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  چكيده

توانند العات را مياوير بخش عظيمي از اطها و تصهاي كتابنوشته. ضروري در تدريس علوم است فعاليت هاي آزمايشگاهي بخش

عملي صورت گيرد، نتيجه رضايت هاي ام آزمايش در آزمايشگاه و فعاليتعلمي همراه با انجاما هنگامي كه دريافت مفاهيم  ،انتقال دهند

در  .را فرا گيرند هاي آزمايشگاهييكفرايندها و تكندهند تا آموزان اجازه ميبه دانش هااين ، اين گونه فعاليتوه برعال. .تر خواهد بودبخش

در تان تهران جهت بررسي اهميت اصول ايمني و ميزان رعايت اين اصول شهرستان هاي اس هايآموزشگاه جامعه آماري پژوهش حاضر

در استفاده از  همترين عامل در عدم تمايل معلمينهاي انجام شده نشان داد كه مبررسي هاي شيمي اين مدارس انتخاب گرديد،آزمايشگاه

اين امر نشانگر اين است كه در تمام مراحل از طراحي  ،است ايشگاه، نبود وسايل و تجهيزات الزم و خطرات احتمالي در حين آزمايشآزم

توجه به ايمني و سالمتي به اندازه هر ي از اهميت بسزايي برخوردار بوده و هاي آزمايشگاهي رعايت اصول ايمنايشگاه تا انجام فعاليتآزم

دهند كه باالترين ب شناسي در مطالعات صنعت نشان ميهاي آسياز طرف ديگر، داده. ارديگر در دوره تحصيلي اهميت دعامل مهم د

آزمايشگاه كه دانش آموزان به طور مشابه در يك . يابدم است و با افزايش تجربه كاهش ميابتداي استخدا يها مربوط به دورهدرصد آسيب

بنابراين ضروري است اشتباهات احتمالي دانش آموزان در آزمايشگاه . ستكنند، احتمال حادثه و خطر باال اهاي جديد را تجربه ميفعاليت

به  در اين پژوهش .و اينكه در مواقع اضطراري چه بايد انجام دارد، مورد مطالعه قرار گيرد رخداد اينگونه حوادثجلوگيري از  ، چگونگي

 .بررسي اين موارد خواهيم پرداخت

  

  MSDS، ، ايمني آتش، عالمت لوزي، چينش مواد شيمياييايشگاه شيميآزم ايمني،: دواژگانكلي

  

     مقدمه

در آزمايشگاه ها ايمني يكي از اصول مهم . هاي شيمي يكي از اركان مهم مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و صنعتي هستندآزمايشگاه 

ي كه بايد برا ....... چون آتش سوزي، انفجار ، مسموميت ، سوختگي و ايمني در آزمايشگاه هاي شيمي ابعاد مختلفي دارد هم. است

   .ها پيشگيري هاي الزم و اصول ايمني رعايت گرددجلوگيري از هر يك از اين حادثه

 قانون كار جمهوري 91و  85به استناد مواد باشد، ماده مي 132مشتمل بر ،كه ها آئين نامه ايمني در آزمايشگاهدر كشور ايران 

در اين آيين نامه . شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي نهايي و تصويب قرار گرفت 21/3/85اسالمي ايران تدوين و در جلسه مورخ 

تمام كساني كه در آزمايشگاه  بر .به تصويب رسيد و پس از درج در روزنامه رسمي كشور، در سراسر ايران قابل اجرا است 25/11/85تاريخ 

  .د الزم است از اين آيين نامه و اصول ايمني اطالع كافي داشته باشندكننها فعاليت مي

بايد نياز  و مووسسات آموزشي مديران مدارس. زشي استپشتيباني از برنامه هاي ايمني آزمايشگاه مسووليت مديران مووسسات آمو 

خود را تا حد امكان در شرايط  آزمايشگاه هايبه آموزش ايمني و سالمتي را به عنوان يك بخش اصلي از برنامه آموزشي درك كنند و 

دانستن اين نكته  .ن و دانش آموزان را در برگيرندمديران مدارس ، ناظران ، معلما هاي ايمني بايد به طور فعالبرنامه .ايمن اداره كنند

 .در آزمايشگاه و مدرسه مسووليت داربراي ايمني و سالمتي شخص ديگر د هر فردضروري است كه 

    

  شگاه شيمييراحي آزماط

اگر آزمايشگاه شيمي و مكان تهيه و نگهداري مواد شيميايي به خوبي طراحي شده باشد، ايمني كامل آموزشگاه شما تامين خواهد 

-به عنوان يك معلم شيمي كه در آزمايشگاه كار مي. هاي مدارس بايد بازسازي شده يا آزمايشگاه هاي جديد ساخته شودآزمايشگاه. شد
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با اين وجود معموال يك معمار . و به اصول ايمني آزمايشگاه شيمي واقف است، شما مي توانيد آزمايشگاه را به خوبي طراحي كنيد كند

