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 مقدمه

اين جزوه به عنوان مجموعه اي از اصول ايمني در آزمايشگاه ها تدوين شده است که جهت کار در 

امه ريزي صحيح و درك موقعيت ها مي تواند از اين اصول به طور کامل رعايت شوند. برن آزمايشگاه بايد

بسياري از صدمات احتمالي در آزمايشگاه ها جلوگيري کند. سؤالي که پيش از انجام هر آزمايش بايد در 

ذهن پژوهشگر نقش ببندد، اين است که در هنگام بروز هر گونه حادثه چه بايد کرد؟ پاسخ به اين سؤال 

طرات احتمالي ناشي از کار با مواد شيميايي و دستگاه مورد استفاده و نحوه بستگي به ميزان اطالع فرد از خ

مقابله با آن دارد. بنابراين ميزان اطالع از پايداري، فعاليت، قابليت اشتعال، درجه سميت مواد شيميايي مورد 

 مي گردد.  استفاده و ... منجر به رعايت اصول ايمني الزم و نيز برنامه ريزي براي پيشگيري از حوادث

 ايمني در آزمايشگاه نيازمند موارد زير است:

( عالقه فرد به حفظ سالمت خويش و همکاران که مي توان آن را روحيه ايمني ناميد که بخش 1

 ضروري پيشگيري از حادثه مي باشد.

 ( رعايت قوانين ويژه آزمايشگاه که سبب ايجاد بهداشت و امنيت در محيط آزمايشگاه مي گردد. 2
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 فصل اول: وسايل حفاظت شخصي

 

وسايل حفاظت شخصي وسايلي هستند که براي افرادي که در آزمايشگاه فعاليت دارند، جهت افزايش 

 ايمني و سالمت خود بايد استفاده کنند.

   (Safety Glass)عينک ايمني، محافظ صورت  -محافظت از چشم و صورت  -9-9

  سرعت مواد شيميايي را جذب مي کند و استفاده از عينك چشم به دليل داشتن رگ هاي فراوان به

( افرادي که براي بازديد 3( انبار مواد شيميايي   2( آزمايشگاه ها   1ايمني براي کليه افرادي که در 

 است. اجباريوارد آزمايشگاه مي شوند، 

 

 
 

 

 

 

 است. اجباريشار استفاده از عينك ايمني هنگام کار با وسايل شيشه اي تحت خأل يا تحت ف 

 است؛ زيرا در صورتي که  اجباري (اسيد و بازهامواد خورنده ) استفاده از عينك ايمني هنگام کار با

فقط يك قطره کوچك از اسيد يا باز درون چشم ريخته شود، به شدت به قرنيه آسيب وارد کرده و 

 خطرناك تر مي باشند! مي شود! توجه داشته باشيد که بازها به شدت از اسيدها نابيناييباعث 

  در صورت پاشيده شدن اسيد يا باز به چشم، پلك ها را توسط دست به صورت باز نگه داشته و به

سپس  ،قيقه با آب فراوان با چشم شوي موجود در آزمايشگاه شست وشو دهيدد 21مدت حداقل 

 هر چه سريع تر به پزشك مراجعه فرماييد.
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 چشم شوي و نحوه صحيح شستن چشم

  
 

  استفاده از لنز در آزمايشگاه ممنوع است؛ زيرا در صورت پاشيده شدن مواد يا اجسام خارجي به

داخل چشم، هنگام شست و شوي چشم به عنوان مانع عمل کرده و منجر به آسيب شديد به چشم 

 مي شود. همچنين لنز بخارات مواد شيميايي و حتي گرد و غبار را به راحتي جمع مي کند.

 است. اجباريده از عينك ايمني هنگام مته زني، جوشکاري، سمباده زني و چوب بري استفا 

  عينك ايمني بايد داراي حفاظ جانبي کنار چشم باشد تا به صورت کامل از پاشيده شدن مواد

 شيميايي به داخل چشم جلوگيري کند.

 ك طبي را داشته باشند.عينك هاي ايمني در بازار موجود هستند که قابليت استفاده همزمان با عين 

 

 چشم روي بر  مختلف ثرات مواد شيمياييانكته مهم: 

 به بافت چشم يب: آس يدهااس

 چشم و نفوذ مواد به عمق چشم يرفتن سلول ها ين: از بياهاقل

 يهمراه با فتوفوب يزشخارش، سوزش، آبر يجادآن: ا يدهايو اکس يكآرسن

 کربن: کاهش واکنش مردمك چشم يدسولف يد

 يناييآشکار عصب ب يببدون آس ي: منجر به کورسرب

 رنگ يچشم به قهوه ا يرنگ کپسول عدس يير: تغيوهج
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 يو کور يهبه شبک يبآس ينايي،ب يدانم يدرد چشم، تنگ ي،: فتوفوبيليكالکل مت

 نقره: سبب ايجاد رنگ خاکستري در نواحي تحتاني پلك ها و عدسي

 آن يو سوختگ يهبه قرن يبنور فرا بنفش: آس

 يو عدس يهعنب يه،به قرن يبنور مادون قرمز: آس

 و سوزش چشم يفتوفوب يه،و شبک يهبه قرن يب: آسيزرل

 اشعه ها: سرطان چشم

 

 

 

 محافظت از دست ها و بازوها: دستكش ايمني -9-2

 تمام افرادي که در آزمايشگاه کار مي کنند، همواره بايد از دستکش محافظ استفاده کنند.

اهداف مختلف بايد از دستکش هاي مختلف استفاده کرد که براي انتخاب نوع دستکش، با با توجه به 

 کارشناس آزمايشگاه صحبت کنيد تا دستکش متناسب با کار شما را معرفي نمايد.

  از دستکش هاي يکبار مصرف، بيشتر از يکبار استفاده نکنيد، زيرا عملکرد و حفاظت الزم را براي

مچنين اگر دستکش شما آلوده باشد و مجددأ از آن استفاده نماييد؛ هنگام شما ايجاد نمي کند. ه

پوشيدن مجدد دستکش، دست شما به مواد آلوده آغشته مي شود و تمام مواد مضر جذب پوست 

 شما مي گردد!
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  اگر استفاده از دستکش هاي يکبار مصرف براي شما مقرون به صرفه نيست، از دستکش مخصوص

استفاده کنيد پس از هر بار استفاده آن را کامل بشوييد. در صورت هرگونه  ظرف شستن خانگي

 بريدگي يا بد رنگ شدن دستکش آن را دور بيندازيد.

  :در صورتي که به دستکش حساسيت پوستي داريد 

 از دستکش غير پالستيکي استفاده کنيد. -1

گ درون دستکش هاي از دستکش پالستيکي بدون حساسيت يا بدون پودر )پودر سفيد رن -2

 جراحي براي جلوگيري از عرق کردن استفاده کنيد.(

 از دستکش نخي زير دستکش پالستيکي استفاده کنيد. -3

  .هنگام در آوردن دستکش استفاده شده، دقت کنيد که دستتان به دستکش آلوده برخورد نکند

از قسمت انگشتان گوشه پايين آن را گرفته به سمت باال بکشيد. از بيرون کشيدن دستکش 

 جلوگيري کنيد، زيرا آلودگي به دست شما منتقل مي شود.

  هنگام کار با اسيد يا باز از دستکش هاي مخصوص ضد اسيد استفاده کنيد، زيرا يك قطره بسيار

 کوچك از اسيد يا باز مي تواند آسيب جدي به پوست شما وارد کند.

  

 

 نمونه سوختگي با ماده شيميايي

 

ا مواد خورنده و مواد نفوذ کننده در پوست )آمين هاي معطر و مشتقات نيتروژن دار براي کار ب -

 و ...( از دستکش التکس نرم ظريف استفاده کنيد.

 براي کار با نيتروزو آمين ها همزمان از دو دستکش التکس و دستکش وينيل استفاده کنيد. -

 مصرف استفاده شود.براي کار با مواد سمي و خورنده بهتر است از دستکش يکبار  -

 براي بستن يا باز کردن اتصاالت شيشه اي و نيز دماسنج از دستکش پارچه اي استفاده کنيد. -

-  
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بعد از هر آزمايش شستن دست ها مفيد است، ولي بعد از کار با مواد زير شستن دست ها اجباري 

 است:

 * مواد سمي مثل سيانيد ها

 * مواد آلرژي زا مثل کينون ها

 عال زيستي مثل هورمون هاي استروژن و آلکولوييدها* مواد ف

 

 

 محافظت از پاها -9-9

( برخورد اجسام سنگين 2( پاشيده شدن مواد شيميايي 1در آزمايشگاه امکان آسيب ديدن پا در اثر 

 است. اجباري( ليز خوردن وجود دارد، بنابراين پوشيدن کفش مناسب 3

باشد تا در صورت ريختن  حداقل تا مچ پاوشش کامل و ، داراي پجلو بسته* کفش شما بايد حتمأ 

 است. ممنوعدر آزمايشگاه  روبازمواد شيميايي تا حدي به عنوان محافظ عمل کند. پوشيدن کفش 

است. پوشيدن دمپايي در برابر مواد شيميايي از پاي شما  ممنوعدر آزمايشگاه  دمپايي* پوشيدن 

موجود در آزمايشگاه از پوست شما جذب مي شود. محافظت نمي کند. بخارات مواد شيميايي 

 احتمال ليز خوردن توسط دمپايي باالتر است.

 سالمتي خود را در آزمايشگاه قرباني راحت بودن و نپوشيدن کفش نکنيد.

 است. ممنوعدر آزمايشگاه  کفش پاشنه بلند* پوشيدن 

 

 
 

 

 محافظت از دستگاه تنفسي )ماسک ها( -9-4

شيميايي که با آن کار مي کنيد، با کارشناس آزمايشگاه هماهنگي نماييد تا ماسك  با توجه به ماده

 است.  اجباريمورد نظر را به شما معرفي نمايد. استفاده از ماسك هنگام کار در آزمايشگاه 
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 انواع ماسک ها:

سيب آد و از ماسك ضد گرد و غبار: ماسك هاي ساده که جلوي ورود گرد و غبار را به ريه مي گيرن -1

 تنفسي ممانعت مي کنند.

 
 

ماسك ضد بخار و گاز: بخارات مواد شيميايي را خنثي کرده که براي مواد شيميايي مختلف،  -2

 ماسك هاي مختلف وجود دارد.

 

 
حتمأ هنگام کار با مواد شيميايي از ماسك استفاده کنيد، کمترين آسيب کار با مواد شيميايي بدون 

 ط بيني، آسيب به ريه و در موارد شديد حتي منجر به مرگ مي شود.ماسك آسيب به مخا

 

 ورود پشم شيشه به ريه منجر به سرطان ريه مي گردد. استفاده از پشم شيشه مطلقأ ممنوع است.* 

ماسك بزنيد. پشم شيشه را از دستگاه جدا  در صورتي که از پشم شيشه استفاده مي کرديد، حتمأ

ته بندي کنيد و به کارشناس آزمايشگاه تحويل دهيد تا نسبت به دور انداختن کنيد کامل در پالستيك بس

 آن اقدام کند. پشم شيشه را با مواد ديگر جايگزين کنيد.

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 :ي ماسک هاانواع فيلترها

 A  :Organic Vapourفيلتر  •

 B  :Inorganic Vapourفيلتر  •

  R  :Biologicalفيلتر  •

 ABR  فيلتر ترکيبي •

  : جيوه Hgفيلتر  •

 : غبارات و بخارات اسيدي Eفيلتر  •

 K  :NH3فيلتر  •

 P  :Dustفيلتر  •

 : مونوکسيد کربن COفيلتر  •

 )ريزتر( : ذرات معلق 3)FFP2 (فيلتر •
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 نكته مهم: مواد شيميايي ايجاد کننده آسم

 آلدهيد  -1 آکريالت  -2 ايزوسيانات  -3 اتيلن اکسايد  -4 

 آمين ها  -1 کلر هگزيدين  -8
 

 فورفورال  -5 غبارات چوب  -6

 گليکول  -3 نيکل  -11  کروم -11 کبالت  -12

 هگزاکلروفن  -13 هيدرآالزين  -14 هيدروکينون  -15 پنتا اکسيد واناديوم  -16

  اسيدها -11 گرده گياهان  -18 موي گربه  -13 ترشحات بدن جانوران  -21

 گرد و غبارات پشم  -21 سپور بعضي از قارچها ا -22 نمکهاي پالتين  -23 پروتئين ها  -24

 پلي پيتيد ها  -25 کلر  -26  آمونياك -21 دي اکسيد گوگرد  -28

 اسيد پلي کاتيك  -23 ايزوسيانانها  -31 فنتايك انيدريد  -31 

 

 

 مواد شيميايي نامبرده زير نيز مي تواند عامل ايجاد کننده سرطان ريه باشند. 

 آرسنيك  -1

 قطران  ،مانند قير ، مازوت ( PHA) ي سيکليك آروماتيك هيدروکرين پل -2

 آزبست  -3

 نيکل  -4

 کروم  -5

 سيليس  -6

 گاز رادون -1

 بيس کلرو متيل اتر -8

 

 

 

 



14 

 

 
 روپوش آزمايشگاه -9-5

جلوگيري از ريختن و پاشيده شدن  -2لباس    از محافظت -1استفاده از روپوش در آزمايشگاه براي 

 است. اجباريميايي به بدن مواد شي

 

 * روپوش آزمايشگاه بلند باشد تا تمام بدن را بپوشاند.

 * تا زدن آستين روپوش ممنوع است، زيرا حفاظت از دست ها را انجام نمي دهد. 

 * روپوش بايد تا زير زانو باشد.

 * دکمه هاي روپوش حتمأ بايد بسته باشد تا حفاظت را کامل انجام دهد.

خودداري کنيد.  در محيط آزمايشگاهکاپشن و ...( بر روي روپوش ،هر گونه لباس )چادرن پوشيد از *

 .چادر يکي از دانشجويان در حين کار با سيستم رفالکس و تولوئن داغ دچار آتش سوزي گرديد

 

با توجه به کار و فعاليت خود در آزمايشگاه، با کارشناس آزمايشگاه صحبت نماييد تا روپوش متناسب 

 کار شما را معرفي نمايد. با

( جابه جا کردن ظرف اسيد يا باز رعايت نکات زير 3( مواد سمي   2( مايعات خورنده   1هنگام کار با 

 الزامي است:

 * روپوش شما بايد در برابر مواد خورنده مقاوم باشد.

