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  اصول كلي كار در آزمايشگاه عمليات واحد

ماسك و عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش   ،دستكش  ، هرگز بدون روپوش -1
 .نكنيم 

استفاده از اين وسايل مي تواند منجر . هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم   -2
 .به بروز خطرات جدي شود 

در صورت نياز اجباري به ترك . هر گز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقب رها نكنيم   -3
وه توضيحاتي در مورد نح "محل يا در مورد آزمايشهاي نيازمند به زمان طوالني حتما

نكات ايمني آن ازمايش را به يكي از دوستان خود يادآوري كرده  و از او بخواهيم مواظب 
 .آزمايش باشد

هر گز ظرف حاوي مواد و محلول ها را  بدون درپوش محكم نگهداري نكنيم تا ضمن جلو  -4
گيري از آلودگي هواي آزمايشگاه موجب تبخير شدن مواد شيميايي و هدر رفت آن 

 .نباشيم
ت موجوددر آزمايشگاه را شناسايي نموده و روشهاي مناسب مقابله با آنها را خطرا -5

 .بياموزيم
 .محل كپسول هاي  آتشنشاني را شناسايي كرده و روش استفاده آنها را بياموزيم - 6
قبل از كار با مواد شيميايي ابتدا خواص آنها را شناسايي كرده خطرات آنها را شناسايي  -7

 .ين خطرات را فرا گيريم نموده و روش مقابله با ا
 .با عالئم و هشدارهاي ايمني آشنا شويم  -8
 .مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم -9

 .به ظرف حاوي مواد و محلولها بر چسب مناسب را الصاق كنيم "حتما -10
محيط ازمايشگاه . از هر گونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد  -11

  .آلوده به مواد سمي و خطر ناك هستند
هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه اي ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر يكنواخت  -12

شدن جريان آب و ثابت شدن فشار آن شويد و سپس وسايل موردشستشو را در مسير 
و ) در اثر فشار ناگهاني آب(تا از رها شدن وسايل از دست . جريان آب قرار دهيد

 .كستن آنها جلوگيري شودش
حتي االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم در صورت نياز از كمك ساير  -13

 .افراد استفاده نماييم
در صورت نياز به زمان طوالني جهت انجام آزمايش بجاي انجام آن تا ساعتهاي انتهايي  -14

 .روز بهتر است آزمايشها را زود تر شروع نماييم
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لولها ي خطر ناك و آالينده محيط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالي مواد و مح -15
 .نكنيم

 .پرهيز نماييد "از شوخي با يكديگر در آزمايشگاه جدا - 16
لباسهاي  –در روزهاي كار در آزمايشگاه لباس مناسب بپوشيد از پوشيدن دمپايي باز  -17

 .لباسهاي شل و آويزان اجتناب كنيد –آستين كوتاه 
 .آن را با آب كافي بشوييد "مواد شيميايي روي پوست يا چشم ريخته شود حتماچنانچه  -18
 .هر حادثه هر چند كوچك را به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيد -19
هنگام كار با شعله گازي ضمن رعايت احتياط دستها و بازوها و لباسها و مو هاي سر  -20

 .خود را از شعله دور نگهداريد
 .توجه كنيد "اي دقيقابه برچسب هاي روي مواد شيمي -21
 .هميشه اسيد را بر روي آب اضافه نماييد -22
 .روشن نماييد "هنگام كار در آزمايشگاه فن مربوط به تهويه را حتما -23
فن هود را  "مواد شيميايي  داخل هود را هر گز از آن خارج ننماييد و موقع كار حتما -24

 .روشن نماييد
چون هوا پر از بخارات الكل . شن نكنيد هر گز در محل آزمايشگاه كبريت و يا فندك رو   -25

 .و نرمال هگزان و غيره است و خطر آتش سوزي وجود دارد
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  مقرات كار با دستگاه تبخير كننده فيلمي
 .دستور كار را مطالعه نماييد "قبل از انجام كار با دستگاه حتما -1
شيرهاي دستگاه از قبل از شروع كار با دستگاه نحوه كار و همچنين باز و بسته كردن  -2

 .استاد ويا مسئول آزمايشگاه بپرسيد
از دستكش چرمي استفاده نموده و با احتياط كامل شير  "براي باز كردن شير بخار حتما -3

 .بخار را باز كنيد
 .بعد از اينكه لوله شيشه اي دستگاه به حد كافي داغ شد شير خوراك را تا نصف باز كنيد  -4
 .باز كرده و دبي آب خروجي را در حد ائده ال نگهداريد شير كندانسور آب را به آرامي -5
جهت مكش خوراك به داخل لوله شيشه اي شير وكيوم را به آرامي باز كرده و سطح  - 6

