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 دانشگاه حکیم سبزواری فنی و مهندسی دانشکده 

 

تعاريف: فصل اول  

 

 اتوکالو

دستگاهي است که براي استريل نمودن تجهيزات آزمايشگاهي، وسايل پزشكي وابزارهاي استفاده شده براي 

فظهاي بسته به توليد در محدرجه سانتيگراد و  011اتوکالوها در درجه حرارتباالي . کشت ميكروبي کاربرد دارد

.بخار از آب ميپردازند  

 لولههاي مكنده

.در خالء با فشار باال کاربرد داردلولههاي مخصوص که جهت تخليه   

:دستگاه برش مستقيم خاک  

اين دستگاه ضمن ايجاد فشار قائم که . دستگاه برش مستقيم وسيله اي ست جهت آزمايش نيروي برشي خاک 

راستاي افقي به حرکت مي آورد بروي خاک مي آورد از طريق فشار جانبي دو سطح همسان را در   

:سري الک کامل  

توري الک هاي . جنس توري و فريم الک هاي آزمايشگاهي از استيل ضد زنگ استنلس استيل ساخته شده است

ميلي متر ساخته شده است که هر الک داراي  010ميكرون تا  52از اندازه   آزمايشگاهي با توجه به استاندارد 

.اشدگواهي کاليبراسيون منحصر به فرد جهت ارائه به اداره استاندارد مي ب  

 

 :دستگاه شيكر الک مكانيكي

حرکت غربالي اين دستگاه توسط يک موتور الكتريكي که توسط تسمه به يک لنگ متصل شده است ايجاد مي 

 مقدار اندازه خارج از مرکز بودن لنگ ، حرکت صفحه شيكر را تعيين ميكند . گردد 



 

:و ديگر دستگاه هاي موجود در ازمايشگاه خاک  

آنالوگ 0101مستقيم خاک با باکس دستگاه برش   

ديجيتال 0101دستگاه برش مستقيم خاک با باکس   

آنالوگ 0101دستگاه برش مستقيم خاک با باکس   

ديجيتال 0101دستگاه برش مستقيم خاک با باکس   

 دستگاه تحكيم

 دستگاه حد رواني خاک نمونه مخروط

 دستگاه کاساگراند

 وسايل تعيين حد انقباض

ريميكسر هيدرومت  

 لوازم هيدرومتري خاک

 مزور مخصوص هيدرومتري

 لوازم کامل ارزش ماسه اي

 شيكر برقي ارزش ماسه اي

 قالب ها و چكش تراکم

 دانسيته به روش مخروط ماسه لوازم کامل سند باتل

 ميزه ويبره جهت دانسيته نسبي

 SPT چكش

 ديتاالگر

 نمونه گيرهاي دست خورده

 وسايل نمونه گيرهاي دست نخورده

 اوگرهاي دستي

 دستگاه تراش خاک

 چگالي سنج خاک

 دستگاه نفوذ پذيري خاک با بارمتغير

 دستگاه تک محوري دستي

 وسايل کامل بارگذاري صفحه اي



 ماسه دانسيته استاندارد

 دستگاه کامل پين هول

 پنترومتر خاک مخروطي

 پنترومتر جيبي

 محلول استوک

ساختمان و انبار آزمايشگاه: فصل دوم   

 

متر از کف تا سقف ارتفاعداشته و فضاي مفيد بايد براي  0اتاقها و محل کار آزمايشگاهي، بايد حداقل :  0ماده 

.متر مكعب کمتر نباشد 05هر نفر از   

متر  4متر بيشتر باشد براي محاسبهحجم الزم فقط تا ارتفاع  4در آزمايشگاههايي که ارتفاع هر طبقه از  -تبصره

 منظور ميگردد

نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور  در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصوالت:  5ماده 

يا کار کارکنان ايجاد نمايد و در اطراف هردستگاه بايد فضاي کافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم 

 .اصالحاتو تعميرات منظور شود

که محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايدصاف و هموار بوده و عاري از حفره و کف اتاقها و قسمتهايي :  0ماده 

سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بيتناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هر گونه مانعي که 

است موجب گير کردن و يا لغزيدن اشخاص شود باشد ممكن  

انبار بايد قابل شستشو بوده و در مواردريخته شدن مايعات بايد کف  کف، ديوار و سقف آزمايشگاه و:  4ماده 

.فاضالب هدايت گردد داراي شيب کافي باشد تا مواد به طرف مجاري  

جنس لولههاي فاضالب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها وبازها باشد:  2ماده   

 

شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري 061ارتفاع کف تا  ديوار اتاقهاي آزمايشگاه بايد حداقل از:  6ماده  

 کند

در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مدنظر قرار گيرد واز مصالح نسوز و ضد حريق :  7ماده 

.استفاده شود  



تهويه محل کار در هر حالت بايد طوري باشد که کارکنان آزمايشگاههميشه هواي سالم تنفس نمايند و :  8ماده 

 همواره آاليندههاي شيميايي به طور مؤثر بهخارج از محيط هدايت شوند

ي مجهز به روشنايي اضطرار شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و:  9ماده 

 باشد

متناسب با نوع کار نصب گرددو در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعالم و اطفاء حريق سيار و ثابت:  01ماده    

