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Hazards of Common Equipments in the
Chemistry Laboratories and Related

Safety Guidelines

Mahdie Safarpour *

The laboratory, as it can be a fascinating place for researchers, is always a danger-
ous place, and sometimes even with irreparable physical damages for staff. The

multiplicity and variety of devices in the chemistry labs increases the potential hazards
of these laboratories and requires the awareness of all personnel to minimize related
risks. The present paper reports a brief overview of the most important devices in the
chemistry laboratories, the hazards of each device and related safety rules. In this re-
gard, commonly used devices in the chemical labs have been classified into ten groups:
refrigerators, heating devices, centrifuge, ultrasonicators, autoclave, incubator, pump,
compressor, devices under high pressure and devices under vacuum. The most impor-
tant safety principle in laboratories is careful study of the equipments guideline before
utilizing them.

(*) Department of Chemistry, Faculty of Basic Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz,
Iran. E-mail: ac.safarpour@azaruniv.ac.ir, Tel: 041-31452068



در نوین رویکردهای نشریه
ایران علمی آزمایشگاه های
١ شماره دوم، سال
١٣٩٧ ،۵۶ − ۴٧ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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چکیده

صفرپور مهدیه

کلیدی واژگان

شیمی، آزمایشگاه
آزمایشگاهی، دستگاه های
آزمایشگاه، در ایمنی
آزمایشگاهی، خطرات
ایمن آزمایشگاه

در رایج دستگاه های از ناشی خطرات
مربوطه ایمنی نکات و شیمی آزمایشگاه های

(HSE)

صفرپور* مهدیه

همواره باشد، پژوهش و تحقیق به عالقه مندان برای جذاب مکانی می تواند که همان طور آزمایشگاه
نیز آنجا در حاضر افراد برای جسمانی جبران ناپذیر آسیب های با همراه گاهی حتی و خطرناک محلی
در موجود بالقوه ی خطرات شیمی آزمایشگاه های در موجود دستگاه های تنوع و تعدد می شود. محسوب
را مربوطه ایمنی مقررات رعایت و ذیربط افراد همه ی گاهی آ لزوم و داده افزایش را آزمایشگاه ها این
مقاله ی می سازد. آشکار آزمایشگاهی دستگاه های از ناشی خطرات رساندن حداقل به یا پیشگیری برای
به مربوط خطرات شیمی، آزمایشگاه های در موجود دستگاه های مهم ترین اجمالی معرفی هدف با حاضر
موجود رایج دستگاه های راستا، این در است. گردیده ارائه دستگاه ها این با کار ایمنی نکات و دستگاه هر
دستگاه های سرمازا، دستگاه های از: عبارتند که شده اند طبقه بندی گروه ده در شیمی آزمایشگاه های در
و فشار تحت دستگاه های کمپرسور، پمپ، انکوباتور، اتوکالو، فراصوت، دستگاه های سانتریفیوژ، گرمازا،
کامل مطالعه شود رعایت آزمایشگاه ها تمام در باید که ایمنی اصل مهم ترین و اولین خأل. تحت دستگاه های

است. آن با کار به شروع از قبل دستگاه هر دستورالعمل دقیق و

ایران. تبریز، آذربایجان، مدنی شهید دانشگاه پایه، علوم دانشکده کاربردی، شیمی استادیار (*)
٠۴١ − ٣١۴۵٢٠۶٨ تلفن: ،ac.safarpour@azaruniv.ac.ir ایمیل:
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مقدمه ١

و حفظ این رو از است؛ انسانی سرمایه و الهی نعمت واالترین سالمتی

توجه با دارد. قرار کار و زندگی اولویت باالترین در سالمتی از مراقبت

زمینه های در کشور صنعتی و علمی توسعه و جمعیت افزون روز رشد به

صنعتی و پژوهشی آموزشی، مراکز در متعددی آزمایشگاه های مختلف،

و قدمت دلیل به شیمی آزمایشگاه های است. شده ایجاده کشورمان

کشور، مهم صنایع با مستقیم ارتباط نیز و تحصیلی رشته این گستردگی

تعدد هستند. کشور آزمایشگاه های گسترش یافته ترین و مهم ترین از

محلی به را شیمی آزمایشگاه های موجود، دستگاه های و شیمیایی مواد

بدیهی می نماید. تبدیل حاضر افراد و کارکنان برای باال خطر ضریب با

حفاظت سیستم های به مربوط مقررات و قوانین با آشنایی عدم که است

شیمی آزمایشگاه در فعالیت هنگام به بی دقتی کمترین یا و ایمنی

ایجاد آزمایشگاه در حاضر افراد تمام یا فرد برای جدی خطری می تواند

و آموزش پیشگیری، راه های و خطرات با آشنایی این رو، از نماید.

