
 

 مقدمه:

مروادیر ومضرهستندوتنهامقدارمصرر ایسمیمیاییهمهموادشدانیمیگونهکهمهمان

سماسرتاگرریکیزآبنیف،تعری )بااکندیمیی هاراتعنبودنآنیابودنسمیاستکه

وحفر ییمناصولایترعایشگاه،موضوعدرآزمای ترومهمی اولبنابرای .(مصر شودیادز

یمیاییوحفاظتدرکارباموادشیمنیارعایتاست.یطمحی اودانشجویانسالمتکارکنان

.تمامیافرراد کرهدریستنمستقیمانجامکارواستفادهی صرفاًحیشگاهی،آزمایزاتوتجه

فادهآناسرتیرتدرنهاوانتقالوونقل بندبستهیمیایی،هرمادهشیهپروسهفرآور مواداول

هستند.ایمنیاصولیتدارند،بهنحو ملزمبهرعایتتاصنعتیفعالیشگاهیآزمایاسدرمق

قردمتواندیمدانشجویانیباالبردنسطحآگاه براییهابرنامه واجرایز ربرنامهیجهدرنت

انجرام اگاممهمبری اولی باشد؛بنابرایمیاییدرجهتکاهشخطردرکارباموادشمؤثر 

ومقررراتکراردریمنریبرااصرولادانشرجویانیررآشنانمودنفراگها آزمایشگاهی،یتفعال

است.یشگاهآزما

یمکرانیشرگاهآزمایررااسرت،زیقابرلبررسریگوناگونوایا اززهایشگاهدرآزمایمنیایتاهم

یرهاوتردابفونتکنترلعی،بهداشت هابروزحوادثاستکهبابکاربردنکنترلبرا حساس

وجرودوبرروزخطرهراویرلدلی هسرتند.برههمرگیرر یشقابلپی حوادثایمنیاصولا

رایقرانونیدشدیتدرجامعه،مسئولیندبازتابناخوشایمیاییعالوهبروشیزیکیفها یبآس

کهبادشویمؤثرواقعمیهنگامهایشگاهدرآزماایمنی.بحثکندیمیشگاهآزمایریتمتوجهمد

وممارستدرمقابلهبرای آموزشوتمرایمنی،وکنترل،وجودطرحیبازرسیق،دق هابرنامه

یواکتیرو،راد هااشعهخطرناک،گازها اشتعال،همراهگردد.وجودموادقابلهایبسوانحوآس

رادریمومداو جد هامراقبتیشگاه،زندهدرآزماها یکروارگانیسمومیمیاییموادش

 هاشگاهيآزماآشنايي با نكات ايمني و کاري در 

  شگاهيآزماآشنايي با نكات ايمني و کاري در                   



.طلبردیمرکننردگانوبهداشتدرجهتحف جرانپرسرنلومراجعرهیمنیرابطهبامسائلا

ویمنریمقررراتواصرولایرهکلیتورعاودانشجویانپرسنلیتمامی ب مشارکتوهمکار

خواهردیر ازخطرراتوسروانحجلروگیار ازبسیلیزاسیونواسترضدعفونیفنونی،بهداشت

.کرد

هرا یمرار ازبرروزحروادثوبگیرر یشوپ ورباالبردنسطحبهرهیفیت،کیشافزانظربه

شروعتاپایرانکهازمرحلههاداشت استانداردیار،دراختهایشگاهکاردرآزماازیناشیاحتمال

ازآنیردبایوپژوهشریآموزشرها یشگاهآزمایهاستکهکل راشاملشود،ازمواردآزمایش

ودرجهتاستفادهدرستازیمنیاستانداردهابهمنظورحف ای باشند.استفادهازاربرخوردا