 .خوراك را در حد تعيين شده نگهداريد
 .براي قرائت دما ي بخارات ورودي به كندانسور از نردبان مناسب استفاده نماييد -7
در كنار دستگاه  "دستگاه را به حال خود وا نگذاشته حتما -ههرگز در هنگام كار دستگا -8

 .باشيد
بعد از اتمام آزمايش مواد شيميايي را در ظرف مناسب خود ريخته و درب ظرف را محكم  -9

 .بسته و در انبار بگذاريد
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  مقرارت كار با دستگاه استخراج مايع مايع
 .مطالعه نماييدقبل از انجام كار دستور كار آزمايش را  -1
 .هنگام تهيه مواد خوراكي رعايت نكات ايمني را رعايت فرماييد -2
از ظرف همان مواد استفاده كرده و در انتهاي  "در هنگام تهيه مواد خوراكي آزمايش حتما -3

 .آزمايش نيز مواد مصرف شده را در همان ظرف بريزيد
 .نماييداسيد را روي آب اضافه  "موقع تهيه اسيد استيك با آب حتما -4
از عينك و دستكش استفاده كرده و دي كلرو متان  "موقع تزريق خوراك به دستگاه حتما -5

 .را در مخزن استيل و اسيد استيك با آب را در استوانه شيشه اي بريزيد
از پارچ  مخصوص استفاده نموده و مواد را در مقياس كم  "موقع ريختن خوراكها حتما - 6

 .ي با استفاده از نردبان در محل مناسب بريزيدبرداشته و ضمن رعايت نكات ايمن
بعد از اينكه خوراكها را در محل مناسب ريختيد شير فلكه مخزن را بسته فيوز دستگاه را  -7

 .روشن كرده و آب كندانسور آب را به حد كافي باز نماييد
در طول آزمايش دستگاه را ترك نكرده مواظب سرريزشدن دي كلرومتان در لوله شيشه  -8

 .اشيداي ب
بعد از اتمام زمان آزمايش اول فيوز برق را قطع كرده و بعد از پنج دقيقه شير كندانسور را  -9

 .ببنديد
مواد باز يابي شده را در ظرف  -10

مخصوص خود ريخته و ضمن 
از فاز پسماند  -وزن كردن آنها 

نمونه بر ) اسيد استيك با آب(
داشته آن را تيتر كرده و وسايل 

و در جاي تيتراسيون را شسته 
 .خود قرار دهيد

هنگام استفاده از پي پت هرگز از 
دهان خود استفاده نكنيد بلكه از 

  .پوار استفاده نماييد
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  مقرارات كار با دستگاه استخراج جامد مايع
 .قبل از انجام كار دستور كار آزمايش را مطالعه نمائيد -1
 .فرمائيدهنگام تهيه مواد مصرفي آزمايش نكات ايمني را رعايت  -2
بعد از تهيه مواد مصرفي آزمايش يعني نرمال هگزان و سويا آنها را در محل هاي مناسب  -3

 .خود ريخته و نحوه كار دستگاه را از استاد خود بپرسيد
بعد از اينكه مواد را در جاي خود ريخته ايد با احتياط كامل فيوز دستگاه را روشن كرده و  -4

 .باز كنيدبعد شير كندانسور آب را به آرامي 
بعد از بجوش آمدن مواد دماسنجهاي مخصوص هر قسمت را طبق فرم نمونه داده شده  -5

 .ياداشت نمائيد
بعد از اتمام زمان آزمايش اول فيوز برق را قطع كرده و بعد از پنج دقيقه شير كندانسور  - 6

 .آب را ببنديد
مقدار روغن از بشر نمونه را در ظرف مخصوص خود ريخته واز نمونه جهت اندازه گيري 

كوچك استفاده كنيد و 
ضمن وزن كردن نمونه 

برداشت شده آنرا در آون 
درجه به  60در دماي 

مدت بيست دقيقه نگه 
 .داريد
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  مقررات كار بادستگاه خشك كن دوار
 .قبل از انجام كار دستور كار را مطالعه فرماييد -1
 .از مسئول آزمايشگاه كمك بخواهيدجهت تهيه مواد مصرفي آزمايش مورد نياز  -2
بعد از تهيه مواد مصرفي كليد برق دستگاه را روشن كرده و منتظر گرم شدن هيتر  -3

 .درجه منتظر بمانيد 140دستگاه و رسيدن دماي بعد از گرمكن به 
كليد دوران خشك كن را روشن كرده و خوراك را در  140بعد از رسيدن دماي هيتر به  -4

آرامي با قاشق در قيف باالي قسمت دوران بريزيد و دماسنجهاي  زمان چهل دقيقه به
مربوط به قسمتهاي مختلف دستگاه را طبق فرم نمونه در زمانهاي قيد شده ياداشت 