حفاظت سیستم های ایجاد با همراه تمرین و بازنگری مستمر، باز آموزی

باید سطوح پایین ترین تا باالترین از کارکنان همه مشارکت و ایمنی

.[٣ ،٢] شود گنجانده آزمایشگاه هر برنامه در پروتکل بصورت

از شیمی آزمایشگاه های تهدیدات و خطرات از مهمی بخش

به روزرسانی هرچند می گیرد. نشأت موجود آزمایشگاهی دستگاه های

عملکرد از اطمینان برای آزمایشگاهی تجهیزات دوره ای بازرسی و

کنترل را خطرات این زیادی حدود تا می تواند آن ها ایمن و صحیح

هر با کار هنگام در ایمنی حفظ رکن مهم ترین اما، دهد، کاهش یا کرده

کار ایمنی موارد و عملکرد، مشخصات، با فرد کامل آشنایی دستگاه،

می باشد. مربوطه دستگاه با

آزمایشگاه های در رایج دستگاه های معرفی هدف با حاضر مقاله

است. شده ارائه دستگاه هر با کار ایمنی جنبه های بر تمرکز با شیمی

استفاده مورد دستگاه های تمام به پرداختن امکان که است بدیهی

این رو از است؛ خارج مقاله این امکان از شیمی آزمایشگاه های در

در بیش تری کاربرد و گستردگی که دستگاه هایی است شده سعی

گیرد. قرار نظر مد دارند شیمی متداول آزمایشگاه های

شیمی آزمایشگاه های در رایج دستگاه های ٢

مختلفی انواع همواره که است گونه ای به شیمی آزمایشگاه های ماهیت

وجود آن در متفاوت اغلب عملکردی شرایط با تجهیزات و دستگاه ها از

استفاده به می دهد رخ آزمایشگاه ها این در که حوادثی از بسیاری دارند.

خطرات شایع ترین است. مربوط تجهیزات این نادرست نگهداری یا

گازهای برق، با که است دستگاه هایی از ناشی آزمایشگاهی تجهیزات

فیزیکی خطرات دیگر می کنند. کار پایین یا باال دمای یا و فشار تحت

فرکانس تولید دستگاه های و لیزرها از الکترومغناطیسی تابش شامل

خطر مانند معمولی خطرات می رسد نظر به این حال، با است. رادیویی

تجهیزات از ناشی حوادث مایع، نیتروژن مانند سرمازا مواد و تجهیزات

افتادن و لغزیدن صدا، و سر برش، ابزار و ماشین آالت یا و چرخنده

می دهند تشکیل را آزمایشگاهی آسیب های و حوادث تعداد بیش ترین

آزمایشگاه های در استفاده مورد دستگاه های رایج ترین ادامه، در .[۵]

شرح اختصار به دستگاه هر با کار ایمنی نکات و شده معرفی شیمی

با کار به شروع از قبل که شود اشاره دیگر بار است الزم می شود. داده

گردد. مطالعه دقت به آن سازنده دستورالعمل باید ابتدا دستگاه هر

سرمازا١ دستگاه های ٢ . ١

نگهداری برای معموال فریزر و یخچال  مانند سرمازا دستگاه های از

خطرات می شود. استفاده دارند نیاز پایین دمای به که شیمیایی مواد

بخارات انتشار شامل آزمایشگاهی فریزر و یخچال از ناشی احتمالی

و آن ها در ناسازگار شیمیایی مواد حضور یخچال، داخل محتویات از

فضای نمایند، آلوده را دستگاه ها این محلول ها چنانچه است. انفجار

مهم ترین می گیرند. قرار آلودگی این معرض در افراد و آزمایشگاه

صورت به می توان را سرمازا دستگاه های ایمنی و احتیاطی اقدامات

:[۵] کرد عنوان زیر

برابر در مقاوم دیوارهای کنار در باید آزمایشگاهی یخچال های •

ترجیحاً و باشند، باال قدرت کابل های دارای گیرند، قرار آتش

شوند. استفاده مدار کننده قطع محافظ های از استفاده با

باید المپ) فن، (موتور، یخچال قسمت های تمام هم چنین،

باشد. جرقه ضد سیستم به مجهز

محفظه های در باید آزمایشگاهی یخچال داخل محتویات •
١Refrigerators

..........................................................................................................................................................................................................................................................۴٩
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بهتر مثال عنوان به شوند. داده قرار نفوذ غیرقابل ثانویه

