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 آزمايشگاه امكانات عمومي   -1

  پوش يك پارچه آزمايشگاه بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه به راحتي تميز شود. كف
توصيه مي شود. براي ديوارها رنگ روغني پيشنهاد مي شود. كف پوشها بايد يك پارچه و 

  بدون درز و شكاف باشند. تا به راحتي تميز شوند. 

 حاللهاي آلي و حرارت ، قليا، روي ميز كار بايد نسبت به آب غير قابل نفوذ و مقاوم به اسيد
  باشد. 

 ها و وسايل بايد به نحوي باشد كه آزمايشگاه به راحتي قابل تميز كابينت، فضاي بين ميز كارها
  كردن باشد. 

  .در هر آزمايشگاه دست شوئي جهت شستن دستها موجود باشد  

  .پنجره هائي كه باز مي شوند داراي توري باشند  

  .در آزمايشگاه اتوكالو جهت استريل كردن پس مانهاي آلوده موجود باشد  
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 هيدرومتالورژيول كار در آزمايشگاه اص -٢

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

بايد بدانيم كه براي كار با برخي مواد خاص استفاده از تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي 
آن مواد الزمست. يعني بايد از دستكش و ماسك و ساير وسايل مخصوص براي كار با 

  استفاده كنيم و تجهيزات ايمني معمولي كارآيي الزم را ندارند. 
  را هرگز بدون بست استفاده نكنيم.شيلنگ هاي آب و گاز 
 - هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم. استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به

  بروز خطرات جدي شود. 
 اقبت رها نكنيم. در صورت نياز اجباري به ترك هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مر

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

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

ه را در محل مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري و بقي 
  مناسب انبار نماييم.

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

  محل كپسول هاي آتش نشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيم. 
قبل از كار با مواد شيميايي، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايي نموده  

  و روش مقابله با اين خطرات را فراگيريم. 
 ارهاي ايمني آشنا شويم. با عالئم و هشد  
  .مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم  
  .روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غير الزم نگهداريم  
  .وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار دهيم  
 م. حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلولها برچسب مناسب را الصاق نمايي  
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  از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به
  مواد سمي و خطرناك است. 

  هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه اي، ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر يكنواخت
شدن جريان آب 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. 
حتي االمكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساير 

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

  روز بهتر است آزمايشها را زودتر شروع نماييم. 
  مواد و محلولهاي خطرناك و آالينده محيط زيست را در فاضالب يا سطل زباله خالي

 نكنيم. اين مواد و محلول ها بايد جمع آوري و بطريق مقتضي دفع گردند. 
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  مواد شيميايي -٣
ايي موجود در آزمايشگاه به سه حالت جامد ، گاز و يا مايع موجود مي باشند. هر كدام از مواد شيمي

  حاالت فوق آثار مختلفي بر فيزيولوژي موجودزنده دارند. 
بخار و يا ذرات معلقي دارند كه از راه تنفس وارد ريه ها مي شوند  الف ـ مواد شيميايي بحالت گازي، 

  ورت زير ظاهر مي كنند. و آثار فيزيولوژيك خود را بص
  مواد التهاب آور و محرك ( مثل آمونياك و اسيد هيدروكلريك)  .1
مواد خفگي آور ( ساده مثل دي اكسيد كربن، شيميايي مثل منو اكسيد كربن، اسيد  .2

 سيانيدريك) 
 مواد بيهوش كننده و مخدر(مثل اتانول و دي اتيل اتر)  .3
 دي سولفيد)  سموم سيستميك (متانول، فنول ها بنزن، كربن .4
 ذرات معلق (ازبست و سيليس)  .5

  ب ـ مواد شيميايي مايع نيز به اشكال زير آثار خود را بر فيزيولوژي موجود زنده بروز ميدهند: 
. حاللهاي آلي نظير استون، كلروفرم، سيكلوهگزان، دي اتيل اتر، دي متيل سولفوكسيد اتيل الكل، 1

و... كه عالوه بر اشتعال پذيري آثار مسموم كنندگي دارند و  تولوئن، متيلن كلرايد هگزا ن متانول ، 
  برخي نيز خاصيت سرطان زايي و نا بارور كنندگي نشان مي دهد. 