شود، متاسفانه اين افراد در زمينه طراحي آزمايشگاه شيمي تجربه كمي داشته يا اصال محلي براي طراحي آزمايشگاه جديد استخدام مي

  . اي ندارنددر اين زمينه تجربه

در اين پژوهش ميزان رعايت استاندارد هاي الزم در  طراحي آزمايشگاه شيمي در سطح مدارس شهرستان هاي استان تهران مورد 

  ).1شكل (نتايج نشان مي دهد آزمايشگاه هاي مدارس داراي استاندارد هاي الزم نمي باشند. بررسي قرا گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طراحي آزمايشگاه ندارهاينمودار بررسي استا: 1شكل

  

  الزامات آزمايشگاه شيمي

هود آزمايشگاه مجهز به گاز ، جريان برق ، و سينك از جمله الزامات آزمايشگاه شيمي است و بهترين مكان براي هود مكاني است كه  -1

  . تجمع دانش آموزان و درب خروجي باشددور از محل 

  .سطح ميز بايد از رزين اپوكسي سياه باشد -2

  .اين كاشي ها به آساني تميز مي شوند و نسبتا در برابر مواد شيميايي مقاوم هستند .كف آزمايشگاه بايد با كاشي وينيل پوشانده شود -3

فوت مكعب  3200اي داشته باشد كه حداقل هر آزمايشگاه بايد فن تهويه. استتهويه در آزمايشگاه شيمي يكي از مهمترين الزامات  -4

ها را نبايد در تمام نف. اين فن ها بايد مستقيما به فضاي آزاد منتهي شوند و نبايد بين دو اتاق قرار گيرند. هر دقيقه خارج كنددر را هوا 

  .طول روز روشن نگاه داشت 

  .به ياد داشته باشيد كه هود به عنوان تهويه آزمايشگاه نيست. ي به طراحي آزمايشگاه شما داردموقعيت فن بستگ

  .در هر ايستگاه آزمايشگاه براي استفاده از كامپيوتر بايد وجود داشته باشدهاي كامپيوتر كابل -5

ساخته مي شود، در طراحي آزمايشگاه ها بايد برخي موارد احتمالي را در نظر  ك آزمايشگاه براي حداقل سي سال با توجه به اينكه ي -6

  .ك يا زيست تدريس شودگرفت به طور مثال ممكن است در آينده در اين محل فيزي

 شيميايي خطرناك استفاده خواهد شدو شير آب بايد در محلي كه مواد پتوي حريق شستشوي چشم ، مايع اطفاء حريق ، كپسول  -7

  .بايد قرار گيرند

  .صورت گيردو دسترسي به آن ها در مواقع ضروري بايد به آساني . تجهيزات اصلي قطع شيرها براي گاز و الكتريسته ضروري است  -8

  .محلي براي نگهداري عينك هاي ايمني و روپوش هاي آزمايشگاه بايد در نظرگرفته شود -9

به طور مناسب بتواند بركار  وجود داشته باشد و معلم هاه فضاي كافي بين آنرار گيرد كصندلي دانش آموز ان بايد به نحوي ق  -10

  .شگاه تردد كندهاي آزمايآموزان نظارت كرده و بين ايستگاهدانش

  .مشخص شوند هاي ويژهات ايمني بايد با عالمتتجهيز همه -11

  .ناپذير و نسوز نياز خواهيد داشت واكنشي شما به ظرف زباله -15

نامناسب

23%

تا حد كمي 

مناسب

38%

مناسب

39%
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  .]2[براي تخته سياه در نظر گرفته شود نيز محلي -16

هاي استان تهران مورد بررسي قرار هاي شهرستاناهطح آموزشگدر سميزان وسايل و مواد مورد نياز آزمايشگاه را  حاضردر ادامه تحقيق 

  )2شكل( .هاي ما به تجهيزات مناسب مخصوصا در زمينه ايمني مجهز نمي باشندايج حاكي از آن بود كه آزمايشگاهداريم نت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وضعيت آزمايشگاه هاي سطح شهرستان هاي استان تهران از نظر مواد ووسايل مورد نياز: 2شكل

  

    آزمايشگاه  قوانين

افرادي كه در آزمايشگاه كار مي كنند حق دارند كه از . يشگاه مطلع كردن كاركنان از خطرات همراه با كار استهدف قوانين آزما

  :براي اطالع رساني از خطرات احتمالي شش شرط الزم فراهم شده است. آگاه شوند ،كه در محيط كارشان وجود دارد يخطرات