درون بیش تر محافظت برای کوچک شیشه ای ظروف است

آنجا از شوند. داده قرار پالستیک جنس از بزرگ تر ظرف های

داخلی هوای مداوم تهویه برای رضایت بخشی راه هیچ تقریباً که

شده نگهداری مواد از که بخاری هر ندارد، وجود فریزر و یخچال

ذخیره دستگاه داخل فضای در می شود، ساطع دستگاه ها این در

جو بنابراین، می شود. آن اطراف عایق جذب تدریج به و شده

هوا از انفجاری قابل مخلوط شامل می تواند یخچال یک داخل

مواد بخارات از باالیی غلظت یا اشتعال، قابل مواد بخار و

معرض در گرفتن قرار تأثیر باشد. دو هر یا خطرناک سمی

جستجوی برای را خود سر فرد که هنگامی می تواند سمی مواد

شود. تشدید می برد فرو یخچال داخل خاص نمونه یک

دارای باید فریزر و یخچال در شده داده قرار نمونه های •

باشند. مالک نام و ظرف داخل محتویات حاوی دقیق برچسب

داده پوشش شفاف نوار با یا و بوده آب ضد باید برچسب ها

آن ها شیمیایی سازگاری اساس بر نمونه ها ذخیره سازی شوند.

اهمیت حائز بسیار فریزر و یخچال کوچک و شلوغ فضای در

همراه به یخچال در موجود نمونه های از فهرستی هم چنین است.

روی بر (یا یخچال کنار در و شده تهیه قرارگیری دقیق محل

شود. داده قرار آن)