اسيد هيدرو كلريدريك، آمونياك ،آب اكسيژنه و...  معرفهاي معدني محلول مانند اسيد سولفوريك، 
  كدام ثار فيزيولوژيكي متفاوتي دارد. اين تركيبات همگي سوزاننده و برخي خورنده مي باشند. هر 

  . ج ـ مواد شيميايي جامد نيز مي توانند باعث مسموميت يا آثار ديگر شوند
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 ايمني كار با مواد شيميايي   -۴

  
  (مگر با اطالع سرپرست)  ـ هيچگاه در آزمايشگاه به تنهايي كار نكنيد

  آزمايشگاه نگذاريد.  ـ هيچگاه كيف و وسايل شخصي خود را در محيط

  ـ به مقررات و قواعد نگهداري مواد شيميايي مختلف دقت كنيد. 

  ـ قبل از شروع كار با مواد به خواص و خطرات آنها آگاه شويد. 

  ـ قبل از توزين يا برداشتن يك ماده بر چسب ايمني آن رامطالعه كنيد. 

  از وسايلي نظير اسپاچول استفاده كنيد.  ـ هيچگاه ماده اي را مستقيماً با دست برنداريد. ضمناً

ـ در شكستن و خرد كردن مواد جامد تمرين و دقت كافي بعمل آوريد. ممكن است پاشيدن و پرتاب 
  شدن ذرات جامد به صورت شما يا اطراف و خطر انفجار شما را تهديد كند. 

  ـ از مزه كردن و چشيدن هر نوع ماده خود داري كنيد. 

  عات با پي پت توسط دهان خود داري كنيد. ـ از برداشتن ماي

  ـ از هود و دستكش و گالوباكس و ماسك براي كار با مواد خرونده يا سمي استفاده كنيد. 

  . مايعات سمي و يا اشتعال پذير را در دستشويي خالي نكنيد ـ هيچگاه اسيدها قلياها ، 

  توضيح عالئم روي بسته مواد 

1 ) .xplosive E(E ر از انبار مواد نگهداري شود (قابل انفجار) در جايي غي  

2 . O(Oxidizing‐ fire promoting) (اكسيد كننده قابل اشتعال) تماس با مواد قابل اشتعال به
  حداقل برسد. 
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3 . T (very toxic) ( بسيار سمي) تماس با بدن به هر شكلي محدود شود(دو رعايت حداكثر موارد
  ايمني) 

  T(Toxine). سمي4

5 .Xn(Harmful)                                                     .(مضر) نبايد با دست تماس پيدا كند  

6) .Extcremely flammable .بشدت قابل اشتعال در دماي زير صفر نگهداري شود .(  
7) . (highly flammable درجه  21نگهداري در دماي زير  
8) .conosiveليه سطوح بدن جلوگيري شود. )(خورنده) از تماس با ك  
9 .Xi كم خطرترين 

 

 ذخيره سازي مواد  

در حين انجام آزمايش ها هميشه با موادي كار مي كنيم كه يكي از اين موارد هستند موادي كه 
خريداري مي شوند موادي تقسيم بندي مي شوند يا دوباره بسته بندي مي شوند. محلول هايي كه 

كه جمع آوري مي شوند. موادي مانند سويه ها ، كلونها و... كه بدست ساخته مي شود نمونه هايي 
مي آيند. همه اينگونه موارد ممكن است روزي مورد استفاده سايرين قرار گيرد و يا سايرين در 
معرض آنها قرار گيرند. بنابراين الزم است به دو شكل اطالعات مربوط به مواد ذخيره شده حفظ 

  گردند: 

  بطري و يا بسته بندي بايستي حداقل اطالعات زير درج شوند: الف ـ در روي 

  نام ماده  .1

 غلظت  .2

 نام سازنده ( نام شركت يا تهيه كننده  .3

 تاريخ تهيه  .4
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 تاريخ انقضاء يا مدت پايداري  .5

 نوع خطر  .6

 شرايط نمونه در زمان دريافت و منبع آن  .7

ير معموالً در جداولي كه به ب ـ فهرست مواد موجود معموالً پس از طبقه بندي مواد اطالعات ز
  راحتي قابل مراجعه و بازيابي باشند درج مي گردد. 

