
 آشنایی با نکات ایمنی کار در آزمایشگاه

 و ایمنی رعایت. است محیطن ای دانشجویان و کارکنانسالمت  حفظو ایمنی اصول رعایت آزمایشگاه، در موضوع نمهمتری ون اولی 
 پروسه رافرادي که دتمامی .نیست مستقیم استفاده و کارانجامصرفا حین  آزمایشگاهی، تجهیزاتو شیمیاییمواد با کاردر حفاظت

 دارند، فعالیت صنعتی تا آزمایشگاهی مقیاسدر آن دهاستفا تنهایدر و انتقال و نقلو يبند بسته شیمیایی، مادههر اولیهمواد يفرآور
 .هستند ایمنی اصول رعایتبه ملزم ينحو به
 با کار در خطر کاهش جهتدر مؤثرقدم  میتواند دانشجویان آگاهی سطح بردنباال  يبرا هایی برنامه اجرا و يیزبرنامه ر نتیجه در

 ییمنا ولبا اص جویاندانش فراگیر  نمودن آشنا آزمایشگاهی، يها فعالیت انجام  يبرا مهم گام ناولی ننابرایب باشد؛ شیمیاییمواد
 .است آزمایشگاه درکار  اتمقررو

 ) ها آزمایشگاه در کاري و ایمنی نکات با آشنایی( : اول بخش
 یم ها شیآزما انجام یعموم يها هیتوص و نکات ،یمنیا ها هیتوصو نکات شامل که ها شگاهیآزما کارو یمنیا نکات با بخش نیادر

 .میشویم آشنا باشد،
 :ایمنی هاي هیتوص و نکات)  الف

 :از دنعبارت آنها نیمهمتر دیکن تیرعا را اديیز یمنیا نکات دیبا گرانید و خودالمتی س ظحف برا یمیش شگاهیآزمادر
 در زین و است خطرناك وي جدي کارها لمح شگاهیآزما رایز دیکن تیرعا را ضباطان وم ظن دیبا شگاهیآزما در کار هنگام - 1
 .دیباش دهیپوش یشگاهیآزما روپوش دیباار ک لمراحیماتم
 .دینده انجام را یشیآزما،ییایمیش مواد تالانفعاو  فعل از یکاف تالعااط نداشت بدون ای و شگاهیآزما مسئول اجازه بدون ز _ 2
 رد یکاف عاتالاطن نداشت صورت در و دیدهالع اط شگاهیآزما سئولم به دیبا باشد کوچک که هم قدر هر رااي  حادثه هرگونه _ 3 

 .دیکن يخوددار آن کنترل يبرا خودسرانه يکارها انجام از دیبا حادثه مهار مورد
 .دیکنحاصل نانیاطم آن فظرو سببرچ يرو نوشته صحت از دیبا شهیهم ییایمیشمواد بردنکار به از قبل - 4
 صورت نیادر باشد دیشد ییایمیشمواد انیم واکنش اگر اریز دینده شیزااف را شیآزما در شده گفته مزال ریمقاد و حجم هرگز -5

 .داد خواهد رخ دیشد انفجار
 .دینکن ينگهدار هقفس کی در ای و هم کنار را، دهندواکنش شدتبه گریکدی با توانندیم که يمواد فظرو -6
  هود ریز دیبا همواره را ...و ظیغل يدهایاس زن،بن ،اتر الکل،رینظ دکننیم دیتولیمس یاراتبخ ای و بوده فرّار کهیعاتیماف ظرو -7

 .شود انجام هود ریز در دیبا هم آنها از تبرداش یحت و دیکن ينگهدار
 بلکه د،ینکن کینزد باشد یم...و نکرب دیولفس بنزن، اتر، ل،الک رینظ ریگ آتش و فرّار مواد يمحتو کهیظرف به را اي شعله هرگز - 8