فریزر و یخچال در سمی بسیار یا منفجره مواد دادن قرار •

مواد نگهداری برای است. آفرین خطر شدت به آزمایشگاهی

مورد انفجار ضد یخچال های از باید اشتعال قابل یا منفجره

برای و بوده مخصوص برچسب دارای که سازنده کارخانه تأیید

کرد. استفاده می رسند فروش به منظور این

نشود. داده قرار یخچال در درباز شیمیایی مواد ظروف هرگز •

ظرف از بخارات خروج و نشت مقابل در مانعی درپوش ها

چوب پنبه، چوب آلومینیوم، فویل می کنند. فراهم نگهدارنده

شیشه ای درپوش های و آلومینیوم فویل با شده پوشیده پنبه

لحاظ از و نکرده فراهم را منظور این برای الزم حفاظت

نمونه های موقتی درپوش های بهترین نمی شوند. توصیه ایمنی

برای ظروف بهترین هستند. تفلونی یا مخروطی پلی اتیلنی

شیشه ای ویال های یخچال، در مواد مدت طوالنی نگهداری

می باشد. نیتروژن با شده پر و شده موم و مهر

مواد نگهداری برای نباید وجه هیچ به آزمایشگاهی یخچال های •

شوند. استفاده انسان استفاده مورد نوشیدنی های یا غذایی

نگهداری ”مخصوص برچسب حتماً یخچال روی نتیجه، در

علیه دائمی هشدارهای است بهتر گردد. نصب شیمیایی“ مواد

فریزرهای و یخچال ها تمام به نیز نوشیدنی ها و غذا ذخیره سازی

شود. اضافه آزمایشگاهی

گرمازا دستگاه های ٢ . ٢

در موجود الکتریکی دستگاه های رایج ترین می توان را گرمازا وسایل

وسیله چندین شیمی آزمایشگاه هر در معموال برد. نام آزمایشگاه ها

و داغ لوله های روغن، حمام کوره، آون، پلیت، هات مانند گرمازا

دمای که زمانی .(١ (شکل می گیرد قرار استفاده مورد مایکروویو

دستگاه های از استفاده است، نیاز مورد کمتر یا سانتی گراد درجه ١٠٠

این زیرا دارد. اولویت گرمازا الکتریکی دستگاه های جای به گرم بخار

می توانند و ندارند برق گرفتگی و جرقه  خطرات گرم) (بخار دستگاه ها

سانتی گراد درجه ١٠٠ از بیش هرگز آن ها دمای اینکه از اطمینان با

برای البته گیرند. قرار استفاده مورد مداوم مراقبت بدون شد، نخواهد

در آزمایشگاه در بخار تولید برای که دستگاه هایی از باید منظور این

از شده تولید بخار است ممکن زیرا کرد؛ استفاده شده اند گرفته نظر

باشد آالینده هایی حاوی هستند عمومی استفاده برای که دستگاه هایی

با کار ایمنی نکات مهم ترین کند. ایجاد مداخله آزمایش ها در که

:[١] از عبارتند گرمازا دستگاه های

باشد. نخی پوشش دارای باید دستگاه ها برق سیم های •

شش حداقل خوردگی و فنی نظر از دستگاه ترموستات و المنت •

شود. بررسی یکبار ماه

شود. جلوگیری دستگاه روی بر شیمیایی ماده هرگونه ریختن از •

فراریت با شیمیایی مواد کردن خشک برای آون از نباید •

سیستم به مجهز دستگاه اینکه مگر کرد، استفاده متوسط حتی

ترکیبات اغلب بنابراین، باشد. آن داخل هوای دائمی تهویه

کرد. خشک معمولی آزمایشگاهی آون های در نمی توان را آلی

آن ها در قبال که ظروفی کردن خشک برای هرگز هم چنین،

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ۵٠
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استفاده گرمازا وسایل از است بوده اشتعال قابل شیمیایی مواد

با که شیشه ای ظروف باید انفجار، از جلوگیری برای نشود.

شسته مقطر آب با دوباره شده اند، داده شستشو آلی حالل یک

گیرند. قرار آون داخل کردن خشک برای سپس و شده

خودداری درب دار ظروف در مایعات زیاد حجم دادن حرارت از •

خودبخودی شدن باز سبب ظرف درون فشار افزایش شود.

می شود. ظرف انفجار حتی یا و مایع شدن سرریز ظرف، درب

کنترل  تمایز همزن، پلیت/ هات ترکیبی دستگاه های از برخی در •

لذا نیست. امکان پذیر آسانی به دما و همزن درجه بندی های و

تا گردد اتخاذ دستگاه ها این با کار هنگام کامل احتیاط باید

خطر به منجر همزن دور جای به دما حد از بیش افزایش

نشود. انفجار یا آتش سوزی

دما که زمانی تا دستگاه، کردن خاموش و کار اتمام از پس •

دستگاه کنار در خطر یادداشت یا عالمت است، نیامده پایین

آوردن پایین از نشوند. سوختگی دچار سایرین تا شود داده قرار

دادن قرار یا سرد آب ریختن (با ناگهانی بصورت دستگاه دمای

شود. خودداری جداً یخ)

نموده زدن جرقه به شروع مایکروویو یا آون درون ماده چنانچه •

کابل و نموده خاموش را دستگاه سرعت به باید شد، شعله ور و

مدتی برای نیز دستگاه درب است بهتر کشید. برق از را آن

شود. نگهداشته بسته

دستگاه های جز (به آزمایشگاهی کوره های و آون ها اغلب در •

وارد موجود مواد احتراق یا تبخیر از حاصل بخارات خأل) تحت

به است ممکن بخارات این غلظت می شود. آزمایشگاه جو

برای شود. انفجاری مخلوط تشکیل به منجر که رود باال حدی

را دستگاه تهویه دریچه می توان خطر این کاهش یا پیشگیری

کرد. متصل خروجی سیستم به مستقیم طور به

دستکش های از کوره، ویژه به گرمازا، دستگاه های با کار هنگام •

شود. استفاده باال دماهای مخصوص محافظ

یا غذا تهیه برای آزمایشگاهی گرمازای دستگاه های از هرگز •

نشود. استفاده انسانی مصارف سایر

(راست): باال آزمایشگاهی؛ گرمازای دستگاه های از تعدادی :١ شکل
مایکروویو. (چپ): کوره، (راست): پایین آون، (چپ): پلیت، هات

سانتریفیوژ١ ٢ . ٣

اساس بر یکدیگر از نمونه یک اجزای جداسازی برای سانتریفیوژها از

در می شود. استفاده چگالی و وزن قبیل از آن ها مولکولی ویژگی های

آزمایشگاه های در استفاده مورد سانتریفیوژهای از تصاویری ٢ شکل

است. شده داده نشان شیمی

آزمایشگاه ها در استفاده مورد سانتریفیوژهای از تصاویری :٢ شکل
زیر موارد به می توان سانتریفیوژها با کار ایمنی نکات مهم ترین از