  (MSDS)ايمني مواد  اطالعات برگه هاي -1

شود كه اطالعات ايمني ماده روي آن درج اي اطالق ميبه برگه يا ورقه  (Material Safety Data Sheet) برگه هاي اطالعات ايمني مواد

حرارت و اي بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه هر ماده MSDSاطالعات مندرج در  . شده باشد

چه نوع محيطي بايد نگهداري شود ، در انبار و جابجايي آن چه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض 

  . آن ماده چگونه خواهد بود

  :عبارتند از MSDS برگه هاي اطالعات ايمني مواد هايحداقل استاندارد

آتش، ( خطرات فيزيكي  -4 ............ )چگالي، نقطه اشتعال و ( هاي فيزيكيويژه گي - 3اك نتركيبات خطر - 2 نام ماده شيميايي -1

مواد سرطان . همه عالمت ها و نشانه هاي پرتودهي بايد ليست شود). مزمن و حاد(  خطرات مربوط به سالمتي -5 )انفجار، واكنش پذيري

هاي اوليه و كمك -8 )استفاده از دستكش ، عينك ، هود و غيره( ياطي اقدامات احت -7حدود پرتودهي مجاز -6.زا بايد مشخص شود

   MSDSنام ، آدرس و تلفن كارخانه سازنده ماده يا تهيه كننده  -8 ) پاشيدن مواد شيميايي، ريختن مواد  و غيره( هاي اضطراري روش

 هاي اطالعات ايمنيشوند، بايد برگهمورد نياز واقع ميبصورت اضطراري و بدون پيش بيني قبلي  معموالكه اينگونه اطالعات آنجايياز 

ترتيب نام آيوپاك آنها در يك زونكن در محل قابل دسترس عموم در آزمايشگاه نگهداري همواد شيميايي مورد استفاده را پرينت نموده و ب

  .نمود تا در صورت نياز، امكان دسترسي سريع به آنها فراهم باشد

انشجويان و محققين پيش از كار با يك ماده شيميايي ابتدا بايد آشنايي كافي با آن و خطرات احتمالي ناشي در يك فرآيند صحيح، د

در چنين سيستمي هيچگاه وقت صرف شده براي آشنايي با خواص و خطرات . از آن را كسب نمايند و سپس به ساير مراحل بپردازند

 .گرددمحسوب نمي ماده، وقت از دست رفته و تلف شده

 ليست مواد خطرناك-2

خواست شود و در صورت درين ليست توسط كارفرما نگهداري ميدر بيشتر موارد ا. ليستي از مواد شيميايي خطرناك بايد جمع آوري شود

  .گيرددر اختيار كاركنان قرار مي

  مواد شيمياييموجودي  -3

بايد شامل نام ماده شيميايي، مقدار  ليست. استيك نياز ضروري  تهيه اين ليست. ليست مواد خطرناك و موجود بايد پيوسته به روز شود

  . آن و محل ذخيره آن باشد
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  اطالع رساني  -4

اين امر با نصب قوانين در محلي كه به آساني . در مورد همه قوانين نياز است كه اطالع رساني به كاكنان از سوي كارفرما صورت گيرد

- صورت مي MSDSاطالع رساني همچنين از طريق آموزش و دسترسي كاركنان به . گيردمي ده و خوانده شود صورتتوسط كاركنان دي

  .گيرد

  آموزش  -5

بيني يك خطر ت كه به طور ساالنه يا هنگام پيشساند اما برخي ديگر نياز امشخص بوده و به تفصيل بررسي شده بيشتر قوانين بسيار

  :آموزش شامل. كه آموزش كتبي يا شفايي يا به هر دو شكل صورت گيرددر برخي موارد نياز است . جديد آموزش داده شوند

حاد ( آموزش خطرات همراه با موادشيميايي در محل كار ،  تدارك محل مواد شيميايي خطرناك ،  MSDSآموزش خواندن برچسب هاي 

  يه و روش هاي اضطراري كمك هاي اول، كاربرد تجهيزات  محافظتيجا كردن بدون خطر مواد شيميايي، جابه، )و مزمن

 برچسب هاي مواد خطرناك  -6

  

  :عبارت است ازبايد رعايت شود  كه حداقل استاندارد برچسب زدن ،مطابق قانون

در صورتيكه هنگام خريداري ماده نام و آدرس كارخانه ، اثر ، تاريخ تهيه ، خطرات فيزيكي و سالمتي ، نام ماده شيميايي ، غلظت 

  .]2[حتوي آن موجود باشد برچسب زدن مجدد نياز نيستبرچسب بر روي ظرف م

حضور فعال دارد، ضروري براي تحقق اين شش شرط حضور متصدي آزمايشگاه متخصص در مدارس به عنوان فردي كه در آزمايشگاه 

