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هر آزمایشی، بدون . آشنایی با خطرات ممکن در آزمایشگاه است بهترین راه براي جلوگیري از حوادث،

تمام . توجه به این که چند بار در گذشته انجام شده است، می تواند خطرات زیادي را به همراه داشته باشد

 .که شما اهمیت شناسایی خطرات هر آزمایش را پیش از انجام آن درك کنید بیان شداین مطالب براي آن 

همواره باید به آن توجه داشته باشید آن است که شما باید تمام مواد شیمیایی در آزمایشگاه را  نکته اي که

بسیار خطرناك و سمی قلمداد کنید مگر آن که از بی خطر بودن ماده اطمینان کامل داشته باشید و این نکته 

  .بدان معنی است که رعایت نکات ایمنی در مواجه با مواد شیمیایی الزامی است

حوادث یا جراحات به ندرت اتفـاق   ،در یک آزمایشگاه ایمن و استاندارد و در صورت رعایت موارد ایمنی

وقتی یک حادثه یا جراحت اتفاق می افتد عموماً به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و بی توجهی . می افتند

 .به آن هاست

  

ول ئنـه تـرس از مسـ    و نیت خود و دیگـران نکات ایمنی همگی براي سالمت شما بوده و امیدواریم براي ام

  .آن ها را به دقت رعایت کنید ،آزمایشگاه

  

  :ضوابط حضور در آزمایشگاه

وابط حضور در آزمایشگاه، ایمنی و قبل از ورود به آزمایشگاه الزم است که جزوات مربوط به ض -1

 .مطالعه شده و در آزمون مربوطه شرکت نماییدپسماندها نحوه ي نگهداري مواد و 

قلبی و افراد داراي بیماریهاي خاص حتما باید قبل از ورود، با مسئول  ناباردار و بیمار ياه مناخ -2

 .آزمایشگاه مشورت کرده و در صورت اجازه وي داخل شوند

 :هنگام ورود به آزمایشگاه الزم است وسایل حفاظت فردي الزم را به همراه داشته باشید -3

روپوش مناسب براي کار در آزمایشگاه ترجیحا به رنگ سفید، بلند و : روپوش آزمایشگاه - الف

گشاد باشد، دکمه هاي آن به گونه اي باشد که در مواقع اضطراري به سرعت از تن خارج شود، 

مایشگاه استفاده به محض ورود به آز. همچنین استفاده از روپوش هاي بسیار گشاد مناسب نیست

  .وش الزامی است و به هنگام خروج از آزمایشگاه آن را از تن خارج نماییداز روپ
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هنگام حضور در آزمایشگاه از کفش هایی استفاده کنید که کامال پاي : استفاده از کفش مناسب -ب

استفاده از کفش هاي جلوباز یا صندل و همچنین کفش هاي چرمی یا پارچه اي یا . شما را بپوشاند

  .دار مناسب نمی باشدکفش هاي پاشنه 

  عینک ایمنی: ج

  .از دستکش سالم و متناسب با دست خود استفاده کنید: دستکش: د

 :هنگام ورود به آزمایشگاه باید از مکان موارد زیر مطلع شوید -4

 جعبه کمک هاي اولیه  -

 کپسول آتش نشانی -

 و سینک هاي مجهز به فواره کوچک آب براي شستشوي چشم دوش اضطراري -

 و شوي چشمی محلول شست -

 پتوي خاموش کردن آتش -

 کیت مواد مقتضی براي خنثی سازي یا جذب مواد شیمیایی خطرناك ریخته شده بر زمین -

 لیست شماره تلفن هاي اضطراري -

 آژیر خطر دستی -

هر ماده اي که وارد آزمایشگاه می شود یا در آزمایشگاه تهیه می شود باید داراي برچسب اطالعات  -5

