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 مقدمه -1

شود هر چند رعايت اين نکات به تنهايي سالمت آزمايش کننده را تضمين براي امنيت در آزمايشگاه نکات بسياري بايد رعايت 

هاي غير قابل دهد. خطرات ديگري که در آزمايشگاه وجود دارند، وضعيتکند، اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش مينمي

ياري و دقت در آزمايشگاه، مي توان اين آيند که با هوشبيني است که همواره در آزمايشگاه و در طول آزمايش به وجود ميپيش

وادث يا جراحات به در يک آزمايشگاه ايمن و استاندارد و در صورت رعايت موارد ايمني ح .خطرات را نيز تا حد مطلوبي کاهش داد

عات اطال گاهزمايششيميايي و خطرهاي ممکن در آمواد مرتبط با افتند. در هنگام ورود به آزمايشگاه، بايد از خطرات ندرت اتفاق مي

اهميت اين که فرد بداند چه  کرد. مراعاتکافي داشته باشيد و در برابر مواد شيميايي که اثر خاموشي دارند بايد اصول ايمني را 

خطرهايي در آزمايشگاه وجود دارد، چگونه از آن ها دوري جويد و در صورت خارج شدن آزمايش از کنترل چگونه عمل کنند، بر 

  .يده نيستهيچ کس پوش

 دلیل اهمیت ایمنی -2

  توان به موارد زير اشاره کرد:هاي متعددي حائز اهميت است که از جمله ميرعايت اصول ايمني در محيط کار و آزمايشگاه از جنبه

 

 حق هر فردي است که در محيط ايمن کار کند. -1

 به خطر بياندازد. کس حق ندارد سالمت ديگران راهيچ -2

 ايمنيي حوزهندي به قوانين موجود در لزوم پايب -3

  مسائل مالي -4

هاي بسيار زيادي به همراه دارد و همچنين ارتسها خبه ويژه در صنايع و کارخانهحوادث ناشي از عدم توجه به مسائل ايمني 

 براي بازگشت به نقطه اوليه بسيار سنگين است.ها ارتسهاي جبران اين خهزينه

نتيجه  يابد. دري جديد اين تعداد افزايش ميهاز بنا به نياز يا برحسب پژوهشاد شيميايي بسيار زياد است و هر رومقدار و تنوع مو    

امري ضروري است. کساني که با مواد  ،و آشنا شدن با خطرهايي که از لحاظ ايمني ممکن است به وجود آورنداين مواد با طرز کار 

ه چه خطرهايي از سوي مواد متوجه آنهاست و چگونه از نظر ايمني، خود را در مقابل آنها مصون شيميايي سروکار دارند بايد بدانند ک

ها و استانداردهايي ارائه شده است که هاي بيمه توصيهشرکت ي اين مواد وبزرگ توليدکنندههاي دارند. همواره از سوي کارخانهنگه

سازي ديگران از آن بسيار مهم است. جهت هاي ناشي از مواد شيميايي و آگاهبايد کامالً از سوي افراد رعايت شود. آگاهي از خطر

اند براي هايي که از لحاظ توليد مواد شيميايي بسيار پيشرفتهتحقق اين هدف سالهاست از سوي کشورهاي صنعتي دنيا، به ويژه آن

هاي محتوي مواد شيميايي نصب اند که روي ظرفهاي استانداردي مشخص کردهي مواد شيميايي نشانهکنندههاي توليدکارخانه

دهد که اين مواد چه خواصي دارند و چگونه بايد با آن کار کرد. آموزش و نيز مطالعه خطرات ناشي از ها نشان ميشوند. اين نشانهمي

 به همين دليل است که مواد شيميايي براي تمام کساني که به نوعي با مواد شيميايي سرو کار دارند امري بسيار ضروري است. 

است. آنچه در کار با مواد  ايمني ، صورت پوش و يا عينکمناسب، لباس و کفش محافظ تجهيزات حفاظت فردي شامل دستکش

 باشد. کارگيري مناسب و به موقع از اين تجهيزات ميهاي مختلف الزم و ضروري است بهها و مکانشيميايي در مقياس



 
 

2 
 

 و ورود آنها به بدنهاي تماس مواد سمي راه -3

که  هاي مختلفياز ميان راه و تزريق است. از راه سيستم تنفسي و گوارشي،يميايي به بدن شامل تماس پوستي، هاي ورد مواد شراه

تنفس و از طريق اي مقام اول را دارد. جذب گيرد، تماس پوستي از لحاظ کثرت صدمات حرفهبدن در معرض مواد سمي قرار مي

 شوند.ميبه بدن وارد ي متعددهاي . روشن است که بعضي از مواد از راهقام دوم استدر م گوارش

 تماس پوستی -3-1

 حالت امکان پذير است: سههنگام تماس ماده سمي با پوست، گيرد. تماس پوستي به طور عمده از طريق پوست دست صورت مي

 و خارش مقدماتي شود.ممکن است ماده سمي با سطوح پوستي واکنش داده موجب سوزش  -1

 ها جفت و جور شده موجب حساسيت پوست شود.نفوذ کند و با پروتئين بافت ممکن است ماده سمي در پوست -2

 هاي چربي از پوست نفوذ کند، وارد جريان خون شود و به صورت سمي براي بدن عمل کند.ممکن است ماده از مسير غده -3

هاي زيرين بدن مانع موثري است و مواد نسبتاً معدودي به مقاديري که خطرناك ظت بافتبه هر حال پوست معموالً براي حفا  

العاده مواد فوق زياد هايشوند. با وجود اين، اگر پوست حتي به طور کوتاه مدت در معرض غلظتجذب ميپوست  باشند از طريق

سمي از طريق   العادهاي فوقافزون بر اين، وقتي ماده اي ممکن است روي دهد.هاي جدي و حتي  کشندهسمي قرار گيرد، مسموميت

مت که در قس يابدميجدي از طريق پوست اهميت  هاي باز به درون نفوذ کند، تماسهاي پوستي يا زخمقطعات پرتاب شده يا پارگي

 بيشتر شرح داده خواهد شد. 3-3

 از راه سیستم تنفس و گوارش -3-2

ر هاي شغلي که بمسموميتشوند. بيشتر مي که از طريق آن مواد مضر وارد بدناست  هاييراهمهمترين  يکي از  ستگاه تنفسيد

ها يا ساير شوند. اين مواد با جا گرفتن در ششپراکنده در هوا ناشي مي گذارند، از تنفس موادساختمان داخلي بدن تاثير مي

ها به ز ششهاي سفيد ايا اينکه به وسيله خون، لنف يا گلبول هاي دستگاه تنفسي، ممکن است بر اين دستگاه تاثير گذارندقسمت

هاي بدن منتقل شوند. نوع و شدت عمل مواد سمي بستگي به ماهيت ماده، مقادير جذب شده، سرعت جذب، حساسيت ساير دستگاه

ها( همراه با شبکه حفرهمترمربع سطح  70مترمربع سطح کل و 90ها )فردي  و بسياري عوامل ديگر دارد. سطح نسبتًا عظيم شش

ز ا باالييا با سرعت شويد و بسياري از آنها رمترمربع( و جريان خون مداوم آن، مواد سمي را به نحو شگفت انگيزي مي140مويرگي)

بسيار پر مصرف هستند و با جزء  ،اي خاصکند. افزون بر اين عمل، مواد متعددي وجود دارند که به لحاظ حرفهها جذب ميشش

ريليم، ب براي نمونهشوند. گلبول سفيد برده نمي يوسيله شوند و بهدر خون حل نمي، اي از بافت شش ترکيب شدهيل دهندهتشک

هستند. در اين موارد که مقاومت در برابر انحالل و شست و شو وجود دارد، ممکن از اين دست سيانات دي ايزو-4، 2 ،تولوئن ،توريم

 هاي آلرژيک ايجاد شود. تغييرات خطرناك و حساسيت است سوزش، التهاب ، فيبروز،
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 آيد، نقشريوي شغلي که به علت استنشاق دائمي ذرات فلزي يا معدني محرك به وجود مي هايبيماريدر  اتذراندازه و وسعت     