اه س متصدي آزمايشگكثر مداردر بررسي انجام شده در مدارس شهرستان هاي استان تهران به اين نتيجه رسيديم كه ا .رسدبه نظر مي

شود كه ايمني اين امر موجب مي .ندارند و در بيشتر موارد متصدي آزمايشگاه مدارس فرد متخصص و آشنا به اصول ايمني نيست

اجرا تواند شش شرط ياد شده را سوليت هاي ديگر و كمبود زمان نميآزمايشگاه در حد پايين باشد زيرا دبير شيمي به دليل پرداختن به م

در چنين مواردي برخي معلمين تمايلي به انجام آزمايش در شرايطي با ايمني پايين را نداشته و يا به دليل اطالع نداشتن . ررسي كندو ب

  .كنندشگاه از انجام آزمايش صرف نظر مياز موجودي آزماي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وضعيت متصدي آزمايشگاه: 3شكل 

  

ده براي ايمني و محافظت كاركنان ي پيشهاد شهابيشتر تمرين. ه به يك عادت تبديل شودقوانين ايمني را بايد آنقدر رعايت كرد ك

 داللت نيزعالوه بر صحت بر ايمني  ،همبرخي  ،گذارندرخي بر دقت و صحت نتايج تاثير مياند ، بشگاه از حوادث و آلودگي بيان شدهمايآز

  . گيرندجزييات بيشتري را در بر مي دارند و برخي ديگر

متصدي 

آزمايشگاه  

ندارند 

45%

متصدي 

آزمايشگاه  

دارند 

55%

www.chemyazd.com



۵ 

 

ورود مواد شيميايي به دهان، احتمال در آزمايشگاه و هر چيزي كه سيگار كشيدن ، آرايش كردن ،خوردن ، نوشيدن ، جويدن آدامس 

مواد غذايي، نوشيدني ها، و دخانيات بايد بيرون از . ممنوع است دهد،و احتراق مواد را افزايش مي خارات مضراستنشاق بيش از اندازه ب

بايد زمان استراحتي را براي برداشتن عينك ايمني و خوردن نوشيدني و استراحت در خارج از آزمايشگاه در  .شود آزمايشگاه نگهداري

  .]3[نظرگرفت

كه رفتارهاي حادثه آفرين هستند ، كردن ، رفتار دور از ادب، شلوغ كردن  شوخي. اي و جدي داشت در آزمايشگاه بايد رفتاري حرفه

    .]3[نوع استدر آزمايشگاه مم

از قرار دادن كيف و . كيف و وسايل اضافي ديگر را بايد دور از منطقه كار در محلي كه از قبل به اين منظور طراحي شده قرار داد

محل كار بايد تميز باشد وسايل شيشه اي و مواد را به محض اينكه كار با . وسايل ديگر در زمين و محل عبور و مرور بايد خودداري شود

 .]3[ضروري را در ميز كار قرار دهيدتنها وسايل و مواد . ام رسيد به محل نگهداري آنها برگردانيدآنها به اتم

  

  فعاليت هاي اوليه در آزمايشگاه

همچنين بايد از خطرات هر ماده شيميايي مورد استفاده در . موقعيت مواد و تجهيزات مورد نياز در آزمايش بايد مشخص باشد

لباس مناسب با آستين بلند، روپوش آزمايشگاه كه تا روي زانو را بپوشاند و دفتر آزمايش ، عينك ايمني ، . آزمايش اطالع حاصل كرد

   .اي هستند كه بايد هميشه در آزمايشگاه به همراه داشتهاي از وسايل اوليد آب براي نشان گذاري وسايل شيشهماژيك ض

د نفتااي كه احتماال روي زمين ميشيشهظت پا از مواد شيميايي و وسايل در آزمايشگاه بايد از كفشي مناسب غير جاذب براي محاف

سايل ديگر مثل روپوش آزمايشگاه فقط بايد در آزمايشگاه استفاده شود و بعد از آن در كيسه پالستيكي براي محافظت و. استفاده كرد

  .از پوشيدن روپوش گشاد و بلند بايد اجتناب كردكتاب ها قرار داد 

نمونه مواد . هرگز مواد شيميايي را با دست لمس نكنيد . اي را با برچسب مناسب يا ماژيك ضدآب برچسب بزنيدشهوسايل شي

  .مواد شيميايي را هرگز از آزمايشگاه خارج نكنيد .نچسبانيدشيميايي را به گزارش كار و يا دفتر آزمايش خود 

د اسيد بايد با آب رقيق شود و با سديم كربنات جام به عنوان مثال.نثي شود صرف نظر از اندازه، مواد ريخته شده بايد كامال تميز و خ

با بعد از خنثي كردن اسيد يا باز ريخته شد، بايد سطح مورد نظر . باز  به كار مي رودخنثي كردن  برايسيتريك اسيد جامد . خنثي شود

