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 فصل اول 

 نکات عمومی در حین کار در آزمايشگاه  

بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده : هنگام کار با تجهیزات گرمازا و اجسام داغ 1

 گردد.

: در کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بايست از دستکش های عايق به منظور حفاظت از دست ها و 2

 بازوها استفاده گردد.

بايد از گوشی های مناسب حفاظتی استفاه  : به منظور کار در محیط هايی که سرو صدای باالتر از حد مجاز دارند3

 گردد.

 : تجهیزات و لوازمی که به سیستم خالء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن بايد به نحو صحیح مهار گردند.4

 : کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت بايد به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.5

 بايد خارج از محیط آزمايشگاه باشد. : محل خورد ن و آشامیدن6

 : در محیط های مرطوب به جز وسايل الکتريکی ضد آب استفاده از ديگر وسايل الکتريکی ممنوع می باشد.7

: در محل هايی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی 8

 است.

برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به کفپوش عايق در پیرامون آن باشد و در مواقع : کلیه تابلوهای 9

 اضطراری فقط توسط افراد ذيصالح کنترل گردد.

و يا خاموش کننده های شیمیايی خشك  (CO2): در آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن 11

 استفاده گردد.

 از پر يا خالی بايد در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه، زنجیر يا بست  : سیلندرهای گاز اعم11

 به طور ايمن مهار گردند.

 : به هنگام جابجايی سیلندرهای گاز بايد رگالتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.12

 ده گردد.: برای حمل سیلندرهای گاز بايد از چرخ دستی های مناسب استفا13

: رنگ بدنه سیلندر گاز بايستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسايی نوع 14

 گاز روی آن نصب گردد.

 : سیستم الکتريکی می بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سیستم اتصال به زمین باشد.15



 انتقال برق نظیر کابل ها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته باشد.: کلیه ادوات و ابزار 16

 : حتی االمکان سعی شوداز سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.17

 : تجهیزات معیوب با عالئم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.18

 بايد برچسب های اطالعاتی الزم را داشته باشند. : کلیه مواد شیمیايی19

 : از انباشتن مواد شیمیايی مازاد در آزمايشگاه خودداری شود.21

 : جابجايی و حمل و نقل مواد شیمیايی بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گیرد.21

 گهداری گردند.: مواد جامد غیر فرار و غیر واکنش پذير در کابینت ها يا قفسه های مناسب، ن22

 : ظروف مواد شیمیايی بايد در مکان هايی نگهداری گردد که احتمال برخورد افراد با آن ها وجود نداشته باشد.23

 : مواد شیمیايی بايد دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.24

خوردگی و مجهز به سیستم تهويه  : مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در کابینت های مخصوص ضد اشتعال و25

 مناسب و دور از مواد اکسید کنند نگهداری گردند.

 : اسیدهای اکسید کننده بايد از اسیدهای آلی جداگانه نگهداری شوند.26

 : اسیدها بايد جدا از قلیاها، سیانیدها و سولفیدها نگهداری شوند.27

 : قلیاها بايد در جای خشك نگهداری گردند.28

 د واکنش پذير بايد دور از حرارت، ضربه و اصطکاك نگهداری گردند.: موا29

 : گازهای فشرده اکسید کننده و غیر اکسید کننده به طور مجزا نگهداری شوند.31

 : مواد سمی در محل های مناسب و با تهويه موضعی نگهداری شوند.31

 چشم هستند نگهداری شوند. : مايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايی که باالتر از سطح32

برای کلیه مواد شیمیايی قبل از شروع به کار بررسی  گردد. در آزمايشگاه هايی  (MSDS): اطالعات ايمنی مواد 33

که با مواد راديو اکتیو کار می کنند رعايت کلیه موازين و مقررات انتشار يافته از سوی سازمان انرژی اتمی ايران 

 ضروری می باشد.

ه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زيان آور می باشند بايد همواره به وسايل حفاظت فردی متناسب با : کلی34

 نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.

: جهت کاهش مواجهه با مواد راديو اکتیو در آزمايشگاه ها بايد از تکنیك های علمی و عملی مناسب استفاده 35

 گردد.

 نقل و دفع ضايعات مواد راديو اکتیو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگیری گردد.: انبارداری، حمل و 36



 : در محل هايی که از مواد راديو اکتیو استفاه می گردد نصب عالئم هشدار دهنده الزامی است.37

 و انرژی آن استفاده شود. : به هنگام استفاده از لیزر، بايد از وسايل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر38

 : دسترسی به آزمايشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر بايد محدود گردد.39

: در هنگام کار با لیزر بايستی برای کلیه خطرات الکتريکی، انفجاز، آتش سوزی خطرات ناشی از کار با گازهای 40

 تدابیری اتخاذ گردد.فشرده، مايعات برودتی، فیوم های سمی و مواد راديواکتیويته 

 : بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکروويو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.41

 خاموش باشد. UV: هنگام کار در محیط آزمايشگاه بايد حتماً المپ 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل دوم

 محیط کارگاهاصول ايمنی در آشنايی کلی با محیط کارگاهی و 

 ( House Keepingنظم و نظافت کارگاهی )

  بهره ور و کاهش ريخت و پاش  دانشجويانیمنضبط و کارگاهی تمیز با  آزمايشگاهیجهت دستیابی به

 شود: راهکارهای زير توصیه می

  که روی آن مشخصاتی قید نگرديده است.عالمت گذاری و نوشتن مشخصات مواد و يا قطعاتی 

  از لوازم غیر ضروری تفکیك شده و وسائل غیر ضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.لوازم ضروری 

 تمیز شوند. کارکف سالنها و راهروها بعد از  ،ین آالت و تجهیزات مورد استفاده ماش 

 .اقالم پر مصرف در نزديکی محل مصرف قرار داده شوند 

 مدون وجود داشته باشد.بايد يك برنامه  دانشجويان برای نظافت و بهداشت شخصی 

 آموزش ايمنی

آموزش در راستای اهداف بهداشت حرفه ای از اهمیت بسیار بااليی برخوردار است چرا که آموزش صحیح سطح 

هر چه  دانشجويان کند. طبیعی است که باز می افرادآگاهی افراد را باالتر برده و فرهنگ ايمنی و بهداشت را در بین 

کند و همچنین  قدر نسبت به ايمنی و مسائل مربوط به آن آگاه تر باشد کمتر ارتکاب به اعمال غیر ايمن می

 .کند ديگر را نیز از انجام آن منصرف می دانشجويان

 ابزار

ا خطر آفرين کند ،اما همین ابزار می تواند برای شم ابزار دستی و ابزار برقی قابل حمل در انجام کارها به شما کمك می

باشد . اقدامات ايمنی خوب ، به شما اين اجازه را خواهند داد تا مخاطرات را کنترل کرده و خطرات را به حداقل 

 برساند .

مطالب ذيل به شما نشان خواهد داد که چگونه مخاطرات استفاده از ابزار را کنترل کنید تا خودتان و آنهايی را که در 

 صدمه و مسايل بهداشتی محافظت نمايید. کنند از اطراف شما کار می

 شود که شما ابزار دستی و برقی کارتان را بطور صحیح انتخاب کنید. : ايمنی ابزار زمانی شروع می انتخاب درست

: بهترين ابزاری را که می توانید تهیه کنید ، انتخاب نمايید . ابزار ارزان قیمت که از جنس نامرغوب ساخته  کیفیت

 شده اند شکسته و باعث خراب شدن کاريکه انجام می دهید شده وايجاد صدمه به خودتان يا همکارانتان خواهد شد .



اند توجه نمايید. اين مورد شامل توجه به سويچ های ايمنی ، : به تمهیدات ايمنی که در ساخت ابزار بکار رفته  ايمنی

 حفاظ ، قطعات تیز و گردنده ، محافظ های دست ، عايق های پوششی و غیره می باشد .

شود . همواره چاقوها ، : يك وسیله خوب با ساختار مناسب مانند يك جسم محکم دردست شما احساس می تناسب

قیچی ها و ابزار برقی مورد نیازتان را از بین انواعی انتخاب کنید که بر طبق اصول پیچ گوشتی ها ، انبردست ها ، 

  ارگونومی ) مهندسی انسانی ( طراحی شده اند اين قبیل ابزار طوری ساخته شده اند که هیچ گونه فشاری به انگشتان

 یرد .و کف دست شما نیاورده ، خمیدگی و پیچ وتاب نداشته و خوب در دستهای شما جا بگ

توانند کار شما را آسانتر کرده و از : ابزار مطمئن ، برای انجام وظايف ويژه طراحی شده اند ، اين ابزار می کارايی

 خستگی شما جلوگیری نمايند .

 افتد ؟حوادث چگونه اتفاق می

 به علل زير هستند :  افتند ،اغلب حوادثی که در رابطه با ابزار اتفاق می

  استفاده از ابزار نامناسب برای کار 

 . استفاده از ابزاری که در وضعیت بدی هستند 

 . استفاده از ابزار بدون توجه کافی 

 . استفاده از ابزاری که آموزش مورد نیاز آن را نديده ايم 

 . استفاده از ابزاری که مجاز به کار گیری آن نباشیم 

 . حمل ونگهداری ابزار بطور غلط 

  نگهداری ابزاری که فاقد حفاظ های الزم باشند .حمل و 

 . بکار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم استحفاظ فردی 

 . استفاده از وسايل برقی بدون سیم اتصال زمین 

 گیرند . استفاده از ابزاری که به طور مناسب در دست جا نمی 

  دارد .استفاده از ابزاری که بکار بردن آن نیاز به صرف نیروی زيادی 

 . استفاده از ابزاری که نیاز به تکرار حرکت دارند 

 شوند . استفاده از ابزاری که سبب لرزش می 

 کنند . استفاده از ابزاری که تولید صدای نسبتاَ زياد می 

 نمايند . استفاده از ابزاری که تولید ذرات معلق ، گرد وغبار و بخارات شیمیايی می 

 

 

 



 حفاظت فردی

 از بروز حوادث و مشکالت برای سالمتی خودتان جلوگیری کنید اگر :شما می توانید 

 . ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببريد 

 . کتابچه دستور العمل چگونگی بکار بردن ابزار را مطالعه نمائید 

 . ابزار صدمه ديده را تعمیر و يا تعويض نمايید 

  برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید. 

  فردی استفاده کنید از وسايل استحفاظ. 