 .دینگهداردور گاریس آتشیحتو یکیالکتر هقرج، شعله هرگونه کناراز را وادم گونه نیا دیبا همواره
 خصوص به دیندار نگه آن فظر دهانه برابر در ماًیتقسم را ودخ رتوص زهرگ دیکن استشمام را یعیما بو دیخواهیم که یهنگام - 9

 .باشد شده رمگ الً قب آن داخل عیما اگر
 مواد به آنها بودن آلوده احتمال نباشند مه یسم ودموج وادم راگ یحت رایز دینکن مزهرا یمیش شگاهیآزما داخل مواد هرگز _ 10 

 .دارد وجود یسم
 .باشند داشته هم را مالز ییاراک و بوده نروش هوا يها هیتهو دیبا دیدار حضور شگاهیآزما در کهیزمان تا دیکن دقت _ 11
 و یبرقلیوسا همه بودن خاموش زین و ازگو آب یلاصي رهایش یتمام شدن بسته از دیبا حتماً شگاهیآزما ترك از قبل  _ 12

 .دیکن حاصل نانیاطم ییروشنا يها چراغ
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 سرد يکند به ینیچ و شهیش رایز دیکن يخوددار اند شده داغ یتازگ به که ینیچ ای واي  شهیش لیوسا به زدن دست از دیبا _ 13
 .مانند یم داغ یدتم تا هنوز رسند یم نظر هب دسر کهیحال در و شوندیم

 جامد آن داخل ماده اگر یحت د،یده یم ارتحر شیاآزم هلول در اًمخصوص و یگاهشیآزما فروظ لداخ را يا ماده که یهنگام - 14
 به اند آمده وجود به حرارت اثر بر که يا شده دیتول يگازها که است نممک رایز دیرینگ گرانید ای و خود فطر به را شا هدهان باشد
 .برسانند بیآس شما
 که رایز دینکن مسدود درپوش ای تدس اب را آن هدهان هرگز دیده یم حرارت یشگاهیآزما فظرو در را يا ماده که یهنگام - 15

 .است ادیز اریبس وشدرپ ارهنک از داغ ادوم شجه ای و فظر انفجار احتمال
 دینکن مسدود درپوش ای دست با را آن هدهانز هرگ یشگاهیآزما فظرو داخل مواد زدنهم به و دادنتکان، کردن مخلوط برا - 16

 .باشد باز ای دیاس لیقباز یعاتیما يومحت فظر اگر مخصوصاً
 عاً یسر و دیکن اضافه آب به را دیاس جیتدر به و اطیاحت اب دیبا کیسولفور دیاس خصوص به وغلیظ  يها دیاس کردنقیرق يبرا – 17
 آب و دیاس دنش وطمخل رایز دینکن اضافه دیاس به را آب و نکرده عمل آن  فالبرخ چگاهیه تا دیباش مراقب و دیبزن مه هب را ولمحل
 نشواک يگرما از حاصل  ياه ابحب عیسر جوخر لیدل به شود اضافه دیاس به آب کهیصورت در و کندیم دیتول يادیز مايگر وارههم

 .شودی م دهیپاش فاطرا به دیاس قطرات
 و ظیغل کیدریکلر دیاس به اكیآمون ظیغل محلول ردنک افهاض دمانن يباز و يدیاس يقو و ظیغل يها محلول کردن مخلوط - 18 