معلق نمي مانند که  ، ذرات درشت تر يا در هوا آن قدردانندقطر غالب ذرات مضر را کمتر از يک میكرون ميد. نمهمي دار

توانند از مسير پر پيچ و خم قسمت بااليي دستگاه تنفسي عبور کنند. افزون بر اين، به علل استنشاق شوند يا اينکه اگر شدند نمي

ه در کآورترند. در اثر استنشاق ذرات ريز درصد بيشتري )احتماال تا ده برابر( از غلظتي ذرات ريزتر از ذرات درشت تر زيانديگري نيز 

وند. شتر کنده ميها مشکلنشينند. افزون برآن، معلوم شده است که ذرات ريز از ششها ميمعرض تنفس قرار گرفته است در شش

 دهد.را افزايش مي اين مقدار اضافي و زمان توقف بيشتر ذره، تاثير زيان آور آن

ها مؤثر است. ذراتي که چگالي بااليي دارند اي در ششادۀ ذره، چگالي ذره نيز بر ميزان فرو نشستن و توقف مهنگام استنشاق    

که به  شودروند به اين علت که جرم و در نتيجه اينرسي بيشترشان موجب ميهنگامي که در دستگاه تنفسي به طرف پايين مي

ين ترتيب يک ذره اورانيم کنند. بدتري که چگالي کمتري دارند، عمل ميهاي دستگاه تنفسي بچسبد، مانند ذرات درشتديواره

کند و از اين رو فرونشستن آن اي با قطر چند ميکرون عمل ميميکرون در دستگاه تنفسي مانند ذره 1و قطر  11اکسيد با چگالي 

  اي با همان اندازه ولي چگالي کمتر است.در ريه بيشتر از ذره

عمق نفس و ميزان فعاليت جسماني که در حين  ،د از سرعتاق شده مؤثرند، عبارتنعوامل ديگري که در سميت ذرات استنش    

ها فرو نشينند. فعاليت جسماني شديد شود که مقدار بيشتري از ذرات در ششدهيم. نفس عميق و کند موجب ميتنفس انجام مي

شود ر کرده موجب ميتکند، بلکه گردش خون را نيز سريعها در همان جهت عمل ميتر نفسنه فقط به علت تعداد بيشتر و عميق

 دهد. به مقدار سمي برساند. دماي محيط نيز تاثير سمي مواد استنشاق شده را تغيير مي مواد مضرکه انتقال بعضي از 

ودکه رافتد، در واقع انتظار ميشود بسيار کمتر از مسموميت حاصل از استنشاق اتفاق ميمسموميتي که از فرو دادن مواد ناشي مي

 ت زير هرگز ماده شيميايي از طريق دهان وارد بدن نشود.با رعايت نکا
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 ها استفاده ننماييد.کشيدن مايعات و محلول هرگز به جاي پوآر از دهان براي باال -1

 ود.شهاي شيميايي به سيستم گوارشي ميکشيدن سيگار در آزمايشگاه ممنوع است زيرا عالوه بر خطر انفجار باعث ورود آلودگي -2

 ي به اين مواد ممنوع است.يهاي شيمياواد خوراکي به آزمايشگاه به دليل انتقال آلودگيورود م -3

 شخصي و مواد خوراکي قرار ندهيد. هرگز دستکش و روپوش آلوده را کنار وسايل -4

 تزریق -3-3

زماني  شاملوجود دارد به بدن  جمله مواردي که احتمال تزريق مواد شيميايي افتد. ازتزريق مواد شيميايي به بدن به ندرت اتفاق مي

روف براي کار از ظ شود پس هنگام کار با سرنگ بايد دقت و توجه کافي را به عمل آورد. هرگز است که با سرنگ در آزمايشگاه کار مي

ا مواردي هآوري نمود. اينبرنده استفاده نشود همچنين توجه داشته باشيد که نبايد ظروف شکسته را با دست جمع يشکسته با لبه

 شوند.هستند که سبب تزريق مواد شيميايي و آلوده به بدن مي

مهم آن است بدانيم که توانند راه ورود مواد شيميايي به بدن باشند. ها نيز به دليل داشتن مخاط ميچشم باال ردامو عالوه بر 

منتقل تمام بدن  بهتوانند م گردش خون شوند ميکه وارد بدن شوند، به محض آن که وارد سيست از هر راهي هاي شيمياييآلودگي

 .اثر بگذارندحساس به آن نوع آلودگي شيميايي  بر عضوو  شوند

 (Personal Protective Equipment)فردی  حفاظت تجهیزات -4

افراد   ف بدنهاي مختلباشد که به منظور حفاظت قسمتحفاظت فردي شامل گسترۀ وسيعي از لوازم، وسايل و تجهيزات مي جهيزاتت

شوند. براي اينکه وسايل ساخته و ارائه مي ،هاي کار طراحياز موهاي سر گرفته تا کف پاها در برابر انواع خطرات احتمالي در محيط

و ممکن به بهترين نح  حفاظت فردي بتوانند باالترين سطح ممکن حفاظت را تأمين کنند الزم است که به طور مناسب انتخاب شده،

ت ناراح افرادطرف استفاده از وسايل حفاظت فردي براي   صحيح و مداوم مورد استفاده قرار گيرند. اگر از يک صورتو به نگهداري 

و در نتيجه  PPE غلط از کننده باشد و از طرف ديگر علل واقعي کابرد وسايل ياد شده به آنها تفهيم نگردد، امکان استفاده ناقص و يا

يک بخش تفکيک  بکارگيري وسايل، ينحوه يبارهدليل آموزش در همينبه  .زم وجود خواهد داشتفي و العدم تأمين حفاظت کا

 .خواهد بود PPE آميزناپذير و در عين حال حياتي از يک برنامه موفقيت

 حفاظت از چشم و صورت -4-1

آسيب چشمي  1000مريکا روزانه بر طبق آمار در اياالت متحده آاهميت و حساسيت چشم و حس بينايي بر کسي پوشيده نيست،  

ها نشان داده که در صورت بررسيگيرد. اين صدمات از طريق شخص ديگري صورت مينيمي از دهد که مرتبط با شغل رخ مي

احتمال انفجار و يا پاشيده شدن مواد شيميايي همواره با توجه به اين که  !پيوستصدمات به وقوع نمي %93استفاده از عينک محافظ 

 عينک محافظ به چشم داشت. همواره بايدوجود دارد، هنگام حضور در آزمايشگاه  آزمايشگاه  رد

 توان استفاده کرد:حفاظتي زير ميبراي پيشگيري از آسيب به چشم از وسايل 
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 های ایمنی عینک -4-1-1

 بنابراين شود.ميداشته باشد استفاده هاي ايمني در مواردي که خطر اصابت اجسام و يا ذرات از اطراف محل فعاليت وجود از عينک

 تکه شبيه عينک غواصي بوده و يا حالهاي ايمني نوعي از عينک همواره به چشم داشتن اين عينک در آزمايشگاه ضروري است.

 .)تصوير سمت راست( ي محافظت از چشم در برابر خطر پاشيدن مواد شيميايي را دارندفنجاني دارند، وظيفه

   

 

 

 

  

 صورت شیلدهای محافظ -4-1-2

کنند براي اين هاي کاري خطرات همزمان ناحيه چشم و صورت را تهديد ميدر بعضي محيط

با توجه به عملکرد آن متفاوت شود. جنس و رنگ شيلدها منظور از شيلد محافظ استفاده مي

  است.

