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پیش گفتار
یکی از برنامههای کمیته ساماندهی آزمایشگاههای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تدوین و انتشار

رهنمودهای مربوط به حوزهها و زمینههای مختلف استانداردسازی آزمایشگاهها و سایر موضوعات مرتبط است .در

این راستا سعی شده است ضمن بهرهگیری از آخرین تحقیقات علمی ،از تجربه کارشناسان و متخصصین حوزه

ستادی و تحقیقاتی استفاده شود و در مواردی که در کشور قوانین ،مقررات و دستورالعملهای مدونی وجود دارد در
تدوین و انتشار این رهنمودها مورد استناد قرار گیرد .تمام تالش کمیته ساماندهی آزمایشگاههای سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی تدوین استانداردهای مورد نیاز به منظور اعتبار بخشی و مدیریت آزمایشگاهها بوده است
تا برای مسئولین و محققین آزمایشگاهها قابل استفاده باشد ولی به هر حال ممکن است دارای نواقص و کاستیهایی

باشد که بدینوسیله از همه متخصصین ،کارشناسان ارجمند دعوت میشود با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود ما

را در ارتقاء سطح علمی و نزدیکتر کردن هر چه بیشتر محتوای این استاندارد ما را یاری نمایند تا در ویرایشهای

بعدی این رهنمودها بکار گرفته شود.

امید است این استاندارد ،نقش مهمی در امر اعتباربخشی و مدیریت آزمایشگاهها ،بهبود همکاریها و ارائه

خدمات در سطح آزمایشگاههای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی داشته باشد .الزم است از زحمات

کلیه دست اندرکاران تدوین و انتشار این مجموعه صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و پیشاپیش از کسانی که با
ارائه پیشنهادات اصالحی خود ما را در بهبود کیفیت این مجموعه یاری خواهند نمود ،صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

دکتر حسن علیپور

مدیر کل دفتر امورپژوهشی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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مقدمه
بــا توجــه بــه گســتردگی و تنــوع آزمایشــگاههای زیــر نظــر ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج

کشــاورزی ،ســاماندهی آزمایشــگاهها و بهکارگیــری اســتاندارد واحــدی جهــت یکسانســازی ،اعتباربخشــی و
تســهیل همــکاری میــان آزمایشــگاههای زیرمجموعــه و کاهــش اعمــال ســلیقه ،ارتقــاء دانــش فنــی کارشناســان

و افزایــش ســطح کمــی و کیفــی خدمــات آزمایشــگاهی ،بــه عنــوان یــک رویکــرد ویــژه و ضــروری مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،در ایــن راســتا بــا تشــکیل کمیتــهای در کارگــروه ســاماندهی آزمایشــگاههای
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی" ،اصــول اســتاندارد آزمایشــگاهی" تدویــن و ارائــه گردیــد.

ایــن اســتاندارد ترکیبــی از اســتانداردهای  ISO 17025و  OHSAS18001اســت کــه مباحــث اصلــی و

پایــه مشــتمل بــر الزامــات عمومــی و فنــی در ســاماندهی آزمایشــگاهها و الزامــات ایمنــی آزمایشــگاهها و
روشهــای اجرایــی آزمایشــگاهها ارائــه شــده اســت کــه اجــرای آن در آزمایشــگاههای زیرمجموعــه ســازمان
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اجبــاری اســت.

امیــد اســت ایــن اســتاندارد ،نقــش مهمــی در امــر اعتبــار بخشــی و مدیریــت آزمایشــگاهها ،بهبــود

همکاریهــا و ارائــه خدمــات در ســطح آزمایشــگاههای ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی

داشــته باشــد .شــایان ذکــر اســت کــه برخــی از موسســات تابعــه ســازمان کــه از تجهیــزات آزمایشــگاهی بــا

باالتریــن امکانــات برخــوردار هســتند و میتواننــد بــه عنــوان یــک آزمایشــگاه مرجــع و مطابــق بــا اســتاندارد
 17025عمــل کننــد و نیــازی بــه پیادهســازی و اســتقرار اســتاندارد تدویــن شــده ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی ندارنــد .دســتورالعمل اســتاندارد  17025در پیوســت کتــاب حاضــر ضمیمــه شــده اســت.

سیروس امیری نیا
معاون اسبق دفتر امور پژوهشی و رئیس کارگروه ساماندهی
آزمایشگاه های سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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اصول الزامی استاندارد
اصول الزامی استاندارد در آزمایشگاههای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به سه بخش الزامات
مدیریتی ،الزامات فنی و الزامات ایمنی تقسیم و تعریف شده است.
-1الزامات مديريتي
الزامات مدیریتی در یک مجموعه ،با عناوین ذیل تقسیم و تعریف شده است.
 سازمان و آزمایشگاه
 سيستم مديريت آزمایشگاه
 نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتری
 نظارت و بازرسی کنترل کار نامنطبق
 ارزیابی فعالیت آزمایشگاه و بازنگریهای مدیریتی و بهبود
-1-1سازمان و آزمایشگاه
منظور از سازمان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی
فعالیتهای تحقیقاتی ،آموزشی و ترویجی انجام میدهد.
منظور از آزمايشگاه ،آزمایشگاهی است که هويتي قانوني دارد و از طريق سازمان ،شناسه ملي مرتبط را دريافت
نموده است.
کارشناس مسئول آزمايشگاه فردی است که فعاليتهاي آزمايشگاهي را به نحوي انجام میدهد كه الزامات
اين استاندارد را رعايت نموده تا اهداف سازمان برآورده شود.
-1-2سيستم مديريت آزمایشگاه
آزمايشگاه بايد با توجه به نوع فعاليت آن حداقل داراي يک کارشناس مسئول بوده که جدا از ساير مسئوليتها
داراي اختيارات الزم براي انجام وظايف خود به نحو منطبق بر اين استاندارد باشد و ترتيباتي برقرار گردد که
مسئول و کارکنان آزمايشگاه از هرگونه فشار و تاثيرپذيري نابجاي داخلي و خارجي که اثر نامطلوبي بر کيفيت
کار آزمایشگاه داشته باشند ،مبرا باشد.
کارشناس مسئول آزمايشگاه در حقیقت مدیر آزمایشگاههای مجموعه است که مسئوليت پاسخگويي به
فعاليتهاي خدماتي و فني مرتبط با مجموعه آزمايشگاهها را داشته باشد.
ساختار مديريتي یک آزمايشگاه ،بر اساس چارت سازماني تعریف میشود که جايگاه آزمایشگاه را در سازمان و
مجموعه اصلي و نیز روابط ميان کارشناس مسئول آزمايشگاه ،انجام عمليات فني و خدمات پشتيباني را تعيين
مینمايد.
کارشناس مسئول آزمايشگاه الزم است اطمينان حاصل نمايد که کارکنان آن آزمايشگاه از وظايف و اهميت
فعاليتهاي خود و چگونگي مشارکت آنها براي دستيابي به اهداف سازماني خود آگاهي دارند.
کارشناس مسئول آزمايشگاه يا مدير مافوق آن موظف است شرایط الزم در ايجاد و اجراي سيستم مديريت و
بهبود دادن اثربخشي آن را فراهم آورد.

10

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

مديريت رده باال بايد اهميت برآورده کردن خواستههاي مرتبط با خدمات آزمايشگاهي و همچنين ،الزامات
مربوط به قوانين و مقررات را به سازمان منتقل نمايد.
 کارشناس مسئول آزمايشگاه موظف است با روشهاي مشخص برای انتخاب ،خريد ،خدمات و تدارکات آشنایی
کامل داشته باشد.
 در صورتي كه آزمايشگاه بخشي از سازمان بزرگتري باشد ،بايستي اقدامات سازماني به نحوي انجام شود كه در
راستاي اهداف کاري آزمايشگاه ،حمايتهاي بخشهاي مرتبط از جمله اداري ،پشتيباني و مالي باشد تا تاثير
نامطلوبي بر انطباق آزمايشگاه با الزامات اين استاندارد نداشته باشد.
 کارشناس مسئول آزمايشگاه موظف است با روشهاي مشخص برای انتخاب ،خريد ،خدمات و تدارکات ،آشنایی
کامل داشته باشد.
 کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد روشهاي مناسبی براي شناسايي ،جمعآوري ،فهرست كردن ،دسترسي،
بايگاني كردن ،ذخيره كردن ،نگهداري سوابق كيفي و فني برقرار و نگهداري نمايد.
-1-3نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتری
 کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد نسبت به درخواست متقاضی (درون و برون سازمانی) و پايش عملكرد
آزمايشگاه در رابطه با روش كار و دستگاههای استفاده شده پاسخگو بوده و همكاري الزم را داشته باشند.
-1-4نظارت و بازرسی کنترل کار نامنطبق
 در صورت وجود هر گونه مغایرت روش آزمایش با نوع فعالیت آزمایشگاهی و نتايج حاصل از آن ،کارشناس
مسئول آزمایشگاه موظف است اصالحات الزم را انجام داده و بطور مداوم بر روند فرآیند کار نظارت و کنترل داشته
باشد.
-1-5ارزیابی فعالیت آزمایشگاه و بازنگریهای مدیریتی و بهبود
 کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد بهطور مداوم سيستم مديريت خود را ارزیابی نموده تا از تداوم مناسب بودن و
اثربخشي آنها اطمينان حاصل كند و تغييرات يا بهبودهاي الزم را اعمال نمايد .در اين بازنگري ،بايد مواردی
از قبیل (گزارشهاي ارسال شده از كاركنان آزمایشگاه ،مقایسه نتايج آزمایش با آزمونهاي تخصصي ،تغيير
در حجم و نوع كار ،پیشنهاد در کیفیت و بهبود روند کار ،بازخوردهاي متقاضيان ،فعاليتهاي كنترل كيفيت،
منابع و آموزش كاركنان) در نظر گرفته شود.
 -2الزامات فني آزمایشگاهها
استانداردهای الزم در حوزه الزامات فنی آزمایشگاهها به شرح ذیل تعریف شده است.
 کلیات
 کارکنان آزمايشگاه و آموزش
 جایگاه و شرايط محيطی آزمايشگاه
 تجهيزات آزمايشگاهی (دستورالعملها ،شناسنامه تجهیزات و روش آزمون)
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تضمین کیفیت
نمونهبرداری
گزارش نتايج