 شدهاست.ی تدویشگاهیآزمافضاها ویزاتتجه

 (ها شگاهيآزمابخش اول: )آشنايي با نكات ايمني و کاري در 

نکاتوها ایمنی،یهتوصکهشاملنکاتوهایشگاهآزمادرای بخشبانکاتایمنیوکار 

شویم.یمباشد،آشنایمهایشآزماها عمومیانجامیهتوص

 :ي ايمنيها هیتوصنكات و  -الف(

درآزمایشگاهشیمیبرا حف سالمتیخودودیگرانبایدنکاتایمنریزیراد رارعایت

 :ازاندتعبارهاآنی ترمهمکنید،

یشگاهمحلآزمایرازهمیشههنگامکاردرآزمایشگاهبایدنظرموانرضباطرارعایرتکنیرد-1

آزمایشگاهیپوشیدهروپوشیدباکارها جد وخطرناکاستونیزدرتمرامیمراحرلکرار

 .باشید

موادوانفعاالتفعلهرگزبدوناجازهمسئولآزمایشگاهویابدونداشت اطالعاتکافیاز-2

.شیمیایی،آزمایشیراانجامندهید
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دهیدودراطالعیشگاهآزماهمکهکوچکباشدبایدبهمرسئولهرقدر رااحادثههرگونه-3

 خودسرانهبرا کنترلانجامکارهاصورتنداشت اطالعاتکافیدرموردمهارحادثهبایرداز

 .آنخوددار کنید

نموادشیمیاییهمیشهبایدازصحتنوشتهرو برچرسبظرو آنقبلازبهکاربرد-4

 .اطمینانحاصلکنید

میاناگرواکنشهرگزحجمومقادیرالزمگفتهشدهدرآزمایشراافرزایشندهیردزیررا-5

صورتانفجار شدیدرخخواهدداد.ی دراموادشیمیاییشدیدباشد

یرکقفسرهدرایکدیگربهشدتواکنشدهندرا،کنارهمویاتوانندبیمظرو مواد که-6

.نگهدار نکنید

کننردنظیررالکرل،اترربنرزن،یمرظرو مایعاتیکهفرّاربودهویابخراراتیسرمیتولیرد-7

همبایرددرهاآنیدها غلی و...راهموارهبایدزیرهودنگهدار کنیدوحتیبرداشرت ازاس

.ودزیرهودانجامش

یرنظیرالکرل،اترر،بنرزن،سرولفیدگآتش رابهظرفیکهمحتو موادفرّارواشعلههرگز-8

گونهمروادراازکنارهرگونهشعله،جرقرهی اباشدنزدیکنکنید،بلکههموارهبایدیمکرب و...

.یددارنگهالکتریکیوحتیآتشسیگاردور

یماًدرمسرتقرااستشمامکنیدهرگررزصررورتخررودراخواهیدبو مایعییمکهیهنگام-9

.گررمشدهباشدقبالًاگرمایعداخلآنخصوصبهبرابردهانهظر آننگهندارید

یهرمموجرودسرمهرگزموادداخلآزمایشگاهشیمیرامزهنکنیدزیراحتیاگررمررواد-10

.بهموادسمیوجودداردهاآننباشنداحتمالآلودهبودن

ییکراراها هواروش بودهویهتهودقتکنیدتازمانیکهدرآزمایشگاهحضورداریدباید-11

.الزمراهمداشتهباشند
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یرزنووگرازبایدازبستهشدنتمامیشریرها اصررلیآبحتماًقبلازترکآزمایشگاه-12

