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  مقدمه

مبحث هاي کاري، در واکنش به چندین حادثه فاجعه بار در محیطمیالدي،  1985در سال براي نخستین بار 

به شکل رسمی توسط صنایع ) Health, Safety and Environment - HSE( ستیز طیسالمت و مح ،یمنیا

  .شیمیایی معرفی گردید

  

در محیط آزمایشگاه حضور  کهي سالمت و بهداشت کلیه افرادرعایت  :عبارت است از »در آزمایشگاه ایمنی«

همچنین جلوگیري از ورود هرگونه اثرات ؛ محفوظ بودن تجهیزات و فضاي آزمایشگاهی و و فعالیت دارند

نکات  ،براي دستیابی به این امر مهم. محیطی به خارج از فضاي آزمایشگاهنامطلوب ایمنی، بهداشتی و زیست

رعایت این نکات به تنهایی ایمنی در آزمایشگاه  هر چند ار گیرد.قرکاربران آزمایشگاه باید مورد توجه بسیاري 

، به در آزمایشگاه سازخطرحوادث برخی از رساند. کند اما احتمال بروز خطرات را به حداقل میا تضمین نمیر

یا حتی در زمان تعطیلی  وآزمایش هنگام انجام در ـ در آزمایشگاه  منتظرههاي غیر وضعیت دلیل وقوع

بینی و جلوگیري نیز ها اگرچه اغلب غیرمنتظره هستند اما قابل پیشاین وضعیت دهند.رخ میآزمایشگاه ـ 

در توان این خطرات را نیز تا حد مطلوبی کاهش داد. با هوشیاري و دقت در آزمایشگاه، میهستند؛ بنابراین 

توجه حوادث به ندرت اتفاق خواهند افتاد. ـ رعایت موارد ایمنی  در صورت ـیک آزمایشگاه ایمن و استاندارد 

بداند چه خطرهایی در آزمایشگاه وجود دارد، چگونه از آنها دوري جوید و در  کاربر آزمایشگاه به این نکته که

  بسیار ضروري است. د،دن آزمایش از کنترل چگونه عمل کنصورت خارج ش
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  هااصول کلی ایمنی آزمایشگاه

مقررات الزم جهت حفظ ایمنی در محیط شود. ها از الزامات اولیه محسوب مییت اصول ایمنی در آزمایشگاهرعا

  اند.در ادامه شرح داده شدهها آزمایشگاه

  الزامات اولیه آزمایشگاهیالف) 

o هاالحلّ اشتعال ممکن است باعثزیرا است استعمال دخانیات ممنوع  ،هاي آزمایشگاهدر تمامی بخش 

و یا انجام سایر آشامیدن بایستی از خوردن، همچنین  .و یا گازهاي موجود در محیط آزمایشگاه شود

  گردد اجتناب شود.اعمالی که موجب تماس دست با دهان می

 

 

o بایستی پشت سر جمع شده و روي شانه رها نشده باشد، این عمل براي ي کاربران آزمایشگاه وم

آالت بدلیل همچنین از جواهرات و زینتباشد. و سطوح آلوده می جلوگیري از تماس آنها با مواد

هاي گشاد و . همچنین باید از پوشیدن لباسگیرکردن به وسایل و آلودگی آنها نباید استفاده نمود

  آویزان به دلیل احتمال اشتعال و یا گیر کردن در تجهیزات دوار خودداري کرد.
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   )Personal Protective Equipment, PPE( وسایل حفاظت فرديب)  

o هاي کننده نظیر عینکبراي پیشگیري از آسیب به چشم و صورت بایستی همواره از وسایل محافظت

ایمنی یا در برخی موارد شیلد حفاظتی صورت استفاده گردد. همچنین بایستی در تمیز نگه داشتن 

  ر آزمایشگاه استفاده نگردد.این وسایل دقت الزم را به کار گرفت. بهتر است از لنز چشمی د

    

  
 

o شده از مواد مرغوب و هاي متفاوت و ساختهها در اندازهها بایستی همواره از دستکشبراي محافظت از دست

نمایند. هایی با جنس التکس، نیتریل و یا وینیل محافظت کافی را ایجاد میمناسب استفاده گردد. دستکش

 هاي الستیکی یا چرمی استفاده گردد.بهتر است از دستکش یا تماس با حرارت باال در هنگام کارهاي سنگین
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o هاي روپوش باید بسته استفاده گردد. دکمه و تمیز براي محافظت از بدن بایستی همواره از روپوش مناسب

 باشد و آستین آن بایستی تمام دست تا مچ را پوشش دهد.

