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  مقدمه

طلبد. ايمني اولويت اول يرا م يكاملاط ياحتو  يدر هر دانشگاه هستند كه كار در آنها آگاه يدياز مراكز كل يكيشگاهها يآزما

 ييايميبات شيمستلزم كار با ترك  يعمل ييتهايفعالكه  يه افراد است، بخصوص هنگاميكل يت در آزمايشگاه برايبراي فعال

در  يستين قواعد بايا .ه و ارائه شده انديته يمنينكات مهم ا يبرخ ،شما ينان از آگاهيجهت اطمن فرم يدر ا. باشدخطرناك 

  رند. يتمام اوقات مورد توجه قرار گ

  اصول كلي كار در آزمايشگاه 
 

  د.يباشيم يمنيت نكات ايشگاه از لحاظ رعايم عملكرد خود در آزمايمسئول مستق هر فرد - 1

چ دانشجو وجود يه يشگاه برايبدون حضور استاد اجازه كار در آزمابخصوص د. يكار نكن شگاهيهرگز تنها در آزما - 2

 ندارد.

 د.يدست نزن ر مربوطيغ ييايميا ماده شيله، دستگاه و يچ وسيبه ه يدون اجازه و آگاهب - 3

ن كار استفاده يا يبرا يشگاهياز ظروف آزما يستين نبايشگاه وجود ندارد. همچنيدن در آزماياجازه خوردن و آشام - 4

 گردد.

ا يد يش جدياست. قبل از انجام آزما دهين گردييشما تع يد كه برايرا انجام ده ييش هايد آزمايشما تنها مجاز هست - 5

 د.يد استاد خود را مطلع بسازياستفاده از روش جد

 د.يكن يشگاه خودداريط آزمايدر مح يعمل يهايو نامربوط، بخصوص شوخ يت اضافياز هرگونه فعال - 6

و  يسيگزارش نودستور كار، برگه  يستيد. تنها لوازم در دسترس بايكن يشگاه خودداريبه آزما ياز آوردن لوازم اضاف - 7

 شود. يدر اتاق مخصوص نگهدار يستيف، كتاب و ... بايل كير لوازم از قبيد. ساندستورالعمل ها باش

 د.يمخصوص خود قرار ده يرا پس از استفاده در جا يالهيد و هر وسيم نگهداريو تنظ اطراف خود را مرتب - 8

ها يد صندليد. مراقب باشيشگاه قرار دهيماز مخصوص آزير ميرا پس از استفاده در ز يشگاهيآزما يها يصندل  - 9

 ف و آلوده نگردند.يكث

تش ، كپسول آيمنيوش ا، ديچشم ينده هايه، شوياول ير جعبه كمك هاينظ يمنيزات اياز محل لوازم و تجه  - 10

 كجا قرار دارد. يدكمه اعالم آتش سوز و يد كه محل خروج اضطراريد. بدانيمطلع باشق يبه طور دقو ...  ينشان

 

از  يبات با بخارات سميا تركيه مناسب داشته باشد. هنگام كار با مواد آتش زا يد كه تهويكار كن يشه در محليهم  - 11

 د.يد. هرگز سر خود را داخل هود نبريهود استفاده كن
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 د.ياستاد خود را مطلع ساز فوراً ياا مشاهده حادثهيدر صورت احساس هرگونه خطر و   - 12

اسك، عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش نكنيم. بايد بدانيم كه براي كار هرگز بدون روپوش، دستكش، م  - 13

 با برخي مواد خاص استفاده از تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي الزمست. 

 شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيم.   - 14

 شود. منجر به بروز خطرات جدي مي تواندهرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم. استفاده از اين وسايل  - 15

هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيم. در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در مورد آزمايشهاي  - 16

نيازمند به زمان طوالني، حتما توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آزمايشگر، تلفن تماس، مواد در حال واكنش و 

 در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم. احتياطات الزم را 

هرگز ظروف حاوي مواد ومحلول ها را بدون درپوش محكم نگهداري نكنيم تا ضمن جلوگيري از آلودگي هواي  - 17

 آزمايشگاه، از آلودگي نمونه ها با مواد خارجي جلوگيري شود. 

