
 بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 در آزمایشگاه ها 

https://www.ntnu.edu/
documents/140082/16
245602/HSE_in_lab_m

aster_2012-08.pdf 

 پردیس ابوریحان

 فاطمه آذری کیا                      
 عضو هیات علمی گروه فناوری صنایع غذایی
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 :فصل چهارم
 اصول ایمنی استفاده و نگهداری مواد شیمیایی و سیلندرها

 :فصل سوم
 تجهیزات حفاظت فردی

 :کتاب



 

 :فصل دوم
 ایمنی فردی

 :فصل سوم
 ایمنی مواد شیمیایی

 :جزوه



 بدانیمآنچه باید قبل از ورود به آزمایشگاه 

 .است ممنوع آزمایشگاه در آدامس جویدن و آشامیدن خوردن،

 .باشد خالص آب یا نمک اگر حتی نچشید را ای ماده آزمایشگاه در هرگز

 با مایعات مطلقا و گردد استفاده پوآر از حتما پت پی با مایعات کشیدن برای

 .نشود کشیده دهان

 .کرد مرطوب دهان آب با نباید مطلقا ها برچسب

 .شوند استشمام نباید شیمیایی مواد

 باید آزمایشگاه ترک هنگام و است اجباری آزمایشگاه در روپوش از استفاده

  البسه سایر و روپوش استراحت و خوردن غذا موقع شود دقت و گشته تعویض

   .نباشد تن بر آزمایشگاه کننده محافظت

   کننده محافظت وسایل از استفاده نیاز صورت در

 ... و عینک دستکش، :مانند     

 

 

 

 



 

  در لذا است، پذیر امکان پوست راه از ها میکروارگانیزم و شیمیایی مواد نفوذ

   .شود استفاده دستکش از باید دارد، وجود ها دست آلودگی خطر که مواردی

 .شود استفاده بسته جلو های کفش از آزمایشگاه در

 .شود استفاده مخصوصی محل از ها یادداشت و نتایج نوشتن برای 

  تهیه واقعه جزئیات کلیه حاوی و کامل گزارش ای حادثه هر وقوع از پس

 .گردد ارائه مربوطه مسئول به و گشته

 است ممنوع آزمایشگاه در شوخی

 
 
 

 بدانیمآنچه باید قبل از ورود به آزمایشگاه 

 برقی وسایل کلیه آزمایشگاه،  ترک از قبل

 کنید دقت و نموده خاموش را استفاده مورد

 .باشند بسته گاز و آب شیرهای که



 محل موارد زیر را در آزمایشگاه شناسایی کنید



 محل موارد زیر را در آزمایشگاه شناسایی کنید



 محل موارد زیر را در آزمایشگاه شناسایی کنید

در هر آزمایشگاهی که کار می کنید از محل جعبه کمک های اولیه، دوش اضطراری، محل شست و شوی چشم، 
 کپسول های آتش نشانی و آژیرهای خطر آگاه باشید
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 قبل از ورود به آزمایشگاه در مورد آزمایش ها برنامه ریزی داشته باشید 

 .تجربه نشان داده که منظم بودن در آزمایشگاه خطر وقوع حوادث را کاهش می دهد

 .آموزش های الزم برای کار با هر یک از دستگاه ها را کسب نمایید

 .....(شیمیایی؟ میکروبی؟ مکانیکی؟ منابع تابش؟)نوع فعالیت 

 خطرات احتمالی ناشی از آن فعالیت چیست؟

 آیا امکان اینکه فعالیت انجام شده برای اطرافیان نیز خطرآفرین باشد وجود دارد؟

 آیا طراحی و تجهیزات آزمایشگاه برای این فعالیت مناسب است؟

 .مطالعه نماییدآنها را   MSDS انجام آزمایشات قبل از خرید مواد شیمیایی و 

 

 

 از ورود به آزمایشگاه قبل ریزی برنامه 



 (MSDS)برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی 

 منبع مهمی برای پیشگیری و کنترل خطرات
 



HSE workshop/MSDS H2SO4.pdf


 طبقه بندی میزان خطرناک بودن مواد

http://www.thecuresafety.com/Hazardous_Materials_Classification_Small_p/hmc3r.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn25X25IHYAhXMUlAKHQh5AogQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/VikashMishra53/material-safety-data-sheetor-safety-data-sheet&psig=AOvVaw3FpYcsBNodvpSocLPBNdDI&ust=1513075846553592








HSE workshop/MSDS H2SO4.pdf






















 ................................................  : اجزا / ماده نام1.