  . نام ماده 1

  . غلظت 2

  . نام سازنده 3

  . تاريخ تهيه 4

  . تاريخ انقضاء و يا مدت پايداري 5

  . نوع خطر 6

 . محل ذخيره 7
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  وسايل شيشه ايايمني كار با  -۵
 ي شده اي كه به منظور حجم سنجي هاي دقيق به كار از گذاشتن وسايل شيشه اي درجه بند

مي رود در آون خودداري كنيد. زيرا گرم و سرد شدن هاي متوالي از دقت درجه بندي آنها مي 
  كاهد. 

  از نوشتن يادداشت روي درجه بنديها اجتناب كنيد زيرا ممكن است هنگام پاك كردن يادداشت
  ها درجه بنديها نيز پاك شوند. 

 مام كار ظرف مورد استفاده را با روش مناسب كامالً تميز نموده و يادداشت روي آنرا پس از ات
  پاك كنيد. 

  براي شستشوي ظروف شيشه اي از اسفنج يا پارچه نرم استفاده كنيد تا روي آنها شكاف يا
  خشي نشود. 

 رارت هنگاميكه در نظر داريد از يك ظرف شيشه اي تحت شرايط خال استفاده كنيد يا آنرا ح
دهيد ابتدا از سالم و بدون ترك بودن آن اطمينان حاصل كنيد در غير اين صورت خطرات 

  جدي شما و اطرافيانتان را تهديد خواهد كرد. 

  براي شستشوي ظروف خيلي كثيف بايد از خيساندن شبانه در محلول اسيد كروميك استفاده
  شود. 

 ه قابل تعمير است با رعايت نكات اگر احتمال مي دهيد كه يك ظرف شكسته يا ترك خورد
ايمني آنرا به بخش شيشه گري منتقل كنيد و در غير اين صورت آنرا در ظروف مخصوص 

  اجسام نوك تيز و برنده قرار دهيد. 
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 )Hot Plate(ايمني كار با هات پليت  -٦

مي باشد  اين دستگاه يك وسيلة الكترونيكي است كه استفاده از آن در محدودة دمايي مشخصي مجاز
 )C ° 80-15 بنابراين از تنظيم آن روي دماهاي باالتر از مجاز خودداري كنيد. زيرا باعث ايجاد (

  آسيب در سيستم الكترونيكي زير آن مي شود. 

  از خيس كردن آن به هر صورت اجتناب نماييد.  "براي سرد كردن دستگاه جدا

باال باعث ايجاد فشار و باز شدن خود به  در صورتيكه حجم مادة درون يك ويال زياد باشد، دماي
خودي درب و بيرون پاشيدن محتويات آن مي شود. دراين موارد يك منفذ خروجي براي آن تعبيه 

  كنيد يا حجم كمتري در هر ويال بريزيد.
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 متر Ehو  pHاصول ايمني كار با  -٧

 PH نيوم و تغيير عالمت آن بدست مي آيد. هر محلول با بدست آوردن لگاريتم غلظت يون هيدرو  

متر را با آب مقطر شسته (شكل) و آب اضافي دور الكترود را با تماس آرام دستمال  PH–الكترود  -1
  كاغذي خشك كنيد. مراقب باشيد حتي به مدت كوتاه نبايد الكترود كامالً خشك شود. 