 .باشد) MSDS(اطالعات ایمنیو همچنین برگه 

  :برچسب ظروف حاوي مواد و محلول ها شامل موارد زیر می باشد

 اجزا/نام ماده -

 غلظت/درصد خلوص -

 ورود به آزمایشگاه/تاریخ تهیه -

 شرکت سازنده/فرد -

 هشدارهاي ایمنی -

 نام و شماره تلفن استفاده کننده -

به کتاب دکتر عاصم پور یا مراجع دیگر (  کنیدمواد مورد استفاده خود را در محل مناسب نگهداري  -6

 ..)مراجعه نمایید
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 .بدون هماهنگی با کارشناس مربوطه به دستگاه ها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه دست نزنید -7

مطالعه دستورالعمل کاربردي یا کسب راهنمایی هاي الزم جهت استفاده از هر یک از تجهیزات  -8

 .الزامی می باشد

یشگاه، باید از خطرات مـواد شـیمیایی و خطرهـاي ممکـن در آزمـایش هـا       در هنگام ورود به آزما -9

بدانند چـه خطرهـایی در آزمایشـگاه وجـود دارد،      افراداهمیت این که . اطالعات کافی داشته باشید

چگونه از آن ها دوري جویند و در صورت خارج شدن آزمایش از کنترل چگونه عمل کنند، بر هیچ 

 .کس پوشیده نیست

  .ستفاده از حاللهاي آلی مطمئن شوید کسی در اطراف شما شعله اي روشن نکرده استپیش از ا -10

  .هرگز بیش از نیاز خود ماده شیمیایی برندارید -11

هرگز ماده شیمیایی را که از ظرف اصلی آن خارج کرده اید و به هر دلیلی از آن استفاده نکرده ایـد   -12

  .دوباره به ظرف اصلی باز نگردانید

پس بسیار احتیاط کنید و براي  ،بسیار داغ با ظروف سرد هیچ تفاوتی نمیکند شکل ظاهري ظروف -13

براي جابجا کردن  .احتیاط بیشتر ظروف آزمایشگاهی را به طور مستقیم با دست خود جابجا نکنید

  .وسایل شیشه اي داغ از گیره هاي مناسب استفاده کنید

  .لوله آزمایش استفاده کنیدبراي نگه داشتن لوله آزمایش روي شعله از گیره مخصوص  -14

  . هنگام حرارت لوله آزمایش سر لوله را به سمت کسی نگیرید -15

  .هرگز ته لوله آزمایش را روي شعله مستقیم قرار ندهید بلکه میانه ي لوله را حرارت دهید -16

  .در ظرف را بالفاصله ببندید ،پس از برداشتن ماده از ظرف مادر -17

ابتدا کمی از مایع را درون بشري ریخته  ،مایع اصلی نکنید هرگز قطره چکان و پیپت را داخل ظرف -18

  .ره چکان  و پیپت از بشر به مقدار مورد نیاز مایع برداریدطسپس با ق

از آنچه دیگران در اطراف شما انجام میدهند با اطالع و هوشیار باشید زیـرا ممکـن اسـت موجـب      -19

  .دصدمه رسیدن به شما گرد

کار همراهتان باشد و تمام مشاهده ها و توزین هـا را یادداشـت   در طول مدت آزمایش ورق و خود -20

  .کنید

 .کار با اسیدها و بازها زیر هود انجام گیرد -21

 .خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه مجاز نمی باشد -22
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 : از موارد زیر خودداري نمایید -23

 حضور در آزمایشگاه با صورت آرایش کرده -

 استفاده از عطر -

 رادیو استفاده از هر نوع گوشی یا -

 .ترجیحا موهاي خود را کوتاه کرده و یا آن ها را در پشت سر خود ببندید -

 هر گونه شوخی در آزمایشگاه -

 استعمال دخانیات -

هیچگاه در آزمایشگاه به تنهایی با مواد شیمیایی خطرناك کار نکنید و یا آزمایشات خطرناك انجام  -24

یشگاه مطلع کنید که هر چند وقت یکبار در صورت لزوم، دیگران را از حضور خود در آزما. ندهید

 .همچنین درهاي آزمایشگاه هنگام کار در آزمایشگاه باید باز باشند .موقعیت شما را چک کنند