.د روشناییاطمینانحاصلکنیهاچراغبودنهمهوسایلبرقیوخاموش

خوددار کنیرداندشدها ویاچینیکهبهتازگیداغیشهشبایدازدستزدنبهوسایل-13

رسندهنوزتامردتییمکهسرردبرهنظریدرحالشوندویمزیراشیشهوچینیبهکند سرد

.مانندیمداغ

رارتدرلولرهآزمرایشحرمخصوصراً راداخرلظررو آزمایشرگاهیوامادهکهیهنگام-14

رابهطر خودویادیگراننگیریدزیرااشدهانهدهید،حتیاگرمادهداخلآنجامدباشدیم

.بهشماآسیببرساننداندآمده کهبراثرحرارتبهوجوداشدهممک استکهگازها تولید

دسرتدهیدهرگزدهانرهآنرابرایم رادرظرو آزمایشگاهیحرارتامادهکهیهنگام-15

یادرپوشمسدودنکنیدزیراکهاحتمالانفجارظر ویاجهرشمرروادداغازکنرارهدرپروش

.بسیارزیاداست

برا مخلوطکردن،تکاندادنوبههمزدنموادداخلظرو آزمایشگاهیهرگرزدهانره-16

اسریدیرااگرظرر محترو مایعاتیازقبیرلمخصوصاًآنرابادستیادرپوشمسدودنکنید

.بازباشد

یجتدربهاحتیاطویدسولفوریکبایردبرااسیدها غلی وبهخصوصاسبرا رقیقکردن-17

برخال گاهیچهباشیدتاومراقبیعاًمحلرولرابرههرمبزنیردسراسیدرابهآباضافهکنیدو

آنعملنکردهوآبرابهاسیداضافهنکنیدزیررامخلروطشردناسریدوآبهمروارهگرمرا 

 هراحبرابکهآببهاسیداضافهشودبهدلیلخررو سرریعیدرصورتکندویمزیاد تولید

.شودیمحاصلازگرما واکرنشقطرراتاسیدبهاطرا پاشیده

قو اسید وباز ماننرداضرافهکرردنمحلولغلری  غلی وهامحلولمخلوطکردن-18

دهنردرابایردیمرواکرنشکهبهشدتبایکردیگریدکلریدریکغلی وبلعکساسآمونیاکبه

.یجوبااحتیاطکاملانجامدهیدتدربه
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داخررلظرر وجروددهنردهواکرنشهاییکهاحتمالجهشویافورانمروادیشآزمادر-19

درصررورتیکررهاحتمرررالانفجررارمرروادبایرردازعینررکایمنرریاسررتفادهکنیرردوداشررتهباشررد

وجودداشتهباشدعالوهبرعینکبایدبی خودوظرررو آزمرایشیرکصرفحهدهندهواکنش

.محاف قراردهید

بایدازعینرکحتماً غلی اسید ویاباز هامحلولیباًزیاد ازتقرهنگامکارباحجم-20

.ودستکشالستیکیاستفادهکنیدایمنی

 

 :ها شيآزماي عمومي انجام ها هیتوصنكات و  -(ب

هرا احتمرالیناشریازینرههزهامشکلیپیشنیایدوبرایشآزمابرا آنکهبخواهیددرانجام

مواجرهنررشویدبایردبرهنکراتوهرادسرتگاهخرابیموادشیمیاییویاازبی رفت وسرایلو

:ازاندعبارتهاآنی ترمهمتوجهکنیدکهها زیاد یهتوص

شسرتهکامالًهاظرو استفادهشدهراابتردابراآبمعمرولییشآزماهمیشهبعدازانجام -1

بارباآبمقطرآببکشیدتابدی ترتیربکلیرهرسرروباتباقیمانردهازرو وسپسیک

 .جدارهظرو پاکشود

شدهویاآلودهشدهبهموادشیمیاییدیگررابهظر اصلیهرگزموادشیمیاییاستفاده -2

شریمیاییدرمروادید،چونحتیوجودمقرادیرکمرریازآلررودگیبرنگرداننگهدار آن

 .یششودکارآزماتواندموجباشتباهوخطرادرنتیجرهیمموجوددرآزمایشگاه

ببندیدچوندرغیرای کامالًهمیشهدربظرو موادشیمیاییراپسازبرداشت مواد -3

توانردموجربتيییرریمرصورتهواواردظر شدهواکسریژنورطوبرتموجروددرآن

 .ماهیتموادشیمیاییداخلظر شود

ها مرطوبخوددار کنیدچونممکر اسرتکرهیطمحازنگهدار موادشیمیاییدر -4

دشیمیاییحجرمزیراد ازرطوبرتواستفادهازمواهاآندرمواقعبازکردندربظرو 

یمیاییموادششردهوموجربتيییررماهیرتهاآنموجوددرچنی محیطیواردظرو 

 .داخلظر شود
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شروندراهمیشرهبایررددرظرررو تیررهیمرمواد کهدرمقابلنورتجزیهویرافاسرد -5