 * روپوش شما از جنس نسوز باشد.

يش بند از جنس نايلون، چرم، پلي وينيل کلرايد يا * يك پيش بند بايد تمام تن و سينه را بپوشاند. پ

 غيره انتخاب شود.

 

از مواد فوق با پوست شما تماس پيدا  حتي يك قطره کوچكمجددأ تکرار مي شود در صورتي که 

 .اتفاق فقط يكبار مي افتدشود.  کند، ممکن است منجر به آسيب شديد

د ضد اشتعال باشد. ) لباس يکي از دانشجويان * اگر با مواد آتش زا کار مي کنيد، روپوش شما باي

 هنگام کار با تولوئن داغ آتش گرفته است!(

 نه در ماشين * روپوش ها حداقل هفته اي يکبار جدا از بقيه لباس ها، در ظرف جداگانه و 

 شسته شود. لباس شويي
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 فرديبهداشت  -9-6

 ممنوعي که باعث تماس دست با دهان شود، محيط آزمايشگاه به شدت آلوده است؛ بنابراين هر کار

 است. ممنوعاست. بنابراين غذا خوردن، آشاميدن و سيگار کشيدن 

  
 

مايشگاه خارج شويد زآ ز* در صورت نياز به غذا خوردن يا آشاميدن دست هاي خود را کامل شسته، ا

 جلوگيري کنيد. ن خوددو بيرون از آزمايشگاه غذا بخوريد تا از ورود مواد شيميايي به ب

* در يخچال مواد شيميايي به هيچ عنوان مواد غذايي قرار ندهيد!!! حتي اگر در ظرف مواد شيميايي و 

 بسته باشد. در ظرف مواد خوراکي کامأل

 * از آون براي گرم کردن مواد غذايي استفاده نکنيد!!! بسيار خطرناك است.

پيپت استفاده نکنيد. اين کار باعث ورود بخارات مواد * به هيچ عنوان از دهان براي برداشتن مواد با 

 به سيستم تنفسي و گوارشي شده که بسيار خطرناك است!

 

 مهم ترين اقدام پيشگيرانه در آزمايشگاه شستن مکرر دست ها مي باشد.

 در صورت تماس با ماده شيميايي -1

 بعد از اتمام کار و قبل از خروج از آزمايشگاه -2

 ره شدن دستکش بايد دست ها را کامل و سريع شست و دستکش جديد پوشيد.در صورت پا -3

 در صورت آسيب پوست در اثر شست و شو از کرم مرطوب کننده استفاده کنيد. -4

 

 نكات مهم:

است. زيرا مواد آرايشي با بخارات موجود در  ممنوع* ورود به آزمايشگاه در صورت داشتن آرايش 

 منجر به آسيب پوست مي شود. آزمايشگاه واکنش مي دهد و

* در صورتي که موي آقايان بلند باشد، حتمأ بايد موي خود را جمع کنند تا هم از تماس با مواد آلوده 

و سطوح آلوده خودداري شود و هم از خطر گير کردن موها در وسايل متحرك نظير سانتريفيوژ 

 جلوگيري شود.

يا کمپرسور از چادر استفاده نکنيد، زيرا ممکن است * هنگام کار کردن با وسايل دوار نظير پمپ 

 چادر در پمپ يا کمپرسور گير کند و احتمال آسيب به سالمت شخص وجود دارد.
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است، زيرا که احتمال آسيب به جواهرات، گيرکردن به  ممنوعاستفاده از جواهرات و زينت آالت  *

 وسايل و آلوده شدن به مواد آلوده وجود دارد.

 ممنوعر دادن وسايل شخصي نظير کيف، گوشي موبايل و جزوه در کنار وسايل و مواد شيميايي * قرا

 است.

* اگر اطالعات خود را درون دفتر يادداشت مي کنيد؛ از بردن و آوردن دفتر به خارج از آزمايشگاه 

 جلوگيري کنيد، چون باعث انتقال آلودگي به بيرون مي شويد.

در زماني که تنها هستيد، درست نيست. اگر مجبور هستيد تنهايي در * کار کردن در آزمايشگاه 

آزمايشگاه کار کنيد؛ حتمأ به نگهباني يا خانواده خبر دهيد تا چند وقت يکبار به وسيله تلفن از 

 موقعيت و سالمت شما اطمينان حاصل کنند.
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 آزمايشگاه در ايمني وسايل و تجهيزات: دوم فصل

 

 هودهاي شيميايي 2-9

و فيومهاهاي توليد شده در حين  dust ،mist  فضايي است که به منظور محصور سازي و تخليههود 

 باکار  هنگام شود. گردد و باعث حفاظت افراد در برابر مواد شيميايي مي کار با مواد شيميايي استفاده مي

د، در غير اين صورت بخارات مواد از راه پوست و حتمأ بايد از هود استفاده شو شيمياييو  سمي، فرار مواد

 .شوندبدن آسيب مي  بهباعث آسيب دستگاه تنفسي وارد بدن شده و شديدأ 

* واکنش هاي شيميايي حتمأ بايد در زير هود انجام بگيرد و از انجام آن ها در محيط آزمايشگاه جدأ 

 خودداري شود.

تمام راه هاي خروجي به بيرون بايد و ، تمام پنجره ها : هنگام کار کردن با هود درب آزمايشگاهنكته

باشد. در غير اين صورت مکش هود به خوبي انجام نمي گيرد و حتي جهت حرکت هوا  بسته

 .گردانده مي شوندبرعکس شده و بخارات و مواد شيميايي دوباره به محيط آزمايشگاه بر 

ايل اضافي نگه داريد. وجود وسايل زياد در زير و بدون وس زير هود را مرتب* تا جايي که امکان دارد 

 هود باعث مختل شدن عملکرد هود مي گردد. 

 
 

* در صورتي که هواي آزمايشگاه آلوده بود يا ماده اي بر روي زمين ريخت؛ پنجره ها را ببنديد، هود 

 صبر کنيد تبه مدت نيم ساع .آزمايشگاه را روشن کنيد و از آزمايشگاه خارج شده و درب را ببنديد

 تا هود کار کرده و هواي آزمايشگاه را از آلودگي پاك کند.

 دورکار کنيد. تا حد امکان از هود سپس کشيده و  پايين* شيشه هود را تا جايي که امکان دارد، 

 .سانتي متر( 15بايستيد )حداقل 
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متر از ابتداي هود  سانتي 15تا جايي که امکان دارد در قسمت انتهايي هود کار کنيد و حداقل  *

 .% نباشد111در قسمت جلويي دهانه هود قدرت ربايش ممکن است فاصله بگيريد زيرا 

 

در معرض هواي آلوده  شما سرهمچنين ، چون حرکت هوا مختل مي شود و ندهيد تکيه* به هود 

 قرار مي گيرد.

 د خودداري فرماييد.هنگام کار با مواد قابل اشتعال از قرار دادن وسايل الکتريکي درون هو *

 .کنيد تميز را آن سريع هود داخل در شيميايي ماده هرگونه ريختن صورت در* 

 مواد ناسازگار با يکديگر را در داخل هود قرار ندهيد. *

 * هنگامي که از هود استفاده نمي کنيد درب آن را ببنديد.

؛ زيرا اين نريزيدمايشگاه * ضايعات مواد شيميايي را نه در سينك درون هود و نه در سينك آز

ضايعات وارد فاضالب شهري شده، به منابع آب هاي زيرزميني راه پيدا مي کنند و بعضي از اين 

 مواد نظير ترکيبات کلردار به هيچ عنوان از آب جدا نشده و به سالمت انسان لطمه زيادي مي زنند.

، فضاي داخل هود را با محلول در صورت کار با هودهاي بيولوژيکي قبل و بعد از هر آزمايش *

 ضدعفوني نماييد. UVضدعفوني کننده و سپس با استفاده از المپ 

 

  آزمايشگاه در زا آتش عوامل 2-2

    مواد آتش گير 2-2-9

 ( مشتعل C°41در هوا )تقريبأ دماي زير  خودي خودبهمواد آتش گير موادي هستند که به طور 

واکنش پذير هستند و در صورت تماس با آب يا هواي مرطوب مشتعل  مي شوند. مواد آتش گير عمومأ با آب

 مي شوند.

نگهداري و جا به جا کردن مواد آتش گير بايد در ظرفي که فضاي آن از گاز آرگون يا نيتروژن ) به 

آن ها ذکر  MSDSاستثنا چند مورد( پر شده است، انجام شود. روش ايمن نگهداري از مواد آتش گير در 

 .شده است

 فهرست مواد آتش گير 2-2-9-9

فلزات قليايي مانند سديم و ، ذزات ريز فلزاتي مانند: منيزيم، کلسيم، زيرکونيوم، اورانيوم :ات آتش گيزجامد

 هيدريدهاي فلزي و غير فلزي مانند دي بوران، سديم هيدريد، ليتيم آلومينيوم هيدريد، اورانيوم تري،پتاسيم
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مشتقات آلکيله شده هيدريدهاي فلزي و غير فلزي مانند: دي اتيل آلومينيوم  ،مشتقات گرينيارد، هيدريد 

کربونيل هاي فلزي مانند: دي کبالت اکتا کربونيل، کربونيل ، هيدريد، بوتيل ليتيم، تري متيل آلومينيوم

 متان تلورول، پلوتونيوم، فسفر سفيد يا زرد، نيکل رنهکاتاليزورهاي هيدروژناسيون مانند: ، نيکل

 

ارگانومتاليك، فسفين، مايعات آتش گير، سيالن و ترکيبات ، دي بوران،  هيدرازين، آرسين گازهاي آتش گير:

... 

 کلي هنگام کار کردن با مواد آتش گير:  نكات 2-2-9-2

 را از محيطي که از شعله مستقيم و سطوح بسيار داغ در آن وجود دارد، خارج کنيد. آتش گيرمواد  -1

 احتمال جرقه(قرار ندهيد )ار دستگاه هاي مکانيکي و الکتريکي نامطمئن در حال کار کردن کنرا مواد  -2

 .کنيدمواد در کابينت هاي مخصوص، دور از منبع شعله و حرارت نگهداري  -3

 است. ممنوعمطلقأ سيگار کشيدن در آزمايشگاه ها  -4

 حتمأ آزمايش با مواد قابل اشتعال زير هود انجام شود. -5

ماده  MSDSو به   نكنيدآن از آب استفاده  براي تميز کردن گر مواد قابل اشتعال روي زمين پخش شدا -6

 . يدرجوع کن

 .نريزيد آزمايشگاه سينك درون را اشتعال قابل مواد عنوان هيچ به -1

 از قرار دادن مواد قابل اشتعال کنار مواد اکسيد کننده و خورنده جدأ خودداري کنيد. -8

 معدوم کردن مواد قابل اشتعال به کارشناس آزمايشگاه مراجعه کنيد.براي  -3

 مواد آتش گير Rعالئم هشدار دهنده جدول 

R6 :منفجره در هر شرايطي R12 :شديدا آتش گير 

R11 :آتش گير R15 :.در تماس با آب شديدا گاز اتش گير ايجاد مي کند 

R11 :بسيار آتش گير R11 :رد.در هوا ناگهان آتش مي گي 

 R13.پراکسيدهاي منفجره توليد مي کند : 
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 مواد شيميايي ناپايدار 2-2-2

برخي مواد ناپايدار مي تواند موجب تجزيه آن ها شده که در برخي شرايط نظير  انبار کردن طوالني

نمك  شود. آمين هاي قليايي مانند سديم آميد، برخي ازآن ها باعث انفجار  !ضربه، گرما و حتي جابه جايي

 هاي دي آزونيوم، نيترات هاي آلي، ترکيبات حاوي گروه پلي نيتروآمين هاليدها از اين گروه هستند. 

پراکسيد )گروه  هوايا  نوردر اثر ها مانند : در بعضي مواد اترها، پارافين هاي مايع و الفين مهم بسيار

O2
مواد خطرناك  ب عمل مي کند!!!ماده قابليت انفجاري پيدا کرده و مانند بم که شودمي ( ايجاد -2

بوتيل  -1، آب اکسيژنه، (THF)داراي پراکسيد يا با قابليت توليد پراکسيد ماننداتر، تتراهيدروفوران 

 هيدرو پراکسيد و ... مي باشند.

 است! (H2O2)نمونه رايج ترکيب پراکسيد دار، آب اکسيژنه 

 

 

* H2O2 يك، دور از مواد قابل اشتعال، دور از مواد آلي، ) آب اکسيژنه( بايد در مکان سرد و خنك، تار

دور از نمك ها و قلياهاي قوي، دور از واسطه هاي کاهنده، دور از فلزات و سنگ هاي پودر شده و دور 

 از نمك هاي قليايي نگهداري شود.

يژن به همراه توليد مقدار زياد اکس H2O2آلودگي ناشي از گرد و غبار، خاك يا فلزات باعث تجزيه  *

 با فشار زياد مي شود.

س به کارشناس آزمايشگاه پروي زمين ريخت؛ روي آن آب بريزيد تا رقيق شود، س H2O2اگر  *

 گزارش دهيد تا اقدامات بعدي را انجام دهد.