  

 

 رعايت شوند: براي استفاده بهينه از تجهيزات محافظ سر و صورت الزم است موارد ذيل

ها را همواره تميز نگه داريد، تميز نگه داشتن اين تجهيزات از اهميت بااليي برخوردار ها و ماسکها و لنزهاي عينکشيشه •

تواند باعث خستگي، سردرد و ساير عوارض جسماني هاي کثيف در طول روز نه تنها ميهستند زيرا استفاده طوالني از عينک

 استفاده کامل و صحيح وسيله حفاظتي نيز تاثير بگذارد. شود، بلکه ممکن است در

 از لنز چشمي استفاده نکنيد. بهتر است در آزمايشگاه •

 )پوشش تنه( روپوش آزمایشگاهی-4-2

هاي شيميايي به لباس و پوست کاربران است.  بايد توجه داشت روپوش نبايد جلوگيري از رسيدن آلودگي روپوش مانع حفاظتي براي

ايي با ههاي روپوش نيز بايد بسته باشد و بهتر است از روپوشهاي آن گشاد باشد. دکمهير معمول گشاد باشد و يا آستينبه طور غ

 آستين روپوش بايد تمام دست تا مچ را پوشش دهد. مچ کشي استفاده شود. قد

ه است و هرگز نبايد از آزمايشگاه خارج شود همانطور که بيان شد روپوش مانع حفاظتي در برابر مواد شيميايي است و بنابراين آلود

داشته شود. در ضمن بايد توجه داشت روپوش داخل آزمايشگاه بايد در مکان قابل دسترسي قرار  وسايل شخصي نگه از و بايد دور

 يد.را از پشت ببندکنيد حتما مقنعه داخل روپوش باشد و اگر موهاي بلندي داريد آن درضمن اگر از مقنعه استفاده مي داشته باشد.
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 هامحافظت از دست-4-3

ظت شوند. براي محافهاي شيميايي ميها مانع  عبور بخشي از آلودگيشود، دستکشکش استفاده ميها از دستبراي محافظت دست   

 هايي با جنس متفاوت وجود دارند که هر کدام کابرد خاصي دارد.کشها در مقابل مواد شيميايي دستاز دست

رقيق ا هشوند و در برابر اسيدها، قلياها و کتونها از ترکيبات طبيعي يا مصنوعي الستيک توليد مياين دستکش کش التکس:دست   

 مقاومند.

 هاي کلره مانند تتراکلرواستيلن و پرکلرواستيلن، مقاومتها ضمن تامين حفاظت الزم در برابر حاللستکش نيتريلي: اين دستکشد 

 هايرا نيز دارد. براي انجام کارهاي حساس پرتحرك و دستکش شدن ابر سايش خراشيدگي، سوراخ شدن و پارهرا در بر بيشتري

  نيتريلي سنگين هستند.

ها با خصوصياتي نظير انعطاف پذيري مناسب تامين تحرك کافي براي انگشتان، دانسيته باال و مقاومت دستکش نئوپرني: اين دستکش

 کنند.زم را در برابر مايعات هيدروليکي، بنزن، الکل، اسيدهاي آلي و بازها تامين ميدر برابر پارگي، حفاظت ال

دستکش الستيکي بوتيل: اين دستکش داراي قدرت حفاظتي خوب در برابر اسيدهاي سولفوريک، فلوئوريک، نيتريک و پراکسيدها 

قابل گازها، مواد شيميايي و بخارات آب بسيار غيرقابل هاي ساخته شده از الستيک بوتيل عالوه بر اين که در مباشند. دستکشمي

 نفوذ در برابر اکسيداسيون و خورندگي حاصل از گاز ازن نيز مقاومند.

ها متداول است. وينيل ترکيب پالستيکي است که مقاومت هستند که استفاده از اين PVCهايي از جنس دستکش وينيلي: دستکش

ها از نظر اقتصادي جايگزين مناسبي ها مقاومت خوبي ندارد. اين دستکشدارد. اما در مقابل حالل خوبي در برابر اسيد، الکل و قليا

 براي التکس طبيعي هستند.

هاي يک يا چند انگشتي ساخته شده از پشم شيشه و يا ساير مواد عايق: اين وسايل حفاظتي در شرايط کار در درجه دستکش

 رد دارند.هاي بسيار پايين يا باال کاربحرارت

 نکات مهم: 

 هرگز از دستکش صدمه ديده استفاده نکنيد. •

 مورد استفاده قرار بگيرند.  أها يکبار مصرف هستند و نبايد مجددبسياري از دستکش •

را  هاي يکبار مصرفبه هنگام عرق کردن دست به دليل باز شدن منافذ پوست و امکان ورود آلودگي به بدن بايد دستکش •

 تعويض کرد.

 ي خارج کردن دستکش از دست از مچ شروع کنيد تا آلودگي به دست منتقل نشود.برا •

 به منظور کار با آون حتما از دستکش عايق گرما استفاده کنيد و هرگز با دستکش پالستيکي درب آون را باز ننماييد. •

 که دستکش به دست داريد خواهند شد، پس ماداميشوند آلوده مي سشيد تمام چيزهايي که با دستکش لمتوجه داشته با •

 به وسايل شخصي خود دست نزنيد.
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  محافظت از پا-4-4

توان از وقوع آن ترين حوادث شغلي است که با استفاده از پوشش مناسب مياز معمولهاي وارد آمده به پا يکي صدمات و آسيب

دهد و درضمن راحت باشد. هرگز از کفش  جلوگيري نمود. کفش مناسب آزمايشگاه کفشي است که روي پا را به طور کامل پوشش

 پوشيدن شلوار کوتاه در آزمايشگاه مجاز نيست. يا دمپايي در آزمايشگاه استفاده نکنيد. ، کفش با پوشش فلزيروباز

 های برخورد با مواد شیمیایی راه -5

زا( و کارسينوژن(، موتاژن )جهشزا )ان، قابل اشتعال، منفجره و برخي ديگر سرطهبرخي از مواد موجود در آزمايشگاه سمي، خورند

 جنين( هستند، بنابراين نحوه برخور با اين گونه مواد بسيار حائز اهميت است. سبب صدمه بهراتوژن )ت

 از استفاده يا و زا سرطان مواد حذف مثالً  ،خطرناك فرايند يا و ماده نمودن حذف، خطرات کنترل در آلايده روش که است بديهي

 مواد از استفاده دفعات و نحوه مورد دراست.  يمياييش دفرآين کي يجا هب استفاده از امواج فراصوت روش نظير يکيفيز فرآيند

 شده استفاده ندرت به که دارند وجود مواد از برخي چنانچه و آمده عمل به بررسي يک است ضروري کار محيط در موجود شيميايي

 اقدامات هاآن مناسب دفع يا و کار محيط از هاآن نمودن خارج و حذف براي بايد انددهش نگهداري آينده در احتمالي استفاده براي و

 به تولوئن از استفاده مثالً ،جايگزين شوندبا مواد کم خطر بهتر است در صورت امکان مواد خطرناك  .آيد عمله ب الزم هماهنگي و

 .بنزن جاي

 رعايت موارد زير در آزمايشگاه بسيار مهم است:

يميايي حتما بايد لبه داشته باشند تا مانع افتادن ظروف مواد شيميايي شوند. هرگز ظرف مواد شيميايي نبايد روي ها مواد شقفسه

ايي اي شکسته مواد شيميايي نگهداري شود. مواد شيميزمين قرار بگيرند. مواد شيميايي را تلنبار نکنيد. هرگز نبايد در ظروف شيشه

ها را به قفسه مواد شيميايي بازگردانيد. در ظروف غير آزمايشگاهي مواد شيميايي س از پايان کار آنرا روي ميز کار نگهداري نکنيد و پ

دها بايد اسي نگهداري نکنيد. ظروف مواد شيميايي حتما بايد برچسب داشته باشند. مواد خوراکي را کنار مواد شيميايي قرار ندهيد.