:[۵ ،١] کرد اشاره

میزان حداکثر برای سانتریفیوژ هر چرخاننده ی قسمت یا روتور •

مقادیر این رعایت عدم است. شده تعریف مشخصی وزن و دور

خطرات متعاقباً و دستگاه کل و روتور آسیب باعث می تواند

شود. دستگاه نزدیکی در حاضر افراد برای جدی

کافی تسلط کار هنگام فرد که گیرد قرار ارتفاعی در باید دستگاه •

ببیند. کامل طور به را داخلی محفظه و داشته آن به
١Centrifuge
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برابر در و بوده ضخیم جداره دارای باید استفاده مورد لوله های •

نباید هم چنین باشند. مقاوم باال دورهای در شده ایجاد فشار

باشد. داشته وجود لوله ها بدنه روی شکافی یا تَرک هیچ گونه

وزنی تعادل دارای باید دستگاه داخل در هم مقابل لوله های •

باشند.

شود بسته محکم باید لوله ها درب کرد؛ پر کامل نباید را لوله ها •

نظر این از پیچی درپوش های باشد. نداشته نشتی هیچ گونه و

مناسب ترند.

اطراف به آالینده ریز بسیار ذرات سانتریفیوژ با کار هنگام •

منافذ که باالست قدری به ذرات این سرعت می شوند. پرتاب

بنابراین می یابند. راه خارج به و کرده ترک را سانتریفیوژ

سانتریفیوژ باید است، آلوده شدت به مطالعه مورد نمونه چنانچه

داد. قرار هود زیر را

فراصوت١ دستگاه های ۴ . ٢

در صوت تولید جهت ابزاری اولتراسونیک یا فراصوت دستگاه   های

بهبود جمله از فراوانی کاربردهای امواج این هستند. باال فرکانس

دیواره کردن متالشی شیمیایی، واکنش های تسریع سطحی، خواص

امولسیون سازی مخلوط، مواد کردن همگن ساختارها، نانو سنتز سلولی،

به اغلب دستگاه ها این دارند. آزمایشگاهی ظروف دقیق شستشوی و

می شوند استفاده شیمی آزمایشگاه های در پروب دار و حمام  شکل دو

.(٣ (شکل

پروب دار و (راست) حمام شکل به اولتراسونیک دستگاه :٣ شکل
(چپ).

تولید از: عبارتند که دارند عمده خطر دو اولتراسونیک دستگاه های

احتمال و مایع، به شده وارده باالی انرژی دلیل به فراوان هواپخش های٢

فرکانس در شده ایجاد صوتی امواج دلیل به شنوایی آسیب های ایجاد

با کار ایمنی نکات مهم ترین خطرات، این گرفتن نظر در با باال.

:[۵ ،١] کرد خالصه زیر صورت به می توان را اولتراسونیک دستگاه های

محفظه داخل کار هنگام در را دستگاه باید امکان صورت در •

محیط در کمتری هواپخش های تا داد قرار هود زیر یا بسته

مناسب تهویه به نسبت باید کار اتمام از پس شوند. پخش

کار هنگام است بهتر گردد. اقدام محفظه داخل هواپخش های

شود. استفاده صورت ماسک های از

رود، فرو مایع درون کافی عمق به دستگاه پروب نوک چنانچه •

می یابد. کاهش هواپخش ها مقدار

قرار صوت به نسبت مقاوم محفظه یک در دستگاه چنانچه •

گردد. استفاده گوش محافظ از حتماً ندارد،

باشد. بسته دستگاه با کار هنگام آزمایشگاه درب •

امواج تحت که جامداتی یا مایعات با بدن مستقیم تماس از •

شود. اجتناب هستند فراصوت شدید

اتوکالو٣ ۵ . ٢

در آزمایشگاهی و پزشکی ابزار کردن استریل برای وسیله ای اتوکالو

این از هم چنین می باشد. آب بخار از استفاده با و باال دمای و فشار

فشار و دما به نیاز شیمیایی واکنش انجام برای که مواردی در وسیله

که آزمایشگاهی اندازه از وسیله این ابعاد می شود. استفاده باشد باال

آن طول که صنعتی ابعاد تا است درب دار استوانه یک شکل به معموال

یک از نمونه ای ۴ شکل در .[۴] است متغیر می رسد فوت پنجاه به

می شود. مشاهده  آزمایشگاهی اتوکالو

شود رعایت باید اتوکالو با کار هنگام که ایمنی نکات مهم ترین

:[۵ ،١] از عبارتند

موادی فنل)، و باز اسید، (مانند خورنده مواد نمودن اتوکالو •

قابل مواد کلروفرم)، و اتانول (مانند می شوند تبخیر زود که
١Ultrasonicator
٢Aerosol
٣Autoclave
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است. ممنوع رادیواکتیو مواد و اشتعال

قرار دستگاه در اشیاء این مخصوص محفظه در تیز اشیاء حتماً •

شود. داده

فضای تا کرد پر آن نصف از بیش را دستگاه محفظه نباید •

وجود باال دمای تحت مایعات تبخیر یا انبساط برای کافی

باشد. داشته

از قبل و شود عمل احتیاط با اتوکالو درب کردن باز هنگام •

خارج گرم فوق بخار شود داده اجازه مواد و وسایل کردن خارج

درجه ١٠٠ از پایین تر اتوکالو دمای که زمانی حتی گردد.