بي كربناب و سيتريك  سديم. تست كرد pHوان با كاغذ وقتي كه سطح تميز به نظر رسيد سطح مرطوب را مي ت. كافي شسته شودآب 

  .توان يافت هاي آزمايشگاهي مياسيد را در كيت

كاغذ خيس شده به وسيله مواد شيميايي بايد در ظرف زباله مخصوص مواد جامد . اده شده را در ظرف زباله بريزيدكاغذهاي استف

  .اگر شيشه شكسته با مواد خطرناك يا بدبو آلوده شده است آن را با قبل از دور ريختن با حالل مناسب بشوييد. خطرناك قرار داده شود

كامال بسته  هاي زبالهگرها و ظرفطمينان حاصل شود كه همه واكنشو ا تميز شود ها بايدنيمكتآزمايشگاه هود و  در پايان هر جلسه

  . شده است

. واكنشگر وارد نكنيد از آلوده كردن ظرف هاي مواد واكنشگر بايد جلوگيري شود به اين منظور اسپاتول و هيچ ابزار ديگر را در ظرف

كاغذ توزين يا ظرف كوچك ريخته، سپس از اسپاتول براي برداشتن مقدار مورد نياز استفاده  هاي جامد، مقدار تقريبي را دربراي نمونه

اگر يك واكنشگر معدني بيرون بطري ريخت بيرون بطري را با آب بشوييد و در مورد مواد آلي، مي توان بيرون بطري را با استن .كنيد

  . شستشو داد

در غير اين صورت نبايد در ظرف  .صوص خود را براي انتقال به همراه داشته باشديا سرنگ مخپيپت ماده شيميايي مايع ممكن است 

ماده شيميايي پيپت قرار داد در اين مورد مقدار تقريبي را در استوانه مدرج ريخته سپس با پيپت نمونه را بالن يا بشر مربوطه انتقال 

  .را با دهان كشيد ههرگز نبايد هنگام استفاده از پيپت ماد .دهيد

 ده اضافي را به آزمايشگر ديگر سپردمي توان ما. بدون محافظ رها كرد يا به ظرف اصلي برگرداندهرگز نبايد مواد شيميايي اضافي را 

  .سپس هر مقدار ماده باقي مانده ديگر را به ظرف زباله مناسب وارد كرد

د از برداشتن مواد شيميايي از ظرف درب ظرف بايد فورا بع. بسته باشندهاي دور ريز بايد كامال درهاي مواد شيميايي و بطريظرف

ي بايد در در زمان ريختن مواد شيميايدرب ظرف . طح هود را آلوده كنددرب بطري و چوب پنبه مي تواند ميز كار يا س. گذاشته شود

  . قرار داددست نگه داشته شود، اگرظرف بسيار بزرگ باشد مي توان در ظرف را روي شيشه ساعت يا كاغذ توزين 
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منيزيم سولفات يا سديم سولفات آب را از هوا جذب مي كنند و بايد كامال ل سديم هيدروكسيد، كلسيم كلريد، الرطوبه مثمواد جاذب 

اگر در معرض هوا رها شوند رطوبت محيط را جذب هيدروكسيد و پتاسيم هيدروكسيد موادي مانند سديم . با درب بسته نگهداري شوند

  .دهنديع خورنده غليظ تشكيل ميك ماكرده و ي

به سمت بيني خود  اگر ناچار به بو كردن ماده هستيد، بخارات آن ماده را با دست. ا مستقيما در آزمايشگاه بو نكنيداي رهيچ ماده

    .هدايت كنيد

  

  ايمني آتش 

شود، مراحلي كه تش شروع مير آدانستن اينكه چطو. خطر جدي و متاسفانه يك خطر عمومي در آزمايشگاه شيمي استآتش يك 

  .دهدميزان زيادي خطر آتش را كاهش مي شود و اصول ابتدايي كاربرد وسايل اطفاء حريق بهمنجر به آتش مي

- مثلث آتش بر مياين تركيبات عموما به . آتش به سه تركيب اصلي سوخت، اكسيژن و گرما براي شروع و ادامه نياز دارد

ها ، مايع قابل براي بيشتر آتش. را خاموش مي كندط اين مثلث از آتش سوزي جلوگيري كرده و يا آن حذف يكي از نقا ).4لشك(گردند

        . است هوا مخلوط شده قابل اشتعال ماده كه بايا جامدي كه بسوزد وجود ندارد اما بخار حاصل از اشتعال 

 

 

 

  

  

  آتش مثلث:  4شكل                                                                                 

سرپوش گذاشتن روي آتش ميزان اكسيژن را  همچنين .خاموش مي كند و آتش را را كاهش داده) سوخت(حذف حرارت ميزان بخار 