 Safety Signsعالئم ايمنی 

 

به کلیه عالئمی گفته می شود که جهت جلب توجه افراد نسبت به موقعیت هايی که سالمت وايمنی آنها با خطر مواجه 

 .می کند به کار می رود

 اشکال هندسی و معانی آنها

   : بازداری يا الزام به انجام کاری دايره ►

    هشدار : مثلث ►

     : اطالعات و آگاهی رساندن مربع ومستطیل ►

 رنگ ها واشکال

 استفاده از زوج های رنگی :

 : رنگی که به عنوان پس زمینه استفاده می شود وبیانگر معنايی خاص است.  رنگ ايمنی (1

 : رنگی که به عنوان زوج همراه با رنگ ايمنی استفاده می شود و بیانگر معنايی خاص نمی باشد. رنگ متضاد (2
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                                                                                                          رنگهای ايمنی و معانی آنها

  عالئم دستوریMandatory Signs- ايمنی الزام کارعالئم 

به افرادی که در محل حضور دارند   عالئم ايمنی الزام کار و يا عالئم دستوری از سری عالئمی هستند که

استفاده از تجهیزات ايمنی را ياد آور و آنها را ملزم به استفاده از آنها می کند. اين عالئم با يك دايره آبی و 

 خل يك کادر آبی رنگ با يك نوشته سفید رنگ می باشد .سفید می باشند که متن عالئم الزامی در دا

    )رنگ متضاد: سفید( آبی  

   راجبا –معنی : الزام به انجام کار  ►

      

 

  عالئم خطرWarning Signs - عالئم ايمنی اخطاری و نشان دهنده خطر  

شکل هندسی در اين عاليم يك مثلث متساوی االضالع است. اين مثلث حاشیه ی مشکی دارد و رنگ داخل آن زرد 

 هشدار و يا خطر است. می باشد. معنی ترکیب رنگ زرد با مثلث، يکی از معانی احتیاط، 

اگر توجه نکنید ممکن خطر بالقوه ای را به شما گوشزد می کند که  عالئمی که با مثلث زرد رنگ مشخص شده اند، 

  است سبب آسیب به شما و يا تجهیزات گردد.

پس عالئم ايمنی هشدار دهنده، عالئمی هستند، که به شما خطر بالقوه ای را هشدار می دهد و از شما درخواست می 

 .کند عمل نا ايمنی انجام ندهید

    زرد  )رنگ متضاد: سیاه(  ►

 معنی :آگاهی از خطر ►
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  عالئم بازدارندهProhibition Signs  

شکل هندسی در اين عاليم نیز دايره است ولی اين دايره به رنگ قرمز می باشد و يك خط اريب نیز در اين عالمت 

 وجود دارد. معنی ترکیب رنگ قرمز با دايره، ممنوعیت است.

می بايست از انجام آن عمل  يعنی شما با مشاهده ی عالئمی که با دايره ی قرمز با خط اريب مشخص شده اند، 

 خودداری نمايید. 

پس عالئم ايمنی ممنوعیت، عالئمی هستند، که ممنوعیت در انجام کاری را می رسانند و با دايره قرمز و خط اريب 

 مشخص می شوند.

     (قرمز )رنگ متضاد: سفید ►

   ممنوعیت –معنی : بازداری از انجام کار  ►
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  عالئم شرايط ايمنSafe Condition Signs 

است و اين مربع به رنگ سبز می باشد. معنی ترکیب رنگ سبز با مربع، می تواند  شکل هندسی در اين عاليم مربع 

 مسیرهای خروج اضطراری باشد.يکی از مفاهیم شرايط ايمن، تجهیزات ايمنی و يا 

سبز رنگ مشخص شده اند، خیالتان آسوده باشد که ايمن ترين وضعیت،  يعنی شما با مشاهده ی عالئمی که با مربع 

 وضعیتی است که در پیش روی شما قرار دارد!

 نکته: شکل هندسی می تواند مستطیل نیز باشد.

   سبز )رنگ متضاد : سفید( ►

 معنی : موقعیت امن   ►

  

 عالئم ايمنی آتشfire sign  

است ولی اين مربع به رنگ قرمز می باشد. معنی ترکیب رنگ قرمز با مربع، می  شکل هندسی در اين عاليم نیز مربع 

 باشد. تواند پیامی در خصوص آتش ، آتش نشانی و يا تجهیزات آتش نشانی 

اند، می بايست متوجه شويد که با يکی از  قرمز رنگ مشخص شده يعنی شما با مشاهده ی عالئمی که با مربع 

 تجهیزات ايمنی و آتش نشانی سر و کار داريد.

 نکته: شکل هندسی می تواند مستطیل نیز باشد.

 

http://www.faraimen.com/images/trainings/meaning-of-safety-signs/safe-condition/407.gif
http://www.dallanesabz.com/components/com_jshopping/files/img_products/full_c10a83eca5b240002ceb197b902533bf.jpg
http://www.dallanesabz.com/components/com_jshopping/files/img_products/full_1a8909449ed2eab927fb5de994acc652.jpg
http://www.dallanesabz.com/components/com_jshopping/files/img_products/full_389121bb55b8e23c5227d9ffbc14a9c0.jpg


 استفاده از ابزار بطور صحیح

 . دستور العمل نگهداری ابزار را بخوانید و دنبال کنید 

 ببريد . ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است بکار 

 .برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید 

  برای آزمايش تیز بودن ابزار تیز ، از يك قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای اين کار

 استفاده نکنید .

 . قبل از بکار گیری ابزار ، آنرا از نظر صدمه بازرسی کنید 

 ستفاده از ابزار ، آنرا تمیز کنید .بعد از ا 

 کنید ، قطعه کار را روی میز مهار کرده يا محکم به گیره ببنديد . اگر امکان  وقتی که از ابزار برقی استفاده می

 بستن آن میسر نبود ، حتماَ بايد توسط يك نفر گرفته شود .

  زينتی را از خود دور کنید . زيرا اين وسايل هنگام کار با ابزار ، انگشتری ، حلقه ، دستبند و ساير وسايل

 ممکن است گیر کنند و موجب صدمه به دست شما خواهند شد .

 . دستها ، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه داريد 

 اگرازابزارکلیدداراستفاده میکنیدبعدازاتمام کار کلید آنرابرداريد. 

 

  

 ی ابزار حمل ونگهدار

 . هنگام کار روی نردبان ، ابزار دستی کوچك را در کمربند و يا کیسه قرار دهید 

 . در موقع حمل ابزار ، قسمت های برنده آن را دور از بدن نگه داريد 

  ابزار کوچك را روی تخته ديواری آويزان کرده و يا در قفسه ، جعبه ابزار يا کشو نگهداری کنید 

  برنده را در جیب خود حمل نکنید .هرگز ابزار تیز و 
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 پوشش ايمنی  

 ماسه پاش و ساير ابزاری که تولید براده ، تراشه و ذرات معلق  ،در هنگام کار با دريل ها ، اره برقی ، رنگ پاش

 عینك ايمنی استفاده کنید . از وسايل حفاظتی صورت خصوصاً مینمايند ، حتماً

  نمايند از گوشی ايمنی مناسب استفاده کنید . صدای بیشتر از حد مجاز میدر هنگام کار با ابزاری که تولید 

 . برای حفاظت از پای خود ، کفش ايمنی بپوشید 

 ، زيرا اين وسايل به قسمت های گردنده  انگشتری ، حلقه و ساير وسايل زينتی را از دست خود خارج کنید

 شوند . ابزار گیر کرده و باعث صدمه به دست شما می

 نگام کار با ابزاری که دارای قطعات گردنده می باشند از پوشیدن دستمال گردن ، شال ، لباس های در ه

 آستین گشاد و لباس کار هائی که قسمت هايی از آن پاره شده خودداری کنید .

 

     

 

 

 ايمنی ابزار برقی

تواند شما را دچار شوك کرده ، به ابزار صدمه برساند ابزار برقی می توانند ايجاد اتصال کوتاه نمايند ، اتصال کوتاه می 

 و يا ايجاد آتش سوزی بنمايد .

 برای اجتناب از اتصال کوتاه :

 . از ابزار برقی که دارای پوشش عايق باشند استفاده کنید 

 )برای ابزار برقی حتماً سیم اتصال بکشید )خصوصاًابزاری که فاقد پوشش عايق هستند 

  پالك های سه شاخه استفاده کنید .حتی االمکان از 

 . ابزار برقی را بوسیله سیم آنها بلند يا حمل نکنید 

 . سیم های زده دار ابزار برقی را تعويض نمايید 
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 . برای خارج کردن پالك از پريز ، آن را محکم بگیريد و بکشید ، هیچگاه سیم پالك را نکشید 

  سوئیچ وسیله خاموش باشد قبل از اتصال پالك به پريز ، بررسی نمائید که. 

 . ابزار برقی را در حالت روشن روی زمین نگذاريد 

  و پالك آن را از پريز خارج کنیدهنگام تمیز کردن يا تعويض قطعات ابزار برقی ، آن را خاموش کنید. 

  اگر بدنه ابزار برقی در هنگام کار داغ شد و يا دود مشاهده کرديد ، فوراًسوئیچ آن را خاموش کنید. 

 اطمینان حاصل  .که سیستم اتصال زمین داشته باشد کنید ، دقت نمايید اگر از يك سیم سیار استفاده می

 .رای دسترسی به محل کار کافی باشدکنید که برای وسیله مناسب است و اندازه آن ب

 ابزار  هنگام کار در خارج از ساختمان ، برای جلوگیری از شوك حاصل از رطوبت زمین ، حتی االمکان از

 باطری دار استفاده کنید 

 باشند ، هنگام کار در خارج ازساختمان يا در ارتفاع ، از سیم های سیاری که دارای سیستم اتصال زمین می

    استفاده کنید .

 ايمنی ابزار دستی :

 آچار ها :

  دهانه آچار رابرای اطمینان از عدم پريدگی ، سائیدگی و ترك بازرسی کنید. 

  اندازه کافی بلند انتخاب کنید و از بکار بردن وسايل ديگری مانند لوله برای زياد کردن نیرو آچار را به

 اجتناب کنید ، فشار زيادی ممکن است آچار شکسته و باعث مصدومیت شما شود .

  بطور متعادل بايستید و آچار را به سمت خود بکشید ، به سمت مقابل فشار ندهید زيرا ممکن است آچار لیز

 ده و شما صدمه ببینید .خور

 . از آچار به عنوان چکش استفاده نکنید ، ممکن است آچار در رفته و روی دست شما بخورد 

  روی پیچ و مهره های زنگ زده روغن نفوذ کننده بريزيد و سپس آن را با آچار چکش خور ، بکس و يا يك

 آچار مقاوم باز کنید .

 پیچ گوشتی ها :      

 تخاب کنید که دسته آنها به اندازه کافی بلند باشد تا کامالً در دست شما جا بگیرد . پیچ گوشتی هايی ان

 دسته کوتاه پیچ گوشتی فشار زيادی به وسط کف دست شما می آورد.

