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 پليمرها يندافر اصول كلي كار در آزمايشگاه

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

براي كار با برخي مواد خاص استفاده از تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي الزمست. يعني بايد از دستكش و 
معمولي كارآيي الزم را  ماسك و ساير وسايل مخصوص براي كار با آن مواد استفاده كنيم و تجهيزات ايمني

  ندارند. 
 شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيم. - 2
هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم. استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به بروز خطرات جدي  - 3

  شود. 
اجباري به ترك محل يا در مورد  هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيم. در صورت نياز - 4

هاي نيازمند به زمان طوالني، حتما توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آزمايشگر، تلفن تماس، مواد در آزمايش
  حال واكنش و احتياطات الزم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم.

نكنيم تا ضمن جلوگيري از آلودگي هرگز ظروف حاوي مواد ومحلول ها را بدون درپوش محكم نگهداري  - 5
  ها با مواد خارجي جلوگيري شود. هواي آزمايشگاه، از آلودگي نمونه

  مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري و بقيه را در محل مناسب انبار نماييم. - 6
  خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي نماييم و روشهاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيم.  - 7
  نشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيم. هاي آتشمحل كپسول - 8
ش مقابله با قبل از كار با مواد شيميايي، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايي نموده و رو - 9

  گيريم.  اين خطرات را فرا
  م و هشدارهاي ايمني آشنا شويم. يبا عال -10
  مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم.  -11
  روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غير الزم نگهداريم.  -12
   وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار دهيم. -13
  ها برچسب مناسب را الصاق نماييم. حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلول -14
از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به مواد سمي و  -15

  خطرناك است. 
يكنواخت شدن جريان آب  اي، ابتدا شير آب را باز نموده و منتظرهنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه -16

و ثابت شدن فشار آن شويد و سپس وسايل مورد شستشو را در مسير جريان آب قرار دهيد تا از رها شدن 
  وسايل از دست (در اثر فشار ناگهاني آب) و شكستن آنها جلوگيري شود.

ير افراد استفاده االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساحتي -17
  نماييم. 
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هاي انتهايي روز بهتر است در صورت نياز به زمان طوالني جهت انجام آزمايش، بجاي انجام آن تا ساعت -18
  ها را زودتر شروع نماييم. آزمايش

مواد و محلولهاي خطرناك و آالينده محيط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالي نكنيم. اين مواد و  -19
  طريق مقتضي دفع گردند.ه آوري و بها بايد جمعلمحلو

  
  

  مواد شيميايي قوانين ايمني كار با

  

   .ماستفاده نمائيهاي مخصوص در صورت لزوم هاي ايمني و ماسكاز عينك مزماني كه در آزمايشگاه حضور داري - 1
  
  
 
  
  
  
  .ماز خوردن، آشاميدن و جويدن آدامس در آزمايشگاه خودداري كني - 2
  
  .ماز شوخي با يكديگر در آزمايشگاه جداً پرهيز نمائي - 3
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هاي آستين كوتاه، هاي روباز، لباساز پوشيدن دمپايي، كفش .مدر روزهاي كار در آزمايشگاه لباس مناسب بپوشي - 4
 .مو آويزان و همراه داشتن جواهرات پرهيز نمائيهاي شل لباس

 
 
 
 
  
  
  چنانچه مواد شيميائي روي پوست يا چشم  - 5

  . مريخته شود حتماً آن را با آب كافي بشوئي
 
 
 
  
  
  .مهر حادثه اي را هر چند كوچك به مسئول آزمايشگاه يا استاد مربوطه گزارش كني - 6
  
  
  
  
  .ماز چشيدن و استشمام مواد شيميائي در آزمايشگاه جداً پرهيز نمائي - 7
  
  
  
ها و موهاي سر خود را از شعله دور ها، بازوها، لباسهنگام كار با شعله گازي ضمن رعايت احتياط دست - 8

  .منگهداري
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  .يمانجام دهايم راهنماي خود هماهنگ كردهاستاد  بارا كه  هاييتنها آزمايش - 9
  .مباشد از ساير دانشجويان دور نگهدارير حال گرم شدن و يا مخلوط شدن ميدهانه لوله آزمايش را وقتي د -10
  