 -2-1کلیات
 الزامات فنی عوامل مختلفی را در بر میگیرد که در تعیین صحت و اطمینان ،روش آزمون و نتایج به دست
آمده در آزمايشگاه موثر است.
 -2-2کارکنان آزمايشگاه و آموزش
 کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد از صالحيت افراد هنگام کار با روشهای آزمون و دقت در انجام آزمایش و
رعایت کلیه موارد اطالع داشته و گزارشهاي آزمون با اطمینان از درستی نتایج حاصله امضاء و تائید نماید.
در صورت استفاده از كاركنان در حال آموزش ،بايد نظارت مناسب اعمال شود .كارشناسان ارائهدهنده خدمات
مشخص ،میبايست بر حسب نياز از لحاظ تحصيالت ،آموزش ،تجربه و مهارت مربوطه ،شرایط الزم را داشته
باشند.
 ايجاد انگيزش ،ارتقاء سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزشهاي برنامهريزي شده و مستمر فراهم
گردد.
 استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود به منظور ارتقاء سطح مهارتها و كاهش هزينهها صورت پذیرد.
-2-3جایگاه و شرایط محیطی
 کارشناس مسئول آزمايشگاه موظف است اطمينان الزم را داشته باشد كه شرايط محيطي (منابع انرژی،
روشنایی) در صحت و دقت نتایج تاثیر نمیگذارد.
 شرايط محيطي آزمایشگاه باید مطابق با روشهای آزمایشگاهی و عوامل موثر در کیفیت نتایج به طور مستمر
و دائم نظارت و پایش شوند .به طور مثال استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن وسایل آزمایشگاهی و عوامل زیان
آور فیزیکی محیط کار از قبیل دما ،روشنایی ،سروصدا و تشعشعات ،برق از جمله مواردی هستند که باید در
محیط کار آزمایشگاه ها مورد توجه قرار گیرند.
 آزمایشگاهها /بخشهای مجاوري كه در آنها فعاليتهاي ناسازگار انجام ميشود ،بايد به طور موثري از يكديگر
جداسازي شوند .بايد اقداماتي جهت پيشگيري از آلودگي متقاطع انجام شود.
 -2-4تجهيزات آزمايشگاهی (دستورالعملها ،شناسنامه تجهیزات و روش آزمون)
 کلیه روش آزمونهای مورد استفاده در آزمایشگاه باید مطابق با فعالیتهای هر آزمایشگاه در دستور کار قرار
گیرد.
 در هر آزمایشگاه بنابر نوع فعالیت و نوع مواد آزمایشگاهی و تجهیزات موجود در آن دستورالعمل کار با تجهیزات
موجود باشد تا نتایج صحیحتری ارایه گردد.
	كليه دستورالعملها ،استانداردهای (بینالمللی ،ملی و منطقهای) ،كتابچههاي راهنما و دادههاي مرجع مرتبط
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با كار آزمايشگاه بايد در آزمایشگاه موجود باشد و به طور مداوم به روز رسانی شود.
 انحراف از روشهاي آزمون فقط در صورتي كه از لحاط فنی قابل توجیه و مدون شده باشد و همچنین از نظر
مشتري پذيرفته شود ،مجاز است.
 ترجیحاً روشهای آزمایشگاهی باید بر اساس استانداردهای ملی و بینالمللی باشند تا نتایج آن مورد تائید
متقاضیان باشد .همچنین کارشناس مسئول آزمایشگاه باید از جدیدترین نسخه استانداردهای بینالمللی
استفاده نمایند مگر در موارد استثنایی.
 کارشناس آزمایشگاه میتواند از روشهای ابداع شده و یا روشهای استاندارد نشده که توسط متخصصین
ذیصالح و مجرب ارائه شده است ،استفاده نماید.
 کارشناس آزمایشگاه بایستی قبل از کار با تجهیزات نمونهبرداری از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل
کند.
 کارشناس آزمایشگاه در صورت استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه دیگری ،بایستی از استاندارد بودن آن
آزمایشگاه اطمینان حاصل کند.
 -2-5تضمین کیفیت
 سوابق مربوط به هر یک از تجهيزات و نرمافزار آن كه براي آزمونها و يا كاليبراسيونهاي داخلی استفاده
میشود ،بايد نگهداري شوند.
 آزمایشگاههایی که نقش حاکمیتی دارند و یا مرجع محسوب میشوند ،باید الزامات کالیبراسیون را رعایت کنند.
 از مواد مرجع گواهي شده كه توسط افراد /شرکت معتبر تهیه شده باشد استفاده شود .)CRM(1
 توصیه میشود نتایج آزمون در صورت امكان ،مقايسههاي بين آزمايشگاهي صورت پذیرد.
 مواد مرجع بايد قابليت رديابي داشته باشند.
 باید روشهای استفاده از مواد مرجع در آزمايشگاه تهیه شده و موجود باشد تا از بروز هر گونه آلودگی و از بین
رفتن آنها پیشگیری شود.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید از اعتبار نتایج آزمونها و كاليبراسيون تجهیزات آزمایشگاهی اطمینان کامل
داشته باشد.
 باید پايش مدت اعتبار آزمون طراحی و بازنگري شود و شامل موارد ذیل است ،اما منحصر به آنها نخواهد بود:
الف) استفاده از مواد مرجع گواهي شده به طور مداوم،
ب) بررسی و مقایسه نتایج بين آزمايشگاهي
پ) تكرار آزمونها با استفاده از همان روشها يا روشهاي ديگر
ت) آزمون مجدد مواد و تجهیزات نگهداري شده
ث) ارتباط و همبستگي بین نتايج با توجه به ویژگی پارامتر مورد نظر در هر آزمون
1- Certificate Reference Material
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 -2-6نمونهبرداری

 عوامل و فاکتورهای موجود در فرآيند نمونهبرداري باید كنترل شود ،تا بتوان از معتبر بودن نتايج آزمون
اطمينان حاصل كرد.
 فرآیند نمونهبرداري روش اجرايي معيني است كه بر طبق آن جزئي از يك ماده يا محصول براي آزمون برداشته
ميشود بهطوري كه نمونه معرف كل آن ماده يا محصول باشد .در برخي موارد (مثال در تجزيه و تحليلهاي
مرتبط با مسائل قانوني) نمونه ممكن است معرف كل نباشد ،اما بر حسب موجودي تعيين شود.
نکته

توصیه میشود در روشهاي نمونهبرداري نحوه انتخاب ،محل نمونهبرداری ،پروژه نمونهبرداري ،برداشت و
آمادهسازي نمونه يا نمونههايي از يك ماده ،يا محصول شرح داده شود بهطوري كه اطالعات مورد نياز
حاصل گردد.

-2-7گزارش نتایج
 نتايج هر آزمون ،يا مجموعهاي از آزمونها كه آزمايشگاه انجام ميدهد بايد به طور صحيح ،واضح ،بدون ابهام و
مبتني بر واقعيات و طبق دستورالعملهاي خاص مندرج در روشهاي آزمون گزارش شود.
 هر گزارش آزمون بايد حداقل حاوي اطالعات زير باشد ،مگر آنكه آزمايشگاه داليل موجهي براي عدم مراعات
اين امر داشته باشد:
 عنوان (مثالً ” گزارش آزمون“) نام و نشاني آزمايشگاه و محلي كه آزمونها در آنجا صورت گرفته است ،در صورتي كه با نشاني آزمايشگاهمتفاوت باشد.
 نام و نشاني مشتري مشخص كردن روش استفاده شده شرح نمونه آزمون شده ،وضعيت و شناسايي بدون ابهام آنها تاريخ دريافت نمونه مورد آزمون و تاريخ انجام آزمون ،هرگاه اين امر براي اعتبار نتايج و كاربرد آنها مهم باشد. ارجاع به روشهاي نمونهبرداري به كار گرفته شده توسط آزمايشگاه يا ساير سازمانها ،هرگاه روشهاي اجراييمذكور در اعتبار نتايج يا كاربرد آنها دخيل باشند.
 نتايج آزمون در صورت اقتضا همراه با واحدهای اندازهگيري گزارش شود. نام ،سمت و امضا يا شناسه معادل شخص يا اشخاصي كه گزارش آزمون را تصويب ميكنند. شكل ارائه گزارشها بايد چنان طراحي شود كه براي هر نوعي از آزمون كه انجام ميگيرد مناسب باشد و امكان
برداشت نادرست يا سوء استفاده را به حداقل برساند.
 -3الزامات ایمنی
الزامات ایمنی ،از مهمترین اصول استاندارد یک آزمایشگاه است که الزامات آن به شرح ذیل تعریف شده است.
 رعایت نکات ایمنی کار در آزمایشگاه
 عوامل زیان آور محیط کار آزمایشگاه
 وسایل کنترل حوادث و پیشگیری از بیماریهای شغلی (وسایل حفاظت فردی )
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تجهیزات و وسایل کنترل محیط و نصب عالئم هشدار دهنده در آزمایشگاه
اصول نحوه نگهداری و دفع پسماندهای مایع و جامد در آزمایشگاه

توجه

              

کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان،
دستورالعمل نحوه شستشو و سترونسازي ،نظافت محيط و سطوح كار ،ثبت
گزارش و حوادث مخاطرهآميز ،نحوه دفع پسماندهای آزمايشگاهي ،معاينات ادواري
كاركنان ،آموزش كاركنان را تهیه و نگهداري نمايد.

-3-1رعایت نکات ایمنی کار در آزمایشگاه
 از حرارت دادن مستقیم مایعاتی مانند اتر و الکل ،که نقطه اشتعال پایینی دارند ،خودداری شود ،زیرا باعث
انفجار و آتشسوزی خواهند شد.
 قبل از کار با شعله تمام مواد آتشزا و قابل اشتعال از اطراف شعله دور نگه داشته شوند.
 هنگام حرارت دادن لولههای آزمایش با گیره چوبی ،هیچگاه سر لوله آزمایش به سمت خود یا سایر افراد حاضر
در آزمایشگاه گرفته نشود .زیرا جوش آمدن محلول در لوله آزمایش باعث پرتاب به اطراف میگردد.
 قبل از شروع کار با مواد شیمیایی حتماً به برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی  )MSDS(1مراجعه شود و
مطالب آن به دقت مطالعه شود تا از خطرات کار با آن ماده اطالع یافته و هنگام کار با آن نهایت دقت به کار
گرفته شود.
 هنگام کار با پیپت برای کشیدن مواد شیمیایی ،هرگز از دهان استفاده نشود بلکه از وسایل مکنده مانند پوار
استفاده گردد زیرا امکان انتقال آن به دهان وجود دارد و باعث آسیب به فرد میگردد.
 نمکهای جیوه و آمونیوم هرگز به صورت خشک حرارت داده نشود زیرا به علت فرار بودن گازهای سمی تولید
میشود.

 برای شناسایی مواد یا به هر دلیل دیگر ،هیچگاه مواد مستقیماً و از باال استشمام نشود و از چشیدن آنها جدا ً
خودداری گردد.