 در محل مناسب انبار نماييم. ا مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري و بقيه ر - 18

 خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي نماييم و روشهاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيم.  - 19

 محل كپسول هاي آتش نشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيم.  - 20

ا شناسايي نموده و روش مقابله با اين آشنا شده، خطرات آنها رخواص آنها  قبل از كار با مواد شيميايي، ابتدا با  - 21

 خطرات را فراگيريم. 

 با عالئم و هشدارهاي ايمني آشنا شويم.  - 22

 مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم.  - 23

 روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غير الزم نگهداريم.  - 24

 يم. وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار ده - 25

 حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلولها برچسب مناسب را الصاق نماييم.  - 26

از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به مواد سمي و خطرناك  - 27

 است.

ن جريان آب و ثابت هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه اي، ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر يكنواخت شد - 28

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. 

 ده نماييم. حتي االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساير افراد استفا - 29
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در صورت نياز به زمان طوالني جهت انجام آزمايش، بجاي انجام آن تا ساعتهاي انتهايي روز بهتر است آزمايشها را  - 30

 زودتر شروع نماييم.

با  يينك دستشويرا داخل س ييايميب شين تركيد. هرگز چنديدفع كن يرا به طور مناسب ييايميعات شيه ضايكل - 31

د. از انداختن ينك استفاده كنيس يشستشو ياز آب برا ييايميه مواد شيبار تخل د. بعد از هريهم مخلوط نكن

عات ين گونه ضايد. ايكن ينك خودداريو ... داخل س يصاف يجامد، فلزات، آشغال، كاغذها ييايميبات شيترك

رچسب آنها در ظرف آشغال ب ييايميعات شيدر ظرف آشغال دفع گردند. قبل از انداختن ضا يبه طور مناسب يستيبا

 د.يكن ينك خودداريا باز در سي ديختن اسيد. از ريكن يابيرا به دقت ارز

د. يكن يگر بدن خودداريا هر قسمت دياز تماس دستها با صورت، چشم ها، دهان و  ييايميهنگام كار با مواد ش - 32

د. يز كنيدستگاه ها را تمش سطوح و يهر آزما يهاتد. در انيش با آب و صابون بشوئيدستها را قبل و بعد از هر آزما

 د..ياول خود برگردان يز را سر جايهمه چ

 ره مواد بدون اجازه وارد شوند.يا انبارها ذخيو شگاه يد آزماياسات به اتاق يستيان نبايدانشجو - 33

و را خاموش كرده، درب ظروف را بسته  يكيه لوازم الكتريفورا كل يستيد كه بايشگاه بدانيدر هنگام بروز آتش در آزما - 34

 ديگاز را ببند يهاكپسول

د يم لمس نكنيز و برنده را به طور مستقيد. هرگز مواد تيخود باش يز مراقبت دستهايهنگام كار با چاقوها و لوازم تم - 35

 د.يمحل آنها استفاده كن يمناسب برا يره هايبلكه از دستگ

شگاه با پزشك خود تماس يدر آزما د قبل از كاريو ... دار ي، آسم، باردارير آلرژينظ يك مشكل پزشكياگر شما  - 36

 د.يريبگ

 

  دنيلباس پوش

  د.ياستفاده كن يشگاهيآزما ينك هايحتماً از ع يشه ايلوازم ش دادنحرارت  و ييايميهنگام كار با مواد ش - 1

د. يكن يگشاد و جواهرآالت خوددار يدن لباسهايد. از پوشيش كردن از روپوش مخصوص استفاده كنيدر هنگام آزما - 2

استفاده هاي پاشنه بلند يا كفش ييشگاه از دمپايچ وجه در آزمايپا را بپوشاند. به ه يبه طور كامل رو يستيكفشها با

 د.ينكن

 

 تصادفات و جراحات
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عاً به استاد خود يره را سريو غ ي، سوختگيدگير بريا جراحت نظيره يختن مواد، نشت و غياعم از ر يهر حادثه ا - 1

