل آن ايجاد اصلي انگيزه از مطلوب

ي ها دستگاه محل و بنديها قفسه طراحي نحوه سرمايش، و گرمايش هاي سيستم رطوبت، طبيعي،

 هر ساخت و طراحي هاي پايه نخستين و.... از گاز فاضالب، دفع هاي سيستم آب، برق، تامين ،آزمايشگاهي

 طراحي آور، زيان فيزيكي و شيميايي عوامل برابر در فردي حفاظت هاي شيوه كارگيري به . است آزمايشگاه

 در ،)حفاظتي هاي پوشش يا و خطرناك و سمي مواد با كار براي( تهويه داراي اتاقهاي مناسب هاي سيستم

 دستها، بدن، شستشوي جهت دستشوئي و دوش وجود ، پرتوزا مواد با كار هنگام به سيماني يا سربي ديوار و

 تنها نه آزمايشگاه، در بهداشتي و ايمن محيطي نمودن فراهم كلي طور به و آلودگي صورت در لباسها و

 عدم از ناشي خطاي احتمال بلكه سازد، مي تأمين كار هنگام به را كاركنان و آزمايشگران آرامش و سالمت

 هاي هزينه عالوه به. برد مي باال را آزمايشها نتايج به اطمينان ضريب و داده كاهش را شرايطي چنين وجود

 در جسمي و روحي آسايش عدم اثر در توانند مي كه كاري خطاهاي و اشتباهات، حوادث، بروز به مربوط

  .يابند مي كاهش دهند، روي كار محيط
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آساني قابل تميز كردن باشند، سطح ميزهاي مورد استفاده در  ها بايد طوري طراحي شوند كه به آزمايشگاه

هاي آلي، مقاوم به ضربه و حرارت  غيرقابل نفوذ نسبت به آب، مقاوم به اسيد و قلياها و حاللآزمايشگاه بايد 

ها و  نسبتاً باال باشد، همچنين اين تجهيزات بايستي استحكام كافي داشته باشند و فاصله بين ميزها، قفسه

شد. هر آزمايشگاهي بايد داراي مكاني پذير با ها به آساني امكان اي باشد كه تميز كردن آن تجهيزات بايد به اندازه

همراه مواد شوينده قوي و مناسب و شيرهايي كه با حركات آرنج، فشار و... باز  ها به مخصوص جهت شستن دست

اي باشد  گونه ها بايد به هاي آزمايشگاه بايد مجهز به توري باشند و ساختار آن شوند باشد. تمام پنجره و بسته مي

زاحم جوي و يا زنده و نيز ورود سروصداي اضافي جلوگيري كند. بايد منابع نيروي برق كه از ورود عوامل م

هاي تعويض لباس و  مستقل جهت پشتيباني از وسايل و تجهيزات در زمان قطع برق وجود داشته باشد. اتاق

د مناسب و ها وجود داشته باشد و نور محيط آزمايشگاه بايد در ح كمدهايي جهت قرار دادن وسايل و روپوش

 مجاز باشد، دماي محيط بايد در حد مجاز و مناسب بوده و باعث ايجاد استرس گرمايي در فرد آزمايشگر نشود.

 

 :آزمايشگاه عمومي شرايط

 و سريع مرتبط هاي بخشا ب آن دسترسي كه شود انتخاب جايي است بهتر در يك ساختمان آزمايشگاه محل

. آزمايشگاه در زير زمين گيرد صورت وقت اتالف و مشكل بدون آن به ها نمونه تحويل و انتقال و بوده آسان

 و سر ، نور ، ارتعاشات مانند محيطي شرايط آزمايشگاه محل انتخاب هنگاميا طبقات بسيار باال قرار نگيرد. به 

 .شوند گرفته نظر در بايد … و صدا

 كن خشك ها، كوره انكوباتور، يخچال،، هود، ها قفسه ، ها ميز نصب جهت كافي فضاي داراي بايد آزمايشگاه

 و حركت آزمايشگاه در سهولت به شرايطي چنين در بتوانند آزمايشگران و بوده بزرگ وسايل ديگر و ها

 آزمايشهاي تعداد و نوع به مستقيم بستگي...  و ها قفسه ها، دستگاه تعداد و نوع كه آنجايي از. نمايند فعاليت

 به توجه با بايد آزمايشگران تعداد يا و نياز مورد فضاي دقيق تعيين ، دارد آزمايشگاه يك در گرفته صورت
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 توان مي را طراحي ، باشد شده گرفته نظر در آن تجهيز براي محلي يا و داشته وجود آزمايشگاه هر شرايط

 .داد انجام فعلي آزمايشگاه سازي بهينه و موجود وضع اساس بر

 مي انجام در آن آزمايش كه نقاطي براي ويژه مصنوعي به و طبيعي كافي نور داراي بايست مي آزمايشگاه

 وجود مرطوب و سطوح تاريك در ميكروبي رشد امكان كه آزمايشگاههايي در ويژه به نكته اين، باشد.  شود

 .يابد مي بيشتري اهميت ، دارد

و  ها پنجره و درها صحيح طراحي با بايد آزمايشگاه براي مصنوعي تهويه هاي سيستم تأمين و طبيعي تهويه

 اندازه از بيش رطوبت وجود. شود انتخاب ايمن و مناسب نوع از سرمايش و گرمايش وسايل. گردد تأمين... 

 بايد شد. خواهد مرطوب سطوح يا و كار محيط در ها ميكروب برخي رشد نيز و آزمايشگران ناراحتي موجب

 فضاي به كار محيط آلودگي كه گردند طراحي نحوي به ها هواكش و تهويه هاي سيستم كه داشت توجه

 .نيابد انتقال دارد، قرار مسكوني مناطق به نزديك آزمايشگاه اگر ويژه به آزاد

يا دانشجويان ها نصب تجهيزات و يا قراردادن اشياء و محصوالت نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور  در آزمايشگاه

سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات  ديوار و كاركنان ايجاد نمايد. كف،

 هاي  آزمايشگاه بايد ديوار اتاق .كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضالب هدايت گردد بايد

ري كند. براي هر اتاق دو شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگي متر قابل سانتي 160حداقل ازكف تا ارتفاع 

در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در 

در دسترس نصب هاي مناسب و  محل هاي اوليه در نشاني وكمك لوازم آتش .هنگام كار كاركنان قفل نگردد

 سوزي بوده و ل وتجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتشها بايد داراي وساي كلية آزمايشگاه .گردد

روز اشخاصي كه از آموزش الزم برخورداربوده وبه طريقة صحيح كاربرد وسايل وتجهيزات  درتمام ساعات شبانه

هاي  آزمايشگاه نيز بايد آموزش دانشجويان و كارشناسانباشند در آزمايشگاه حضور يابند ضمناً  مربوطه آشنا مي

ي بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد و ها آزمايشگاه .زم اطفاءحريق را ديده باشندال
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آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهوية عمومي و درصورت  .نزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد

 .لزوم تهوية موضعي ضد جرقه باشد

۱Tمهندسي و معماري اصول 

 نياز مورد فضاي تعيين
 

 احداث اوليه اصل ، مناسب طراحي و كافي بناي زير تخصيص درست، يابي مكان جهت اساسي ريزي برنامه

 :شود گرفته نظر در بايد زير عوامل منظور اين براي و است آزمايشگاه هر

 سطوح تعيين براي مفيد راهنماي اوليه معيار يك انتخاب ، نياز مورد فضاي تخصيص و آزمايشگاه طراحي در

 بر در را محور تا محور يا ستون دو فاصله كه است متر 3 عرض كار اين براي متداول مدول يا ياراست. مع

 فضاي حداقلسانتي متر از هم فاصله دارند  75 يك هركه  آزمايشگاهي ميز دو گرفتن نظر در با كه گيرد مي

متر  7,2  طول، متر 9 صورت به ابعادي استاندارد كوچك آزمايشگاه يك معموالًسازد.  مي فراهم را كاري

 .دارد ارتفاع متر 3عرض و 

 مي گرفته نظر در انبار و بزرگ دستگاههاي كار، سكوهاي يا ها ميز براي آزمايشگاه فضاي سهم مهمترين

 ايمني برقراري و حوادث از پيشگيري يا كار براي ويژه شرايط حفظ براي است الزم گاه عالوه به. شود

 دستگاههاي اتاق ، سازي آماده اتاق ، ترازو اتاق مانند گردند، محصور و مجزا آزمايشگاه فضاي از بخشهايي

 .ويژه تجهيزات يا و حساس

 دو اندازه به فضايي كه شوند انتخاب يا طراحي شكلي به بايد وسايل و مواد نگهداري هاي محفظه و انبارها

 تحت بايست مي مختلف شيميايي ويژگيهاي با گوناگون مواد. گذارند اختيار در شده زده تخمين ميزان برابر

 انتقال و جابجايي كه شوند داده قرار نحوي به بايد شده انبار وسايل و ظروف. شوند نگهداري خاصي شرايط

 .باشد خطر بي و آسان آنها
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 اوليه امكانات طراحي

 سكوها و ها ميز

 60 تا را آن توان مي فضا بودن ناكافي شرايط در كه است متر سانتي 75 معموال آزمايشگاهي هاي ميز عرض

 اندازه و ها ميز از استفاده نحوه ، آزمايشگاه نوع به بستگي مسئاله اين. داد كاهش نيز متر انتيس

-1,5بايد بين  آزمايشگاه مياني فضاي در. ميزهاي دوطرفه گيرند مي قرار آنها روي بر كه دارد دستگاههايي

 75 اندازه دو معموال و بوده آزمايشگر كار راحتي و آزمايشگاه نوع تابع ميز ارتفاع داشته باشند.عرض متر 1,3

 .شود مي پيشنهاد آن براي متر سانتي  90و 

متر كمتر باشد و آزادي عمل كافي براي افراد  1,2  از نبايد آزمايشگاهي سكوهاي و ها ميز بين فاصله 

 آزمايشگر وجود داشته باشد.

 جمع هاي سيستم صورت، هر در .هاست ميز استقرار نحوه كننده تعيين عامل موجود فضاي و اتاق شكل

 به دسترسي نحوه و سكوها محل با متناسب بايست مي غيره و هوا ، گاز ، آب ، برق امكانات ، فاضالب آوري

 آزمايشگاه ميان در طرفه دو و ديوار كنار در طرفه يك اشكال به توان مي را كار ميزهاي. شوند طراحي آنها

 قابل سو دو هر از عالوه به و نمايد مي بيشتري استفاده موجود فضاي از دوطرفه سكوهاي انواع. نمود انتخاب

 .است تر مشكل آن براي امكانات ديگر تامين و هواكش نصب چند هر ، است دسترسي

 بستگي مصرفي مواد و آزمايشها نوع به آنها انتخاب كه موجودند گوناگون مواد سكوها و ها ميز پوشش براي

 داشته طوالني عمر و بوده مقاوم كامال كار شرايط برابر در كه شود انتخاب ميزها براي بايد پوششي .دارد

 .است پرهزينه و مشكل بسيار كاري سطوح پوشش تعويض و تعمير زيرا باشد

 .ندهست مقاوم ضربه و شيميايي مواد ، حرارت به نسبت ولي اند قيمت گران هرچند ، سنگي سطوح

 شيميايي، مواد مقابل در مقاومت ارزاني،. اند كرده پيدا زيادي كاربرد فشرده پالستيك سطوحدر سالهاي اخير 

 از تعويض و تعمير بودن مشكل و باال حرارت برابر در مقاومت عدم و نوع، اين مزاياي از شدن استريل قابليت

 .باشد مي معايب آنها
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 در مقاومت عدم علت به هرچند دارند، كاربرد ها ميز برخي براي ارزاني دليل به نئوپان و چوبي هاي پوشش

. ندارند تماس شيميايي مواد با كه شوند مي توصيه سكوهايي براي تنها زياد حرارت و شيميايي مواد برابر

 امكان و حرارت و شيميايي مواد برابر در مقاومت ولي است زياد هزينه داراي سراميكي پوشش از استفاده

 .است داده رواج آزمايشگاهها از بسياري در را پوشش اين كاربرد آن تعويض و تعمير

. است مرسوم بيولوژي آزمايشگاههاي ويژه به آزمايشگاهها در نيز نزن زنگ فوالد هاي ورق گيري كار به

 شود، مي داغ حرارت با تماس اثر در كه مواردي در را آن از استفاده سطوح، اين حرارت انتقال قابليت

 .سازد مي مشكل

 .شود مي استفاده شيميايي مواد برابر در سطوح محافظ عنوان به اي شيشه هاي ورق از موارد برخي در

 حرارت و ضربه برابر در مقاومت عدم ولي شيشه مزاياي از زدا گند مواد با شدن استريل شدن، تميز سهولت

 .است آن معايب از

 برنده و تيز نوك اجسام برخورد ضربه، به نسبت بوده، روشن رنگ به بايد ها ميز براي شده انتخاب پوشش

 بين در آلوده محلولهاي يا و شيميايي مواد شدن جمع از تا باشند شيار و ناصافي زبري، از عاري و مقاوم

 و دارد بسيار اهميت ميكروبي آزمايشگاههاي در ويژه به سطوح بودن يكدست. شوند پيشگيري منافذ و درزها

 با شدن پاك و گندزداها با شدن سترون قابل راحتي به بايست مي آزمايشگاهها اينگونه در ميزها عالوه به

 .باشند شيمايي مواد

 بندي قفسه
 سانتي 30 حدود آنها استاندارد نوع كه دارد آنها از استفاده نحوه به بستگي آزمايشگاهي هاي قفسه اندازه

 منظور به. اند استفاده قابل كوچكتر وسايل و ظروف براي نيز باريكتر هاي قفسه هرچند دارد، عمق متر

 قفسه كشودار، دردار، انواع . نمود طراحي ديواري و زميني دوصورت به را ها قفسه توان مي فضا، از استفاده

 ارتفاع نظير مواردي ها قفسه نصب و طراحي هنگام به. اند شده پيشنهاد كار براي متحرك طبقات با هايي
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 باز آزادانه براي كافي فضاي تخصيص و كار هاي ميز از آنها فاصله و دسترسي نظر از ديواري هاي قفسه

 .شوند گرفته نظر در بايست مي درها شدن

 در ولي ندارند زدگي زنگ مشكل چوبي انواع. باشند دو اين از تركيبي يا و فلزي چوبي، توانند مي ها قفسه

 ترند، محكم )فوالدي انواع( فلزي هاي قفسه. نيستند مقاوم دارند، قرار آنها داخل كه اي خورنده مواد مقابل

 زنگ و خوردگي آثار تدريج به شيميايي مواد با طوالني تماس اثر در ولي ترند مقاوم شيميايي مواد مقابل در

 تركيبات انواع براي و چوبي هاي قفسه معدني شيميايي مواد براي تجربه به بنا. آيد مي پديد آنها در زدگي

 است. شده توصيه استيل هاي قفسه آلي

 ديوارها و كف ، سقف
 مي انجام آن در كه كاري و آزمايشگاه نوع مانند عواملي بر عالوه ، سقف و ديوارها ، كف پوشش انتخاب در

 در كـامال  را آزمايشگاه كف بتواند كه پوششي ، كلي طور به .شود گرفته نظر در بايد نيز هزينه مسئاله شود

 مي كار شرايط به توجه با جهت همين به. ندارد وجود نمايد محافظت آلي و معدني شيميايي مواد انواع برابر

 روشـن،  رنـگ  به بايد سقف و ديوارها پوشش .نمود انتخاب را پوش كف ترين مناسب موجود انواع بين توان

 شـدن  اسـتريل  قابل لزوم صورت در و شستشو قابل و بوده قارچها رشد و رطوبت خوردگي، ابر بر در مقاوم

 .باشد

 سيستم روشنايي
طراحي سيستم آزمايشگاه بايد به  نحوي باشد كه نور كافي و يكنواخت براي انجام فعاليت هاي مختلف از جمله 

فعاليت ها، رنگ ديوارها، رويت آسان واكنش ها و رنگ فراهم گردد. مقدار روشنايي در فضاي آزمايشگاه به نوع 

سقف و سطوح كاري، فاصله سطح كاري تا پايه چراغ روشنايي و محل قرار گرفتن پايه اصلي چراغ ها بستگي 

 دارد.
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المپ هاي فلورسنت با دما و رنگ هاي مختلف در دسترس مي باشد و استفاده از آن در محيط هاي كاري 

متر مربع براي تامين  6دو عدد المپ فلورسنت در هر  گردد، به طور تقريبي وجود سرپوشيده توصيه مي

 روشنايي آزمايشگاه ممكن است كافي باشد.