 هرگز از باال به ظروف مواد نگاه نشود ،مگر اینکه اطمینان حاصل شودکه خالی است.
 هرگز از ظروف بدون برچسب ،ماده برداشته نشود.هنگام استفاده از مواد شیمیایی شبیه به هم دقت عمل کامل
به کار برده شود.
 در هر شرایطی که مواد شیمیایی باقیمانده و دست خورده در فرآیند انجام آزمایش ،به ظروف اصلی انتقال
داده نشود.
 برای برداشتن مواد مایع از داخل شیشه یا هر ظرف دیگر ،همیشه در جهت مخالف برچسب روی شیشه کج
شود تا در صورت ریختن مواد روی ظرف ،برچسب آن از بین نرود.
 دقت شود تا اشتباهاً موادی که تولید گرمای زیادی و انفجار تولید میکنند روی هم ریخته نشوند.
 شیشههای محتوی موادی که در اثر ماندن در مدت زمان طوالنی در آنها پراکسید ایجاد میشود باید در
1- Material Safety Data Sheet
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شیشههای قهوهای و دور از نور نگهداری شود زیرا رسیدن نور به این مواد خطر انفجار آنها را تشدید میکند
مانند دیاتیلاتر ،استایرن ،آکریلیک اسید ،پراکسیدها و غیره.
 تمام ظروف استفاده شده در آزمایشگاه باید به خوبی شسته شوند و هنگام شستشو نکات ایمنی به دقت رعایت شود.
 مواد واکنشپذیر با آب مانند (هیدریدها و فلزات قلیایی) در مکانی سرد و خشک نگهداری شوند و حتماً به
برگه اطالعات ایمنی این مواد ( )MSDSمراجعه شود.
 مواد اکسیدکننده باید دور از حاللها و در مکانی سرد و به دور از رطوبت نگهداری شوند و حتماً به برگه
اطالعات ایمنی این مواد ( )MSDSمراجعه شود.
 تمام موادی که در هنگام قرار گرفتن در کنار هم توانایی تولید مادهی منفجرشونده را دارند باید در یک جدولی
تهیه شود و کامال در آزمایشگاه به طور جداگانه نگهداری شوند و این جدول در دسترس کارکنان آزمایشگاه
قرار گیرد.
 مواد شیمیایی خورنده باید در ظروف دیگری نگهداری شوند و در مکانی که سیستم تهویه وجود دارد نگهداری
شود.
 مایعات قابل اشتعال فقط به مقدار کم و دور از شعله جابهجا شود.
 مایعات قابل اشتغال در مجرای فاضالب آزمایشگاه ریخته نشود و بعد از پایان کار آزمایش در ظروف دربسته
ریخته و از آزمایشگاه خارج گردد.
 از معرفها به اندازه مورد نیاز برداشته شود و از اثر آنها بر مواد مختلف (روی مقدار کمی از ماده) بررسی شود.
 در موقع باز کردن درب مواد شیمیایی ،صورت فرد به سمت دهانه شیشه ظرف نباشد و درب آنها پس از
استفاده فورا ً بسته شود تا از آلوده شدن فضای آزمایشگاه جلوگیری شود.
 در صورتی که به طور ناگهانی مقداری از مواد زاید محلول و اسید در دستشویی شستشوی ظروف آزمایشگاه
ریختهشود ،فورا ً شیر آب را باز نموده ،تا این مواد از مجاری فاضالب عبور کرده و از هر گونه تخریب و آسیب
به مجاری فاضالب جلوگیری شود.
 چنانچه ذرات جیوه روی میز کار ریخته شود ابتدا با گوگرد یا پودر روی خنثیسازی صورت گیرد و سپس اقدام
به جمعآوری آن شود.
 در موقع گرم نمودن محلولها در لوله آزمایش نباید قسمت باالی محلول حرارت داده شود زیرا باعث شکستن
لوله میگردد و از حرارت دادن شدید جدا ً خودداری گردد.
 در موقع جوشاندن محلولها برای جلوگیری از پاشیده شدن ناگهانی مواد ،چند دانه سنگ جوش یا مقداری
شیشه خرد شده در داخل ظرف ریخته شود.
 -4عوامل زیان آور محیط کار آزمایشگاه
-4-1عوامل فيزيكي زیان آور در محیط کار آزمايشگاه
 تجهیزات آزمایشگاهی فقط جهت انجام آزمايشهاي موجود در آزمايشگاه به كار ميروند و كاركنان نبايد از
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اين وسيله براي گرم نمودن غذا استفاده نمايند.
	كليه ابزار و ادوات انتقال برق آزمایشگاه نظير كابلها و اتصاالت مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته باشند.
 فیوزهای برق جداگانهای برای هر میز کارآزمایشگاه تعبیه شود تا در اثر گرم شدن زیاد سیمهای برق توسط
وسیله الکتریکی ،جریان مربوط به آن دستگاه قطع شود.
 دوشاخهی برق هر دستگاه موجود در آزمایشگاه که استفاده نمیشود ،از پریز برق خارج شود و حتما دوشاخه
با دست خشک خارج شود.
 از به کار انداختن وسایل الکتریکی در نواحی مرطوب و خیس آزمایشگاه خودداری شود.
 از سیمهای رابط یا سیار که دارای برچسب استاندارد هستند ،بنابر ظرفیت نوشته شده روی آنها استفاده شود.
از اتصال چندین دستگاه به یک سیم رابط که باعث گرم شدن و در مواردی باعث ذوب شدن میشود ،جدا ً
خودداری شود.
 از قرار دادن سیمهای رابط یا سیار بر روی میز کار به علت احتمال نفوذ قطرات آب یا سایر مواد شیمیایی و
آتشزا به داخل آن خودداری شود.
 از نگهداری مواد آتشگیر در یخچالهای معمولی خودداری گردد ،چون جرقههای حاصل از روشن شدن المپ
یخچال یا جرقههای حاصل از به کار افتادن ترموستات برای احتراق آنها کافی است.
 اگر فردي در آزمايشگاه دچار برقگرفتگي شد ،به هيچ عنوان با فرد و دستگاه تماس حاصل نشود و برق از منبع
اصلي قطع گردد.
-4-2عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار آزمايشگاه
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید برای کلیه مواد شیمیایی
که وارد آزمایشگاه میشود برگه اطالعات ایمنی مواد
 ) MSDS(1را تهیه نماید و نحوه استفاده از این برگهها را
به کارکنان آزمایشگاه آموزش دهد.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید کارکنان آزمایشگاه را با
نحوه حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک و قابل اشتعال
در آزمایشگاه آگاه سازد و برای حمل و نقل مواد ،از محکم
بودن و غیرقابل نشت بودن آن اطمینان حاصل کند و در
هنگام حمل آن در یک ظرف نشکن دیگری قرار داده
شود.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید از شیوه صحیح نگهداری
مواد شیمیایی در محیط آزمایشگاه مطلع باشد و مواد شیمیایی که با یکدیگر ناسازگاری دارند و نباید در
مجاورت هم نگهداری شوند (طبق جدول پیوست) آگاه باشد.
1- Material Safety Data Sheet

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

17

اصول استاندارد سازی آزمایشگاههای سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

 فقط مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایش در زیر هود قرار داده شود .زیرا که بهمریختگی و شلوغ بودن سبب
اختالل جریان هوا و افزایش خطر برای کارکنان آزمایشگاه خواهد شد.
 هنگام کار کردن در زیر هود شیشهی محافظ جلویی در پایینترین حالت قرار داده شود.
 حدتااالمکان از نگهداری مواد شیمیایی در زیر هود خودداری شود ،زیرا احتمال بروز حوادث وجود دارد.
نکته

در آزمایشگاههایی که از پرکلریک اسید ( )HCLO4استفاده میکنند باید قبل از کار ،فضای داخل هود
شسته و خشک گردد ،زیرا امکان تجمع نمکهای پرکلرات به صورت پودر بسیار ریز در اگزوز خروجی
هود وجود دارد و نمکهای پرکلرات ممکن است منفجر شوند.

 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید کارکنان آزمایشگاه را از خطرات ناشی از سیلندرهای گاز فشرده آگاه نموده
و آنها را ملزم به رعایت نکات ایمنی هنگام حمل و نقل سیلندرها و احتیاطهای الزم را به عمل آورند.
 سیلندرهای گاز موجود در آزمایشگاه باید خیلی با احتیاط و دقت از محیط آزمایشگاه خارج شوند و در صورت
هرگونه خرابی و نقص از شرکت سازنده تقاضای حمل و نقل و خارج نمودن از آزمایشگاه گردد.
-4-3وسایل کنترل حوادث و پیشگیری از بیماریهای شغلی (وسایل حفاظت فردی )
 روپوشهای آزمایشگاهی باید:
 غیرقابل اشتعال باشد.
 ترجیحا از دکمه منگنهای استفاده شود تا در صورت بروز حادثه به سهولت از بدن خارج گردد.
 در هنگام کار با مواد عفونی و سمی از روپوشهایی که از ناحیه پشت بدن بسته میشود و دارای سرآستینهای
کشباف است ،استفاده شود.
 تمام افراد شاغل در آزمایشگاه باید هنگام کار با مواد شیمیایی از دستکشهای ایمنی استفاده نمایند.
 دستکشهای ایمنی برمبنای نوع مواد شیمیایی مورد استفاده انتخاب شوند .به طور مثال برای کار با اسیدها
از دستکشهای ضد اسید استفاده شود.
 با مراجعه به برگه اطالعات ایمنی مواد  ، )MSDS(1نوع و جنس دستکش هنگام کار با آن ماده قید شده است.
 هنگام خرید دستکشها باید از شرکت معتبر که طبق استاندارد آزمایش شده و کامال مقاومت کافی در برابر
مواد شیمیایی ،پارگی و سوراخ شدن و سایش را داشته باشند تهیه شود.
 برای تمیز نمودن و نگهداری دستکشهای دارای قابلیت مصرف مجدد باید به توصیههای شرکت سازنده
مراجعه شود.
 بیش از دو بار از دستکشهای یک بار مصرف استفاده نشود.
 دستکشهای ایمنی برمبنای نوع مواد شیمیایی مورد استفاده انتخاب شوند مثال برای کار با اسیدها از
دستکشهای ضد اسید استفاده شود.
 باید تمام افراد شاغل در آزمایشگاه ،هنگام کار با مواد شیمیایی به علت تولید گازهای سمی وبخارات اسید و
باز غلیظ از ماسکهای تنفسی استفاده نمایند.
		1- Material Safety Data Sheet
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 جهت اطالع از نوع و جنس ماسکهای تنفسی هنگام کار با مواد شیمیایی بایستی به برگه اطالعات ایمنی مواد
( ،)MSDSمراجعه شود.
 قبل از استفاده افراد از ماسک تنفسی ،باید از افراد آزمایش اسپیرومتری گرفته شود تا میزان ظرفیت تنفسی
افراد بررسی شود.
 ماسکهای یک بار مصرف بدون فیلتر هوا اصال افراد را در برابر آلودگی حفاظت نمیکند و استفاده از این
ماسکها در محیط آزمایشگاه توصیه نمیشود.
 ماسکهای یک بار مصرف که دارای فیلتر هوا هستند ،پس از هر بار استفاده باید دور انداخته شوند.
 ماسکهای فیلتردار و دارای محفظه کارتریجدار که برای جذب آالیندههای سمی به کار میروند ،باید به درستی
انتخاب شوند و قبل از استفاده از فیلتر باید برچسب آن خوانده شود و اطمینان حاصل شود که فیلتر مورد نظر
برای جذب آالینده مورد نظر استفاده میشود و نباید از فیلترهای جذبکننده گردوغبار برای گازها و بخارات
استفاده شود و یا برعکس.
 ماسکهای تنفسی فیلتردار بایستی از شرکتهای معتبر تهیه گردد تا هنگام کار با آنها کارآیی الزم را داشته باشند.
 ماسکهای تنفسی باید در مکان مناسبی به دور از هر گونه رطوبت و دمای نامناسب قرار گیرند.
 باید به تاریخ تولید و انقضاء که روی فیلتر نوشته شده دقت شود که در صورت تمام شدن تاریخ انقضاء فیلتر
تعویض گردد .زیرا فیلتر بعد از اتمام تاریخ انقضاء قدرت جذب بخارات و گازهای متصاعد شده از مواد شیمیایی
را نداشته و به راحتی آالینده وارد آلوئلهای تنفسی فرد میشود.
 هرگز از دمپایی و یا کفشهای کتانی در آزمایشگاه استفاده نشود.
 کارکنان آزمایشگاه بسته به نوع ماده ،خطرات کار با مواد شیمیایی باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند
و هنگام کار با آنها آموزشهای الزم را دیده باشند.
 افراد شاغل در آزمایشگاه باید هنگام مخلوط کردن و ریختن حاللها ،به علت خارج شدن بخارات و گازها ،از
حفاظ مناسب چشم و صورت استفاده نمایند.
 هنگام کار با اسیدها و مواد خورنده موجود در آزمایشگاه ،از سپرهای حفاظتی صورت نه تنها برای حفاظت
چشمها بلکه برای تمام اعضای صورت استفاده شود.
 هر نوع عینکی نمیتواند محافظ چشم باشد و با توجه به نوع کار باید از عینک مناسب استفاده شود .انتخاب
جنس لنز عینک باید مناسب با نوع خطرات و مواد شیمیایی مورد استفاده باشد .موادی مانند پلیکربناتها،
رزینهای آکریلیک و فیبرهای با بنیان پالستیک برای محافظت در برابر خطرات شیمیایی مناسب میباشند.
 کارکنان آزمایشگاه باید هنگام ورود به آزمایشگاه از روپوشهای آزمایشگاهی که کامال فرد را در برابر پاشیدن
و ریختن مواد شیمیایی محافظت کند ،استفاده نمایند.
 تمام افراد شاغل در آزمایشگاه باید هنگام کار با مواد شیمیایی از دستکشهای ایمنی و ماسکهای تنفسی
استفاده نمایند.
 کارکنان آزمایشگاه در هنگام مواجهه با سرو صدا ناشی از تجهیزات ،بایستی از وسایل حفاظت شنوایی استفاده
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نمایند و هر ششماه یکبار جهت سنجش میزان شنوایی خود بایستی آزمایش ادیومتری را انجام دهند.
 کارکنان آزمایشگاه باید هنگام کار در آزمایشگاه از کفشهای ایمنی استفاده نمایند که مقاومت الزم در برابر
مخاطرات شیمیایی و فیزیکی و تا حد امکان عایق در برابر برق و جریان الکتریسیته داشته باشد.
-4-4تجهیزات کنترلی محیط و نصب عالئم هشدار دهنده در آزمایشگاه
 دربهای آزمایشگاه باید دارای قفل وکليد مجزا بوده وفقط افراد صالحيتدار مجوز ورود را داشته باشند.
 ساختمان آزمایشگاه باید به صورتی مناسب از فضای اداری تفکيک شده باشد.
 شرایط جوی و نور در آزمایشگاه باید متناسب با نوع فعاليت و مواد آن باشد.
 آزمایشگاههای پرخطر بايد داراي دوش و چشمشوي اضطراری باشند تا در مواقع ضروري در دسترس كاركنان
قرار گيرد.