  ) قرار دهيد. PH=4( 1الكترود را درون محلول استاندارد -2

  را فشار دهيد.  Cكليد -3

  را فشار دهيد و صبر كنيد تا چشمك زن دستگاه خاموش شود  PHكليد  -4

  را فشار دهيد و تا خاموش شدن چشمك زن دستگاه صبر كنيد.  STDكليد  -5

  خارج و با آب مقطر بشوييد.  1الكترود را از محلول استاندارد - 6

  ) قرار دهيد. PH=7( 2الكترود را درون محلول استاندارد  -7

  را فشار دهيد و صبر كنيد تا چشمك زن دستگاه خاموش شود.  STDكليد  -8

  خارج و با آب مقطر بشوييد.  2الكترود را از محلول استاندارد  -9

  را فشار دهيد (شكل).  PHالكترود را داخل محلول مجهول قرار داده و كليد  -10

  ثبت نماييد.  را PHپس از ثابت شدن چشمك زن دستگاه  -11

الكترود را از محلول خارج نموده با آب مقطر بشوييد. آب اضافي آن را خشك كرده و الكترود را  -12
در ويال محافظ دستگاه كه داراي محلول كلريد پتاسيم اشباع است قرار دهيد و در پوش آن را در 

  جاي خود محكم نماييد.
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  متر PHخطاهاي    

يا بزرگتر بعضي از غشاهاي شيشه اي نه تنها تغييرات  PH=9هاي با خطاي قليايي: در محلول -1
) را نيز نشان ميدهد. Kو+ Naغلظت يون هيدروژن بلكه تغييرات غلظت يونهاي فلزات قليايي (+

هاي باال منفي است و قرائتها كمتر از مقدار واقعي هستند. تمام كاتيونهاي تك بار  PHدر  PHخطاي 
  بوجود مي آورند.  كم و بيش خطاي قليايي

خطايي نشان مي دهند كه  5/0كمتر از  PHخطاي اسيدي: الكترود شيشه اي در محلولهاي با  -2
  عالمت آن در جهت مخالفت خطاي قليايي است. در اينجا قرائتها زيادتر از مقدار واقعي هستند. 

  آب زدايي : خشك كردن الكترود باعث عملكرد ناپايدار و خطا ميگردد.  -3

خطا در محلولهاي غير بافري خنثي : تعادل بين سطح الكترود و اينگونه محلولها به كندي صورت  -4
  مي گيرد. براي رفع اين خطا بايد تا برقراري تعادل (چند دقيقه ) صبر نمود. 

بافر استاندارد: عدم دقت در تهيه بافر استاندارد يا تغيير تركيب آن در اثر نگهداري  PHخطا در  -5
  خطا ايجاد مي نمايد.  PHالني مدت و يا فساد آن توسط باكتري در اندازه گيري طو

  موارد احتياط: 

  متر را پس از اتمام كار خاموش نكنيد.  PH–هيچگاه دستگاه  -1

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

  اشباع مطمئن شويد.  KCIد در ويال حاوي بعد از اتمام كار از قرار گرفتن كامل الكترو -3

اشباع هرگز الكترود را در آب مقطر قرار ندهيد. در اين حالت  KCIدر صورت عدم دسترسي به  -4
  و در درجه بعدي از آب لوله كشي استفاده نماييد.  PH=4نخست از محلول استاندارد 

در صورت لزوم از كاغذ صافي براي از يكنواخت بودن محلول مورد بررسي اطمينان حاصل نماييد  -5
  جدا كردن ذرات معلق بهره بگيريد. 
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  محلول هاي محيط كشت همراه با آگار جامد يا ذوب شده اكيداً خودداري فرماييد.  PHاز تنظيم  - 6

7- PH  داراي خطاي قليايي و اسيدي است در  3و پايين تر از  12هاي باال تر ازPH   هاي فوق
Alarm  خواهد شد. با شنيدن بوق دستگاه به سرعت الكترود را از محلول خارج  دستگاه فعال

  ساخته و با آب مقطر بشوييد. قبل از اينكه مجدداً الكترود را در محلول قرار دهيد حتماً با كمك
NaOH غليظ و HCI  نزديك نماييد.  3 - 12با نرماليته باال را به محدوده  

  ه تاريخ و نام خود در دفتر دستگاه ثبت نماييد. آن را به همرا PHمشخصات محلول و  -8
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  دستگاه ترازواصول ايمني كار با  -٨
براي تهيه مواد و محلولهاي مربوط به آزمايش نياز به توزين دقيق موادي است كه مورد استفاده قرار 

ترازوي غير حساس  دو ترازو در آزمايشگاه وجود دارد، مي گيرد. با توجه به محدوده دقت وزن ترازو
  را وزن مي كند.  o/o1mgو ترازوي حساس كه تا  o/o1grكه تا حد 

