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  :در مورد ايمني آزمايشگاهموارد مهم  -1
افراد و بقيه ي  وليد گاز مي كند حتما آن را زير هود انجام دهيددر صورتي كه ماده يا به طور كلي آزمايش شما خطرناك است و يا ت -

تا بتوانند به موقع از ماسك استفاده كنند و هنگام كار كنار شما از خطرات آزمايش شما اطالع كافي  حاضر در آزمايشگاه را مطلع كنيد
 .داشته باشند

بفرستد تا بتوانيم مسئول ايمني آزمايشگاه به ماده اي را كه با آن كار مي كند را   MSDS(Material safety data sheet) لطفا -
در ضمن بدون مراجعه به اين منابع نمي توانيم طرز نگه داري  براي اطالع  ديگران بزنيمخطرات هر كدام را روي برد هاي آزمايشگاه 

ماندن در ظرف و به طور كلي  نگه داري نادرست ماده خراب شود و نتايج صحيح از ماده را بدانيم و ممكن است در اثر دما، نور ، باز 
 .درستي در آزمايش هايمان نگيريم

همه ي ما بايد آمادگي الزم براي مقابله با حوادث در آزمايشگاه را داشته باشيم تا بتوانيم تا حد امكان از خسارات جاني و مالي آن  -
 :بكاهيم

  .اني براي خاموش كردن آزمايش و محل قرار گرفتن آن در آزمايشگاه را بايد بدانيمطرز استفاده ار كپسول آتش نش *
  .برخورد كنيم بايد بدانيم چگونهيا چشم و زخمي شدن بدن در صورت ريختن مواد خطرناك روي بدن  *

را نيز ضميمه  MITدانشگاه  در ضمن من فايل مربوط به ايمني آزمايشگاه !براي يادآوري به جزوه ي ايمني آزمايشگاه مراجعه كنيم
  :ولي چند نكته ي كلي  كرده ام

  .استفاده از دستكش، ماسك و عينك تا حد زيادي از بروز حوادث مي كاهد  •
و در مورد  محل را شست و شو دهيد زياد  به سرعت با آب)  HFبه جز ( در صورت ريختن هر گونه ماده ي شيميايي روي بدن •

  .شست و شو داده شود )يا هر باز رقيق ديگر( اسيد ها بهتر است محل با محلول سديم بي كربنات رقيق
  .زير آب بگيريد و در صورتي كه ماده ي شيميايي وارد چشم شما شد با دست آن را باز نگه داريد •
بلكه اسيد را ) شكستن ظرف و آسيب زدن به شما شودحرارت و گاز ايجاد شده مي تواند باعث ( هيچ گاه آب را روي اسيد نريزيد •

  .قطره قطره به آب اضافه كنيد
  

  زباله هاي شيميايي آزمايشگاه -2
كه امكان ورود اين مواد به  از آن جا كه وارد شدن زباله هاي شيميايي به فاضالب شهري براي محيط زيست زيانبار است و با توجه به اين

كنيم در برابر ديگران همه ي كارهايي كه ميبراي وجود دارد و ما  همچنين سيستم آبياري مزارع جنوب تهران و ي آب زيرزمينيسفره
مسئوليم، با توجه به هماهنگي هاي انجام شده ظروفي با برچسب هاي  نام موادي كه بايد داخل آن ريخته شود در آزمايشگاه گذاشته شده 

  .ظروف ريخته شوند به داخل اين است كه بعد از انجام آزمايش به جاي ريختن محلول ها به داخل سينك و يا سطل زباله
ي مي بعد از خنثي سازي مواد متفرقهبعضي از زباله ها مثل استون و اتانول قابل بازيافت هستند و دوستان ما در گروه كاوش دانشكده شي

آن ها نوع و  و همچنين در مورد زباله هاي ديگر بايد داخل آن مي توانند اين مواد را براي ايجاد سوخت به واحد هاي صنعتي مربوط بفرستند



قبل از ريختن زباله هاي خود به داخل ظرف در ليست  بنابراين  مقدار هر يك از مواد را بدانند تا بتوانند خنثي سازي الزم را انجام دهند؛
   .مربوط به هر ظرف حجم تقريبي محلول خود و درصد ماده ي متفرقه ي خود را بنويسيد

  :مشخص شده اندبا برچسب هاي زير ودند موجضر در آزمايشگاه  ظروفي كه در حال حا
  محل قرار گرفتن  نام ماده
  .در حال حاضر همه ي ظروف در كمد زير هود كوچك قرار دارند  اتانول
  استون
  پيرانها

    ) TiCl4(محلول تيتانيوم تترا كلرايد
   پلي آنيلين-آنيلين

   تركيبات كادميوم
     HFبه غير از (معدنياسيد هاي 

    نيتريكاسيد 
    باز

 
 .شودتا براي كار شما ظرف تهيه  لطفا با مسئول ايمني آزمايشگاه اطالع دهيدكه با ماده ي خاص ديگري كار مي كنيد  يدر صورت -

كند لطفا قبل از ريختن آن به درون ظرف اگر در محلول هاي خود مواد خاصي داريد كه احتمال مي دهيد ايجاد واكنش هاي خطرناك  -
  .با يك فرد مطلع مشورت كنيد

  

  :و به طور كلي ظروف مواد شيميايي در مورد ظرف هاي اسيد و باز زير هود -3
تعداد زيادي از اين ظرف ها روي طبقه ي زير هود انبار شده اند كه برخي اسم ندارند و برخي خاليند وبه نظر مي رسد از بعضي از آن ها  -

ي آينده  ظروف مورد نياز خود را در بين اين ظروف با ذكر نام خود و نام ماده انتهاي هفتهلطفا حداكثر تا . ديگر كسي استفاده نمي كند
درون آن برچسب گذاري كنيد  و به من اطالع دهيد در غير اين صورت اين ظروف بدون استفاده تلقي خواهند شد و آن ها را دور 

 .خواهيم ريخت

- زيرهود-كمد-يخچال -در كمد مواد شيميايي( خريداري شده و به طور كلي هر ظرف ماده اي كه داخل آزمايشگاه  مواد ورد ظروفدر م
به صورت خوانا قابل مشاهده نام ماده و تاريخ خريد، نام خريدارروي هر ظرف بايد ...)  حتي بشرها و(نگه داري مي شود ..) داخل كمد و

نام مواد درضمن ... باشد تا در صورت نياز به دانستن تاريخچه ي ماده بتوان با فرد مورد نظر تماس گرفت، خطرات ماده مشخص باشد و
  .موجود در آزمايشگاه حتما بايد در ليست مواد وارد شود

  . بر چسب نباشد به عنوان زباله در نظر گرفته مي شوند... توجه كنيد كه در صورتي كه روي ظروف زير هود و
  .برچسب هاي موجود در كشوي لوازم التحرير استفاده كنيد براي زدن برچسب از

  
  

  
  