 ايمنی جوشکاری

از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه لحاظ استفاده از  آزمايشگاهاز آنجا که جوشکاری به عنوان کارگرم در 

دستگاههای مختلف که از برق و گاز برای اين کار استفاده می نمايند، بايد هم از ايمنی دستگاههای برقی و همچنین از 

 . لذا به نکات زير توجه نمايید.لندرها اطالعات کافی داشته باشیمايمنی سی



 انواع جوشکاری:

 طور کلی میتوان به دو روش اين کار را انجام داد :به 

 جوشکاری برق 

 جوشکاری گاز 

 جوشکاری برق:

موارد ايمنی   با استفاده از جريان برق )مستقیم( عملیات جوشکاری انجام میشود که به دلیل استفاده از جريان برق،

برق شامل :سالم بودن کابل ها، وجود سیم ارت ، دو شاخه ،در پوش موتور ها در مرحله اول الزامی است .در مرحله بعد 

شامل :ماسك،عینك، لباس کار ضخیم، دستکش چرمی، کفش ايمنی ساق بلند و   از وسايل ايمنی جوشکاری  استفاده

 غیره 

 اری :نگهداری و مراقبت از کابلهای جوشک

   . از تاب خوردن بیش از حد کابل جلوگیری شود 

  خودداری شود .   از سقوط اجسام روی کابل جدا 

   .از تماس قطعات داغ و پاشیده شدن مذاب روی کابل جلوگیری شود 

   حدالمقدور کابل جوشکاری کوتاه و مناسب انتخاب گردد تا عالوه بر افت ولتاژ در اثر طويل بودن ، کابلها

 آسیب گردند.    دچار  کمتر

   از عبور وسايل حمل ونقل و کامیون و غیره از روی کابل جدا خودداری شود و در صورت ضرورت کابل از

 عبور داده شود. به گونه ای که خراشیده نگردد، داخل لوله های فلزی مناسب ،

  شوند.ری و در محل مناسب نگهداری پس از پايان کار کابلها به طور منظم جمع آو 

 

 جوشکاری با گاز :

 بدلیل استفاده از گاز نکات زير بايدمورد توجه قرار گیرد:

سالم بودن شیر ، عقربه های فشار سنج ، شیلنگ ها ، وجود در پوش ، نصب شیر يك طرفه   الف( بازرسی سیلندر ها :

سیلندر، استاندارد بودن وسايل مخصوص حمل   flame arrestor  بعد از مشعل و روی شیلنگ گاز يا اکسیژن و 

 محل نگه داری سیلندر ها ، کنترل تاريخ ساخت سیلندر

 ب( تفکیك سیلندر ها از يکديگر بر اساس نوع گاز و انبار کردن آنها به طور جداگانه 



 ج( نحوه صحیح استفاده :

ب آنها با گاز موجود حا اجتناب از مصرف موادی که ترکی شامل کنترل فشار استاندارد هر نوع سیلندر در زمان مصرف،

بوجود می آورد )به طور مثال مواد چرب با اکسیژن خا لص که ترکیب انفجاری بوجود می آورد(  لت انفجار يا اشتعال

 بستن کلیه شیرها پس از اتمام کار .  صحیح با استفاده از وسايل چرخ دار، نقل و انتقال

 د( وسايل ايمنی الزم :

مان کش چرمی جوشکاری ، آچار مخصوص باز وبسته نمودن شیر آالت که در زشامل عینك شیشه رنگی ، دست

 استفاده جرقه ای تولید نکند 

     

 موارد متفرقه:

 دستگاه سنگ فرز : -1 

 از اين وسیله در کار های مربوط به جوشکاری استفاده زيادی می شود که در رابطه با آن رعايت نکات زير الزامی  

 است :

  دستگاه حتماَ دو شاخه داشته باشد .کابل برق 

  . صفحه محافظ و دستگیره نصب شده باشد 

  . در زمان تعويض صفحه سنگ ، حتماَ دوشاخه را از برق در آورده باشیم و به کلید دستگاه اکتفا نکنیم 

  . در زمان کار با دستگاه تا حد امکان آنرا از بدن خود دور نگه داريم 

  میلیمتری امکان شکسته شدن  3ه سنگ مورد استفاده توجه نمايیم ) در نوع در زمان کار به نوع صفح

 بیشتر است (. 

  . تعمیر دستگاه فقط توسط افراد متخصص صورت پذيرد تا بتواند پس از تعمیر دور آنرا اندازه گیری نمايند 

 دور سنگ با دور فرز يکسان باشد . 

  را خطر دزديدن کار وگیر کردن آن بین حفاظ وشکستگی از سنگ فرز سیار بصورت ثابت استفاده نکنید زي

 سنگ را در بر دارد .

  . قبل از شروع به کار بررسی نمايید که سنگ فرز ترك نداشته باشد 
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   سنگ مخصوص برش سنگ وموزايیك با نوع مخصوص فلز تفاوت دارد بنابراين برای هر کار از سنگ

 مخصوص استفاده کنید .

   میلیمتر فقط برای صیقل دادن بايد مورد استفاده قرار گیرد . 6سنگ با ضخامت 

 (oven( دستگاه گرم کننده الکترود )2

از آنجايیکه اين دستگاهها برقی می باشند ، رعايت موارد ايمنی برق در مورد آنها الزامی است . همچنین به اين امر 

درب آن  در زمان خارج کردن الکترود از دستکش چرمی استفاده شود وهم بايد توجه داشت که به دلیل حرارت باال 

 .در زمان کار کردن قفل شود

 ( جوشکاری های خاص :3

ت ابه طور مثال جوشکاری با گازهای خنثی که متداولترين آن آرگون می باشد ، در مورد کار با اين مواد بايد اطالع

 وی بدن داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات و وسايل الزم را تدارك ببینیم .کافی از نوع کار و نیز اثرات احتمالی آن بر ر

 ( گازهای زيان آور :4

سوز الکترود يا ديگر مواد جوشکاری بخصوص در يك محیط بسته میتواند بر روی بدن  گاز های حاصل از سوخت و

محیط هايی بايد از ماسك تنفسی و تهويه انسان اثرات زيان آوری داشته باشد . بنابراين در زمان جوشکاری در چنین 

همچنین در محیط های بسته از هواکش های مناسب جهت تهويه و خروج گازهای زيان آور استفاده  استفاده کرد .

 نمود .

 ( عینك های محافظ :5

حوادث همانطور که پیش از اين گفته شد يکی از وسايل ايمنی ، عینك میباشد که می تواند سهم بسزايی در کاهش 

زيرا در زمان جوشکاری در اغلب موارد بدلیل بی توجهی ، به گل جوش بدون استفاده از عینك  چشمی ايفا نمايد ،

 محافظ تکانده میشود که به دلیل داغ بودن اگر به چشم اصابت نمايد ، می تواند باعث آسیب گردد .

 موارد عمومی ايمنی درجوشکاری :

  بازرسی منظم از دستگاهها و لوازم با تهیه نمودن چك لیست های الزم 

  جوشکار بايد از طرز کار خود و احتیاط هايی که در مورد خودش و ديگران بايد رعايت کند اطالع داشته و به

 اهمیت دقت در جوشکاری واقف باشد.

 اده قرار گیرند.استفاده از وسايل ايمنی الزم که در انواع جوشکاری بايد مورد استف 



  متر انجام شود بايد پیش بینی های الزم برای جلوگیری از  5/1در صورتیکه جوشکاری در ارتفاع بیش از

سقوط جوشکار در اثر برق گرفتگی يا خطاهای ديگر بعمل آيد ، اين کار ممکن است بوسیله نرده کشی و يا 

 کمربند ايمنی وغیره بعمل آيد.

  متوقف می شود ، جوشکار بايد کلید اصلی دستگاه را زده و مدار را قطع نمايد.در موقعی که جوشکاری 

  قبل از جوشکاری بايد وسايل سنگین جوشکاری را که روی چرخ سوار شده اند کامال مهار کرد که بطور

 اتفاقی شروع به حرکت ننمايد.

 رتیب مناسبی آن منطقه را پس از اتمام جوشکاری وقتی جوشکار محل تازه جوش را رها نمود بايد به ت

 با آن برخورد نکرده و نسوزند. افراد مشخص نمايد که ساير 

 نکات ايمنی مربوط به جلوگیری از حريق :

 .جوشکاری بايد در جايی انجام گیرد که مصالح آتش گیر در آنجا نباشد 

 شکاری بايد وقتی که از دستگاه جوشکاری سیار استفاده می شود در هر محل جديد قبل از شروع جو

 بازرسی بعمل آيد و خطرات احتمالی ايجاد حريق مورد بررسی قرار گیرد .

  اطالع داده شده وکسب تکلیف گردد.با اساتید راهنما وقتی که محل کار مشکوك باشد مسئله بايد 

  وقتی جوشکاری در مجاورت مواد آتش گیر صورت می گیرد بايد دقت گردد که ذرات مذاب و روباره گرم با

مواد مزبور تماس پیدا نکند و باعث ايجاد حريق نشود . در صورتی که دور کردن مواد مزبور از محل 

جوشکاری میسر نباشد در موقع جوشکاری بايد روی آنها را با ورقه های سیمان و پنبه نسوز يا نظاير آن 

  .پوشانید

 ايمنی برق

می است. بنابراين قبل از دست زدن به سیم يا ادوات در صنعت برق اگر ايمنی رعايت نشود ، خطر برق گرفتگی حت

برقی جهت تعمیر و يا هر گونه بازرسی بايستی حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشید که جريان برق 

 وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت میگیرد.

 جريان برق :

 باشد: دهند که بر دو نوع می امپر نشان میجريان برق را با واحد 

 باشد. : جريان برق حاصل از ژنراتورها و باطری ها از اين نوع می (DC)جريان مستقیم .1

 باشد.  :جريان برق شبکه شهری از اين نوع می(AC)جريان متناوب  .2

 



 ولتاژ برق :

 دهند که به سه دسته زير تقسیم می شود:  اندازه گیری فشار الکتريکی رابا ولت نشان می

 باشد. ولت به باال می 656ولتاژ باال که از  .1

 باشد. ولت می 656تا  256ولتاژ متوسط که بین  .2

 ولت کمتر است. 256ولتاژ پائین که از  .3

 باشد. ولت می 25توضیح : ولتاژ پائین از نظر ايمنی ولتاژ زير 

 مقاومت الکتريکی :

باشد.جدول زير  مقاومت در برابر جريان الکتريسیته را مقاومت الکتريکی گويند و واحد اندازه گیری آن اهم می

 دهد. مقاومت بدن انسان را در مقابل جريان الکتريسیته نشان می

 مقاومت بر حسب اهم اجزای بدن

 666666تا  166666 پوست خشك

 1666 پوست خیس

 666تا  466 دست و يا اندام داخلی

 166 گوش تا گوش

 

 سیستم ارت وسايل برقی : 

ازآنجائی که مقاومت سیم در برابر جريان برق از مقاومت بدن انسان کمتر است چنانچه دستگاه برقی ما بوسیله يك 

دستگاههای برقی سیار بوسیله  شد. ريق اين سیم به زمین منتقل خواهدسیم به زمین وصل شود ، جريان برق از ط

های بزرگ بايد تمامی  سیمی که در دو شاخه آن تعبیه شده به پريز مخصوص متصل می گردد. برای دستگاهها و سازه

 متصل گردند.  EARTH PEATکابلها به يك نقطه به نام چاه ارت 

 

 فیوز :

است. زمانیکه بار الکتريکی مدار بیش از  در حقیقت فیوز شیر اطمینان برق. یله ای است برای قطع جريان برق وس

 سوزد. مقدار مجاز باشد قبل از اينکه اين امر باعث سوختن و يا جرقه الکتريکی در دستگاه بشود ،فیوز می



 انواع فیوزها :

 فیوز خط هوايی يا حلقه ای .1

 فیوز دو شاخه ای .2

 فیوز فشنگی  .3

 فیوز اتوماتیك .4

 فیوز استوانه ای .5

اند و استفاده نامناسب از آنها می تواند توجه داشت که هر يك از اين فیوزها برای جريان خاصی طراحی شدهبايد 

 موجب آسیب رسیدن به شخص يا دستگاه گردد.