 ......................................... :غلظت / خلوص درصد2.

 .................................... :آزمایشگاه به ورود / تهیه تاریخ 3.

 ........................................... :سازنده شرکت / فرد 4.

 ...................................  :  S13 و R9 مثال :ایمنی هشدارهای 5.

 ضرورت ذکر نکات ایمنی روی برچسب ها
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 نشانه های ایمنی هشداردهنده



 برچسب هاروی عالیم خطر متداول 
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 بودن سمی :خطر نوع
 .شود جلوگیری ماده این با بدن تماس از :احتیاط

 .دارد وجود باردار افراد برای زایی الخلقه ناقص خطر و بوده زا سرطان ماده

 آور زیان و کننده تحریک :خطر نوع
   .است زایی جهش و سرطانزایی به مشکوک .شود جلوگیری ماده این با بدن تماس هرگونه از :احتیاط

 خورندگی خاصیت دارای :خطر نوع
 اکیدا ماده این بخار استنشاق از و شود خوددارای جدا لباس و چشم پوست، با ماده این تماس از :احتیاط

 .شود خودداری

 هشدارها



 اشتعال قابل شدت به :خطر نوع
 شود نگهداشته دور گرما و صاعقه جرقه، از :احتیاط

 انفجار قابل :خطر نوع
 شود نگهداشته دور گرما و جرقه آتش، اصطکاک، ضربه، از :احتیاط

 کننده اکسید شدیدا :خطر نوع
 (اشتعال خطر) شود جلوگیری زا آتش مواد با تماس هرگونه از :احتیاط

 هشدارها



 نحوه کار با کپسول آتش نشانی
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نوع مواد خاموش  
 کننده

آتش سوزی مواد خشک  
 مانند چوب

مایعات قابل 
 اشتعال

 الکتریسیته گازها

 - - - *** آب

 - - *** ** کف

 * ** ** * پودر

 *** - ** - گاز دی اکسیدکربن

 *** - ** * مواد هالوژنه

 کاربرد انوع کپسول های آتش نشانی



 تمهیدات خاص آزمایشگاه میکروبیولوژی



 (درصد 70با استفاده از الکل استریل کردن )سطوح تمیز کردن میزکار و •

هیچگاه محیط کشت حاوی میکروارگانیزم  . ظروف و محتویات آلوده قبل از شستن باید سترون شوند•

 .نریزیدسینک زنده را داخل 

چه ظروف حاوی محیط کشت به عللی شکسته شود و محتویات آن روی میز آزمایشگاه ریخته چنان •

 .کردن محل اقدام گردداستریل شود باید سریعا نسبت به برطرف کردن آلودگی و 

 .شوندحاوی کشت میکروارگانیزم ها باید به طور واضح برچسب گذاری ظروف •

آلوده موجود در محل مخصوص کشت را باید به وسیله هواکش خارج و در صورت امکان قبل  هوای •

 .از خروج به وسیله صافی مخصوص تصفیه کرد

وسایلی مانند اتوکالو که تحت فشار کار می کنند باید به طور مرتب بازدید شده و توسط افراد با •

صحت عمل آنها به وسیله معرف های مناسب کنترل  . تجربه مورد بررسی و کالیبراسیون قرار گیرند

 .می شود

 



 آزمایشگاه در شیمیایی مواد نگهداری
 

 !مواد شیمیایی ناسازگار کنار هم نگهداری نمی شوند



 آزمایشگاه در شیمیایی مواد نگهداری
 
 

 :کند حذف را مواد ناسازگاری  از ناشی خطرات تواند می زیر نکات رعایت
 
  نزدیکی یا دستشویی سینک اطراف در دهند می واکنش آب با که موادی نگهداری از•

 .کنید خودداری آبی های محلول
 

 قابل مواد و آلی اسیدهای مجاورت در اکسیدکننده اسیدهای یا جامدات نگهداری از•
 .کنید اجتناب اشتعال