  
  
  
  
  
  

اي و وسايل بعد از اتمام آزمايش كليه تجهيزات شيشه -11
اگر ظروف با آب  .مآزمايش را شسته و در جاي مخصوص قرار دهي

سولفوكروميك يا مواد شوند، آنرا با محلول  گرم پاك نمي
طور كلي وقتي از تميز بودن ه ب .مديگر تميز نمائي  كنندة پاك

شويم كه اگر آنرا از آب مقطر پر كرده و خالي  ظرفي مطمئن مي
كنيم قطرات آب در جدار آن باقي نماند. ميز كار و دستشوئي بايد 

  عاري از مواد ريخته شده و زباله باشد.
  

  .ماز لنزهاي چشمي استفاده ننمائي گاه به هيچ عنوانـ هنگام كار در آزمايش12
  .مـ به برچسب روي مواد شيميائي دقيقاً توجه كني 13

                        
  .مهميشه اسيد را به روي آب اضافه نمائيدر هنگام اختالط آب و اسيد،  -14
  
  
  

  .مپت هرگز از دهان خود استفاده ننمائيهنگام استفاده از پي -15
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  تا آلوده به مواد شيميايي نگردند. مكيف، كتاب، كت يا ساير وسايل خود را روي ميز آزمايشگاه قرار ندهي -16
  .متنهايي كار نكني هرگز در آزمايشگاه به -17
  
  
  

  .مهنگام كار در آزمايشگاه فن مربوط به تهويه را حتماً روشن نمائي -18
  
  

و عمليات مربوط به استفاده از آنها را زير هود انجام  ممواد شيميايي داخل هود را هرگز از آن خارج ننمائي -19
  .مشوند، در زير هود حرارت دهي . موادي را نيز كه در موقع  حرارت پرت ميميده
  

در صورت بروز هرگونه احساس ناراحتي در موقع كار با مواد شيميايي به پزشك مراجعه نموده و در صورت  -20
  .مامكان برچسپ مواد شيميايي را نيز به پزشك نشان دهي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  آزمايشگاهيمقررات كار با هود 
  
  
  
  
 
  
 
 
  
- در هنگام كار با دستگاه حتماً از محكم و سالم بودن باالزنندة درب شيشه - 1

  .ماي آن اطمينان حاصل نمائي
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  .مدر هنگام كار با دستگاه تهوية آنرا روشن نمائي - 2
  .ماگر با مايعات سنگين كار مي كنيد حتماً در هنگام كار سر و صورت خود را عقب نگه داري - 3
  .ماز وارد نمودن سر خود در داخل هود به هنگام كار  جداً پرهيز نمائي - 4
  .مبعد از اتمام كار داخل هود را حتماً شستشو دهي - 5
  

  مقررات ايمني در استفاده از فايل مواد شيميايي 
  .مقبل از استفاده از مواد شيميايي حتماً به عالئم هشدار دهنده برروي برچسب ظروف مواد شيميايي توجه نمائي - 1
  .مدر هنگام برداشتن مواد شيميايي حتماً از پي پت استفاده نمائي - 2
  .مپت به هيچ عنوان از دهان خود استفاده نكني زمان بكار بردن پي - 3
  .مب ظروف مواد شيميائي سروصورت خود را عقب نگهداريدر هنگام باز كردن برچس - 4
  .ماسيد را بتدريج به آب اضافه نمائي …و pHجهت تنظيم  - 5
  .مدر فرايندهاي گرمازا حتماً از گيره يا دستكش جهت گرفتن لوله آزمايش يا بشر استفاده نمائي - 6
  .مدر هنگام  استفاده  از مواد شيميائي حدالمقدور از دستكش استفاده نمائي - 7
  .ماز استشمام  مواد شيميائي جداً پرهيز كني - 8
  ان رها نشود.مكه به علت وزن سنگين از دست مدر هنگام برداشتن مايعات سنگين حتماً مواظب باشي - 9