استفاده مناسب عینک و دستکش از باید است سانتی گراد

نمود.

دستگاه کردن تمیز از قبل ریخت، دستگاه داخل مایعی اگر •

شود. سرد

از دستگاه، محفظه داخل شیشه ای ظرف شکستن صورت در •

هرگز و شود استفاده شیشه ها خرده کردن خارج برای انبر یک

نشود. استفاده مستقیم صورت به دست از

آزمایشگاهی اتوکالو دستگاه :۴ شکل

انکوباتور١ ۶ . ٢

برای شیمی و بیولوژی آزمایشگاه های در که است دستگاهی انکوباتور

کار به میکروب ها یا سلول ها مانند زنده نمونه های دادن رشد و کشت

کربن اکسید دی و اکسیژن رطوبت، دما، کنترل با وسیله این می رود.

.[۴] می کند فراهم زنده ارگانیسم های رشد برای را مناسبی شرایط

به شود رعایت انکوباتور با کار هنگام باید که ایمنی نکات از برخی

:[١] است زیر صورت

شود. استفاده جداگانه پریز از انکوباتور دستگاه برای •

بررسی ظاهری سالمت لحاظ از پریزها و برق کابل و دوشاخه •

شود. جلوگیری کابل کشش و پیچش از شود.

دقت و دستگاه مفید عمر بردن باال جهت یک بار ماه شش هر •

نمایندگی های توسط دستگاه است بهتر آن داخل شرایط کنترل

شود. تست مجاز

پمپ٢ ٢ . ٧

فشار افزایش با که است مایعات انتقال برای مکانیکی وسیله ای پمپ

یا هد) افزایش (با باالتر ارتفاع به را آن جابجایی امکان مایع، جریان

۵ شکل می آورد. فراهم مخزن) یا حوضچه معموال) دست پایین حتی

می دهد. نشان را پمپ از نمونه هایی

پمپ از نمونه هایی :۵ شکل

بیان زیر شکل به می توان را پمپ ها با کار ایمنی نکات مهم ترین

:[١] کرد
١Incubator
٢Pump
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اتصال حتماً پمپ روغن مخزن کردن پر یا کردن تمیز هنگام •