 .اطالعات حضور خود در آزمایشگاه را در دفتر آزمایشگاه یادداشت نمایید -25

طبق دستورالعمل  نظافت آزمایشگاه را حفظ کنید، در صورت آغشته شدن میز یا زمین آزمایشگاه -26

به کتاب دکتر عاصم پور ( آن را جمع آوري و تمیز نماییدهاي مرتبط با ماده و رعایت نکات ایمنی 

 ..)یا مراجع دیگر مراجعه نمایید

به کتاب دکتر .( پسماندهاي آزمایش را طبق دستورالعمل هاي الزم جمع آوري کرده یا از بین ببرید -27

 .)اییدعاصم پور یا مراجع دیگر مراجعه نم

 .وجود در ظرف را بچسبانیدمبر روي ظروف حاوي پسماندها، اطالعات الزم از پسماندهاي  -28

  .پس از برداشتن مقداري محلول با پیپت بالفاصله درون پیپت را با آب مقطر بشویید -29

  .استفاده از لنزهاي چشمی در آزمایشگاه مجاز نیست -30

جلوگیري می کنند، اما چشمان را از بخـارات محافظـت   عینک هاي ایمنی از پاشیده شدن مایعات به چشم 

بخار بعضی مواد شیمیایی باعث جذب رطوبت موجود در چشم می شود، در نتیجه براي برداشـتن  . نمیکنند

  .لنزها مجبور به عمل جراحی خواهید شد

در محـیط آزمایشـگاه خـودداري    ساعت، جواهرات و انگشتر در صورت امکان از به دست کردن  -31

زیرا ممکن است با جذب بخارات شیمیایی، موجب بروز خارش و التهاب پوست زیـر خـود   شود، 

 .گردند
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  . نگهدارید) و بدون هرگونه مانع(خروجی ها و راهروها را در همۀ مواقع باز  -32

هرگونه حـوادث و اتفاقات خطرناك را سریعاً به اطالع سرپرست آزمایشـگاه و مسـئولین ذیـربط    	 -33

  .برسانید

 .کردن اسید همیشه اسید را قطره قطره بر روي آب بریزید و محلول را آرام به هم بزنیدبراي رقیق  -34

یجـه بـیش از حـد    حوادث آزمایشگاهی اغلب به آن جهت رخ می دهد که براي به دست آوردن نت -35

ه انجـام مـی دهنـد    باید در مورد کاري ک کار می کنند آزمایشگاه سانی که در، کلذا. عجله می شود 

به ویژه تمرکـز در کـار و حـواس پـرت نبـودن      . ، با احتیاط و منظم داشته باشند اقالنهبرخوردي ع

در مـورد آزمایشـها و   . به همین طریق حواس پرتی دیگران را نیز بایـد تـذکر داد   . توصیه می شود 

« عملیات رایج باید توجه داشت که آشنایی زیاد باعث کم شدن احتیاط نشود و با این احساس کـه  

  .مبارزه شود » ن اتفاقی نخواهد افتاد براي م

همیشه آن را از جهت مخالف برچسب کج کنید تا اگـر احیانـا    براي برداشتن مواد از داخل شیشه، -36

برچسـب شیشـه   . قطره اي از محلول به پشت شیشه بریزد به نوشته هاي روي شیشه صدمه اي نزند

ها به دقت خوانده شود تا اشتباها موادي که ممکن است تولید گرماي زیاد و انفجار کنند روي هـم  

  .ریخته نشوند

  .دست جا به جا نکنیدچندین ظرف را با یک  -37

توجـه  . در موقع کار با دستگاههاي اندازه گیري دقیق و دستگاههاي الکتریکی دقت زیاد الزم است -38

  . داشته باشید که اگر یکی از کوچکترین این اجزا مشکل دار شود دیگر قابل استفاده نخواهد بود

  . دبه عالئم هشدار دهنده بر روي وسایل و مواد شیمیایی توجه کامل شو -39

، زتنسـ تمامی شیشه آالت باید به دقت تمیز شوند و در اکثر موارد پیش از به کار گیري در کارهاي  -40