 

 سرمايشو  گرمايش امكانات

 آزمايشـگاه  تجهيـز  الزامـات  از كار محل براي مطلوب رطوبت و دما مانند مناسب كاري شرايط ساختن فراهم

 دمـاي  بـا  پـاك  هـواي  گردش تا نمود نصب مناسب هاي مكان در بايست مي را حرارتي هاي سيستم. است

 پارامترهـاي  ديگر و برق و سوخت انرژي ميزان و نوع محاسبه. شود برقرار آزمايشگاه فضاي تمام در مطلوب

 سرمايش و گرمايش وسايل گيرد صورت آزمايشگاه محاسبات و طراحي هنگام به بايد تاسيسات اين نياز مورد

 .شود انتخاب ايمن و مناسب نوع از

 ويژه هاي دستگاه مكان

 حـرارت  كـار  هنگـام  بـه  كه وسايلي. دارند نصب براي مناسبي مكان به نياز آزمايشگاهي هاي دستگاه برخي

 كجلدال هضم و تقطير مانند سيستمهايي از حاصل گرماي. شوند مجهز تهويه سيستم به بايد كنند مي توليد

 از نيـز  كـوره  شـود،  مـي افراد داخـل آزمايشـگاه    ناراحتي موجب و داده افزايش را خود پيرامون هواي دماي

 امكان صورت در و باشد شده تعيين پيش از بايد دستگاهها اين استقرار محل كه زاست حرارت هاي دستگاه

. نيـاورد  وجـود  به آزمايشگران براي مشكلي حاصل گرماي كه شود تنظيم طوري آنها از استفاده زماني برنامه

 هاي شيشه يا و سربي هاي ورقه با دستگاه اطراف حفاظت ايشگاهآزم در پرتوزا دستگاههاي وجود صورت در

 .است ضروري سربدار
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 سيستم تهويه

آزمايشگاه بايد سيستم تهويه مناسب داشته باشد تا از تجمع بخارات سمي در فضاي عمومي آزمايشگاه ممانعت 

تامين  افراد داخل آزمايشگاهگرديده، دما به خوبي كنترل شده، تجهيزات به درستي كار كرده و ايمني و آسايش 

 گردد.

هواي قبلي به طور كامل خارج  هواي تميز وارد و سيستم تهويه آزمايشگاه در شرايط ايده آل به نحوي است كه

توجه شود كه هواي خروجي از آزمايشگاه نبايد در جاي ديگر جريان يابد و خروجي هواي هواكش ها بايد  گردد.

 طوري تعبيه شود كه براي ساكنان ساختمان خطرساز نباشد.

 هواكشها
۱Tسقف در است بهتر كه هواكشها .مناسب باشد هواكشهاي يا و تهويه سيستم به مجهز بايست مي آزمايشگاه هر 

 . دهد ورود اجازه محيط آلوده هواي به اينكه كرده بدون هدايت خارج به را آزمايشگاه آلوده هواي شوند نصب

 نزن جنس زنگ از ترجيحأ و بوده مقاوم خورنده گازهاي برابر در بايد ها هواكش   P.V.C، فوالد يا و آلومينيوم

 .باشد

 

 هود
۱Tتوليد شده در حين  و گرد و غبارهاي هود آزمايشگاهي فضايي است كه به منظور محصور سازي و تخليه بخارات

گردد و انواعي از آن نيز  گردد و باعث حفاظت افراد در برابر مواد شيميايي مي كار با مواد شيميايي استفاده مي

معموالً طرف باز از يك صفحه شفاف تشكيل شده  .محافظت فرد را در برابر عوامل بيولوژيكي تأمين مي كنند

 تركيبات ميزان و نوع مانند مسائلي مناسب هود انتخاب براياست كه امكان ديد را براي فرد تأمين مي كند.  

 گرفته نظر در بايست مي آن نصب محل و شود انجام بايد هود كه زير كاري حجم هود، زير در شده توليد

 در آن داخلي پوشش جنس .شود محكم كامأل بسته حالت در و شده بسته و باز راحتي به بايد هود در .شوند

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


17 
 

 و آب نياز صورت در و روشنايي تهويه، سيستم .باشد مقاوم سمي و كننده اكسيد گير، آتش خورنده، مواد برابر

 .شود گرفته نظر در هود براي گاز

ها از هر نوع، مي بايست تا حد امكان از درب ها  محل انجام فعاليت هاي مخاطره آميز و محل قرار گرفتن هود

دور باشد. هودها بايد در مكاني قرارگيرند كه امكان نصب كانال جهت ارتباط با فضاي بيرون به راحتي ميسر 

 شود.

براي جلوگيري از انتشار بخارات و دودهاي سمي و خطرناك  شيميهودهاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي 

حاصل از مواد شيميايي يا واكنشهاي شيميايي به داخل آزمايشگاه بوده و اولين وسيله حفاظتي به شمار مي 

آيند. با وجود اينكه ممكن است در تمام آزمايشها از پخش مواد شيميايي در محيط آزمايشگاه جلوگيري به عمل 

گر الزم است كه ن براي تمامي افراد آزمايشهميشه يك سري از حوادث ناخواسته اتفاق مي افتد. بنابراي آيد، ولي

 آزمايش هاي خود را در زير هود انجام دهند.

محل استقرار اگزوزهاي تهويه، هودها و هواكش ها به نحوي تعبيه شوند تا آلودگي محيط كار را به حداقل 

روند بايد ويژگي هاي مختص به  ور كار با مواد اسيدي همچون پركلريك به كار ميبرسانند. هودهايي كه به منظ

خود همچون مقاوم بودن خرطوم ها و اگزوزها به مواد اسيدي و داشتن فيلترهاي ويژه و سيستم آب فشان براي 

 شستشوي آن را دارا باشند

 

 

 

 

-60اينچي از دهانه ي هود بيش از  36، نبايد در فاصله ي هود نكته: آلودگي صوتي حاصل از عملكرد

 دسي بل باشد. 55
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 طبقه بندي هود براساس ميزان خطرات مواد شيميايي

جدول زير بر اساس نوع آن ميزان خطر و سرعت آن به طور كلي هود ها به سه دسته تقسيم مي شوند كه در 

 مشخص شده  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

طبقه بندي 
 هود

Hazard 
rate 

Face velocity 

A high 125 fpm 
B moderate 100fpm 
C low 75 fpm 
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در برابـر مـواد سـمي يـا مـواد       دانشـجويان و كارشناسـان آزمايشـگاهي   اين هودها براي حفاظت  •
 شوند. شيميايي خطرناك استفاده مي

 شود. % هوا به بيرون تخليه مي100 •
 شود). شود (سيركوله نمي هوا برگشت داده نمي •
بافلهاي پشتي بايد براي كار با مواد شيميايي با درجه حالليت و دانسـيته بخـار مختلـف تنظـيم      •

 شوند.
 

 هودهاي با حجم هواي ثابت

 ) به كار مي رود.CAVهودهاي معمولي ،اين لفظ براي توصيف هودهايي با عملكرد حجم هواي ثابت (

با ارتفاع درب ورودي آن نسبت ) CAVسرعت ورودي هود (از آنجا كه مقدار هواي خروجي ثابت است، بنابراين 

دارا مي  يعني بيشترين سرعت را در هنگامي كه درب آن در پايين ترين موقعيت قرار مي گيرد، معكوس دارد.

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 BYPASSهود 

و به وسيله ي يك پنجره مشبك كه به  باالي درب ورودي هود قرار گرفته در BYPASSمسير  •

 هوا كمك مي كند، پوشيده مي شوند.جريان 
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وقتي  كانالهاي فرعي براي تنظيم و تغيير سرعت گذر هوا ، از دهانه هود كار گذاشته مي شوند. •

درب هود تقريباً در پايينترين موقعيت خود قرار مي گيرد ،تا حدي باعث افزايش سرعت جريان هوا 

بتاً ثابت نگه مي وقعيت درب هود نسمي شود. در كل حجم جريان هوا را بدون در نظر گرفتن م

 دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 هودهاي زيست ايمني

 .بكار مي روند هودهاي زيست ايمني عموماً به عنوان يك سد محافظ اوليه در آزمايشگاههاي ميكروب شناسي

  I ،II ،IIIكالس: سه دسته هود زيست ايمني وجود دارد

 رود، هر استاندارد آزمايشگاه ميكروب شناسي با هم بكار ميهودهاي زيست ايمني و تكنيك هاي  موقعي كه

 .دسته اي از هودهاي زيست ايمني سطوح مختلفي از ايمني را مهيا خواهد كرد
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 I ايمني كالس هود زيست

 .آزمايشگاه استفاده مي شود از اين هودها هم براي محافظت افراد و هم محيط

كارهاي استريل كشت بافت استفاده مي شود، مناسب  آنچه براي اما براي محافظت مواد و محصوالت از قبيل

 .كاركردن با عواملي كه خطر كم يا متوسط دارند مناسب است براي I هود ايمني كالس. نيست

 Iايمني كالس  شكل و اجزاء هود زيست

 

 

 

 II  زيست ايمني كالس هود

 .محصوالت طراحي شده اندبراي محافظت افراد، محيط، مواد و  II كالس هودهاي ايمني

است كه از  (HEPA)، تصفيه جريان هوا توسط فيلترهاي هپاII و كالس I هودهاي كالس تفاوت اصلي

 .مي شود II جلويي سطح كار وارد هود كالس قسمت
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 II ايمني كالس شكل و اجزاء هود زيست

 

 

 IIIهود زيست ايمني كالس 

 سطح محافظت را براي پرسنل، محيط كار و مواد تأمين مي كند.اين هود طوري طراحي شده است كه باالترين 

 كند. يك سد فيزيكي كامل بين فرد و مواد داخل هود تأمين مي IIIهود كالس 

مورد نياز است  اين هودها در موقع كار با عوامل فوق العاده خطرناك زيستي و وقتي كه ايجاد محدوديت مطلق

  شود.  استفاده مي
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 III ايمني كالس اجزاء هود زيستشكل و 

 

 

 توصيه هاي ايمني در هنگام كار با هود ها

 تمامي افراد بايد به نحوه كار صحيح با هودها آشنايي داشته باشند. •

محل استقرار لوازم  سانتي متر 15-20 در زير هودها ،حداقل به اندازه يهميشه در هنگام كار  •

 آزمايشگاهي و مواد مورد نياز در داخل هود از درب آن دورتر قرار دهيد.

نبايد هودها را همچون كابينت هاي مواد شيميايي استفاده نمود و از قرار دادن وسايلي كه مانع  •

 بستن درب ورودي آن مي شود خودداري نمود.

 داخل هودها خودداري كنيد.از قرار دادن بطري ها يا ظروف بدون درپوش در  •
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 نكات مهم در نگهداري و كار با هودها

 بازرسي و تنظيم عملكرد آن طبق دستورالعمل و توسط افراد متخصص صورت مي گيرد. •

 هودها بايد هميشه در بهترين وضع عملكرد آنها همانطور كه اشاره شد باقي بمانند. •

 لوازم آزمايشي جداًخودداري كنيد.از بردن سر به داخل هود جهت بازرسي و سركشي به  •

 بعد از هر بار استفاده سطح داخل هود را تميز كنيد. •

 تمام وسايلي كه ايجاد جرقه مي كنند از داخل هود يا نزديك آن دور سازيد. •

 

 ريزي ايمني براي شرايط اضطراري بوجود آمده در آزمايشگاه برنامه

ها و  گيرد بايد نام شيميايي و راديولوژيكي مورد استفاده قرار ميهاي آزمايشگاهي كه در آنها مواد  در ورودي درب

هايي كه در هنگام بروز حادثه بايد با آنها تماس گرفت،  هاي سرپرست آزمايشگاه و ساير افراد يا مكان شماره تلفن

كه  يهاي ايمني براي افراد بصورت خوانا نصب شود. همچنين خطرات خاص موجود در آزمايشگاه، دستورالعمل

ها، موقعيت درهاي خروج اضطراري و موقعيت تجهيزات  ها و محدوديت شوند، ممنوعيت به آزمايشگاه وارد مي

ايمني نصب شود. از ساير نكات ضروري اين است كه بايد در اطراف نواحي ذخيره مواد و تجهيزات الزامي و 

ها و عملكرد  زمايشگاه نيز بايد برنامهسرپرست آ هاي هشدار دهنده نصب شود.هاي خطرناك عالئم و نوار قسمت

 طور كامل تشريح كند. آزمايشگاه به ارشناسانانشجويان و كددر شرايط اضطراري را براي 
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 تجهيزات حفاظت فردي و مواد : 

ايمني توسط  مواردو ساير  عينك  ،حفاظت فردي شامل روپوش آزمايشگاه، دستكش ها، كفشها، كالهتجهيزات 

 .شسته شودها و سطوح كار با دقت  بطور مكرر دستبايد . مي روند افراد به كار

 

 

 پوشيدن لباس :

كه با مواد راديواكتيو، مواد سرطانزا و  افراديرد و خطر ايجاد مي كند . پوشيدن لباس فردي يك مانع ميان ف

مواد آسيب زا كارمي كنند نيازمند است تا زمانيكه وارد محيط كاري مي شوند لباس آزمايشگاه پوشيده و دوباره 

 شود.تا از انتقال مواد خطرناك به خارج از محيط كار جلوگيري  هنگام ترك محل كار لباس را تعويض كنند
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 ها :  دستكش

هاي سربي براي  كه مايعات خطرناك حمل ميشوند، بسيار مهم هستند. دستكش دستكشهاي الستيكي زماني

 گيرند. دستكش حمل مواد راديولوژيك و دستكشهاي جراحي براي حمل مواد آسيب زا مورد استفاده قرار مي

ش اجتناب شود. دستكهاي عايق براي حمل مواد داغ و سرد ضروري است اما از استفاده دستكشهاي آزبستي 

 باشد. مي (ابزارها) مورد نياز  هاي كتاني براي حفاظت از دستگاهها
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   كفشهاي ايمني :

 كفشهاي ايمني مورد نياز در آزمايشگاهها در جاييكه مواد يا تجهيزات سنگين حمل ميشوند، مورد نياز مي

 باشند.

 

 عينكهاي ايمني : 

تمامي حتي اگر احتمال وقوع يك حادثه كم باشد، پيامد حوادث چشمي ممكن است بسيار جدي باشد. 

برخورد  اين عينكها از ترشح مواد ، .آزمايشگاه بايستي از عينكهاي ايمني استفاده نمايند كارشناسان و دانشجويان

ميكنند . اگر كار داراي خطرات ويژه براي چشم مواد پرتاب شده ، پودرها يا مواجهه با پرتو ماورابنفش جلوگيري 

به عنوان مثال استفاده از لنزها با فيلترهاي مخصوص براي دميدن  .باشد حفاظهاي اضافي را مد نظر قرار دهيد

در شيشه ، جوشكاري ، كار با ليزر يا مواجهه با شكلهاي ديگري از تشعشع مثل اشعه ماورابنفش. در كار با اسيد 

 دنده از سپرهاي حفاظتي صورت براي حفاظت نه فقط چشمها بلكه كل صورت استفاده كنيد. يا مواد خور
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 ماسك:

مي باشند؟  آزمايشگاهيآيا مي دانيد راه تنفسي و پوستي مهمترين راههاي ورود سموم به بدن در محيط هاي 

در   حفاظت  براي زبست) سبب بروز سرطان ريه مي شود. آيا مي دانيد استنشاق ذرات حاصل از پنبه نسوز (آ

  فيلتردار كه  تنفسي  هاي دستگاه  استعمال  اكسيژن  كم  و هواي  خطرناك  ، گازهاي و حالل  خورنده  بخارهاي  مقابل

 .است  ممنوع  كليه ب  است  آنها مكانيكي  عمل

دار ، فيلتردار ، نيم صورت ، تمام صورت و  ماسك ايمني كاغذي ، ابري ، پارچه اي ، نمدي ، سوپاپ

  جوشكاري
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 رسپيراتورها : 

رسپيراتورها بايستي براي موقعيتهاي اضطراري كه در مواجهه با گازها يا فيومها بوجود مي آيد، در دسترس 

ين و برميد از قبيل كلرين ، دي متيل آمين ، اكسيد اتيلن ، فلورباشند. در آزمايشگاههايي كه از گاز سمي 

) يا دمنده هوا SCBA( د ، رسپيراتورها را تهيه نماييد كه ترجيحا از نوع رساننده هوانكن هيدروژن استفاده مي

 باشند. 

 جعبه هاي ايمني

. اين جعبه طراحي مي شود ز از پاشش مواد مضرجعبه هاي ايمني براي كاهش پيامد حوادث و براي پيشگيري ا

. از قوطي هاي ايمني تاييد شده بوسيله كار ميروده اي غليظ و قليا بها براي انتقال مواد شيميايي بويژه اسيده

 .آزمايشگاه استفاده نماييد

 هاي ريزش شيميايي:  كيت

محيطهاي كاري و انبار را با كيتهاي ريزش شيميايي مجهز كنيد. از كيتهاي با سايز مناسب براي جمع آوري 

 قلياها و حاللها استفاده كنيد .   اسيدها ،

نگهداري درست و مناسب مواد شيميايي در آزمايشگاه از اهميت به سزايي برخوردار است. بسياري از حوادث رخ 

سوزي اغلب ناشي از عدم توجه  ها همچون انفجار يا آتش شيمي مدارس و حتي دانشگاه داده در آزمايشگاههاي

شود. براي نگهداري درست مواد شيميايي در  به نكات ويژه در خصوص قوانين نگهداري مواد شيميايي ناشي مي

كننده و يا سازمان آزمايشگاه، ابتدا بايد نكات ويژه در ارتباط با ايمني حمل و نگهداري آنها از شركت توليد 

تامين كنننده تهيه و گردآوري گردد، سپس با توجه به قواعد و شرايط استاندارد جهاني، و رعايت كامل 
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هاي ايمني، نسبت به نگهداري آنها در انبار يا آزمايشگاه مدرسه اقدام كرد. در نگهداري مواد شيميايي بايد  توصيه

 اد شيميايي، ظروف نگهداري و نيز برخي توصيه ها توجه كرد.به شرايط محل نگهداري، شيوه مرتب كردن مو

 :ذخيره سازي مواد ( انبارش )

اطالع كافي از ماهيت مواد، در ذخيره سازي مواد ضروري است. و پيامد حوادثي از قبيل ريختن ، انفجار يا حريق 

ا را در محيط كار ذخيره را كاهش مي دهد. به عنوان يك قانون عمومي حجم زيادي از واكنشگرها يا معرفه

بلكه استفاده از ظرفهاي كوچك كه مقدار مصرف روزانه يا هفتگي را داشته باشد، توصيه مي  نكنيد(انبار نكنيد).