  محدوده وزن ترازو

از ترازوي  gr1در هنگام توزين به محدوده وزن ترازو دقت كنيد. براي توزين وزن هاي بيش از 
  از ترازوي غير حساس استفاده نكنيد.  0/01grحساس و براي توزين وزن هاي كمتر از 

  تخاب موقعيت مناسب براي ترازوان

  سطحي كه ترازو روي آن قرار مي گيرد بايستي تا جاي ممكن افقي باشد.  -

 مكان قرار گيري ترازو در معرض نور مستقيم خورشيد نباشد.  -

 تغييرات درجه حرارت در اين مكان گسترده نباشد.  -

 در جهت جريان شديد هوا قرار نگيرد.  -

  تراز كردن ترازو

جابجايي بايستي ترازو را تراز كرد. صفحه تراز دو دايره است كه در مورد ترازوي حساس در بعد از هر 
جلو و در مورد ترازوي غير حساس در عقب ترازو قرار دارد در حالت باالنس دايره كوچك بايد در 

  وسط پيچ هاي باالنس صورت مي گيرد. 

  طرز جابجا كردن ترازو

زو جاي دهيد و آن را جابجا كنيد (يعني از سمت عقب و سمت دو دست خويش را در جلو و عقب ترا
  ) Re Zeroكليد(

  جابجايي نبايستي از دو پهلو ي ترازو صورت گيرد. 



16 
 

  نظافت ترازو

بعد از هر توزين بايستي صفحه توزين ترازو پاك شود و حتي االمكان ا طمينان داشت كه بين كفه 
هرنوع جسم خارجي بسيار كوچك منجر به خطاي ترازو ترازو ماده اي ريخته نشده باشد. زيرا وجود 

در خواندن وزن مي گردد. استفاده از حالل هاي آلي نظير اتانول براي تميز كردن ترازو توصيه نمي 
  شود براي پاك كردن ترازو از آب و شوينده ها استفاده كنيد. 

  طرز كاليبره كردن ترازو

  ا هر چند مدت يكبار ترازو بايستي كاليبره شود. قبل از استفاده از ترازو براي اولين بار ي

  ظاهر مي شود.  - cal–تا صفحه نمايش روشن شود با ادامه فشار نشانه  control barكليه  -1

نياز است وزنه را روي ترازو قرار دهيد وزن وزنه روي صفحه  gr1000براي كاليبره كردن وزنه  -2
 نمايش ظاهر مي شود. 

 عد از برداشتن وزنه (.... ) ظاهر مي شود. فوراً وزنه را بر داريد. ب -3

 زمانيكه صفر روي صفحه نمايش مشخص شود ترازو كاليبر شده است.  -4

  خاموش كردن دستگاه

را كمي به سمت باال بياوريد. بعد از اين عمل ترازو روي  on/offبراي خاموش كردن ترازو كليد 
stand by  .قرار مي گيرد  
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  اي شيمياييهودهاصول ايمني كار با  -٩
در ابتدا برنامه كاري خود را تنظيم نموده و تمام وسايلي كه مورد نياز است در هود قبل از  -1

  شروع كار قرار دهيد. 

خوب كار كردن هود بستگي به سرعت جريان هوا در داخل هود دارد و فاكتورهاي مختلفي  -2
  در سرعت هوادهي قسمت جلوي هود و داخل آن موثر است. 

  كه هود در جاي مناسب و بدور از جريانات هوا قرار گرفته استمطمئن باشيد  -3

در ب جلوي خود را هميشه در پائين ترين سطح خود نگه داريد كه در اين صورت بهترين  -4
  محافظت در برابر خارج شدن هواي داخل هود به بيرون است. 