. لوازم آتشنشاني و کمكهاي اوليه در محلهاي مناسب، مشخص و دردسترس کارکنان نصب گردد:  00ماده   

.باشد اي اداري تفكيک شدهساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فض: 05ماده    

اگر آزمايشگاه داراي پنجرههايي است که باز ميشوند يا داراي ساير منافذميباشد بايد براي جلوگيري :  00ماده  

پنجرهها نيز داراي شيب مناسب  هاز نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي مجهز بهحفاظي مناسب بوده و لب

 باشد

زمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زاويهو در مقابل مواد شيميايي و کف، ديوار و سقف آ:  04ماده 

 ضدعفونيكنندهها مقاوم باشد

درها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شستشو و مقاوم دربرابر مواد شيميايي باشند:  02ماده   

ميزهاي کار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز بهشير خالء، شير گاز، شير هوا، :  06ماده 

، فاضالب و پريز برق ايمنباشند(سرد و گرم)شير آب  

سطوح ميز کار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يكپارچه و مقاوم به موادشيميايي و حرارت باشند:  07ماده   

تهويه موضعي ضد جرقه  آزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهوية عمومي و در صورت لزوم: 08ماده  

.باشد  

شستشوي روپوشهاي آزمايشگاهي بايد در محل کار انجام گيرد:  09ماده   

انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقالخطرات احتمالي به يكديگر :  51ماده  

وگيري بعمل آيدجل  

چيدمان بايد به گونهاي باشد که فضاي مناسب جهتدسترسي آسان و حمل و نقل  هقفسهبندي و نحو:  50ماده 

.ايمن فراهم گردد  

.سيستم الكتريكي ميبايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز بهسيستم اتصال به زمين باشد: 55ماده   



 

 خطرات فيزيكي: فصل سوم

مناسب و مقاوم در برابر گرما  هنگام کار با تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش:  50ماده 

 استفاده گردد

تنظيم، نگهداري و سرويس مستمر دستگاهها به منظور جلوگيري از تشديدسر و صدا در محيط الزامي :  54ماده 

 است

د به نحو مناسب به سيستم اتصال بهزمين مجهز گردندتجهيزات برقي سيار و ثابت باي هکلي:  52ماده   

ادوات و ابزار انتقال برق نظير کابلها و اتصاالت مربوطه بايد سالم وپوشش عايق داشته باشد هکلي:  56ماده   

حتياالمكان سعي شود از سيمهاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد:  57ماده   

تجهيزات معيوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افرادآگاه و متخصص رفع نقص شود:  58ماده   

وسايل الكتريكي ممنوع ميباشد در محيطهاي مرطوب به جز وسايل الكتريكي ضد آب استفاده از ديگر:  59ماده   

مودي با استفاده از تسمه، زنجير يا سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالتع:  01ماده  

 بست به طور ايمن مهار گردند

به هنگام جابجايي سيلندرهاي گاز بايد رگالتور از شير جدا شده و توسطدرپوش محافظت گردند:  00ماده   

براي حمل سيلندرهاي گاز بايد از چرخ دستيهاي مناسب استفاده گردد:  05ماده   

بايستي براساس استاندارد و متناسب با نوع گازداخلي آن بوده و برچسب  سيلندر گاز هرنگ بدن:  00ماده 

 شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد

 

ايمني تجهيزات: چهارمفصل   

قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاههاي آزمايشگاهي بايستي افراد درخصوص بهره برداري ايمن و :  04ماده 

 بهينه، آموزشهاي الزم را از طريق مراجع ذيصالح کسب نمايند

نگهداري و سرويس دورهاي براي کلية تجهيزات بايد انجام گيرد:  02ماده   



يزدايي دقيق از کلية دستگاهها بعمل آيد قبل از سرويس و تعمير، بايد آلودگ:  06ماده   

کلية دستگاهها بايد به صورت دورهاي توسط افراد ذيصالح کاليبره  گردند:  07ماده   

کلية تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات، فيوزهاي پشتيبان، در موارد لزوم :  08ماده 

اشنددرهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب ب  

کليه سيستمهاي حرارتزايي که در روند کاري توليد گاز مينمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده :  09ماده 

 مجهز به سيستم تهوية مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند

وسايل گرمازا ميبايست در فاصلة مناسب از دتكتورهاي حرارتي قرارگيرند:  41ماده   

قرار دستگاه اتوکالو حتيالمقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات ازمايشگاه مجزا گرددمحل است:  40ماده   

قفل، فشارسنج و دماسنج اتوکالو بايد روزانه کنترل شود و از قرار دادن مواد شيميايي و آتشزا در آن :  45ماده 

 خودداري گردد

و دور ازتجهيزات حساس به حرارت قرار گيرندکلية دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت :  40ماده   

لوازم شيشهاي بايد قبل از استفاده، از نظر وجود شكستگي و ترک مورد:  44ماده   

 بازرسي قرار گيرند

لوازم شيشهاي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظهاي مجزا و مقاوم: 42ماده   

.جمع آوري شوند  

ل از استفاده، از نظر وجود شكستگي و ترک مورد بازرسي قرار گيرندلوازم شيشهاي بايد قب:  46ماده   

لوازم شيشهاي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظهاي مجزا و مقاوم: 47ماده   

آوري شوند جمع  

 

 


