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  چكيده

مي دانيد كه همه مواد شيميايي سمي و مضر هستند و تنها . حفظ سالمت استايمني و  ،اولين و مهمترين موضوع در آزمايشگاه

در هنگام انجام آزمايش، ضمن توجه به ). با اين تعريف، آب نيز يك سم است اگر زياد مصرف شود(مقدار مصرف آن ها با هم تفاوت دارد 

بنابراين اولين درس . شما و دانش آموزان را تهديد مي كند اين نكته، بايد از خطرهاي احتمالي بسياري آگاهي داشت كه امنيت و سالمتي

اصول و قواعد و رعايت  اين آگاهي از. در آموزش آزمايشگاه شيمي، آشنا نمودن فراگير با اصول ايمني و مقررات كار در آزمايشگاه است

  .است همراه با سالمتي يك يك آن ها تنها راه ممكن براي كار در آزمايشگاه

اين شاخص ها نكات ايمني را . شاخص ايمني دسته بندي شود 13يق تالش شده است تقريباً تمام قواعد ايمني در قالب در اين تحق

به طوري كه رعايت اين قواعد سالمتي و ايمني شخص  .از پيش از ورود به آزمايشگاه تا پس از خروج از آزمايشگاه را در برمي گيرد

همچنين تالش شده است تا تازه ترين قواعد و مقررات ايمني در  .آزمايشگاه را تضمين مي كندآزمايش كننده و ديگر افراد حاضر در 

  .آزمايشگاههاي شيمي كه در منابع مختلف بيان شده است جمع آوري گردد
  

  .شيشه آالت ،مواد شيميايي ،ايمني ،آزمايشگاه :كلمات كليدي

  

  مقدمه

يـك دانشـجو بـا    در طول يك واحد درس آزمايشـگاهي   .قواعد آن رعايت نشوند ناك باشند اگر د خطرآزمايشگاههاي شيمي مي توانن

اگر به درستي  برخي از مواد و تجهيزات آزمايشگاهي .سرطانزا، سمي، قابل اشتعال و قابل انفجار باشد ممكن است موادي سرو كار دارد كه

بيشـتر حـوادثي كـه در آزمايشـگاههاي      .ايجاد سوختگي، بريدگي و كـوفتگي شـوند   ممكن است باعث و با دقت مورد استفاده قرار نگيرند

به قواعد ايمني يا روشهاي درست كاربرد اين بي دقتي، بي صبري، تجربيات نامناسب يا غيرمجاز هستند، و ي  شيمي روي مي دهند نتيجه

بايسـتي توسـط   قواعد و آيين نامه ها  ،در آزمايشگاه شيميبه منظور به حداقل رساندن شانس بروز يك حادثه  .قواعد بي توجهي مي شود

به صالح كسي كه آگاهي درستي از خطرات موجود در آزمايشگاه ندارد، در يك آزمايشـگاه كـار   بنابراين، . در تمام اوقات رعايت شوندافراد 

زير حتماً رعايت شوند تـا   خص هاي ايمنيشاي خطرات ذاتي كه در يك آزمايشگاه شيمي وجود دارد، بايستي درك شود كه  بواسطه .كند

انتظار مي رود دانشـجويان قضـاوت درسـت و پـيش بينـي هـاي الزم را هميشـه هنگـام كـار در           .شانس بروز يك حادثه به حداقل برسد

  .آزمايشگاه تمرين كنند
  

  شاخص ايمني پيش از ورود به آزمايشگاه) 1

  بخوانيد را با دقت روزانههميشه پيش از ورود به آزمايشگاه راهنمايي هاي  -1

  .پيش از شروع آزمايش هرگونه سوالي را كه با آن مواجه هستيد مطرح كنيد -2

ي كمك هاي اوليـه، محـل آيفـون     محل استقرار و روش استفاده از دستگاه شستشوي چشم، كپسول آتشنشاني، دوش ايمني، جعبه -3

  .را ياد بگيريد... دفتر آزمايشگاه، مسيرهاي خروجي و 

  .شماره تلفن هاي اضطراري را نزديك درب خروجي آزمايشگاه نصب كنيد -4

  .به تنهايي در آزمايشگاه كار نكنيد -5

  .پيش از شروع كار در آزمايشگاه سكوي محل كار خود را شسته و خشك كنيد -6
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  شاخص ايمني رفتار در آزمايشگاه) 2