    
  

o  توان از وقوع حادثه براي پا جلوگیري کرد. کفش مناسب آزمایشگاه کفشی مناسب میبا استفاده از پوشش

است که در عین راحتی روي پا را به طور کامل پوشش دهد. هرگز از کفش روباز یا دمپایی در آزمایشگاه 

 استفاده نگردد. در ضمن از پوشیدن شلوار کوتاه اجتناب شود.
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  استفاده از وسایل شیمیایی) ج

o هاي مناسب قرار گیرند، پس از اتمام آزمایش مواد شیمیایی نباید بنديمواد شیمیایی بایستی در قفسه

در ظروف  دیبا ییایمیمواد ش روي میز کار یا زمین رها شده و بایستی به قفسه مربوط منتقل شوند.

نباید مواد . دابنیانتقال  دیدار قرار گرفته و در صورت مخدوش شدن ظرف به ظرف جدمناسب برچسب

 شیمیایی را بر حسب حروف الفبا مرتب کرد. بین مواد شیمیایی ترجیحًا از جدا کننده استفاده شود.

  

  

 
o  نباید در کنار هم نگهداري شوند چون احتمال ترکیب و واکنش یا انفجار » ناسازگار«مواد شیمیایی

 رويهاي جداگانه قرار گیرند. باید در کابینت ناسازگار (بر اساس شکل زیر)مواد شیمیایی  وجود دارد.

  نیز باید با برچسب، نوع مواد خطرناك موجود در آن مشخص باشد.هر کابینت 
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o الزم استفاده کرد.  آتشاوم در برابر هاي مخصوص مقبراي نگهداري مواد قابل اشتعال باید از کابینت

اي، هم قابل اگر ماده را نگهداري کرد.هاي کاغذي یا مقوایی ها، جعبهبه ذکر است نباید در این کابینت

هاي مواد خطرناك قرار داشته باشد باید در کابینت مواد قابل اشتعال باشد و هم در یکی از دسته

اشتعال نگهداري شود. به عنوان مثال آلدئید هم سمی و هم قابل اشتعال است ولی باید آن را در 

  نگهداري نمود. کابینت مواد قابل اشتعال

 

o  همیشه سعی کنید براي جابجایی و ریختن مواد شیمیایی، از ظروفی استفاده کنید که به اندازه کافی

کوچک و قابل کنترل باشند. مراقب باشید که در هنگام انتقال مواد از یک ظرف به ظرف دیگر، واژگونی 

 و یا پاشش اتفاق نیفتد.
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o  شیمیایی، برچسب روي ظرف آن را بخوانید و با خطرات آن آگاه شوید.قبل از استفاده از مواد همیشه 

 

o  .هنگام مخلوط کردن مواد شیمیایی مراقب پاشش مواد باشید. همیشه اختالط را به آرامی انجام دهید

  بهتر است در صورت احتمال پاشش، ظروف را درون سینی کار (مثالً از جنس پروپیلن) قرار دهید.

    
 

o  هنگام رقیق کردن اسید همیشه قانونAA )Add Acid(  را به خاطر داشته باشید. یعنی براي جلوگیري

روي همزن (ترجیحًا از جوشیدن اسید و پاشش، آب را روي اسید نریزید. بلکه اسید را به آرامی 

 و داخل ظرف آب بریزید. )ايشیشه
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o اي بخارات خطرناك از هود استفاده شود. پس از هنگام کار با اسید قوي یا هرگونه مواد شیمیایی دار

اتمام آزمایش، ظروف مواد شیمیایی از هود خارج شده و به کابینت مخصوص منتقل شود. هیچ وقت 

 از هود (روشن یا خاموش) براي نگهداري دراز مدت مواد شیمیایی استفاده نشود.