شود. قطع دستگاه برق

یاتاقان ها، نشدن روغن کاری از ناشی پمپ لرزش و زیاد صدای •

می باشد. پروانه خوردگی یا برداشتن تاب شدن، خارج جا از

نسبت بود زیاد دستگاه صدای که صورتی در حتماً بنابراین

نیز گوش محافظ از هم چنین و کرده اقدام دستگاه سرویس به

شود. استفاده

کمپرسور١ ٢ . ٨

حقیقت در می شود. استفاده گازها فشار افزایش برای کمپرسور از

را گاز فراوان، مکانیکی انرژی صرف با که هستند وسایلی کمپرسورها

می سازند. فشرده را آن حجم کاهش با و مکیده خود درون به سرعت با

است. شده داده نشان ۶ شکل در کمپرسور از تصاویری

کمپرسور از نمونه هایی :۶ شکل

:[١] از عبارتند کمپرسورها با کار ایمنی نکات مهم ترین از برخی

هنگام به آزاد آستین با لباس های نیز و گشاد لباس از استفاده •

است. ممنوع دستگاه این با کار

یا و درپوش ها برداشتن از می باشد روشن دستگاه که زمانی •

شود. خودداری جداً اتصاالت کردن شل

مخصوصاً بدن اعضای سمت به کمپرسور خروجی گرفتن از •

آزمایشگاه در موجود اشیای کردن تمیز برای هم چنین و چشم

شود. خودداری

سازنده دستورالعمل با مطابق دقیقاً باید کمپرسور اجزای تمام •

شود. نگهداری و سرویس دستگاه

روی بر یا تنفس مستقیم بطور نباید کمپرسور خروجی هوای •

شود. گرفته پوست

ایمنی عینک و گوش محافظ از حتماً کمپرسور با کار هنگام •

شود. استفاده

فشار٢ تحت دستگاه های ٢ . ٩

فشارهای دارای شیمی آزمایشگاه های در موجود دستگاه های از برخی

بالقوه ی خطرات دلیل به هستند. نگهداری یا عملکرد زمان در باال

حائز بسیار زمینه این در الزم احتیاط های و مقررات رعایت موجود،

وسایل از استفاده فشار، تحت دستگاه های با کار هنگام است. اهمیت

باید دستگاه است. الزامی عینک و ایمنی کاله ویژه به فردی حفاظت

تا کار، اتمام از پس و شود کنترل نشتی نظر از فشار اعمال از پس

درب است نشده ایجاد اطمینان دستگاه فشار آمدن پایین از که زمانی

دوره ای سرویس های است الزم هم چنین نشود. باز دستگاه محفظه

گیرد. انجام سازنده شرکت برنامه طبق فشار تحت دستگاه های

گاز٣ کپسول های ٢ . ٩ . ١

کپسول های فشار تحت دستگاه های پرکاربردترین و مهم ترین از یکی

می شوند. یافت شیمی آزمایشگاه های تمام در تقریباً که هستند گاز

سمی، می توانند آن ها محتوای نوع به توجه با گاز کپسول های

نوع چند دارای گاهی و خنثی کننده، اکسید خورنده، اشتعال پذیر،

فشرده گاز زیاد حجم شیمیایی، خطرات بر عالوه باشند. همزمان خطر

که دارد را قابلیت این و است باالیی بسیار فشار دارای کپسول در شده

و نمودن جابجا بنابراین شود. پرتاب و کرده عمل موشک یک مانند

اجتناب برای شود. انجام دقت نهایت در باید کپسول ها این نگهداری

شده اشاره ایمنی نکات رعایت گاز، کپسول های احتمالی خطرات از

:[۵ ،١] است الزامی ذیل در

شدت به زمین روی و یکدیگر روی بر کپسول ها افتادن از •

طور به کپسول ها زنجیر یا تسمه از استفاده با شود. اجتناب

جلوگیری آن ها ناگهانی افتادن از تا شود ثابت ایستاده کامال

شود.
١Compressor
٢High Pressure
٣Gas cylinder
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کار این مخصوص دستی چرخ از کپسول ها جابجایی برای •

خودداری جداً زمین روی بر آن ها غلطاندن از و شده استفاده

نشان را کپسول ها این درست و نادرست حمل ٧ شکل شود.

می دهد.