  .هاي جدي استبه ياد داشته باشيد كه آزمايشگاه محلي براي فعاليت  -1

  .هر گونه رفتار همراه با بي دقتي مانند شوخي ممكن است براي شما و ديگران خطرناك و غير قابل جبران باشد -2

اين رفتارها راههايي هستند كه ممكن اسـت شـما بـه    . از بكار بردن مواد آرايشي، خوراكي و آشاميدني در آزمايشگاه خودداري كنيد -3

  .يي را فرو ببريدصورت تصادفي مواد شيميا

  .ت روي ميز آزمايشگاه قرار ندهيدهرگز چيزي را كه مستقيما در آزمايش شما الزم نيس -4

  .از راه رفتن گروهي در آزمايشگاه خودداري كنيد -5
  

  پوشش براي آزمايشگاه ايمني شاخص) 3

  .دانشجويان هميشه بايستي از عينك هاي ايمني آزمايشگاه استفاده كنند -1

وارد چشـم شـود و بـه     گازها و بخارات سمي ممكن است از زير لنزهـاي تماسـي   .از لنزهاي تماسي در آزمايشگاه استفاده شود نبايد -2

  .چشم ها آسيب بزند

لباس هاي كوتـاه و صـندلها مناسـب     .از لباسهايي كه بيشترين حفاظت را فراهم مي كنند و تمام پوست را مي پوشاند استفاده كنيد -3

بايسـتي از  . بايستي از كفش هـاي روپوشـيده اسـتفاده شـود    . س هايي را بپوشيد كه تمام بدن شما را از پا تا گردن را بپوشاندلبا. نيستند

  .طبيعي مانند كتان استفاده شونداز جنس مواد  يلباس ها

  .بايستي از يك پيش بند آزمايشگاهي براي حفاظت از لباس ها استفاده شود -4

و بويژه لباس هاي گشاد با آستين هاي  ي بلندموها. نديدگشاد خودداري كنيد و موهاي بلند خود را از پشت بباز كاربرد لباس هاي  -5

  .بلند و آويزان كردن جواهرات مي تواند خطرناك باشد
  

  كار با مواد شيميايي ايمني يهاشاخص ) 4

هرگاه بوييدن يك ماده الزم مي  .انجام آن توجيه شده ايد هرگز مواد شيميايي را لمس نكنيد، مزه نكنيد و بو نكنيد مگر اينكه براي -1

ي ظـرف محتـوي    مواد شيميايي را هرگز با گرفتن دهانـه  .شود شما با حركات دست بخارهاي آن ماده را به سمت بيني خود هدايت كنيد

  .آن در برابر بيني خود استشمام نكنيد

  .ت لمس نكنيد مگر اينكه از قبل دست هاي خود را شسته باشيدهرگز در آزمايشگاه صورت، دهان و چشم خود را با دس -2

  .ظرف محتوي مواد شيميايي را از خود دور نگهداريد -3

  .برچسب روي بطري مواد شيميايي را با دقت كنترل كنيد و از نوع ماده و غلظت آن مطمئن شويد -4

  .مواد شيميايي درون بطري ها را آلوده نكنيد -5

. اگر شما اين كار را انجام دهيد مواد شيميايي را آلوده كـرده ايـد  . ا در ظرف مواد شيميايي نبريد تا از آن ماده برداريدهرگز اسپاتول ر )آ

خارج كردن ماده را با كج كردن بطـري و چرخانـدن   . ي جامد را مستقيماً به داخل ظرف خود بريزيد و اضافي آن را برداريد در عوض ماده

  .و پس از برداشتن مواد تمييز كنيد شسپاتول را پيهميشه ا .آن انجام دهيد

ي بطري را ببنديد و به آرامي با دست چند ضربه به بطري بزنيد تا مواد  ي داخل بطري سفت شده و بيرون نمي ريزد دهانه اگر ماده) ب