  . كاهش داده و آتش را خاموش مي كند

                                                 :بسته به نوع ماده كه مي سوزد چهار نوع متفاوت آتش وجود دارد 

  شامل جامد هاي سوختني معمولي مثل كاغذ ، چوب، مقوا ،پالستيك، الستيك و پارچه:  Aآتش گروه 

   .شبيه بنزين، نفت چراغ ، الكل ها ، حالل هاي آلي عمومي و گاز هيدروژنشامل مايعات و گازهاي قابل اشتعال :  Bآتش گروه 

هر مايع . مشخص مي شود) كندبخارات قابل اشتعال توليد ميدمايي كه در آن مايع، (اشتعال  ل مايعات با نقطهميزان قابليت اشتعا

آلي نقطه اشتعال چند حالل  1در جدول  .گيردمايعات خطرناك قابل اشتعال قرار  بايد در طبقه C15°داراي نفطه اشتعال كمتر از 

  .در آزمايشگاه ذكر شده است عمومي

  

   ]4[ نقطه اشتعال حالل هاي آلي عمومي : 1 جدول

  -C4/4°  اتيل استات  -C49°  پنتان

 C4°  تولوئن -C45°  دي اتيل اتر

 C6°  استونيتريل -C30°  كربن دي سولفيد

 C7°  متانول -C23°  هگزان

 C12°  دي اكسان-C18- 1،4°  استون

 C12°  اتانول -C17°  تتراهيدروفوران

  

بخارات در . سيار پاييني داردب.) شودحداقل درجه حرارتي كه در آن ماده سوختني مشتعل مي(  ربن دي سولفيد نقطه خود اشتعاليك

  .دي سولفيد اجتناب كنيدشود از كاربرد كربندر نتيجه پيشنهاد مي. شوندتماس با حمام آب گرم مشتعل مي

  .برق ي، كامپيوتر و كليدها ها ، المپ ، آونالكتريكي شبيه صفحات داغ ، هم زنشامل تجهيزات :  Cآتش گروه 

قابل اشتعالي مثل ت مثل سديم ، ليتيم و پتاسيم و فلزا دهندقابل اشتعال كه با آب واكنش شديد ميشامل فلزات :  Dآتش گروه 

  .منيزيم
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٧ 

 

خاموش  اگر شما حتي مقدار كمي در مورد ايمني خود و دانش آموزان و همچنين توانايي خود در. نيازي نيست كه با آتش بجنگيد

ش متاسفانه شما زمان كمي براي مقابله با آت. اطالع دهيدرك كرده و به مامورين اطفاء حريق كردن آتش شك داريد، سريعا محل را ت

  .توانيد به مقابله آتش برويدتنها با چك ليست زير مي. داريد

o آموزانتان را تهديد ه خطري شما و دانشچاينكه چه اندازه پيشرفت كرده و . علت ايجاد آتش و منبع سوخت آن را پيدا كنيد

 .كند بايد ارزيابي شودمي

o براي شروع تخليه مدرسه آژير خطر را بكشيد. به مامورين اطفاء حريق اطالع دهيد. 

o  راه ديگر اين . براي بازداشتن آتش به كار ببريدفاء حريق و يا پتو آتش موجود را اط كپسول يك وسيله. آتش را محدود كنيد

 .اگر همه اين راه ها شكست خورد ، درب را ببنديد و ورود هوا را محدود كنيد. ه منبع سوخت را حذف كنيداست ك

o  شوندمي زيرا برخي مواد قابل اشتعال روي آب شناور از آب كمك بگيريم نبايد آتشدر صورت بروز. 

o نان حاصل كنيد كه يك راه خروجي هميشه قبل از تالش براي خاموش كردن آتش اطمي. خارج شويد و محل را ترك كنيد

 .قابل دسترس وجود دارد

o  چنين مواردي بايد به كمك يك پتو يا پارچه  در.اگر هنگام حريق قسمتي از لباس آتش بگيرد بايد از دويدن خودداري كنيم

 .]5[ور بشويممانع رسيدن مانع رسيدن هوا به منطقه شعله

 

    اطفاء حريق طرز كار با كپسول 

آموزش ساالنه ايمني بايد شامل خاموش كردن يك . ارويي با آتش واقعي طرز كار يك كپسول اطفاء حريق را فرابگيريدقبل از روي

  . آتش قابل كنترل با كپسول اطفاء حريق باشد

ه سمت شيلنگ كپسول را ب. 4. دستگيره را فشار دهيد. 3. سر شيلنگ كپسول را به سمت آتش قرار دهيد. 2. ميله ضامن را بكشيد. 1

 .]5[مركز آتش قرار دهيد

 