شود. براي مواد مصرفي نقطه سفارش تعريف كنيد. مواد شيميايي كه با هم واكنش ميدهند يا ايجاد آتش سوزي 

انبار نكنيد. ترجيحا مواد خطرناك را در يك محل مشخص انبار  مي كنند يا تركيبات خطرناك را با هم

نماييد.انبارها را در مقابل حريق حفاظت نموده و محوطه اي جداگانه براي انبار كردن مواد خطرناك يا بسيار 

سمي در نظر بگيريد. حاللهاي آتش گير را در محفظه هاي مخصوص يا يخچالهاي ضد حريق نگهداري كنيد . از 

ليتر استفاده كنيد. (حاللهاي آتش گير  2ه هاي ويژه براي حاللهاي آتش گير در حجمهاي بيشتر از محفظ

سانتيگراد  38كيلو پاسكال در 275درجه سانتيگراد و فشار بخار كمتر از  60مايعاتي با نقطه اشتعال زير 

 ميباشند ) . 

 

 شرايط محل نگهداري  

هاي محكم لبه دار كه لبه  دار و يا در قفسه هاي درب توصيه مي شود، مواد شيميايي را در داخل كابينت -1

 باشد نگهداري نمود تا مانع افتادن مواد شيميايي گردد. cm5/1 ها حدود  آن

 ها به طور محكم به ديوار و كف آزمايشگاه متصل باشند.  قفسه -2
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 ايد داراي قفل باشند. تمام محل هاي نگهداري مواد شيميايي ب -3

 مواد شيميايي را خارج از محل حضور(محدوده) دانش آموزان نگهداري كنيد. -4

 محل نگهداري مواد شيميايي داراي سيستم تهويه مناسب باشد. -5

 شيوه مرتب كردن مواد

مواد شيميايي را با توجه به نوع تركيب آن ها(رجوع كنيد به جدول الگوي پيشنهادي قفسه بندي مواد)  -1

 مرتب كنيد.

 هر مورد از گروه تركيب ها را برحسب حروف الفبا مرتب كنيد. -2

اسيدها در كابينت مخصوص اسيد نگهداري شوند. نيتريك اسيد بايد به تنهايي نگهداري شود، مگر  -3

 اينكه بخش جدايي در كابينت براي آن تعبيه شده باشد. 

4- ي بايد در كابينت مخصوص مواد سمي مواد شيميايي بسيار سمي نگهداري شوند، و برچسب عاليم سم

 ها به طور واضح به چشم آيد. بودن آن

 هاي مجهز به سيستم تهويه نگهداري شود. مواد شيميايي بدبو و فرّار در داخل كابينت -5

مواد اشتعال پذير همانند مواد اشتعال پذير مايع نگهداري شود(رجوع شود به الگوي پيشنهادي قفسه  -6

 بندي مواد).

شيميايي حساس به آب در كابينت نفوذناپذير، خشك وخنك بدور از ساير مواد شيميايي نگهداري مواد  -7

 شود.
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  بايدها و نبايدها در نگهداري مواد شيميايي 

 هاي باالتر نگهداري كرد. ظروف بزرگ و سنگين مواد شيميايي، و نيز مايعات را نبايد در قفسه -1

 قرار داد.نبايد مواد شيميايي را در باالي كابينت  -2

 مواد شيميايي را نبايد در كف آزمايشگاه، حتي به طور موقت نگهداري كرد. -3

 روي سكو و يا زير هود آزمايشگاه نگهداري كرد. -بجز هنگام استفاده -نبايد هيچ ماده شيميايي را  -4

 نبايد مواد شيميايي را در قفسه هاي باالتر از سطح چشم قرار داد. -5

 كنار مواد غذايي ونوشيدني نگهداري كرد.نبايد مواد شيميايي را در  -6

 مواد شيمياي را نبايد در يخچال شخصي كاركنان حتي بطور موقت نگهداري كرد. -7

 مواد شيميايي را نبايد در معرض حرارت مستقيم، نورخورشيد و يا دماهاي بشدت متغير قرار داد. -8

 ظروف مناسب براي نگهداري مواد شيميايي  

 براي نگه داري مواد شيميايي استفاده نكنيد. هرگز از ظرف مواد غذايي -1

 شوند. مطمئن شويد كه درب تمامي ظروف حاوي مواد شيميايي به خوبي بسته مي -2

بعد از هر بار استفاده، قبل از گذاشتن ظرف حاوي ماده شيميايي در قفسه، جداره بيروني آنها را با  -3

 ر بريزيد.دستمال كاغذي تميزكنيد و دستمال كاغذي را با احتياط دو
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 ها  تنالگوي پيشنهادي براي قفسه بندي كابي

هاي كابينت انبار آزمايشگاه مرتب كنيد. براي  شود مواد شيميايي را برحسب خانواده آنها در قفسه پيشنهاد مي

ا در ها ر كار ابتدا مواد شيميايي را به دو دسته آلي و معدني تقسيم بندي كنيد. سپس همانند جدول زير آن اين

 روههاي جداگانه قرار دهيد.گ

 مواد آلي مواد معدني

 نيدريدها، پراسيدهاا اسيدها،-1 فلزات، هيدريدها -1

ها،  ها، سولفات ها ، سولفيت هاليدها، هالوژن ها، فسفات -2

 تيوسولفات ها

گليكول ها، ايميدها، ايمين  آمين ها، آميدها، الكل ها، -2

 ها

(بجز آمونيوم نيترات)، نيتريت ها، آميدها، آزيدها، نيترات ها  -3

 نيتريك اسيد

 الدهيدها، استرها، هيدروكربن ها -3

هاي هالوژن دار، كتين  اترها*، اتيلن اكسيد، هيدوكربن -4 كربن،كربنات ها، هيدوكسيدها، اكسيدها، سيليكات ها -4

 ها، كتون ها

 ، ايزوسيانات هاهاي اپوكسي تركيب -5 بيدها، نيتريدها، فسفيدها، سلنيدها، سولفيدهاركا -5

كلرات ها، كلريدها، هيدروژن پراكسيدها*، هيپوكلريت ها،  -6

 پركلرات ها *، پركلريك اسيد* ، پراكسيدها

 آزيدها*، هيدروپراكسيدها، پراكسيدها -6

 نيتريل ها، پلي سولفيدها، سولفيدها، سولفوكسيدها -7 آرسناتها، سيانات ها ، سيانيدها، -7

 ها، فنل ها كرزول-8 بورات ها، كرومات ها، منگنات ها، پرمنگنات ها -8
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  اسيدها ( بجز نيتريك اسيد) -9

  آرسنيك، فسفر، فسفرپنتاكسيد، گوگرد -10

 * مواد شيميايي كه به علت ناپايداري نيازمندتوجه ويژه اي هستند.

 )2006منبع : انستيتو علمي فلن (

 

 بندي مواد معدنيالگوي پيشنهادي براي قفسه 

 مواد معدني # 10گروه 

 آرسنيك، فسفر، فسفرپنتاكسيد، گوگرد

 مواد معدني # 7گروه 

 ها، سيانيدها آرسناتها، سيانات

 مواد معدني # 5گروه 

 كابيدها، نيتريدها، فسفيدها، سلنيدها، سولفيدها

 مواد معدني # 2گروه 

ها،  سولفيتها،  ها، سولفات ها، فسفات هاليدها،  هالوژن

 ها تيوسولفات

 مواد معدني # 8گروه 

 ها ها، پرمنگنات ها، منگنات ها، كرومات بورات

 مواد معدني # 3گروه

ها (بجز آمونيوم نيترات)،  آميدها، آزيدها، نيترات

 ها، نيتريك اسيد نيتريت

 مواد معدني #6گروه 

ها،  ها، كلريدها، هيدروژن پراكسيدها*، هيپوكلريت كلرات

 رات ها *، پركلريك اسيد*پركل

 مواد معدني #1گروه 

 فلزات، هيدريدها
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 مواد متفرقه

 

 مواد معدني # 4گروه

 ها ها، هيدوكسيدها، اكسيدها، سيليكات كربن،كربنات

 

 

 توجه: مواد شيميايي را در كف آزمايشگاه نگهداري نكنيد.

 

 بندي مواد آلي  الگوي پيشنهادي براي قفسه

 مواد آلي (كابينت ويژه نگهداري اسيدها) # 1گروه 

 اسيدها، انيدريدها، پراسيدها

 آلي (كابينت ويژه مواد اشتعال پذير)مواد  # 2گروه 

 ها،گليكول ها، ايميدها، ايمين هاالكل ها،آميدها،آمين 

 مواد آلي # 6گروه

 آزيدها*، هيدروپراكسيدها، پراكسيدها

 مواد آلي (كابينت ويژه مواد اشتعال پذير) # 3گروه

 الدهيدها، استرها، هيدروكربن ها

 مواد آلي # 8گروه 

 كرزولها، فنل ها

 مواد آلي (كابينت ويژه مواد اشتعال پذير) # 4گروه 

وكربن هاي هالوژن دار، كتين راترها*، اتيلن اكسيد، هيد

 مواد معدني # 9گروه     كابينت ويژه نگه داري اسيدها

داري  اسيدهاي (بجز اسيد نيتريك اسيد) ، نيتريك اسيد بايد به تنهايي نگه

 شود، مگر اينكه يك قسمت جدايي در كابينت براي آن تعبيه شده باشد.
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 ها ها، كتون 

 مواد متفرقه

 

 مواد آلي # 5گروه 

 تركيب هاي اپوكسي، ايزوسيانات ها

 مواد متفرقه

 

 مواد آلي # 7گروه 

 نيتريل ها، پلي سولفيدها، سولفيدها، سولفوكسيدها

 

 كابينت ويژه نگه داري مسموم كننده ها

 مواد سمي

 

 شيوه نگهداري و استفاده از كپسول گاز متراكم 

هاي گاز متراكم به علت داشتن مقدار زيادي انرژي نهفته و همچنين خطر اشتعال پذيري و يا سمي  كپسول

هنگام استفاده از آنها نكات ايمني توصيه توانند خطرناك باشند. بنابراين بايد در نگهداري، جابجايي و  بودن، مي

هاي الزم براي جابجايي، نگهداري و استفاده از كپسولهاي گاز  شده را به خوبي رعايت كرد. فهرستي از توصيه

 متراكم در زير آمده است.

مطمئن  شويد كه كپسولهاي گاز متراكم از جنس فوالد زنگ نزن و معتبر، با نشان ماندگاري طوالني  -1

 .هستند

 هرگز كپسولي را كه كد سازنده آن رنگ يا پاك شده است، سفارش ندهيد. -2

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


37 
 

 قبل از استفاده از كپسول، معيوب بودن آن را كنترل كنيد. -3

 قبل از استفاده از كپسول خواص و خطرات گاز محتوي كپسول را بشناسيد. -4

 به هنگام استفاده از كپسول گاز، از پوشش محافظ مخصوص چشم استفاده كنيد. -5

 تور) مناسب براي هر كپسول گاز استفاده كنيد.ال(ريگ تنظيم كننده از -6

 تور) را دست كاري و يا قصد تعميرآن را نداشته باشيد.التنظيم كننده (ريگ -7

 هرگز به دريچه كپسول روان كننده نزنيد و آن را  به زور تغيير ندهيد. -8

دور از  دهد، به در اختيارتان  قرار مي دريچه كپسول را تنها با پيچاندن آرام و يا با ابزاري كه متصدي -9

 آموزان باز كنيد. اشخاص به ويژه دانش

 نشتي دريچه كپسول را با محلول آب و صابون ويا آشكارساز الكترونيكي وارسي كنيد. -10

كنيد، دريچه كپسول را ببنديد و فشار تنظيم كننده را كاهش  زماني كه از كپسول استفاده نمي -11

 دهيد.

 ي برچسب خالي بودن  و نيز تاريخ مصرف بزنيد. برروي كپسول خال -12

 ها، درپوش ايمني را روي دريچه آن قرار دهيد.   به هنگام جابجايي و نگهداري كپسول -13

ها را با چرخ دستي مناسب و داراي زنجير ايمني حمل كرده و از چرخش دادن آنها در  كپسول -14

 سطح زمين خودداري نماييد. 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


38 
 

را با گيره، زنجيرو يا پايه فلزي بطور عمودي به ديوار يا سكوي  هاي گاز (خالي يا پر) كپسول -15

 آزمايشگاه محكم كنيد.

دور از  ها را برحسب نوع گاز نگهداري كنيد. گازهاي اكسيده كننده مثل اكسيژن و كلر را  كپسول -16

 ها نگهداري كنيد. گازهاي اشتعال پذير مثل هيدروژن يا هيدروكربن

دور از مواد ناسازگار و  شك و خنك با تهويه هواي مناسب، بههاي گاز را در جاي خ كپسول -17

 گير نگهداري كنيد. منبع آتش

درجه  10درجه سانتي گراد و يا كمتر از  50هيچ قسمتي از كپسول نبايد در دماي باالتر از  -18

 سانتي گراد قرار گيرد. 

 هاي خالي نگهداري كنيد. هاي پر را جداي از كپسول كپسول -19
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 فصل دوم

اطالعات ايمني مواد 

 شيميايي
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 هشدارها و عالئم ايمني

براي اينكه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناك، بخوبي از برچسب هاي ايمني الصاق شده بر روي آنها استفاده 

 كنيم بايد با مفهوم شكل ها آشنا باشيم:
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 آشنايي با كارت اطالعات ايمني مواد

3TMSDS 3T(Material Safety Data Sheet) 

MSDS علمي به معني كارت اطالعات ايمني مواد مي باشد كه اطالعات مرتبط با مواد را بر اساس مستندات 

منتشر شده توسط مراكز معتبر جهاني و براساس يافته ها و عوارض مشخص شده بر روي انسان ها و محيط و 

ت شبيه هم نباشد، اما داراي يك هاي شركت هاي مختلف ممكن اس MSDSنتايج تحقيقات درج مي كند. 

 ري اطالعات پايه اي مشترك هستند.س

در اين بخش به تشريح اطالعات موجود در كارت اطالعات ايمني مواد همراه با ذكر يك نمونه از اطالعات موجود 

 در كارت ايمني مواد با نام عنصر گوگرد اشاره مي گردد:

 :عنوان يا نام ماده شيميايي   -1

 قسمت نام ماده شيميايي ذكر مي گردد.در اين 

  Brimstone(sulfur(   عنصر گوگرد نام ماده شيميايي

 :كد اطالعات شيميايي مواد -2

كه از بزرگترين و به روزترين بانك هاي اطالعاتي مواد شيميايي در جهان مي باشد؛ اين بانك اطالعاتي مربوط 

. در اين بانك، هر مي باشدشيميايي  ه يادم ميليون هابه انجمن شيمي آمريكا بوده كه حاوي فهرست اطالعات 

كاركتر را  10است و حداكثر توان پوشش اين كد داراي سه قسمت  .ماده اي داراي يك كد اختصاصي مي باشد

دارد. از جمله اطالعات كلي كه توسط اين كد قابل شناسايي است مي توان به روش شناسايي مواد شيميايي در 

 آزمايشگاه، واكنش هاي احتمالي، خصوصيات شيميايي ماده و .... اشاره نمود.
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 CAS 9-34-7704شماره 

 

 :شيمياييفرمول يا تركيب مواد    -3

در اين قسمت عناوين مختلفي نظير فرمول مولكولي، شكل ساختاري، نام مصنوعي، نام عمومي يا نام تجاري 

 مواد ذكر مي گردد.

 S فرمول شيميايي

 )SR8R (براي زنجيره 257/32 وزن مولكولي

 

 :برچسب گذاري عاليم حفاظتي (اطالعات عمومي مواد شيميايي)   -4

المللي هر ماده شيميايي مي بايست برچسب خصوصيات خطر ماده شيميايي را داشته باشد. براساس قوانين بين 

 .ات و خطرات ماده شيميايي مي باشدبه طور كلي عاليم حفاظتي بيانگر خصوصي

  

 

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


44 
 

 لوزي خطر:  •

تدوين كرد كه براي شناسايي  NFPA 704 انجمن ملي حفاظت حريق آمريكا استانداردي را تحت عنوان

لوزي ديگر تشكيل شده كه هر  4اين لوزي خود از  خطرات مواد(علي الخصوص مواد شيميايي) بكار مي رود.

 كدام داراي رنگ هاي متفاوتي مي باشد و هر كدام از رنگ ها داراي مفهوم خاصي است.

 خطرات سالمتي را مشخص مي كند رنگ آبي، -1

 خطرات مشتعل شوندگي ماده شيميايي را مشخص مي كند رنگ قرمز، -2

 خطرات واكنش پذيري را مشخص مي كند رنگ زرد، -3

 ، خطرات خاص را مشخص مي كند.رنگ سفيد -4

داخل اين لوزي هاي رنگي اعدادي قرار مي گيرد كه هر چه اين اعداد بزرگتر باشد نشان دهنده درجه خطر 

 باالتري است.

 درجه خطر عدد

 حداكثر 4

 جدي 3

 متوسط 2

 خفيف 1

 كمترين 0
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 :هشدارهاي حفاظتي ماده شيميايي -5

در اين قسمت خطراتي كه ممكن است ماده شيميايي در تماس باچشم، تماس با پوست، خوردن و بلعيدن، 

 تنفس، حريق و انفجار داشته باشد ذكرمي شود.