  .سست شده و به آساني از ظرف خارج شود

در عوض مقداري از مايع . زيا باعث آلودگي واكنشگر مي شويد. فرو نبريدهرگز قطره چكان را درون بطري محتوي ماده ي شيميايي ) پ

  .را در ظرف خود بريزيد سپس با قطره چكان مقدار مورد نياز خود را برداريد

پسـمانده مـواد   . ي شـيميايي را آلـوده كـرده ايـد     در غير اين صورت شما ماده. هرگز ماده استفاده نشده را به ظرف اصلي برنگردانيد) ت

  .مناسب اين كار تخليه كنيدي  شيميايي را در ظرف زباله

مواد اتالف شده نه تنها ارزش خود را از دست مـي دهنـد بلكـه باعـث     . بيشتر از نياز خود ماده برنداريد. مواد شيميايي را هدر ندهيد -6

  .آلودگي محيط مي شوند
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ظرف خود را به . ري را در محل طراحي شده در سكوي كار قرار دهيدبط .ي شيميايي را به سر ميز كار خود نياوريد هرگز بطري ماده -7

  .ي شيميايي را برداريد سكوي مواد شيميايي ببريد و مقدار الزم از ماده

ي شيميايي  قطرات ماده. هيچگاه بطري محتوي ماده اي را از سمت برچسب دار آن نگيريد تا برچسب آن در اثر آلودگي از بين نرود -8

ي مـواد از خشـك بـودن آن مطمـئن      قبل از گذاشتن بطري در قفسه .مت ديگر بطري ريخته قبل از برگرداندن آن پاك كنيدرا كه در س

  .شويد

هنگام رقيق كردن اسيد غليظ، اسيد را به آرامي روي آب بريزيد و همزمان ظرف . از مواد شيميايي خورنده با دقت زياد استفاده كنيد -9

هرگز آب را به اسيد اضافه نكنيد كه مي تواند بسـيار  . گرما خودداري شود ي ن محلول به اطراف و آزاد شدن يكبارهرا هم بزنيد تا از پاشيد

  .خطرناك باشد

  .هرگز پيپت را با استفاده از دهان خود پرنكنيد -10

ل مناسـبي بـراي چسـباندن    ي روي بشر و ارلن مح قسمت نانوشته. هميشه مواد شيميايي را در ظروف برچسب دار نگهداري كنيد -11

  .برچسب و نوشتن مي باشد

  .ي هود را تا حد امكان پايين نگهداريد دريچه. بخارات سمي توليد شده در آزمايش خود را در زير هود مورد استفاده قرار دهيد -12

از مـايع   در محيط آزمايشگاه اگر. كنيدچراغ آزمايشگاه موجود در زير هود را استفاده . مايعات اشتعال پذير را از شعله دور نگهداريد -13

  .اشتعال پذير استفاده مي كنيد از چراغ گاز استفاده نكنيد

  .مگر اينكه زير نظر مستقيم مربي آزمايشگاه باشد. مواد شيميايي را هرگز از آزمايشگاه خارج نكنيد -14

  .بل نوشيدن استالكل مورد استفاده در آزمايشگاه به مواد سمي مخلوط شده است و غير قا -15

  .در صورت نياز به استفاده از آب، فقط از آب مقطر استفاده كنيد. آبفشان را فقط با آب مقطر پر كنيد -16

  .ي ترازو نريزيد بلكه با استفاده از يك بشر يا برگ كاغذ توزين مواد جامد را انجام دهيد مواد شيميايي را مسقيماً روي كفه -17

  .در اين صورت طبق روش گفته شده عمل كنيد. ا با هم مخلوط نكنيد مگر اينكه به شما گفته شده استهرگز مواد شيميايي ر -18
  

  شاخص هاي ايمني دفع مواد شيميايي زايد) 5

قبل . ي طراحي شده بريزيد مواد شيميايي زايد را در ظرف زباله. براي دفع مواد شيميايي زايد بايستي دستورالعمل ها دقيقاً رعايت شوند

  .ز اين كار برچسب روي ظرف زباله را كنترل كنيدا

براي خـودداري از انجـام واكـنش هـاي ناخواسـته،      . محلول ها و مايعات را در سينك ظرفشويي بريزيد و همزمان شير آب را باز كنيد) آ