 د.ينگزارش ك

 د.يبلند استاد خود را خبردار كن يبا صدا ، فوراًيت خونسرديخود با رعا يهمكالس يبرا يادر صورت بروز حادثه  - 2

 20ا دوش آب سرد حداقل يچشم  يده شود فورا با محلول شستشويت شما پاشا پوسيبه چشم  ييايمياگر ماده ش - 3

 د.يقه شستشو داده و در ضمن استاد خود را مطلع سازيدق

 د.يد. فورا استاد خود را مطلع بسازيوه دست نزنيهرگز به قطرات ج يوه ايستن دماسنج جكهنگام ش - 4

 

 ييايميحمل و نقل مواد ش

د. در صورت يكن يدن آنها خودداريدن و چشييه خطرناك هستند. از لمس كردن، پوشگايدر آزما ييايميهمه مواد ش - 1

 د.يريبگ ادي روش آن را از استاد خود ،خاص ييايميدن ماده شيلزوم بوئ

استفاده  ييايميالزم از مواد ش مقدارد. تنها به يكن يبرچسب آنها را بررس به دقت ييايمياستفاده از مواد شقبل از  - 2

 د.يكن

 د.يخود برنگردان يد را به ظرف اصليزا ييايميهرگز مواد ش - 3

 د.ين كار استفاده كنيا يبرا تپيا پمپ پي يكيد. از حباب الستيدن برنداريرا هرگز با مك مايع ييايميمواد ش - 4

 د.يگر، آنها را از بدن خود دور نگهداريبه ظرف د ياز ظرف ييايميهنگام انتقال مواد ش - 5

دها را به آب يشه اسيدقت كرده و هم يقو يدهايق كردن اسيد. هنگام رقيار دقت كنيدها بسيل اسدر هنگام حم - 6

د يصوص هنگام كار با اسد شده بخيد. مراقب حرارت توليد و محلول را تكان دهيبچرخان ياضافه كرده به آرام

 د.يك باشيسولفور

 د.يك آنها آتش روشن نكنيد. هرگز در نزديتش زا را به دقت حمل كنعات خطرناك آيما - 7

 د.يشگاه منتقل نكنيد را به خارج آزمار موايا ساي ييايميمواد ش - 8

  د.يارقدم برد يدها و بازها دقت كرده و به آهستگيبخصوص اس ييايميدر هنگام حمل و نقل مواد ش  - 9

 شه آالتيزات و شيحمل و نقل تجه

 د.يكن حمل يت عموديبخصوص قطعات بلند دقت كرده و آنها را در موقع يشه ايش يهنگام حمل لوله ها - 1

شكسته از برس بخصوص  يشه هايز كردن شيتم يد. برايشكسته را با دست برهنه حمل نكن يشه هايهرگز ش - 2

 د.يه انتقال دهاستفاده كرده و قطعات را به ظرف مخصوص زبال
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د كه يره ها دقت كرده و مراقب باشيره به گيمانند بورت، دماسنج و غ ياشهيش يستن لوله هاب ايهنگام وارد كردن  - 3

 ياا دستكش پارچهيكننده آغشته كرده و از حوله و  روانشه را با روغن يشه شيد. همياستفاده نكن ياز فشار اضاف

گردد تقال نكرده و استاد خود را مطلع يمنره خارج ياز گ يشه اياز قطعه ش ياد. اگر تكهين كار استفاده كنيا يبرا

 د.يساز

 د.يشه آالت را با آب مقطر به دقت شسته و با هوا خشك كنيش شيقبل و بعد از آزما - 4

 س و مرطوب نباشند.يتان خيد دستهايگر مراقب باشيد يكيا هر كار الكتريزها و يهنگام خارج كردن پر - 5

 د. يكن يف خودداريا كثيشه آالت لب شكسته، ترك خورده و يشاز كار با  - 6

ا بروز جرقه در دستگاهها استاد يا شل و يدن اتصاالت ناقص يد. در صورت ديعاً گزارش كنيرا سر يكيصدمات الكتر - 7

 د.يخود را مطلع ساز

 ييو از استاد خود راهنماكرده  ياز كار با آنها خوددار يكيالكتر يق از كار با دستگاههايدر صورت عدم اطالع دق - 8