 کارشناس مسئول آزمايشگاه بايد كليه اطالعات مواد شيميايي و سيلندرهاي گاز و دستگاههاي موجود در
آزمايشگاه و انبار نگهداري مواد شيميايي را به نزديكترين مركز آتشنشاني اطالع دهند تا در مواقع اضطراري
براي کنترل حريق از مواد شيميايي مورد استفاده اطالع داشته باشند.
	كپسولهاي اطفاء حريق در آزمايشگاه بايد حداكثر در ارتفاع  1/5متري از سطح زمين قرار گيرد و اگر وزن
كپسولها بيشتر از  18كيلوگرم باشد حداكثر بايد در ارتفاع یک متري از سطح زمين قرار گيرد.
 محل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد.
 سکوهای آزمايشگاه بايد از وسعت مناسب برخوردار باشد و بر حسب نیاز مجهز به شير خالء ،شير گاز ،شير هوا،
شير آب ،فاضالب و پريز برق ايمن باشند.
 سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست و شو ،يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.
 ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شوند و انبار
جداگانهاي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.
 سيستم الكتريكي ساختمان آزمايشگاه حتما بايد سيستم اتصال به زمين (سيم ارت) را داشته باشد.
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-4-5نصب عالئم هشداردهنده در آزمایشگاه
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید فضای آزمایشگاه را از نظر مخاطرات موجود شناسایی نموده و برای پیشگیری از
هر گونه حادثه عالئم هشداردهنده را نصب نموده و آموزشهای الزم جهت شناسایی عالئم به کارکنان داده شود.
-4-6اصول نگهداری و دفع پسماندهای مایع و جامد آزمایشگاه
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید لیست مواد دور ریختنی را در هر قسمت تهیه نموده و مطابق با استانداردها
و دستورالعملهای نحوه دفع مواد زاید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند.
 هرگز پسماندهای ظروف مواد شیمیایی نباید در محیط آزمایشگاه نگهداری شوند و حتماً باید به خارج
آزمایشگاه انتقال داده شود.

 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید لیست مواد دور ریختنی را در هر قسمت تهیه نموده و مطابق با استانداردها
و دستورالعملهای نحوه دفع مواد زاید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند.
 هرگز پسماندهای ظروف مواد شیمیایی نباید در محیط آزمایشگاه نگهداری شوند و حتماً باید به خارج
آزمایشگاه انتقال داده شود.
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اصول عمومی استاندارد در دو بخش اصول عمومی فنی و اصول عمومی ایمنی تعریف شده است.
-2اصول عمومی فني
-2-1تضمین کیفیت
 در نوشتن روشهای آزمون موارد ذیل الزامی است:
 هدف و دامنه كاربرد
 عوامل يا كميتها و گسترههايي كه بايد تعيين شوند.
 دستگاهها و تجهيزات از جمله الزامات مربوط به عملكرد فني آنها
 هرگونه اقدام ايمني كه بايد به عمل آيد.
 ثبت دادهها و در صورت لزوم ارائه روش تحلیل و مقایسه نتایج با روشهای آزمون متفاوت
 محاسبات و انتقال دادهها بايد به نحو نظاميافتهاي کنترل و بررسی شوند .
 مستندات مهم آزمونها و کالیبراسیونهای مرتبط با تجهیزات آزمایشگاه باید در پرونده سوابق آزمایشگاه به
صورت درج مشخصات ذیل تهیه و نگهداری شوند:
 هويت هر یک از تجهيزات و نرمافزار آن
 نام سازنده ،شناسه نوع و شماره سري يا شناسه انحصاري و انطباق تجهیزات با مشخصات و محل استقرار آن
 دستورالعملهاي سازنده ،در صورتي كه موجود باشد.
 تاريخها ،نتايج و نسخههاي گزارشها و گواهينامههاي مربوط به كاليبراسيونهای داخلی ،تنظيمها ،معيارهاي
پذيرش و موعد كاليبراسيون بعدي
 برنامه سرویس ،نگهداري و تعمیر تجهیزات
 نصب برچسب خارج از سرویس برای تجهیزات در حال تعمیر الزامی است.
 -2-2اصول عمومی ایمنی و پیشگیری از حوادث در آزمایشگاه
 طراحی ساختمان و محیط کار آزمایشگاه
 کنترل عوامل زیان آور محیط کار آزمایشگاه
 -2-3طراحی ساختمان و محیط کار آزمایشگاه
 اتاقها و محل كار آزمايشگاه بايد حداقل  3متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد براي هر نفر از 12
مترمكعب كمتر نباشد.
	كف ،ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و در مقابل مواد شيميايي و ضدعفونيكنندهها مقاوم باشد.
 جنس لولهها و فاضالب آزمايشگاه بايد از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد.
 در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.
 آزمايشگاه بايد حداقل دو درب خروجي تعبيه شود و دربها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيك
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بسته شود ،بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.
 آزمایشگاه مجهز به روشنایی اضطراری باشد.
 پلکان ،نردبان ونردههای حفاظتی در ساختمان آزمایشگاه بايد براساس آیيننامههای حفاظت و بهداشت کار
احداث گردد.
 دربهاي خروجي آزمايشگاه بايد داراي سطح صاف ،قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشد.
 آزمايشگاههاي بيولوژيك بايد مجهز به سيستم اتوماتيك دست باشد و نزديك درب خروجي آزمايشگاه تعبيه
گردد.
 هر هفته بايد وضعيت سالم بودن دوش و چشمشوي اضطراري توسط کارشناس مسئول آزمايشگاه بررسي شود.
 محل نصب دوش و چشم شوی نباید در فاصله بیشتر از  22متر و  10ثانیه زمان رسیدن به آن باشد تا در
هنگام بروز حادثه فرد آسیب دیده در کمترین زمان به آن دسترسی داشته باشد.
 محل نصب دوش و چشم شوی اضطراری باید کام ً
ال مشخص و در معرض دید باشد.
 آزمايشگاه بايد داراي كپسول اطفاء حريق و جعبه کمکهای اوليه باشد كه در محلهای مناسب ،مشخص و
دردسترس کارکنان نصب گردد.
	كاركنان آزمايشگاه بايد آموزشهاي الزم اطفاء حريق را ديده باشند تا در مواقع اضطراري قادر به خاموش
نمودن احتراق ایجاد شده باشند.
-2-4کنترل عوامل زیان آور محیط کار آزمایشگاه
 -2-4-1مخاطرات فیزیکی محیط کار آزمایشگاه

 تجهيزاتي كه در آزمايشگاه دامنه فركانس ارتعاشي كه توليد ميكنند كمتر از  20هرتز باشد .به طور مثال
دستگاههاي سانتريفيوژ ،بايد هنگام كار با اين وسايل ،مدت زمان كار و هدايت و فاصله از منبع توليد ارتعاش
كاهش يابد تا از بروز هر گونه آسيبهاي ناشي از ارتعاش به بدن كاركنان جلوگيري به عمل آيد.
 تجهيزاتي كه در آزمايشگاه صداي زيادي (باالتر از حد مجاز ) تولید می کنند ،بايد هنگام كار از وسايل حفاظت
فردي (گوشيهاي حفاظتي) استفاده كنند تا از بروز هر گونه آسيب به گوشها (كري شغلي) جلوگيري به عمل آيد.

هشدار 1
الزم است كاركنان آزمايشگاهها ساالنه آزمايش اديومتري را انجام دهند.
 تجهيزات موجود در بخشهاي مكانيكي (تسمه ،قرقره ،چرخ دنده) آزمايشگاه ،بايد مجهز به حفاظ ايمني باشند
تا از بروز هر گونه تماس و حادثه ناشي هنگام کار با دستگاه جلوگيري به عمل آيد.
 دستگاههاي مايكروويو كه داراي اشعه هستند ،بايد هر شش ماه يكبار ميزان اشعه و نشت امواج آن توسط
شركت سازنده اندازهگيري شود تا از بروز هر گونه حادثه جلوگيري شود.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید هر روز روشنایی فضای آزمایشگاه را کنترل نموده و در صورت کم بودن
روشنایی محیط کار اقدامات الزم را انجام دهد.
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هشدار 2

کمبود روشنایی در محیط کار موجب ایجاد خستگی اعصاب ،عدم بهبود کیفیت کار ،کاهش بازده کار ،عدم
حفاظت از بینایی کارکنان و حوادث ناشی از کار میشود.
-2-4-2مخاطرات شیمیایی محیط کار آزمایشگاه

 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید روزانه برچسب ظروف حاوی مواد شیمیایی و حاللهای خطرناک موجود در
آزمایشگاه را کنترل کرده و برچسب ظروفی که مخدوش شده ،مجددا برچسب جدید نصب گردد.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه برای مقادیر کم مواد شیمیایی که به طور موقت در ظروف آزمایشگاه نگهداری
میشوند ،باید برچسب نام ماده شیمیایی و خطر مربوط به آن را تهیه و نصب نماید.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه برای خرید مواد شیمیایی آزمایشگاه ،باید بررسی الزم را انجام دهد تا مواد بر
حسب نیاز خریداری و تهیه شوند و از ذخیره بیش از حد مواد در آزمایشگاه پرهیز شود.
 هنگام خریداری مواد شیمیایی از شرکتهای معتبر خارجی ،باید برگههای اطالعات ایمنی مواد ( )MSDSرا
از شرکت مربوطه دریافت نمایند.
 کارکنان آزمایشگاه باید قبل ازکار با هر ماده شیمیایی ابتدا با استفاده از  MSDSآن از خطرات و نکات ایمنی
مربوطه به آن ماده اطالع یابند.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه و کارشناسارشد آزمایشگاه باید با بررسی دقیق روشها ،روشی را انتخاب کنند
که از مواد شیمیایی با خطرات کمتر و ایمنی بیشتر استفاده شود.

هشدار 3
 از نگهداری اسیدها در مجاورت بازها یا فلزات فعال مانند سدیم ،پتاسیم و منیزیم خودداری شود.
 از نگهداری جامدات یا اسیدهای اکسیدکننده در مجاورت اسیدهای آلی و مواد قابل اشتعال خودداری شود.
 از نگهداری موادی که با آب واکنش میدهند ،در اطراف سینک ظرفشویی یا نزدیکی محلولهای آبی خودداری شود.
 از نگهداری اسیدها در مجاورت موادی که در تماس با آنها گازهای سمی تولید میکنند ،خودداری شود.