  .هرگز مواد را در يك سينك خالي نكنيد

  .مواد جامد، مواد نامحلول و كاغذ صافي را در سطل زباله بريزيد) ب
  

  برخورد با مواد شيميايي ريخته شده) 6

  .در اين موارد قبل از هر چيز مربي آزمايشگاه را آگاه كنيد

لباسـهاي خـود را    همزمان. دقيقه بشوييد 15ي ريخته شده روي بدن شما زياد است، زير دوش محل آلوده شده را به مدت  اگر ماده -1

  .زير دوش از تن خود در آوريد

  .دقيقه بشوييد 15ي ريخته شده روي بدن شما كم است محل آلودگي را با آب شير به مدت  اگر ماده -2

دانش آموزان مجـاز بـه جمـع    . بخارات جيوه سمي است. اگر جيوه در اثر شكستن دماسنج ريخته، فوراً مربي آزمايشگاه را آگاه كنيد -3

  .، آزمايشگاه را تخليه نمايدي كامل شدن كامل و تا زمان تهويهمربي ممكن است تا زمان پاك . نيستند هري جيوآو

نزديك مواد ريخته شده توقـف  . ي شيميايي روي سكوي كار يا كف آزمايشگاه ريخت فوراً مربي را آگاه كنيد هرگاه مقدار زيادي ماده -4

اجازه دهيد مواد ريخته شـده را  . مواد ريخته شده بايستي فوراً پاك شود. تي انجام دهيد آگاه مي كندمربي شما را از آنچه كه بايس. نكنيد

ي شيميايي از طريق  اجازه ندهيد ماده. اگر مقدار مواد ريخته شده كم است مي توانيد آن را با يك تكه كاغذ جمع كنيد. مربي جمع نمايد

  .كاغذ يا دست شما خيس شود
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  شيشه اي ركار با ابزاشاخص ايمني ) 7

ي شيشـه اي و   هنگام فرو كردن لولـه . همواره ظرف سالم تحويل بگيريد .از وسايل شيشه اي ترك خورده و لب پريده استفاده نكنيد -1

ا بـا  ي شيشـه اي و دماسـنج ر   لوله. دماسنج در سوراخ درپوش الستيكي آن را با روغن ليز كنيد و قسمت نزديك به انتهاي لوله را بگيريد

اگر در اين كـار   .ي شيشه اي در سوراخ درپوش آن را بچرخانيد و هرگز آن را فشار ندهيد هنگام فرو كردن لوله. دستمال پارچه اي بگيريد

  .موفق نبوديد مربي را آگاه كنيد

. ي مربـي را بكـار بگيريـد   و بايستي راهنمايي هـا  و در سطل زباله برچسب دار بريزيد هرگونه شيشه آالت شكسته را فوراً جمع كنيد -2

كف آزمايشگاه  .شيشه آالت شكسته را لمس نكنيد و سعي نكنيد ابزارهاي شيشه اي شكسته را تمييز كنيد مگر اينكه آموزش ديده باشيد

  .ده باشدنو سكوي كار خود را با دقت جستجو كنيد تا تكه هاي شيشه باقي نما

  .ي سكوي آزمايشگاه قرار ندهيد يده روي يك تكه پارچه قرار دهيد و آن را نزديك لبهدماسنج را خواب. دماسنج را بشدت تكان ندهيد -3

اگر بخواهيد بـا زور درپـوش را برداريـد، ممكـن     . ي ظرف شيشه اي گير كرده مربي خود را آگاه كنيد اگر درپوش الستيكي در دهانه -4

  .ما بپاشد و موجب سوختگي و آسيب بدني جدي شما شودو صورت و بدن ش ري ظرف بشكند و يا مواد شيميايي به س است دهانه

  .آن را در سوراخ پوآر فرو كنيدو به آرامي همراه با چرخاندن  دهنگام فرو كردن پيپت در پوآر، نزديك نوك پيپت را بگيري -5
  

  شاخص ايمني در برداشتن درپوش ظروف) 8

اين كار باعث مي شود تا از آلوده شدن . ا وارونه روي سكو قرار دهيدپس از برداشتن درپوش، چوب پنبه و در ظروف مواد شيميايي آن ر