  .مير هود انجام دهيرا حتماًدر ز…هر گونه آزمايش با مايعات سنگين و -10
  .مدر هنگام كار با مايعات سنگين، سيستم تهويه هوا را روشن نمائي -11
  .مدر صورت ريخته شدن مواد شيميائي بر دست و صورت حتماً آن را با مقدار كافي آب و صابون شستشو دهي -12
مايعات سنگين و مواد شيميائي خاص را پس از استفاده در محل خود قرار داده و حتماً آنها را دور از نور و  -13

  .محرارت نگهداري
  .مپس از استفاده از مواد شيميائي درب آنها را بسته و سپس در محل خود قرار دهي -14
  .مئول آزمايشگاه مشورت نمائيدر صورتيكه آشنائي كافي با مواد شيميائي نداريد حتماً با مس -15
  .موسايل مورد استفاده خود را حتماً پس از اتمام آزمايش شسته و در محل خود قرار دهي -16
  .مدر صورت بروز هر گونه مشكل حتماً مسئول آزمايشگاه را مطلع نمائي -17
 
  
  دستگاه پرسمقررات ايمني كار با  
  دستگاه در هنگام كار الزامي است.ول ئبراي كار با دستگاه پرس حضور مسـ  1
  .مقبل از شروع  كار با دستگاه از پارامترهاي عملياتي دستگاه اطالع حاصل نمائي - 2
  .ماز عدم اتصال برق به بدنه دستگاه اطمينان حاصل نمائي - 3
  .مـ از كار كردن مداوم و زياد دستگاه جلوگيري نمائي 4
  .مهنگام كار دست نزنيـ به قسمت مكانيكي و بدنه دستگاه در  5
  .مبعد از استفاده از دستگاه هنگام برداشتن مواد دستگاه را خنك نمائي - 6
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  .مش بودن دستگاه اطمينان حاصل كنيبعد از اتمام كار از خامو - 7
  .مرا تميز نمائي محل كار خود محيط اطراف و - 8
  .مع را به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيدر صورت مشاهده هر گونه خرابي در عملكرد دستگاه بالفاصله موضو - 9
 

    برابندركن داخلي مخلوطمقررات كار با 
  ول دستگاه در هنگام كار الزامي است.ئحضور مس كنمخلوطبراي كار با دستگاه  - 1
  شود.استفاده ميهاي آنها پليمري و افزودنيمواد  اختالطجهت كن مخلوطدستگاه  از - 2
  .متميز بودن محفظه اختالط اطمينان حاصل كنيقبل از شروع به كار از  - 3
  .ممكانيكي و بدنه دستگاه دست نزني هايبه قسمتدر هنگام كار  - 4
  .منمائي تميزمواد دستگاه را  و پس از تخليهبعد از استفاده از دستگاه  - 5
   .مبعد از اتمام كار از خاموش بودن دستگاه اطمينان حاصل كني - 6
  .مرا تميز نمائي ر خودمحل كا محيط اطراف و - 7
 
 

  رئومترمقررات ايمني كار با 
  براي كار با دستگاه رئومتر حضور مسئول دستگاه در هنگام كار الزامي است.ـ  1
  شود.رئولوژيكي مواد پليمري استفاده ميخواص گيري دازهدستگاه رئومتر جهت انـ  2
  .مكپسول نيتروژن اطمينان حاصل كنيشير از باز بودن  - 3
  .ممكانيكي و بدنه دستگاه دست نزني هايبه قسمتدر هنگام كار  - 3
  .مبعد از استفاده از دستگاه هنگام برداشتن مواد دستگاه را تميز نمائي - 4
  .مش بودن دستگاه اطمينان حاصل كنيبعد از اتمام كار از خامو - 5
  .مرا تميز نمائي محل كار خود محيط اطراف و - 6
  

 كشش با دستگاه اصول ايمني و قوانين كار

 .شودخواص مكانيكي پليمرها استفاده ميدستگاه كشش جهت اندازه گيري  - 1
  .مبه قسمت مكانيكي و بدنه دستگاه در هنگام كار دست نزني - 2
  .مبعد از استفاده از دستگاه هنگام برداشتن مواد دستگاه را تميز نمائي - 3
   .ماطمينان حاصل كنيبعد از اتمام كار از خاموش بودن دستگاه  - 4
 .مرا تميز نمائي محل كار خود محيط اطراف و - 5