 
 کنند می تولید سمی گازهای آنها با تماس در که موادی مجاورت در اسیدها نگهداری از•

 (سیانید سدیم مانند) کنید اجتناب
 



 بازهای آلی سازگار

 فعال سازگار-مواد آتش زا و آب

 بازهای معدنی سازگار

 اسیدهای آلی سازگار

اسیدهای معدنی سازگار به جز 
 اکسنده ها و مواد قابل احتراق

 اکسنده های سازگار شامل  پراکسید

موادی که به طور ذاتی واکنش پذیر، 
 قابل اشتعال و قابل احتراق نیستند 

 گازهای سمی فشرده

مواد اشتعال پذیر واکنش ناپذیر شامل 
 حالل ها

مواد قابل انفجار یا سایر مواد  
 به شدت ناپایدار

ناسازگار با همه گروه های 
 ذخیره شده
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 آزمایشگاه در شیمیایی مواد جابجایی و حمل
 

 محاسبه مقدار مورد نیاز و عدم جابجایی حجم باال
 

 عدم حمل مواد ناسازگار با یکدیگر
 

 استفاده از وسایل حمل مناسب
 

 مواد شیمیایی خطرناک را به تنهایی و بدون اطالع دیگران جابجا نکنید
 

...(  دستکش، روپوش، عینک ایمنی، کفش ایمنی و )از تجهیزات حفاظت شخصی مناسب 
 استفاده کنید

 
 .مواد را در ظروف درباز با آسانسور حمل نکنید. مواد را در راهروها رها نکنید

 
 .  تمهیداتی برای شکستن احتمالی ظرف حاوی مواد داشته باشید

 
 



 ظروف شیشه ای



 
 
 

 ایدقت ویژه هنگام استفاده از درپوش های انعطاف پذیر موقع قرار دادن بر سر لوله های شیشه 
 

 روغن کاری کردن لوله شیشه ای به وسیله روغن گریس یا روغن های مناسب
 

 نکنیداز وسایل شیشه ای ترک خورده و شکسته استفاده هرگز 
 
 
 
 
 
 
 
 

محافظت از خطرات ناشی از وسایل شیشه ای می توان از  دستکش های چرمی استفاده برای 
 .نمود

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ظروف شیشه ای



شیشه  »جمع آوری ظروف شیشه ای شکسته در ظرف جداگانه و یادداشت عبارت 
 «شکسته



 

 لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آن ها
 

 چه خطراتی ممکن است اتفاق بیفتد؟
 

 برای به حداقل رساندن آن خطر چه تمهیداتی بیاندیشیم؟





 حفاظت چشم و صورت





 حفاظت  از دست
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 دستکش نیتریل دستکش نئوپرن دستکش التکس دستکش بوتیل

 دستکش محافظ مواد شیمیایی

https://www.newpig.com/showa-chem-master-neoprene-gloves/p/GLV213
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 کاربرد دستکش  نوع

 
 
 

 شده از الستیک مصنوعی ساخته

بسیار خورنده، بازهای قوی، پراکسید، الکل ها،  اسیدهای
 آلدئیدها، کتون ها، استرها و ترکیبات نیترو

 
 
 

 
 
 
 شده از الستیک طبیعی ساخته

 
 اسیدها، بازها، نمک ها وکتون ها حالل های آبی،

 
 

 
 
 

 شده از الستیک مصنوعی ساخته

 
 بنزین، الکل ها، اسیدهای آلی و مواد قلیایی

 
 

 
 
 

 کوپلیمر

 
ها، اسیدها،  حالل های کلردار،کار با روغن ها و گریس

 سوزآورها و الکل ها

 دستکش بوتیل

 دستکش التکس

 دستکش نئوپرن

 دستکش نیتریل

https://www.newpig.com/showa-chem-master-neoprene-gloves/p/GLV213
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 روپوش آزمایشگاهی

https://www.mysafetysign.com/fos/remove-lab-coats-before-entering-restroom-laboratory-sign/sku-s-9316
https://www.mysafetysign.com/lab-coat-and-eye-protection-required-osha-sign/sku-s-9315


 حفاظت  از گوش
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 حفاظت  تنفسی



 حفاظت  تنفسی
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 با کامپیوترکار ارگونومی 



 با کامپیوترکار ارگونومی 



azarikia@ut.ac.ir 