  .ي شيميايي داخل بطري هنگام قرار دادن درپوش جلوگيري شود ماده
  

  شاخص ايمني كار كردن با شيشه آالت و ابزارهاي داغ) 9

براي اطمينان از . اي خنك شدن آنها بدهيدشيشه آالت و ابزارهاي داغ را براي مدت طوالني به حال خود رها كنيد و فرصت كافي بر -1

  .خنك شدن ابزارهاي داغ پشت دست خود را به آن نزديك كنيد تا گرم بودن يا خنك بودن آن را احساس كنيد

  .ص آنها بگيريدورف تبخير را با انبر مخصظوسايل داغ مانند بشر، بوته و  -2

بنابراين بايستي . ترك بخورد و خرد شود آب است در اثر تماس با يد ممكناگر ظروف شيشه اي داغ را روي سكوي كار خود قرار ده -3

  .ظروف داغ را روي كتاب و برگه هاي يادداشت خود قرار ندهيد. آنها را روي توري فلزي قرار دهيد تا سرد شوند

  .افزايش فشار باعث تركيدن ظرف مي شود. ظروف بسته را حرارت ندهيد -4

  .آب سرد نگيريد زيرا باعث خرد شدن آن مي شود شيشه آالت داغ را زير -5
  

  ي آزمايش شاخص ايمني هنگام حرارت دادن يك مايع در لوله) 10

  .ي لوله نبايستي به سمت خود و ديگران باشد دهانه. ي لوله روي شعله نگهداريد لوله را با گيره) آ

سـطح بـااليي   . ببريد تا تمام مايع داخل لوله يكنواخت گـرم شـود   ي آزمايش را زاويه دار روي شعله نگهداريد و آن را عقب جلو لوله) ب

  .اگر مايع داخل لوله با قسمت خالي و داغ لوله تماس پيدا كند موجب خرد شدن لوله مي شود. مايع را حرارت ندهيد
  

  كار با چراغ بونزن ايمني شاخص) 11

  .شگاه بپرسيدي روشن كردن چراغ بونزن را نمي دانيد از مربي آزماي اگر نحوه -1

اگر شلنگ ترك خوردگي داشـت مربـي را   . قبل از استفاده از چراغ گاز، شلنگ گاز را از لحاظ ترك خوردگي و سالم بودن چك كنيد -2

  .آگاه كنيد

  .هنگام روشن كردن چراغ گاز عقب بايستيد -3

  .ابتدا كبريت را روشن كنيد، سپس شير گاز را باز كنيد -4

ري هدايت كنيد و هرگز با وجود روشن بودن گاز خود را را به باالي گاز بـراي بـاز   استن شيرگاز، چراغ گاز را به كنبراي باز كردن يا ب -5

  .يا بستن شير نكشانيد
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ديگـر افـراد حاضـر در    اگر بـاز هـم بـوي گـاز را استشـمام كرديـد       . اگر شعله خاموش شد يا بوي گاز استشمام گرديد گاز را ببنديد -6

  .چراغ و يا شلنگ ممكن است نشتي داشته باشد، در اين صورت مربي را آگاه كنيد. گاه كنيدآزمايشگاه را آ

  .اگر الزم است دور از سكوي خود كار كنيد گاز را خاموش كنيد. هرگز چراغ را روشن ترك نكنيد -7

  .هنگامي كه از چراغ گاز استفاده نمي كنيد فوراً آن را خاموش كنيد -8
  

  رخورد با حوادثشاخص ايمني در ب) 12

  .هرگونه حادثه و يا آسيبي را فوراً به مربي آزمايشگاه گزارش كنيد هرچند كوچك و جزيي به نظر برسد -

  .به ديگران كمك كنيد -

  سوختگي -1

سوختگي بزرگ نياز بـه مراقبـت   . دقيقه زير شير آب سرد بگيريد 20جسم داغ را حداقل سوختگي هاي كوچك ناشي از تماس با يك  -

  .اي پزشكي فوري دارده

  پاشيدن مواد به چشم وصورت -2

فوراً چشم خود را . ي شستشوي چشم استفاده كنيد ي ويژه اگر چشم يا صورت شما با مواد شيميايي تماس پيدا كند بايستي از وسيله -