ها بايد به دور از حرارت و شعله نگهداري شوند. مواد شيمايي نبايد ي به ويژه حاللدر يک مکان جداگانه نگهداري شوند. مواد شيمياي

 از  يآب اضافه نکنيد. هنگام کار با اسيد قو غليظ هرگز به اسيدقرار بگيرند. هستند، باالتر از سطح ديد چشم در قفسه هايي که 

لي محکم بسته شود. براي جابجايي مواد شيميايي از سبد کنيد. درب مواد فرار نبايد خيبند و دستکش ضد اسيد استفاده پيش

که به آن مهار ثانويه گفته  گيرد استفاده نماييدي را در برمخصوص حمل مواد شيميايي و يا ظرف ديگري که ظرف ماده شيمياي

عملورالايي همواره بايد طبق دستدر برخورد با مواد شيمي تواند از جنس پالستيک، الستيک و يا فلز باشد.شود. ظرف مهار ثانويه ميمي

 هاي تعيين شده عمل نمود.

 رفتار در آزمایشگاه -6

رعايت برخي از نکات براي حفظ سالمت و ايمني خود و ساير افراد در آزمايشگاه بسيار کليدي است. در آزمايشگاه از خوردن و 

شوخي کردن در  رگز در آزمايشگاه سيگار نکشيد.هحتما از تجهيزات حفاظت فردي استفاده نماييد. کنيد.  آشاميدن خودداري
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يز شود و همه مواد در جاي خود قرار بگيرد. براي تميز کردن ميز کار بهتر ايان کار، ميز حتما بايد تمپس از پ آزمايشگاه ممنوع است.

هاي الهشود آلوده است و جزو زبيز مکه دستمالي که با آن ميز کار تمياست اتانول يا پروپيل الکل استفاده شود. توجه داشته باشيد 

اي هاي بايد در ظرف جداگانه قرار بگيرد و نبايد در سطل زباله ريخته شود. زبالهي شيشهظروف شکسته شود.شيميايي محسوب مي

سيد و باز ا هايمواد ناسازگار مانند زوج داري شود.در کمد لوازم شخصي نگهي يهرگز نبايد مواد شيمياشيميايي بايد تفکيک شوند. 

ي هيچ مادهباشد. خالي از هر مانعي رفت و آمد در آزمايشگاه بايد مسير . نکنيد هاي ردوکس را در کنار يکديگر نگهداري و زوج

اگر ماده شميايي بر روي زمين ريخته باشد ابتدا بر روي آن شن نبايد بر روي زمين قرار بگيرد.  ، حتي براي مدت کوتاهي،شيميايي

گردد. اگر به هر دليل سطح زمين خيس باشد حتما بايد با عالمت ز ميواد جذب شوند و سپس سطح زمين تميشود تا مريخته مي

هاي ناشناخته براي انجام آزمايش حتما بايد طبق دستورالعمل عمل شود و براي انجام آزمايش مشخص شود. "زمين مرطوب "هشدار 

بايد پيش بيني شود و تمهيدات الزم بايد در نظر گرفته شود. تا جاي ممکن در خطرات احتمالي با مشورت مسئول آزمايشگاه، 

آزمايشگاه نبايد به تنهايي کار کرد و بايد در فاصله يک فرياد کشيدن حتما شخصي وجود داشته باشد. دانشجويان کارشناسي حتما 

شود و بايد احتياط الزم به عمل خطرناك محسوب مي ولت متناوب ولتاژ 25ولتاژ  بايد زير نظر کارشناس در آزمايشگاه کار کنند.

را مي توان بدون مراقبت گذاشت به شرطي که بدانيم چه واکنش هاي صورت مي توان آن آيد. در هنگام انجام واکنش شيميايي مي

 .توان تماس گرفتگيرد و در مواقع اضطراري با چه کسي مي

 خطرناک زائد مواد دفع-6-1

 به نبايد شيميايي پسماند مواد. باشيم داشته آگاهي خطرناك مواد کاهش هاي روش به بايد زيست محيط از حفاظت منظور به

)در ظروف مخصوص بازيافت جمع آوري  خودداري کرد بايد هاسينک داخل به مواد هاين گون هتخلي از و شده تخليه سطحي هايآب

هاي شيميايي حتما زباله .آيد عمله ب جلوگيري شيميايي مواد نشت گونه ره از تا بوده سالم بايد شيميايي مواد حاوي مخازن. شوند(

  بايد تفکيک شوند.

 خطرناک مواد خصوصیات تعیین -7

 زير هايراه از شيميايي مواد خطرات به مربوط اطالعات باشند. تمام مواد  شيميايي مورد استفاده بايد داراي اطالعات ثبت شده

 است: دسترسي قابل

  شيميايي مواد حاوي ظروف (label)برچسب  خواندن طريق از -

  SDS هاي برگه در موجود اطالعات -

 شيميايي ايمني معتبر منابع از استفاده با -

 متخصص افراد و وادم سازندگان از گرفتن  کمک  -

 (Labels)ها  برچسب -7-1

ايمن از   استفاده امکان هک طوريه ب وندش ذاريگ برچسب بمناس وربط بايد کار محيط در موجود شيميايي مواد حاوي ظروف تمام

 ورطه ب را ودخ ديتولي اكخطرن مواد حاوي محصوالت که موظفند نيز شيميايي مواد فروشندگان و کنندگان دوليت .آيد فراهم هانآ
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ت  اراعب و ادهم امن رذک با مناسب برچسب داراي است الزم نيز شيميايي مواد حاوي موقت ظروف. نمايند گذاري برچسب صحيح

 با بايد حداقل نيز گيرندمي قرار استفاده مورد بالفاصله و دهش هريخت اهآن در يمياييش وادم هک ظروفي حتي. دنباشايمني مناسب 

 ظروف يا براي و نبوده عملي مواد حاوي کوچک ظروف روي کامل برچسب نصب که است بديهي البته .شود ذاريگ برچسب ماده نام

 :باشد زير خصوصيات داراي بايد کامل برچسب يک باشد. نمي ضروري موقتي

 

 (عدد شناسايي منحصر به فرد براي هر ماده شيميايي: CAS)  ماده شيميايي نام و تجارتي نام نام، شامل ماده مشخصات - 

 مشخصات کمپاني سازنده شامل نام  و آدرس -

 توضيح داده خواهد شد.هاي بعدي قسمت هاي ايمني که به طور مفصل در پيکتوگرام -

 ((Warning) هشدار ييا کلمه (Danger) خطر يکلمه) سيگنال يهکلم-

(Danger:  و  شودميخطرات باعث آسيب جديWarningشوند باعث آسيب جدي مکن استم : خطرات) 

 ̎به شدت اشتعال پذير̎ مانند است ماده خطرات از کلي توصيف که ايمني عبارات -

اي خنک نگهداري در ج̎ دمانن است فردي حفاظت نحوه و جابجايي نگهداري، در جزئيات کننده فراهم که براي پيشگيري عبارات -

 .̎کش محافظ بپوشيددست̎ يا ̎ کنيد

 ̎.اکسيدکربن با پودر را براي اطفاي حريق به کار ببريددي̎در خصوص آتش سوزي مثال  اضطراري اقدامات -
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 .غيره و سازي مخلوط نحوه مثالً صحيح مقادير و هاروش شامل مناي استفاده دستورالعمل -

 عمواق در" دمانن هستند فوري درمان و اضطراري اقدام نيازمند ماده به نوعي که مواردي براي اوليه هايکمک عبارات -

 ."بشوئيد آب با فوراً چشمي تماس

 (SDS) شیمیایي ماده ایمني اطالعات های برگه -7-2

 .آورند مي فراهم را شيميايي وادم اب نايم ارک رايب ازني وردم اتاطالع هک تندهس هاييبرگه شيميايي ماده ايمني العاتاط هايبرگه

 وانعن هب استفاده هنگام در الزم احتياطات و بودن پذير واکنشسميت،  ماده، خصوصيات نظير اطالعاتي حاوي SDSمعموال يک 

 و تهويه هايسيستم اضطراري، اقدامات و اوليه هاي کمک ماده، جابجايي و کار صحيح هاي روش زگار،ناسا دامو از ازيجداس المث

گ هماهن ناميده شده و براي (SDS)هاي اطالعات ايمني ها به نام برگهاين برگه GHS سيستم در الزم است. رديف حفاظت وسايل