 ای از اصول اولیه ايمنی برق :پاره

 کلید اصلی برق شبکه را قطع نموده و درب جعبه تقسیم را قفل نمائید. ، قبل از شروع به کار 

 .چنانچه امکان قفل کردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فیوز جريان را قطع نمائید 

 زده شود.در حال کار  در صورت امکان برچسب 

  دارند.ناجازه کار بر روی شبکه يا دستگاه ها را دانشجو 

 .تمامی دستگاههای برقی بايد دارای سیم ارت باشند 

 ند.تمامی کابلهای معیوب بايد تعويض شو 

 .از هر کابل فقط يك انشعاب گرفته شود 

 .تمامی دستگاهها بايد دو شاخه داشته باشند 

 .در کارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نکنید 

 .هیچگاه دو شاخه را با کشیدن کابل از پريز جدا نکنید 

 .هرگز يك سیم برق لخت را لمس نکنید 

  برقی می تواند منجر به برق گرفتگی شود.توجه داشته باشید که کار در زمین های مرطوب با وسايل 

  ولت باشد ، خطر برق گرفتگی در آنها کاهش يافته است. 25فقط دستگاههايی که ولتاژ آنها کمتر از 

 را حتماً بايد از درون يك لوله يا چیزی شبیه آن عبور داد. کابلهای برق که در مسیر عبور و مرور هستند 

  استفاده نموده و فیوزهای سوخته را برای استفاده مجدد سیم پیچی نکنید.برای هر دستگاه فیوز مناسب را 

 .هیچگاه کابل دستگاهی که گیر کرده است را با فشار نکشید بلکه به آرامی آنرا رها کنید 

  توجه داشته باشید که آتش سوزی ناشی از برق را فقط بايد با گاز يا پودر خاموش نمود ، استفاده از آب

 خطرناك است.



 شود بايد پس از اتمام عملیات و برقرار کردن  در صورتی که قبل از شروع تعمیرات ، محیط ايمن سازی می

 سازی محیط برداشته شود .  مدار ، عالئم هشدار دهنده و بطور کلی تجهیزات ايمنی

 اقداماتی که برای نجات شخص برق گرفته می توان انجام داد عبارتست از :

  قطع مدار برق      -1

 رها کردن شخص برق گرفته از مدار       -2

 تنفس مصنوعی      -3

 رساندن به پزشك       -4

 مرگ در اثر برق گرفتگی معموالً نتیجه مستقیم دو چیز است :

 بهم ريختن کار منظم قلب 

 متوقف شدن دستگاه تنفس 

چنانچه مسیر برق گرفتگی از سمت چپ يك تماس جزئی با سیم يا وسايل برقی انسان را به سرعت نابود میکند و 

 بدن يا از سمت سر باشد خطرناك تر است.

دقیقه پس از برق گرفتگی با انجام اين کار  3مسئله مهم در برق گرفتگی تنفس مصنوعی می باشد که بايد در کمتر از 

 جريان تنفس را به حالت عادی بازگردانیم.

ه ، بطوری که سر به عقب نا کنید و با قرار دادن آن زير شاخود را ت مصدوم را به پشت بخوابانید و بلوز کار يا کت

 کشیده شود ، پهلوی سر مصدوم قرار گیريد و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی انجام دهید.

 نکات ايمنی در ولتاژ باال

 

نکته مهم آنست که هنگام کار با دستگاه ولتاژ باال در خصوص ايمنی دستگاه و عايق کاری مناسب همیشه اقدامات 

 DCها که از برق  CRTها مانند منبع تامین اختالف پتانسیل و  ايمنی در نظر گرفته شود. بسیاری از دستگاه

ذخیره کنند، به طوری که حتی وقتی دستگاه از پريز برق ها  توانند ولتاژ داخلی را در خازن کنند، می اده میاستف 

های ولتاژ باال  تواند وجود داشته باشد. همیشه بايد تجهیزات جانبی کابل کشیده شده است هنوز هم خطری مهلك می

قبل  را پس از پايین آمدن میزان برق و قبل از حذف کابل، با زمین کوتاه کرد. توجه به اين نکته ضروری است که بايد

های  تواند در کابل از کار بر روی مدار، کابل ولتاژ باال را از منبع تغذيه قطع کرد، با در نظر گرفتن اينکه ولتاژ باال می

کننده) معموال مماس با زمین(  الکتريك احاطه محور باشد. رسانای داخلی، دی در صورتیکه هم فشار قوی ذخیره شود،



 شود.  کنند و گاهی اوقات به همین منظور از آنها استفاده می لی درست میمحور با هم يك خازن عا و پوشش هم

 باشد و غیره.  نقص بوده و يا دستگاه مماس بر زمین می هرگز نبايد فرض کرد که عايق مصون و بی

 موارد زير در تجربیات اشخاص مشاهده شده است: 

های ريزی در عايق بوده که منجر به  ای سوراخی دی الکتريك. خرابی عايق. کابل عايق بندی شده دارخراب( 1 

 . است شده زمین نزديك اشیاء به باال ولتاژ " جهش"

 .بود شده شارژ ولت کیلو چندين تا که شده ذخیره محور هم کابل( 2 

 . بودند "شناور" حقیقت در که زمین بر مماس تجهیزات 3 

شد به علت قطع کلید برق، خاموش است اما در واقع روشن  ( منبع تامین اختالف پتانسیل که تصور می4 

 ترين اجزا برای قطع شدن هستند(.  های مکانیکی يکی از محتمل بود.)سوئیچ

و وجود  آمپر يك جريان با) ولت کیلو 111 پتانسیل اختالف تامین منبع يك از باال ولتاژ با الکتريکی قوس اتصال( 5 

 کشی( به اشیاء مماس بر زمین فراتر از يك فوت فاصله. يك نقطه نوك تیز در سیم

 چند توصیه در هنگام کار با ولتاژ باال

 

 الکترودهای بعنوان وسايل اين زيرا باال، ولتاژ با کردن کار از قبل ساعت و جواهر حلقه، قبیل از فلزی اشیاء حذف( 1 

ز دستان خود را در جیب گذاشته يا پشت سر خود بطور بسته نگه داريد. دقت کنید ا يکی. کنند می عمل عالی بسیار

شود( و حتما کفش  که کف زمین حتما خشك باشد )به ياد داشته باشید در بسیاری از تجهیزات از آب استفاده می

ید و از تماس با اشیاء مماس بر الستیکی دارای کفی بپوشید. همیشه از جايی که بدن شما در آنجا قرار دارد آگاه باش

 شويد(.  زمین اجتناب کنید) برای مثال، يخچال و فريزری که در آن نزديکی قرار دارد و احتماال شما از کنار آن رد می

اتصال کامل کلیه سطوح فلزی به زمین مطمئن شويد. در صورت استفاده از دستگاه تستر نئون )قابل دسترس  از (2

ت افزار( آن را به زمین متصل کرده و از وجود خروجی در آن قسمت از زمین مطمئن شويد. مرتبا های سخ در فروشگاه

به وضعیت سیم برق تا کمد تجهیزات رسیدگی کنید )ممکن است الزم باشد مقداری از رنگ را پاك کنید(. به ياد 

تواند در ولتاژ باال  متصل به آن نمیدهد که فلز  داشته باشید که يك اتصال زمین مناسب اين اطمینان را به شما می

تواند از طريق شما باعث جاری  باشد و بنابراين دارای ايمنی کامل است، اما در صورتیکه شما به آن دست بزنید می

 DCشدن جريان به زمین شود. فراموش نکنید که بدن شما دارای ظرفیت خازنی به زمین است، در نتیجه جريان 

 RFن ظرفیت خازنی، حتی اگر شما به خوبی عايق شده باشید، جريان يابد. جريان اي شارژ ایبر بالفاصله تواند می 

تواند از طريق ظرفیت خازنی بدن شما به زمین  توان آن را در صفحات پالسما پیدا کرد( به طور مداوم می )که می

 جريان يابد. 

کنید، مطمئن شويد. هرگز تنها به يك  می کار آن با شما که دستگاه از قسمت هر در ولتاژی گونه هیچ وجود عدم از( 3 

ای ولتاژ باال اکتفا نکنید. کلید برق را خاموش کرده و سیم را از پريز ديوار جدا  سوئیچ برای کاهش برق منبع تغذيه

کردن با کننده جريان مدار را کامال به سمت تجهیزات برگردانید. مطمئن شويد زمانی که شما در حال کار  کنید، يا قطع

برای کوتاه  "deadsticks"زند. قوانین را بکار ببريد. پس از قطع برق، از  دستگاه هستید، هیچ کس به برق دست نمی

 های برق با ولتاژ باال استفاده کنید. ها و سیم کردن خازن

وجود دارد. نوعی از آن دارای يك الکترود ساده روی میله عايق با يك کابل اتصال است )اين  "deadstick" دو نوع



برای تخلیه خازن، حتما از تخلیه هر  deadstickشود. هنگام استفاده از اين نوع  کابل به يك زمین مناسب وصل می

 دو طرف خازن به زمین مطمئن شويد. 

ترود در انتهای هر کدام است. الکترودها با يك سیم کوتاه بهم وصل هستند نوع ديگر شامل دو سیم عايق با يك الک

توانند بین هر دو نقطه بکار برده شوند. از اتصال هر قسمت خازن به زمین بعد از اينکه  به طوری که مدت کوتاهی می

 شما آنها را با کوتاه کردن انتهايشان از هم تخلیه کرديد، مطمئن شويد.

بع تامین اختالف پتانسیل از چند صد ولت تا باالتر، می شود به ويژه در مورد جذب عايق آگاه باشید. هنگام کار با من

 شده قطع  deadsticks ای است که در آن خازن ظاهرا به طور کامل تخلیه شده،) قبال جريان برق توسط  اين پديده

سازی  هذخیر برای کوتاهی زمان از استفاده مناسب روش. شود شارژ جريان، قطع حذف با بخود خود تواند می( است

 خازن هنگام کار بر روی سیستم است. 