هشدار 4
 هنگام حمل و نقل سیلندرهای گاز از بسته بودن شیر سیلندر اطمینان حاصل کنید و برای حمل حتما از
دوچرخه مخصوص که مجهز به زنجیر محافظ سیلندر است ،استفاده شود.
 سیلندرها نباید در مسیر تردد عمومی قرار گیرند و ترجیحا در فضایی خارج از آزمایشگاه قرار گیرند تا در هنگام
بروز هر گونه نشتی از حوادث احتمالی جلوگیری شود.
 برای اطمینان از نوع گاز موجود در سیلندر به رنگ سیلندر اعتماد نکنید و حتما برچسب سیلندر بررسی شود.
 هر ماه باید وضعیت سیلندرها از نظر ضربه و آسیب به بدنه آنها بررسی شود و از سالم بودن شیر تنظیمکننده
(رگوالتور) اطمینان حاصل شود و حتما سیلندرهای خالی به انبار انتقال داده شود تا توسط شرکت مربوطه
تحویل گرفته شود.
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-2-4-3مخاطرات ارگونومیکی محیط کار آزمایشگاهها

 فضای کار آزمایشگاه به نحوی باید طراحی شده باشد که کمترین خستگی و بیشترین راندمان کاری را برای
کارکنان آزمایشگاه ایجاد نماید.
 کارشناس مسئول آزمایشگاه باید فاکتورهای ارگونومی موجود در آزمایشگاه را شناسایی کرده و کارکنان را با
نحوه کنترل آنها آشنا نموده تا بتوان بهرهوری و رضایت شغلی را افزایش داده و شانس بروز صدمات شغلی را
کاهش داد.
 باید فضای کار آزمایشگاه طوری طراحی گردد که محل قرار گرفتن کابینتها و میزها و لوازم و تجهیزات در
هنگام کار کارکنان قابل دسترس و با حداقل کشش در بازو ،تنه و پاها صورت گیرد.
 وسایل و موادی که روزمره کارکنان آزمایشگاه با آنها سر و کار دارند ،باید در نزدیکترین مکان نسبت به موقعیت
استقرار افراد قرار گیرند و وسایل با دفعات کاربری کم در موقعیت دسترسی دورتر قرار گیرند تا از رفت و
آمدهای مکرر و نیز کشیدگی بدن (برای گرفتن و برداشتن اشیاء دور) جلوگیری شود.
 در چیدمان مواد داخل کابینتها توصیه میشود فقط موادی که مکرر استفاده روزانه دارند ،در اولویت قرار
گیرند و چیدمان لوازم و مواد و تجهیزات به گونهای باشد که کمترین نیاز به حمل دستی و جابهجایی آنها،
اعمال نیرو و خمیدگی تنه و اندام فوقانی باشد.
 نحوه چیدمان باید به نحوی باشد که کمترین نیاز به انجام کار مثل برداشتن مواد و لوازم در ارتفاع باالی شانهها
باشد.
 ارتفاع میزهای آزمایشگاه به علت ثابت بودن ،باعث شده است تا کارکنان آزمایشگاه در وضعیتهای نامطلوب
بدنی قرار گیرند و باعث اختالل ابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی در بین افراد میشود برای همین منظور
توصیه میشود:
 برای انجام کارهای دقیق  ،ارتفاع میز کار ،باالتر از ارتفاع آرنج (بین  37-43اینچ) باشد.
 برای انجام کارهای سبک ،ارتفاع میز کار تقریبا هم تراز ارتفاع آرنج باشد.
 برای انجام کارهای سنگین ،ارتفاع میز کمتر از ارتفاع آرنج (بین  )28-35باشد.
 کارکنان آزمایشگاه در اثر استفاده مداوم از پیپتها و حرکات تکراری و قرار گرفتن در وضعیتهای بدنی غلط به
خصوص در ناحیه مچ ،بازوها و شانهها برای جلوگیری از صدمات ایجاد شده باید به توصیههای ذیل توجه نمایند:
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 از پیپتهایی با مکانیسم ماشهای استفاده شودکه به
کمترین نیرو نیاز است.
 از پیپتهایی استفاده شودکه به خوبی در دست
جفت و جور شوند.
 برای فعالیتهایی مانند مخلوط کردن یا تقسیم
کردن از یک پیپت الکترونیک استفاده شود.
 از پیپتهای کوتاه استفاده شود زیرا وضعیت باال
بردن دست را کاهش داده و از ایجاد وضعیتهای
بدنی غلط پیشگیری میکند.
 در هر بار کار به مدت  20تا  30دقیقه کار با پیپتها ،استراحتهای کوتاه مدت  3تا  5دقیقه داشته باشند و
در این مدت از تمرینات مچ دست و حرکات کششی دست و بازو استفاده کنید.
 هنگام کار با پیپتها تا حد ممکن بازوها را نزدیک بدن قرار دهند.
 هنگام کار طوالنی مدت ایستاده با پیپتها ،برای کاهش خستگی از کفپوشهای نرم و قابل انعطاف استفاده
شود.
 کارکنان آزمایشگاه در هنگام کار با کامپیوتر ،مانیتور طوری قرار داده شودکه لبه باالیی صفحه نمایشگر تقریبا
در سطح چشم فرد قرار گیرد .برای جلوگیری از ابتال به اختالالت عضالنی – اسکلتی باید به توصیههای ذیل
توجه گردد:
 برای هر ساعت کار مداوم با کامپیوتر ،بین  5تا  10دقیقه و به ازاء هر  20تا  30دقیقه کار 2 ،تا  3دقیقه
استراحت انجام شود.
 تجهیزات و دستگاههای معیوب در صورت عدم تعمیر مجدد ،باید طبق قوانین و مقررات از محیط آزمایشگاه
خارج شوند.
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-1مخاطرات و نکات کار با تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی

 کارشناس مسئول آزمایشگاه با توجه به نکات ایمنی هر دستگاه ،باید خطرات احتمالی آن را در باالی هر
دستگاه نصب نموده و کارشناس مربوطه را از خطرات آن آگاه سازد.
 -1-1سانتریفیوژ
دستگاههاي گريز از مركزي كه بهطور مناسبي كار نميكنند،
ميتوانند براي كاربران خود خطرناك باشند .براي مثال ،قطعات مكانيكي
كه حركت نميكنند ،ميتوانند سبب پرتاب شدن مواد و مايعات خطرناك
در محيط شوند .سرعت باالي بعضي دستگاههاي گريز از مركز ميتوانند
سبب پراكنده شدن مواد و يا شكسته شدن لوله وغيره شود.
 کارکنان آزمایشگاه در هنگام کار با سانتریفیوژ برای جلوگیری از
ابتال به اختالالت عضالنی – اسکلتی باید به توصیههای ذیل توجه
نمایند:
 در صورت امکان از بلند کردن وجا به جا نمودن سانتریفیوژها
خودداری شود.
 در خرید و انتخاب این دستگاهها به کم وزن بودن آنها توجه شود.
 هنگام کار با دستگاه سانتریفیوژ به سرعت دستگاه توجه شود که
بیشتر از حد مجاز سرعت اعالم شده از سوی سازنده دستگاه نباشد.
 در صورت مشاهده عدم تعادل و توازن در دستگاه ،سریعاً دستگاه خاموش شود.
 مواد خورنده و قابل اشتعال در داخل ظروف دربسته سانتریفیوژ نشود و در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی
استفاده شود.
 الزاما از لولههاي دربدار در سانتريفوژها استفاده گردد.
 در صورت شكستن لولهها در داخل سانتريفوژ بايد قسمتهاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي
گردد.
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 بررسي وضعيت بخش مكانيكي سانتريفيوژ ،الزام اوليه ايمني روشهاي ميكروبيولوژيكي در هنگام استفاده از
سانتريفيوژهاي آزمايشگاهي است.
 بايستي سانتريفيوژ در سطحي گذاشته شود كه كاربران بتوانند درون كاسه و روتور را ببينند تا لولهها را به
صورت صحيحي جاي دهند.
 بايستي لولههاي سانتريفيوژ و ظروف نمونه براي استفاده در سانتريفيوژ از شيشه ضخيم ساخته شده و يا
ترجيحاً پالستيكي باشند و قبل از هر بار مصرف به دقت بازرسي شوند.
 بايستي روزانه لولههاي شيشهاي و پالستيكي سانتريفيوژ از نظر وضعيت خوردگي و تركهاي مويي بازرسي
شوند.
 بايستي تمام مراحل پركردن ،باالنس كردن ،بستن و باز كردن لولهها درون هود بيولوژيك انجام گردد.
 مقدار فضاي خالي لوله (مابين سطح مايع و لبه لوله سانتريفيوژ) بايستي طبق دستورالعملهاي كارخانه سازنده
در نظر گرفته شود.
 بايستي ازآب مقطر يا الكل (پروپانول  )%70براي باالنس كردن تيوبهاي خالي استفاده شود .از محلولهاي
نمكي ياتركيبات هيپوكلرايت نبايستي استفاده شوند .زیرا آنها باعث زنگزدگي و پوسيدگي فلزات ميشوند.
 لولهها و كاسههاي سانتريفيوژ بايستي بعد از هر بار استفاده آلودگيزدايي شوند.
 از اتصال لولهها به ديواره خودداري نماييد.
 از درب و درپوشها روي لولههاي دستگاه استفاده نماييد .براي اين منظور از مواد سبكي مانند فويل آلومينيومي
استفاده نكنيد.
 مطمئن شويد كه دستگاه گريز از مركز در حالت تعادل قرار دارد.
 حين چرخش و يا بالفاصله پس از آن ،درب مخزن را باز نكنيد .از كليد  Stopجهت توقف چرخه در دستگاه
استفاده نماييد.
 در حين انجام كار سانتريفيوژ ممكن است ذرات به فضاي بيرون پرتاب شوند .اگر سانتريفيوژ در كالس Iيا
كالس  IIهود بيوژيك قرار داشته باشند (جلو باز) ،امكان جلوگيري از پرتاب ذرات (آئروسلها) به بيرون
وجود ندارد .اما اگر سانتريفيوژها در هود بيولوژيك كالس  IIIباشند ،از متفرق شدن ذرات بهطور گستردهاي
جلوگيري ميشود .به هر حال ،استفاده از سانتريفيوژ مناسب و لولههاي درپوشدار محكم و مطمئن باعث
حفاظت كافي در برابر گسترش آئروسلها و ذرات معلق ميشوند.
نکته

انواع سانتريفوژها و مخلوطكنها و ليبوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حاللهاي آلي
بايد زير هود مناسب قرارگيرند.

هشدار
 اگر هنگام كار دستگاه شكستگي رخ دهد ،موتور بايستي خاموش شود و سانتريفيوژ بسته بماند (براي مثال30
دقيقه) تا كام ً
ال متوقف شود.
 اگر بعد از توقف سانتريفيوژ شكستگي مشاهده شد ،درب دستگاه بايستي فورا ًبسته شود (حدود  30دقيقه) در
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هر دو حالت ،باید مسئول آزمایشگاه باید نکات ایمنی را رعایت نماید.
 در صورت شکستگی لولههای آزمایش در دستگاه باید فورا با استفاده از دستكش ایمنی لولههاي شكسته
شده ،قطعات متالشي شده شيشهها ،باكتها و روتورها از دستگاه خارج نمود و سپس سانتريفيوژ را با مواد
ضدعفونيكننده با اسفنج پاك شود.
 -1-2میکروسکوپ
 کارکنان آزمایشگاه در هنگام استفاده از میکروسکوپ برای جلوگیری از صدمات ایجاد شده باید به توصیههای
ذیل توجه نمایند:
 در هر روز بیش از  5ساعت با میکروسکوپ کار نشود و این  5ساعت در طول روز تقسیم گردد و از دورههای
کار با میکروسکوپ به صورت طوالنی مدت و بدون توقف به شدت اجتناب شود.
 میکروسکوپ باید به سمت لبه سطح میز کار قرار گیرد تا کاربر در یک وضعیت بدنی راست با آن کار کند.
 در هنگام کار با میکروسکوپ ستون فقرات در حالت راست و کشیده حفظ گردد.
 از تکیهگاههای ساعد برای جلوگیری از فشار به دستها و کمر در کنار میکروسکوپ استفاده شود.
 صندلی کاربر استفاده از میکروسکوپ ،باید ارگونومیک باشد تا کمترین صدمه به تکیهگاه کمر و پشت صورت گیرد.