 (.1جدول) است ارائه کرده عنوان 16 با همراه استاندارد فرمت يکي( شغلو بهداشت سازمان سالمت ) OSHAسازمان   هاآن نمودن

 .تهيه مي شود توسط کمپاني سازنده OSHAشده توسط  فرمت مشخص در  SDSهاي برگه

 

 هماهنگ فرمت با ايمني اطالعات برگه يک مشخصات -1 جدول

 رديف عنوان

 1 فروشنده /سازنده مشخصات

 2 خطر مشخصات

 3 دهنده شکيلت اجزاء و ترکيبات اطالعات

 4 اوليه هاي کمک

 5 نشاني آتش اقدامات

 6 اضطراري شرايط در اقدامات

 7 نگهداري شرايط

 8 فردي حفاظت تجهيزات

 9 فيزيکوشيميايي خصوصيات

 10 پذيري واکنش و پايداري

 11 شناسي سم اطالعات

 12 محيطي زيست و اکولوژيکي اطالعات

 13 زائد مواد دفع نحوه

 14 نقل و حمل اطالعات

 15 استانداردها شامل مقرراتي اطالعات

 16 اندهاي ديگر نيامدهي که در بخشاطالعات ساير
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 هشدار(،  و خطر عبارات )سيگنال کلمات طريق از خطر اطالعات هماهنگ تبادل هايروش با مواد بندي طبقه GHSدر سيستم 

 مختص مواد شيميايي است. GHSبندي  تقسيم کهد کر توجه ايداست. ب استاندارد با طرح اه پيکتوگرام

 

 هاپيکتوگرام

 

 شود.هاي باال شرح داده ميدر اين قسمت مفهوم هر يک از پيکتوگرام
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 منفجره مواد -

 کنندو دي اتيل اتر در معرض هوا توليد پراکسيدهاي انفجاري مي THFاي مثال بر

 

 

 

 

 فشار تحت گازهای-

درجه  20و دماي  kPa 280از  باالتر فشار در سيلندرها و مخازن در شده محبوس گازهاي شامل

 گازهاي مايع، گازهاي فشرده، گازهاي گروه زير 4 شامل و بوده مايعسانتيگراد و يا به صورت گاز 

 .باشدمي محلول گازهاي و شده سرد مايع

 

 مواد قابل اشتعال -

شامل  اين مواداست.  انايي سوختن سريعقابليت اشتعال آسان و تو، منظور از مواد قابل اشتعال

  هاي آن در  زير بيان شده است.هاي متعددي هستند که نمونهگروه

 اشتعال قابل گازهای -

  باشد اشتعال قابل kPa 3/101درجه سانتيگراد و فشار استاندارد  20هواي  در که است گازي

 .باشد مي اشتعال لقاب گازهاي و اشتعال قابل شديداً گازهاي وهرگ زير دو شامل

 اشتعال قابل مايعات  -

 .درجه سانتيگراد نباشد 93از  بيشتر آن فالش نقطه که است مايعي کلي بطور

 اشتعال قابل جامدات -

 . گردد آتش گسترش و سوزي آتش به منجر اصطکاك طريق از يا و بوده احتراق قابل آساني به که است جامدي

 خودبخودی واکنشهای با مواد- 

 مواد شامل مواد اين ولي نموده توليد هوا، و اکسيژن حضور بدون حتي زيادي، گرماي تجزيه هنگام در که است موادي لشام

 (2N3CHپيکريک اسيد، تري نيتروتولوئن، )مانند  .ديستنن هاکننده اکسيد و آلي پراکسيدهاي منفجره،

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-bottle.svg
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 مرطوب حالت در خطرناک مواد -

ليتيم )که بايد در  مانند فلزسديم، پتاسيم،نمايد.  اشتعال قابل گازهاي ايجاد آب با تماس در است ممکن که است موادي شامل

 .2C2H و NaH ،3PH، مکاني سرد و خشک نگهداري شوند()يا نفت( و در معدني هاي روغن

 مواد اکسید کننده -

 واکنش به منجر توانندمي که بوده حرارتي نظر از ناپايدار و پذير واکنش ترکيبات يا مواد شامل

د تواننموادي مانند سيکلوهگزن، سيکلواکتن و دکالين مي .شوند گرمازا خودبخودي اييهتجز هاي

 پراکسيد تشکيل دهند.

 : نمونه هايي از مواد اکسيدکننده عبارتند از

يد، يد و ساير هالوژنها، ،ترکيبات هيپوکلريت و هيپوهال پرمنگنات پتاسيم، اسيد نيتريک غليظ، اسيد پرکلريک، نيترات آمونيوم

 پراکسيدها و سولفوکسيدها. و ساير کروماتها و دي کروماتها ،  (VI)کلريت ها، کلراتها و پرکلراتها، ترکيبات کرم

 

  خورنده ترکیبات و مواد - 

هاي زنده و حتي فلزات که در صورت تماس با نسوج و بافتشود ميمواد خورنده به موادي اطالق 

يدهاي براي مثال اس  شود.ميها يي باعث تخريب يا تغيير غيرقابل بازگشت در آنبه طريق شيميا

ست ها و پوسبب سوختگي و صدمه به چشمتوانند ميقوي و بازهاي قوي و اکسيدکننده هاي قوي 

 شوند.

 

 خطر سمیت -

، دنپوستي آنها در بجذب ترکيباتي شيميايي هستندکه در صورت استنشاق، خوردن، تزريق يا  

همچنين خارش پوست، سوزش چشم، .. گردندميهدف، مانند کبد، ريه هاي اندامباعث صدمه به 

 کنند.ميحساسيت پوستي و تحريک دستگاه تنفسي را نيز ايجاد 
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 ت زياد مواد با سمی -

از کار  ،هاي جدي، ناتوانيمقدار کم سبب آسيب با يک بار تماس حتي به، باال مواد با سميت

 و فنول( CN)مانند  .دشونرا موجب ميمرگ  حتي افتادگي و

 

 

     مواد شیمیايي بسیار خطرناک   -

 ها هستند.اين مواد شامل ترکيبات کارسينوژن، موتاژن و تراتوژن

 به مشکوك  مواد و شده شناخته سرطانزي شامل کلي گروه دو درها: اين ترکيبات کارسينوژن

 .شونديم بندي تقسيم انسان در زاييسرطان

 شوند.سبب ناقص الخلقه شدن جنين مي جنين هستند. روي نامطلوب اثرات ها: شاملتراتوژن

 .شوند ومعموأل سرطانزا هستند.موجب مي DNAجهش هاي ژني را از راه تغييرکه  از مواد شيميايياي ها : دستهموتاژن

طور مجزا از مجموع دو سميت شود که به آن سينرژي گفته )نکته: مخلوط دو ماده سمي مي تواند باعث افزايش اثرات سميت به 

 شود(مي

 خطرات محیطي -

 دارند.آبزيان و ساير موجودات زنده  ت،و حاد بر روي محيط زيس ياين مواد اثرات مخرب

 

 

 

 

 تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه-8

 ، چشم شور و هود آزمايشگاهي است.ايمني تجهيزات شامل دوش متداولترين

 و چشم شور وش ایمنید -8-1

به ويژه مواد خورنده، حائز اهميت بوده و تاخير حتي براي چند لحظه ممکن است باعث ، ثانيه اول مواجهه با مواد شيميايي 15تا  10

رساند. واد را به حداقل مياثرات اين م ايمنيهاي ها و چشم شويآسيب جدي گردد. در صورت مواجهه با مواد شيميايي، وجود دوش

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
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 ت،نيس آلودگي سازي خنثي به قادر شود. الزم به ذکر است که آب، به طور موثر استفاده ميبراي زدودن آلودگي  ايمنيي هاوشد

ه ب ايمنيي هادوش و شوي چشم از استفاده. شودمي آلودگي ترشدن رقيق باعث و کرده پاك نظر مورد محل از را آلودگي آب بلکه