در پراکسيد توليد  در ظرف را باز مي کنيد هوا وارد ظرف شده و توليد پراکسيد مي کند. زماني که* 

 مي باشد و به آن ها قابليت انفجار مي دهد.ك به شدت خطرنا اترها

  مواد شيميايي که با گذشت زمان توليد پراکسيد مي کنند: 2-2-2-9

پليمريزه شوند و به طور اتفاقي توليد پر اکسيد کنند. اين  اين مواد ممکن است شديداً I: گروه

ونيل پريدين، کلروبوتادي  شامل Iوه تعدادي از ترکيبات گر ماه نگهداري شوند. 12ترکيبات نبايد بيشتر از 

ان )کلروپرن(، وينيل استيلن، تترا فلوئورو اتيلن، وينيل استات، آلريلو نيتريل، کلروتري فلوئورواتيلن، متيل 

  .مي باشد متا آکريالت استيرن، وينيل استيلن، بوتادي ان، وينيل کلرايد
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ير يا تبخير خطر توليد پراکسيد دارند. اين اين گروه در هنگام تغليظ شدن به وسيله تقط :II گروه

دي اتيلن گاليکول، دي  شامل IIتعدادي از ترکيبات گروه  ماه نگهداري شوند. 12ترکيبات نبايد بيشتر از 

بوتيل کتون، دي استيلن، استال،  -1-متيل اتر، کومن )ايزوپروپيل بنزن(، دي سيکلو پنتا دي ان، متيل

لوپنتان، سيکلوپنتن، تتراهيدروفوران، دي اتيل اتر، وينيل اتر، سيکلواکتن، فوران، متيل سيک

 مي باشد. تتراهيدرونفتالين، متيل استيلن، دي اکسان، سيکلوهگزن

تعدادي از ترکيبات گروه . اين ترکيبات حتي بدون تغليظ هم مي توانند باعث انفجار شوند: III گروه

III پيل اتر، دي وينيل استيلن، پتاسيم آميد، دي وينيل اتر، سديم آميد، وينيليدين کلرايد، ايزوپرو شامل

 مي باشد. پتاسيم

 عالمت تشخيص اينكه در يک ظرف پراکسيد ايجاد شده است: 2-2-2-2

در ماده اي مثل اتر که شفاف و مانند آب است، اگر کريستال ديديد يا رنگ آن از حالت شفاف  -1

 ت و خطر انفجار شديد وجود دارد!اد شده اسخارج شده بود؛ يعني در اين ظرف پراکسيد ايج

اگر دور دهانه ظرف، کريستال هايي را مشاهده نموديد؛ عالمت توليد پراکسيد است و خطر انفجار  -2

 .در صورت جابه جا کردن ظرف يا حتي ضربه کوچك به ظرف انفجار رخ خواهد دادو  وجود دارد

 

 :پراکسيد کننده توليد مواد با کار ايمني نكات 2-2-2-9

 کار با موادي که توليد پراکسيد مي کنند؛ استفاده از عينك ايمني، روپوش از جنس الستيك،  هنگام

 الزامي است.  PVCنئوپرن يا 

  از تماس دست با مواد اکسنده يا موادي که توليد پراکسيد مي کنند خوددراي نماييد زيرا باعث

)پلي وينيل  PVCجنس نيتريل، نئوپرن، سوختگي و سوزش شديد مي شوند. از دستکش هايي از 

 کلرايد( استفاده کنيد.

  موادي که توليد پراکسيد مي کنند بايد در ظروف تيره نگهداري شوند تا تشکيل پراکسيد به حداقل

 برسد.

  .درب آن ها را روي  تاريخ باز شدنمواد توليد کننده پراکسيد را در مقادير کم خريداري کنيد

بنابراين در  ماه بايد روي مواد تست توليد پراکسيد شود. 3تا  2پس از شيشه يادداشت کنيد. 

مقادير کم اين مواد را خريداري نماييد تا سريع تمام شده و امکان توليد پراکسيد وجود نداشته 

 باشد. بيشتر هزينه کنيد، اما با جان خود بازي نکنيد.
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 مواد منفجره 2-9

و اکسيژن مورد نياز را در درون خود تامين مي  ندارنداحتياجي مواد منفجره براي انفجار به هوا 

(، هيدروژن، ترکيبات N3-azideپرمنگنات پتاسيم، استيلن، آزيدها ) شامل تعدادي از مواد منفجره کنند!

 .مي باشد (، آمونياك، هالوژن ها، اکسيژن، پرکلرات هاNO2حاوي گروه عاملي نيترو )

 گروه تقسيم کرد: 4مواد منفجره را مي توان به 

 بوتادين -3و 1دي کلرو اتيلن،  -1و1مانند اترها،  ترکيبات پراکسيدي الف(

: پرکلريك اسيد و نمك هاي آن خاصيت انفجاري دارند. پرکلريك اسيد ترکيبات پرکلريك اسيدب( 

بدون آب خطرناك تر است و به خودي خود و در تماس با بسياري مواد )کاهنده ها و آتش گيرها( 

منفجر مي شود. همچنين منيزيم پرکلرات که يك جاذب آب براي خشك کردن برخي از مواد آلي از 

قبيل  الکل ها و استونيتريل محسوب مي شود، با الکل ها توليد آلکيل پرکلرات مي کند که ترکيب 

 انفجاري قوي است.

 مانند آمونيوم نيترات و نيارات هاي آلي.  مشتقات نيتراتج( 

 انفجار به منجر الکل يك با شده انجام آن در نيتراسيون واکنش که ظرفي شستن بسيار مهم:

 .شود مي وحشتناك

 مانند استيلن، دي کلرو استيلن، پلي استيلن، استيليدها. مشتقات استيلند( 

استيلن و فلز استيليدها )نقره و مس استيليد( ترکيباتي هستند که به صورت خودبه خودي يا در اثر 

 جر مي شوند.ضربه منف

 منفجره مواد با کار ايمني نكات 2-9-9

 اًقبل از کار با تمام مواد شيميايي حتم MSDS .آن ها مطالعه نماييد 

 .مواد منفجره را در مقادير کم خريداري کرده و در کابينت هاي جداگانه نگهداري کنيد 

 .وزن کردن اين مواد و همچنين مواد سمي و خطرناك زير هود انجام شود 
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 موادي که در اثر ترکيب شدن توليد ماده منفجره مي کنند            

 CrO3دي متيل سولفو اکسيد +  استون+کلروفرم+باز

 دي اتيل اتر+ کلر استون+مس، نقره جيوه يا نمك هاي آن

 چارکل +عامل اکسيد کننده I2  ،Cl2 ، Br2محلول هاي آبي آمونياك + 

 اکسيد نقره + آمونياك + اتانول زيدکربن دي سولفيد + سديم آ

 خشك کردن محلول هاي پيکريك اسيد کلروفرم يا تترا کلريد کربن + پودر آلومينيوم يا منيزيم

 خشك کردن اترهاي محتوي پر اکسيد اسيد نيتريك + استيك اسيد يا استيك انيدريد

 ربن کلردارسديم + هيدروک پيريك اسيد+نمك يا فلز سنگين مثل سرب، جيوه، نقره

 کلر+الکل سديم هيپو کلريت + آمين

 سديم هيپو کلريت+آمين مخلوط کردن مواد قابل اشتعال+ اکسيد کننده ها

 اتانول +کلسيم هيپوکلريت اتانول + نيترات نقره

  POCl3يا  SOCl2 دي متيل سولفواکسيد+ يك آسيل هاليد، 
 

 مواد پليمريزه شونده 2-4

وانند به صورت آني پليمر شوند. اين عمل اغلب با انفجار و شکستن ظرف برخي از مونومرها مي ت

همراه است. وينيل استات، آلرولئين، متيل آکريالت، آلريلو نيتريل، وينيل کلرايد، اتيلن اکسيد و استيرن از 

 .دشون به هنگام سوختن گاز سمي توليد ميکنند و به راحتي خاموش نمي يمريزهمواد پلاين گروه هستند. 

هرگز نبايد مونومرها را به مقدار زياد انبار کرد. از باز کردن اين ظروف در کنار مواد مستعد آزاد سازي 

 اسيد و باز اجتناب کنيد. 

 الكتريسيته از ناشي سوزي آتش 2-5

 خطرات برق :

 خطرات ناشي از جريان برق به دو دسته مخاطرات اوليه و  ثانويه تقسيم مي شود .

 :ت اوليه الف . مخاطرا

 ـ شوك الکتريکي  1

 ـ سوختگي ناشي از حرارت و قوس الکتريکي 2

 ـ آتش سوزي و انفجار ناشي از جرقه و الکتريسيته ساکن  3
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 :ب . مخاطرات ثانويه 

 ـ سقوط از ارتفاع 1

 ابزار کار يا اشياء  پرتاب -2

 :مربوط به جريان الكتريسيته نكات ايمني 2-5-9

 بل هاي برق داخل يك قطعه پالستيکيقرار دادن سيمها و کا •

 دستگاه هاEarth وصل کردن سيم   •

 استفاده از دستکش و کفش عايق برق  •

 عايق کردن کف محل کار  •

 

 طبقه بندي انواع آتش 2-6

 مثل چوب  جامدات A:  آتش نوع

 بنزين مثل مايعات B: آتش نوع

 بوتان مثل گازها C: آتش نوع

 اورانيوم-منيزيم -پتاسيم-ثل سديمفلزات قابل احتراق م D:آتش نوع 

 برق جعبه اتصاالت مثل برقي تجهيزات E: آتش نوع

 

 حريق ياطفاهاي  کپسول 2-7

 کپسول محتوي آب 2-7-9

اين نوع کپسول مناسب خاموش کردن مواد معمولي قابل احتراق، عموما جامد و داراي ترکيبات آلي 

 طبيعي يا مصنوعي هستند.
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آب براي خاموش کردن آتش در آزمايشگاه استفاده نمي شود زيرا سبب افزايش هرگز از آب و کپسول 

 وسعت حريق مي شود.

 

 (Foamکپسول هاي مولد کف ) 2-7-2

کف با ايجاد ممانعت از رسيدن اکسيژن به آتش باعث خاموش شدن آن مي شود. خاموش کننده کفي 

د اما براي گروه نعات قابل اشتعال( مي باش)ماي B)کاغذ، چوب و منسوجات( و گروه   Aمناسب براي گروه 

C  گازهاي قابل اشتعال(، گروه(D  و جريان الکتريسيته )فلزات( (E)ندمناسب نيست. 

 

 کپسول هاي پودري 2-7-9

 به کار مي روند. Dو  Cو A ، Bبراي انواع اطفا حريق  کپسولاين 

 کپسول هاي دي اکسيد کربن 2-7-4

 به کار مي روند.و جريان الکتريسيته  Cو B براي انواع اطفا حريق 

 خاموش کردن آتش با کپسول آتش نشانينحوه  2-7-5

 :يدرا به خاطر بسپار PASSخاموش کردن آتش با کپسول کلمه  هنگام

Pull :بکشيد را کپسول ضامن. 

Aim :آتش نشانه بگيريد. سمت به را کپسول نازل 

Squeezeدسته کپسول را به سمت پايين فشار دهيد :. 

Sweep.نازل را با حرکت به شمت راست و چپ، شبيه جارو زدن حرکت دهيد : 
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 نكات مهم هنگام استفاده از کپسول آتش نشاني 2-7-6

  متر است بنابراين الزم نيست بيش از اين مقدار به آتش  6تا  4طول پرتاب مواد خاموش کننده بين

 نزديك شويد.

 ه در معرض ديد باشد.خاموش کننده را در جايي قرار دهيد ک 

 .خاموش کننده را در معرض تابش نور خورشيد و يا در جاي مرطوب قرار ندهيد 

  در حريق هاي فضاي بسته اجازه ندهيد آتش بين شما و راه خروج قرار بگيرد بلکه شما بايد بين راه

 خروج و آتش باشيد تا در صورت نياز سريع از محل خارج شويد.

 در ظروف نبايد پودر را به داخل مايع کوبيد، زيرا فشار باعث به خارج  براي اطفا حريق مايعات

 پاشيدن مايع و گسترش حريق مي شود بلکه پودر را روي سطح مايع بپاشانيد.

  در حريق هاي روي زمين، خاموش کردن را از جلو آغاز کرده و با به عقب راندن آتش پيشروي

 کنيد.

 

 کمک هاي اوليه 2-8

هاي اوليه دقت کنيد تا در صورت بروز حادثه سريع به آن دسترسي داشته  به محل جعبه کمك

 باشيد.

 

 زخم و خونريزي 2-8-9

 .بيرون نکشيدهيچ گاه جسم نوك تيز، شيشه و... درون زخم را  :نكته مهم

 

 زخم و بريدگي هاي کوچک 2-8-9-9

اورديد، محل زخم را با آب اگر زخم جزئي است، ابتدا با ريختن آب سرد روي زخم خونريزي را بند بي

 وصابون شست و شو داده سپس با يك گاز استريل و باند موجود در جعبه کمك هاي اوليه آن را ببنديد. 

 

 زخم و بريدگي هاي بزرگ 2-8-9-2

 سريعأ به اورژانس اطالع داده و تا رسيدن آن ها اقدامات زير را انجام دهيد:

 در وضعيت زانو خميده باال ببريد.مصدوم را به پشت بخوابانيد و پاها را  .1

 لباس مصدوم را آزاد کنيد. .2
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اگر خونريزي در قسمت سر و گردن است، سر و گردن را پايين تر از قسمت هاي ديگر بدن قرار  .3

 .ندهيد

زيرا اگر اين کار به درستي انجام نشود و  يد،کن خوددارياز بستن باالي قسمت عضو آسيب ديده  .4

مي و گاهي قطع عضو فت بسته شود اين امر منجر به آسيب دائمي عضو بيش از حد باالي عضو س

 شود.

 سوختگي 2-8-2

 حرارت و مواد شيميايي سوختگي در آزمايشگاه به دو دليل رخ مي دهد:

 

 سوختگي با حرارت 2-8-2-9

 در صورت سوختگي در اثر حرارت اقدامات زير را انجام دهيد:

 شو دهيد.  توسط آب خنك و تميز سوختگي را شست و .1

 محل زخم را با گاز استريل پانسمان کنيد. .2

 در صورت وخامت مصدوم را به بيمارستان ببريد. .3

چه در سوختگي با ماده شيميايي و چه با حرارت، لباس هاي چسبيده به زخم را هرگز  :مهم نكته

 .نکنيد جدا

 بياوريد. از دويدن فرد جلوگيري کرده، لباس هاي مستعد آتش گرفتن را در :مهم نكته

 اگر سوختگي شديد است به اورژانس اطالع دهيد و تا رسيدن آن ها اقدامات زير را انجام دهيد:

 بيمار را از سمتي که داراي کمترين سوختگي است دراز بخوابانيد. .1

 لباس هاي چسبيده به زخم را جدا نکنيد. .2

 وسايل آلوده کننده را از بدن بيمار جدا کنيد. .3

 و خنك شست وشو دهيد. زخم را توسط آب تميز .4

 محل زخم را با گاز استريل بپوشانيد. .5
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 سوختگي با مواد شيميايي 2-8-2-2

 اين سوختگي ها جدي مي باشند. در اين حالت لباس آلوده را درآورده و محل را با آب فراوان

با حرارت  انجام شود و سپس اقدامات همانند سوختگي دقيقه 21حداقل براي شست وشو دهيد. شست وشو 

 انجام شود.