بهتر است عادت شود همۀ شیشه آالت فوراً پس از استفاده شسته شوند . در آزمایشگاه خشک شوند

تـوجهی   به عالوه، در صورتی که وسایل کثیـف مـدت قابـل   . چون عموماً، نوع آلودگی معلوم است

، به ویژه اگر حاللهاي فرار در این فاصله تبخیر شده دتر می شو مانده باشند، تمیز کردن آنها مشکل

 .باشند 

 .بر روي میز کار خودداري کنید... از قرار دادن کیف یا لباس و  -41

استفاده از گلیسیرین و آب (هیچگاه وسیله شیشه اي را با فشار وارد سرپوش هاي الستیکی نکنید -42

 .)ون این کار را سهل تر می کندصاب

هیچ گاه مواد شیمیایی را نچشید و آن ها را نبوئید، در صورت لزوم با فاصله و با حرکت دست آن  -43

 .را ببوئید
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اگر لباس یا وسیله اي در آزمایشگاه آتش گرفت، فورا آن را با یک حوله خفه کنید و در زیر دوش  -44

 .ایمنی سرد کنید

 .)استون و الکل آتش گیر هستند(شعله هاي باز قرار دهیدمواد آتش گیر را دور از  -45

 .در صورت چسباندن هر گونه برچسب اطالعات بر روي ظرف، در اتمام کار آن را جدا کنید -46

و ) هر گز با روپوش از آزمایشگاه خارج نشوید(قبل از خروج از آزمایشگاه روپوش را بیرون آورده -47

 .سپس دستهاي خود را بشویید

هرگز از ظروف . هر گونه وسیله آزمایشگاهی از سالم بودن آن اطمینان حاصل نماییدهنگام تحویل  -48

همچنین ظروف، وسایل و مواد را از آزمایشگاه خارج . شکسته یا وسایل معیوب استفاده نکنید

 .نکنید

هیچگاه آزمایش در حال انجام را در آزمایشگاه رها نکنید، در صورت نیاز اضطراري به خارج شدن  -49

 یادداشتی حاوي نـوع مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده، نـام ونـام        زمایشگاه افراد را مطلع کرده واز آ

  .خانوادگی آزمایشگر و شماره تماس او در کنار دستگاههاي مورد استفاده قرار داده شود

هر چند رعایت این نکات به تنهایی سالمت  ؛براي امنیت در آزمایشگاه نکات بسیاري باید رعایت شود

خطرات . اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد ،ایش کننده را تضمین نمی کندآزم

دیگري که در آزمایشگاه وجود دارد، وضعیت هاي غیر قابل پیش بینی است که همواره در آزمایشگاه و 

ت را در طول آزمایش به وجود می آیند که با هوشیاري و دقت در آزمایشگاه شیمی، می توان این خطرا

 .نیز تا حد مطلوبی کاهش داد

 ریختن مواد شیمیایی

توجه کنید موادي که . ول آزمایشگاه را با خبر کنیدئبه سرعت مسصورت ریخته شدن مواد شیمیایی در 

 .با آن ها کار می کنید بی خطر نیستند و ممکن است موجب مسمومیت، سوختگی و یا حتی مرگ شوند

  .اگر اسید یا ماده خورنده دیگري ریخت فورا محل آن را با آب فراوان بشوئید

لبـاس را خـارج کـرده و فـوراً قسـمتی از      احتیـاط  در صورت ریختن ماده ي شیمیایی بر روي لباستان، با 

شیمیایی آغشته شده با مقادیر زیاد آب بشویید و در صـورت امکـان دوش اضـطراري     که به ماده ي	پوست

  .تمام مدت، مسؤول آزمایشگاه را در جریان کار خود قرار دهید. دبگیری
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در صورتی که قسمت زیادي از لباس شما آغشته به ماده ي شیمیایی شده باشد، فوراً زیـر دوش اضـطراري   