 . دارد، بستگي ها استفاده مي کننداز آن دافراخصوصيات مواد شيميايي که 

  ایمنی هايدوش-8-1-1

ر بهت ايمنيهاي دوش هايي از بدن در تماس با مواد خطرناك باشد.شود که بخشدر مشاغلي توصيه مي ايمنيهاي استفاده از دوش

طر مطمئن هستيم که آب با تمام بدن اين ق با. دنسانتي متر داشته باش 152در طول سانتي متر  50سر دوشي به قطر حداقل است

تر از ها بيشمتري از خطر قرار گيرند تا مدت زمان دسترسي به آن 15-30ين تجهيزات در فاصله ا ، نه فقط با سر فرد.تماس دارد

 اسپري براي زمال حجم کمترينثانيه بسته به اثرات بالقوه مواد شيميايي ممکن است تغيير يابد.  10البته اين . ثانيه طول نکشد 10

 عالف ثانيه يک کمتراز که شود طراحي اي گونه به بايد دوش شير .است دقيقه ليتر بر 70حدود  ، دقيقه 15 زمان مدت در آب کردن

دوش در محيطي بسته استفاده مي شود بايد مطمئن باشيم که مانعي بر اگر .باشد فعال همچنان اپراتور دست دخالت بدون و شده

ريخته شدن مقدار زيادي مايع سمي هنگام  مورد بررسي قرار بگيرند. دوش و چشم شور  بايد به صورت مرتب. اردسر راه وجود ند

 دقيقه است. 15حداقل زمان شستشو با آب  .هاي آلوده را از تن خارج کرده و فوري زير نزديکترين دوش برويدلباس ،پوست روي

 

 چشم شوي ایمني  -8-1-2

 ييلهوس پيش از مراجعه به پزشک و بالفاصله پس از وقوع حادثه شم شوياستفاده از چبا موادشيميايي،  مواجهه تصادفي چشمدر 

ليتر بر دقيقه  5/1کمترين حجم الزم براي اسپري کردن آب به طور همزمان براي هر دو چشم  باشد.مي فرادامناسبي براي حفاظت 

سادگي در دسترس بوده و در کمتر ه که ب در جايي قرار داده شودشوي بايد شير چشم . استدقيقه  15و در مدت زمان با فشار کم 

 . از يک ثانيه فعال شده و بدون اينکه دست اپراتور روي شير يا اهرم باشد، همچنان فعال باقي بماند
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 هود آزمایشگاهی -8-3

ردد گر حين کار با مواد شيميايي استفاده ميسازي و تخليه بخارات توليد شده داهي فضايي است که به منظور محصورهود آزمايشگ

راي امکان ديد را ب معموالً طرف باز از يک صفحه شفاف تشکيل شده است کهشود. ميو باعث حفاظت افراد در برابر مواد شيميايي 

از  ين است که پسي نشکن و يا از جنس پليمر باشد. اشکال استفاده از پليمر ااين صفحه امکان دارد شيشهکند. فرد تأمين مي

در برابر مواد سمي يا مواد شيميايي خطرناك  افرادهودها براي حفاظت  شوند.گذشت زمان و در اثر کار با مواد شيميايي کدر مي

 دهااست که تمام هو بهتر شود. هوا برگشت داده نمي و شودهوا به بيرون تخليه مي  %100 ار يک هود ايده آل شوند. استفاده مي

 .دنکنکه درست کار ميمشخص شود آالرم يا نشانگر جريان هوا باشند تا مجهز به 

 درب هود شما را در برابر پاشيدن مواد محافظت کند. پايين بکشيد.درب هود را در حين آزمايش،  •

 خصوصب بگذاريد؛ باز را آن درب سانتيمتر 5 اندازه به حداقل. نبنديد کامل بطور را فرعي راه بدون هود يک درب هيچگاه •

 .باشد داشته وجود اشتعال قابل فرار مواد هود داخل در وقتيکه

انجام دهيد. در قسمت جلويي دهانه هود قدرت ربايش هود ممکن  از لبه درب هودسانتيمتري  15در فاصله  ها آزمايش •

 نباشد. کاملاست 

 هرگز سر خود را به داخل هود نبريد. •

 .شود اشغال...  و تجهيزات و لوازم توسط هود داخل در کار سطح نيمي از از بيشتر نبايستي کلي، قاعده يک عنوانه ب •

 . در پايين ترين حد ممکن قرار گيرددرب عمودي هود بايستي کنيد هنگامي که با هود کار نمي •

 درب آنرا در باالترين وضعيت قرار دهيد.  هوديا نظافت  موقع تنظيم تنها در  •

 يد.نکن انبارمواد شيميايي را در زير هود  •

 آزمايشگاه اطالع دهيد.مسئول در صورت کار نکردن هود به  •

 

 آتش و اطفای حریق -9

 تعریف حریق -9-1

 باشد:براي ايجاد آتش سه عامل اصلي مورد نياز مي 
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 ماده قابل اشتعال ) سوخت ( -1

 حجم معيني از اکسيژن -2

 حرارت کافي -3

 دهند که به مثلث آتش معروف است.ضلع يک مثلث نشان ميبه صورت سه  در علم آتش نشاني، اين سه عامل را

 

هاي کنيم، آتشي به وجود نخواهد آمد و نيز اگر در حالت احتراق به طريقي از فعل و انفعال هر يک از سه ضلع را حذفاگــــر 

ي هادهد، بلکه راهش را نشان ميتنها عوامل ايجاد آتمثلث آتش، نه  اي خودکار احتراق ممانعت کنيم آتش خاموش خواهد شد.زنجيره

 يک عامل حذف گردد(،) يک از اضالع مثلث آتش شکسته شود تر، چنانچه هرکند. به بيان روشنفرونشاندن آن را نيز مشخص مي

  حريق از بين خواهد رفت. 

 

 گسترش یا توسعه آتش سوزی-9-2

هاي مختلف صورت . انتقال حرارت به راهو باعث سرايت حريق شودقال يافته اي ديگر انتحرارت مي تواند از نقطه اي به نقطه     

 ها عبارتند از:. اين راهرودگيرد و در هر انتقال بخشي از آن تحليل ميمي

 هدايت ) رسانش ( •

 جابجايي ) همرفت (  •

 تشعشع ) تابش ( •

  ( رسانش)  هدایت  -9-2-1

. استاين امر در جامدات بهتر قابل درك ت يا گازها اتفاق بيفتد. اما صورت هدايت در جامدات، مايعاه ممکن است انتقال حرارت ب

يروار بين زنجنند سطل آبي که دست به دست بصورت يابد و مادر هدايت حرارت، انرژي حرارتي از ملکولي به ملکولي ديگر انتقال مي

هاي همسايه حرارتي را توسط تصادف با مولکول و انرژي نمايندها در اطراف محل خود نوسان مي، مولکولشودل ميافراد رد و بد

در  ن جهتو به همي برند. رسانندگي حرارتي در بين اجسام متفاوت است. بيشتر فلزات براحتي هادي حرارت هستندخود پيش مي

غير لزات نيز متاند. به لحاظ متفاوت بودن رسانندگي حرارتي، توانايي هدايت حرارت در بين فبندي شدهرديف هادي هاي خوب طبقه

تمام مايعات ) بجز جيوه که از جمله  د. غير فلزات، هادي هاي ضعيفي هستند وهستنمس  است. بهترين فلزات هادي حرارت ، نقره و

اينکه هادي هاي ضعيفي درحقيقت بعضي از اجسام، مايعات وگازها به جهت  باشد ( وگازها، هاديهاي ضعيف حرارتي هستند.فلزات مي

 .شوندهاي حرارتي ناميده ميقهستند عاي
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سوزي در جلوگيري از توسعة آتش، بسيار مهم است. تيرحمال آهني، در ميان ديواري از رسانندگي حرارتي در موقع آتش اطالع

گردد به همين صورت در آهني ساده نيز شود، زيرا حرارت توسط آن هدايت ميکه عايق حرارت نيست سبب انتشار آتش سوزي مي

باوجودي که  ) کند. در صورتي که درب چوبيرعت حرارت را بطرف ديگر هدايت ميسه يک سمت درمعرض حرارت قراردارد بکه از 

 ممکن است خود آتش بگيرد.( ولي عماًل يک مانع مؤثر درمقابل هدايت حرارت است، زيرا چوب هادي ضعيفي است. 