 -1-3میکروتوم
 کارکنان آزمایشگاه در هنگام کار با میکروتومهای دستی برای جلوگیری از ابتال به اختالالت عضالنی – اسکلتی
باید به توصیههای ذیل توجه نمایند:
 در صورت انجام کار به صورت نشسته ،فضای کافی برای قرار
دادن پاها و زانوها فراهم شود.
 از صندلی و چهارپایه قابل تنظیم که دارای تکیهگاه مناسب
برای پا و دسته صندلی مناسب برای ساعد باشد استفاده شود.
 هنگام چرخاندن میکروتوم نیروی کم اعمال شود.
 هر  20دقیقه یک بار طی کار با میکروتوم استراحت کوتاه
انجام شود.
 میکروتومهای برقی به جای دستی جایگزین شود.
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 -1-4سيستمهاي حرارتزايي
	كليه سيستمهاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مينمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز
به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.
 کلیه سیستمهای گرمازای آزمایشگاهی باید مجهز به ترموستات ،فیوزهای پشتیبان و در موارد الزم به دربهای
قفلشونده و عایق حرارتی مناسب مجهز شود و کارشناس مسئول آزمایشگاه باید هر روز از سالم بودن آنها
اطمینان حاصل نماید.
 -1-5حمامهاي گرمايشي
حمامهاي گرمايشي ،مواد را در دماي ثابتي به حالت شناور نگه ميدارند .بسته به دماي حمام ،ميتوان اين
حمامها را با مواد مختلفي پر نمود .اين حمامها ممكن است حاوي آب ،نفت ،گلسيرين ،پارافين يا روغنهاي
سيليكوني باشند (در دماي باالي 300درجه).
 توصيههاي زير در مورد حمامهاي گرمايشي ارائه ميشود:
 دستگاه را بر روي سطحي ثابت ،دور از مواد قابل اشتعال و قابل احتراق مانندي كاغذ و چوب قرار دهيد.
 تنها پس از خنك شدن مايع درون دستگاه ،آنرا جا به جا نماييد.
 مطمئن شويد كه حمام به كنترلكنندههاي دماي بيش از حد يا سيستم خودكار قطع جريان مجهز است تا
به اين وسيله در صورت افزايش دما از محدودهي مشخص جريان برق را قطع نمايد.
 حمام را با سيستم ترموستاتي استفاده نماييد كه دماي مايع را زير نقطه فلش نگه ميدارد.
 براي كنترل عيني دماي حمام از دماسنج استفاده نماييد.
 متداولترين نوع حمامهاي گرمايشي كه در آزمايشگاهها استفاده ميشوند ،حمام آب است.
 توصيههاي زير در مورد حمامهاي آبي ارائه ميشود:
 دستگاه را بهطور منظم تميز كنيد ،ضدعفونيكنندهاي مانند شوينده فنليك را ميتوان به آب افزود.
 براي جلوگيري از رشد و نمو ميكروارگانيسمها هرگز از آزيدسديم استفاده نكنيد .زيرا آزيدسديم با بعضي از
مواد ميتواند تركيبي قابل احتراق بهوجود آورد.
 با هدف گندزدايي در دستگاه هفتهاي يك بار ،دماي آنرا به  90درجه سانتيگراد يا باالتر رسانده و به مدت
 30دقيقه در اين حالت نگه داريد.
 قبل از خالي كردن يا پر كردن حمام آنرا از برق بكشيد و بهطور منظم چك كنيد كه دستگاه به زمين متصل
باشد.
 -1-6اتوکالو
اتوکالو دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحت فشار ،عمل استريليزاسيون را انجام میدهد .در هنگام
استفاده از محفظههاي تحت فشار ،موارد زير ميتواند در کاهش مخاطرات کار با این دستگاه موثر باشند.
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 محل استقرار دستگاه اتوکالو حتیالمقدور توسط اتاقکی از سایر
تجهیزات آزمایشگاه مجزا گردد.
 هنگام کار با دستگاههای اتوکالو باید حتما نکات ایمنی رعایت شود تا از
بروز حوادث ناشی از آن جلوگیری شود.
 قفل ،فشارسنج و دماسنج اتوکالو باید روزانه کنترل شود و از قراردادن
مواد شیمیایی و آتشزا در کنار آن خودداری شود.
 اتوكالوها ،خطرات بالقوه انفجار و آتشسوزي را به همراه دارند و الزم
است كه با د ّقت از آنها استفاده شود.
 اتوكالوها بايستي ،حين استفاده و بهطور ساليانه كنترل و بازرسي بشوند.
گواهي بازرسي بايستي در جايي در نزديكي محل قرارگيري اتوكالو قرار
داده شود.

 اتوكالوها بايستي حداقل  4بار در سال جهت جلوگيري از استهالك آنان سرويس شوندّ .
اطالعات مربوط به
تاريخهاي سرويس دستگاه بايستي در جايي مانند دفترچه ثبت يا برچسب روي دستگاه ذخيره شوند.
 بازرسيها و آزمونها بايستي توسط پرسنل آموزش ديده و مجرب صورت گيرد.
 اتوكالو بايستي مجهز به كليد ايمني و سوپاپ مربوط براي حداكثر فشار اتوكالو باشد و در باالي آن نصب شوند.
 بايستي از وسايل حفاظت فردي مناسب (مانند دستكشهاي عايق حرارتي ،عينك ايمني و ماسك صورت،
پيشبند چرمي ،كفشهاي جلو بسته) در حین بارگیری یا تخلیه اتوکالو استفاده شود.
 روغنها ،واكسها ،پالستيكهاي مشخص ،مواد قابل اشتعال ،مواد راديواكتيو و نيز نمونههايي كه حاوي مواد
سمي هستند ،نبايستي در اتوكالو استفاده شوند.
 مطمئن شويد كه هر پالستيكي داخل اتوكالو گذاشته ميشود ،مقاومت الزم در دما و فشار باال را داشته باشد
مانند پليكربنها PTFE ،و بسياري از انواع پليپروپيلنها .جعبههاي فلزي نيز قابل استفاده هستند.
 مطمئن شويد كه سرپوش همه ظروف محکم بسته شده اند تا از پرش آنها حين گرما دادن و ايجاد خالء به
محض خنك شدن جلوگيري شود.
 اطمينان حاصل كنيد كه ظروف حاوي مايعات بيش از حد پر نشده باشند.
 بهتر است جهت جلوگيری از تشکيل رسوب در دستگاه اتوکالو ،از آب مقطر استفاده نماييد.
 سطح آب درون دستگاه نبايد از انتهای پايين ديگ باالتر رود.
 پيچهای درب را بايد کام ً
ال محکم بست .برای اين منظور بايد پيچها روبروی هم بسته شود تا درب دستگاه
بهطور يکنواخت محکم شده و بخار آب از آن خارج نشود.
 استفاده از دماهای بيشتر از ميزان الزم و مدت زمان طوالنیتر تفاوتی در نتيجه نهایی ندارد .بهتر است طبق
دستورالعمل دستگاه عمل گردد .بهطور معمول برای استريليزاسيون محلولها و تيپها و ويالها حاوی DNA
به مدت  20دقيقه در دمای  121درجه کافی است و برای وسايل و مواد حاوی  RNAبه مدت  45دقيقه در

34

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

دمای  121درجه کافی است جهت اطمينان بيشتر بهتر است همین مراحل دوباره تکرار گردد.
 ظروف نبايد از محلول کامال پر گردد و حداقل بخشي از ظروف بايد خالی باشد.
 درب ظروف ،مخصوصاً آنهايی که حاوی محلول هستند محکم بسته نشوند ،بلکه درب آنها را کمی باز نموده تا
بخار آب ايجاد شده از آن خارج گردد.

توجه
پس از اتمام زمان الزم برای استريل کردن نمونهها ،جهت بازکردن درب دستگاه به صورت زير عمل کنيد:

 منبع حرارت را خاموش کنيد و دريچه خروج بخار را باز نمائيد (دريچه خروج بخار را آهسته باز کنيد مخصوصاً
اگر محلول داخل اتوکالو داريد اين عمل خيلی به آهستگی بايد انجام گيرد) تا فشار داخل دستگاه به صفر
برسد و پس از آن درب دستگاه را باز نماييد.

پيش از باز كردن درب ،مطمئن شويد كه فشار اتوكالو ،پايين آمده است.
 هنگام باز كردن درب ،در كنار دستگاه بايستيد دور از درب آن و كمي َدرب آن را باز كنيد (در حدود  1دقيقه)
تا مقداري از فشار مايعات و محتويات داخل آن به حد نرمال نزديك شود.
 اجازه دهيد ،مواد اتوكالو شده براي حداقل  10دقيقه به همان حال باقي بمانند.
 درب را باز نموده و با دقت ،مواد را از آن خارج نموده ،سپس ،آنها را به مكان امني منتقل نماييد جايي كه
بتوانند كام ً
ال سرد شوند.
 مايعاتي كه بسيار حرارت ديدهاند ميتوانند هنگام خارج كردن از دستگاه منفجر شوند (اگر از مواد مناسبي
استفاده نشود).
 چنانچه اتوكالو كار نميكند ،روي آن برچسب زده و براساس مقررات آزمایشگاه ،اقدامات الزم را جهت تعمير/
نگهداري آن انجام دهيد.
-1-7ايمني كار با آون و اجاقبرقي
از آونهاي آزمايشگاهي ،براي سوزاندن يا به عملآوری
مواد ،تخليه گاز ،خشك كردن نمونهها (آبگيري از آنها)
و خشك نمودن شيشههاي آزمايشگاهي استفاده ميشوند.
 آوني را انتخاب و خريداري نماييد كه به گونهاي طراحي
شده باشد كه از تماس بخارهاي خطرناك و عناصر
واکنشپذیر در برابر حرارت يا مواد جرقهزا ممانعت ميكند.
 از آونهايي كه ترموستات ،چراغ روشن /خاموش يا كنترلكنندههاي دماي آن از كار افتادهاند ،استفاده نكنيد.
 تنها در صورت روشن بودن سيستمهاي تهويه چند ماده سمي را در يك آون گرما دهيد.
 هرگز از آونهاي آزمايشگاهي براي گرم كردن غذاي انسان استفاده نكنيد.
 ظروف شيشهاي كه باحاللهاي آلي شسته شدهاند ،بايستي قبل از قرار گرفتن در يك آون خشككن با آب
مقطر نيز شسته شوند.
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 -1-8دستگاه مايکروويو آزمایشگاهی

دستگاه مايکروويو با استفاده از انرژی امواج بسيار کوتاه راديويی يا مايکروويو ،حرارت مورد نياز برای گرم کردن
اجسام و مواد را در مدت زمان کوتاهی تأمين مینمايد .در کار با اين دستگاه دو عامل اصلی قدرت و زمان استفاده از
امواج ،قابل کنترل است .انرژی الکترومغناطيس در فرکانس مايکروويو يکی از پاکيزهترين و بیزيانترين منابع ايجاد
گرما میباشد ولی در کار با دستگاه بايد نکات زير را رعايت نمود.
 هرگز دستگاه را بدون آنکه چيزی در آن باشد مورد استفاده قرار ندهيد ،زيرا انرژی گرمايی جذب ديوارههای
داخلی آن شده و باعث صدمه به دستگاه میگردد .حتماً در هنگامی که دستگاه کار میکند بايد جسمی يا
مايعی در آن باشد تا انرژی گرمايی جذب آن شود.
 به هيچ وجه نبايد وسايل يا ضمايم فلزی مانند فويل آلومينيومی را داخل دستگاه قرار داد زيرا به محض شروع
بهکار دستگاه ،باعث ايجاد جرقه و صدمه زدن به دستگاه میگردد .درپوش آلومينيومی را قبل از گرم کردن
بايد از ظرف جدا کرد.
 از گرم کردن ظروف در بسته ،خشک کردن کاغذ و پارچه توسط دستگاه اجتناب نمائيد.
 دريچههای تهويه دستگاه بايد آزاد باشند و راه آنها نبايد مسدود گردد.
 برای خارج کردن ظروف گرم شده توسط دستگاه حتماً بايد از دستکش يا دستگيره پارچهای استفاده نمود.
 پس از گرم کردن مايعات و خاموش کردن دستگاه چند دقيقه صبر نماييد تا حرارت آن يکنواخت شود و سپس
با احتياط آن را از دستگاه خارج نماييد.