 چشم شود.گرد وغبار گوگرد مى تواند سبب تحريك  تماس با چشم

 تماس با پوست
تماس هاى مداوم با گوگرد در انسان هاى حساس سبب تحريك پوست مى 

 شود.

 سبب تحريك دهان، ايجاد زخم در گلو و اسهال مى شود. خوردن و بلعيدن

 گرد و غبار گوگرد سبب تحريك غشايى دستگاه تنفسى مي شود. تنفس

 آتش گير و قابل احتراق مى باشد. حريق

 گرد و غبار گوگرد قابليت انفجار دارد. انفجار

  

 

 

 :اقدامات اوليه اورژانسي -6

دراين قسمت اقدامات اوليه و اطالعات پزشكي كه مي بايست در هنگام بروز حادثه ناشي از تماس ماده شيميايي 

 باچشم، پوست، خوردن، تنفس انجام گيرد ذكر شود.
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تماس با 

 چشم
 شسته شود. اگر تحريك ادامه داشت به پزشك مراجعه گردد.دقيقه  10با آب به مدت 

تماس با 

 پوست
 لباس هاى آلوده را از تن خارج كرده، موضع آلوده را با آب و صابون شستشو دهيد.

خوردن و 

 بلعيدن

سريعا به ليوان آب بدهيد و وي را وادار به استفراغ كنيد.  2اگر مصدوم هوشيار بود و مي توانست چيزي بخورد به وي 

 پزشك مراجعه شود.

 تنفس

مصدوم را به هواي آزاد برده به وسيله دستگاه اكسيژن به وي اكسيژن دهيد و تنفس وي را كنترل كنيد. اگر تنفس 

وي قطع شده بود تنفس مصنوعي داده و در صورت ايست قلبي، احياء قلبي ريوي را شروع كنيد. سريع به پزشك 

 مراجعه شود.

 

: در اين قسمت شرايط بالقوه اي كه مي تواند باعث آتش گرفتن ماده اوليه در مواجهه با حريقاقدامات  -7

شيميايي گردد ذكر شده و چنانچه ماده مذكور دچار حريق گردد نحوه اطفاي حريق ناشي از ماده شيميايي و 

 ساير موارد چگونگي مقابله با حريق توضيح داده مي شود.

 درجه سانتيگراد مشتعل مي شود. گرد و غبار آن قابليت انفجار دارد. 232دماي باالي بيش ازگوگرد در  خطر آتشگيري

نحوه مناسب اطفاي 

 حريق

اسپري آب يا مه آبي كه از شلنگ آتش نشاني خارج مي شود مي تواند سولفور مذاب و گرد و غبار آن را در 

 محيط پخش كند.

 ساير توضيحات
يدسولفور توليد مي شود؛ آتش نشان مي بايست از سيستم تنفسي و لباس هاي دراثر سوختن گاز سمي دي اكس

 محافظ استفاده كند.
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 :احتياطات شخصي -8

در اين قسمت مواردي جهت حفاظت از پوست، چشم، بدن، تنفس در هنگام مقابله با ماده شيميايي در زمان 

 بروز حادثه بيان مي شود.

 نشده است. كفش و دستكش خاصى معين حفاظت پوست

 عينك يا گوگل ايمنى استفاده شود. حفاظت چشم

 لباس ويژه اى معين نشده است. حفاظت بدن

 ماسك تنفسى مخصوص گرد و غبار استفاده شود. حفاظت تنفسي

 

: در اين قسمت روش هاي حفاظت از محيط زيست و شيوه هاي نظافت محيط مالحظات زيست محيطي -9

 ارايه مي شود.آلوده به مواد شيميايي 

 حفاظت محيط
اقدامات كنترل مهندسي (مثل تهويه، محدود كردن پروسه)، تهويه موضعى يا عمومى مى تواند 

 محيط را از لحاظ غلظت اين ماده به زير حد مواجهه برساند.

نظافت محيط 

 آلوده
 كنيد.بوسيله خاك انداز اين مواد را در داخل ظروف ريخته و آنها را احياء و يا دفع 

  

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


48 
 

 :اقدامات الزم در مورد روش دفع ضايعات مواد و بسته بندي -10

 در اين بخش شيوه هاي صحيح دفع مواد شيميايي و چگونگي بسته بندي مواد توضيح داده مي شود.

 دفع آن مى بايست طبق مقررات ملى و منطقه اى باشد. دفع ضايعات مواد

  

  

 :مواد شيمياييشيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري  -11

 در اين قسمت احتياطات جابجايي، شرايط انبارداري، بسته بندي مناسب ماده شيميايي ذكر مي شود.

احتياطات 

 جابجايى
 نظافت چيان مى توانند از محافظ هاى تنفسى مخصوص ذرات استفاده كنند.

شرايط 

 انباردارى
 اكسيدكننده انبار شود.در جاى سرد و خشك، به دور از گرما، منابع مشتعل و عوامل 

بسته بندى 

 مناسب

در مواقعى كه اين ماده به مدت طوالنى در مجاورت رطوبت قرار مى گيرد تبديل به اسيد سولفوريك مى 

 حمله مى كند.  …شود كه اين ماده خورنده بسيارى از فلزات است، همچنين به كاغذ، چوب و
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 خواص فيزيكي و شيميايي: -12

اطالعاتي در رابطه با حالت و شكل فيزيكي، رنگ و بو، حالليت در آب، وزن مخصوص و دانسيته، در اين قسمت 

دماي خود آتشگيري، نقطه اشتعال، نقطه ذوب، نقطه جوش، فشار بخار، ويسكوزيته و ساير اطالعات ماده 

 شيميايي ذكر مي گردد.

 مايع حالت فيزيكى

 فلس مانند شكل فيزيكى

 مايع زرد رنگ رنگ

 بوى خفيف تخم مرغ گنديده بو

PH .اطالعاتى در دسترس نمى باشد 

 درجه سانتيگراد) 20غير قابل حل در آب ( حالليت آب

 اطالعاتى در دسترس نيست حالليت در حالل هاى آلى

 07/2-92/1 وزن مخصوص/دانسيته

LEL براى غبارات در هوا  mP

3
P/g 35 

 درجه سانتيگراد 232 دماى خود آتشگيرى

 درجه سانتيگراد F.P( 207(نقطه اشتعال 

 درجه فارنهايت m.p( 231-246(نقطه ذوب 

 درجه سانتيگراد b.p( 6/444(نقطه جوش 

 درجه سانتيگراد 20در  > 001/0 فشار بخار

 ساير اطالعات
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 اطالعات اكولوژيكي(زيست بوم شناختي):-13

تجزيه، اثر ماده شيميايي بر روي محيط آبزيان ذكر  در اين قسمت عواملي نظير رفتار درمحيط زيست، قابليت

 مي گردد.

اثر روى محيط 

 آبزيان

 96ماهى ها به مدت  LC 50اين ماده براى محيط زيست آبزيان مضر نمى باشد. مقدار 

 ميلى گرم بر ليتر است. 100ساعت بيش از 

 ساير اطالعات
 

  

 پايداري و واكنش پذيري: -14

مربوط به پايداري، محيط هاي نامناسب جهت نگهداري ماده شيميايي، مواد ناسازگار با در اين قسمت اطالعات 

 شود. ماده شيميايي، خطرات ناشي از تجزيه ماده شيميايي عنوان مي

 پايدارنيست. آمادگى سوختن و شعله ورشدن را دارد. پايدارى

محيط هاى مورد 

 اجتناب

شود، مى تواند منفجر شود .گوگرد وقتى كه با عوامل اكسيدكننده مخلوط مى 

 مي تواند خورنده ظروف استيلى باشد.

 عوامل اكسيدكننده. مواد ناسازگار

خطرات ناشى از 

 تجزيه
 گاز سمى دى اكسيدسولفور توليد مى شود.

 ساير اطالعات
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 اطالعات سميت مواد شيميايي(سم شناسي): -15 

بروز مسموميت هاي تنفسي، گوارشي، پوستي، چشمي، اثرات در اين قسمت ميزان سميت ماده شيميايي براي 

 حاد و ساير اطالعات مربوط به ميزان سميت ماده شيميايي ذكر مي شود.

  

مسموميت 

 تنفسى
 LC50 2520 ppm/1hمحرك چشم، پوست و سيستم تنفسى مى باشد. 

 اطالعاتى موجود نمى باشد. مسموميت غذايى

مسموميت از 

 پوست

محرك پوست و سيستم تنفسى مى باشد. مسموميت از پوست محرك چشم براى 

 ppm 8انسان ها 

مسموميت 

 چشمى
 محرك چشم، پوست و سيستم تنفسى مى باشد.

 غلظت باالى اين ماده كشنده است. ساير اطالعات
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 :مقررات حمل و نقل -16

شيميايي از طريق حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني در اين قسمت مقرراتي كه مي بايست جهت حمل ماده 

 رعايت نمود ذكر مي شود.

 100LB حمل و نقل هوايى

 100LB حمل و نقل دريايى

 100LB حمل و نقل راه آهن و جاده

 ساير اطالعات

 UN :1350شماره 

 9كالس خطر: 

 IIIگروه بسته بندى: 

  

  ساير اطالعات يا كاربردهاي ماده شيميايي-17

 نتيجه گيري

كارت اطالعات ايمني مواد، داراي اطالعات فني و پايه اي درباره مواد شيميايي مي باشد كه رعايت دقيق 

اطالعات ذكر شده در كارت هاي مذكور مي تواند باعث جلوگيري از بروز خطر يا حادثه گردد و محيطي امن و 

نمايد؛ لذا براي به حداقل رساندن خطرات ناشي از عاري از هرگونه خطر را براي كارگران و كارفرمايان ايجاد 

كاالهاي خطرناك قبل از شروع به كار مي بايست از در دسترس بودن كارت اطالعات ايمني مواد، استفاده از 

كارت اطالعات ايمني مواد در تمام محل   كارگران آموزش ديده جهت كار با كاالهاي خطرناك و همچنين نصب

 طرناك مطمئن بود.هاي نگهداري كاالي خ
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نظر به اينكه متن كارت هاي اطالعات ايمني مواد فني و پيچيده مي باشد لذا درك صحيح آن براي تمام پرسنل 

با مشكل همراه است. بنابراين جهت رفع مشكل مذكور و به منظورآشنايي دقيق پرسنل و كارگران درگير در 

نشاني و حمل و نقل كاالهاي خطرناك جهت استفاده صحيح  عمليات تخليه و بارگيري، صفافي، انبارداري، آتش

از اطالعات درج شده در كارت هاي ايمني مواد كارفرمايان ملزم به اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و مستمر 

مي باشند تا ضمن آشنايي دقيق پرسنل درگير با اطالعات كارت هاي ايمني مواد، خطرات ناشي از بروز حادثه 

 رناك در بنادر به حداقل ممكن كاهش يابد.كاالهاي خط

 

۰Bجدول توصيفي بر چسب گذاري مخاطرات مواد شيميايي 

R    PHRASES 

 

  R1   در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است 

  R2 خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد 

  R3 خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد 

  R4 خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد 

  R5 بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود 

  R6 خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد 

  R7 ممكن است باعث ايجاد حريق شود 

  R8 تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود 
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  R9 امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد 

  R10 قابل اشتعال است 

  R11 بسيار قابل اشتعال است 

  R12 به شدت قابل اشتعال است 

  R14 به شدت با آب واكنش مي دهد 

  R15 تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شود 

  R16 امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود دارد 

  R17 به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود 

  R18 در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد 

  R19 ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهد 

  R20 در صورت استنشاق زيان آور مي باشد 

  R21 در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد 

  R22 در صورت خوردن زيان آور مي باشد 

  R23 در صورت استنشاق سمي مي باشد 

  R24 در صورت تماس با پوست سمي مي باشد 

  R25 در صورت خوردن سمي مي باشد 

  R26 در صورت استنشاق  بسيار سمي مي باشد 

  R27 در صورت تماس با پوست بسيار سمي است 

  R28 در صورت خوردن  بسيار سمي مي باشد 

  R29 در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كند 

  R30 در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود 
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  R31 در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود 

  R32 در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي  بسيار سمي مي شود 

  R33 خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد 

  R34 باعث ايجاد سوختگي مي شود 

  R35 باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود 

  R36 باعث تحريك چشمها مي شود 

  R37 باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود 

  R38 باعث تحريك پوست مي شود 

  R39 خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود دارد 

  R40 داليل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد 

  R41 خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد 

  R42 در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود 

  R43 در صورت تماس پوستي  ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود 

  R44 خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد 

  R45 ممكن است باعث ايجاد سرطان شود 

  R46 ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود 

  R48 در صورت تماس طوالني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد 

  R49 در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود 

  R50 براي آبزيان بسيار سمي است 

  R51 براي آبزيان سمي است 

  R52 براي آبزيان زيان آور مي باشد 
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  R53 ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محيط هاي آبي شود 

  R54 براي گياهان سمي است 

  R55 براي حيوانات  سمي است 

  R56 براي موجودات خاكزي   سمي است 

  R57 براي زنبورها سمي است 

  R58 ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محيط زيست شود 

  R59 براي اليه ازن خطر ناك مي باشد 

  R60 ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شود 

  R61 ممكن است براي جنين خطرناك باشد 

  R62 امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود دارد 

  R63 امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد 

  R64 ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشد 

  R65 زيان آور است : در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود 

  R66 تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود 

  R67 بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود 

  R68 امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد 

 

 

۱Bگذاري  ايمني  مواد شيميايي جدول توصيفي بر چسب 

S  PHRASES 

   S1 در محل بسته نگهداري كنيد 
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 دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد 
S2  

 

  

 در جاي خنك نكهداري كنيد 
S3  

 

  

 دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد 
S4  

 

  

 محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد 
S5  

 

  

 محتويات را در زير آب نگهداري كنيد 
S5/1  

 

  

 محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد 
S5/2  

 

  

 محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد 
S5/3  

 

  

 ماده را زير  ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد 
S6  

 

  

 زير نيتروژن نگهداري كنيد 
S6/1  

 

  

 زير آرگون نگهداري كنيد 
S6/2  

 

  

 ظروف را كامال در بسته نگهداري كنيد 
S7  

 

  

 ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيد 
S8  

 

  

 ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد 
S9  

 

  

   S12 ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد 
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 دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد 
S13  

 

  

 دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيد 
S14  

 

  

 دور از مواد احياكننده ، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد 
S14/1  

 

  

 دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد 
S14/2  

 

  

 دور از آهن  نگهداري كنيد 
S14/3  

 

  

 دور از آب و قليا ها   نگهداري كنيد 
S  14/4  

 

  

 دور از اسيدها    نگهداري كنيد 
S  14/5  

 

  

 دور از قليا ها   نگهداري كنيد 
S  14/6  

 

  

 دور از فلزات  نگهداري كنيد 
S  14/7  

 

  

 دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد 
S  14/8  

 

  

 دور از مواد آلي قابل اشتعال  نگهداري كنيد 
S  14/9  

 

  

 دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد 
S  14/10  

 

  

 دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد 
S  14/11  

 

  

   S  15 دور از حرارت نگهداري كنيد 
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 سيگاركشيدن ممنوع  -دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد 
S  16  

 

  

 دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيد 
S17  

 

  

 ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد 
S 18  

 

  

 در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد 
S 20  

 

  

 در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد 
S 21  

 

  

 بخارات ماده را استنشاق نكنيد 
S 22  

 

  

 گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد 
S 23  

 

  

 گاز ماده را استنشاق نكنيد 
S 23/1  

 

  

 بخار ماده را استنشاق نكنيد 
S 23/2  

 

  

 اسپري ماده را استنشاق نكنيد 
S 23/3  

 

  

 فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد 
S 23/4  

 

  

 بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد  
S 23/5  

 

  

 از تماس ماده با پوست خودداري كنيد 
S 24  

 

  

   S 25 از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد 
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 در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد 
S 26  

 

  

 فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد 
S 27  

 

  

فراوان  بشوئيد  ( توسط سازنده مشخص مي  ……بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با 

 شود ) 
S 28  

 

  

 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان  بشوئيد 
S 28/1  

 

  

 بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون  بشوئيد 
S  28/2  

 

  

بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون   بشوئيد  و در صورت امكان 

 با پلي اتيلر پوست را بشوئيد . 
S 28/3  

 

  

همراه    ) 2:1و اتانول (     300بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 

 آب بشوئيد  
S  28/4  

 

  

 بشوئيد       400بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  
S 28/5  

 

  

بشوئيد و سپس پوست را      400بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  

 با آب فراوان بشوئيد  
S 28/6  

 

  

 بشوئيد    بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي
S28/7  

 

  

 از ريختن مواد به داخل فاضالب خودداري كنيد 
S 29  

 

  

 هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد 
S 30  
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 احتياطهاي الزم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد 
S 33  

 

  

 اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند 
S 35  

 

  

 از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد 
S 36  

 

  

 از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد 
S 37  

 

  

 در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد 
S 38  

 

  

 از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد 
S 39  

 

  

استفاده كنيد ( توسط  ……………براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از 

 سازنده مشخص مي شود ) 
S 40  

 

  

 براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد 
S 40/1  

 

  

 در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد 
S 41  

 

  

 در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد 
S 42  

 

  

( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده  ………در هنگام حريق از 

 كنيد 
S 43  

 

  

 در هنگام حريق از آب استفاده كنيد 
S 43/1  

 

  

 در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد 
S 43/2  

 

  