 

o شود.از سبد مخصوص حمل مواد شیمیایی استفاده به خصوص اسید  براي جابجایی مواد شیمیایی       

  

 
o هاي مختلفی نظیر تمام مواد شیمیایی استفاده شده بایستی داراي اطالعات ثبت شده باشند که از راه

، منابع معتبر ایمنی SDSهاي خواندن برچسب ظروف حاوي مواد شیمیایی، اطالعات موجود در برگه

ندگان مواد و افراد متخصص قابل دستیابی است. تمام ظروف حاوي شیمیایی و کمک گرفتن از ساز

گذاري شوند، به طوري که مواد شیمیایی موجود در محیط آزمایشگاه بایستی بطور مناسب برچسب

روند امکان استفاده ایمن از آنها فراهم شود. ظروفی هم که براي استفاده موقت ماده شیمیایی بکار می

   ه روي ظرف درج شود. یک برچسب کامل باید داراي خصوصیات زیر باشد:بایستی حداقل نام ماد

 ) مشخصات ماده شامل نام، نام تجاري و نام شیمیایی مادهCAS عدد شیمیایی منحصربفرد براي :

 هر ماده شیمیایی)
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 مشخصات شرکت سازنده شامل نام و آدرس 

 پیکتوگرام هاي ایمنی 

  کلمه سیگنال 

  کلی از خطرات ماده است، مانند به شدت اشتعال پذیرعبارات ایمنی که توصیف 

 .عبارات پیشگیري که نشان دهنده جزئیات در نگهداري، جابجایی و نحوه حفاظت فردي است 

 ها و مقادیر سوزي، دستورالعمل استفاده ایمن شامل روشاقدامات اضطراري در خصوص آتش

  گردد. آفرین میهاي اولیه براي مواردي که ماده خطرصحیح، عبارات کمک
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o آور پسماندهاي آزمایشگاهی باید طبق به منظور حفظ سالمت افراد و جلوگیري از اثرات زیان

عمل گردد. مدیریت براي دفع این مواد مستندات مکتوب آزمایشگاه است،  ءاي که جزدستورالعمل ویژه

بایست بندي، حمل و نقل و دفع آنها میآوري، بستهایمن و صحیح ضایعات در مراحل جداسازي، جمع

گونه مواد به اعمال گردد. مواد ضایعات شیمیایی نباید به آبهاي سطحی تخلیه شده و از تخلیه این

وند). این ظروف باید آوري شها باید خودداري گردد (در ظروف مخصوص پساب جمعداخل سینک

 سالم بوده تا از هرگونه نشت مواد شیمیایی جلوگیري شود. 
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  تجهیزات و ظروف آزمایشگاهی) د

o اطمینان حاصل کنید که کامالً تمیز و بدون هرگونه ترك آزمایشگاهی آالت قبل از استفاده از شیشه

  بریزید.دار را بالفاصله دور آالت تركو شکستگی هستند. شیشه

  

o زنجیر فوالدي به ضخامت دو رشته هاي گاز تحت فشار باید به صورت ایستاده توسط تمامی کپسول

 میلیمتر به دیوار یا ستون مهار شوند.  5حداقل 
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o و رطوبت دور  ، جرقهاز منبع حرارت، نور مستقیم آفتاب، جریان الکتریسیته هاي گاز بایدکپسول

 باشند.  

o دادن با برچسب روي آن نشان داده شود. کدهاي رنگی به تنهایی براي نشان محتویات کپسول باید

 محتویات کپسول کافی نیستند.

o هاي فوالدي نگهداري هاي بسیار خطرناك (مانند کپسول هیدروژن) بهتر است در محفظهکپسول

 شوند.
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  سایر موارد) د

o  :در هر آزمایشگاه بایستی روشنایی کافی، طبیعی یا مصنوعی متناسب با نوع کار و محل روشنایی

ها باید ها تعبیه شده و نیز کلیه چراغهاي بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاقتامین شود. کلیه پنجره

 تمیز نگاه داشته شود. 

o  :فراد همیشه هواي سالم تنفس محل کار در آزمایشگاه باید به نحوي تهویه شود که اتهویه و حرارت

هاي کار پوشیده مقدار حداقل هواي الزم براي هر شخص بر حسب نوع کار در نمایند. در مورد محل

 باشد.متر مکعب می 50الی  30هر ساعت 

o  :وسایل و ادوات الکتریکی بایستی داراي حفاظ بوده و طوري ساخته، نصب و بکار وسایل الکتریکی

نصب و امتحان و یا تنظیم وسایل سوزي وجود نداشته باشد. و آتش گرفتگیبرده شوند که خطر برق

و ادوات الکتریکی بایستی تنها توسط اشخاصی که صالحیت فنی آنها محرز باشد انجام گیرد و 

هایی که احتمال تولید کلیه دستگاهآن را مورد آزمایش قرار دهد. متخصص قبل از شروع بکار 