 111 هر برای عايق میلیون 1 به دهید اجازه کلی، قاعده يك بعنوان. نگیريد نظر در عیب بی و سالم را عايق هرگز( 4 

 باشد نداشته وجود کشی سیم در تیزی نقطه هیچ باشیدکه داشته ياد. باشد می تقريب يك فقط اين. شدن عايق ولت

يابد، بنابراين ممکن است  ولتاژ اعمال شده، شدت میدان الکتريکی با کاهش شعاع انحناء افزايش می يك برای

ضخامت عايقی که قبال مناسب بود ديگر ايمن نباشد، اگر ترمیم شود و يك نقطه نوك تیز در سیم بريده شده يا 

 شده رويت شود. قسمت لحیم

توجهی نکنید. اگر  ، و هرگز نسبت به ترك کردن آزمايش با ولتاژ باال بینکنید کار باال ولتاژ با تنهايی هب هرگز( 5 

مجبور به ترك آزمايش برای مدتی هستید، يك عالمت هشداردهنده ولتاژ باال با چراغ هشدار دهنده در نزديکی محل 

 آزمايش قرار دهید.

را نداريد هرگز با دستگاه ولتاژ باال کار نکنید، حتی اگر اين به معنی يك ايد و هوشیاری کامل  ( زمانی که خسته6

 تر به تاخیر خواهد افتاد. ای وجود داشته باشد آزمايش کمی طوالنی تاخیر باشد. اگر حادثه

ل را آموزش ديده است. هر کاری را بايد برای اجتناب از نیاز به آن در وهله او CPRاحتماال هر کسی در اينجا  (7

توانید از خود در زمان کار با ولتاژ باال يا هر گونه  انجام داد. به ياد داشته باشیدکه شما بهترين کسی هستید که می

 تجهیزات و مواد خطرناك، محافظت کنید.

 های شماست. رعايت نکات ايمنی از مسوولیتلذا 

 

 :حتما به خاطر بسپاريد

  اضطراری حضور شخص ديگری ممکن است ضروری باشد.هرگز به تنهايی کار نکنید، چرا که در شرايط 

 های متصل به برق قرار داريد، همیشه يك دست را در جیب  وقتی در کنار سیستم ولتاژ باال يا دستگاه

 خود نگه داريد.

 های با کف الستیکی بپوشید. کف عايق شده بهتر از کف فلزی يا عريان  ای يا کفش های پارچه کفش

انداز الستیکی جايگزين قابل قبولی  ممکن است خارج از کنترل شما باشد. يك زيراست، اما اين مسئله 

 .است 

 دار برای حفاظت از چشمان خود استفاده کنید. های حفاظ های لنزدار پالستیکی بزرگ يا عینك از عینك 



 هدايت کنند، توانند به طور تصادفی به مدار متصل شده و جريان را  هرگز از جواهر يا لوازم ديگری که می

 استفاده نکنید.

 االمکان از زمین که ممکن است به طور تصادفی با آن تماس داشته باشید، دور  محل کار خود را حتی

 کنید.

 باش قرار دهید. کننده آتش را در محلی که مسدود نباشد، در حالت آماده يك خاموش 

 تجهیزات را بشناسید. 

 

     
 

 ايمنی در لیزر

تواند  تماسند خطرناك باشد. حتی لیزرهای با نور کم هم می تواند برای اشخاصی که با آن در نوريست که میلیزر منبع 

آمیز باشد. لنسجام ذاتی و پخش اندك نور لیزر به اين معناست که اين پرتو قادر است  برای بینايی اشخاص مخاطره

سوختگی موضعی و  به منجر ثانیه چند عرض در نتیجتا که گردد متمرکز چشم شبکیه در کوچکی بسیارنقطه  در

مرواريد يا کاتاراکت کرده و حتی منجر به  آسیبهای دايمی خواهد شد. طول موجهای خاصی از لیزر قادرند ايجاد آب

کنند  لیزرهای مادن قرمز و فرابنفش خطر بیشتری را متوجه فرد می جوش آمدن مايع زجاجیه گردند. عالوه بر اين

انجام  شدن پلك در انسان در مواقع خطر احتمالی برای چشم تنها در مواقعی که نور مرئی باشد بسته چرا که واکنش

  .شود می

 لیزرها دسته بندی

 :گردند های زير طبقه بندی می رده لیزرها بر اساس طول موج و حداکثر توان خروجیشان در

تواند  به چشم در اين گروه وجود ندارد. اين امر میآسیب رساندن  هیچگونه احتمالی برای: اساسا بی خطر :اول دسته

 ) که حتی در تماسهای طوالنی هم خطری را متوجه چشم شخص نمیکنند( باشد و يا محدود آنها بدلیل توان خروجی

 احتمال خطر تماس را از بین می به اين دلیل باشد که محصور بودن آنها و عدم تماس در شرايط طبیعی کار بطور کلی

 .دارد های خواندن سی دی وجود ثل حالتی که در دستگاهبرد م
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 1mwجلوگیری خواهد کرد و توان خروجی آنها حدود واکنش طبیعی يسته شدن چشمها از آسیب :دوم دسته

  .باشد می

 باريکه است ممکن که ابزاری در شدن گرفته بکار میگیرند بواسطه لیزرهايی که در اين دسته قرار :اولیه سومدسته 

ای در  باشد. اغلب لیزرهای نقطه می  1mw-5خروجی آنها خطرناك در نظر گرفته میشوند. توان دهند تغییر را نور

 .دارند اين گروه قرار

میشوند که باريکه نور مربوط به لیزر مستقیما بدرون چشم  اين دسته زمانی خطرناك محسوب :ثانويه سوم دسته

دارند. انعکاسهايی که با  500mw-5قدرتی حدود شود که مربوط به لیزرهايی میگروه  يا منعکس شود. اين تابیده و

 باشند بعنوان يك خطر جدی در نظر گرفته نمیشوند. نوری همراه پراکنده شدن باريکه

 چشم يا و پوست به هم آنها حتی اگر انعکاس پراکنده شده .لیزرهای اين دسته بینهايت خطرناکند :چهارمدسته 

و يا توانايی تولی امواج نوری داشته  500mW خطرناك باشد. لیزرهايی که توان بیش از تواند می هم شود تابیده

خورشید  قرار میگیرند. اگرچه که شدت نور خروجی آنها ممکن است تنها چند برابر نور درخشان باشند در اين دسته

 .گردد می متمرکز کوچکی بسیارباشد ولی بايستی توجه داشت که اين نور مستقیما بر نقطه 

توانها میباشند. دسته بندی ما مستقل از طول موج و موجی و يا  نیروهايی که برای لیزرهای باال ذکر شد انواع معمول

 .باشد و تنها بر ايمنی تاکید دارد می پیوسته بودن لیزر

 رهنمودهايی جهت حفظ سالمتی

بق نظر سازمان مديريت ط و الزامی است چهارمو دسته  ثانويه سوم استفاده از پوشش محافظتی برای لیزرهای دسته

محقق  اند که دانشمندان اياالت متحده الزامیست. با اينهمه تحقیقات صورت گرفته نشان داده خطرات و ايمنی شغلی

محافظ چشمی استفاده نمیکنند.  حتی در شرايطی که با لیزرهای گروه چهارم سر و کار دارند معموال از پوششهای

کوتاهی ناخوشايند و عذاب آور خواهند بود. برای مثال  اينجاست که محافظهايی همچون عینکها پس از مدتمشکل 

تغییر کرده و تنظیم آن مستلزم اينست که شخص مسیر طیف گسیل شده را  در طیف سنجی آرايش تجربی دائما

است. در اين  دوربین به مراتب مشکل تر سانی با چشم غیر مسلح قابل انجام است ولی انجام آن باآ ببیند. اينکار به

دهند و معموال قوانین ايمنی را  اولويت می شرايط افراد بیش از آنکه به ايمنی اهمیت دهند به سادگی و راحتی کار

 غیر قابل اجتناب است. کنند. گاهی اوقات هم رعايت موازين نقض می

 .مشکی نیاز است استفاده از عینکهای ايمنی کامالاز نظر فنی به  RGB :برای مثال زمان کار کردن با لیزر 

کارند با رهنمودهای زير موافق نباشند ولی قطعا اکثر  با اينکه شايد تمامی افرادی که در اين زمینه مشغول به

 .کنند می رعايت کاری عرصه دانشمندان اين رهنمودها را در



مطلع باشد. اين آگاهی نبايد بسته به زمان تماس  کاملهر کسی که با لیزر تماس دارد بايد از خطرات آن بطور  -1

مثل خطرات مربوط به پرتوهای لیزر  ) کارکرد طوالنی با خطرات غیر قابل ديدن باشد بلکه بايستی توجه داشت که

 .گردند شیاری و سهل انگاری افراد میومعموال باعث کاهش ه  )مادون قرمز

شود و تمامی طیف لیزر  روی میزهای نوری انجام می کنند که کارشان بر یبسیاری از افرادی که در شرايطی کار م -2

 افراد اين. دارند لیزر برابر در ايمنی کاذب احساس گردد می متوقف میزلبه  کند و در در يك سطح افقی حرکت می

ايمن هستند ولی بايد  کنند که اگر چشمانشان در امتداد طیف افقی لیزر قرار نگیرد کامال اين امر بسنده می به تنها

دارد. رهنمودهای زير ممکن است در  دانست که بشکل تصادفی امکان منعکس شدن اين طیف در همه حال وجود

که هنوز هم بسیاری از خطرات تنها بدلیل استفاده نکردن  کاهش خطراتن نقش زيادی داشته باشد ولی بايد دانست

 است عینکهای محافظ

فیلترها، و عدسی ها کامال در حالت عمودی قرار  اطمینان از اينکه تمامی آينه ها،در يك تنظیم نوری مهم،  -3

ابد. انعکاسهای ي کند اهمیت بیشتری می زمانی که شرايط کار تغییر می اند مشکل است. اين حالت خصوصا گرفته

باشد باز  زيور آالت ممنوعممکن است توسط ساعت و يا جواهرات ايجاد شوند. حتی اگر استفاده از  اتفاقی رو به باال

 وجود دارد. هم امکان انعکاس

چشم نمیتوانید جلوی خطر لیزرهای چند واتی را  زمانی که چیزی را از سطح زمین بلند میکنید با بستن پلك -4

چشمی استفاده کنید. اين حالت خصوصا زمانی که لیزرها پرتوهای مادون  بگیريد و بايستی از پوشش معموال کدر

 تواند بعنوان يك روش طبیعی برای موضوعیت دارد. بستن هر دو چشم در زمین زانو زدن می اشند بیشترقرمز ب

  .مطرح باشد ، کنند محافظت از چشم برای افرادی که در محدوده کار می

خطرات ذکر شده جلوگیری کند. خصوصا که در  هیچکس نمیتواند بدون استفاده از محافظهای چشمی از تمامی -5

 ترتیب اين به. ندارند هم ظاهریشود که هیچ نشانه  قرمز استفاده می محیطهای کاری از پرتوهای نامرئی مادون برخی

عینك با  از استفاده عدم. ستا طلبی راحت با سالمتیعینك در چنین شرايطی مترادف با معاوظه  بدون کردن کار

 .است نشده ای و مستدلی نگاشته اينکه معمول است ولی در هیچ قانون حرفه

نبايد فقط برای کسی که مشغول کار است  محافظ چشمی مناسب برای هر کسی که در اتاق هست الزامیست و -6

. شوند هدايت سیاهیباال که معموال تعديل نمیشوند بايستی به لوله  مسیر پرتوهای با شدت الزامی در نظر گرفته شود.