   S 43/3 از آب هرگز استفاده نكنيد  –در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد 
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 از آب هرگز استفاده نكنيد  –در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد 
S 43/4  

 

  

 از آب هرگز استفاده نكنيد  –در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد 
S 43/6  

 

  

 هرگز از آب  استفاده نكنيد –در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد 
S 43/7  

 

  

هرگز از آب –دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق  استفاده كنيد  –در هنگام حريق از ماسه 

 استفاده نكنيد 
S 43/8  

 

  

 در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنيد 
S 45  

 

  

كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجعه 

 دهيد 
S 46  

 

  

 نگهداري كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )  …………در دماي كمتر از 
S 47  

 

  

 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد  25  در دماي كمتر از 
S 47/1  

 

  

 مرطوب نماييد ( ماده مناسب  توسط سازنده مشخص مي شود )  …………ماده را بوسيله 
S 48  

 

  

 ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيد 
S 48/1  

 

  

 ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد 
S 49  

 

  

 نكنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود )  ………مخلوط  ماده را با مواد ديگر
S 50  

 

  

 ماده را با اسيدها مخلوط  نكنيد 
S 50/1  
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 ماده را با قلياها مخلوط  نكنيد 
S 50/2  

 

  

 ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك آنها مخلوط نكنيد . 
S 50/3  

 

  

 فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيد 
S 51  

 

  

 جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود . 
S52  

 

  

براي  –دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد  –از تماس با ماده بپرهيزيد 

 استفاده كنندگان حرفه اي محدود مي باشد 
S 53  

 

  

ناك يا ويژه دفع ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطر

 كنيد 
S 56  

 

  

 از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد 
S 57  

 

  

براي اطالعات الزم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده 

 ماده مراجعه كنيد 
S59  

 

  

 اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند 
S 60  

 

  

از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد . به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطالعات 

 ايمني ماده مراجعه كنيد 
S 61  

 

  

در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد . فورا به پزشك مراجعه كرده و ظرف يا بر 

 چسب ماده را به وي نشان دهيد 
S62  

 

  

 در صورت استنشاق ماده ، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كند 
S63  
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 در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئيد (تنها در صورت هوشيار بودن بيمار ) 
S64  

 

  

 

 برچسب ظروف مواد و محلولهاي شيميايي
 

الصاق برچسب مناسب به ظروف حاوي مواد و محلولهاي شيميايي يكي از مسايلي است كه بايد در مورد آن 

دقت زيادي مبذول گردد. برچسب مناسب الصاق شده به ظروف، در واقع همانند شناسنامه اي است كه 

ن تصميم صحيح را اتخاذ مشخصات محتواي ظرف را مي نماياند و هنگام استفاده از اين مواد و محلول ها مي توا

نمود كه آيا مثال خلوص اين ماده براي كار من مناسب است؟ آيا محتواي ظرف تاريخ گذشته نمي باشد؟ 

 ناخالصيهاي اين ماده چيست(با دانستن شماره كاتالوگ)؟ خطرات اين ماده و احتياطهاي الزم كدامند؟ و ... 

توان از محتواي ظرف، استفاده مناسب را نمود و تنها راه در حاليكه هرگاه اين اطالعات موجود نباشند نمي 

باقيمانده، دفع آن است كه مي تواند منجر به آلودگي محيط زيست شود. اين مطلب بدين معناست كه هزينه 

سرسام آوري كه صرف خريد اين قبيل مواد گرديده است بدرد هيچ كار مفيدي نخورده و برعكس موجب 

 د. آلودگي محيط زيست مي شو

 

 برچسب ظروف حاوي مواد و محلول هاي شيميايي بايد مطابق زير باشد: 

 

 ......................................................................................  : نام ماده / اجزا .1

 .............................................................................: درصد خلوص / غلظت .2
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 ...................................................................: تاريخ تهيه / ورود به آزمايشگاه .3

 ................................................................................: فرد / شركت سازنده  .4

 ........................................................................................: شماره كاتالوگ .5

 ...........................................................:    S13 و R9 مثال: هشدارهاي ايمني .6

 

 اجزاي تشكيل دهنده آن را هركدام را كه بهتر و رساتر است درج نماييم.بايد نام ماده يا  1در بند شماره 

 بايد غلظت يا خلوص ماده درج شود. 2در بند شماره 

در مورد مواد تحويلي از انبار بايد تاريخ ورود آنها به آزمايشگاه و در مورد مواد و محلول هاي  3در بند شماره 

 د.دست ساز بايد تاريخ تهيه آنها را درج كر

در مورد مواد اوريجينال بايد نام كارخانه يا شركت توليد كننده و در مورد مواد و محلولهاي  4در بند شماره 

 دست ساز نام فرد تهيه كننده درج شود.

 بايد شماره كاتالوگ شركت يا كارخانه توليد كننده را براي مواد اوريجينال درج نماييم.  5در بند شماره 

آن يا از ساير مراجع  MSDSبايد هشدارهاي ايمني ماده يا محلول مورد نظر را با استفاده از  6در بند شماره 

 معتبر يافته و درج نماييم.
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 فصل سوم

 مديرت و كنترل حوادث آزمايشگاهي
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 اي شيميه آزمايشگا ه خطرات و آسيب ها در

آن احتمال خطر وجود دارد. اين محل محتوي مايعات قابل اشتعال، ظروف آزمايشگاه شيمي محلي است كه در 

شيشه اي شكننده و مواد شيميايي خورنده و سمي است. با اين حال اگر پيشگيري و دقت به عمل آيد از يك 

براي اين كه آسيب كمتري ببينيم الزم است با عالئم و نشانه ها آشنا شويم. در  آشپزخانه خطرناكتر نيست.

 دول زير يك سري لز اين عالئم گفته شده است.ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معني فارسي معني انگليسي عالمت

 
hazard مضر ، خطرناك 

 
Flammable solid جامد آتشگير 

 

Dangerous when 
wet 

 خطرناك موقع مرطوب شدن

 

Flammable gas or 
Flammable liquid 

 مايع يا گاز آتشگير

 
Poison سمي 

 
corrosive خورنده 

 
Biohazard خطربيوشيمي 

 

Radioactive پرتوزا 
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 معمول ترين خطرات در يك آزمايشگاه شيمي عبارتند از:

 آنش سوزي و انفجار -1

 مواد شيمياييخطرات  -2

 ظروف شيشه اي -3

 

 خطرات شميايي: 

پوستي با مواد خورنده يا سوزش  تماسصدمات شيميايي ممكن است داخلي يا خارجي باشد. صدمات خارجي از 

نده مواد جذب مات داخلي از تاثيرات سمي يا خورصد .شده است هاي انبار آور از قبيل اسيدها ، بازها يا نمك

 شده توسط بدن است. 

 اسيدهاي معدني و آلي: 

. اين آنها مشخص است )TLV( دارند و تي ال وي بسياري از اسيدهاي معدني و آلي حدود مجاز مواجه شغلي

حدود آستانه مجاز، نشان دهنده بيشترين غلظت هوايي است كه كاركنان مي توانند با آن مواجه شوند. بخارات 

. اسيدهاي مايع يا جامد سريعا مي توانند نداين اسيدها شديدا براي چشم و سيستم تنفسي تحريك كننده هست

 اسيدها براي افزايش ميزان حل شدن مواد آلي گرم مي باعث سوختگي شديد پوست و چشم گردند. زمانيكه

 شوند خطر بيشتري دارند چون بسيارسريعتر روي پوست واكنش مي دهند. 

. از رار آلي و اكسيد شونده قرار دهيددور از مواد فه اسيدها و بازها را جداگانه در فضايي كه بخوبي تهويه شود و ب

ر يك براي انتقال اسيدها و بازها استفاده كنيد. با اسيدهاي غليظ فقط دمحفظه هايي (الستيكي يا پالستيكي) 

. براي جلوگيري از پاشش مواد، به آرامي اسيد و باز را به آب اضافه كنيد. (با هود شيميايي مناسب كار كنيد

ود آمد به ميزان ثابت). اگر تماس پوستي رخ داد كل محل آلوده شده را با آب بشوييد و اگر تحريك پوستي بوج

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


74 
 

ب شسته آدارند حتي اگر با  ) اسيد را در خود نگه ميوسايل چرمي (مانند تسمه و كفشها پزشك مراجعه كنيد.

 ، شوند . اسيد پركلريك در تماس با موادتگيهاي شديد، در صورت پوشيده شدنشوند و ممكن است باعث سوخ

چشم يا ، شديدي را در تماس با پوستگي هاي اسيد پركلريك سوخت .آلي بصورت انفجاري واكنش مي دهد

 . كند راههاي تنفسي ايجاد مي

صدمات عمومي همراه با هيدروكسيد سديم ، سوختگي پوست و چشم مي باشد. حالل هيدروكسيد سديم به 

نرمال باعث آسيب شديد چشمي مي گردد. هيدروكسيد سديم و ديگر قلياها توليد  5/2عنوان رقيق كننده 

 شود)  ه اي مي كنند. (اغلب منجر به جوشيدن ميگرماي قابل مالحظ

  تركيبات فلزي و معدني :

 برخي از خطرات مخصوص فلزات و تركيبات معدني در زير آمده است:

آرسنيك و نيكل داراي سميت باال بوده و ممكن است سرطانزا باشند از تنفس ، خوردن و تماس پوستي با آنها 

  . زمانيكه قطراتي از آن هدر مي رود . ممكن است با مس و سرب به شكلاجتناب كنيد . آزيد سديم سمي است 

آزيدهاي فلزي كه بي نهايت منفجر شونده هستند، درآيد. آزيدها ممكن است توسط افزودن حاللهاي غليظ 

 TLV (Threshold Limit Value)نيتريت سديم از بين بروند. سميت فوق العاده بريليم و تركيباتش بوسيله 

ميكروگرم بر مترمكعب منعكس مي شود. بريليم يك ماده مشكوك به سرطانزايي در مردان است. با  2پايين 

احتياط بسيار زياد و فقط در هود آزمايشگاه يا جعبه دستكش دار حمل شود. سيانيدها به عنوان واكنشگر مورد 

يانيد هيدروژن يك گاز كشنده است . استفاده قرار مي گيرند و ممكن است در نمونه ها حضور داشته باشند. س

 محلولهاي سيانيد را اسيدي نكنيد. تا از تشكيل سيانيد هيدروژن و رها شود آن در محيط جلوگيري شود. 

جيوه در بين فلزات منحصر به فرد بوده چون در دماي اتاق مايع است و فشار بخار بااليي دارد . در اثر شكسته 

جيوه ممكن است بسيار افزايش يابد. به علت  TLVكه تهويه ضعيفي دارد، شده دماسنج جيوه در يك اتاقي 
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حمل جيوه و تركيباتش بسيار با احتياط وهمراه با يك كيت تميز كننده انجام  فراريت بسيار زياد و سميت باال، 

ر داشته و شود. نمكهاي پركلريك منفجر شونده هستند و زمانيكه با مواد قابل احتراق تركيب شوند، خطر انفجا

براي چشم، پوست و سيستم تنفسي بسيار تحريك كننده هستند . در حمل و نقل و انبار كردن پركلراتها 

ريد سديم ممكن است در آب تجزيه شده و هيدروژن آزاد نمايند. در نتيجه خطر انفجار دروهيواحتياط كنيد . ب

 شديد پوست و سيستم تنفسي مي باشد .  دارند . مشابه با بسياري از مواد شيميايي معدني، محرك بسيار

 حاللهاي آلي و واكنشگرهاي آلي: 

شغلي هستند . واكنشگرهاي آلي يا حاللهاي آلي كه تي ال وي ندارد بدان معني  مواجهTLVاكثر حاللها داراي 

 نيست كه خطر كمتري دارند. حاللهاي مورد استفاده به چندين گروه تقسيم مي شوند . 

مواجه با اين گروه از تركيبات تاثيرات بهداشتي متفاوتي دارد. هيدروكربنها : -3كيبات كلردار تر -2الكلها -1

الكلها عموما داراي تاثير سمي دروني و قابليت تحريك مخاط و خواب آلودگي هستند .هيدروكربنهاي كلردار 

هيدروكربنها پس از  باعث رخوت و بيهوشي گشته و به سيستم اعصاب مركزي و كبد آسيب وارد مي كنند .

 مواجه طوالني با پوست، تحريك پوستي ايجاد مي كنند. 

رفها و شناساگرها مع -3تركيبات هالوژنه  -2اسيدها  -1واكنشگرهاي آلي به چهار گروه دسته بندي مي شوند .

 حشره كشها . -4

 

 تماس با مواد شيميايي 

توانند  هاي حساسيتي مي كند. اين واكنش ايجاد ميهاي شديد حساسيتي  تماس مواد شيميايي با پوست واكنش

 در كل بدن نيز منتشر شده و ماده شيميايي را وارد خون كنند.

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


76 
 

دقيقه شستشو داده و سپس با آب و صابون شستشو دهيد.  20محل تماس را با مقادير زياد آب، حداقل به مدت

 يد.در صورت شديد بودن مسموميت، فرد را به مركز درماني انتقال ده

   خطرات تشعشع :

همه افراد در معرض پرتوهاي يونيزان قرار مي گيرند . ميانگين دوز پرتو ساالنه براي كل بدن از پرتو كيهاني، 

ميلي رم در هر سال است. از  185خاكي، منابع دروني پزشكي و عكس برداري از دندان و غيره در حدود 

اك پيش بيايد ، اجتناب كنيد. در آزمايشگاههاي پرتو ايكس، حوادثي كه ممكن است در مواجه با پرتوهاي خطرن

فرابنفش و مواد راديواكتيو، يك دستورالعمل ايمني مناسب يا كتابچه ايمني آزمايشگاه، تهيه نماييد. اين 

 دستورالعمل براي استفاده، حمل و سفارش و انبارسازي مي باشد .

 مواد راديواكتيو : 

تمامي افراد مرتبط با مواد راديواكتيو بايستي خطرات بهداشتي همراه آنرا بدانند.هسته هاي راديويي در 

آزمايشگاهها، براي توسعه و ارزيابي روشهاي آناليز، آماده سازي استانداردهاي شمارش، كاليبراسيون دتكتورها، 

ده در دستگاههاي گازكروماتوگراف ، الكترون مورد استفا 63ابزارهاي شمارش و منابع آب بندي. از قبيل نيكل 

 كپچر بكار مي روند. 

 پرتو ماوراء بنفش : 

UV ،خطر مهمي ندارد اما   مكررا مورد استفاده قرار مي گيرد. با سازماندهي و استفاده از ابزارهاي مناسب

دن ابزارها مورد استفاده قرار زمانيكه براي كنترل ميكروارگانيسمها در اتاقهاي آزمايشگاهي يا براي استريليزه كر

بگيرد، مي تواند خطرناك باشد. از حفاظهاي مناسب استفاده كنيد و به ياد داشته باشيد كه سطوح فلزات 
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را زمانيكه مورد استفاده قرار نمي گيرند خاموش نماييد. از  UVدرخشان اين انرژي را منعكس ميكند و المپهاي 

 داريد ، استفاده نماييد.  UVمواجه با عينكهاي ايمني هر زمانيكه احتمال 

 

 خطرات فيزيكي : 

استفاده نادرست از وسايل الكتريكي مي تواند موجب نشت برق، حريق ، انفجار و شوكهاي الكتريكي الكتريسيته :

خطرناك شود. تمامي تجهيزات الكتريكي را اتصال به زمين داده يا از دو عايق استفاده كنيد. از تجهيزاتي با 

كش خراب يا شكسته استفاده نكنيد . و از وسايلي كه توليد جرقه ميكنند كنار حاللهاي فرار آتش گير رو

استفاده نكنيد. ترجيحا از يخچالهاي ضد انفجار استفاده كنيد. قبل از تعمير يا سرويس وسايل الكتريكي آنها را از 

شود. و توسط افراديكه آشنايي با برق  منبع تغذيه قطع كنيد. تعمير وسايل بايستي توسط متخصصين انجام

 ندارند خطرناك مي باشد. 