 د.يبخواه

 .شه گردديشدن ش يممكن است باعث متالش ن كارياد، يزيشه آالت داغ آب سرد نريش يهرگز رو - 9

 

 مواد گرم

قبل از آموزش و آگاهي  يزيد. هرگز چيخود باش يد. مراقب لباس، مو و دستهايار دقت كنيهنگام كار با شعله بس - 1

 د.ياستاد خود حرارت نده ييبا راهنما را جز يبات فرار و الكليا تركيك و سب يد. گازهايرينگ شعله يروالزم 

ان سوخت يد. در صورت ترك محل حتماً شعله گاز را خاموش كرده و جريرا بدون حضور خود رها نكن يچ شعله ايه - 2

 .ديرا قطع كن

ن كار به يرا در هنگام ا ولهباز لد. نوك يريگ را به دقت فرا ياشهيش يهاعات در لولهيروش حرارت وجوشاندن ما - 3

 د.يرينگ يگريا ديسمت خود 

د آنها را به يد. مراقب باشيده حتماً از دستكش ضد آتش استفاده كنيات حرارت دا قطعيشه ها يدر صورت كار با ش - 4

 د.يضد آتش استفاده كنپد ك ين مورد از يد. در ايگر قرار ندهيسطوح د يا رويصورت گرم لمس نكرده و 

اوقات سخت  يعات گاهيا گرم بودن مايص سرد يد تشخيد. مراقب باشيوف در حال حرارت سرك نكشهرگز به ظر - 5

 د.ين امر مطلع شويك ظرف از ايدست خود به نزد پشتك كردن آرام ياست. با نزد

  

   رقيق كردن اسيدها
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  ظروف فلزي را نبايد براي رقيق كردن مورد استفاده قرار داد.  - 1

حرارت  در عمل بايستي هميشه اسيد را در آب ريخته، نه آب را در اسيد زيرا اگر آب روي اسيد ريخته شود توليد - 2

  به اطراف پخش مي كند.  نموده كه با ايجاد حباب هاي هوا ذرات اسيد را شديداً

  پس از رقيق كردن بايد مدتي بگذرد تا اسيد بتدريج سرد شود سپس از آن استفاده نمود.  - 3

موقع اضافه نمودن اسيد غليظ به آب سعي شود اسيد را با پيپت برداشت و در موقع تخليه در آب به جداره  در - 4

    ي كرد و سپس با به هم زدن شيشه اي آنرا مخلوط كرد.لخا داخلي ظرف

آنها  بايد با اگاهي دارند كامالً كه از خطرات ناشي از كار با اسيدها كار با اسيدها بسيار خطرناك است و فقط افرادي - 5

 كاركنند. 

به اينگونه مايعات آلوده   وسايل مناسب وكافي براي شستشو موجود باشد تا چناچه اگر بدن يا لباس افراد - 6

  شستشو داده شود.  فوراً شد

  با برچسب مشخص موجود باشد.  مقدار كافي داروي شستشو چشم بايد هميشه در محل مناسب و - 7

پوتين ،  در ميان باشد بايد لباسهاي عايق اسيد، عينك ، كاله عايق اسيد ،اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسيد  - 8

  دستكش الستيكي فراهم باشد. 

ظروف محتوي اسيدها بخصوص اسيد سولفوريك نبايستي در معرض تابش نور آفتاب قرار گيرد. آنها را در شيشه  - 9

  هاي كدر و دور ازآفتاب قرار دهيد. 

قبل از حمل اينگونه ظروف بايستي سرپوش ظرف را كمي شل كرد و پس از تخليه هنگام نقل و انتقال ظروف اسيد   - 10

 فشار آن درب آنرا محكم بست.