 .دیده انجام کامل اطیحتا اب و جیتدر به دیبا را ددهنمی نشواک گریدکی با شدت به که بلعکس
 .دیکن استفاده یکیستال دستکش و یمنیا کنیعاز دیبا حتماً باز ای و دیاس ظیغل يها محلول از ادیز باًیتقر حجم با کار هنگام  - 19
 :ها آزمایش انجام عمومی هاي هیتوص و نکات )ب
 نرفت نیب از ای و ییایمیش مواد یخراب از یناش یالاحتم ياه هنیهز با و دیاین شیپ یمشکل ها شیآزما انجام در دیبخواه آنکه برا
 :از دنعبارت آنها  نیمهمتر که دیکنتوجه ادیز ها هیتوص و اتکه نب دیبا دیشون همواج اه تگاهدس و لیاوس
 تا دیبکش آب مقطر آب با کباری سپس و تهشس امالک یولمعم آبا ب داابت را شده استفاده فظرو ها شیآزما انجام از بعد شهیهم - 1
 .شود پاكف  ظرو جداره وير از دهمانیباق وباترس هیکل بتیتر نیبد
 ریادمق وجود یحت چون د،یبرنگردان آننده نگهدار یاصل فظر به را گرید به شده آلوده ای و شده استفاده ییایمیش مواد هرگز - 2
 .شود شیآزما کار هجینت در اخط و اشتباه موجب تواندیم شگاهیآزما در موجود ییایمیش وادم در یودگآل از یمک
 و ژنیاکس و شده فظر وارد هوا صورت نیا ریغ در چون دیببند الکام مواد برداشت از پس را ییایمیشمواد فظرو درب شهیهم - 3

 .شود فظر داخل ییایمیشمواد تیماه رغییتب موج دتوانمی  آن در ودموج ترطوب
 ییاه  قفسه در آنها دادن قرار از و دیکن يگهدارن رهیت فوظر در دیبا هشیهم را وندشیم دسافا ی و هیتجز نور مقابل در که مواد - 5

 .دیکن يخوددار، تابدیم اآنه بر دیخورشیم قتمس ورن که
 یمعمول آب از  آن يجا به گزره و دیکن استفاده مقطر آب از دیبا حتما تاس ازین رمقط آب به آنها در که ییها شیآزما انجام در - 6
 .شود هجینت در اخط بموج تواندیم کهدارد  وجود یگوناگون رسوبات و حالام یولمعم آب در رایز دینکن فادهتاس
 انهنش خط با عیما گود سطح که کرد دقت دیبا وارههم... وورتب ت،پیپ رینظ یلیاسو و هلول داخل عیما حجم خواندن هنگامدر - 7

 .کند عیینت را ولمحل قیدق محج تواند یم یواقع سطح عنوان به که است لوله داخل عیما يدوگ طحس طفق رایز باشد مماس فظرو
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 هستند ینیچ جنس از که...و ینیچ ولکپس ،ینیچ روزهک مانند یظروف داخل به ییایقل يقو و ظیغل ها محلول نختیر از - 8
 رابرب در باغل فوظر هگون نیاه کیالحدر وندش می فوظر نیا یخوردگ موجب ییایقل يقو و ظیغل يها محلول رایز دیکن يخوددار
 .هستند مقاوم يدیاس يها محلول

 يددارخو یالکل چراغ ای بونزن چراغ میمستق علهش يور رب بشرو نارل دمانن یظروف خصوص به و يا شهیش فظرو دادن حرارتاز - 9
 ورندخیم كتر فوظر نیا هجینت در و دسرمین فوظر ياج همه به کسانی طور به و نشده شپخ شعله يادم تحال نیا در رایز دیکن
 .کرد تفادهاس سوزن ي تور از دیبا اتفاق نیا از يریجلوگ برا که

 جنس ازف ظرو نیا کهنیا وجود با رایز دیکن يوددارخ مه میرمستقیغ طور بهی حت یخال اي شهیش فظرو دادنحرارتاز - 10
 .خورندیم ترك یحالت نیچن در اغلب تندهس حرارت برابر در ومامق و کسریپ شهیش

  آزمایشگاه به مربوط دیگر ایمنی نیقوان
 .دیکنزیپره یوخش ههرگون از گاهشیآزما در ارک امهنگ

 .شود يریجلوگ طیمح در یآلودگ ارانتش از ات دیکن تیئولمس اساحس ،وژيولیکروبیم گاهشیآزما در ارک انجام نیحدر - 1
 .دیینما  يدداروخ گاهشیآزما هب يوررضریغ لیاوس آوردن از ،یرچاق و یکروبیم یآلودگ بعلت - 2
 میتقمس ساتم از و دیکن تفادهاس سآن از م،ال يرو ترشگس تجه کرروبیم نتبرداش ای کشت طیمح رو کروبیم کشت هنگام - 3