 عمل که زمانی. کند می صدق پوست سرطان احتمالپرتوهای فرابنفش ضعیفتر هم بواسطه  خصوص در موضوع اين

خطر کاهش يافته و سپس بطور  شود اين امکان که انرژی آن تا حد بی تعديل و میزان کردن بر روی پرتو لیزر انجام می

 .دارد ناگهانی به حد بسیار شديد برسد وجود

آينه ها در مسیر طیف پرتو انجام پذيرد. میزان کردن  وارد کردن و خارج کردن احتیاط خاصی بايستی در رابطه با -7

خطرناك باشد چرا که ممکن است در اين بین پرتو به تیرکهای فلزی محل تابیده و  تواند در جای خود پرتو هم می

 .گردد عتسري يا و شده ايجاد زير داليل گردد. سبکهای بی احتیاط کار کردن ممکن است بواسطه منعکس



کنند(  با طول موجهای مختلف کار می افراد سخت بودن دسترسی به حفاظهای چشمی مناسب) خصوصا زمانی که -8

دهنده ارزيابی غیر منطقی خطرات قوانین ايمنی بسیار سختگیرانه که باعث  ابزارهای محافظ بسیار ناراحت و آزار

 .ايمنی کلی در خصوص موضوعات مربوط بهنداشتن دانش  و شود به نقض کردن آنها می افرادتشويق 

 

 الکتريکی ايمنی

ايمنی الکتريکی در شکل عمومی کامل دانست. لیزرها عموما  بحث در مورد ايمنی لیزر را نمیتوان بدون در نظر گرفتن

چندين  باال هستند و اين میزان به اندازهولت به 411  مثال لیزرهای موجی کوچك در ولتاژ باال هستند. بطور

که برای خنك کردن لیزرها مورد  گردد. اين نیرو در کنار آب پر فشاری کیلوولت برای لیزرهای قوی تر افزوده می

گردد. بطور کلی  باعث ايجاد خطر بیشتری در خصوص لیزرها می استفاده قرار میگیرد و يا ابزارهای الکتريکی مربوطه

کتريکی در زمان آب گرفتگی احتمالی محل تمام قطعات جلوگیری از ايجاد شوك ال اين کامال ضروريست که برای

بشکل صحیحی  اينچ از زمین فاصله داشته باشند. میز نوری، لیزرها و ديگر تجهیزات بايستی 11حداقل  الکتريکی

 .دنصب گرد

 لیزر عالئم هشدار دهنده

 

 

 

 

 

 



 فصل سوم

 راهنمای ايمنی کار با مواد شیمیايی

  ‹‹MSDS›› شیمیايیبرگ اطالعات ايمنی مواد 

پذير  يك ماده شیمیايی از طريق لینکهای موجود در وب سايت واحد ايمنی و سالمت امکان MSDS دسترسی به

 . است

 .نکات ايمنی مربوطه بايد آشنا شد آن با خطرات و MSDS قبل از کارکردن با هر ماده شیمیايی ابتدا با استفاده از

خصوصیات فیزيکی  -اطالعاتی است که عبارتند از : نام ماده شیمیايی شیمیايی حاویبرگه های اطالعات ايمنی مواد 

 ... روشهای صحیح اقدامات اورژانسی اولیه و -شیوه صحیح جابجايی و نگهداری آن -آن سمیت -و شیمیايی

 

  : باشد که تعدادی از آنها عبارتند از حاوی اطالعات گوناگونی می MSDS به طور کلی يك

 

  هويت ماده شیمیايی -

  ترکیب يا اطالعات مربوط به اجزاء سازندة آن - 

  آشنايی با خطرات احتمالی -

  اقدامات اولیه اورژانسی -

  اولیه در مواجهه با حريق اقدامات  -

  اقدامات اولیه در صورت ريختن اتفاقی ماده شمیايی  -

  شیوه صحیح حمل و نقل و نگهداری -

  افراد در برابر ماده شیمیايی سرايت آن/ محافظتروشهای مهارکردن  -

  خواص فیزيکی و شیمیايی -

  پذيری پايداری و واکنش -

  اطالعات سمیت ماده شیمیايی -

  اطالعات اکولوژيکی  -

  صحیح معدوم کردن پسماندهای آن اصول -

  اطالعات الزم در مورد جابجا کردن آن -

 ساير اطالعات  -

 

 پودرهای شیمیايیکارکردن با 

 

هستند. به منظور کاهش خطرات ناشی  از مواد شیمیايی که برای تهیه محلول استفاده می شوند به شکل پودر بعضی

 .آلودگی سطوح آزمايشگاه نکات ذيل توصیه می شود از استنشاق گرد و غبار اين مواد و جلوگیری از

 .ول های آماده خريداری گرددموردنیاز به صورت محل در صورت امکان، ماده شیمیايی •

يا شیشه های درب بسته ای  در صورت امکان، پودر موردنظر به شکل بسته بندی شده و با وزن مشخص در ويالها •

 .گردد که بتوان حالل را به داخل آن تزريق کرد، تهیه



 .گردد زير رعايت در صورتیکه توزين پودر شیمیايی در فضای آزمايشگاه بايد انجام شود، نکات •

 .شود، تا گردوغبار در هوا پخش نگردد در صورت امکان از ترازويی که در محفظه سربسته است استفاده -الف

 .شیمیايی يا هود بیولوژيك، توزين در زير هود انجام گیرد در صورت امکان با انتقال ترازو به هود -ب

 .ستفاده شودشیمیايی از ظرف به ترازو اسپاتول مناسب ا برای انتقال ماده -ج

 هنگام توزين اجتناب کنید از ريختن يا پاشیدن پودر

 .محافظت شخصی استفاده شود همیشه هنگام کار با مواد شیمیايی خطرناك از تجهیزات -د

به طرز صحیح تمیز نمائید. تمیز نگه داشتن سطوح کار عالوه  بعد از اتمام کار سطوح آغشته به مواد شیمیايی را -هـ 

 .ديگران را کاهش می دهد، از ايجاد خطا در ساير آزمايشات نیز می کاهد سرايت مواد به براينکه خطر

 

 انبار کردن مواد شیمیايی

 

 .اهمیت است شیوه صحیح نگهداری مواد شیمیايی در آزمايشگاه همیشه يکی از مطالب بسیار با

است با همديگر واکنش داده و  مواد شیمیايی که به شیوه ناصحیح در کنار همديگر نگهداری می شوند ممکن

 .محصوالت خطرناك تولید کنند

 ناصحیح مواد شیمیايی عالوه بر آلودگی، باعث هدررفتن مواد و کاهش خواص و اثرات مواد گاهی اوقات نگداری

 .شیمیايی می شود

 .کند رعايت نکات ذيل می توان خطرات ناشی از ناسازگاری مواد را حذف

 .منیزيم خودداری کنید پتاسیم و -مجاورت بازها يا فلزات فعال مانند سديماز نگهداری اسیدها در  •

 .اسیدهای آلی و مواد قابل اشتعال اجتناب نمائید از نگهداری جامدات يا اسیدهای اکسیدکننده در مجاورت •

خودداری واکنش می دهند در اطراف سینك دستشويی يا نزديکی محلولهای آبی  از نگهداری موادی که با آب •

 .کنید

اجتناب کنید )مانند سديم  نگهداری اسیدها در مجاورت موادی که در تماس با آنها گازهای سمی تولید می کنند از •

 (سولفید آهن -سیانید

 

 

شیمیايی که با يکديگر ناسازگاری دارند و نبايد در مجاورت هم نگهداری شوند  در جدول ذيل اسامی تعدادی از مواد

 .است آمده

 ... ناسازگار با ده شیمیايیما

ترکیبات  -اسید نیتريك -عوامل اکسیدکننده : مانند اسید کرمیك اسید استیك

 -پراکسیدها -اسید پرکلريك – گلیکول اتیلن –هیدروکسیل دار 

 پرمنگناتها

 اکسیدکننده ساير عوامل -اسید سولفوريك -اسید نیتريك استون

 جیوه -نقره -فلئور -مس -برم -کلر استیلن



فلزات قلیايی و قلیايی خاکی مانند: پودر 

 -سديم -لیتیم -کلسیم-منیزيم -آلومینیوم

 پتاسیم

 دی -ساير ترکیبات هیدروکربنی کلردار -تتراکلريد کرين -آب

 هالوژنها -اکسید کربن

 -يد-کلسیم هیپوکلريت -کلر -جیوه )مثالً در فشارسنج جیوه ای( (آمونیاك)بی آب

 اسید هیدروفلوريك -برم

 -نیتريت ها -کلراتها -محلولهای قابل اشتعال -پودر فلزات -اسیدها نیترات آمونیوم

 ترکیبات آلی ريز يا مواد قابل احتراق -گوگرد

 پراکسید هیدروژن -اسید نیتريك آنیلین

 عوامل کاهنده مواد حاوی آرسنیك

 اسیدها آزيدها

 عوامل مربوز به کلر را مشاهده کنید برم

 آب کلسیماکسید 

 ساير عوامل اکسیدکننده -هیپوکلريت کلسیم کربن فعال

ريز  آلی ترکیبات -گوگرد –پودر فلزات  -اسیدها -نمکهای آمونیوم کلراتها

 يا مواد قابل احتراق

ساير  يا) پروپان -متان -بوتان –بوتا دی ان  -استیلن -آمونیاك کلر

 – بنزن-کاربید سديم – هیدروژن –گازهای بدست آمده از نفت( 

 تربانتین -فلزات پودر

 هیدروژن سولفید -(PH3) فسفین -متان -آمونیاك (clo2) دی اکسید کلر

قابل  محلولهای -الکل -گلیسرول -کامفور -نفتالین -اسید استیك (اسید کرمیك )کرومیوم تری اکسید