  متر  pHدستگاهاصول ايمني كار با  

 .متر را قبل از اتمام كار خاموش نكنيد pH هيچگاه دستگاه - 1

 .دقيقه كامالً خشك نكنيد 1هرگز الكترود دستگاه را حتي در حد كمتر از  - 2

 .اشباع مطمئن شويد KCl ز اتمام كار از قرار گرفتن كامل الكترود در ويال حاويبعد ا  - 3

اشباع هرگز الكترود را در آب مقطر قرار ندهيد در اين حالت نخست از محلول  KCl در صورت عدم دسترسي به - 4

 .كشي استفاده كنيد و در درجه بعدي از آب لوله 4استاندارد با اسيديته 

 كننده است. از تماس آن به كف ظرف خودداري نماييد.نوك الكترود بسيار ش - 5
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 الع دهيد. طدر صورت شكستن الكترود حتماً به مسوول مربوطه ا - 6

از يكنواخت بودن محلول مورد بررسي اطمينان حاصل نماييد و در صورت لزوم از كاغذ صافي براي جدا كردن ذرات  -7

 .معلق استفاده كنيد

 .راه با آگار جامد يا ذوب شده اكيداً خودداري كنيدمحلولهاي محيط كشت هم pH از تنظيم - 8

9 -   pH داراي خطاي قليايي و اسيدي است. در  3و پايينتر از  12هاي باالتر ازpH هاي فوق آالرم دستگاه فعال خواهد

 .بياوريد 3- 12محلول را به محدوده  pH شد كه بايد فوراً الكترود را از محلول خارج كنيد و

  همزن و صفحه گرم كنندهاصول ايمني كار با 

 80-15(باشد ي الكترونيكي است كه استفاده از آنها در محدوده دمايي مشخصي مجاز مياين  دستگاه يك وسيله - 1

C( بنابراين از تنظيم آن روي دماي باالتر از مجاز خودداري كنيد زيرا باعث  ايجاد آسيب  در سيستم الكترونيكي .

 زير آن مي شود. 

 دستگاه اكيداً از  خيس كردن  آن  به هر  صورت  اجتناب  نماييد. براي سرد كردن  - 2

در صورتيكه حجم ماده  درون يك ويال زياد باشد، دماي باال باعث ايجاد فشار و باز شدن خودبه خودي درب و  - 3

ر بيرون پاشيدن محتويات آن مي شود. در اين  موارد يك منفذ خروجي براي آن تعبيه كنيد يا حجم كمتري در ه

 ويال بريزيد.

 شود.  جلوگيري از روشن ماندن هيتر و همزن دستگاه در موارد غير ضروري - 4

 ، هنگام انجام كار احتياط كنيد.هبه دليل دماي باالي صفحه دستگا - 5

  .جلوگيري از ريختن مواد و يا محلول بر روي صفحه و سطوح ديگر دستگاه - 6

  

  اصول ايمني كار با حمام آب

هميشه حاوي  مقدار كافي آب مقطر تميز  باشد. بنابراين  قبل از روشن كردن آن از كافي ي بن ماري بايد محفظه - 1

شبانه يا براي مدت طوالني دستگاه را روي  كنيد، خصوصاً زمانيكه مي خواهيد بودن حجم آب اطمينان  حاصل

 ش سوزي خواهد شد.آب باعث بروز آسيب در دستگاه و آت اي  بااليي روشن بگذاريد، بديهي است كه كم شدندم
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هاي  شما آب  نفوذ  نكند. در براي پر كردن بن ماري از آب يكبار تقطير استفاده نماييد. مراقب باشيد كه به نمونه - 2

صورت مشاهده آلودگي در آب بن ماري ، بالفاصله  آب آنرا بطور كامل تخليه و پس از شستشوي  محفظه آنرا از آب  

 تميز  پر نماييد. 

فاده بلند مدت خصوصاً در دماهاي باال، در محفظه را بسته نگهداريد تا از تغيير بيش از حد، فشار  در صورت است - 3

 آمدن به دستگاه و كثيف شدن احتمالي آن جلوگيري شود.

4 -   

  آون اصول ايمني كار با

كردن  آون دستگاهي است كه به كمك آن ميتوان درجه حرارت هاي  مختلف، مخصوصاً دماي  باال براي ضد عفوني - 1

 وسايل آزمايشگاهي ايجاد نمود.