 21حداقل پلك چشم را با دست کامل باز نگه داريد و براي  ،اگر ماده شيميايي وارد چشم شد 

با آب فراوان شست وشو دهيد. توجه کنيد سمت ورود آّب به چشم از گوشه بيني باشد  دقيقه

 تا آب آلوده خارج شده از چشم آسيب ديده وارد چشم ديگر نشود.

 وارد چشم شما شد، آن را با دستمال تميز بيرون بياوريد، چشم را کامل با  اگر جسم خارجي

 آب شسته، روي آن را با گاز استريل پانسمان کنيد و به بيمارستان مراجعه نماييد.

 مسموميت ها 2-8-9

 پوستاز طريق جذب -3تنفسي -2گوارشي  -1راه هاي مسموميت از سه طريق است: 

 مسموميتاصول کلي هنگام مواجهه با 

 باز کردن راه هاي هوايي و برقراري تنفس و گردش خون 

 رقيق کردن سم بدون تلف کردن وقت با خوراندن آب و يا شير به مصدوم 

 رساندن مصدوم به مراکز پزشکي 

وارد دهان شده و ميزان  أزيرا مواد شيميايي خورده شده مجدد ،نکنيدمريض را وادار به استفراغ  :مهم نكته

 مي يابد. جذب افزايش

 

 مسموميت تنفسي با گازهاي شيميايي 2-8-9-9

 

)هيدروژن سيانيد( و بخارات مواد شيميايي فرار مانند HCN ، آمونياك، COاستنشاق گازهاي سمي 

 اترها منجر به مسموميت تنفسي مي شوند.

 :شيميايي گازهاي با تنفسي مسموميت هنگام اوليه هاي کمک

 دور کردن مصدوم از منبع سم 

 قراري و کنترل تنفسبر 

 شل کردن لباس مصدوم 

 انتقال به مراکز درماني 
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 مسموميت تماسي با مواد شيميايي 2-8-9-2

مواد شيميايي سمي از طريق پوست جذب مي شوند. بسيار نادر است که ماده شيميايي جذب پوست 

خودتان  نه ستانتاندو و خود سالمتي حفظ برايآسيبي وارد نکند! بنابراين  شود و آسيب کم يا اصأل

در آزمايشگاه بمانيد و نه به هيچ عنوان دوستان خود را به آزمايشگاه  ،هنگامي که آزمايش انجام نمي دهيد

راه بدهيد زيرا بخارات مواد شيميايي موجود در فضاي آزمايشگاه از طريق پوست جذب شده و به سالمتيتان 

 آسيب مي رساند.

 خود حضور زمان! يستکردن و دور هم جمع شدن ن search، محل درس خواندن يشگاه: آزماتوجه

 .برسانيد حداقل به را درآزمايشگاه

 در صورت تماس مواد شيميايي با پوست اقدامات زير را انجام دهيد:

 .فرد مصدوم را از منشا سم دور کنيد 

  دقيقه شست و شو دهيد. 21محل تماس را با آّب فراوان براي 

  بيرون بياوريد.لباس هاي آلوده فرد را 

 .دوباره محل را بشوييد و مصدوم را به به بيمارستان ببريد 
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 فصل سوم: شناخت مواد شيميايي و خطرات آن ها

 

 مواد شيميايي پرخطر و سمي 9-9

مهمترين راه ورود ماده شيميايي به بدن از طريق استنشاق هواي آلوده است. همچنين مواد از طريق 

هاي آلوده به مواد شيميايي ، کشيدن سيگار و يا حتي از طريق جذب از چشم  خوردن غذاي آلوده، دست

 وارد بدن مي شوند.

  استنشاق مقدار زياد بخارات اسيدي منجر به سوختگي شديد دهان، مجاري تنفسي و شش ها مي

 شود.

 .تماس پوست با مقدار زياد حالل آلي باعث سرگيجه، تهوع و بي قراري مي شود 

 غبار باعث سوزش دستگاه تنفسي، خشکي گلو و سرفه مي شود.استنشاق گرد و 

  استنشاق طوالني مدت بخارات اسيد باعث کم شدن ميناي دندان و نهايتا منجر به پوسيدگي دندان

 مي شود.

  استنشاق و جذب پوستي حالل هاي آلي بعد از مدت طوالني باعث آسيب ديدن بافت هاي عصبي

 مي شود.

 هستند که باعث ايجاد تغييرات در خون، انهدام مراکز مولد خون و  ر خطرناکيبسيامواد  فنولو  بنزن

 از بين رفتن گلبول هاي قرمز مي شوند!!!

 ( نرمال هگزانC6H14)  است که باعث حمله به سلول هاي عصبي دست و په و  بسيار خطرناکيماده

 تخريب سلول هاي عصبي مي شود.

 شوند مي درد دل و استفراغ و روده و معده به آسيب باعث که هستند خطرناکي مواد مس و سرب. 

  به ريه مي شود. هميشگيگرد وغبار کوارتز باعث آسيب 

 .در صورت کار کردن با مواد پودري استفاده از ماسك ضد غبار الزامي است 

  زماني که هر ماده را در ظرف جداگانه مي ريزيد حتما روي آن برچسب بزنيد و نام ومشخصات

 يادداشت فرماييد. کامل آن را
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 مواد سمي  Rهشدارهاي  جدول              

R23 :                              .براي تنفس سمي است :R34.باعث سوختگي مي شود 

R24                      .در تماس با پوست سمي است :R35.باعث سوختگي شديد مي شود : 

R25       .اگر خورده شود سمي است :                  R45.ممکن است باعث سرطان شود : 

R26:                       .براي تنفس خيلي سمي استR46.ممکن است باعث آسيب توارث ژنتيکي شود : 

R21:              .در تماس با پوست خيلي سمي استR61.در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود : 

R28: ي است.                 اگر خورده شود خيلي سمR61.ممکن است باعث آسيب جنين شود : 

R23  :.در تماس با آب گاز سمي آزاد مي کند           R62 :.خطر صدمه به حاصل خيزي خاك دارد 

R31 :.در تماس با اسيد گاز سمي آزاد مي کند           R63 :.امکان صدمه به جنين دارد 

R32: ي سمي آزاد مي کنددر تماس با اسيد گاز  خيل.   

:R64 امکان صدمه به بچه هايي که با شير مادرتغذيه مي شوند. 

 

 مواد مضر R  جدول هشدارهاي 

R21 مضر آگر استنشاق شود 

R21  مضر در تماس با پوست 

R22 مضر اگر بلعيده شود 

R36 محرك براي چشم 

R31 محرك براي سيستم تنفسي 

R38 محرك براي پوست 

R42 د حساسيت در اثر استنشاق ايجا 

R43 ايجاد حساسيت در اثر تماس 

R65 .مضر ممکن است بر روي ريه اثر بد داشته باشد 
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 طبقه بندي کردن مواد شيميايي 3-2 

* دقت نماييد هيچ گاه مواد شيميايي از خانواده هاي مختلف را در کنار يکديگر نگهداري نکنيد، زيرا 

حتي اگر در تمام ظرف کامأل بسته باشد( ممکن است با يکديگر مخلوط ) دبخارات حاصل از اين موا

 شوند و واکنش هاي خطرناك و يا گازهاي منفجره ايجاد کنند.

* براي نگهداري مواد شيميايي آن ها را بر اساس گروه هاي عامل يعني اسيد، باز، آلکان، الکل، نمك، 

 ا در کنار يکديگر قرار دهيد.اکسنده ها و غيره مرتب کنيد و اعضاي هر گروه ر

 * بر روي تمام ظروف برچسب معرف اطالعات درباره ماده شيميايي مربوطه را نصب کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مواد اشتعال پذير را بر روي زمين و دور از مواد اکسنده نگهداري کنيد. مثال: استون، اتانول، 

 استيك اسيد

* مواد اشتعال ناپذير را مي توانيد کنار مايعات اشتعال پذير ذخيره کنيد، اما بايد از مواد اکسنده دور 

 شوند. مثال: اتيلن گاليکولنگه داشته 

* مواد اکسيد کننده بايد از مواد قابل اشتعال دور نگه داشته شوند، مانند: پتاسيم پرمنگنات، 

 ، بنزوئيل پر اکسيدهيپوکلريت سديم

نشان دهنده موادي است که با آب واکنش مي دهند، بنابراين اين مواد بايد در جاي  W* عالمت 

به هداري شوند. دقت کنيد اگر اين مواد بر روي پوست شما ريخت؛ و دور از آب نگ خشك و خنك

براي تميز کردن آن بر روي دست خود آب نريزيد، زيرا واکنش بسيار شديدي رخ مي  هيچ عنوان

 دهد و آسيب جدي وارد مي گردد. مثال: سديم، پتاسيم، ليتيم

، سيانيد و سولفيدها نگهداري کرد. آور سوزش* اسيدها را بايد دور از مواد قابل احتراق و دور از مواد 

اسيدهاي اکسنده را از اسيدهاي آلي بايد جدا نمود. مثال: اسيد نيتريك، اسيد هيدروکلريك، اسيد 

 سولفوريك

 

 شيميايي ماده
  جامد   مايع 

 بي خطر  خطرناك بي خطر  خطرناك

 - آتش گير جامدات - آتش گير مايعات 

 - خورنده جامدات - خورنده مايعات 

 - فعال اتجامد - فعال مايعات 

 - سمي جامدات - سمي مايعات 
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 مواد اکسيد کننده 9-2-9

مواد اکسنده نظير  مي باشند.اکسيد کننده ها مواد جامد يا مايعي هستند که آماده دريافت اکسيژن 

 کلر و فلوئور هستند. مواد اکسيد کننده مي توانند حريق شديد و انفجار خطرناك ايجاد کنند.برم، 

نمونه هاي مايعات و جامدات اکسيد کننده:  برم، اسيد نيتريك، برومات ها، نيترات ها، نيتريت ها، 

ت ها، هيدروپراکسيد ايزوسيانورات هاي کلريت، پر برات ها، کلرات ها، پر کلرات ها، دي کرومات ها، پر يودا

ها، پرمنگنات ها، هيپو کلريت ها، پراکسيدها، پراکسيد هاي غير آلي، پراکسي اسيدها، پراکسيدهاي کتون و 

 پر سولفات ها

 اين مواد مي توانند باعث شدت بخشيدن به آتش شده، باعث شوند که موادي که به صورت عادي 

 بدون هيچ عاملي آتش بگيرند.نمي سوزند، آتش بگيرند و يا مواد قابل اشتعال 

 انفجار ←مواد اکسنده+ مواد آلي کربن دار مانند کاغذ، چوب و مايعات قابل اشتعال 

  انفجار ←مواد اکسنده+ فلزات ريز شده نرم 

  ،مواد اکسنده + اکسنده هاي ديگر مثل هيدرازين، هيدروژن، هيدريد، سولفور يا ترکيبات سولفوردار

 انفجار ←ت آمونياك دارفسفر، آمونياك يا ترکيبا

(، اسيد نيتريك غليظ MnO4نمونه مواد اکسيد کننده: نمك هاي پرمنگنات مثل پرمنگنات پتاسيم )

(HNO3 ،نيترات آمونيوم، ترکيبات هيپوکلريت و هيپوهاليد مثل وايتکس، يد و ساير هالوژن ها،کلريت ها ،)

( VI( نيترات، ترکيبات کروم )IVوم، سزيم )( و پرکلرات هاي آمونيNaClO4کلرات ها مثل کلرات سديم )

و ساير کرومات ها، کلرو کرومات، پراکسيدها، هيدروکسي پراکسيدها، پراکسي  H2CrO4 ،H2Cr2O1مثل 

 (  N2Oاسترها، سولفو اکسيدها، اوزون، اسميوم، تتراکسايد، نيتروس اکسايد )

 کاهنده ها 9-2-2

ين، ليتيم آلومينيم هيدريد و مخلوط هيدريدها به ويژه کاهنده هاي بسيار قوي مثل هيدروژن، هيدراز

 در حضور ناخالصي ها مي توانند مشتعل يا منفجر شوند.

 حالل ها  9-2-9

هنگام کار با حالل حتمأ از عينك ايمني استفاده کنيد. استفاده از لنز ممنوع است. حالل هاي  -

 را حذف کنيد.سرطان زا مانند بنزن و حالل هاي آلرژي زا مانند فرماميد 

 درپوش شيشه هاي حاوي حالل فرار را فورأ بگذاريد و آن را محکم کنيد. -

 زير هود کار کنيد. -
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 حالل هاي زير را در ظرفشويي آزمايشگاه خالي نکنيد: -

 الف( آتش گيرهاي شديد )آلکان ها، اترها، استرها، کتون ها(

 ب( سمي )بنزن، نيتريل ها، مواد هالوژن دار(

 قابل تجزيه توسط باکتري ها ترکيبات غير

 د( غير محلول )مواد هالوژن دار(

 ه( تهوع آور )ترکيبات گوگردي(

 

 خطر مربوط به ناپايداري حالل ها 9-2-9-9

در ميان حالل هاي مصرفي فقط کربن سولفيد کامأل ناپايدار است که در هوا و حتي در اثر برخورد با 

خي از حالل ها به ويژه اترها با اکسيژن هوا ترکيب شده و يك جسم گرم خود به خود مشتعل مي شود! بر

 توليد پراکسيد مي کنند.

 

 خطرات مربوط به اثرات سمي حالل ها 9-2-9-2

بسياري از حالل هاي آلي براي سالمتي مضر هستند و بر دستگاه عصبي، کبد، کليه و جنين و 

 وستي نقش دارند.ناهنجارزايي اثر مي گذارند و در ايجاد سرطان و اختالالت پ

 هرچه فشار بخار بيشتر باشد، سمي تر است! -

مسموميت حاد معموأل توسط حالل هاي چربي دوست رخ مي دهد. سيستم عصبي، قلب و کليه ها  -

 آسيب پذيرترين اعضا در برابر حالل هاي چربي دوست هستند.

 آسيب هگزان بر روي وجود حالل هاي مختلف در آزمايشگاه باعث تشديد اثرات آن ها مي شود، مثأل -

 سيستم عصبي در حضور متيل اتيل کتون زيادتر مي شود.