بروید و هم زمان که آب در حال ریختن است لباس را خارج کنید و پس از در آوردن آن، سـر، صـورت و   

حتی مقادیر کمی از مایعات شیمیایی ..قت و حوصله و با مقادیر زیاد آب شست و شو دهیدبدن خود را با د

سدیم بی کربنات و استیک اسید رقیـق بـه   . شده اند باید زود پاك شوندپاشیده که روي زمین یا صندلی ها 

زها را قبل از تمیز تمام اسیدها و با .عنوان مواد ایمنی در آزمایشگاه براي خنثی کردن اسیدها و بازها هستند

 .کردن خنثی کنید

از طرفـی بـدن انسـان    . عناصر سنگین براي سالمتی خطرهاي جدي ایجاد مـی کننـد  جیوه، سرب و برخی 

تمام فلزهاي سنگینی که تا به حال به بدن شما راه یافته اند هنوز با . نمیتواند از عهده ي دفع این مواد برآید

ی شما با جیوه بازي کرده اید و یا جوهرهاي حـاوي سـرب را خـورده    براي مثال اگر در کودک .شما هستند

فلزهاي سنگین براي مدتی بسیار طوالنی در بدن می مانند و ممکـن   .اید، این مواد هنوز در بدن شما هستند

تنها راه جلوگیري از این . است موجب عوارضی چون بیماري هاي ذهنی، لرزش اندام و یا حتی مرگ شوند

در صورت ریختن جیـوه مـثالً در   . است که کم ترین رویارویی را با فلزهاي سنگین داشته باشیدخطرها آن 

  .اثر شکستن یک دماسنج جیوه اي، به سرعت مسؤول آزمایشگاه را خبر کنید

  نگهداري مواد

  چـه   مینادب هک تسا دانستن این موضوعاز نکات مهم در آزمایشگاه شیمی نگهداري مواد شیمیایی

بسیاري از مواد شیمیایی در صورت در کنار هم بودن ممکن  .یکدیگر قرار ندهیم ي را در کنارمواد

یـک  . است واکنشهاي خطرناکی را انجام دهند که در بعضی موارد حتی میتواند سبب انفجار شـود 

شیمی دان هیچ گاه موادي را که با هم واکنش خطرناکی میدهند در کنار هم نگهداري نمیکند حتی 

به هر حال ممکن است دو شیشه حاوي دو ماده شـیمیایی  . قوع حادثه بسیار کم باشداگر احتمال و

ناسازگار در اثر یک حادثه و یا غفلت بشکند و مواد آنها بـا هـم ترکیـب شـده و زیانهـاي جبـران       

  .براي جلوگیري از این گونه حوادث مواد زیر را در کنار هم قرار ندهیم. ناپذیري را به وجود آورد

  

 :دهد انجام ترتیب به را زیر در شده یاد موارد است موظف فرد هر روزانه، کار درپایان

 .دهد قرار خود اولیه مکان در و کرده جمع را وسایل کلیه. الف

 مناسب جاي در آن کردن آویزان و کامل طور به کثیف دستمال شستن دستمال، توسط میز کامل نظافت.ب

 .شود خشک تا
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 و ها المپ کلیه بودن خاموش و ها پنجره بودن بسته آب، شیرهاي گاز، شیرهاي بودن بسته از اطمینان.پ

 برقی وسایل

 زباله خورده یا شیشه ازخورده ظرفشویی تمیزکردن.ت

  دخو اولیه جاي به ها صندلی برگرداندن و آبفشان پرکردن.ث

  .اید کرده کار باآن که هایی دستگاه روکش کشیدن.ج

این نکات تحت عنوان شرح وظایف شما در آزمایشگاه در نظر گرفته شده  ،فوقبا اعالم تمامی موارد 

  . و قصور در انجام آنها مورد قبول نخواهد بود

 ، تکرار درصورت و شود می داده تذکر ،لمعلاروتسد نیا رد جردنم دراوم رعایت عدم درصورت

  .بود نخواهد پذیر امکان آزمایشگاه در حضور

  

  

  

  

 