 :  مكانيكي

حفاظها يا سپرها در تجهيزاتي مثل زنجير، شفتهاي در حال چرخش و ديگر انواع وسايل در حال حركت 

مكانيكي استفاده مي شوند. تجهيزات آزمايشگاهي نيازمند حفاظ گذاري شامل پمپهاي خال، مخلوط كنده ها ، 

خردكننده ها و آسياب ها مي باشند.تجهيزاتي از قبيل سانتريفوژ ها كه داراي قطعات با سرعت باال هستند و 

ابزارهايي كه ارتعاش دارند(مثل سانتريفوژ و كمپرسورهوا ) براي پيشگيري از تمايل به خروج از مركزشان در 

 يا ميز در اثر ارتعاش بيافتد قرار ميگيرد . محلي دور از بطريها و ساير موادي كه ممكن است از روي قفسه ها 
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 گازهاي تحت فشار : 

سيلندرهاي گاز تحت فشار، پتانسيل خطر مي باشند. سيلندرهاي گاز اگر به صورت نامناسب حمل شوند ممكن 

است منفجر شده يا مانند راكت پرتاب شوند. اگر داراي نشتي باشند، خطر انفجار دارند . اگر آتش گير باشد 

 OSHAمرگ مي شوند . مقررات داراي خطرات قابل مشاهده بوده و اگر محتوياتشان سمي باشد، منجر به 

استفاده و انبار كردن گازهاي تحت فشار را تحت پوشش قرار مي دهد. انتقال سيلندرهاي گاز فقط بوسيله 

گاريهاي و ماشينهاي مخصوص انجام مي شود. سيلندرهاي گاز بطور ايمن و مناسب انبار شده ، منتقل و استفاده 

 ذخيره سازي و انتقال برداشته شدهو درپوش نصب گردد.شوند و رگالتور از روي سيلندرها در طي 

 نكات مهم در انبارش سيلندر ها : 

 جدا بودن سيلندرهاي پر از سيلندرهاي خالي. -1

  داشتن زنجير يا تسمه مناسب براي مهار كردن. -2

 نداشتن خوردگي و پوسيدگي در بدنه . -3

 نگهداري سيلندر به صورت عمودي.  -4

 لندرهاي مختلف از هم .جدا بودن سي -5

 . عدم نگهداري در نزديكي مدار الكتريكي -6

 اجتناب از سيگار كشيدن در كنار سيلندرها.  -7

 وجود تهويه مناسب در انبار سيلندرها . -8
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 داشتن كالهك يا سرپوش مناسب . -9

 داشتن برچسب مناسب بر روي سيلندرها. -10

 ه .داشتن كارت تست هيدرواستاتيك ساليان -11

  .مهار شدن سيلندر به صورت جداگانه -12

 

 ها سوختگي

شود. در  سوختگي به هنگام مواجهه پوست و اندام هاي سطحي بدن با حرارت مستقيم يا غير مستقيم ايجاد مي

 44هاي بين  شود. درجه حرارت هاي پوستي خاصي ايجاد نمي درجه سانتي گراد معموالً آسيب 43دماي كمتر از 

 56هاي باالتر از  سازند. درجه حرارت اي به بافت پوست بدن وارد مي درجه سانتي گراد آسيب قابل مالحظه 55تا 

هاي موجود در بافت سطحي و داخلي پوست بدن را منعقد كرده و ساختار پوست را   درجه سانتي گراد، پروتئين

 افتد. در آزمايشگاه درموارد زير اتفاق مي  كنند. سوختگي كوتاهي تخريب مي در زمان

 ظروف داغسطوح يا تماس با   )الف

ها اطالعي نداريد،  ها، درهنگام برداشتن ظروف گرم دقت كنيد و اگر از گرم بودن آن براي پيشگيري ازسوختگي

 استفاده كنيد. ها از انبر و دستكش عايق حرارتي درهنگام كار با اين ظرف

 آتش سوزي در آزمايشگاه )ب

قابل اشتعال را باز نگذاريد و آنها را دور از شعله نگه داري كرده و همچنين در  هاي مواد آلي هرگز درب شيشه

 .نزديكي شعله از آنها استفاده نكنيد
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 ور كنيد. اين كار درد را تسكين بخشيده دقيقه در آب سرد و ترجيحاً استريل غوطه 10محل سوختگي را حداقل

دهد. روش سرد كردن بخش سوخته به اين صورت است كه جريان آب سرد را از  و درجه سوختگي را كاهش مي

بعد با باند استريل آنرا بپوشانيد. هيچگاه بر روي محل سوختگي  و ي محل به سمت سوختگي هدايت كنيدباال

نكنيد، زيرا بهترين پانسمان طبيعي  هاي حاصل از سوختگي را سوراخ خميردندان، روغن يا پودر قرار ندهيد. تاول

 باشند. درصورت سوختگي با درجه باال به پزشك مراجعه نماييد. در محل مي

 و يا مواد شيميايي اسيد يا باز قوي  در اثر تماس باسوختگي ج) 

دقيقه )شستشو  5هاي اسيدي يا قليايي، بخش آلوده را با مقادير زياد آب ( بمدت  در تمام سوختگي •

دقيقه بعد از تماس مصدوم با  3 ظرف عمدتاً پوست به شده وارد آسيب ها، سوختگي دهيد. در اين نوع

شود، بنابراين شستن بخش آلوده شده در اولين دقايق بعد از تماس با اسيد يا باز، آسيب  ماده ايجاد مي

هاي آلوده به اسيد يا باز، امكان تماس پوست با مواد شيميايي  دهد. خارج كردن لباس را كاهش مي

هاي مصدوم هستيد  كه در حال شستن سوختگي دهد. اين كار را در زماني جذب نشده را كاهش مي

انجام دهيد و آب را بدون هر گونه فشاري به كار ببريد، زيرا فشار آب باعث نفوذ مواد شيميايي به 

براي خنثي كردن مواد  دهد. شود و وسعت سوختگي را افزايش مي ها مي تر بافت هاي داخلي بخش

راي مثال از بازها براي خنثي كردن اسيدها) تالش نكنيد، ب( شيميايي با استفاده از مواد شيميايي ديگر

زيرا ممكن است سبب انجام واكنش شيميايي گرماده شده و در نتيجه آسيب بيشتري به مصدوم وارد 

 سوختگي، مصدوم را به مركز سوختگي و سوانح برسانيد. نگردد. در صورت شديد بود

 (نيتروژن و هليم مايع)مايعات كريونيك  با تماس حاصل از سوختگي) د
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 سوختگي حاصل از اسيدها •

 5بالفاصله قسمت آسيب ديده را با آب زياد بشوييد و سپس با محلول سديم بي كربنات رقيق (

در گليسيرين،  MgOدرصد) شستشو داده و بعد محل سوختگي را با كمي پارافين يا پماد 

 چرب كنيد

 )قلياباز (سوختگي با  •

درصد آمونيوم كلريد يا محلول اشباع  5آب و بعد شستشو با محلول  شستشو با مقدار زيادي

 درصد استيك اسيد و مجددا شستشو با آب. 2شده بوريك اسيد و يا محلول 

 سوختگي با فسفر •

درصد نيترات نقره  1درصد سولفات مس و يا محلول  1محل سوختگي را بايد با محلول 

 شستشو داد.

 سوختگي با برم •

آب شسته و سپس با گليسرين چرب كرده و اگر ناراحتي ادامه داشت پس از با مقدار زيادي 

 مدت كمي گليسرين را با آب گرم شسته و از پماد سوختگي استفاده گردد.

 سوختگي با شعله  •

محل آسيب ديده را با محلول  3بود و يا نوع  2بود پماد سوختگي استفاده شود. اگر نوع  1اگر سوختگي نوع 

 درصد شسته و از پماد سوختگي استفاده گردد. 1ت سديم بي كربنا

 

 رقيق كردن اسيدها:

 در رقيق كردن اسيدها براي كارهاي روزانه توجه به نكات زير اهميت دارد.

 ظروف فلزي را نبايد براي رقيق كردن مورد استفاده قرار داد. -1
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در عمل بايستي هميشه اسيد را در آب ريخته ، نه آب را در اسيد زيرا اگر آب روي اسيد ريخته شود توليد  -2

 .كند به اطراف پخش ميت شدبه حرارت نموده كه با ايجاد حباب هاي هوا ذرات اسيد را 

 پس از رقيق كردن بايد مدتي بگذرد تا اسيد بتدريج سرد شود سپس از آن استفاده نمود. -3

ليه در آب به و در موقع تخ هدر موقع اضافه نمودن اسيد غليظ به آب سعي شود اسيد را با پيپت برداشت -4

  را مخلوط كرد. ن شيشه اي آني كرد و سپس با هم زلجداره داخلي ظرف خا

 :كار با اسيدها تذكرهاي ايمني 

اگاهي دارند بايد با  كامل كار با اسيدهاكه از خطرات ناشي از  كار با اسيدها بسيار خطرناك است و فقط افرادي

هاي زير را در آزمايشگاههايي كه اسيدهاي قوي و ساير مايعات سوزان موجود است و  مراقبت. آنها كار كنند

 .براي افراد احتمال خطر هست بايد رعايت گردد

ه اينگونه مايعات آلوده ب  كافي براي شستشو موجود باشد تا چناچه اگر بدن يا لباس افراد وسايل مناسب و -1

 .شستشو داده شود فوراً شد

 .باشد موجود مشخص بابرچسب چشم بايد هميشه در محل مناسب و يمقدار كافي داروي شستشو -2

اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسيد در ميان باشد بايد لباسهاي عايق اسيد، عينك ، كاله عايق اسيد ،  -3

 .پوتين ، دستكش الستيكي فراهم باشد

ظروف محتوي اسيدها بخصوص اسيد سولفوريك نبايستي در معرض تابش نور آفتاب قرار گيرد. آنها را در  -4

 شيشه هاي كدر و دور ازآفتاب قرار دهيد.

هنگام نقل و انتقال ظروف اسيد قبل از حمل اينگونه ظروف بايستي سرپوش ظرف را كمي شل كرد و پس از  -5

 بست. تخليه فشار آن درب آنرا محكم
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 كمك هاي اوليه

 .در صورت سوختگي پوست بدن در اثر تماس با مواد شيميايي از دستورات زير تبعيت كنيد

 

 بريدگي •

شوند. زماني كه دانشجو سعي كند يك همزن،  ترين حوادث در آزمايشگاه شيمي محسوب مي ها از شايع بريدگي

كند، در اين صورت شيشه شكسته شده و موجب  اي يا دماسنج را وارد سوراخ يك درپوش الستيكي لوله شيشه

 گردد. بريده شدن دست وي مي

 

ن يا دماسنج را با آب يا پارافين مرطوب نموده و براي محافظت اي، همز ت بدنه لوله شيشهدر اين مواقع بهتر اس

الستيك، بهتر انگشتان از پارچه يا دستكش استفاده كرد. همچنين براي بيرون آوردن اين گونه اشيا از سوراخ 

كنار زده و يكي دو قطره آب يا پارافين در كنار آن بچكانيد و با پيچ و تاب دادن لوله  است ابتدا كمي الستيك را

به نيروي بيشتر، بهتر است الستيك را  بايد توجه داشت كه در صورت نياز. اي، آرام آرام آنرا بيرون بكشيد شيشه

 لوازم اسقاطي تحويل دهيد. با يك كاتر بريد و يا آن را به انبار

سيلين استفاده كنيد و ياگربريدگي خفيف بود بگذاريد براي چند ثانيه مقداري خون خارج شود و بعد از  پودر پن

آن را با يك باند تميز ببنديد. اگر بريدگي شديدتر بود پس از ضدعفوني كردن محل باند تميز روي آن قرار داده 

 ا ببنديد.و با تنسوپالست روي بريدگي ر
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 و ايجاد بريدگي اي انفجار و يا شكستن لوازم شيشه

اي از جنس پيركس بوده و نسبت به تغييرات دما استحكام بيشتري دارند؛ اما بايد توجه  هر چند وسايل شيشه

اي، حوادثي  داشت كه در صورت زياد بودن دامنه تغييرات دمايي، و يا تحت فشار قرار دادن اين ظروف شيشه

ها در مقايسه با  شكستن و يا انفجار رخ خواهد داد و با توجه به باال بودن ميزان سختي اين نوع شيشهچون 

 هاي معمولي است. هاي شكسته شده بيشتر از شيشه هاي معمولي، قدرت برندگي بخش شيشه

 

 پيشگيري هاي الزم

شده و شكسته  )ضبمنقمتراكم(ت اي داغ را زير شير آب سرد نگيريد، زيرا شيشه به سرع هاي شيشه ظرف -الف

 شود. مي

 اي شكسته شده و يا ترك خورده استفاده نكنيد. هيچگاه از وسايل شيشه-ب

اي  از محلولي كه در حال جوشيدن است غافل نشويد، زيرا ممكن است تمام محلول بخارشده و ظرف شيشه-ج

 شكسته شود.

 ندهيد. اي سر بسته حرارت هاي شيشه مواد شيميايي را در ظرف -د

 بشر و ارلن را به طور مستقيم حرارت ندهيد. براي اين كار از شعله پخش كن يا توري سيمي استفاده كنيد.-ه

اند و در اثر  خته نشدهو ظروف توزين را حرارت ندهيد، زيرا براي اين منظور سا استوانه مدرج، بالن حجمي-و

 شود. حرارت شكسته مي

. هاي شستشو، زخم راشسته و پانسمان نماييد كه با استفاده از محلولكمك هاي اوليه به بدين صورت است 

مثل ( خونريزي شديد و يا وجود اشياء خارجي  درصورت. گونه كرم يا پودر و امثال آنها استفاده نكنيد ازهيچ

 و مصدوم را به بيمارستان منتقل كنيد. درمحل بريدگي، به آن دست نزده )ذرات كوچك شيشه
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 مربوط به مواد شيمياييپيشگيري هاي 

تا جايي كه امكان دارد نگذاريد مواد شيميايي با پوست شما تماس پيدا كند و در صورت تماس موضع  -1

 تماس را با مقدار زياد آب يا هر ماده شستشو دهنده مناسب بشوييد.

 هرگز ماده شيميايي را نچشيد. -2

 شيميايي و حالل ها اجتناب شود.تا جايي كه ممكن است از استنشاق دود و بخارات مواد  -3

 

 آتش سوزي با مواد شيميايي

بايد به سرعت مواد منفجره و ساير مواد سوختي نظير الكل و اتر را از مجاورت آتش دور نمود و كليد هاي چراغ 

 solidcarbonگاز و دستگاه هاي الكتريكي را قطع كرد. براي خاموش كردن آتش بهتر است از سيلندر هاي 

dioxide .استفاده كرد. مخلوط شن و سديم بيكربنات براي خاموش كردن آتش مفيد است 

 رعايت نكات زير الزامي است:

هنگامي كه مايع قابل اشتعالي را در حالت رفالكس حرارت مي دهيد اطمينان حاصل كنيد كه تمام  •

 رابط ها محكم و بدون فشار باشند.

 از ظرفي به ظرف ديگر منتقل نكنيد. هرگز مايعات قابل اشتعال را در نزديكي شعله •

ر واكنش هنگامي كه واكنش گرمازايي را انجام مي دهيد يك حمام آب سرد يا يخ تهيه كنيد كه اگ •

 از آن استفاده كنيد. بخواهد از كنترل خارج شود

 محل نزديكترين كپسول آتشنشاني را ياد بگيريد. •

 محلول هاي اتري را تا مرحله خشك شدن حرارت ندهيد.
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 دستورات اختصاصي براي مسموميت با گاز ها

 

 

 

 

 

استنشاق گاز هاي سمي در آزمايشگاه باعث تحريك بيني و گلو و يا سرفه و سردرد مي شود و گاهي آثار 

 مسموميت با اين گازها پس از چند ساعت  آشكار مي شود. در اين گونه موارد از قواعد زير بايد پيروي كرد.

 انتقال داده و دكمه هاي لباس را در ناحيه سينه و گردن باز كنيد مسموم به هواي آزاد -1

غرغر كردن محلول سديم بيكربنات رقيق، بوييدن نعناع و آشاميدن چاي يا شير و يا جوشانده  -2

 دارچين با آب ، از كمك هاي اوليه موثر مي باشد.

 

. وارد ريه شده و جذب بدن شود بخارات و گازهاي حاصل از يك واكنش ممكن است از طريق مجاري تنفسي

بخار : از گيرند عبارتند ه قرار ميبرخي از بخارها و گازهاي رايج در آزمايشگاه كه به ميزان زيادي مورد استفاد

 …هيدروكلريك اسيد، آمونياك، هيدروژن دي سولفيد، اتر، نيتروژن اكسيدها، كلروفرم و

دهيد  درمواقعي كه احتمال مي. هود يا فضاي آزاد باز كنيد درب ظرف حاوي ماده شيميايي داراي بخار را در زير

 مي شود، واكنش را زير هود انجام داده و از ماسك مخصوص استفاده كنيد. گازي آزاد  در يك واكنش فراورده

كمربند و يقه مصدوم را شل . خيلي فوري مصدوم را از منطقه سمي خارج نماييد و او را در هواي آزاد قرار دهيد

 بيمارستان منتقل نماييد. وضعيت او را ارزيابي كرده ودرصورت لزوم به. يد و مسير تنفس او را باز نگهداريدكن
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 گاز آمونياك •

 استنشاق بخار استيك اسيد رقيق و بعد مانند دستور سوختگي با قليا عمل شود.

 گاز هاي برم، كلر، فلوريدريك و كلريدريك •

 % سديم بيكربنات1بعد شستشو با آب و محلول  استنشاق بخار محلول رقيق آمونياك و

 بخارهاي اسيد نيتريك و اكسيدهاي ازت •

 استنشاق بخار محلول رقيق آمونياك

 گاز هيدروژن سولفيد •

 شستشوي بيني و چشم با آب

 

 )بلعيدن مواد شيمياييمسموميت در صورت ورود مواد سمي به دهان(

از مواد شيميايي، مسموميت، سرگيجه، حساسيت و حالت بلعيدن مواد شيميايي باعث سوختگي داخلي ناشي 

 در موارد زير اتفاق بيافتد. شود و ممكن است  تهوع مي

 پر كردن پيپت از طريق مكيدن محلول -الف

 براي پركردن پيپت حتماً از پوآر استفاده كنيد و از مكيدن پيپت با دهان حتي براي پركردن آب خوداري كنيد.

 اكي در آزمايشگاهاستفاده مواد خور -ب

  .ازخوردن و نوشيدن در آزمايشگاه پرهيز شود

 شوخي كردن دانشجويان در آزمايشگاه -ج

به دانشجويان تاكيد كنيد كه آزمايشگاه محل آموزش است و از شوخي و شرط بندي در اين مكان جدا  خود 

 .داري كنند
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بگيريد. دهان را با آب  هاي پژشكي تماس اگر به هر دليلي  شخصي مسموم شد، با يك مركز كنترل مسموميت 

توان به كاهش سوختگي ناشي  شستشو دهيد. در صورت خوردن اسيد يا باز، با رقيق كردن آنها به وسيله آب مي

 از اين مواد دردستگاه گوارش كمك كرد.