                                                                                                            نگهداري مواد شيميايي

قفسه و يا . ل بستن باشدهايي قرار داد كه درب آنها قابها و قفسهيميايي، آن ها را بايد در كابينتبراي جلوگيري از ريختن مواد ش

  .همچنين محل نگهداري مواد شيميايي بايد تهويه مناسبي داشته باشد. ها بايد به طور ايمن نسبت به ديوار و كف قرار گيرندكابينت

 زگار بابعد از جدا كردن مواد سا. مواد شيميايي را ابتدا بر اساس سازگاري، نه بر اساس حروف الفبايي، در كنار يكديگر قرار دهيد

ليست مواد ناسازگار با يكديگر بر اساس نوع ماده شيميايي نشان  2در جدول  .ها را بر اساس حروف الفبا مرتب نمودتوان آنيكديگر مي

  .داده شده است

 ]6[راهنماي مواد شيميايي ناسازگار با يكديگر :  2جدول

اسيدهاي   

  معدني

اسيدها 

  اكسنده

اسيدهاي 

  آلي
  اكسنده ها  بازها

معدني  ادمو

  سمي

مواد آلي 

  سمي

مواد واكنش 

  پذير با آب

حالل 

  هاي آلي

  *  *  *  *    *  *      اسيدهاي معدني 

  *  *  *  *    *  *      اسيدهاي اكسنده

    *  *  *  *  *    *  *  اسيدهاي آلي 

  *  *  *        *  *  *  بازها

  *  *  *        *      اكسنده ها

  *  *  *        *  *  *  مواد معدني سمي 

        *  *  *  *  *  *  مواد آلي سمي

مواد واكنش پذير با 

  آب

*  *  *  *  *  *        

        *  *  *    *  *  حالل هاي آلي
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  نگهداري و كاربرد سيلندر هاي گاز 

  . گازهاي فشرده خطرناك هستند زيرا هر سيلندر شامل مقدار زيادي انرژي و مواد سمي بوده و قابليت اشتعال بااليي دارد

o باشد گنجايش گاز هر سيلندر بايد روي آن مشخص شده. 

o هرگز سيلندرهاي بدون برچسب و مجهول را به كار نبريد. 

o قبل از به كارگيري سيلندرها از سالم بودن آن ها مطمئن شويد. 

o از خواص و خطرات گاز موجود در سيلندر قبل از مصرف آن اطالع حاصل كنيد. 

o در هنگام كار با كپسول گاز از عينك ايمني مناسب استفاده كنيد. 

o ب براي هر گاز را به كار ببريدرگالتور مناس. 

o شناساگر نشت گاز الكترونيكي از عدم نشت گاز مطمئن شويدبا استفاده از محلول آب و صابون ،. 

o هنگام ذخيره يا خارج كردن سيلندرهاي گاز درپوش ايمني شير را وصل كنيد. 

o غلتانيددهيد هرگز سيلندرهاي گاز روي زمين نرها را با يك وسيله مطمئن انتقال سيلند. 

o  سيلندرها را به طور ايمن به ديوار يا ميز آزمايشگاه با گيره مناسب متصل كنيد يا بطور ايمن در پايه فلزي در حالت عمود قرار

 .دهيد

تر سانتي م 96/60فوت يا  20سيلندرهاي گاز را بر اساس نوع گاز ذخيره نموده، گازهاي اكسيد كننده را از گازهاي قابل اشتعال به اندازه 

 .دور نگاه داريد

o سيلندرهاي گاز را در مكان هاي خشك، خنك، داراي تهويه مناسب ، دور از مواد ناسازگار و منابع احتراق نگهداري كنيد. 

o سيلندر نبايد در دماي باالتر از°F  125  يا پايين تر از°F50 قرار گيرد. 

o 7[سيلندرهاي خالي را جدا از سيلندرهاي پر نگهداري كنيد[. 

 

   براي سالمتي خطرناكشيميايي د موا

انجمن ملي حفاظت در برابر آتش  عالمت لوزي كه توسط. شوند خطرناك هستندشيميايي كه در آزمايشگاه يافت ميبيشتر مواد 

تا . روشي بين المللي براي شناسايي خطرات مربوط به يك ماده شيميايي خاص است) ،آ5شكل (طراحي شده است  NFPA آمريكا

هاي نگهداري مواد شيميايي ها، مكاناين عالمت خيلي مواقع در آزمايشگاه .با استفاده از اطالعات آن دچار صدمه و آسيب نشوند كاركنان

يا لوزي خطرات ماده شيميايي و شدت اين خطرات تحت شرايط اضطراري مثل ريختن  عالمت. شودا روي ظروف مواد شيميايي پيدا ميي

عالمت  .اين اطالعات به ويژه براي مقابله با آتش و ايمني پرسنل در شرايط اضطراري مفيد است. دهدارائه مينشت مواد و آتش سوزي را 