ال بسته باشد و از کار کردن دستگاه با درب باز يا نيمه باز جدا ً
 درب دستگاه قبل از شروع به کار بايد کام ً
خودداری شود.
 در صورتی که اشتباهاً داخل دستگاه خالی است ،روشن نشود ،برق آن بهطور خودکار قطع میگردد ،در اين
صورت حداقل نيم ساعت دستگاه را روشن نکنيد.
 کليدها را آرام و تک به تک فشار دهيد ،هرگز بهطور هم زمان چند کليد را با هم فشار ندهيد.
 دستگاه را بدون سينی استفاده ننماييد.
 سطوح داخلی و خارجی ،درب و نوارهای حاشيه و سينی گردان را بايد همواره تميز نگهداشت زيرا در صورت
آلودگی دستگاه به مواد شيميايی و حتی مواد پاک کننده کارآيی آن کاهش مییابد .
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مشکالت احتمالی کار با دستگاه مايکروويو

توصيه و راه حل

اشکال
 تراکم بخار در داخل دستگاه جريان هوا در اطراف درب و پوشش خارجی انعکاس نور از اطراف درب و پوشش خارجی -آزاد شدن بخار از اطراف درب و يا منافذ

طبيعی است

در هنگام فشار دادن کليد < >Startدستگاه کار
نمیکند.

از بسته بودن درب دستگاه اطمينان يابيد.

امکان وارد کردن هیچ تنظيمی نيست.

شنيدن صدای اضافه يا جرقه

اشتباهاً برای توقف موقت کليد < >Stopرا فشار دادهايد.
کليد < >Resetرا فشار دهيد تا برنامه تنظيمی کام ً
ال لغو
شود.

آيا ظروف فلزی در دستگاه باقی مانده است.
آيا فويل آلومينيومی در مجاورت ديوارهها قرار دارد.

توجه
برای برطرف کردن لکهها و جرمها از داخل مايکروويو ،حدود  1ليتر آب در يک ظرف شيشهای قرار داده و دستگاه
را به مدت  6تا  8دقيقه با باالترين قدرت روشن نماييد .آب به جوش میآيد و بخار آن باعث میشود که لکهها و
جرمها نرم شده و به راحتی برطرف شوند .اين کار موجب ميشود که بوی نامطبوع که در اثر گرم کردن بعضی مايعات
در داخل دستگاه ايجاد میگردد .برطرف گردد .مايعات نيز نبايد بر روی سينی و داخل محفظه ريخته شوند و برای
شستشو دستگاه نيز حتماً آب را در يک ظرف ريخته و سپس از آن بجوشانيد.
 -1-9دستگاه لیوفیلیزر
 هنگام به كاربردن ليوفيليزر باید اتصاالت وفيلترهاي هوا كنترل گردند تا معيوب نباشند .براي تعويض لوازم
شيشهاي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خالء استفاده شود.
 -1-10دستگاه الكتروفورز
 قبل از کار با دستگاه باید از سیستم اتصال به زمین (سیم ارت) دستگاه
که بهطور مناسبي به زمين وصل شده باشد .اطمینان حاصل نماید تا از
بروز هر گونه حادثه در محیط کار جلوگیری شود.
 اين تجهيزات باید بهطور منظم بازرسي شود تا از وجود آسيب وتَركهاي
احتمالي مطمئن شويد.
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 اين تجهيزات را از فضاهاي پر رفت و آمد در آزمایشگاه و همينطور از محلهايي با رطوبت باال (مانند محل
شستشوي وسايل) دور نگهداريد.
 در صورت استفاده از جريانهاي باالتر از  80ميليآمپر در فرآيندهاي الكتروفورز ،در شرايطي كه دستگاهها
بهطور مناسبي كار نكنند ،ايجاد شوك الكتريكي محتمل ميباشند.
 هنگام برقراری دستگاه از هر گونه تماس با بافر خودداری نمایید .زیرا امکان برقگرفتگی وجود دارد.
 هنگام رنگآميزی ژل پلیآکریلآمید مراقب اتيديم برومايد باشيد .زيرا موتاژن بسيار قوی است (قبل از استفاده
بایستی به برگه اطالعات ایمنی ماده فوق مراجعه شود).
 قبل از استفاده از فورماميد در ژلهای دناتوره ( )denaturingکه بسيار سمی و خطرناک است ،بایستی به برگه
اطالعات ایمنی ماده فوق مراجعه شود.
 قبل از استفاده از متيل مرکوريک هيدروکسايد در ژل آگارز که بسيار سمی و فرار است بایستی به برگه
اطالعات ایمنی ماده فوق مراجعه شود.
 بدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد .روي دستگاه الكترفورز بايد عالئم هشداردهنده
ويژه ولتاژ باال نصب گردد.
 -1-11دستگاه جذب اتمي

1

 کارکنان آزمایشگاه باید قبل از کار با دستگاه آموزشهای الزم را از سوی شرکت سازنده دیده باشند تا با نحوه
انجام کار با دستگاه آگاهی الزم را داشته باشند.
 با توجه به اینکه در دستگاه فوق از تركيبات فلزي  /اكسنده (گازاستيلن و هوا) استفاده میشود که قابل اشتعال
و خطرناك است .به همین منظور ،قبل از کار با دستگاه باید از سالم بودن سيلندرها و عدم نشت گاز از لولهها
و اتصاالت اطمینان حاصل شود.
 باید هنگام کار با دستگاه رگالتور پشت دستگاه را کنترل نموده تا از تركيب نامناسب سوخت و هوا (برگشت
شعله) جلوگیری به عمل آید.
 باید دستگاه در آزمایشگاه به ميزان كافي درمعرض سيستم تهويه باشند ،تاگازهاي سمي ،بخارها و دودهاي
ايجادشده طي فرآيند كار حذف شوند.
 هنگام استفاده از اسپكترومتر جذب اتمي هرگز مشعل را بدون ناظر رها نكرده و مطمئن شويد كه فن و هود
تخليه روشن باشند و دريچه تخليه بايستي در باالي مشعل نصب شود تا از احتراق خطرناك مواد جلوگيري
شود.
 باید کارکنان هنگام كار با دستگاه از عينكهاي ايمني استفاده نماييد.
 زماني كه سيستم كوره و متعلقات آن گرم هستند ،كوره را لمس نكرده و يا چيزي را وارد آن نكنيد .مطمئن
شويد كه المپها حتماً خاموش هستند و کامال خنك شدهاند .زيرا كه اين المپها با ولتاژ باال كار ميكنند.
 قبل از کار با حاللهای قابل اشتعال مورد استفاده در دستگاه باید برگههای اطالعات ایمنی آنها تهیه و طبق
		1- Material Safety Data Sheet
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نکات ایمنی اشاره شده در برگهها عمل شود.
 تا حد امکان از حاللهايي كه وزن مخصوص کمی دارند استفاده شود تا از بروز هر گونه نشتي حالل به داخل
دستگاه و انفجار و آتشسوزي جلوگیری گردد.
 از قرار دادن محلولهاي قابل اشتعال در نزديكي برنر 1كه توليدكننده شعله دستگاه ميباشد ،خودداري نماييد
و جهت جلوگيري ازاستنشاق بخارات ناشي از حاللها بايستي از بالن ژوژه و لوله آزمايشي كه قطر آن بيشتر
از  2ميليمتر نباشد ،استفاده شود .بهتر است محلولها در بالنهاي  10و  25سيسي ساخته شود تا هنگامي
كه توسط دستگاه آناليز ميگردد .ظرف حاوي نمونه كمترين نشتي را داشته باشد و از پخش شدن بخارات آن
در محيط جلوگيري شود.
 هرگز نمونههاي آلي آماده شده و استانداردهاي آن را در نزديكي دستگاه و منبع قابل احتراق آن قرار ندهيد.
نمونهها بايستي در اتاق ديگري آماده شود يا در محل ديگري كام ً
ال دور از دستگاه تهيه و نگهداري شوند .بعد
از آمادهسازي نمونهها ،معرفهاي آلي بايد در انبار نگهداری شوند و توصيه ميشود نمونههاي آلي آماده شده
در اتاقك هود نگهداري شوند.
 جهت جلوگيري از انتشار بخارات ناشي از هيدروكربنهاي كلرينه شده مانند كلروفرم يا تتراكلريدكربن نبايستي
آنها را در كنار دستگاه قرار دهيد .زيرا آنها به سهولت شعلهور شده و گازي بيرنگ و سمي به نام فسژن كه
تركيبي بسيار خطرناك است ،را توليد ميكند.
 بايستي از پخش شدن بخارات بنزن ،دي سولفيدكربن و تتراهيدروفوران در اطراف دستگاه خودداري شود .زيرا،
نقطه اشتعال اين مواد بسيار پايين بوده و بينهايت قابل اشتعال ميباشند.
 بعد از اتمام كار با دستگاه و آناليز آن اقدامات و توصيههاي زير مدنظر قرار گيرد:
 شعله دستگاه را خاموش نموده و مطابق با روش كار دستگاه عمل نماييد.
 تمام نمونهها را از محدوده دستگاه خارج نماييد.
 صبركنيد كه برنر خنك شود.
 از دستكش محافظ و ايمن براي خارج نمودن برنر از اتاقك تزريق دستگاه استفاده نماييد.
 در هنگام آناليز بايد از خارج شدن حاللهاي آلي كه به دستگاه تزريق شده است،اطمينان حاصل نمود.
 تمام قسمتهاي دريچه خروجي مايع واتاقك پاشش و سطح نبواليزر بايستي بهطور مداوم با الكل تميز گردد
تا باقيمانده حاللهاي آلي بهطوركامل پاك گردد و تمام قسمتهاي پاك شده مجددا ً مطابق كاتالوگ دستگاه
نصب شوند.
 بعداز اتمام كاربادستگاه محفظه مايع با آب پر شود و توصيه ميشود هرگز محلولهاي قابل اشتعال خطرناك
در محفظه مايع قرار نگيرد و حتماً اين مسئله مورد توجه قرار گيرد كه در هنگام آناليز ،محفظه مايع باحاللي
كه نمونه با آن آناليز ميشود ،پر شود.
 توصيه ميشود جهت ايمني كار با دستگاه برنر را كنترل و تميز نموده تا كربن و مواد جامد ديگري در شيار
برنر قرار نگرفته باشد .زيرا وجود هرگونه مواد در شيار برنر موجب افزايش فشار ثابت هوا در محفظه مايع
1- Burner
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ميگردد و ممكن است موجب ايجاد شكاف در اين محفظه گردد.
 هرگز در زمان روشن بودن شعله دستگاه ،از تميز نمودن برنر خودداري شود.
 هرگز دستگاه را هنگامي كه شعله آن روشن است ،رها نكنيد.
 از عدم نقص كوره ،سيستمهاي گازي و خشككن را قبل از استفاده مطمئن شويد.
 بهطور منظم سيستم خشككن را چك نماييد .بطري خشككن را در فواصل زماني كوتاه خالي نماييد ،به
ويژه زماني كه حاللهاي آلي را به كار ميبريد.
 قبل از دستكاري كوره ،اجازه بدهيد تا دماي آن به دماي معمولي اتاق برسد.
 هرگز كوره را بدون متصدي و مراقب رها نكنيد.
 يك خاموشكننده آتش بايستي در نزديكي محل گذاشته شده باشد.
 هرگز بدون استفاده ازعينك ايمني به كوره يا مشعل روشن دستگاه نگاه نكنيد.
 -1-12ايمني كار با لرزانندهها ،مخلوطكنندهها ،شيكرها و سونيكاتورها

در مواقع استفاده از تجهيزات تركيبكننده مانند لرزانندهها و مخلوطكنها ،شيكرها و ممكن است مقادير
متنابهي مواد خطرناك ايجاد گردد .بنابراین ،بايستي حداالمكان اين فرآيندها در قفسههاي ايمن بيولوژيكي انجام
شود .وسايلي مانند مخلوطكنها و همزنها ،ميتوانند مقادير زيادي بخار قابل اشتعال ايجاد نمايند .به روشهاي ذيل
ميتوان خطرات احتمالي كار با اين دستگاهها را كاهش داد:
 انتخاب و خريد تجهيزاتي كه ايمنتر بوده و حداقل نشت را دارند.
 انتخاب و خريد تجهيزات تركيبكننده كه موتورهاي بدون جرقه دارند.
 بينقصي درپوشها ،واشرها و بطريها و وسايل آسيبديده و معيوب را قبل از استفاده چك نماييد.