 عمده ترين حالل هاي خطرناك 9-2-9-9

موجب صدمه به اعصاب و التهاب اعصاب مي  هگزاندر ميان هيدروکربن هاي اشباع، تنها هيدروکربن ها: 

 جانشين هگزان شوند.شود. پنتان، هپتان و سيکلوهگزان چنين خاصيتي ندارند و مي توانند 

خطرناك ترين حالل براي سالمتي انسان بنزن مي باشد. تولوئن و زايلن هاي خالص سموم عصبي 

 قوي تر از بنزن مي باشند.

 اين حالل ها بر روي سيستم عصبي و قلب اثر مي گذارند.حالل هاي هالوژن دار: 

 -1و1و1د. کربن تتراکلريد و مشتقات کلرو اتيلن بسيار براي سيستم عصبي و قلب خطرناك هستن

 تري کلرو اتان مسموم کننده کبد وکليه هستند.
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  ديگر حالل هاي خطرناك 9-2-9-4

 متانول مضرترين الکل است که باعث کاهش بينايي و حتي کوري مي شود! -

 در ميان اترها، ديوکسان موجب سرطان کبد و کليه مي شود. -

 طول زنجير خود داراي مسموميت هاي مختلف هستند.اترهاي گليکول و استرهاي استات بسته به  -

 بسياري از حالل هاي ازت دار باعث مسموميت خون مي شوند. -

 بايد حالل هاي خطرناك را حذف يا با حالل هاي ديگر جايگزين کرد.

حذف شود. تولوئن از نظر حالل شبيه بنزن است، اما  حتمأبنزن قطعأ سرطان زا است، بنابراين بايد  -

نيز مسموم کننده سيستم اعصاب مرکزي است و به جاي آن مي توان از سيکلو هگزان تولوئن 

استفاده کرد. در برخي موارد براي جانشيني بنزن مي توان از مخلوط دو محلول سيکلو هگزان و 

 متيل سيکلو هگزان استفاده کرد.

دي کلرو اتان، اتيلن  -2و1بهترين حالل هاي جايگزين بنزن عبارتند از: کلروفرم، کربن تترا کلرايد،  -

 نيترو پروپان. -2تري کلرايد و 

است، زيرا به راحتي جذب پوست مي شود.  ممنوعاستفاده از متانول به منظور شست و شو و نظافت  -

 از اتانول به عنوان جايگزين متانول استفاده کنيد.

 ديوکسان سرطان زا بوده و به جاي آن از تترا هيدروفوران استفاده کنيد. -

هگزان، تولوئن و حالل هاي هالوژن دار سم قوي سيستم عصبي هستند، بنابراين از محافظت فردي و  -

 عمومي استفاده کنيد.

حالل هاي هالوژني سمي )مانند هيدروکربن هاي معطر و ترکيبات هالوژن دار و ...( براي جنين بسيار  -

 ري کنند.خطرناکند و بانوان باردار بايد از کار با اين مواد جدأ خوددا

 

 نكات ايمني کار با مواد سمي 9-9

 خودداري کنيد. أاز بو کردن مواد شيميايي، گازها و بخارات سمي جد 

 خودداري کنيد. أاز خوردن، آشاميدن و سيگار کشيدن کنار اين مواد جد 

 در اين موارد به مسئول آزمايشگاه اطالع  أهيچ گاه سعي نکنيد مواد خورنده را پاك کنيد. حتم

 د.دهي

  به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيد. أسريع ،اگر اسيد روي زمين ريخت 

 بر روي آن چارکل )زغال فعال( بريزيد. ،اگر حالل روي زمين ريخت 
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 مواد خورنده 9-4

مواد خورنده در صورت تماس با بافت هاي زنده باعث تخريب يا تغيير غير قابل بازگشت مي شوند. 

يد سولفوريك، اسيد نيتريك و اسيد فسفريك مي باشد. مواد خورنده باعث بعضي از اين مواد خورنده اس

، تخريب پالستيك و توليد ماده سمي يا منفجره هنگام واکنش با مواد H2تخريب فلزات و ايجاد گاز 

 شيميايي مي شوند.

 جامدات خورنده 9-4-9

م، پتاسيم، ليتيم، فسفر، منگنز، فنل، سالسيليك اسيد، هيدروکسيدهاي قليايي، سولفيدها، کربنات ها، سدي

کروم و نمك هاي آن: اين جامدات در صورتي که در آب حل شوند يا حرارت داده شوند يا به صورت گرد 

 وغبار در بيايند خطرناك هستند.

 مايعات خورنده 9-4-2

 آمونياك، اسيد نيتريك و ... که در صورت تبخير گازهاي خورنده خطرناکي توليد مي کنند.

 گازهاي خورنده 9-4-9

 و گاز فرماليد که به راحتي جذب بدن و سيستم تنفسي مي شوند. HF، گاز HCl گاز آمونياك، گاز 

اسيدها، بازها، مواد شيميايي فعال، مواد قابل اشتعال و سمي بايد جداگانه از يکديگر نگهداري  :نكته

 شوند.

 يد.براي رقيق سازي مواد، مواد را به آهستگي با هم ترکيب کن 

  اسيد را به آب اضافه کنيدبراي رقيق کردن اسيد، همواره. 

  

 تعدادي مواد شيميايي خورنده                                          

 معرف هاي اکسيد کننده و خورنده مواد خشک کن خورنده بازهاي خورنده اسيدهاي خورنده

H2SO4 

HNO3 

HF 

NaOH 

NH3 

H2SO4 

NaOH 

P2O5 

CaO 

Picric acid 

H2CrO4 

HClO4 

H2O2 

NO3-Nitrates 

NO2-Nitrates 
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 فصل چهارم: مواد شيميايي ويژه و خطرات آن ها

شده، بر سيستم ژنتيکي بدن تأثير مي گذارند و  DNA: موادي که سبب جهش در مواد موتاژن 4-9

و سرطان مي شوند،  (Leukeimia)منجر به سرطان يا تغييرات کروزومي مي شوند. اين مواد باعث لوسمي 

  γو  Xبرميد، معرف هاي آلکيله کننده مثل دي متيل سولفيد و اشعه هاي  آرسنيك، اتيديوممانند: 

: اين مواد بر فرايند هاي طبيعي تأثير مي گذارند: ايجاد ناهنجاري در جنين، نقص مواد تراتوژن 4-2

ي مواقع اين مشکالت بعد از يك دوره اساسي بعد از تولد جنين، مرگ جنين و کاهش امکان باروري. بعض

 طوالني مدت ظاهر مي شوند.

خانم هاي باردار قبل از ورود به آزمايشگاه بايد به مسئول آزمايشگاه اطالع دهند تا با ارزيابي ريسك  *

در آزمايشگاه و به کارگيري اقدامات پيشگيرانه کار را به شکل ايمن انجام دهند. خانم هاي باردار بايد 

 دت مواظب موادي که از طريق پوست جذب مي شوند، باشند؛ مانند: فرماميدبه ش

 اسامي تعدادي از مواد سرطان زا

 کروزول ترانس دکالين کوينولين وينيل کلرايد هيدروژن سيانيد

 *بنزن* اکرولين آمينو نفتالين -α کربن مونوکسيد آرسنيك

 فرمالدهيد هيدرازين استيرن *فنل* استالدهيد

 آکريلو نيتريل نيکوتين *تولوئن* ارتو تولويدين رادون

دي متيل  وينيل کلرايد

 هيدرازين

 نيتروزو پيروليدين فنيل پروپيونال -3 آمينو نفتالين -4

 

 استفاده از مواد سرطان زا فقط در صورت موافقت رئيس بخش و کميته ايمني انجام گيرد. *

 تمام لوازم و تجهيزات محافظت شخصي استفاده کنيد.مواد را مطالعه و از  MSDSحتمأ قبل از کار  *

 از تماس ماده با پوست و چشم جدأ خودداري فرماييد. کار با ماده مايع بايد زير هود انجام شود. *

، وگرنه وارد فاضالب شهري شده و مواد به در سينك نريزيدباقي مانده محلول ها را به هيچ عنوان  *

 وند.سيستم آب و يا خاك وارد مي ش
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هنگام کار با تمام مواد خطرناك و سمي )خورنده، سرطان زا، قابل اشتعال و ...( به افراد ديگر حاضر  *

 در آزمايشگاه خبر دهيد تا آن ها نيز اقدامات ايمني الزم را انجام دهند.

از اسيدها،  است، لذا اين ماده بايد دور از دما و حرارت باال و همچنين دور قابل اشتعالفنل ترکيبي  *

 قلياها مواد اکسنده نظير کلر، برم، هيپوکلريت سديم و ... نگهداري شود.

 موادي که ممکن است سرطان زا باشد را در آدرس هاي زير ببينيد: *

ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/iarclist.htmhttp://www. 

http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/ip/risky.htm 

 عوامل مؤثر بر دستگاه توليد مثل

 انمرد زنان

کنتراسپتيوهاي  گازهاي بيهوشي

 خوراکي زنانه

بي فنيل هاي پلي  گازهاي بيهوشي

 کلر دار

 استرپتومايسين آنيلين حشره کش ها کربن دي سولفيد

عوامل و داروهاي شيمي 

 درماني در سرطان

 استيرن بنزن * دخانيات *

 دخانيات * کربن دي سولفيد وينيل کلرايد )کي پون( کلرودکن

مصرف الکل  نکلروپر

 )اتانول(

 تولوئن * عوامل شيمي درماني در سرطان

دي برومو کلرو پروپان 
(DBCP) 

 وينيل کلرايد کلروپرن اترهاي گليکول

 فرمالدهيد * مصرف الکل )اتانول( هگزان * دي نيترو تولوئن

سرب )آلي و غير  * اتيلن اکسايد کادميم غير آلي اتيلن دي برمايد

 آلي(

سرب )آلي و غير  * ل مونو اتيل اتراتيلن گليکو

 آلي(

 مونو متيل جيوه * اترهاي گليکول

 حشره کش ها PAESاسترهاي فتاليك اسيد  اتيلن اکسايد

 

 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/iarclist.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/safetytm/iarclist.htm
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/ip/risky.htm
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/osh/ip/risky.htm
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 (Cryogenic Compounds) مواد سرمازا 4-9

گازهايي هستند که در دماي پايين به مايع يا جامد تبديل مي شوند: هليوم مايع، نيتروژن مايع، 

 ن مايع و يخ خشك ) دي اکسيد کربن جامد(اکسيژ

  :خطرات مواد سرمازا

 يخ زدگي بافت به علت سرما 

 ايجاد خفگي به دليل جانشين شدن اين مواد با اکسيژن موجود در هوا 

 احتمال انفجار به دليل نوسانات فشار در ظرف نگهداري 

 فجار وجود دارد.اگر اکسيژن مايع با مواد قابل اکسيد شدن تماس پيدا کند امکان ان 

اين مواد بايد در مکان هاي داراي تهويه خوب نگهداري شوند و از کار کردن در فضاهاي کوچك و  -1

 دربسته ممانعت شود.

ن ها از ماسك صورت استفاده شود و تمام اصول ايمني آموقع باز کردن درب اين ظروف يا تخليه  -2

 رعايت گردد.

 

 آزبستوس 4-4

 صوالت نسوز، لباس محافظ در برابر آتش و سقف هاي پيش ساخته استفادهماده آزبست که در مح

 در انسان مي شود. سرطان ريهکارگر در دنيا شده است.تنفس آزبست باعث  111111باعث مرگ  ،مي شود 

 .آزبست بعد از سرب و جيوه خطرناك ترين ماده براي سالمت انسان و محيط زيست است 
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 شي از دستگاه هاي آزمايشگاهيفصل پنجم: خطرهاي نا

 

  (Centrifuge)سانتريفيوژ 6)   (Refrigerator) دستگاه هاي سرمازا 1) 

  (Pump( پمپ )1  (Heating Device) ( دستگاه هاي گرمازا2

  (Compressorکمپرسور) 8)    (Incubatorانکوباتور)3) 

  (Vaccumدستگاه هاي تحت خالء ) 3)     (Autoclave) ( اتوکالو4

  (High Pressure) دستگاه هاي تحت فشار 11)    (Ultrasonicator) اولتراسونيك5) 

 آن را مطالعه نماييد. کاتالوگقبل از شروع کار با هر دستگاه ابتدا  توجه:   

 

 (Refrigerator) دستگاههاي سرمازا 5-9

 تياج دارند استفاده براي نگهداري مواد شيميايي که به دماي پايين اح يخچال ها معموالًاز 

زمايشگاه و افراد در معرض اين آلودگي آچنانچه محلول ها اين دستگاه را آلوده نمايند، فضاي  مي شوند.

قرار خواهند گرفت.و همچنين ممکن است ساير نمونه ها آلوده شوند.الزم به ذکر است ، يخچال هاي 

 .نيستندخانگي براي مصارف آزمايشگاهي  مناسب 

 ايمني کار با يخچال هاي آزمايشگاهي: نكات 5-9-9

 .روي يخچال حتماً برچسب مخصوص نگهداري مواد شيميايي نصب گردد 

  .تمام قسمت هاي يخچال )موتور،فن،المپ( بايد مجهز به سيستم ضد جرقه باشد 

  .از نگهداري مواد غذايي اجتناب شود 

  اي برچسب و درپوش باشد.مواد شيميايي که در يخچال نگهداري مي شوند حتماً بايد دار  

 با توجه به نکات ايمني در قسمت ضايعات نمونه هاي آلوده شده را بايد  و آمپول ها، ظروف شکسته

 .ريخت

  فهرستي از نمونه هاي موجود در يخچال به همراه محل دقيق قرارگيري ،تهيه شود و در کنار

 يخچال قرار داده شود.
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 بهتر است ظروف شيشه اي کوچك درون ظرف لودگيهش موارد شکسته شدن و پخش آبراي کا ،

 قرار گيرند.براي محافظت بيشترهاي بزرگتر از جنس پالستيك 

 

 ( Heating Device) دستگاههاي گرمازا 5-2

،لوله هاي داغ و مايکروويوها  ،حمام روغن کوره اون، ، هيترنظيرگرمازا در هر آزمايشگاه وسيله  معموالً

 گيرند.مورد استفاده قرار مي 

 

 :کار با دستگاه هاي گرمازانكات ايمني   5-2-9   

 بايد داراي پوشش نخي باشد. هابرق دستگاه هاي  سيم 

  شيميايي بر روي دستگاه جلوگيري شود. ادهمهر گونه از ريختن 

 ًاز وسايل گرما زا  ،ن مواد شيميايي قابل اشتعال بودهدر آ هرگز براي خشك کردن ظروفي که قبال

 نکنيد.استفاده 

  بار بررسي شود. ماه يك 6المنت و ترموستات دستگاه از نظر فني و خوردگي حداقل هر 

 درجه سانتي گراد خودداري شود. 111روي دماهاي باالتر از  تا حد امکان از تنظيم دستگاه بر 

 .افزايش فشار درون ظرف  از حرارت دادن حجم زياد مايعات در ظروف درب دار خودداري شود

 شدن خود به خودي درب ظرف و سر ريز شدن مايع مي شود. سبب باز

  پس از اتمام کار و خاموش نمودن دستگاه تا زماني که دماي آن پايين نيامده است، عالمت يا

 يادداشت خطر در کنار دستگاه قرار داده شود تا سايرين دچار سوختگي نشوند.