 .دیکن اجتناب شده داده کشت کروبیم با  رهیغ و ارخودک دمانن لیاوس و ها تدس
 دور و زابي افض رد تیپل درب دنکرباز از و دهکرراک علهش راکنا حتم ،يزیآمرنگ جهت گسترش ای کشت اتیعمل انجام هنگام - 4
 .دیکن يوددارخ علهش از
 .دیباش تانیها تدس و ها لباس بمواظ اه رنگ يدگارمان تبعل يزیآمرنگ اتیعمل هنگام - 5
 .دیآوردر نت از را آن گاهشیآزما از جخرو هنگام باشدیم شگاهیآزما طیمح به مربوطا منحصر روپوش دنیپوش - 6
 اهگشیآزما ئولمس ای درسم به حتما د،یدش لیاوسا یف رااط طیمح یآلودگ متوجه قارچ، ای کروبیم با کار انجام نیح در اگر - 7
 .شود داماق آن ردنک لیتراس هب بتنس ات دادهالع اط
 .دیکنکار هود ریز و نموده استفاده کماس و تکشدس از احتم زا، يارمیب و اكخطرني اه قارچ و اه کروبیم اب ارک امهنگ - 8
 

 ایمنی ئمالع و هشدارها
 از عالاط بدون. باشند داشته کامل آشنایی استاندارد هاي نشانه با باید اول ي وهله در دارند سروکار شیمیایی مواد با دائماً که افرادي

 یطمح گونه این در که افرادي دیگر جان انداختن خطر به باعث بلکه اندازند، خطر به را خود جان است ممکن تنها نه ها، نشانه این
 ببرچس به موسوم برچسبی مواد این نگهداري و طرزکار با آشنایی براي سازنده ي کارخانه .شد خواهند نیز اند مشغول کار به ها

 .است مخصوص ي نشانه یا متالع سه شامل برچسب که چسباند می آنها روي) Safety Label( ایمنی
 .میدهد نشان را ماده خطر: اول ي نشانه 
 .میدهد نشان شود ناشی مواد این از است ممکن که را خطرهایی: دوم ي نشانه 
 .میدهد نشان را آنها از ماندن مصون چگونگی: سوم ي نشانه 

 آتش خطر همچنین و است ماده ودنب دهکشن و سمّی ي دهنده نشان است، آتش ي شعله و جمجمه شکل به که :اول ي نشانه
 .میکند مشخص را سوزي
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 خطرهاي چگونگی به اشاره است شده شروع Risk ي واژه از ) R ( حرف با و است عددي عبارت یک صورت به که :دوم ي نشانه
 :میشود تعریف زیر صورت به R:11-23-24-25 عبارت میکند، آن
 . نمیشود مشتعل سهولت به - 11
 . است مسمومکننده آن تنفس - 23
 . میکند مسموم را انسان پوست، بنا تماس صورت در - 24
 .میشود مسموم انسان بلعیدن، اثر بر - 25

S-16-: مانند است شده آغاز S حرف با و است عددي عبارت صورت به باز و دارد بودن مصون چگونگی به اشاره :سوم ي نشانه

 شآت از را ماده که است این معنی به 16 عدد. دارد ایمنی معناي هب Sicherheit انیآلم ي واژه هب ارهاش S است گفتنی. 44-27
 بیرون فرد دنب از وراًف را دهام این به آغشته لباس که دارد نکته این به اشاره 27 عدد نکشید، سیگار آن اورتمج در و دداری نگه دور

 .کنید مراجعه زشکپ هب راًوف ود،نب وبخ انحالت راگ که است این معنی به 44 عدد خرهالبا و بیاورید
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