 .نمائيد
 موقع كم و زياد كردن دريچه فن دستگاه رعايت نكات ايمني را مد نظر داشته باشيد -5

در ظرف مخصوص ريخته و به متصدي بعد از اتمام آزمايش مواد مصرفي آزمايش را  - 6
 .آزمايشگاه تحويل دهيد
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  مقررات كار با دستگاه تبخير كننده دو مرحله اي
 .قبل از انجام آزمايش دستور كار را بخوبي مطالعه نمائيد -1
 .از دستكش چرمي استفاده نماييد "در هنگام باز و بسته كردن شيرهاي بخار حتما -2
 .شير وكيوم از هواگيري كامل دستگاه اطمينان حاصل نمائيد قبل از باز كردن شير بخار و -3
 .موقع كار بر روي قسمت باالي دستگاه مواظب افتادن از روي دستگاه باشيد -4
موقع اندازه گيري مقدار بخارات مصرف شده و آب هاي گرم جمع آوري شده در تانك  -5

 .هاي محصول مواظب دستهات باشيد
بيش از اندازه باز نكرده و طبق دستور كار فشار بخار را هيچوقت مقدار شير فلكه بخار را  - 6

 .تنظيم نمائيد
 .بعد از اتمام ازمايش تمامي مخزن هاي آب را باز كرده و وزن نمائيد -7
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  مقررات كار با دستگاه جذب گاز
 .دستور كار را مطالعه نماييد "قبل از شروع آ زمايش حتما -1
كردن كليد اصلي برق كليد هاي كمپرسور هوا و پمپ آب را روشن نموده و بعد از روشن  -2

 .مقدار فشار هوا و آب را بر روي عدد خواسته شده قرار دهيد -با شير فلكه هاي هر كدام
مانومتر هاي آبي قسمت هاي مختلف ستون  2بعد از تنظيم موارد خواسته شده در بند  -3

 .برج را ياداشت نمائيد
كه هاي تنظيم هوا وآب را در موقعيت مناسب ديگر قرار دهيد و فشار دوباره شير فل -4

 .مانومترها را ياداشت كنيد
بعد از اتمام ياداشت برداري مانومترها شير فلكه گاز بر روي دستگاه را تا آخر باز كرده و  -5

 .را باز كرده و بر روي عدد شش بار نگه داريد CO2بعد شير فلكه كپسول 
جذب شده  باالي برج  CO2سنج مقدار   CO2 پنج دقيقه با دستگاه بعد از گذشت زمان  - 6

 .وسط برج و پايين برج را اندازه گيري كرده و ياداشت نماييد –
جذب شده را اندازه گيري كرده  CO2سه مر تبه با تغير دادن فشار آب و فشار هوا مقدار  -7

 .ودر قسمتهاي مختلف ياداشت نماييد
يشه اي كليد اصلي را بالفاصله به داخل فشار داده تا در صورت طغيان آب در برج ش -8

 .جريان برق قطع شود
بعد از اتمام آزمايش شير  -9

را بسته و كليد  CO2فلكه 
كمپرسور هوا و آب را 

 .خاموش نماييد
بعد از آن مرحله كليد  -10

پمپ بازيابي را روشن كرده 
وشير فلكه آب را تا نصف 
باز كرده و از طريق مكش 

سط اجكتور ايجاد شده تو
Co2  جذب شده بر آب را

و بعد  از آن خارج نمائيد
 .دستگاه را خاموش نماييد
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  مقررات دستگاه برج اكنده و سيني دار
 "قبل از شروع آزمايش دستور كار را مطالعه كرده و موارد ايمني خواسته شده را كامال -1

 .رعايت فرماييد
 .مخزن مناسب بريزيدخوارك دستگاه را طبق دستوركار تهيه كرده و در  -2
 .شير فلكه بخار و همچنين كندانسور آب را با رعايت مسائل ايمني به آرامي باز كنيد -3
 .شلنك خروجي كويل حرارتي را در يك ظرف محتوي آب سرد قرار دهيد -4
 .درجه باشيد 80منتظر تبخير الكل در دماي  -5
اه به حالت پايا درجه رسيد و دستگ 80بعد از اينكه در جه حرارتي مخزن خوراك به  - 6

وسط برج و پايين برج نمونه  –رسيد بعد از بيست و پنج دقيقه از قسمتهاي باالي برج 
درجه با الكل سنج درجه الكلي آنرا اندازه  16برداشته و بعد از رساندن دماي نمونه به 

 .گيري نماييد
پيوسته شير  اين كار را در فواصل زماني خواسته شده تكرار كرده و پس از دو ساعت كار  -7

بخار را بسته و مقدار بخارات مصرف شده را اندازه گيري كرده و با احتياط كامل به 
  .فاضالب بريزيد

  