 ن آب سرد يا قرار دادن يخ( جداً خودداري از پايين آوردن دماي دستگاه به صورت ناگهاني )با ريخت

 شود.

  به سرعت يدشروع به جرقه زدن نموده و شعله ور شود، با اون يا مايکروويوچنانچه ماده درون 

  بسته يبراي مدت يزن دستگاه. بهتر است درب يدو کابل آن را از برق کش نموده دستگاه را خاموش

 نگهداشته شود.
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 (Incubator)انكوباتور 5-9

اکسيژن و دي ، رطوبت  ، براي کشت نمونه هاي زنده مانند باکتري يا ميکروب از طريق کنترل دما

 به کار مي رود. اکسيد کربن

 

 نكات ايمني کار با انكوباتور: 5-9-9

 از پريز جداگانه استفاده شود . انکوباتور براي دستگاه 

 ررسي شود .دو شاخه و کابل برق و پريزها از لحاظ سالمت ظاهري ب 

  .از چرخش و کشش کابل جلوگيري شود 

  توسط  گيري بهتر است، دستگاه ماه يك بار جهت باال بردن عمر مفيد دستگاه و دقت اندازه 6هر

 .هاي مجاز تست شود نمايندگي
 

 (Autoclave) اتوکالو 5-4

ه شده که اين از اين دستگاه استفادو محيط کشت باکتري براي ضد عفوني و استريل کردن تجهيزات 

 انجام مي گيرد. بار 1.2و فشار  سانتي گراد 121ي در دما وسيله بخاره عمل ب

 

 نكات ايمني کار با اتوکالو: 5-4-9

 اتانول و  اتوکالو نمودن مواد خورنده )اسيد و باز و فنل(، مواد که زود تبخير مي شوند(

 .کلروفرم(، مواد قابل اشتعال، و مواد راديو اکتيو ممنوع است

 .حتما اشياء تيز را در محفظه مخصوص اين اشياء در دستگاه قرار دهيد 

  هرگز محفظه دستگاه را بيش از اندازه پر نکنيد چون حرارت و بخار نمي تواند به راحتي

 نفوذ کند.

   هنگام باز کردن درب با احتياط عمل کنيد و قبل از خارج کردن وسايل اجازه بدهيد بخار

 فوق گرم خارج شود.

 زکردن اجازه دهيد دستگاه سرد شود.يقبل ازتم گر مايعي داخل دستگاه ريخت،ا 

 ،از يك انبر براي خارج کردن  در صورت شکستن ظرف شيشه اي داخل محفظه دستگاه

 صورت مستقيم استفاده نکنيد.ه ها استفاده کنيد و هرگز از دست بشيشه  خرده 
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 يداست با يگراددرجه سانت 81تر از  يينن پادماي آ که يزمان يهنگام باز کردن اتوکالو، حت 

 مناسب استفاده نمود. عينك از دستکش و

 

 (Ultrasonicator) يکاولتراسوندستگاه  5-5

يك نوکلئ يدهاياس ياصوت در فرکانس باال هستند و سلولها  يدابزاري جهت تول يكاولتراسوندستگاه 

 .يندنما يم يبتخرار

 دو خطر عمده دارند: سونيکاتورها

  شود. يم يعاز انرژي وارد ما ياديحجم ز يراکنند ز يم يدتول يفراوان يروسلهاي( آالف   

 شود. ييشنوا هاي يبشده در فرکانس باال سبب بروز آس يجادا يصوتامواج ست ا ( ممکنب  

 

 نكات ايمني کار با دستگاه اولتراسونيک: 5-5-9

 يروسلقرار داد تا آ يولوژيكهود بزير  يا محفظه بسته يكرا داخل  در صورت امکان بايد دستگاه 

 .گردداز ماسکهاي صورت استفاده نيز هنگام کار  و پخش شوند يطهاي کمتري در مح

  چنانچه نوكprobe يابد يها کاهش م يروسلفرو رود، مقدار آ يعدرون ما يبه عمق کاف يکاتورسون. 

 محافظ  يهايرد، حتما ازگوشبه صوت قرار ندانسبت محفظه مقاوم  يكدر  يکاتورچنانچه سون

 استفاده گردد.

  باشدبسته  کار با دستگاهدرب اتاق هنگام. 

 

 (Centrifuge) يفيوژسانتر 5-6

وزن،  يلآنها از قب يمولکول يژگيهايبر اساس و يکديگرنمونه از  يكبراي جداسازي اجزا  يفوژهااز سانتر

 شود. يو... استفاده م يچگال
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 با سانتريفيوژ:نكات ايمني کار  5-6-9

 را به طور  يداشته و محفظه داخل يبه آن تسلط کاف دانشجوقرار داد که  يدستگاه را در ارتفاع يدبا

 .دنببي کامل

 باشند. يقدق يداراي باالنس وزن يدلوله هاي مقابل هم با 

 داشته  يشده در دورهاي باال مقاومت کاف يجادبوده و در برابر فشار ا يمداراي جدار ضخ يدلوله ها با

 هيچگونه شکافي روي بدنه لوله ها وجود نداشته باشد.همچنين  باشند.

 دربنداشته باشد ينشتشود و هيچ گونه محکم  يددرب لوله ها باو  پر کرد کامالً يدلوله ها را نبا . 

 .نظر مناسب ترند يناز ا يچيهاي پ

 ذرات به قدري ينشوند. سرعت ا يمبه اطراف پرتاب  يندهآال يزر يارذرات بس يفوژهنگام کار با سانتر 

 چنانچه نمونه مورد ينکنند. بنابرا يم يدارا ترك کرده و به خارج راه پ يفوژکه منافذ سانتر باالست

 هود قرار داد. يررا در ز يفوژسانتر يدبا، به شدت آلوده است  مطالعه

 

 (Pump) پمپ 5-7

را به  ييآن، امکان جابجا يانفشار جر يشفزااست که با ا يعاتانتقال ما يبرا يکيمکان اي يلهمپ وسپ

 .آورد يمخزن( فراهم م يادست )معموالً حوضچه  يينپا يحت ياهد(  يشباالتر )با افزا يارتفاع

 نكات ايمني کار با پمپ ها: 5-7-9

 يداتصال برق دستگاه را قطع کن پر کردن مخزن روغن حتماً ياکردن  يزهنگام تم. 

 يا  ، تاب برداشتن از جا خارج شدن، ها ياتاقاننشدن  يروغن کار ناشي ازو لرزش  يادز يصدا

زياد بود نسبت به سرويس  دستگاه ي که صدايدر صورت حتماً بنابراين .باشدپروانه خوردگي 

  دستگاه اقدام کرده و همچنين از گوشي هاي محاقظ نيز استفاده کنيد.

 

 (Compressor)کمپرسور 5-8

هستند که با  يليکمپرسورها وسا يقت. در حقشود يگازها استفاده م فشارافزايش  ياز کمپرسورها برا

 .سازند يو سپس آنرا فشرده م يدهگاز را با سرعت به درون خود مک ي،فراوان يکيمکان يصرف انرژ
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 نكات ايمني کار با کمپرسورها : 5-8-9

 ممنوع دستگاه  ينم کار با اآزاد به هنگا ينآست همچنين لباس هاي با گشاد و يها استفاده از لباس

 است.

 يخوددارجداً شل کردن اتصاالت  ياباشد از برداشتن درپوش ها و  يکه دستگاه روشن م زماني 

 .ييدنما

 کردن  ييزتم يبراو همچنين چشم اعضاي بدن مخصوصاً کمپرسور به سمت  يگرفتن خروج از

 .يدکن يخوددار يشگاهموجود در آزما ياياش

 شود. يونگهدار يسسازنده دستگاه سرو يمطابق با دستورالعملها يقاًدق يدبا کمپرسور ياجزا تمام 

 يا بر روي پوست نگيريد.دهواي خروجي کمپرسور را بطور مستقيم تنفس نکني . 

 حتماً از گوشي محافظ و عينك ايمني استفاده کنيد.هنگام کار با کمپرسور 

 

 (High Pressure) تحت فشار يدستگاه ها 5-1

 مخزن( يط)در شرا يو گاز ينفت يپارامترها يبررس يدستگاهها 

 زگا يها کپسول 

 مخزن( يط)در شرا يو گاز ينفت يپارامترها يبررس يدستگاهها 

چون اين دستگاهها براي تعيين پارامترها در شرايط مخزن است پس با دما و فشار باال سر و کار داريم و      

  هستند.بسيار بااليي برخوردا  اهميت ازنکات ايمني 

 

 نكات ايمني کلي کار با دستگاههاي تحت فشار: 5-1-9

 يداستفاده کن ينكو ع يمنيمخصوصاً کاله ا يحفاظت فرد يلحتما ً از وسا. 

 يدچك کن يرا پس از فشار گرفتن از نظر نشت دستگاه. 

 يددرب محفظه دستگاه را باز نکن يستيدکه از افتادن فشار دستگاه مطمئن ن يزمان تا. 

 ًيددستگاه را طبق برنامه شرکت سازنده انجام ده يها يسسرو حتما. 
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 گاز يکپسول ها 5-91

کننده، يدخورنده، اکس ير،اشتعال پذ ي،د سمنتوان يم هاکپسول هاي گاز با توجه به نوع محتواي آن

گاز  يادحجم ز يميايي،د. عالوه بر خطرات شنچند نوع خطر همزمان باش ي دارايو گاه يخنث

موشك  يكرا دارد که مانند  يتقابل يناست و ا ييباال بسيار ه در کپسول داراي فشارفشرده شد

دقت  يتدر نها يدکپسول ها با ينا نگهداري جا به جا نمودن و ينعمل کرده و پرتاب شود. بنابرا

 انجام شود.

 

 نكات ايمني کار با کپسول ها: 5-91-9

 با استفاده از ييد.ه شدت اجتناب نماب ينو روي زم يکديگرها بر روي  از افتادن کپسول

 هااز افتادن ناگهاني آنثابت کنيد تا  به طور کامل ايستاده را گاز هايتسمه يا زنجير سيلندر

 .شودجلوگيري 

 اندن طاز غل و براي جابجايي سيلندرها از چرخ دستي مخصوص اين کار استفاده کنيد

 خودداري کنيد.جداً روي زمين بر سيلندر 

 يرزنج يزم يك يا يوارامن و مناسب خود قرار نگرفته و به د يگاهکپسول در جا هک يتا زمان 

 خودداري شود.آن از برداشتن کالهك  است، نشده

 يد.استفاده نکن بدون رگالتورگاه از کپسول  يچه 

 ًکنيدمشخص آن را با برچسب زدن روي هر کپسول، گاز درون  حتما. 

 کنترل  و اتصاالت کپسول يچهنشت گاز از در به طور مرتب با استفاده از کف و صابون

 گردد.

 يد زيرا لوله هاي پالستيکي تحمل فشار را ندارند.استفاده کن يلحتماً از خطوط لوله است 

 از حتماً و  يدکن يخوددار يراز باز و بسته کردن ش يلندراز پر بودن س يناناطم يبرا

 .يدرگالتور استفاده کن

 ا از کنار سيلندرهاي تحت فشار دور کنيد.  سيلندرهاي مواد قابل اشتعال و آتش گير ر

 .داراي گازهاي اشتعال پذير را در مکاني دور از شعله )چراغ بنزن( و هيترها قرار دهيد

 مناسب نگهداري کنيد يهتهو يخشك، سرد و دارا يطدر محرا  يدروژنگاز ه يلندرس. 

 دور نگه داريد لگاز قابل اشتعا يلندرهايس يراز سارا  يژناکس يکپسول ها. 

  فقط توسط و همچنين تعميرات مربوط به آن  هرگونه عمليات مربوط به پر کردن کپسول

 توليدکنندگان مربوطه بايد انجام شود.
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 براي کسب اطالعات بيشتر به منابع زير مراجعه نماييد: 

1- Boc Medical gas sheet 

ري آن مربوط به آموزش نيروي هوايي جمهوري اسالمي مجموعه دستورالعمل هاي گازهاي طبي و نگهدا -2

 ايران

 

 وسايل شيشه اي تحت فشار و لوله هاي لحيم شده 5-99

 شيشه هاي خط برداشته و ترك دار براي کارهاي تحت فشار مناسب نيستند. -

 بهتر است شيشه ها در حفاظ فلزي يا توري قرار داده شوند. -

 ن وسايل شيشه اي تحت فشار ضروري است.دقت در حد وسواس براي گرم يا سرد کرد -

 لوله هاي شيشه اي با سر لحيم شده بايد از جنس عالي و مقاوم )پيرکس ضخيم و خالص( باشد. -

هرگز بيش از نصف حجم را پر نکنيد. قبل از بستن و لحيم کردن سر لوله، هواي داخل آن را خارج 

ت مايع سرد نمود؛ سپس از آن دهانه لوله را به پمپ کنيد. ابتدا بايد محتواي درون لوله را در يك حمام از

خأل وصل کرده و با باز کردن شير پمپ خأل و لوله، با برقراري مکش قوي هواي داخل لوله را خارج کرد. اگر 

لوله توسط شيشه گر لحيم مي شود، بايد او را از جنس مواد شيميايي موجود در لوله و خطرات احتمالي آن 

 گاه نمود.در برابر شعله آ
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 دستگاه هاي تحت خأل -5-92

اگر يك مايع به صورت ناگهاني و سريع در دستگاه هاي تحت خأل وارد شود يا يك شوك حرارتي يا 

مکانيکي به آن وارد شود، احتمال انفجار وجود دارد.همچنين ورود بسيار سريع هوا به دستگاه تحت خأل مي 

اب دستگاه و وسايل تحت خأل بايد به مقذار خأل توجه شود تا از ايجاد تواند باعث انفجار شود. در هنگام انتخ

 هر گونه نقص يا شوك مکانيکي و حرارتي جلوگيري شود.