هراآنمخورشرریدبررهییکهنرورمسرتقیهاقفسهدرهاآننگهدار کنیدوازقراردادن

 .تابد،خوددار کنیدیم

بایرردازآبمقطررحتمراًبهآبمقطررنیررازاسررتهاآنهاییکهدریشآزمادرانجام -6

استفادهکنیدوهرگزبهجا آنازآبمعمولیاسررتفادهنکنیرردزیرررادرآبمعمرولی

 رادرنتیجرهشود.تواندموجربخطیمامالحورسوباتگوناگونیوجودداردکه

همروارهبایرد...درهنگامخواندنحجممایعداخللولرهوسرایلینظیررپیپرت،برورتو -7

دقتکردکهسطحگود مایعباخطنشانهظرو مماسباشدزیرافقرطسرطحگرود 

تواندحجررمدقیررقمحلرولراتعیری یممایعداخللولهاستکهبهعنوانسطحواقعی

 .کند

کپسرول غلی وقو قلیاییبهداخلظروفیمانندکرروزهچینری،هامحلولزریخت ا -8

 قلیراییوقو غلی هامحلولچینیهستندخوددار کنیدزیراازجنسچینیو...که

برابرردرگونرهظررو اغلربیر اشرونددرحرالیکرهیمرموجبخوردگیای ظررو 

 . اسید مقاومهستندهامحلول

ظروفریماننردارلر وبشرربرررو شرعلهخصوصبها ویشهشزحرارتدادنظرو ا -9

مستقیمچراغبونزنیاچراغالکلیخوددار کنیدزیرادرای حالرتدمرا شعلهپخرش

رسردودرنتیجررهایرر ظررو تررکینمرنشدهوبهطوریکسانبههمهجرا ظررو 

 .بایدازتور نرسوزاسرتفادهکردخورندکهبرا جلوگیر ازای اتفاقیم

یرمستقیمهرمخروددار کنیردغطوربها خالیحترییشهشازحرارتدادنظرو  -10

حرارتهسرتنددربرابرزیراباوجوداینکهای ظرو ازجنسشیرشهپیررکسومقراوم

خورندیماغلبدرچنی حالتیترک
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 قوانین ايمني ديگر مربوط به آزمايشگاه

 .هنگرررررامکررررراردرآزمایشرررررگاهازهررررررگونرررررهشررررروخیپرهیرررررزکنیرررررد

 درحی انجامکراردرآزمایشرگاهمیکروبیولرو  ،احسراسمسرئولیتکنیردتراازانتشرار-1

.آلودگیدرمحیطجلوگیر شود

 بعلتآلودگیمیکروبریوقرارچی،ازآوردنوسرایلغیرضررور برهآزمایشرگاهخروددار -2

.نمایید

 رو محیطکشتیرابرداشرت میکرروبجهرتگسرترشرو الم،هنگامکشتمیکروب-3

 ازآنررساسررتفادهکنیرردوازتمرراسمسررتقیمدسررتهاووسررایل)ماننرردخودکرراروغیررره(بررا

.میکروبکشتدادهشدهاجتنابکنید

 هنگامانجامعملیاتکشتیاگسترشجهترنگآمیز ،حتمراکنرارشرعلهکرارکرردهو-4

 .رفضررررا بررررازودورازشررررعلهخرررروددار کنیرررردازبررررازکررررردندربپلیررررتد

 .هنگامعملیاترنگآمیز بعلرتمانردگار رنگهرامواظربلباسرهاودسرتهایتانباشرید-5

آنپوشیدنروپوشمنحصرامربوطبهمحیطآزمایشگاهمیباشد.هنگامخرو ازآزمایشرگاه-6

.راازت درآورید

 چ،متوجهآلودگیمحیطاطررا یراوسرایلشردید،اگردرحی انجامکاربامیکروبیاقار-7

 حتمابهمردرسیرامسرئولآزمایشرگاهاطرالهدادهترانسربتبرهاسرتریلکرردنآناقردام

.شود

 هنگررامکرراربررامیکروبهرراوقارچهررا خطرنرراکوبیمرراریزا،حتمرراازدسررتکشوماسررک-8

.استفادهنمودهوزیرهودکارکنید
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بره "حتمرافرمائیدتاآنهاآلودهنشوندودرصورتآلرودگیاصلیدقتStockدربرداشتاز-9

مسئولمربوطهاطالعدادهشود.

هنگاماستفادهازمیکروپپیپتبرا برداشت موادمحلولکامالدقتکنیردترافقرطنروک-10

تاحداکثرامکرانازکشریدنمروادپپیپتباآنهاتماسیابد.مایعنبایدواردمیکروپپیپتشود.

ماننداسیدوبازقو بامیکروپپیپتخوددار نمایید.خورنده
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