ج نموده و در تمامي وسايل غير الزم و شيشه هاي حاوي مواد شيميائي را از درون هود خار -5
قفسه هاي تعبيه شده در قسمت پائين هود قرار دهيد نگهداري و ذخيره سازي شيشه ها در 
زير هود باعث تجمع بخارات سمي و اختالل در جريانات طبيعي هود ايجاد مي شود البته 
ممكن است هودهاي را فقط براي ذخيره مواد در نظر بگيرند كه به طور مداوم توليد بخارات 

  مي نمايند. سمي 

به خاطر داشته باشيد كه در هر زمان از انجام حركات سريع در زير هود خودداري نمايد زيرا  - 6
حركات ناگهاني و سريع دست ها يا جابجا نمودن وسايل باعث اختالل درجريان هواي داخل 

  هود مي گردد. 

را مسدود نكرده وسايل مورد نياز به گونه اي درون هود قرار دهيد كه محل هاي جريان هوا  -7
  باشند و همچنين از قسمت انتهاي هود كه محل خروج هوا بوده بدور باشند. 

سانتي متر از داخل لبه خارجي هود به بعد كار نمايد و در هنگام استفاده از مواد  8حداكثر  -8
شيميايي و يا وزن كردن آنها دست ها در حد امكان در آخرين وضعيت در داخل خود قرار 

  دهيد. 
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مواقعي كه اطمينان كامل به كارائي مناسب هود نداريد مي توانيد با يك تكه يخ خشك در  -9
هود را مورد امتحان قرار دهيد در اين حالت درب جلوي هود را در پائين ترين وضعيت خود 
قرار دهيد هنگامي بخارات متساعد شده از يخ خشك كمتر در محوطه داخلي هود پخش و 

 هوا حركت كنند مي توانيد از كارائي هود مطمئن باشيد.  بيشتر به طرف مجاري خروج
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 ميكروپيپت اصول ايمني كار با -10
   

  براي برداشتن حجم مورد نظر خود توسط ميكروپيپت به نكات زير توجه فرماييد: 

  ميكروپيپت را به آرامي و با دقت برروي حجم مورد نظر تنظيم كنيد.  -1

كبار مصرف را به ميكروپيپت متصل نماييد بطوريكه از جايگيري درست و محكم آن تيپ ي -2
  مطمئن باشيد. 

  ) آن فشار دهيد. First stop) را تا اولين ايست (Operating Bottonدكمة عملگر ( -3

( قرار دهيد و دكمة عملكرد را به آرامي و به طور mm3-2نوك تيپ را درست زير سطح مايع ( -4
آزاد كنيد. ميكروپيپت را در طي كشيدن مايع عمود نگه داريد. در مورد مايعاتي كه  يكنواخت

ويسكوزيته و دانسيته آنها با آب متفاوت مي باشدبهتر است كه با پرو خالي كردن تيپ، درون آنرا با 
  آن مايع مرطوب نماييد. 

شيد تا مقادير اضافي به جدار سرتيپ را به دقت از درون مايع بيرون آورد، به كنارة درون ظرف بك -5
  بيروني آن باقي نمانده باشد.

مايع كشيده شده با فشار آرام دكمة عملكرد تا اولين ايست خارج مي شود. پس از توقف كوتاهي  - 6
  در اولين ايست دكمة عملكرد را تا دومين نقطة ايست فشار دهيد تا از تخليه كامل آن مطمئن شويد. 

  خارج از محدودة مشخص شده براي آن استفاده نكنيد. هرگز از ميكروپيپت در 

  پيشنهاد مي شود كه در هنگام عدم استفاده از ميكروپيپت، آنرا در وضعيت عمودي نگهداريد. 

% و يك پارچة نرم يا دستمال بدون پرز استفاده 70براي تميز كردن ميكروپيپت از آب يا اتانول 
به ميكروپيپت به طور منظم تميز شود. هرگز براي پاك  كنيد. پيشنهاد مي شود كه محل اتصال تيپ

كردن سطوح خارجي ميكروپيپت از موادي نظير گزيلول يا ساير حاللهاي مواد پالستيكي استفاده 
  نكنيد. 
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مراقب باشيد هنگام برداشتن مواد شيميايي تنها تيپ با آنها تماس يابد و خود ميكروپيپت آلوده 
  نشود. 

كروپيپت شود بنابراين هرگز هنگاميكه تيپ حاوي مايع مي باشد. آنرا سروته يا به مايع نبايد وارد مي
  طور افقي نگه نداريد.