 

 تبخير در خأل -5-92-9

در آزمايشگاه معموأل تبخير در خأل توسط دستگاه چرخان صورت مي گيرد. بهتر است فقط نصف بالن 

و دستگاه تبخير چرخان اجباري است تا از ورود حالل به پمپ خأل  پر شود. قرار دادن تله بين پمپ خأل

جلوگيري شود. در صورتي که حالل بسيار فرار باشد که مايع کردن بخارات آن با آب مشکل باشد، از اتيلن 

 گليکول استفاده کنيد.

 تقطير در خأل  -5-92-2

تر است براي گرم کردن از حمام شني دستگاه تقطيربايد متناسب با نوع و مقدار حالل انتخاب شود. به

شعله و بالن تقطير را با يك صفحه يا روغني استفاده شود. هنگام استفاده از شعله باز براي تقطير سريع، بايد 

محافظ محصور کرد. بيشتر از نصف حجم بالن تقطير را پر نکنيد. ابتدا خأل را برقرار کنيد و سپس به محلول 

تقطير پس از سرد شدن بالن، خأل را به آرامي بشکنيد و بگذاريد هوا يا ازت وارد آن حرارت بدهيد. در انتهاي 

 شود.

از تقطير مواد کهنه و قابل تجزيه خودداري کنيد. در صورت اجبار حتمأ تقطير را با احتياط و از پشت 

به تدريج و با احتياط حفاظ مناسب انجام دهيد. براي تقطير تمام مواد ابتدا با مقدار کم کار کنيد و دما را 

 زياد کنيد.
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 صاف کردن در خأل -5-92-9

ارلن و ظروفي که براي صاف کردن در خأل به کار مي روند، بايد کامأل مقاوم باشند و همچنين به  -

خوبي ثابت شده باشند تا تحمل مکش و کشش ها را داشته باشند. ظروف انتخابي بايد تحمل فشار 

 شند.مورد نظر را داشته با

در مواردي که صاف کردن به خوبي انجام نمي شود )مانند محلول هاي کلوييدي(، افزايش خأل  -

 511 و ممکن است منجر به انفجار شود. بنابراين از ايجاد فشار خأل باالي نمي کندمشکل را برطرف 

 خودداري کنيد.  ميلي متر جيوه
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 فصل ششم: وسايل مصرفي و مواد زائد در آزمايشگاه

 

 شست و شوي ظروف آزمايشگاهي -6-9

 آزمايشگاهي حتمأ از دستکش سالم و بدون سوراخ استفاده کنيد. ظروف شوي و هنگام شست 

 .هرگز ظروف مواد غذايي را در سينك هاي مواد شيميايي و ظروف آلوده نشوييد 

 شيميايي حتي يك قطره از مواد شيميايي را درون سينك نريزيد! ممکن است ماده  به هيچ عنوان

ريخته شده با آّب واکنش دهد و نفر بعد که آب را بازکند دچار حادثه شود. در يك مورد زماني که 

دانشجو شير آب را باز کرده در اثر تماس آب با ماده ريخته شده ، ناگهان سينك آتش گرفته و 

 دانشجو دچار سوختگي شده است!!! حتما مواد شيميايي را در ظرف ضايعات بريزيد.

 راي شستن ظروف تا جاي ممکن از مواد شوينده استفاده کنيد و از ترکيبات اسيد نيتريك، اسيد ب

کرميك، اسيد سولفوريك، محلول سولفوکروميك اسيد، اکسنده هاي قوي يا هر ماده شيميايي با 

د مثل پرکلريك اسيد براي شست و شو استفاده نکنيد. اگر مجبور به استفاده از اين موا "پر "کلمه 

 هستيد حتما با کارشناس آزمايشگاه هماهنگ کنيد.

  ظروف با استون از مقادير کم آن استفاده کنيد. استون بر روي اليه مغز انسان  خشك کردنبراي

 مي نشيند و باعث فراموشي و آلزايمر مي شود!!!

 

 شيشه آالت و وسايل تيز -6-2

 بر روي ظروف  ن برنگردانيد.وسايل تيز عفوني: هرگز روکش سوزن سر سرنگ ها بر روي آ

 پالستيکي حاوي سوزن هاي مصرف شده برچسب بزنيد.

  وسايل تيز غير عفوني: از بطري هاي پالستيکي دهان گشاد يا جعبه هاي مقوايي مخصوص کارهاي

بزنيد. هنگامي که ظروف پر شد در آن ها بسته، محکم بپوشانيد و  "وسايل تيز"سنگين برچسب 

 هاي عمومي قرار دهيد. آن را در محل زباله

  شيشه "ظروف شيشه اي شکسته غير آلوده: يك جعبه مقوايي تهيه کنيد و روي آن برچسب

نصب کنيد. هنگامي که پر شد در آن را با نوار بچسبانيدو در محل زباله هاي عمومي قرار  "شکسته

 دهيد.
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 د و اجازه دهيد مواد فرار بطري هاي خالي واکنش گرهاي شيميايي: در ظرف هاي خالي را باز کني

مرتبه با آب شير شسته و بگذاريد تا خشك شوند. برچسب ها را  3زير هود تبخير شوند. بطري ها را 

 پاك کرده يا از ظرف جدا کنيد. بطري هاي بدون در را در محل زباله هاي عمومي بيندازيد.

 نکته: مواد شيميايي را در فاضالب نريزيد.

 بر روي زمين نريزيد. نکته: مواد خطرناك را

 نکته: محل ذخيره مواد خطرناك را با رنگ زرد مشخص کنيد.

 

 جمع آوري مواد زائد آزمايشگاهي -6-9

 مواد زائدي که بهترين سازگاري با يکديگر دارند را با هم جمع آوري کنيد. -1

 ظروف نگهداري مواد زائد برچسب بزنيد و مشخصات را توضيح دهيد. روي -2

 مواد زائد را در محيطي خارج از آزمايشگاه عادي جمع آوري کنيد.ظروف  -3

 بطري مواد زائد را کنار سينك يا کف شور قرار ندهيد. -4

 ظروف نگهداري مواد زائد را کامل پر نکنيد. چند سانتي متر از فضاي باالي آن را خالي بگذاريد.-5

 درب تمام بطري هاي مواد زائد را ببنديد. -6

 

 بندي و نحوه دور ريختن ضايعات شيميايي طبقه -6-4

 .محلول هاي آلي و مواد نفتي: اين مواد را در ظروف مواد زائد ريخته، روي آن برچسب بزنيد 

 .حالل هاي آلي هالوژن دار:اين مواد بايد جدا از ساير حالل هاي آلي جمع آوري گردند 

 د يا سرپرست آناليز گردند.مواد شيميايي با ترکيبات ناشناخته: اين مواد بايد توسط فر 

  مواد شيميايي پراکسيد شونده )اترها( و مواد منفجره )پيکريك اسيد خشك(: اين مواد را با محلول

ها و ضايعات ديگر مخلوط نکنيد. اگر مواد کهنه تر از يك سال هستند به آن ها دست نزنيد و به 

 سرپرست خود اطالع دهيد.
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 :آن ها در ظروف پالستيکي جداگانه قرار دهيد. هرگز ضايعات اسيد و  مواد خورنده: اسيدها و بازها

 باز را با هم مخلوط نکنيد. به صورت خوانا محتواي ظروف را بر روي ظرف برچسب بزنيد.

  ضايعات بيولوژيکي: آن ها در ظروف پالستيکي مخصوص ضايعات پزشکي قرار دهيد. وزن هر بسته

 اي خنك نگهداري کنيد.کيلوگرم بيشتر نشود. در ج 18.2از 

 

 روش هاي خنثي سازي مواد زائد آزمايشگاهي -6-5

 پخش شدن مواد شيميايي و تميز کردن آن ها -6-5-9

 آن را کامأل MSDS (Material Safety data sheet)قبل از کار کردن با هر ماده شيميايي بايد 

اوليه، نحوه اطفا حريق، نحوه نگهداري و  مطالعه کرده تا با اطالعات مربوط به ماده، خطرات آن، کمك هاي

هر ماده نحوه تميز کردن آن در صورت ريختن بر روي زمين نوشته  MSDSانبار کردن و ...آشنا شويد. در 

اما  ؛تميز کنيد MSDSسريع آن را طبق  ،شده است. اگر ماده پخش شده بسيار کم يا ماده کم خطر باشد

ئول آزمايشگاه سزياد مي باشد سريع از آزمايشگاه خارج شويد و به م اگر ماده خطرناك بوده و حجم آن نيز

 اطالع دهيد.

 

 پخش شدن جيوه -6-5-2

است که بر سيستم عصبي، مغز، کليه و رشد جنين اثر مي گذارد. تماس  بسيار خطرناکيجيوه ماده 

تحريك پوست و  با جيوه باعث صدمات ريوي، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش فشار خون و ضربان قلب و

تبخير شدن  ردر آن محل باقي مي ماند و در اث براي هميشهچشم مي گردد. اگر جيوه در محلي ريخته شد، 

 در کل فضا پخش مي شود!!! 

 بنابراين:

 .از انجام آزمايش و پروژه با جيوه خودداري کنيد، يا جيوه را با ماده هاي ديگر جايگزين کنيد 

 ..را با دقت جابه جا کنيد. اگر دماسنج يا مانومتر شکسته شد، هر چه دماسنج، مانومتر،مهتابي و .

 به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيد.سريع تر 

  اگر ميزان جيوه ريخته شده کم باشد، از يك حباب مکنده يا اسفنج جيوه براي جمع آوري قطرات

ب بزنيد. براي استفاده کنيد.سپس جيوه را در يك ظرف سربسته به وسيله آب پوشانده و برچس

 جمع آوري جيوه درون درزها و شکاف ها، پودر گوگرد را روي آن پاشيده و بعد از چند ساعت مواد 
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را جارو کرده، داخل کيسه پالستيکي با برچسب مناسب مهر و موم کنيد. اگر مقدار جيوه زياد باشد بايد 

 ري جيوه توسط پمپ خأل اقدام کرد.محيط را بسته، با استفاده از ماسك تنفسي جيوه نسبت به جمع آو

 

 پسماندهاي روغني-6-5-9

روغن هاي پسماند را بايد از ساير پسماندها )حالل ها و محلول هاي آبکي( جدا کرد و به موسسه اي 

 که مجوز مربوطه را داشته باشد تحويل داد تا از آزمايشگاه خارج کند.

 پسماندهاي مايع -6-5-4

کلروفرم( را بايد از حالل هاي بدون هالوژن )مثل الکل( جدا کرد و در  حالل هاي هالوژن دار )مثل

 ظرف هاي جداگانه نگهداري کرد.

 روش تخريب اسيدهاي معدني -6-5-5

 اسيد، برميد اسيد، سولفوريك اسيد، نيتريك اسيد و پرکلريك اسيد  يكاسيدهاي معدني مانند: کلريد

با يك باز معدني مثل سديم هيدروژن کربنات جامد  اگر اين اسيدها روي زمين ريخت، روي سطح را

يا مقدار مساوي از سديم کربنات + آهك بپوشانيد. با احتياط عمل کنيد زيرا واکنش گرمازا مي باشد. 

 استفاده از عينك، دستکش و صفحه محافظ )اکران( الزامي است.

 روش تخريب اسيدهاي آلي -6-5-6

وييك اسيد، فرميك اسيد، مونوکلرو استيك اسيد، بنزن اسيدهاي آلي نظير: استيك اسيد، پير

 سولفونيك اسيد، پارا تولوئن سولفونيك اسيد و مشتقات فسفريك اسيدها

اگر اين اسيدها روي زمين ريخت، روي سطح را با سديم کربنات بپوشانيد و مانند تخريب اسيدهاي 

 معدني عمل کنيد.

 روش تخريب الكل ها -6-5-7

 وان با جريان زياد آب در داخل ظرفشويي آزمايشگاه ريخت.الکل ها را مي ت
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 روش تخريب بازهاي معدني 6-5-8

براي تخريب بازهاي معدني مثل محلول آمونياك، کلسيم هيدروکسيد، پتاس و ليتيم هيدروکسيد از 

. اگر باز اسيد يا سولفوريك اسيد استفاده مي شود ريكافزايش تدريجي اسيدهاي معدني رقيق مانند کلريد

ا رموالر يا سولفوريك اسيد رقيق بپوشانيد. سپس مخلوط  6روي زمين ريخت سطح آلوده را با اسيد کلريد 

 با آب در سينك ظرفشويي آزمايشگاه بريزيد.احتياط کنيد زيرا واکنش اسيد وباز گرمازا مي باشد.

به کارشناس مربوطه اطالع  : در صورت ريختن هرگونه ماده شيميايي در محيط آزمايشگاه حتماًنكته

 به خنثي سازي آن هرچه زودتر اقدام شود.  تدهيد تا نسب
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 پيوست

 

 لوزي خطرالف( 

 لوزي خطر داراي چهار خانه است .

Fire: باشد .   مربوط به قابليت اشتعال جسم مي 

: Reactivity  دهد  ميقابليت فعل و انفعال شيميايي) پايدار و از نظر ترکيب با آب(را نشان 

 :Health  دهد . خطرات بهداشتي ) خطر ماده شيميايي بر روي سالمتي ( را نشان مي 

:Specific hazards باشد . نشان دهنده خطرات خاص مي 

 هاي لوزي داراي يك زمينه رنگي يا حروف رنگي ثابت بصورت زير مي باشد : خانه 

 رنگ قرمز براي خانه باال ) قابليت اشتعال ( •

 آبي براي خانه سمت چپ ) خطرات بهداشتي (رنگ  •

 رنگ زرد براي خانه سمت راست ) قابليت فعل وانفعال شيميايي ( •

   ) خطرات خاص (  باشد رنگ و يا اينکه به رنگ بدنه محموله مي خانه پايين بي •

به پنج  خطرات شيميايي( ،قابليت اشتعال، )قابليت فعل و انفعال شيميايي  هر کدام از موارد فوق 

خطري و  طوريکه درجه صفر نشان دهنده بيه ( ب4شوند )از درجه صفر تا درجه  درجه تقسيم مي

 باشد. ن دهنده خطر بسيار شديد مينشا 4درجه 

  قابليت اشتعال مواد شيميايي 

ر گازهاي شديدا قابل اشتعال و مايعات بسيار فرار قابل اشتعال و موادي که در حالت گردو غبار د :4درجه 

 اسيد پيکريك. -استالدئيد –هوا تشکيل مخلوط انفجاري ميدهند. مانند: سولفيد هيدروژن 
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 –فسفر سفيد  –مايعاتي که تقريبا در حرارت نرمال مشتعل ميشوند. مانند: هيدروکسيل امين  :9درجه 

 استايرن.