(چپ) نادرست و (راست) درست حمل از تصویری :٧ شکل
گاز کپسول های

آن درون گاز نوع کپسول، هر روی زدن برچسب با حتماً •

به کپسول ماهیت تشخیص برای نمی توان شود. مشخص

از مختلف کنندگان تولید است ممکن زیرا کرد اکتفا آن رنگ

برچسب به نباید هم چنین کنند. استفاده متفاوتی رنگی کدبندی

برای اغلب کالهک ها زیرا کرد اعتماد کپسول ها کالهک روی

روی بر هستند. تعویض قابل مختلف کپسول های استفاده

سمی اشتعال پذیر، مانند خطرناک گازهای حاوی کپسول های

صورت به مربوطه خطر دهنده ی هشدار برچسب حتماً خورنده یا

شود. نوشته خوانا و واضح

نگرفته قرار خود مناسب و امن جایگاه در کپسول زمانی که تا •

نشده زنجیر حرکت قابل غیر و محکم میز یک یا دیوار به و

شود. خودداری آن کالهک برداشتن از است

توجه هم چنین نشود. استفاده رگالتور بدون کپسول از هیچ گاه •

مخصوص باید کپسول هر برای استفاده مورد رگالتور که شود

نباید وجه هیچ به استفاده مورد رگالتور باشد. کپسول داخل گاز

می دهد. افزایش را آتش سوزی احتمال زیرا شود روغن کاری

دریچه از گاز نشت صابون و کف از استفاده با مرتب طور به •

گردد. کنترل اتصاالت و کپسول

دستگاه از گاز کپسول جای به است بهتر ایمنی افزایش جهت •

و ذخیره اتاق که است بدیهی شود. استفاده نظر مورد گاز مولد

مولد دستگاه های از صرفه تر به مقرون آزمایشگاه به گاز انتقال

می باشد. متنوع گاز

فشار تحت شیشه ای وسایل ٢ . ٩ . ٢

چنانچه هستند. شیمی آزمایشگاه هر جدایی ناپذیر جزء شیشه ای وسایل

نکات رعایت شود، استفاده باال فشارهای تحت وسایل این از باشد نیاز

:[۵ ،١] است الزامی زیر ایمنی

به فشار تحت کارهای برای ناسالم و برداشته ترک شیشه های •

نیستند. مناسب هیچ وجه

شوند. داده قرار توری یا فلزی حفاظ در شیشه ها است بهتر •

تحت شیشه ای وسایل کردن سرد یا گرم برای باالیی بسیار دقت •

است. ضروری فشار

جنس از باید شده لحیم سر با فشار تحت شیشه ای لوله های •

بستن از قبل باشند. خالص) و ضخیم (پیرکس مقاوم و عالی

شود. خارج آن داخل هوای لوله، سر کردن لحیم و

نشود. پر فشار تحت شیشه ای ظروف حجم نصف از بیش هرگز •

خأل تحت دستگاه های ٢ . ١٠

کم فشار با توأم که می یابد کاهش مواد جوش نقطه خأل١ شرایط در

تبخیر برای الزم انرژی کاهش و حرارتی تبادل میزان افزایش باعث

متداول دستگاه های از خأل آون مانند خأل تحت خشک کن های می شود.

نظیر مختلفی کاربردهای دارای که هستند شیمی آزمایشگاه های در

نمونه های برای حرارتی شرایط اعمال زدایی٣، رطوبت و گاززدایی٢
١Vacuum
٢Degassing
٣Dehumidification
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حالل تبخیر شرایط اعمال و اکسیژن و اتمسفریک محیط به حساس

صورت به مایع یک اگر می باشند. باال دمای به حساس محلول های از

یا حرارتی شوک یک یا شود، خأل دستگاه های وارد سریع و ناگهانی

ورود هم چنین دارد. وجود انفجار احتمال شود، وارد آن به مکانیکی

شود. انفجار باعث می تواند خأل تحت دستگاه به هوا سریع بسیار

مورد خأل میزان به توجه با باید خأل تحت وسایل و دستگاه انتخاب

حین در حرارتی و مکانیکی شوک گونه هر ایجاد از تا گیرد صورت نیاز

شود. جلوگیری کار

شیمی آزمایشگاه های مهم خأل تحت وسایل از دیگر نمونه ای

ارلن، شامل آن مختلف اجزای که می باشد خأل کردن صاف سیستم

می شود. مشاهده ٨ شکل در خأل پمپ و بوخنر قیف

(ارلن، خأل تحت کردن صاف برای آزمایشگاهی تجهیزات :٨ شکل
خأل) پمپ و بوخنر قیف

باید می روند کار به خأل در کردن صاف برای که ظروفی و ارلن

تحمل تا باشند شده ثابت خود جای در خوبی به و بوده مقاوم کامال

مورد فشار تحمل باید انتخابی ظروف باشند. داشته را کشش و مکش

نمی شود انجام خوبی به کردن صاف که مواردی در باشند. داشته را نظر

نمی کند برطرف را مشکل خأل افزایش کلوئیدی)، محلول های (مانند

خأل مقادیر ایجاد از باید بنابراین شود. انفجار به منجر است ممکن و

.[١] شود خودداری جیوه میلی متر ۵٠٠ از بیش تر

نتیجه گیری ٣

از متنوعی و گسترده طیف بودن دارا دلیل به شیمی آزمایشگاه های

سالمتی برای پرخطر محیط های از آزمایشگاهی دستگاه های و مواد

محیطی چنین در کار الزمه ی می آیند. شمار به حاضر افراد ایمنی و

ایمنی از تا است آزمایشگاه در دخیل افراد تمام گاهی آ و آموزش

دستگاه های از ناشی خطرات شود. حاصل اطمینان کار محیط

دستگاه هر دستورالعمل دقیق مطالعه ی با می توان را آزمایشگاهی

رعایت و دوره ای، سرویس های انجام آن، با کار به شروع از قبل

مقاله این در داد. کاهش زیادی حد تا شخصی حفاظت ایمنی نکات

شیمی آزمایشگاه های در استفاده مورد دستگاه های رایج ترین از برخی

داده شرح آن ها با کار ایمنی نکات و بالقوه خطرات شده، معرفی

در پایدار ایمنی ایجاد راستای در کوچک هرچند گامی است امید شد.

باشد. شده برداشته کشور آزمایشگاه های
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