د هاي آلي و مشتقات آن را بلعيده باشد، نبايد اقدام به رقيق كردن نمو حالل در صورتي كه فرد •

بازگشته و خطر خفگي را افزايش  كرد، زير امحتويات معده به حلق دار به استفراغو يا فرد را وا

بلعيده شده را به  فرد مصدوم را به پزشك برسانيد و قبل از درمان، نوع ماده شيميايي. دهد مي

 .پزشك اطالع دهيد

يخته و با مقدار زيادي آب اگر اسيد يا باز فقط داخل دهان شده باشد به سرعت ماده را بيرون ر •

دهان را شسته و بعد اگر اسيد وارد شده از آب آهك و اگر باز وارد شده از آب ليمو يا استيك 

 % براي شستن دهان استفاده شود.5اسيد 

با  mgoاگر اسيد فرو برده شده پس مقدار زيادي آب نوشيده و پس از آن آب آهك يا مخلوط  •

 آب يا شير خورده شود و به هيچ وجه از داروهاي تهوع آور يا بيكربنات سديم استفاده نشود.

اگر باز فرو برده شده پس مقدار زيادي آب خورده شود و سپس سركه يا آب ليمو يا آب نارنج  •

 بخوريد و به هيچ وجه از داروهاي تهوع آور استفاده نشود.

دهان شد از يك داروي تهوع آور استفاده شود و بعد شير  اگر نمك هاي آرسنيك يا جيوه وارد •

 و يا سفيده تخم مرغ در آب سرد و روغن كرچك استفاده شود.

 خورده شد به مريض مقداري شير داده . استفاده از آب آهك نيز مفيد است. HFاگر  •
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 ورود مواد به چشم 

 

 

 

 

ايمني در آزمايشگاه است. چشم عضو بسيار حساسي است، ها در آزمايشگاه از مهمترين مسايل  محافظت از چشم

ايمني استفاده كرد، در غير اينصورت ممكن است موارد زير  بنابراين به محض ورود به آزمايشگاه بايد از عينك

 :به چشم آسيب برسانند

 افتادن و يا فرو رفتن اجسام خارجي در چشم، مثل ذرات پرتاب شده از انفجار شيشه -الف

شده در قسمت سفيدي چشم را خارج كنيد و اگر جسم فرو رفته  ت امكان به آرامي جسم وارددر صور

بايد حداقل حركت به جسم خارجي فرو رفته در چشم داده شود . پس هر دو  باشد به آن دست نزنيد و

و به بيمارستان تخصصي چشم  بسته چشم را با گذاشتن يك ليوان يكبار مصرف روي چشم آسيب ديده

 .كي برسانيدپزش

ها كه از  تماس هر نوع ماده شيميايي از طريق دست يا پرتاب بخار يا محلول آنها به بافت لطيف چشم-ب

 مواد پروتئيني ساخته شده اند صدمه مي زند.

ها هنگام شستشو باز بوده و از باالي بيني به  كامالً با آب شستشو داد. چشم هارا دراينصورتبايدچشم

 دقيقه ) انجام گيرد و سپس براي مشورت به پزشك مراجعه شود. 20تا  5خارج عمل شستشو (
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اگر مواد قليايي وارد چشم شد با آب چشم را شسته و در صورت احساس ناراحتي چند مرتبه و  •

قطره روغن كرچك يا پارافين در چشم بريزيد. در صورت لزوم مي توان با محلول  2هر مرتبه 

 % بوريك اسيد چشم را بشوييد.1

%سديم 1اگر مواد اسيدي وارد چشم شد پس از شستشوي چشم با آب چشم را با محلول  •

 بيكربنات بشوييد.

 

 

  آن كنترل راههاي و حريق

 هر وقوع است اشتعال قابل مواد زاي حرارت سريع اكسيداسيون و شيميايي عمليات سري يك از عبارت آتش

 ، حرارت عامل سه بايد سوزي آتش يك ايجاد براي. دارد وقوع محل شيميايي و فيزيكي هاي زمينه به نياز آتش

 كامل با حريق.  دهند تشكيل كامل مثلث يك تا باشند داشته حضور محل در كافي اكسيژن و سوخت قابل ماده

 .آيد مي بوجود حريق مثلث شدن
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 علل و شرايط بروز حريق

 مهمترين عوامل عبارتند از :

 آتش گيري مستقيم  مانند نزديك نمودن شعله به مواد سوختني 

افزايش تدريجي دما:  افزايش دما در يك توده زغال سنگ يا مواد آلي يا حيواني كه به تدريج دماي آنها در اثر 

 فشار و فعل و انفعاالت باال رفته و شروع به سوختن مي كند.

و اسيد ، پتاسيم و آب ، فسفر با اكسيژن هوا و .....مي تواند  واكنشهاي شيميايي : واكنشهايي نظير تركيب آب

 عامل شروع حريق باشد.

 اصطكاك : مالش بين دو جسم آتش گير مانند دو قطعه چوب خشك و .....

 دسته بندي انواع حريق 

براي سهولت در پيشگيري و كنترل آتش سوزي ، حريق ها را برحسب ماهيت مواد سوختني به دسته هاي 

 لفي تقسيم بندي مي كنند.مخت

 : مواد جامد و خشك كه خاكستر به جا مي گذارند مانند چوب و كاغذ و پالستيك و ..... Aطبقه 

 : مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال  Bطبقه 

 : گازها و مايعات يا مخلوطي از آن ها ، گاز مايع و گاز شوي  Cطبقه 

 : ناشي از فلزات كه سريعاً اكسيد مي شوند مانند منيزيوم ، پتاسيم و ..... Dطبقه 

 : شامل حريق هاي الكتريكي  Eطبقه 
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 روشهاي عمومي اطفاء حريق 

اصوال اگر بتوان يكي از اضالع هرم حريق ( حرارت ، اكسيژن ، ماده سوختني ) را كنترل و محدود نموده يا قطع 

 كرد، حريق مهار مي شود:

 Aف) سردكردن كه اين عمل عمدتاً بوسيله آب انجام مي گيرد. اين روش براي حريق هاي دسته ال

 مناسب ميباشد.

 ب) خفه كردن كه پوشاندن روي آتش با موادي است كه مانع رسيدن اكسيژن به محوطه آتش گردد.

يان ، جابه جا ج) حذف ماده سوختني : اين روش در ابتداي بروز حريق امكانپذير بوده و با قطع جر

 كردن مواد وجدا كردن منابعي كه تاكنون حريق به آنها نرسيده ميباشد.

 مواد خاموش كننده آتش :

 )  co2مواد سرد كننده ( آب ، گاز  -الف

 خاك ، ماسه و شن ) co2,مواد خفه كننده ( كف  -ب

 ) co 2و  N2مواد رقيق كننده هوا( -ج

 آب 

يكي از ساده ترين و در عين حال موثر ترين روشي است كه تمام استفاده از آب براي كنترل حريق 

افراد با آن آشنا هستند همان اندازه كه استفاده از آب مي تواند در خاموش كردن آتش مفيد باشد به 

 همان اندازه هم مي تواند در استفاده نابه جا ايجاد مخاطره و گسترش حريق يا خسارت نمايد .
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) ماده اوليه براي اطفاءآب مي   Aز خود خاكستر بر جا مي گذارند (گروه در آتش سوزي هايي كه ا

 باشد .

 كف آتش نشاني :

كف بصورت محلول تهيه مي گردد كف در هنگام استفاده ، با گسترش فراواني كه دارد مي تواند روي  

مي   Bع حريق را پوشانده و مانع رسيدن اكسيژن و صعود گازهاي ناشي از حريق گردد در حريق نو

 توانيم از كف آتش نشاني استفاده كينم كه باعث خفه كردن حريق مي شود.

 :  CO2گاز دي اكسيد كربن 

دي اكسيد كربن گازي است غيرقابل احتراق ، بي بو ، غير سمي و سنگين تر از هوا وعالوه بر آن حاوي 

 الكتريسته نيز نمي باشد . مكانيسم آن هنگام حريق به سه صورت است :

ول خفه كردن آتش با تشكيل يك اليه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا ، دوم رقيق كردن اكسيژن هوا ا

 در اطراف محوطه حريق و سوم سرد كرد ن آتش .

اين است كه باعث خسارت به مواد موجود در محيط حريق نمي شود .   CO2از ديگر خصوصيات گاز 

CO2   است زيرا به دليل عدم هدايت برق و عدم وجود مواد براي حريق هاي الكتريكي بسيار مناسب

 باقي مانده باعث اتصال يا خرابي در سيستمهاي  حساس نمي گردد.

 در هوا متناسب با ماده در حال اشتعال است .  CO2براي خاموش نمودن آتش ، تراكم 

 پودرهاي خاموش كننده :
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ي بنيان كربنات ، سولفات يا فسفات مي باشند ، استفاده از پودر برخي از مواد شيميائي كه معموالً دارا

يكي از راههاي متداول و ساده خاموش كردن آتش از طريق خفه كردن آن است اين تركيبات به راحتي 

بكار مي روند ، به همين دليل در استفاده هاي عمومي معموال   A,B,Cجهت اطفاء انواع حريق هاي 

به اين تركيبات پودر شيميايي گفته مي شود . نام ذكر  اين تركيب خاموش كننده توصيه مي گردد.

شده نبايد با پودر خشك اشتباه گرفته شود زيرا پودر خشك داراي تركيبات متفاوت و استفاده از آن 

در سطح قاعده حريق   CO2براي اطفاء حريق فلزات ميباشد. پودرهاي شيميايي تحت فشار ازت يا 

ورتي كه فرد آموزش كافي ديده باشد به راحتي آتش را خاموش بصورت جارويي پاشيده شده و در ص

 مي كند.

 پودر خشك :

اين پودر براي خاموش كردن حريق فلزات قابل اشتعال مانند سديم ، پتاسيم ، منيزيوم و مانند آن بكار 

 مي رود .
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 پايش : 

روش هاي كاري و رويه هاي پيشگيري از مواجه كاركنان با مواد خطرناك   تعيين سياستهاي كاري ، فعاليتها ،

فقط بخشي از برنامه موثر ايمني مي باشد. تعيين همزمان پايش يا بازخورد سيستم براي حصول اطمينان از 

 كاركرد خصوصيات حفاظتي واقعا ضروري است . 

 

 پايش شيميايي : 

پايش كننده هاي شيميايي توانايي اندازه گيري مستقيم غلظت در منطقه تنفسي اشخاص را دارا مي باشند. از 

در  VOCابزارهاي مناسب براي كشيدن هواي عبوري از سل و پايش استفاده مي شود. مانند اندازه گيري 

 آزمايشگاه.

 

 كمكهاي اوليه

هر فردي ممكن است در موقعيتهايي قرار بگيرد كه قبل از رسيدن پزشك و متخصص، افراد مصدوم نياز به 

كمك و ياري او داشته باشند. اينچنين موقعيتهايي ميتواند در خانواده، محل كار، خيابان و يا هر محل ديگري 

دي ناشي از اتالف زمان تا رساندن به پيش آيد. براي اينكه بتوانيم در چنين مواقعي مصدومين را از خطرات ج

مركز درماني يا پزشك برهانيم، بايد از اصول كمكهاي اوليه آگاهي داشته باشيم و آن را بعنوان يكي از مهارتهاي 

 اصلي زندگي فرا گيريم. 

 براي آشنايي با كمكهاي اوليه و چگونگي انجام آنها مي توانيد به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:
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 http://www.emdadgar.com/learnfa.htm  : پايگاه اينترنتي امدادگران ايران

 كه پيشگيري هاي الزم به ترتيب براي مورد اول (آتش سوزي) به صورت زير مي باشد:

 

 فرم گزارش خطر

سيم برق تا افتادن يك قطعه آجر از ارتفاع افراد حاضر در  در هر مكان خطرات مختلفي از امكان تماس با يك

آن مكان را تهديد مي كنند. اين خطرات مي توانند در موقعيتهاي مختلف موجب بروز آسيب هاي غير قابل 

جبران شوند. از اينرو بر هر فرد الزم است كه با مشاهده عوامل خطر، در جهت رفع آنها اقدام نموده و در صورت 

) و يا هر مرجع قابل اعتماد ديگري گزارش HSEكان مراتب را به امور ايمني، بهداشت و محيط زيست (عدم ام

 رامي توانيد از فرم هاي زير استفاده نماييد. فرم  حكيم سبزواريدانشگاه  علومدهد. براي اين منظور در دانشكده 

 تكميل نموده و سپس به آدر سهاي ذكر شده در فرم ارسال نماييد.

 

 رم گزارش خطرف

 :نوع خطر

 :محل خطر

 توضيح كامل خطر: 

 :زمان مشاهده خطر

 اقدامات پيشگيرانه انجام شده در ارتباط با خطر:
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 :نام و نام خانوادگي فرد گزارش كننده خطر 

 :شماره تلفن فرد گزارش كننده خطر

 آدرس تماس فرد گزارش كننده خطر: 

 :پست الكترونيك فرد گزارش كننده خطر

 شما چيست؟شغل 
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 فصل چهارم

 ايمني مواد نانو
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 فصل پنجم

 پسماند هاي شيميايي
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 مقدمه

 از و بوده انسان فعاليت از حاصل غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه شود مي گفته گاز و مايع جامد، مواد به پسماند

 و تركيب لحاظ از .شود مي انجام مختلف ديدگاههاي از پسماندها بندي طبقه .شود مي تلقي زائد توليدكننده نظر

 را صنايع بخصوص مختلف بخشهاي ضايعات از اي عمده بخش شيميائي پسماندهاي دهنده، تشكيل مواد ساختار

 امكان كه است افزايش به رو و گسترده آنقدر توليدي و مصرفي شيميائي مواد طيف .دهند مي اختصاص خود به

 روشهاي با مطابق كه است شده سعي راهنما اين در .ندارد وجود مواد كليه براي واحد دستورالعمل و راهنما تدوين

 معرفي آنها امحاء روشهاي و شيميائي پسماندهاي بندي كد و بندي طبقه مختلف روشهاي دنيا در مرسوم و مقبول

 .گردند

 باشد، آميز مخاطره زيست محيط يا زنده موجودات براي پسماند اگر بخصوص توليدي، پسماند هر مديريت در

 محسوب روش ترين مطمئن حال عين در و مقبولترين راهكار اين .است پسماند آن توليد عدم يا حذف اول، اولويت

 در .نيست امكانپذير هميشه كنترلي راهكار اين اتخاذ ... و اقتصادي فني، هاي محدوديت به توجه با .شود مي

 بازيابي، بازمصرف، توليد، كاهش همچون ديگري راهكارهاي به بايد توليدي، پسماند حذف امكان عدم صورت

 ميسر روشها اين از يك هيچ اجراي امكان چنانچه .شود انديشيده )اولويت ترتيب به( پسماند تصفيه و بازيافت

 در راهكار آخرين پسماندها امحاء بنابراين .)1 شكل( گردد مي امحاء توليدي پسماند مرحله، آخرين در نباشد

 را شده ذكر روشهاي از استفاده بايستي آن از قبل پسماندها كنندگان توليد و است توليدي پسماندهاي مديريت

 هرگونه ايجاد بدون آن اجراي بودن مشكل اقتصادي، هاي هزينه دليل به پسماندها امحاء .نمايند سنجي امكان

 و كنندگان توليد طرف از پذيرش و مقبوليت كمترين داراي ديگر مسائل و محيطي زيست و بهداشتي سوء اثرات

 در پسماندي هر امحاء برنامه بودن آميز موفقيت از اطمينان براي بنابراين .باشند مي نظارتي و اجرائي مراجع حتي

 .باشد مي موجود شرايط در مديريتي امكانپذير مديريتي راهكار تنها امحاء، كه شود اثبات بايستي اول قدم
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 و غلظت و ويژگيها تركيب، شيميائي، ساختار بايستي اول قدم در شيميائي، پسماند هر مناسب مديريت منظور به

 مديريت مختلف مراحل است قادر تنهائي به شده ذكر متغيرهاي از يك هر .شود مشخص پسماند آن توليد مقدار

 مناسب راهكار اتخاذ براي لذا .دهد قرار تأثير تحت را پسماند امحاء و نقل و حمل ذخيره، آوري، جمع از پسماند آن

 شود. مي ارائه آنها كدبندي و بندي طبقه روشهاي اول گام در شيميائي مواد امحاء مديريت براي

 
 توليدي پسماندهاي خصوص در گيري تصميم مراحل سلسله -1 شكل

 

 تعاريف و اصطالحات

 ):Disposal( امحاء

 است زير موارد شامل كه باشد مي پسماند مديريت مرحله آخرين

 امحاء از قبل پسماند تصفيه
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 انرژي بازيافت بدون يا با پسماند سوزاندن

 آب يا خاك در پسماند دفع

 پسماند دائمي يا نامحدود مدت، بلند ذخيره

 مراجعي توسط آن زمان مدت كه موقتي ذخيره هاي دوره شامل پسماند مدت طوالني ذخيره :نكته

 آمريكا زيست محيط از حفاظت سازمان همچون )EPA( .باشد نمي شده، مشخص

 

 گذاري محفظه )Encapsulating(: بطور كه شود مي ايجاد اي سازه آن طي در كه فرآيندي

 مي احاطه محكم، هاي سازه ديگر يا بتون توسط پسماند شده موم و مهر )كانتينرهاي( ظروف كامل