  جابجایي یا همرفت -9-2-2

منسبط شده و از غلظت آن کاسته شود ميگازي حرارت داده  د. وقتي مايع ياگازها رخ مي دهجابجايي حرارت فقط درمايعات و

گردد. تکرار پي درپي اين جابجايي مي آن جايگزينسيال غليظ تر  وآيد تر که گرم شده، باال ميشود. يعني مايع يا گاز سيال سبکمي

تمامي حجم گاز  ها درد، جابجايي حرارتي توسط حرکت واقعي مولکولگردد، يک جريان دوراني درگاز يا مايع ايجاد شوموجب مي

رم )شوفاژ( مورد شود تا زماني  که به يک درجه حرارت يکنواخت برسد. جابجايي حرارت درسيستم حرارتي آب گيا مايع انجام مي

يق ايند. يعني غالباً حرارت از اين رادياتورها ازطرنمرادياتور استفاده مي هاي حرارتي که ازبيشتر سيستم نيز در گيرد واستفاده قرار مي

 يابد.جابجايي به خارج از آن انتقال مي

تواند گازهاي گرم توليد شده توسط احتراق را از طريق راه پله به باال نگام آتش سوزي دريک ساختمان، جريان جابجايي ميه به

طور  هقات فوقاني گسترش دهد و به اين ترتيب جرياني از هواي سرد بانتقال دهد و يا آتش را توسط کانال آسانسورها به سمت طب

 د.کنمي کمکشود و به توسعه يافتن آتش سوزي جايگزين گازهاي برخاسته از آن ميو  کندمتوالي بطرف آتش حرکت مي

 تشعشع یا تابش -9-2-3

 فضاي ، انتقال يابد. حرارت خورشيد ازجايينه جاب حرارت همچنين ممکن است درخط مستقيم توسط روشي که نه هدايت است و

ر شود دشته شده است، در زير آن احساس ميگرم کند. گرماي بخاري برقي که درجاي بلندي از اتاق گذا گذرد تا زمين راخالي مي

و  ويندگتشعشع ميرارت را انتقال از طريق اين طريق انتقال ح به انجام اين عمل نيستند. نه جابجايي قادر که نه هدايت و صورتي

 ت.اس هيچ تماسي بين اجسام وجود ندارد و مستقل از هر ماده موجود در فضاست. اين مسئله ناشي از حرکت امواج الکترومغناطيس

 

 : هاي عمومي اطفاء حریقوشر  -9-3

کنترل و محدود نموده يا  اصوال اگر بتوان يکي از اضالع هرم حريق ) حرارت، اکسيژن، مواد سوختني يا واکنش هاي زنجيرهاي( را

 پذيرند.صورت ميروشهاي عمومي بر اساس ماهيت حريق به اشکال زير  شود.قطع کرد، حريق مهار مي

 سرد کردن •

 خفه کردن •

 حذف ماده سوختني •

  سرد كردن -9-3-1 

. يکي ازخواص گاز گيرديک روش قديمي و متداول و موثر براي کنترل حريق، سرد کردن است. اين عمل عمدتا با آب انجام مي

 .يري آب در اطفاء حريق اهميت دارد. ميزان و روش بکار گاستاکسيدکربن نيز سرد کردن آتش دي
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 خفه كردن -9-3-2

ها موثر گردد. اين روش اگرچه در همه حريقخفه کردن، پوشاندن روي آتش با موادي است که رسيدن اکسيژن به محوطه آتش 

 يا و ودهب هوا از ترسنگين بايستي ميروند کاره ب کردن خفه براي که مواديباشد. حريق ها ميروش مطلوبي براي اکثر نيست ولي 

 .توانند انجام دهندي خيس نيز اين کار را ميپتو و، شن، ماسه خاك. باشند داشته پوششي حالت

سيد ن دار مثل پراکاکسيژ آلي هاي زنجيره و نيترات: مانند  کنندمي توليد اکسيژن سوختن حين در که است موادي استثناء مورد

 ديناميت، سديم ها زياد است مانندگيري در آنهمچنين موادي که سرعت آتش  3NO-Rو COOR-R يا  H-O-O-R هاي آلي

 . هستند مستثني قاعده اين از که  پتاسيم و

 

 حذف مواد سوختني -9-3-3

ا ه، جدا کردن منابعي که تاکنون حريق به آنجابجا کردن مواد، نامکان پذير بوده و با قطع جريا اين روش در ابتداي بروز حريق

 .شود، کشيدن ديوارهاي حائل و يا خاکريز و همچنين رقيق کردن ماده سوختني مايع را شامل مينرسيده

 

 آتش كننده خاموش مواد  -9-4

 آب -9-4-1

 همان. دباشنمي آشنا آن با افراد تمام  که است روشي ترين موثر حال عين در و ترين ساده از يکي حريق کنترل براي آب از استفاده

 و مخاطره ايجاد نابجا ياستفاده در تواندمي هم اندازه همان به باشد مفيد آتش کردن خاموش در تواند مي آب از استفاده که اندازه

 . نمايد خسارات يا حريق گسترش

 : آب مزاياي

 . نيست الزم آن کامل تصفيه رمنظو اين براي که خصوصا است، ارزان و فراوان •

 . شودمي جاري براحتي برزنتي و الستيکي فلزي، مجاري در و داشته آسان انتقال قابليت و پايين ويسکوزيته •

 .  کندمي مطرح مطلوب کننده سرد يک بصورت را آن که بوده بااليي ويژه گرمايي ظرفيت داراي •

 تنها سانتيگراد درجه 2000 در که طوريه ب. شودنمي تجزيه نيز باال دماي در حتي است، حرارت اثر بر تجزيه قابل غير •

 .شوندمي تجزيه هايشمولکول دهم يک

 . است 2CO از ترکننده سرد برابر 5/6 مساوي، حجم در که بطوري دارد بااليي کنندگي سرد توان •

 :آب معايب

 . است مشکل متحرك اطفاء در آن نقل و حمل لذا است وزن سنگين •

 )ولتاژ متناوب باالي دهدمي افزايش را گرفتگي برق خطر دارد، وجود برق جريان که هايي محل در است، الکتريسيته هادي •

 ولت خطرناك است(. 25
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 قحري خود از کمتر گاهي که دارد ييباال تخريب قدرت شود پاشيده فشار تحت آب که زماني است، تخريب خطر داراي بآ •

  نيست

 . توليدي محصوالت و اثاثيه ،مواد مانند. گردندمي خسارت دچار آب با ترکيب اثر در محصوالت و مواد حريق اطفاء هنگام •

 پرتاب باعث روغن يا نفت مثل اشتعال قابل مايعات روي به پاشيدن هنگام در تبخير هنگام آب حجم افزايش خاطر به •

 . شودمي باعث را حريق گسترش و شده آن پاشش و انفجار مايعات، شدن

 از آب به عنوان خاموش کننده در آزمايشگاه نمي توان استفاده نمود.موأل مع •

 نشاني آتش كف-9-4-2

 سازي حباب و شده مخلوط آب و هوا با ساز کف لوله سر توسط شدن پاشيده هنگام در کف. گرددمي تهيه محلول بصورت کف

 صعود و اکسيژن رسيدن مانع و پوشانده را حريق روي تواند مي دارد که فراواني گسترش با استفاده، هنگام در کف. گيردصورت مي

 مايعات مخصوصا احتراقي ماده سطح روي شدن پخش و آن خوب توسعه کف، از دراستفاده مهم نکته شود.مي حريق از ناشي گازهاي

 . باشدمي آن سبکي بدليل اشتعال قابل

  كننده خاموش پودرهاي-9-4-3 

 براي هساد و متداول هاي راه از يکي هستند فسفات يا سولفات کربنات، بنيان  داراي معموال که ياييشيم مواد از برخي از استفاده