 اشتعال

 پراکسید هیدروژن -استیلن مس

 اسیدها سیانیدها

 -پر اکسید هیدروژن -(H2cro4)اسید کرمیك -نیترات آمونیوم اشتعالمحلوهای قابل 

 هالوژنها -سديم پراکسید -اسید نیتريك

 -پروپان -هیدروکربن ها )مانند: بوتان

 (بنزين

 ساير عوامل -پراکسید سديم -اسیدرکرمیك -برم -کلر -فلئور

 اکسید کننده

 قلیا اسید هیدروسیانیك

 اسید سولفوريك -ت پتاسیمپرمنگنا اسید هیدروفلئوريك

 اکسیدکننده عوامل -مس پودر –اکسیدهای فلزی  سولفید هیدروژن

 آمونیاك -زغال فعال -اسیدها هیپوکلريت ها



 هیدروژن -(آمونیاك )گاز يا محلول آبی -استیلن يد

 آمونیاك -فولمینیك اسید -استیلن جیوه

 محلولهای قابل -فلزیسولفید های  -پودرهای فلزی و غیرفلزی نیترات ها

 احتراق

 -هیدروسیانید اسید -اسید کرمیك -آنیلین -استیك اسید اسید نیتريك

آلیاژ  -مس -گازها و محلولهای قابل اشتعال -هیدروژن سولفید

 ها قلیايی -فلزات سنگین-برنج

 کاهنده عوامل -فسفیدها -آمیدها -نمکهای آمونیوم نیتريت ها

 هالیدها -آمین ها -بازها -اسیدها نیترو پارافین ها

 اوره -کلريت ها -نقره اسید اگزالیك

 ساير عوامل کاهنده شامل گازها، -هیدروژن -گريس -روغنها اکسیژن

 محلولها و مواد جامد قابل اشتعال

 مشابه کلرات ها پرکلرات ها

 -آن بیسموت و آلیاژهای -عوامل کاهنده مانند : استیك انیدريد پرکلريك اسید

 روغنها -گريس -پشم –کاغذ  -الکها

 عوامل -اکسیدهای هالوژن -هالوژنها -قلیاها -اکسیژن -هوا (فسفر )سفید

 اکسیدکننده

 آب -دی اکسید کربن  -تتراکلريد کرين پتاسیم

اسید  -ساير عوامل کاهنده -بنز آلدئید -اتیلن گلیکول -گلیسرول پرمنگنات پتاسیم

 سولفوريك

 آب -دی اکسید کربن -تتراکلريد کربن سديم

 بنز -استیك انیدريد -اسید استیك گالسیال -متانول -اتانول پراکسید سديم

اسیتل  -اتلین گلیکول -گلیسرين -کربن دی سولفید -آلدئید

 فورفورال -متیل استات -استات

 اسیدها سولفیدها

 -ها کلرات -کاهنده عوامل -آبی محلولهای –آب  -پرمنگنات ها سولفوريك اسید

 اسید نیتريك -پرکلرات ها

 

 

 

 



 

  مواد بسته روی عالئم توضیح

 
 
 

 قابل انفجار

 
 
 

 بشدت قابل اشتعال

 
 
 

 قابلیت اشتعال زياد

 
 
 

 خورنده

 
 

 اکسید کننده

 

 
 
 

 سمی

 
 
 

 خیلی سمی

 
 
 

 مضر

 
 
 

 تحريك کننده

 
 

  خطرناك برای

 محیط زيست

 

 محلولهای پايه در آزمايشگاهذخیره سازی مواد يا 

 در روی بطری و يا بسته بندی مواد، حداقل اطالعات زير درج شوند: 

 نام ماده  .1

 غلظت  .2

 نام سازنده  و نام تهیه کننده  .3

 تاريخ تهیه  .4

 تاريخ انقضاء يا مدت پايداری  .5

  نوع خطر .6

 

 



  با نانومواد کار عمومی راهنماهای

 گیرند. پیش نانوذرات در با کار در را ای پیشگیرانه رويکرد  دانشجويان بايد ، ريسك سطح از اطمینان عدم به توجه با

 هضم و ذرات اين با پوستی تماس ، هوابرد ذرات نانو استنشاق از عبارتند ذرات اين با تماس مورد در اساسی اصل سه

 داد. را کاهش ذرات اين تماس پتانسیل توان می اصل سه اين گرفتن نظر در با که باشد می آن

 

 اساسی اصول

 استنشاقی طور به ذرات اين با تماس خطر احتمال از که باشد ای گونه به بايد آزمايشگاهی های عملیات

 : از عبارتند ها کار راه اين از برخی بکاهد

 در بايد و دارند قرار بااليی سطح در استنشاقی نظرخطر از باشند می خشك پودر صورت به که ذراتی نانو -

 با آن تماس المکان حتی و رسیده حداقل به هوابرد صورت به آن غلظت که بود مواظب مواد اين تولید حین

 .يابد کاهش پوست

 خشك پودر صورت به ذرات نانو از تری پايین سطح در استنشاق خطر نظر از مواد اين های سوسپانسیون -

 .کرد توجه آن پوستی خطرات به بايد اما دارند قرار

 محدود ماتريس يك در را آنها _ 1: صورت به بايد و گیرند قرار محیط در آزاد صورت به نبايد مواد اين -

 های کنترل از استفاده و شوند محافظت شده موم و مهر ظروف در _3 سوسپانسیون_2 ، شود نگهداری

 .باشد کننده کمك تواند می حفاظتی تجهیزات از استفاده و مديريتی _ ،اجرايی مهندسی

 با مواد اين واکنش اثر در جديد مواد ايجاد و تولید فرايند و مواد گونه اين بالقوه خطرات خصوصیات به توجه -

 .باشد می مهم زمینه اين در نیز يکديگر

 .گردد می توصیه فردی حفاظت تجهیزات و وسايل از استفاده -

 بايد شود می انجام مواد اين روی مهندسی های دستکاری يا و شوند می تولید ذرات نانو مواد که جاهايی در -

 . کرد استفاده جعبه _ دستکش و هود از

 شود، می مواد اين شدن پراکنده باعث که سريع و تند حرکات از بايد هود با کردن کار يا و استفاده هنگام در -

 .کرد اجتناب



 هوا وارد توان می ، HEPA فیلتر يك از گذر از پس بلکه. شود هوا وارد مستقیم طور به نبايد هود خروجی -

 .کرد استفاده موضعی تهويه سیستم يك از توان می تر گسترده مقیاسهای در. کرد

 آن کردن تمیز برای که شوند داده قرار خود جای سر در وسايل همه و تمیز بايد کار محل کار انجام از پس  -

 .برد کار به اند شده گرفته نظر در مواد اين برای مختص که جاروبرقی با کردن مکش از توان می

 طور به وسايلی توسط و شوند تعیین بايد اند گرفته قرار نانو مواد تاثیر تحت که رود می انتظار که مناطقی -

 .گرفت ناحیه به را افراد ورود جلوی ديگر های ابزار با يا شده محدود موقت

 انتشار سبب خشك روش به کردن تمیز چون. کنید استفاده  تر روش از آلوده محوطه کردن تمیز برای -

. کرد استفاده توان می نیز  HEPAفیلترهای به مجهز های مکنده از.   شد خواهد محیط به نانوذرات بیشتر

 . باشد می ممنوع فشار تحت هوای از استفاده است ذکر به الزم

 سوی از ، شده  توصیه زمانهای در فیلترها و ها کیسه و شده نصب درستی به HEPA  فیلترهای شويد مطمئن -

 روی ، HEPA فیلترهای با نانومواد آوری جمع ويژه های مکنده از استفاده صورت در. اند شده تعويض سازنده

 مواد نوع ثبت جهت.  گردد نصب " نانومواد پاش و ريخت کردن تمیز برای فقط استفاده قابل " برچسب آنها

 بر کارت يك از فیلترها و مکنده  دستگاه در ناسازگار نانومواد احتمالی ترکیب از جلوگیری و شده آوری جمع

 .نمائید استفاده مکنده دستگاه روی

 مواد اين برخورد  از جلوگیری باشد، بسته در ظروف در کاری های ايستگاه بین نانوذرات  های نمونه انتقال   -

 جريان با وهود اکسیژن های ماسك از استفاده باشند می پودر شکل به مواد اين که صورتی در پوست، با

 .شود می توصیه المینار

 و التکس های دستکش از استفاده ، مصرف بار يك ازمايشگاهی ،کت بلند استین پیراهن و شلوار از استفاده -

 استفاده از پس آلوده های دستکش کند می کار شکل مايع يا و پودری ذرات نانو با فرد که هنگامی نیتريل

 . شوند داده قرار کار محل از ناحیه در و ريخته بزرگ پالستیك يك در بايد

 منتقل کار محیط از خارج يا منزل به شستشو جهت نبايد وجه هیچ به نانوذرات به آلوده و کثیف لباسهای  -

 آزمايشگاه محیط در بايد آلوده و کثیف لباسهای ايمنی و بهداشتی کردن تمیز برای الزم تجهیزات و شوند

 فراهم



 .  باشد جدا مکان دو در و هم از مجزا نانو مواد با کار لباسهای و شخصی لباسهای کمدهای همچنین. گردد -

 را معرض در های قسمت تمام که شوند استفاده ای گونه به بايد صورت های شیلد و ايمنی های عینك -

 .باشد داشته را کافی حفاظت تواند نمی تنهايی به شیلد که کرد توجه نکته اين به بايد بپوشانند

 و کوچك ماسك يك دارای حداقل بايد ماسك اين شود، استفاده اکسیژن های ماسك از بايد که درمواقعی -

 .نمود استفاده توان می نیز  N95 فیلتر با هايی ماسك از.   باشد دارا P-100 نوع از اکسیژن محفظه يك

 شماره و فنی توضیحات همراه به احتیاط عالمت. شود داده قرار مواد نانو حاوی ظروف تمام بر بايد برچسبی -

 . شود قید آن در احتمالی خطر ذکر و تماس

 اوری جمع هستند خطر از محفوظ و برچسب دارای که هايی درکانتینر بايد شده مصرف ذرات نانو تمام -

 .باشد نانوذرات و زباله کلمه شامل بايد ها برچسب اين. شوند

 های کیسه در بايد را ، هستند ذرات نانو مواد به اغشته که مواردی و  کاغذها مرطوب، های دستمال -

 از آنرا کردن موم و مهر يا و محکم گره يك با و کشیده آن روی ديگر کیسه يك سپس و داده قرار پالستیکی

 .شود دفع ها استاندارد طبق آوری جمع از بايدپس ذرات نانو. کرد حفظ شدن پراکنده

 می که هنگامی افراد تا داد قرار بوريا يا حصیر يك گذر محل در توان می مايع، نانو مواد کردن جذب برای -

 گردند. پاکسازی و تمیز شوند خارج منطقه آن از خواهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارم فصل

 دفـع ضـايـعات آزمايشگاهی 

  .سعی کنید ضـايعات آزمايشگاهی را از ابتدا با محـدود کردن مقـادير مـواد خريداری شده به حداقل برسانید 

  .ضايعات شیمیايی را تفکیك کرده و برای دفـن آماده نمايید 

  .همه ضـايعات را با بسته بندی منـاسب دفن کنید 

 

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی سمی 

  است با به کارگیری شیوه های مختلف ، مواد شیمیائی فعال و خطر ناک را بی اثر کرد . به طور مثال : محلول قبل از دفع ، الزم

درصدی اکریل امید که در آزمایشگاههای مولکولی به کار میرود سمی بسیار قوی به خصوص برای سیستم اعصاب  01تا  01

، به TEMEDبا افزودن ترکیبات خاصی ، مثل بیس اکریل آمید و  ( . محلول های اضافه آنرا میتوانNeurotoxicمرکزی است )

 نوع ژل آن که غیر سمی است تبدیل و آنرا در سیکل زباله های شهری قرار داد. 