بالفاصله دستگاه را از برق  هر نوع مايعات در داخل  دستگاه خودداري نماييد در صورتي كه اين اتفاق افتاد از ريختن - 2

 ها را پاك نماييد.ها و جدارهكشيده  و با  پارچه نخي مرطوب سيني

 نماييد.كه دستگاه روشن است از حركت دادن آن خودداري هنگامي  - 3

 دستگاه بايد بر روي سطح صاف قرار گيرد. - 4

 حتماً توجه داشته باشيد كه در هنگام كار با دستگاه درب آن بسته باشد. - 5

بهتر است پس از ضدعفوني كردن وسايل آزمايشگاهي مدتي صبر نماييد تا دماي وسايل كاهش يابد. در صورتي كه  - 6

ج نماييد حتماً از دستكش محافظ استفاده نماييد و هنگام انتقال خواهيد  وسايلي كه هنوز داغ هستند از آن خارمي

 وسايل آنها را  در يك سيني گذاشته و جابجا نماييد.

 

  اصول ايمني كار با اسپكتروفوتومتر

  در محيطي خشك و تميز نصب شود.  اسپكتروفوتومتر بايد روي سطحي سفت و -1

  ميليمتر فاصله باشد. 50بايد بين دستگاه و ديوارهاي اطراف  به جهت امكان جريان هوا در اطراف اسپكتروفوتومتر، -2

   مناسب وصل شود.  كابل برق دستگاه به پريز گراند شده با ولتاژ -3
    پس از روشن كردن دستگاه مدتي صبر كرده تا دستگاه گرم شده و به پايداري حرارتي و الكترونيكي برسد. - 4

 .شود تا از بروز خطا جلوگيري شود محفظه كوت دستگاه بايد هميشه تميز نگه داشته - 5

 .از كوتهاي تميز و بدون خش در قرائت تستها استفاده شود - 6
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 .سطوح خارجي دستگاه تميزنگه داشته شود و از ريختن مواد يا محلولها برروي آن جلوگيري شود - 7

ورت دستگاه روشن امواج موبايل در كار دستگاه تداخل ايجاد مي كند . در هنگام كار با دستگاه موبايلي در مجا - 8

 . نباشد

ثانيه صبر نماييد،  20گيري دقيق حداقل پس از استفاده درب محفظه كوت، براي به تعادل رسيدن سيستم و اندازه - 9

  .سپس سنجش انجام شود

  .درب محفظه كوت هميشه بسته باشد تا از ورود گرد و غبار و مواد خارجي جلوگيري شود - 10

  يمايشگاهزاصول ايمني كار با هود آ

  .در هنگام كار با دستگاه حتماً از محكم و سالم بودن باالزنندة درب شيشه اي آن اطمينان حاصل نمائيد - 1

  در هنگام كار با دستگاه تهوية آنرا روشن نمائيد. - 2

  اگر با مايعات سنگين كار مي كنيد حتماً در هنگام كار سر و صورت خود را عقب نگه داريد. - 3

  .هود به هنگام كار  جداً پرهيز نمائيداز وارد نمودن سر خود در داخل  - 4

 .بعد از اتمام كار داخل هود را حتماً شستشو دهيد - 5

 

  هاي گازياصول ايمني كار با كپسول

 به ثقل مركز باالي در و چرمي تسمه يا زنجير كمك با و نموده نگهداري ايستاده حالت به همواره را سيلندرها - 1

 .ببنديد ديوار يا ثابت اشياء

 .نماييد پيشگيري كاربرد و حمل نگهداري، هنگام در آنها غلتيدن و گاز سيلندرهاي شديد برخورد و افتادن از - 2

 عنوان به. نمود بندي گروه گاز نوع براساس و داده قرار خود خاص محل در و جداگانه صورت به را مختلف گازهاي - 3

 .داد قرار اكسيدكننده گازهاي مجاورت در نبايد را قابل اشتعال گازهاي مثال،

 نظير ديگري خطرات گاز، زياد فشار از ناشي بر خطر عالوه. باشيد داشته آگاهي كامالً استفاده مورد گاز خطرات از - 4

 طراحي روي و بوده كمين كاربران در نيز غيره و كنندگي اكسيد كنندگي، خفه اشتعال، يت، خورندگي،سم