 از جلوگيري و آتش پوشاندن باعث و شده پاشيده حريق روي شيميايي پودر. است آن کردن خفه طريق از آتش کردن خاموش

 کپسول در هاآن چسبندگي  امکان و ندارند خوبي پايداري ادسانتيگر درجه 60 باالي حرارت در پودرها. گرددمي اکسيژن رسيدن

 پودر باشد ريزتر ذرات قطر هرچه. است ميکرون 10-75 حدود سازنده شرکت و مواد نوع به بسته پودر هايدانه قطر. شودمي زياد

 . است موثرتر

   2CO گاز-9-4-4

. نيست الکتريسيته هادي و بوده 5/1چگالي داراي که هوا از ترنگينس و سمي غير بو، بي احتراق، قابل غير است گازي اکسيدکربندي

 دوم ا،هو عبور مقابل در مقاوم سنگين اليه يک تشکيل با آتش کردن خفه اول: است صورت سه به حريق هنگام آن عمل مکانيسم

 . آتش کردن سرد سوم و حريق محوطه اطراف در هوا اکسيژن کردن رقيق

 با مواد که مواردي در لذا شودنمي حريق محيط در موجود مواد به خسارت باعث که است اين 2CO زگا مهم خصوصيات از يکي

 دمع بدليل زيرا است مناسب بسيار الکترنيکي و الکتريکي هاي حريق براي 2CO ت.اس بآ از مناسبتر شوندمي حريق دچار ارزش

 .شودنمي خرابي يا اتصال باعث باقيمانده مواد وجود عدم و برق هدايت

  

 حریق  بر حسب ماده سوختني  بنديدسته  -9-5

 : ازسوختن مواد خشک و يا جامد، مانند چوب ،  پارچه ، پنبه ، کاغذ و ... بوجود مي آيد. Aکالس  -

 : از سوختن مايعات قابل اشتعال مانند روغن و نفت، بنزين، حاللهاي شيميايي و ... بوجود مي آيد. Bکالس  -

تجهيزات الکتريکي نيز در برخي منابع در همين گروه  ز سوختن گازهاي قابل اشتعال مانند متان و ... بوجود مي آيد.: ا Cکالس  -

 گيرند.قرار مي
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 : از سوختن فلزات قابل اشتعال مانند منيزيم، تيتانيم، سديم و... بوجود مي آيد. Dکالس  -
 

 

 كپسولهای اطفای حریق -9-6

 حسب بر که شودمي محسوب دستي حمل قابل هايهکنند خاموشو جز وسيله اين  است آتش دنکر خاموش براي يلهوس نوعي نشاني تشآ کپسول

  .کنندمي فشرده آن در گاز مقداريهمراه  به را ...و  کف پودر،، آب دي اکيد کربن،مانند مختلف ترکيبات آتش نوع

 

  2COكپسولهای اطفای حریق  -9-6-1

 (  استاين کپسولها قرمز با نوار سياه رنگ  NFPA)در استاندارد 

خصوصيات مطلوبي در اطفا حريق  دي اکسيد کربن دارايمناسب هستند.  Cو  A ،Bبراي کالس 

  است،آنجا که به صورت گاز  دهد و از. قابل اشتعال نبوده و با تعداد زيادي از مواد واکنش نمياست

 يابد عالوه بر اين در حالت گازي و حتي در فازتواند در تمام جهات حريق نفوذ کرده و گسترش مي

ناشي يق اطفا حرتوان براي ، بنابراين مييستناي جريان نشود رساجامد بسيار ريز که برفک گفته مي

رصد کيب دباشد زيرا ترماده خاموش کننده بسيار مهمي مي اين برقي از آن استفاده نمود. از تجهيزات

يد. نمااتمسفر را رقيق نموده از بروز حريق هاي بزرگ جلوگيري ميدهد و اکسيژن محيط را کاهش مي

صورت مستقيم بروي حريق ه ويژه زماني که به ب توجه بوده، قابلاثر خنک کنندگي آن  دقت شود که

از  براي جلوگيري از انتقال سرما به دست متفاوت 2COنازل کپسول به همين دليل  استفاده شود.

 ه است.طراحي شدساير کپسول ها 

 آب كپسولهای اطفای حریق  -9-6-2

 (استرنگ اين کپسولها قرمز  NFPA)در استاندارد 

ه بسته ب است کهآب  بهترين خاموش کننده ،گذارنده جاي ميکه از خود خاکستر ب Aکالس  موادبراي 

  .دشواستفاده مي به صورت غرق کردن يا غوطه ور کردن ه صورت جت،بشرايط آب به صورت مه پاش، 

برق به عنوان عامل ايجاد حريق  که مرتبط با تجهيزات الکتريکيهاي توجه شود که در آتش سوزي

 استفاده از آب ممنوع است. ،شودمي)جامد، مايع ،گاز(  سبب آتش گرفتن مواد وشود محسوب مي

 د.ده کرنبايد استفاکن در مواردي که سوختن ناشي از روغن يا چربي است از اين خاموش به عالوه،
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 كپسولهای اطفای حریق پودری -9-6-3

  (  استها آبي ويا قرمزبا نوار آبي رنگ اين کپسول 1NFPA)در استاندارد 

سوزي شبيه يک پتو از رسيدن اکسيژن به آتش و تداوم آتش مناسب است. Dبراي کالس    

د رات پودر در هوا شعاع ديدقت به اين نکته الزم است که به علت پراکنده شدن ذکند. جلوگيري مي

پودر خشک براي اطفا حريق مايعات بازده کمتري دارد. البته مي توان از آن شود. به عالوه کم مي

ته گذاش يبر جا را ياتاثر خاموش کننده پودرياستفاده از براي اطفا حريقهاي برقي استفاده نمود. 

 و نياز به نظافت پس از اطفا ندارد.

 اطفای حریق كف )فوم(  كپسولهای -9-6-4  

 و يا قرمز با نوار کرم مي باشد( رنگ اين کپسولها کرم NFPA)در استاندارد 

 از اشتعال حال در ماده سطح پوشاندن با کف کننده خاموشمناسب است.  Bو  Aبراي کالس 

 قابل مايعات مخصوص وزن از کمتر آن مخصوص وزنده و کر جلوگيري آتش به هوا اکسيژن رسيدن

 ساير به نسبت کننده خاموش اين کاربرد .درونمي پائين و گشته شناور آن سطح در لذا، است عالاشت

  است. کمتر هاخاموش کننده

 هاي ناشي از تجهيزات الکتريکي استفاده نشود.سوزيبراي آتش

 

 مکانیزم عمل كپسول آتش نشانی -9-7

پسول مناسب را براي خاموش نمودن ک تفاده از برچسب روي کپسول ها،آتش سوزي را تشخيص دهيد تا بتوانيد با اسنوع در ابتدا 

 .مليات زير را به ترتيب انجام دهيدع ز انتقال کپسول به محل آتش سوزي،آتش انتخاب کنيد. بعد ا

  .ضامن را بکشيد .1

  .دبگيري آتش هايو نه شعله (در حال سوختن)ماده  مرکز آتش کپسول را به سمتو نازل شيلنگ  .2

 . ره را فشار دهيددستگي .3

  اصطالحأ آتش را با خاموش کن جاروب کنيد. از يک سو به سوي ديگر آتش،و با حرکت نازل با حرکت  .4

 

                                                           
1 National Fire Protection Association 
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 نکات مهم:

 قطع جريان گاز و برق است. هنگام وقوع حريق ولين گاما-

 نشاني اطاع دهيد.راکز آتشقادر به اطفاي حريق هستيد فورا منطقه را ترك کنيد و به سايرين و مکه اگر مطمئن نيستيد -

 .در صورتي که فردي دچار حريق شده هرگز به حالت ايستاده اقدام به خاموش کردن و استفاده از پتوي ضد حريق نکنيد -