 4تا  ) بدون خطر خاص( چنين شدت هر يك را  با درجه بندي از  صفرهم تاثير بر سالمتي ، قابليت اشتعال و واكنش پذيري ولوزي 

  .]8[مشخص مي كند) بسيار خطرناك(

    

  

  

  

  

  )ب(                                           )آ(                                                  

  جيوه عالمت لوزي) عالمت لوزي ب)آ  :5شكل

  

نكات در هنگام كار با جيوه بايد به . كندبر خطرناك بودن اين ماده براي سالمتي تاكيد مي) ،ب5شكل (به عنوان مثال عالمت لوزي جيوه 

  :زير توجه داشت

  . شودها مييت بافتدست زدن به جيوه يا اسنتشاق بخارات آن منجر به مسموم -1
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  . در هنگام نياز بايد كمترين مقدار ممكن فلز جيوه به كار برده شود -2

  . دن آن آسانتر باشداي يا پالستيكي استفاده كرد كه در صورت ريختن تميز كرجايي جيوه بايد از يك سيني شيشه هنگام جابه -3

براي اين كار . براي جلوگيري از پخش بخارات جيوه،  جيوه ريخته شده بايد به طور كامل تميز شود . جيوه را نبايد در سينك ريخت -4

  . استفاده نكنيد اين كار جارو را آلوده نموده و بخارات جيوه را در محيط پخش مي كند) دستي يا برقي( از جارو

  :دن جيوه ريخته شده بايدبراي تميز كر

o از يك قطره چكان براي برداشتن جيوه و ريختن آن در يك بطري پالستيكي استفاده كنيد. 

o خشك استفاده  روي از پودر. پودر فلز روي يا جاذب هاي  جيوه موجود در بازار را براي تميز كردن قطرات ريز استفاده كنيد

دهد ده و آمالگام بي خطر را تشكيل ميفلز روي با جيوه واكنش دا. گيردتش ميكه مرطوب باشد خود به خود آكنيد زيرا زماني

 .]8[و دوريختن آن آسانتر از جيوه استكه جمع آوري 

 

  ها انجام شده بررسي

نتايج در ادامه تحقيق حاضر ميزان استفاده دبيران شيمي از آزمايشگاه در سطح شهرستان هاي استان تهران مورد بررسي قرار گرفت كه 

  .كنندن عمال از آزمايشگاه استفاده نميهمكارا% 85نتايج حاكي از آن است كه بيش از  .شودمشاهده مي 6در نمودار شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ميزان متوسط استفاده از آزمايشگاه در سال تحصيلي نمودار بررسي: 6 شكل

  

اين نتايج نشان . آمده است 7و نتايج در نمودار شكل ار گرفتدر ادامه علت عدم تمايل دبيران براي استفاده از آزمايشگاه مورد بررسي قر

  .باشداه كمبود امكانات و زمان الزم ميدر استفاده از آزمايشگ در عدم تمايل معلمين دهد كه مهمترين عاملمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از آزمايشگاه علت اصلي عدم تمايل معلميننمودار بررسي  :7شكل
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  گيرينتيجه

و در گام نخست بايد از اين اصول و رعايت آن در محيط  ايمني جزء الينفك آزمايشگاه شيمي است تحقيق حاكي از آن است كه

همانطور كه مشاهده گرديد طراحي آزمايشگاه ها به ويژه در مدارس مطابق با اصول ايمني نبوده و كمتر . آزمايشگاه اطمينان حاصل كرد

يكي از عواملي كه در اصالح اين امور موثر است وجود فردي . ايت كرده استآزمايشگاهي در چينش مواد شيميايي اصول ايمني را رع

مسوول و متخصص در آزمايشگاه مدارس است ، البته مديريت آموزشگاه نيز بايد نسبت به اصول ايمني و خطرات احتمالي آگاه شده و به 

مهمي داشته و بايد قبل از هر گونه اقدامي در آزمايشگاه  در اين بين معلمين و مربيان آزمايشگاه رسالت. تجهيز آزمايشگاه همت گمارد

همانطور كه ديده شد كمبود زمان از جمله عوامل اصلي عدم تمايل معلمين در استفاده از . دانش آموزان را با اصول ايمني آشنا سازند

اي در خصوص آزمايشگاه و ايمني در جداگانه ريزان درسي بايد زمانآموزش و رعايت اصول ايمني برنامهتيجه براي آزمايشگاه است، در ن

شده و ، آزمايشگاه به محلي امن براي مشاهده و دريافت علوم تبديل و رعايت اصول ايمني شكي نيست كه با تحقق اين امور. نظر گيرند

  .را با خود به ارمغان خواهد آوردها شكوفايي و بالندگي استعداد
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