 .است موثر استفاده مورد سيستم

 .نماييد استفاده چشم ابزارهاي محافظ از همواره فشار تحت ازيگ هاي سيستم با كار هنگام - 5

 .داريد را آن به اتصال قصد شما كه سيستمي است با متناسب سيلندر، درون گازي محتواي كه شويد مطمئن - 6
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 .ندهيد قرار مورد استفاده مناسب توررگوال بدون هرگز را فشار تحت گازي سيلندر يك - 7

 تنظيم امكان امر اين .باشندمي فشار كم هم فشار و پر هاي فشارسنج داراي هم كه كنيد استفاده رگوالتورهايي از - 8

 .نمايد مي فراهم را و سيلندر سيستم درون فشار

 استفاده آن نمايشگر صفحه روي مشاهده مقدار قابل درصد حداكثر 75 باالي فشارهاي در سنج فشار يك از هرگز - 9

 .ننماييد
 .نماييد تعويض فوراً گردند،نمي بر صفر به نقطه فشار سازي برطرف هنگام در اآنه نشانگر كه را هايي فشارسنج - 10

 .باشند داشته را استفاده گاز مورد با متناسب اتصاالت بايستي رگوالتورها، و خروجي شيرهاي - 11

 .باشند شده سفت از حد، بيش يا و سست خيلي نبايد رگوالتور و سيلندر روي اتصاالت  - 12

 از اطمينان براي استاندارد و سالم از اتصاالت استفاده .ننماييد استفاده درزگير و كننده روان مواد تفلون، نوار از  - 13

 .شوند مي مناسب درزگيري مانع اضافي وسايل و كفايت نموده گاز نشت عدم

 جايگزين گازي تجهيزات ساير اتصاالت نموده با تعبيه آن روي رگوالتور سازنده كارخانه كه را اتصاالتي هرگز  - 14

 .ننماييد

 حركت خالف جهت در ا ر رگوالتور تنظيم پيچ :نماييد اجرا را زير اقدامات گاز، سيلندر به رگوالتور اتصال از پس - 15

 .نماييد احساس را آن شدن سست تا بچرخانيد آنقدر ساعت هاي عقربه

 به رگوالتور تنظيم هنگام. باشد نداشته قرار شما چهره مقابل خروجي شير كه بايستيد اي گونه به سيلندر پشت - 16

  .نكنيد نگاه آن روي پالستيكي صفحه يا شيشه به مستقيم طور

  گازي دستگاه كروماتوگرافياصول ايمني كار با 

منظور باال بردن بازده ستون ، نمونه نبايد زياد بزرگ باشد و بايد به طور جزئي و خيلي سريع تزريق شود. تزريق آرام  - 1

 .باند و كاهش كيفيت داده ها مي شود يك نمونه بزرگ باعث افزايش پهناي

درجه  د،سازگار باشبا نوع دستگاه و آشكارساز ،اثر باشدبي:بايد شرايط زير را دارا مي باشد مورد استفاده از حاملگ - 2

 .خلوص متناسب با آشكارساز و دستگاه داشته باشد

 .استفاده از فيلتر غبار در تمام گازهاي حامل ضروري مي باشد - 3

 با دستورالمل ها و اجراي راهكارهاي ارائه شده توسط سازنده دستگاه آشنا بودن - 4

 بررسي قسمتهاي مختلف دستگاه جهت اطمينان از عملكرد صحيح  - 5
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 و وجود تهويه مناسب در آزمايشگاه  FID اتصال ستون به دتكتور قبل از روشن كردن دتكتور  - 6

 لوگيري از پخش گازهاي سمياتصال خروجي هاي دستگاه به سيستم تهويه آزمايشگاه جهت ج  - 7

 بررسي نشتي كليه اتصاالت گاز - 8

 استقرار سيلندرهاي گاز در محل محكم و مناسب  - 9

 قطع گازهاي دتكتور در مواقع انجام تعميرات  - 10

 براي انجام تعميرات  injectorاطمينان از سرد بودن دتكتور و  - 11

  .قطع برق دستگاه قبل از اقدام براي تعميرات الزم  - 12

  