داشته باشند تا از تراکم بارهاي الکتریسیته ساکن  ثريؤمباید اتصال زمین ته ساکن دارند الکتریسی

 روي آنها جلوگیري شود. 

o :محیط آزمایشگاه همواره بایستی طبق اصول بهداشت نگاهداري شود، به این  نظافت در آزمایشگاه

داشته شوند. کف عیب نگاه دیوارها، سقف، پنجره ها، درها و شیشه ها باید پاکیزه بوده و بیصورت که 

تعداد کافی روشویی یا شیر  سالن ها نیز باید پاکیزه بوده و تر و لغزنده نباشد. هر آزمایشگاه باید داراي

 باشد که طبق اصول بهداشتی قابل استفاده و پاك کردن باشند. 
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  هاچک لیست ایمنی آزمایشگاهپیوست: 

  براي کلیه کاربران آزمایشگاه

 وپوش، دستکش، ماسک و عینک مخصوص)ایمنی فردي (راستفاده از وسایل  □

 عدم خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات □

 کردنشوخی ن ،یش) براي انجام آزما... ند، شالبداشتن وسایل اضافی (ساعت، گردننپوشش مناسب، رعایت  □

  نشانیآتششوي، دوش ایمنی و کپسول هاي اولیه، چشماطالع دقیق از محل و نحوه کار با جعبه کمک □

  ها و مقررات آزمایشگاه مراجعه به کارشناس یا سرپرست آزمایشگاه جهت اطالع از نحوه انجام آزمایش □

  براي مسئوالن آزمایشگاه

بندي و چیدمان مناسب و براي کلیه مواد شیمیایی، الزام داشتن ظروف سالم، برچسب اطالعات ایمنی، قفسه □

 هایی که با مواد شیمیایی سروکار دارند.)دسته از آزمایشگاهها (براي آن ظروف مخصوص ضایعات آن

  محل مناسب جهت استفاده در مواقع اضطراري هاي مورد نیاز درنصب شماره تلفن □

ها در مواقع بودن تهویهالزام داشتن روشنایی کافی، تمیز بودن محیط (تا حد عاري از گرد و خاك بودن)، روشن □

 ها و کف آزمایشگاهغیرضروري از روي میزهاي کار، دستگاهنیاز، برداشتن مواد و وسایل 

هاي باز، گرما هاي شیمیایی،شعلهشناسایی و جانمایی مناسب منابع قابل اشتعال در محوطه آزمایشگاه (محلول □

 ) و نگهداري ایمن سیلندرهاي گازيو تجهیزات الکتریکی

هاي برق نبودن دوشاخهیرهاي گاز و آب، متصلبودن شبودن تجهیزات برقی و گازي، بستهاطمینان از خاموش □

 ها به پریز، تمیز بودن سطوح کاري و تجهیزات بکارگرفته شده و قراردادن تمامی وسایل در محل اصلیدستگاه

 خود پیش از ترك آزمایشگاه

ها نشتیها، ها، آلودگیهاي برقی صدمه دیده، خوردگیبردن به نقایص موجود نظیر سیمبازرسی مداوم جهت پی □

 ها تر آزمایشگاهو نقص در وسایل حفاظتی به منظور نگهداري هرچه دقیق

ی دانشکده و اعالم نمودن موارد معیوب اعم از خرابی تأسیسات در قالب نامه رسمی خطاب به معاون اداري مال □

ساتی أسیهمچنین هماهنگی قبلی با هیأت رئیسه دانشکده در صورت تصمیم هرگونه تغییرات کوچک و بزرگ ت

  هادر آزمایشگاه

  براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  .الزامیست دانشجویان تحصیالت تکمیلیبرگزارشده توسط دانشکده براي کلیه  HSEدوره  شرکت در □

د دانشجو نامه مجوز ورو ،تأیید شدن موارد ایمنی آزمایشگاهو  توسط دانشجو HSEگذراندن دوره  در صورت  □

 .شوددانشکده صادر میتوسط معاون پژوهشی 

 موارد ایتعر و تجهیزات و مواد خطراتتعهدنامه دانشجو در خصوص آشنایی با  ،قبل از شروع به کار دانشجو  □

  گیرد.می شود که یکی در اختیار استاد راهنما و یکی در اختیار دانشکده قراردو نسخه امضا می در ایمنی

 