وليد بخارات قابل مايعاتي که جهت مشتعل شدن بايد مقداري حرارت ببينند و جامداتي که ت :2درجه 

 لدئيد.آفرم  –نفتالن  –نمايد. مانند: اسيد استيك  اشتعال مي

 روي. –سولفور  –موادي که قبل اشتعال بايد حرارت ببينند. مانند: گليسيرين  :9درجه 

 اسيد سولفوريك. –پراکسيد سديم  –موادي که مشتعل نميشوند . مانند : اسيد نيتريك  درجه صفر:

 دخطر بهداشتي موا 

منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر روي سالمتي انسان مي باشد و 

 باشد: شرح زير ميه مفهوم درجات پنجگانه آن ب

  HCNمانند هيدروژن سيانيد  ،تواند سبب مرگ شود موادي که مقدار کمي از بخارات آنها مي :4درجه 

هيدرواکسيد سديم  ,S2Hمانند سولفيد هيدروژن   ،اي سالمتي دارندالعاده بر موادي که خطرات فوق :9درجه 

NaOH,   فسفر سفيدP  

   8H11C نفتالين  و C2H4O موادي که براي سالمتي خطرناك هستند . مانند اکسيد اتيلن :2درجه 

 Caموادي که خطرات کمي براي سالمتي دارند . مانند کلسيم  :9درجه 

 فسفر قرمز  ،کنند. برنز ط حريق نيز خطري براي سالمتي توليد نميموادي که تحت شراي درجه صفر:

  قابليت فعل و انفعال شيميايي 

 صورت زير است:ه ميزان پايداري و ترکيب ماده شيميايي با آب را نشان داده و تقسيم بندي آن ب

نند اسيد پيکريك و موادي که در حرارت و فشار معمولي قادر به تجزيه يا واکنش انفجاري است . ما :4درجه 

 تري نيترو تولوئن 
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موادي که قادر به تجزيه يا واکنش انفجاري بوده ولي جهت اين عمل به چاشني يا حرارت کافي  :9درجه 

  Fر ومانند فلوئ، نياز دارند

 .شود ولي منفجر نمي ،موادي که در حالت عادي ناپايدار بوده و تغييرات شيميايي يافته :2درجه 

ولي در حرارت و فشار باال ممکن است ناپايدار شوند و با آب  ؛وادي که درحالت عادي پايدار بودهم: 9درجه 

 مانند روي  ،واکنش نموده )ولي نه بشدت( انرژي آزاد نمايد

مانند ذغال ، دهند موادي که در حالت عادي حتي در شعله پايدار هستند و با آب واکنش نمي درجه صفر:

   چوب

 

 (MSDSات ايمني مواد )برگه اطالعب( 

 مواد شامل اطالعات زير است: MSDSبرگه 

 

 

 

 

( جابجايي و انبارداري3  و اجزاء تشکيل دهنده آنمشخصات ماده  (1  

( مشخصات فيزيکي و شيميايي11  اطالعات عمومي )عالئم حفاظتي( (2  

هشدارهاي حفاظتي (3 در خصوص اثرات زيستي  ( اطالعات11   

( کمکهاي اوليه4 سم شناسي( 12   

( اطفاء حريق5 ( پايداري و برهم کنش ها13   

( مراقبت هاي شخصي در زمان کار با مواد 6 ( مقررات حمل و نقل 14   

( مراقبت از محيط کار در زمان پخش تصادفي ماده1 ( اطالعات مربوط به مقررات تدوين شده 15   

( روش هاي دفع ضايعات8   
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 يمواد شيميايبه عالئم مربوط 
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 (R phrases) عالمتهاي اختصاري مربوط به انواع خطرات

Explosive when dry. – 1R 

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. – 2R 

es of ignition.Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sourc – 3R 

Forms very sensitive explosive metallic compounds. – 4R 

Heating may cause an explosion. – 5R 

Explosive with or without contact with air. – 6R 

May cause fire. – 7R 

Contact with combustible material may cause fire. – 8R 

xed with combustible material.Explosive when mi – 9R 

Flammable. – 11R 

Highly flammable. – 11R 

Extremely flammable. – 12R 

Reacts violently with water. – 14R 

Contact with water liberates extremely flammable gases. – 15R 

Explosive when mixed with oxidizing substances. – 16R 

Spontaneously flammable in air. – 17R 

air mixture.-In use, may form flammable/explosive vapour – 18R 

May form explosive peroxides. – 19R 

Harmful by inhalation. – 21R 

Harmful in contact with skin. – 21R 

Harmful if swallowed. – 22R 

Toxic by inhalation. – 23R 

Toxic in contact with skin. – 24R 

Toxic if swallowed. – 25R 

Very toxic by inhalation. – 26R 

Very toxic in contact with skin. – 27R 

Very toxic if swallowed. – 28R 

Contact with water liberates toxic gas. – 29R 

Can become highly flammable in use. – 31R 

ct with acids liberates toxic gas.Conta – 31R 

Contact with acids liberates very toxic gas. – 32R 

Danger of cumulative effects. – 33R 

Causes burns. – 34R 

Causes severe burns. – 35R 

Irritating to eyes. – 36R 

Irritating to respiratory system. – 37R 

skin.Irritating to  – 38R 

Danger of very serious irreversible effects. – 39R 

Limited evidence of a carcinogenic effect. – 41R 

Risk of serious damage to eyes. – 41R 

May cause sensitization by inhalation. – 42R 

May cause sensitisation by skin contact. – 43R 

ion if heated under confinement.Risk of explos – 44R 

May cause cancer. – 45R 

May cause heritable genetic damage. – 46R 

Danger of serious damage to health by prolonged exposure. – 48R 

May cause cancer by inhalation. – 49R 

Very toxic to aquatic organisms. – 51R 

quatic organisms.Toxic to a – 51R 
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Harmful to aquatic organisms. – 52R 

term adverse effects in the aquatic environment.-May cause long – 53R 

Toxic to flora. – 54R 

Toxic to fauna. – 55R 

Toxic to soil organisms. – 56R 

Toxic to bees. – 57R 

fects in the environment.term adverse ef-May cause long – 58R 

Dangerous for the ozone layer. – 59R 

May impair fertility. – 61R 

May cause harm to the unborn child. – 61R 

Possible risk of impaired fertility. – 62R 

Possible risk of harm to the unborn child. – 63R 

ed babies.May cause harm to breastf – 64R 

Harmful: may cause lung damage if swallowed. – 65R 

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. – 66R 

Vapours may cause drowsiness and dizziness. – 67R 

Possible risk of irreversible effects. – 68R 

liberating extremely flammable gases.Reacts violently with water,  – 14/15R  

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas. – 15/29R  

Harmful by inhalation and in contact with skin. – 21/21R  

Harmful by inhalation and if swallowed. – 21/22R  

and if swallowed.Harmful in contact with skin  – 21/22R  

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. – 21/21/22R  

Toxic by inhalation and in contact with skin. – 23/24R  

Toxic in contact with skin and if swallowed. – 24/25R  

Toxic by inhalation and if swallowed. – 23/25R  

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. – 24/25/23R  

Very toxic by inhalation and in contact with skin. – 26/27R  

Very toxic by inhalation and if swallowed. – 26/28R  

wed.Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallo – 26/27/28R  

Very toxic in contact with skin and if swallowed. – 27/28R  

Irritating to eyes and respiratory system. – 36/37R  

Irritating to eyes and skin. – 36/38R  

Irritating to respiratory system and skin. – 37/38R  

system and skin.Irritating to eyes, respiratory  – 36/387/38R  

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. – 39/23R  

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. – 39/24R  

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. – 39/25R  

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact  – 39/32/24R 

with skin. 

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if  – 39/23/25R 

swallowed. 

eversible effects in contact with skin and if Toxic: danger of very serious irr – 39/24/25R 

swallowed. 

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact  – 39/23/24/25R 

with skin and if swallowed. 

inhalation. Very toxic: danger of very serious irreversible effects through – 39/26R  

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in  – 39/26/27R 

contact with skin. 

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. – 39/27R  
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ous irreversible effects if swallowed.Very toxic: danger of very seri – 39/28R  

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if  – 39/26/28R 

swallowed. 

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if  – 39/27/28R 

swallowed. 

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in  – 9/26/27/283R 

contact with skin and if swallowed. 

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation. – 68/21R  

fects in contact with skin.Harmful: possible risk of irreversible ef – 68/21R  

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed. – 68/22R  

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with  – 68/21/21R 

skin. 

effects through inhalation and if swallowed.Harmful: possible risk of irreversible  – 68/21/22R  

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed. – 68/21/22R  

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with  – 68/21/21/22R 

wallowed.skin and if s 

May cause sensitization by inhalation and skin contact. – 42/43R  

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through  – 48/21R 

inhalation. 

ct with Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in conta – 48/21R 

skin. 

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. – 48/22R  

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through  – 48/21/21R 

inhalation and in contact with skin. 

of serious damage to health by prolonged exposure through  Harmful: danger – 48/21/22R 

inhalation and if swallowed. 

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with  – 48/21/22R 

skin and if swallowed. 

to health by prolonged exposure through Harmful: danger of serious damage  – 48/21/21/22R 

inhalation, in contact with skin and if swallowed. 

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. – 48/23R  

re in contact with skin.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposu – 48/24R  

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. – 48/25R  

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through  – 48/23/24R 

inhalation and in contact with skin. 

anger of serious damage to health by prolonged exposure through Toxic: d – 48/23/25R 

inhalation and if swallowed. 

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with  – 48/24/25R 

skin and if swallowed. 

to health by prolonged exposure through  Toxic: danger of serious damage – 48/23/24/25R 

inhalation, in contact with skin and if swallowed. 

term adverse effects in the aquatic -Very toxic to aquatic organisms, may cause long – 51/53R 

environment. 

adverse effects in the aquatic  term-Toxic to aquatic organisms, may cause long – 51/53R 

environment. 

term adverse effects in the aquatic -Harmful to aquatic organisms, may cause long – 52/53R 

environment. 
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 (phrases S)عالمتهاي اختصاري مربوط به نكات ايمني 

Keep locked up – 1S  

ildrenKeep out of the reach of ch – 2S  

Keep in a cool place – 3S  

Keep away from living quarters – 4S  

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer) – 5S  

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer) – 6S  

edKeep container tightly clos – 7S  

Keep container dry – 8S  

ventilated place-Keep container in a well – 9S  

Do not keep the container sealed – 12S  

Keep away from food, drink and animal feeding stuffs – 13S  

rer)Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufactu – 14S  

Keep away from heat – 15S  

No smoking –Keep away from sources of ignition  – 16S  

Keep away from combustible material – 17S  

Handle and open container with care – 18S  

When using do not eat or drink – 21S  

When using do not smoke – 21S  

breathe dustDo not  – 22S  

Do not breathe gas/fumes/vapor/spray (appropriate wording to be specified by the  – 23S 

manufacturer) 

Avoid contact with skin – 24S  

Avoid contact with eyes – 25S  

seek medical  In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and – 26S 

advice 

Take off immediately all contaminated clothing – 27S  

After contact with skin, wash immediately with plenty of (to be specified by the  – 28S 

manufacturer) 
Do not empty into drains – 29S  

Never add water to this product – 31S  

ake precautionary measures against static dischargesT – 33S  

This material and its container must be disposed of in a safe way – 35S  

Wear suitable protective clothing – 36S  

Wear suitable gloves – 37S  

iratory equipmentIn case of insufficient ventilation wear suitable resp – 38S  

Wear eye/face protection – 39S  

To clean the floor and all objects contaminated by this material use … (to be specified  – 41S 

by the manufacturer) 
In case of fire and/or explosion do not breathe fumes – 41S  

ying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording During fumigation/spra – 42S 

to be specified by the manufacturer) 
fighting equipment.-In case of fire use … (indicate in the space the precise type of fire – 43S  
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S 45 – In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the 

label where possible) 

S 46 – If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label 

S 47 – Keep at temperature not exceeding …°C (to be specified by the manufacturer) 

S 48 – Keep wetted with … (appropriate material to be specified by the manufacturer) 

S 49 – Keep only in the original container 

S 51 – Do not mix with … (to be specified by the manufacturer) 

S 51 – Use only in well-ventilated areas 

S 52 – Not recommended for interior use on large surface areas 

S 53 – Avoid exposure – Obtain special instructions before use 

S 56 – Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point 

S 57 – Use appropriate containment to avoid environmental contamination 

S 59 – Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling 

S 61 – This material and its container must be disposed of as hazardous waste 

S 61 – Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet 

S 62 – If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this 

container or label 

S 63 – In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest 

S 64 – If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious) 

S 1/2 – Keep locked up and out of the reach of children. 

S 3/7 – Keep container tightly closed in a cool place. 

S 3/9/14 – Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be 

indicated by the manufacturer). 

S 3/9/49 – Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place. 

S 3/9/14/49 – Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from 

… (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). 

S 3/14 – Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the 

manufacturer). 

S 7/8 – Keep container tightly closed and dry. 

S 7/9 – Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. 

S 7/47 – Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … 
o
C (to be 

specified by the manufacturer). 

S 21/21 – When using do not eat, drink or smoke. 

S 24/25 – Avoid contact with skin and eyes. 

S 27/28 – After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash 

immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer). 

S 29/35 – Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 

S 29/56 – Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or 

special waste collection point. 

S 36/37 – Wear suitable protective clothing and gloves. 

S 36/39 – Wear suitable protective clothing and eye/face protection. 

S 37/39 – Wear suitable gloves and eye/face protection. 

S 36/37/39 – Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. 

S 47/49 – Keep only in the original container at a temperature not exceeding … 
o
C 
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