هميشه حجم كشيده شده توسط مطكروپيپت را با چشم كنترل كنيد تا مطمئن شويد حجم مورد 
  نظر شما كشيده شده است. 

عالوه بر رعايت آرامش در كار، هميشه در هنگام كشيدن مواد با چگالي باال مثل كليسرول و تريتون ؛ 
پس از آزادي كامل دكمة عملكرد نوك تيپ را تا چند لحظه در مايع نگه داريد تا حجم مورد نظر 

شما به طور كامل كشيده شود. در صورتيكه نياز به برداشتن حجمهاي بيشتري از اين مواد باشد، مي 
  راي برداشتن سوسپانسيون سلولي نيز صادق است. توان براي سهولت كار، سر تيپ را چيد. اين مورد ب

  تا حد امكان از كشيدن مواد خورنده اي مثل اسيد و بازهاي قوي با استفاده از ميكروپيپت خودداري 

كنيد؛ زيرا بخارات اين مواد باعث خوردگي و زنگ زدن فنر ميكروپيپت مي شود . بهتر است در اين 
شود. در صورت اجتناب ناپذير بودن استفاده از ميكروپيپت  موارد از پيپت هاي شيشه اي استفاده

براي اين مواد ، پيشنهاد مي شود كه پس از اتمام كار ميكروپيپت باز شده، پيستون و اجزاي دروني 
  آن شسته و تميز گردد. 

در صورت آلوده شدن ميكروپيپت به خون، فراورده هاي خوني يا سوسپانسيون ميكروبي، اگر 
قابل اتوكالو كردن است از اين روش استفاده كنيد. درغير اينصورت قسمت آلوده را با ميكروپيپت 

 10% و پس از شستشو با آب به مدت 10دقت از ميكروپيپت جدا كرده و به مدت يكساعت در ساولن 
% قرار دهيد. 70دقيقه در الكل  10و پس از شستشوي مجدد با آب به مدت  SDS 10%دقيقه در 

  يله را با مقادير فراواني آب شستشو داده و در هواخشك كنيد.در نهايت وس
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  بن ماري اصول ايمني كار با -11
  

هايي كه داراي مواد قابل اشتعال و احتراق هستند، خودداري شود.  ماري در محيط از كار كردن با بن
ده كه قابليت ايجاد آتش اين وسيله داراي اجزايي (رزيستورهاي با قابليت توليد دماهاي بسيار باال) بو

    .هاي تصادفي يا احتراقي را دارند سوزي
 .ماري را بايد به پريز برقي كه داراي سيم تخليه برق در زمين است، وصل كرد بن

ماري بايد از مواد غير قابل اشتعال و همچنين موادي كه فاقد خصوصيت خورندگي  محفظه تانك بن
 .هستند، پر شود

ها داراي رزيستورهايي هستند  ماري ماري بايد از وسايل حفاظتي استفاده كرد. بن در هنگام كار با بن
توانند موجب  كه در صورت لمس (حتي در طي يك زمان خاص پس از خاموش كردن دستگاه) مي

  .سوختگي شوند
ي تهويه اي كه دارا ماري را در زير هود يا در ناحيه كنند بايد بن براي كار با موادي كه توليد بخار مي

 .مطلوبي است، قرار داد
ماري، احتمال  بايد به خاطر داشت كه در صورت تماس دست يا بدن با مايعات درون محفظه تانك بن

 .ايجاد سوختگي وجود دارد
ها بايد از مايعات پر شود. در صورتي كه  اند كه محفظه تانك آن اي طراحي شده ها به گونه ماري بن

تواند بسيار افزايش يابد. بهتر است كه از يكنواخت  باشد، دماي آن ميماري خالي  محفظه تانك بن
ها استفاده شود كه موجب توزيع يكنـواخـت دمـا در سراسر مايع درون  ماري كننده دما در بن

 .شوند ماري مي بن
 كـنـتـرل دمـا، كـنـتـرل)مــاري  هـاي كـنـتــرلــي بــن در صــورتـي كـه هـر كـدام از سيستـم