 كاهش پسماند يا ظروف با آب فيزيكي تماس محدودسازي طريق از شيرآبه تشكيل احتمال تا شوند

 .يابد

 الكتريكي پسماند )E-Waste(: جريان به خود عملكرد براي كه هستند الكتريكي يا برقي تجهيزات

 هستند مصرفي وسايل و ها مجموعه زير قطعات، كليه شامل( هستند وابسته الكترومغناطيسي ميدان يا الكتريكي

 :از عبارتند الكتريكي پسماند هاي نمونه از برخي .)اند بوده آنها انداختن دور زمان در الكتريكي وسايل از جزئي كه

 تيونرها و تصويري و صوتي ها كننده پخش تلويزيون، مثل سرگرمي يا مصرفي الكتريكي وسايل -الف

 همراه و ثابت تلفنهاي ها، رايانه مثل ارتباطي فناوري و اطالعاتي اداري، وسايل -ب

 شوئي ظرف و شوئي لباس ماشينهاي ماكروويو، يخچال، مثل خانگي وسايل - ج

 المپها انواع مثل روشنائي وسايل -د

 )ثابت صنعتي برقي وسايل استثناء به( برقي دريلهاي مثل برقي ابزار – ه

 به مربوط وسايل و كنترلي ماشينهاي بازيها، اسباب مثل تفريح و ورزش براي استفاده مورد وسايل -و
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 اندام تناسب

 كمپوست )Compost(: ميكروبيولوژيكي شده كنترل شكل تغيير از حاصل شده پاستوريزه مواد

 حداقل براي )باال دماي( ترموفيليك و هوازي شرايط تحت شدن كمپوست قابل آلي پسماند يك

 هفته شش

 خانگي پسماند )Domestic Waste(: خانگي فعاليتهاي حين در توليدي پسماند

 خشكشوئي هاي پسمانده )Dry cleaning residues(: خشكشوئي فعاليتهاي توسط شده توليد پسماند

 پذيري )انفجار يا( اشتعال دامنه )Flammable or explosive range(: يك تراكم از اي دامنه

 .شد خواهد ايجاد انفجار يا اشتعال باشد، داشته وجود افروزشي منبع اگر حد آن در كه بخار يا گاز

 :از عبارتند كه باشد مي حد دو داراي دامنه اين

 انفجار پائين حد -الف )LEL(: آن اشتعال امكان كه هوا در بخار يا گاز يك )حجمي( تراكم كمترين

 .دارد وجود

 انفجار باالي حد -ب )UEL(: آن اشتعال امكان كه هوا در بخار يا گاز يك )حجمي( تراكم بيشترين

 .دارد وجود

 از كمتر تراكمهاي در :نكته LEL از بيشتر و UEL شرايط، ساير وجود عليرغم بخار يا گاز يك

 .داد نخواهد رخ انفجار يا اشتعال

 خطرناك پسماند )Hazardous wastes(: ويژگيهاي از يكي حداقل داراي كه است پسماندي

 توسط شده تعريف EPA به( ناخواسته و دورريز ماده هر شامل خطرناك پسماند كلي بطور .باشد

 در توانند مي زائي عفونت يا شيميائي فيزيكي، ويژگيهاي دليل به كه هستند )راديواكتيو مواد استثناء

 سالمت براي جدي مخاطرات نشوند، مديريت يا امحاء حمل، ذخيره، تصفيه، درستي به كه صورتي
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 .نمايند ايجاد زيست محيط و زنده موجودات يا انسانها

 سوزاندن )Incineration(: تواند مي فرآيند اين كه آنها امحاء منظور به پسماند حرارتي تجزيه

 .باشد انرژي بازيافت بدون يا انرژي بازيافت با همراه

 خنثي پسماند )Inert wastes(: يا شيميائي فعال خواص هيچگونه داراي كه است جامدي پسماند

 بيولوژيكي و شيميائي فيزيكي، شكل تغيير محيطي زيست لحاظ از پسماند اين .باشد نمي بيولوژيكي

 .دارد محيطي زيست مخرب اثرات ايجاد براي ناچيزي پتانسيل و كند نمي چنداني

 خاكچال )Landfill(: در آنها شده كنترل دفن طريق از پسماند امحاء براي استفاده مورد محل

 عبارت كه شود مي بندي طبقه گروه سه به شده دفن زباله حجم به بسته محل اين .زمين سطح يا داخل

 :از است

 بزرگ خاكچال -الف )Larg landfill(: تقريباً( تن هزار 131 از بيش ظرفيت با پسماند دفن محل

 )مكعب متر هزار 011 معادل

 متوسط خاكچال -ب )Medium landfill( : 131 تا تن هزار 02 بين ظرفيت با پسماند دفن محل

 )مكعب متر هزار 011 تا مكعب متر هزار 20 بين تقريباً( هزارتن

 كوچك خاكچال -ج )Small landfill(: هزار 20 از كمتر( تن هزار 02 از كمتر ظرفيت با دفن محل

 )مكعب متر

 خاكچال گاز )Landfill gas(: داخل در شده دفع يا انباشته هاي زباله تجزيه از حاصل گازهاي

 .باشند مي گازها اين اصلي اجزاء كربن اكسيد دي و متان گازهاي .خاكچال

 شيرآبه )Leachate(: .شود مي توليد آن تجزيه اثر در يا كند مي تراوش زباله داخل از كه مايعي

 و نمكها فلزات، مغذي، مواد به آلوده بالقوه بطور و كرده نفوذ زباله داخل به كه آبي شامل شيرآبه
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 .باشد مي نيز شده آن تجزيه محصوالت و معلق يا انحالل قابل تركيبات ساير

 مايع پسماند )Liquid wastes(: دماي در كه است پسماندي كليه شامل C در آنكه از فارغ 01°

 يا باشند شده امحاء خود بندي بسته يا ظرف با همراه آنكه از صرفنظر و نباشند يا باشند مظروف يا بسته

 .است مايع حالت داراي نباشند،

 مواد بازيافت تسهيالت Material Recovery Facility( MRF(: مخصوص ذخيره جايگاه

 براي پسماند ذخيره انبار بر عالوه جايگاه اين .وسايل بازيافت منظور به آنها پااليش براي پسماند

 باشد. مي آنها كردن كمپوست

 كلرينه پلي فنيلهاي بي پسماند

 اند شده هيدروژن جايگزين كه است مختلف تعداد در . PCB شيميائي فرموالسيون داراي

 C12H10-nCln مقدار كه باشد مي n طبقه زير گروه سه به تركيبات اين .باشد تواند مي 11 تا 1 بين

 :اند شده بندي

 پسماند - الف PCB كه )تجهيزات در موجود مواد شامل( مصرفي قابل غير ماده هر :شده فهرست

)21g( 21 ( آستانه مقدار يا mg/kg( آستانه تراكم از بيشتر يا معادل اندازه در PCB تركيبات حاوي 

 .باشد

 پسماند -ب PCB كه )تجهيزات در موجود مواد شامل( مصرفي قابل غير ماده هر :نشده فهرست

 تركيبات حاوي PCB آستانه تراكم كمتر اندازه در )mg/kg آستانه مقدار يا ) g( 21 از بيشتر و ) 21

 براي شده تعيين مقدار PCB آزاد هاي )mg/kg .باشد )0

 پسماند -ج PCB حاوي كه اي زباله يا ماده هر :آزاد PCB از كمتر تراكم با mg/kg .باشد 0

 پيروليز )Pyrolysis(: مستلزم كه حرارت توسط شده چگال ماده يك گرماگير شيميائي تجزيه
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 انجام آنها حضور در واكنش است ممكن آنكه عليرغم نيست ديگري واكنشگر يا اكسيژن با واكنش

 .شود مي آغاز باال دماي در مولكولي شكست با شيميائي واكنش اين .شود

 بازيافت )Recovery(: مي استخراج پسماند مواد جريان از مواد يا انرژي آن طي در كه فرآيندي

 .شود

 بازيابي )Recycling(: بازيافتي مواد تبديل براي )زيستي فرآيندهاي شامل( فرآيندها از اي مجموعه

 به تواند مي فرآيندها مجموعه اين .مفيد محصوالت يا و مواد به اند شده دفع پسماندد عنوان به كه

 :باشد زير شكل دو از يكي

 شده اصالح )محصول( خروجي آن طي در كه پسماندها بازيابي چرخه :بسته بازيابي چرخه -الف

 .گيرد مي قرار استفاده مورد توليدي سيستم همان )اوليه ماده( ورودي عنوان به فرآيند

 سيستم ورودي عنوان به شده اصالح خروجي كه پسماند بازيابي فرآيند :باز بازيابي چرخه -ب

 .گيرد مي قرار استفاده مورد ديگر توليدي

 بازمصرف )Reuse(: يا مشابه اهداف براي بيشتر فرآوري بدون توليدي پسماند يك از مجدد استفاده

 وسايل نگهداري يا كاال بندي بسته براي دوم دست هاي جعبه از استفاده مثال عنوان به متفاوت

 .باشند نمي هم مترادف بازمصرف و بازيابي هاي واژه :نكته .خانگي

 شده فهرست پسماندهاي )Scheduled wastes(: تركيب چند يا يك حاوي كاالي يا ماده

 :از عبارتند عمدتاً مواد اين .است بيشتر شده تدوين آستانه مقدار يا غلظت از آنها مقدار كه شيميائي

 آلي ماهيت با مواد

 بيولوژيكي يا فيزيكي شيميائي، تجزيه برابر در مقاوم

 آبزيان و گياهان حيوانات، انسانها، حيات براي سمي
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 جانوران و گياهان انسانها، در زيستي تجمع قابليت داراي

 پسماند )Waste(: كه زائدي يا ناخواسته شده، رها شده، رد انداختني، دور وسيله يا كاال ماده، هر

 مي آن اصلي توليد روش از مجزا عمليات توسط تصفيه يا بازيافت بازفرآوري، بازيابي، يا فروش براي

 مقررات و قوانين توسط كه است اي ماده هر اين بر عالوه .باشد نشده يا شده گرفته نظر در تواند

 .باشد شده اعالم پسماند عنوان به ذيصالح مراجع توسط

 فاضالب )Wastewater(: 1 از كمتر يك هر آنها آلي مواد و معلق مواد ميزان كه مايع پسماندهاي

 .باشد درصد

 شيميائي پسماندهاي كدبندي و بندي طبقه 3-

 كه نمايد مشخص كه است شيميائي پسماند كننده توليد وظيفه پسماند، مديريت نخست گام در

 شيميائي، پسماندهاي كدبندي و بندي طبقه براي .باشد مي گروه كدام به متعلق اش توليدي پسماند

 پيشنهادي شيوه براساس روش رايجترين EPA به شيميائي پسماندهاي شيوه اين از اقتباس با .باشد مي

 .شوند مي بندي طبقه ناشناخته خطر با پسماند يا 0 خطر بي پسماند و 1 خطرناك پسماندهاي گروه دو

 خطرناك شيميائي پسماندهاي 1-3

 :قادرند شيميائي يا فيزيكي ويژگيهاي غلظت، مقدار، دليل به كه هستند شيميائي پسماندهاي

 يا درمان قابل غير شديد بيماريهاي يا مير و مرگ افزايش در )توجه قابل( سهيم يا ايجاد باعث -الف

 يا شوند انسانها در كننده ناتوان پذير برگشت بيماريهاي

 يا بالقوه مخاطره نشوند، ديگر مديريتي اقدام هر يا امحاء تصفيه، حمل، ذخيره، مناسب بطور اگر -ب

 .كنند ايجاد زيست محيط يا انسان سالمت براي اساسي

 عنوان تحت كد يك با توان مي را خطرناك شيميائي پسماندهاي زيانبار اثرات و ويژگيها مخاطرات،
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 هر آنها، سمي اثرات نوع و پسماندها آميز مخاطره ويژگيهاي گرفتن نظر در با .داد نشان خطر كد

 كد با را ويژگيها اين .باشد خطرناك ويژگي چند يا يك داراي تواند مي خطرناك شيميائي پسماند

 .نمايند مي مشخص 1 جدول در مندرج شرح به خطر

 پسماندهاي و 1 شده فهرست پسماندهاي گروه زير دو در كل بطور خطرناك شيميائي پسماندهاي

 شامل ديگر گروه زير دو مراجع از برخي در .شوند مي بندي طبقه 0 خطرناك ويژگيهاي داراي

 جهاني، پسماندهاي .اند شده افزوده قبلي گروه زير به نيز 4 مخلوط پسماندهاي و 3 جهاني پسماندهاي

 مي توليد كشورها از بسياري توسط و )صنعتي فقط نه( مختلف منابع توسط كه هستند پسماندهائي

 حداقل و راديواكتيو مواد از مخلوطي از مركب كه هستند پسماندهائي نيز مخلوط پسماندهاي .شوند

 مشخص گروه زير دو اين از شده انجام تعريف با .باشند مي خطرناك شيميائي پسماندهاي از يكي

 در لذا و بوده مشكل ويژه و شده فهرست پسماندهاي گروه زير دو از آنها كامل تفكيك كه است

 .است شده صرفنظر آنها از منابع از بسياري

 

 انهدام و دفع مواد زايد : 

طرح مورد استفاده براي انهدام مواد شيميايي و بيولوژيكي در آزمايشگاه بايستي بوسيله سرپرست تهيه شود و 

 اگر الزم بود توسط يك مشاور ايمني بازبيني شود .

نصب كنيد . از مخزنهاي برچسب دار استفاده كنيد. از قوطي هاي ايمني فلزي سيستم جمع آوري مناسب  -1

 براي ذخيره سازي حاللهاي زائد و مواد نامناسب استفاده كنيد.
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استفاده از مخازن ويژه براي ضايعات مواد بي نهايت خطرناك يا با سميت باال توصيه مي شود. همچنين بسته  -2

 شكسته شدن يا آسيب به مخزن درحين حمل و نقل بكار بريد . بندي ويژه اي براي پيشگيري از 

 -5هضم كردن و واكنش شيمايي -4تبخير سازي  -3دفن  -2سوزاندن  -1روشهاي انهدام مواد زايد شامل: 

 عمليات ويژه و استفاده از متخصصان دفع مواد زايد از شركتهاي ديگر ميباشد . 

 ضايعات شيمايي : 

ميتوانند تقطير، بازيابي و مورد استفاده قرار گيرند . حاللهاي غير قابل حريق درصورتيكه حاللهاي استفاده شده 

بخاراتشان مشكل محيطي بوجود نياورد، ميتوانند تبخير شوند. مقدار كمي از حاللهاي آتش گير و مواد شيميايي 

ها بصورت اسيدي هضم شوند كه مي توانند روي زمين آتش بگيرند، در مخزنهاي فلزي كم عمق يا در زباله سوز

. بسياري از مواد پايه اي قابل حل قبل از دفع نهايي درصورتيكه هيچ ضرري براي سيستم لوله كشي يا محيط 

نداشته باشند، مي توانند با دقت رقيق شده به سيستم فاضالب هدايت شوند . در هر صورت ممكن ، مواد 

 رايندهايي به تركيبات بي ضرر قبل از دفع تبديل نماييد.خطرناك را بوسيله واكنشهاي شيميايي يا ساير ف
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 آزمايشگاه چكيده قوانين

قبل از انجام هر كار آزمايشگاهي، خطرات (انفجار، آتش سوزي، ابزار و وسايل آزمايشگاهي، مواد  .1

 شيميايي و ......) و موارد ايمني آزمايشگاهي را مطالعه و رعايت فرماييد.

 آزمايشگاه الزامي است.پوشيدن روپوش در  .2

 برخي آزمايش ها حتما بايد زير هود مناسب صورت گيرند. .3

آزمايش ها در گروههاي دو يا سه نفري انجام مي گردد و هرگروه با همكاري هم گزارش كار هر آزمايش  .4

 را آماده مي كند.

 در طول برگزاري آزمايشگاه بدون اجازه مربي يا استاد، آزمايشگاه را ترك نكنيد. .5

براي اجتناب از حوادث احتمالي از شوخي با همگروهي هاي خود در حين انجام آزمايش و ايجاد  .6

 هرگونه بي نظمي به شدت پرهيز كنيد.

دستور كار آزمايش هر جلسه را مطالعه نماييد تا براي كار كردن و سواالت مربوطه آمادگي عملي و  .7

 ذهني الزم را داشته باشيد.

 كامل و دقيق يادداشت كنيد.نتايج آزمايش را به طور  .8

پس از پايان آزمايش هر جلسه از قطع بودن اتصاالت وسايل برقي و بسته بودن شيرهاي آب و گاز  .9

 اطمينان حاصل كنيد.

 نظافت ميز آزمايش، هود و وسايل آزماشگاهي بر عهده دانشجويان مي باشد. .10

 .كنيد از ريختن حالل هاي استفاده شده در سينك و فاضالب شهري اجتناب .11

 تمام حوادث و خطرات احتمالي را سريع به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيد. .12

 "عدم رعايت موارد باال در مرحله اول سالمتي شما را به خطر خواهد انداخت"

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

	جدول توصيفي بر چسب گذاري  ايمني  مواد شيميايي
	جدول توصيفي بر چسب گذاري مخاطرات مواد شيميايي
	بطور کلی استانداردسازي و ايمني كار در آزمايشگاه را به اختصار GLP (Good laboratory practice)
	مینامند. GLP دربرگيرنده اصولي به منظور طراحي، اجرا، مشاهده، گزارش و ثبت و بايگاني مطالعات آزمايشگاهي ميباشد.
	برچسب ظروف مواد و محلولهاي شيميايي
	فرم گزارش خطر