اگر از لنز تماسي استفاده . داريدهنگام شستشوي چشم پلك هاي خود را با انگشت باز نگه. دقيقه زير جريان آب شير بشوييد 15به مدت 

فوراً مراقبت هاي پزشـكي را طلـب   . دقيقه بشوييد 15كرده ايد ابتدا چشم خود را بشوييد سپس لنز را خارج كنيد آن وقت چشم خود را 

  .كنيد

  بريدگي -3

زخم را باندهاي موجود . دشسته شود و محل بريدگي را از لحاظ وجود خرده هاي شيشه چك كني آب بريدگي هاي كوچك بايستي با -

هرگـاه   .فوراً مراقبت هاي پزشكي را طلب كنيـد  .، محل زخم را را فشار دهيداگر خون ريزي شديد است. در كيت كمك هاي اوليه ببنديد

دقيقه به  15مواد ريخته شده به لباس و بدن شما زياد است فوراً زير دوش ايمني برويد و لباس هاي خود را زير دوش درآوريد و به مدت 

  .ممكن است به مراقبت هاي پزشكي بيشتري نياز باشد. كمك مربي خود را طلب كنيد. دوش گرفتن ادامه دهيد

  .فوراً كمك مربي خود را طلب كنيد. دقيقه محل ريخته شدن مواد را شستشو دهيد 15ي ريخته شده كم باشد حداقل  اگر ماده -

  آتش سوزي ها -4

كـف آزمايشـگاه دراز   . هواي بيشتري به آتش مي رسد و آتش شعله ورتر مي شـود  ات هرگز فرار نكنيد زيرهرگاه لباس شما آتش گرف -

افراد اطراف شما ممكن است پتوي آتشنشاني را بـه دور  . هرگز به سمت پتوي آتشنشاني ندويد .بكشيد و غلت بزنيد تا آتش خاموش شود

  .هرگز از كپسول آتشنشاني استفاده نكنيد. هدارندرا از گردن و صورت شما دور نگ آتششما بپيچانند و 

اگر آتش شدت . اجازه دهيد مربي آزمايشگاه از كپسول آتشنشاني استفاده نمايد. تمام وسايل آزمايشگاهي آتش گرفته را خاموش كنيد -

  .گرفت از خروجي اضطراري ساختمان را ترك كنيد

  .استفاده كنيد يا صفحه هاي پوششي يشه ساعتبراي خاموش كردن آتش ظروف كوچك آزمايشگاهي از ش -

  زلزله -5

در يك محل امن موضع بگيريد و از آموزش هايي كه . و از اجسامي كه احتمال سقوط دارند دور شويد در هنگام زلزله شير گاز را ببنديد

  .ضروري است ساختمان را ترك كنيد گرا. فرار نكنيد و نترسيد. آموخته ايد استفاده نماييد
  

  آزمايشگاه پيش از تركشاخص ايمني ) 13

  .پس از اتمام كار در آزمايشگاه، محل كار خود را تمييز كنيد -1

  .محتوي مواد مطمئن شويد هايي بطري از بسته بودن دهانه -2

  .تمام مواد و وسايل را در جاي صحيح خود قرار دهيد -3

  .تمام وسايل و ابزار مورد استفاده را بشوييد -4

   .اد زايد و زباله ها را مطابق دستورالعمل آنها دفع كنيدتمام مو -5
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  .خود را پس از خروج از آزمايشگاه با آب و صابون شستشو دهيد هايدست -6

  .مطمئن شويد شير گاز، آب، خال و هوا كامال بسته شده است -7

 .ي متعلق به خود در آزمايشگاه قرار دهيد تمام وسايل شخصي خود را در قفسه -8

  

  بعمنا

1- www.ebookbrowse.com 

2- cms.cerrtos.edu/upload/chemistry/safety 

3- people.clarkson.edu/ 

4- www.authorstream.com 

5- www.safety.duke.edu 

6- www.sterlingschool.org/shs/stf/cbromn/chemistry  

7- www.chemistry-dept.talif.sch.ir  

8- www.chemistry. About.com 
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