 برای سم ( زدایی ترکیبات آلی محلول و سمی، به خصوص محلول اتیدیوم برومایدEt-Brو ژل )  های حاوی این محلولها ، میتوان از

 وانی استفاده نمود که روش آن به شرح ذیل میباشد. زغال فعال حی

 ( سم زدائی اتیدیوم برومایدEt-Brو ژل ) روز در  های حاوی این محلولها را میتوان به مدت یك شبانه های حاوی این محلولها: ژل

ارز و حصول اطمینان از ظرف حاوی یك تا دو لیتر آب قرار داد تا مواد سمی آن وارد فاز آبی گردد . پس از اسکن کردن ژل آگ

نبودن ترکیبات آلی در ژل ، به محلول رقیق شده از ماده سمی یك قاشق چارکول اضافه نموده پس از یك ساعت ، محلول 

 سوسپانسیون آن را از یك صافی معمولی میتوان گذراند. 

 فی حاوی چارکول و ماده سمی را در در این صورت محلول زیرصافی که عاری از ماده سمی است را میتوان دور ریخت و کاغذ صا

 تجزیه خواهد شد.  651کوره الشه سوز قرار داد. این ماده سمی در 

 

 

 دفع پس ماند های موادشیمیائی سرطانزا 

  قبل از دفع ، الزم است با به کارگیری شیوه های مختلف ، مواد شیمیائی فعال و خطر ناک را بی اثر کرد . به طور مثال : پسماند

های ماده بسیار خطرناک و واکنش دهنده اسمیوم تتراکساید را میتوان در روغن مایع قرار داد تا توان اکسید کنندگی این ماده 

 کاهش یابد. 

 از مواد بسیار فعال و سرطانزا به شمار می آیند و نباید در تماس مستقیم با هوا قرار گیرند. بدین منظور همواره باید  اسید پیکریك

 مقداری آب بر روی این ترکیب قرار داد. 

  های محدود فنل و فرم آلدئید نیز از مواد نافذ ، سمی و سرطانزا محسوب می شوند و برای کاستن اثرات سو این ترکیبات ، پسماند



 

 دفع پس ماندهای مواد خطرناك زيست محیطی 

 های خون، ادرار،  تواند شامل نمونه زا ، می های بیولوژیك مشکوک به داشتن عوامل بیماری آمیز : نمونه مواد بیولوژیك مخاطره

های مختلف حیوان آلوده و کلیه مواد زاید  مدفوع، خلط، مایع مغزی نخاعی، مایع منی و دیگر مایعات بدن انسان یا حیوان ، بافت

 بیولوژیك باشند. 

 ها و ظروف را در  های بیولوژیك و ظروف پالستیکی آلوده را در میتوان در اتوکالو استریل نمود و پس از این امر، تمام نمونه نمونه

 سیکل عمومی زباله، قرار داد. 

  استفاده از ضد عفونی کننده های جدید در حذف ترکیبات آالینده مختلف ) محلول های دترژنت قوی مثل دی کانکس ( نیز

 است. ضروری 

  دانشجویان را باید آموزش داد که از کاتر برای حذف سوزن سرنگ استفاده کنند و پس از تشریح حیوانات آزمایشگاهی مورد مطالعه

سوز  های الشه را که مواد سمی، کشنده و غیره به آنها تزریق کرده اند ، امعاء و ا حشای آنها را با دقت از آزمایشگاه خارج و در کوره

 تا نابود شوند.  قرار دهند

 دفع پس ماندهای مواد راديو اکتیو 

 کنند باید با کسب اجازه از مسئول بهداشت فیزیك آن مجموعه  ها و مراکز تحقیقاتی که با مواد پرتوزا )رادیواکتیو( کار می آزمایشگاه

 به فعالیت نمایند.  و تحت نظارت نماینده معرفی شده از طرف وی که معموالً از سازمان انرژی اتمی است شروع

 در چنین آزمایشگاه ( هایی، افراد موظفند یك دستگاه حساس به تشعشعات مواد پرتوزاFilm bag به خود نصب کنند تا میزان )

 دریافتی آنان از تشعشعات مختلف مواد پرتوزا در این دستگاه ثبت شود. 

  برای حفظ سالمتی افراد، یك حد مجازی از طرف سازمان انرژی اتمی برای این مواد پرتوزا تعیین شده است. این افراد باید هر

 های تشخیص طبی مراجعه و یك آزمایش کاملی را بدهند.  شش ماه یکبار به آزمایشگاه

 ( در صورت ریخت و پاشSplashمواد پرتوزا در محیط آزمایشگاه، ضمن شنا ) سایی محل ریزش مواد توسط دستگاههای حساس

( Padهای مخصوص جاذب رطوبت ) ( با اسپری کردن مواد پاک کننده بسیار قوی در محل آلودگی، با دستمالGaigerگایگر )

دهند تا  می مواد آالینده را پاک کرده، پس از اطمینان از رفع آلودگی توسط دستگاه گایگر، آن پدها را به سازمان انرژی اتمی انتقال

 اثر شوند.  ای آن مواد پرتوزا بی با تدابیر ویژه

 این ترکیبات را می توان در دترژنت هائی با همین ساختار مثل دتول قرار داد تا سمیت آن کاسته شود و سپس آنها را دور ریخت.( 

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی اشتعال زا 

 های سبك، اتر، استن را میتوان به طور مجزا در انبارهای خنك حفظ کرد و کم کم از آنها استفاده نمود و   حاللهای آلی مانند الکل

 ومی انباشته به منظور سوزاندن در اختیار مسئولین ایمنی دانشکده قرار داد. پسماند های محدودآنها را در ظروف مقا

  برای انواع حالل های سنگین آلی ، فنل ، پروپیلن اکساید، گلوتارآلدئید ، فرم آلدئید ، پارا فرم آلدئید ، زایلن و........ جمع آوری



 

مکاری سازمان های تحت قرارداد با سازمان محیط زیست و کنترل شده ای در محیط و مکان های متفاوت باید صورت گیرد وبا ه

 انرژی اتمی، آنها را از محل آزمایشگاه دور ساخت. 
 مواد شیمیائی واکنش گر 

 مواد شیمیایی ناسازگار با اثرات متقابل  نام ماده شیمیایی  ردیف 

 کلرات، پرکلرات، پرمنگنات و آب  اسید سولفوریك 0

 اسید، کرومیك اسید، آنیلین، کربن، هیدروژن سولفید استیك نیتریك اسید 0

 مخلوط اسید سولفوریك و اسید نیتریك استن 3

 غالب فلزات و امالح آن، مواد آلی مثل آنیلین و نیترومتان هیدروژن پراکساید 4

 نیتریك اسید، پراکسید هیدروژن آنیلین 5

 م، مشتقات نفتیآمونیاک، استیلن، بوتا دی ان، کاربید سدی گلیسیرین 6

 تتراکرید کربن ، انیدرید کربنیك و آب سدیم، پتاسیم و لیتیم 7

 استیلن، هیدروژن جیوه 8

 استیلن و آمونیاک ید 9

 

 دفع پس ماندهای مواد شیمیائی خورنده 

  ( و مواد آلی )...این مواد شامل ترکیبات ذیل میتوانند باشند: مواد معدنی ) اسید های غلیظ نیتریك و سولفوریك، سود، آمونیاک و

 فرمالدئید ،اسید پیکریك و..( 

  :در جداول پیوست نحوه پاکسازی سریع آنها از محیط های آزمایشگاهی آورده شده است 

مواد شمیائی 

 پاشیده شده 
 نحوه پاکسازی 

 سدیم بی کربنات استفاده کنید بوسیله یك اسفنج یا ابر ماده را جذب کنید . اسیدها، مواد آلی

اسیدها، مواد غیر 

 آلی 

توانید استفاده کنید  از بی کربنات سدیم استفاده کنید، همچنین از اکسید کلسیم یا بی کربنات سدیم می

 وری کنید ) اسید هیدروفلوئوریك یك ماده مستثنی است (آ بوسیله یك اسفنج یا ابر ماده را جمع

 آوری و جذب کنید.  از آب استفاده نکنید بوسیله شن یا بیکربنات سدیم جمع اسید کلریدها 



 آوری کنید  بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع آلدئیدها 

 آوری کنید  از بی سولفیت سدیم استفاده کنید بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع های آلیفاتیك  آمین

 آوری کنید. از تماس پوستی یا استنشاق اجتناب کنید بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع های آروماتیك  آمین

های آروماتیك  آمین

 هالوژن دار 

 اس پوستی یا استنشاق اجتناب کنیدآوری کنید. از تم بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع

)دارای  N3ترکیبات 

 قابلیت انفجار( 

درصد نیترات آمونیوم آلودگی  01آوری کنید با استفاده از محلول  بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع

 زدایی کنید 

آوری  ابر یا اسفنج جذب و جمعهای شیمیایی خنثی سازی کنید و به وسیله یك  با اسید یا خنثی کننده بازها ) قلیاها ( 

 کنید

کربن دی سولفاید 

)قابل اشتعال و 

 سمی( 

 آوری کنید  بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع

 آوری کنید از تماس پوستی یا استنشاق اجتناب کنید  بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع کلروهیدرین ها 

رطوب کنید و یا از جارو برقی با فیلترهای هپا استفاده کنید. مواد مرطوب آنها را م قبل از جارو کردن حتماً  سیانیدها 

 آوری کنید  را بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع

هالیدها ) آلی یا غیر 

 آلی ( 

 از بی کربنات سدیم استفاده کنید 

هیدروکربنهای 

 هالوژن دار 

 آوری کنید  بوسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع

 آوری کنید از مواد آلی اجتناب کنید  بوسیله یك ابر و یا اسفنج جذب و جمع ها  هیدرازین

شود. استفاده از  جذب بوسیله کربنات کلسیم یا اکسید کلسیم نسبت به بی کربنات سدیم ترجیح داده می اسید هیدروفلوریك 

شود که به طور قابل مالحظه ای از کلسیم فلوراید سمی  بی کربنات سدیم منجر به تشکیل سدیم فلوراید می

نید. اسفنجهای خاصی که تر است. مراقب باشید اسفنج مورد استفاده برای جذب ماده را درست انتخاب ک

 باشند  شامل ترکیبات سیلیکات هستند با اسید هیدروفلوئوریك ناسازگار می

محلولهای نمکهای 

 غیر آلی 

 از سودا استفاده کنید 

مرکاپتان ها 

 سولفیدهای آلی(  )

 آوری کنید .  با محلول هیپوکلریت کلسیم خنثی سازی کنید. بوسیله یك ابریا اسفنج جذب و جمع

 آوری کنید  مواد جامد را جاروکنید. به وسیله یك ابر یا اسفنج جذب و جمع نیتریل ها 

 آوری کنید. از تماس پوستی و استنشاق اجتناب کنید  به وسیله یك ابر و اسفنج جذب و جمع ترکیبات نیترو 

 از بی سولفیت سدیم استفاده کنید  عوامل اکسید کننده 

 آوری کنید.  به وسیله یك ابر و اسفنج جذب و جمع پراکسیدها 



 

 

 

 موفق باشید.                                                                                                              

                                      

 آوری کنید.  به وسیله یك ابر و اسفنج جذب و جمع فسفاتها

 از سودا و بی کربنات سدیم استفاده کنید.  مواد احیا کننده 
 


