
 دستوالعمل ایمنی در آزمایشگاه های شیمی دانشکده علوم پایه

 دانشگاه حکیم سبزواری
 

 .باشند داشته را الزم اطالعاتي برچسبهاي بايد شيميايي مواد كلية -

 باشد دسترس در بايد شيميايي مواد كلية براي  (MSDS)مواد ايمني اطالعات -

 .گيرد انجام دستورالعملها با مطابق بايد شيميايي مواد نقل و حمل و جابجايي -

 .شود خودداري آزمايشگاه در مازاد شيميايي مواد انباشتن از -

 وجود آنها با افراد برخورد احتمال كه گردد نگهداري مكانهايي در بايد شيميايي مواد ظروف -

 .باشد نداشته

 .گيرند قرار خورشيد مستقيم نور و حرارت منابع از دور بايد شيميايي مواد - 

 بار تحمل قدرت و حفاظتي هاي لبه با شيميايي مواد به مقاوم و زنگ ضد هاي بندي قفسه از -

 .گردد استفاده مناسب اتصاالت با كافي

 به مجهز و خوردگي و اشتعال ضد مخصوص هاي كابينت در بايد خورنده و اشتعال قابل مواد -

 .گردند نگهداري اكسيدكننده مواد از دور و مناسب تهوية سيستم

 .شوند نگهداري جداگانه آلي اسيدهاي از بايد اكسيدكننده اسيدهاي -

 .شوند نگهداري سولفيدها و سيانيدها قلياها، از جدا بايد اسيدها  -

 .گردند نگهداري خشك جاي در بايد قلياها - 

 .شوند نگهداري موضعي تهوية با و مناسب محلهاي در سمي مواد -

 .گردند نگهداري دار، لبه باز هاي قفسه يا ها كابينت در پذير واكنش غير و فرار غير جامد مواد -

 .شوند نگهداري هستند چشم سطح از باالتر كه هايي قفسه در نبايد خطرناك مواد يا مايعات - 

 به مقاوم و مناسب درظروف و تفكيك دستورالعملها مطابق بايد شيميايي حاللهاي پسماندهاي -

 مستقيم نور و شعله جرقه، حرارت، از دور و شده آوري جمع شيميايي مواد برچسب داراي و نشت

 .نگهداري گردند مناسب تهوية با محلي در و خورشيد

 .گيرند قرار بازرسي مورد ترك و شكستگي وجود نظر از استفاده، از قبل بايد اي شيشه لوازم -

 .آوري گردند جمع مقاوم و مجزا محفظهاي در بايد استفاده قابل غير يا شكسته اي شيشه لوازم -

 .گيرند قرار استفاده مورد نبايد استاندارد غير و معيوب ابزارآالت -



 حرارت به حساس تجهيزات از دور و حرارت به مقاوم مكان در بايد گرمازا هاي دستگاه كلية -

 .گيرند قرار

 .گيرد انجام بايد تجهيزات كلية براي دورهاي سرويس و نگهداري -

 .گردند كاليبره ذيصالح افراد توسط دورهاي صورت به بايد دستگاهها كلية -

 برداري بهره خصوص در افراد بايستي آزمايشگاهي هاي دستگاه و تجهيزات از استفاده از قبل -

 .كسب نمايند را الزم آموزشهاي بهينه، و ايمن

 افراد توسط فقط اضطراري مواقع در و يافته استقرار مناسب محل در بايد برق تابلوهاي كلية -

 .گردد كنترل ذيصالح

 خشك شيميايي هاي كننده خاموش كربن دياكسيد از فقط برق از ناشي هاي سوزي آتش در -

 .گردد استفاده

 تسمه، از استفاده با عمودي حالت به و مناسب محل در بايد خالي يا پر از اعم گاز سيلندرهاي -

 .گردند مهار ايمن طور به بست يا زنجير

 محافظت درپوش توسط و شده جدا شير از رگالتور بايد گاز سيلندرهاي جابجايي هنگام به -

 .گردند

 .گردد استفاده مناسب دستيهاي چرخ از بايد گاز سيلندرهاي حمل براي -

 برچسب و بوده آن داخلي گاز نوع با متناسب و استاندارد براساس بايستي گاز سيلندر بدنة رنگ -

 .گردد نصب آن روي گاز نوع شناسايي

 .نگردد استفاده برق انتقال براي رابط سيمهاي از شود سعي االمكان حتي -

 رفع متخصص و آگاه افراد توسط و گرديده مشخص دهنده هشدار عالئم با معيوب تجهيزات -

 .شود نقص

 برقي ادوات از استفاده دارد وجود انفجار و اشتعال قابل گازهاي وجود احتمال كه محلهايي در -

 .است الزامي جرقه ضد

 نحو به بايد شدن پرتاب از جلوگيري براي هستند متصل خالء سيستم به كه لوازمي و تجهيزات -

 .گردند مهار صحيح

 .گردد استفاده سانتريفوژها در دردار لوله هاي از الزاماً -

 ابزار و روش با دستگاه داخلي قسمتهاي بايد سانتريفوژ داخل در لوله ها شكستن صورت در -

 .گردد پاكسازي مناسب

 يكديگر به احتمالي خطرات انتقال از تا باشند مجزا آسان، دسترسي ضمن بايد وآزمايشگاه انبار -

 .آيد بعمل جلوگيري



 و آسان دسترسي جهت مناسب فضاي كه باشد اي گونه به بايد چيدمان نحوة و بندي قفسه -

 .گردد فراهم ايمن نقل و حمل

 ضد موضعي تهوية لزوم صورت در و عمومي تهوية تجهيزات به مجهز بايد انبار و آزمايشگاه -

 .باشد جرقه

 و مات شيشة با پنجره از لزوم صورت در و داشته را پنجره و در كمترين بايد آزمايشگاه انبار -

 شود استفاده شكستگي برابر در مقاوم

 .باشند ايمن برق پريز و فاضالب،آب شير گاز، شير به مجهز بايد آزمايشگاهي كار ميزهاي -

 حرارت و شيميايي مواد به مقاوم و يكپارچه شستشو، قابل بايد آزمايشگاهي كار ميز سطوح -

 .باشند

 .باشد آزمايشگاه محيط از خارج بايد آشاميدن و خوردن محل -

 .باشد داشته وجود مناسب محل در رختكن بايد آزمايشگاهها كلية در -

 نصب كاركنان دسترس در و مشخص مناسب، محلهاي در اوليه كمكهاي و آتشنشاني لوازم  -

 .گردد

 سوزي آتش با مبارزه و پيشگيري جهت كافي تجهيزات و وسايل داراي بايد آزمايشگاهها كلية -

 .باشند ديده را حريق اطفاء الزم آموزشهاي بايد نيز آزمايشگاه كاركنان ضمناً باشد

 به مجاز دار صالحيت افراد فقط و بوده مجزا كليد و قفل داري بايد انبار و آزمايشگاه درهاي -

 .باشند ورود

 نصب كار نوع با متناسب ثابت و سيار حريق اطفاء و اعالم لوازم بايد انبار و آزمايشگاه هر در -

 .گردد

 قرار كاركنان دسترس در بايد بدن و دست چشم، براي اضطراري خودكار شستشوي دستگاههاي -

 .گيرد

 تنفس سالم هواي هميشه آزمايشگاه كاركنان كه باشد طوري بايد حالت هر در كار محل تهويه -

 .شوند هدايت محيط از خارج به مؤثر طور به شيميايي هاي آالينده همواره و نمايند