  .دمـاي هشدار) معيوب بود، از كار كردن با آن خودداري شود
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  اصول ايمني كار با خشك كن - 12
  ـ ازدستگاه خشك كن جهت خشك كردن نمونه هاي خود استفاده نمائيد . 1
ـ در صورتيكه ماده معدني به مواد سوختني مانند نفت و... آغشته شده است حتماً آنرا پس از  2

  درون خشك كن قرار دهيد . شستشو با آب در
ـ در صورتيكه ماده معدني شما قابل اشتعال است حتماً در درجات كمتر اقدام به خشك كردن آن  3

  نمائيد .
  ـ از دست زدن به شانه هاي خشك كن جداً خودداري شود . 4
  ـ در هنگام برداشتن ظروف و نمونه هاي خود حتماً از دستكش استفاده نماييد. 5
  ار دادن نمونه هاي محتوي سيال زياد در دستگاه خودداري نمائيد .ـ از قر 6
  ـ از عدم اتصال برق به بدنه دستگاه حتماً اطمينان حاصل نمائيد . 7
ـ در صورتيكه نمونه شما آغشته به مايع  است در هنگام بازكردن درب خشك كن سرو صورت  8

  خود را حتماً عقب نگهداريد .
  برچسب مناسبي تهيه نمائيد تا بعد از خشك شدن  قابل تفكيك باشند . هاي خود ـ براي نمونه 9

  ـ بعد از اتمام كار دستگاه مذكور را خاموش نمائيد .10
باشد حتماً  ـ در صورتيكه بعد از اتمام ساعت آزمايشگاه ، نمونه شما در داخل خشك كن مي11

 مسئول آزمايشگاه را مطلع نمائيد .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



23 
 

  رالعمل هاي عمومي انجام و گزارش آزمايشاتدستو -12
  

 قبل از انجام آزمايش نحوه انجام آن را به دقت مطالعه كنيد.
  

 رعايت نظم و ترتيب و تمركز كافي بر روي آزمايش مورد نظر بايستي همواره مد نظر قرار گيرد.
 

وابگويي به سواالت آزمايش ها بايد توسط دانشجو انجام شود. استاد و تكنسين آزمايشگاه آماده ج
 هستند.

 
در نقل و انتقال وسايل دقت كنيد. استفاده غير اصولي از دستگاهها منجر به خرابي دستگاه و حوادث 

 ناگوار مي شود.
 

نكات ايمني مربوط به هر دستگاه را رعايت كنيد( معموالً توسط تابلوهايي در باالي دستگاه نصب 
 شده اند).

 
 هر آزمايش را به دقت دنبال كنيد تا به نتايج مطلوب برسيد. روش ارائه شده براي انجام

 
 مشاهدات غير معمول را يادداشت كنيد تا بتوانيد درباره آنها با استاد بحث كنيد.

 
محيط و وسايل را بالفاصله بعد از هر آزمايش تميز و مرتب نماييد. تمامي افراد گروه مسئول تميز 

 اده مي باشند.نمودن ميز كار و وسايل مورد استف
 

 پس از اتمام هر آزمايش تمامي مواد و وسايل مورد استفاده را به محل اصلي خود برگردانده شود.
 

در هنگام برداشت نمونه از انبار نمونه حتماً به برچسپ نمونه ها دقت نموده و هماهنگي الزم با  -10
  مسئول و تكنسين مربوطه را انجام دهيد.

 
  مشاركت تمامي اعضاي گروه انجام شود.تهيه گزارش بايستي با 
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براي هر آزمايش فرم ها و پروتكل هاي الزم دربخش انتهايي ارائه شده است. از آنها براي ثبت داده  
  ها درحين آزمايش مي توانيد استفاده نماييد.

  تحويل گزارش آزمايشگاه
ل آزمايشگاه تحويل داده بعد از هر آزمايش گزارش آن بايد تايپ شده قبل از آزمايش بعدي در مح

 شود.
  

  گزارش هاي معوقه ( بعد از موعد مقرر) با احتساب تاخير و كسر نمره تحويل گرفته مي شوند.
 
 
  
  
  
  
  
  
  