مدت يك دقيقه قبل از باز كردن دريچه مخلوطكن تهنشين
 اجازه بدهيد تا مواد معلّق درون محفظه حداقل به ّ
شوند.
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 باالي مخلوطكن را طي فرآيند كار با دستمال آغشته به مواد ضدعفونيكننده بپوشانيد (در هنگام استفاده از
مواد خطرناك).
 در هنگام استفاده از سونيكاتور ،دستگاه را تا عمق فرو ببريد تا از ايجاد مواد معلّق در هوا جلوگيري نماييد.

فعاليت ،ضدعفوني نماييد.
 سطوح مجاور به محل كار را پس از اتمام
ّ

 در حين انجام كار با مخلوطكنها و همزنها ،شيكرها و سونيكاتورها درون ظروف فشارايجاد ميشود كه
ممكن است سبب پخش ذرات معلق شود .توصيه ميشود به جاي شيشه از پالستيك به ويژه لولههاي پلي
تترافلورواتيلن ( ) PTFEاستفاده شود .زيرا شيشه ممكن است شكسته و ذرات عفوني آزاد شود و همچنين،
امكان مجروح شدن كاربر نيز وجود دارد.
 مخلوطكنها ،شيكرها و سونيكاتورها در هنگام كار بايستي به وسيله يك پوشش پالستيكي شفاف و محكم
پوشانده شوند.
 اين پوشش بعد از مصرف بايد به خوبي ضدعفوني گردد .در صورت امكان اين وسايل بايستي در هود بيولوژيك
استفاده شوند.
	كساني كه ازسونيكاتورها استفاده ميكنند ،بايد از محافظ شنوايي استفاده نمايند.
 -1-13كروماتوگرافي مايع فشار قوي ()HPLC

هنگام كار با دستگاه  HPLCبايستي كنترلهاي الزم گاز متراكم (هليوم) و مواد شيميايي قابل اشتعال و
مقررات ايمني پيشنهادي آشنا شويد.
خطرناك ،انجام گيرد .با مراجعه به  MSDSويژگيهاي خطرناك اين مواد و نيز ّ
توصيههاي ايمني:
 بهطور منظم سيستم خشككن را چك نمائید و هنگام کار با دستگاه ،حاللهاي آلي را از دستگاه خارج نمائید.
 مطمئن شويد كه گازهاي خروجي دستگاه از طريق سيستم تهويه تخليه ميشوند.
 هرگز از حاللها با موادي كه نقطه اشتعال خودبهخودي C °110دارند ،استفاده نكنيد.
 هرگز قسمتي را با فشار محلولها از طريق سرنگ تميز نكنيد .سرنگها در صورت افزايش فشار بر آنها ميتوانند
ترك برداشته يا شكسته شوند و در نتيجه تمام محتويات آنها بهطور ناگهاني تخليه شود.
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 هنگام تعمير پمپ ،سيم برق را از پريز خارج نموده تا از بروز هر گونه خطرات احتمالی با ولتاژ باالي دستگاه
جلوگیری شود.
 پيش از تعمير دستگاه را خاموش كرده و به دستگاه اجازه دهيد تا به فشار اتمسفري برسد .
 -1-14كروماتوگرافي گازي ()GC
در كروماتوگرافي گازها الزم است تا گازهاي متراكم
(نيتروژن ،هيدروژن ،آرگون ،هليوم) و مواد شيميايي
خطرناك و سمي و قابل اشتعال مديريت و كنترل شوند،
قبل از استفاده از اين مواد خطرناك به برگه اطالعات
ایمنی مواد مراجعه نمائيد .توصيههاي ايمني جهت كار
با كروماتوگراف گازي مشتمل است بر:
 به صورت دورهاي آزمون نشت هوا و فشار شيرها،
رابطها و لولهها بازرسی نمائید.
 در هنگام نصب ستونها ،براساس راهنماي كارخانه
سازنده عمل كنيد.
 شيشهها يا ستونهاي موئين گداخته ،شكننده هستند .آنها را با دقت برداشته و براي محافظت از چشمها در
برابر پرتاب قطعات ريز حين كار استفاده نماييد.
 بعد از خاموش نمودن دستگاه ،بگذارید مناطق در معرض حرارت دستگاه مانند آون ،قسمت ورودی و دتکتورها
به اندازه کافی سرد گردند.
 براي جلوگيري از شوك الكتريكي ،دستگاه را خاموش نموده و سيم برق را از پريز درآوريد.
 منبع تغذيه گاز هيدروژن را در زمان تغيير ستونها يا سرويس دستگاه خاموش نماييد.
 هنگام استفاده از هيدروژن به عنوان سوخت مطمئن شويد كه سيم برق به درستي به پريز وصل شده باشد تا
از انفجار گاز هيدروژن جلوگيري شود .
 هوا و گاز هيدروژن را بهطور جداگانه اندازه بگيريد (هنگام اندازهگيري ميزان شناوري و جريان گازها(.
 تست نشت راديواكتيو برای دتکتور ( )ECDدستگاه را حداقل هر  6ماه یکبار براي تعیین نشتی الکترونهای
 ECDکه  1/35میکرو کوری یا بیشتر از این مقدار است را انجام دهید.
 مطمئن شويد كه عمل تخليه از دتکتور  ECDبه سمت بيرون انجام ميگيرد.
 هنگام آناليز مواد سمي يا قابل احتراق يا زماني كه از گاز هيدروژن به عنوان گاز حمل كننده استفاده ميشود،
مطمئن شويد كه سيستم تهويه به درستي كار ميكند.

42

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

 -1-15اسپكترومترهاي جرمي () MS

اسپكترومترهاي جرمي ،به كنترل گازهاي متراكم و مواد شيميايي سمي و خطرناك نياز دارند .به برگه اطالعات
ایمنی مواد قبل از استفاده از آنها مراجعه نماييد توصيههاي ايمني جهت كار با اسپكترومترهاي جرمي عبارتند از:
 از تماس با قطعات گرم دستگاه ،تا زماني كه دستگاه روشن است ،خودداري نماييد.
 قبل از استفاده از هر يك از لولههاي سيستم خشككن ،گاز ،پمپ و تخليه آنها را مشخص نماييد.
 مطمئن شويد كه گازها و بخارات از پمپ دستگاه به بيرون از آزمايشگاه منتقل میگردند براي مثال پمپ تخليه
ممكن است حاوي نمونههاي تجزيه شده ،گاز حالل و واكنشگر باشد.
 روغن پمپ استفاده شده ،اغلب آناليتهايي داشته و بايستي به عنوان پسماندي خطرناك درنظر گرفته شود
 -1-16كروماتوگرافي مايع جرمی ()LC/MS
تجهيزات كروماتوگرافي مايع جرمی ( )LC/MSبه كنترل نيتروژن متراكم و مواد شيميايي سمي و قابل اشتعال
نياز دارد .قبل از استفاده از آنها به  MSDSمراجعه كنيد .هنگام استفاده از  LC/MSتوصيههاي زير را لحاظ كنيد:
 لولههاي سيستم خشككن ،پمپ تهويه و گاز و نيز ارتباطات آنها را قبل از استفاده شناسايي نماييد.
 قبل از هر بار استفاده ،سوييچ فشار را براي خط تخليه بيازماييد.
 مطمئن شويد كه تهويه پمپها به بيرون آزمايشگاه منتقل می شود.
نکته

کارشناس مسئول آزمایشگاه باید به کارکنان آزمایشگاه نکات ایمنی قبل از کار با دستگاههای آنالیز
دستگاهی مانند  GC،HPLC AAB، GC-MSو غیره آموزش داده و کنترل و نظارت دستگاهها فقط با
شرکت سازنده آن انجام گیرد.
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-1-17دستگاههای مولد نور ماوراء بنفش
از نور ماوراء بنفش برای مقاصد مختلفی ازجمله مشاهده باندهای  DNAجدا شده روی ژلهای تيمار شده با
محلول اتيديوم برومايد استفاده میشود .معموالً افراد در معرض تماس با اشعه  UVدچار عارضههای پوستی شامل
لکههای پوستی و همچنين ،سرطان پوست میگردند .عوارضی مانند ورم ملتحمه چشم ،آب مروايد و سوختگی
شبکيه نیز مشاهده میگردد .هنگام کار با دستگاههای مختلف مولد نور اشعه  UVموارد ايمنی زير را بايد رعايت کرد:
 پوشاندن تمامی قسمتهای پوست با استفاده از روپوشهای بلند و دستکشهای محافظ ،مخصوصاً زمانیکه از
 UVدستی استفاده مینماييد.
 استفاده از عينک محافظ
 ابتدا ژل را بر روی صفحه دستگاه قرار دهيد و پس از گذاشتن شيشه محافظ دستگاه را روشن نماييد .در
هنگامی که دستگاه روشن است از جابجا کردن ژل خودداری نماييد .در اين وضعيت ابتدا دستگاه را خاموش
نماييد و بعد ژل را جابجا کنيد.
 شيشه و اشياء کدر نور  UVرا جذب مینمايند .دقت نماييد حتماً بين پوست و چشم شما مانع شيشهای يا
کدر قرار داشته باشد تا از اثر مستقيم نور  UVبر آنها جلوگيری شود.
 هنگام کار با دستگاه  UVمواظب باشيد که از زوايای کناری شيشه محافظ در معرض نور  UVقرار نگيريد.
اغلب در هنگام کار با دستگاه اگر به طرفين دستگاه حرکت نماييد به علت فاصله شيشه از دستگاه در معرض
نور  UVقرار میگيريد.
 بهتر است پس از استفاده از دستگاه و پس از خاموش کردن آن ،شيشه آن را با آب مقطر و دستمال کاغذی
تميز نماييد.

 از باز کردن و دستکاری المپ مولد نور  UVجدا ً خودداری نماييد .در صورت لزوم باز کردن اين المپها دستها
نبايد چرب باشند و المپ بايد کام ً
ال خنک شده باشد .حرکت دادن المپهای داغ باعث انفجار و خروج بخار
جيوه داخل آنها میگردد .
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جدول  .1مواد شیمیایی ناسازگار با یکدیگر

ماده شيميايي

ناسازگار با ...

اسید استیک

عوامل اكسيدكننده  :مانند اسيد كرميك -اسيد
نيتريك -تركيبات هيدروكسيل دار – اتيلن گليكول –
پركلريك اسيد -پراكسيدها -پرمنگناتها

استون

اسيد نيتريك -اسيد سولفوريك -ساير عوامل
اكسيدكننده

استيلن

كلر -برم -مس -فلئور -نقره -جيوه

فلزات قليايي و قليايي خاكي مانند :پودر آلومينيوم-
منيزيم-كلسيم -ليتيم -سديم -پتاسيم

آب -تتراكلريد كرين -ساير تركيبات هيدروكربني
كلردار -دي اكسيد كربن -هالوژنها
جيوه (مث ً
ال در فشارسنج جيوه اي) -كلر -هيپوكلريت

آمونياك(بي آب)
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كلسيم-يد -برم -هيدروفلوريك اسيد

نيترات آمونيوم

اسيدها -پودر فلزات -محلولهاي قابل اشتعال -كلراتها-
نيتريت ها -گوگرد -تركيبات آلي ريز يا مواد قابل
احتراق

آنيلين

اسيد نيتريك -پراكسيد هيدروژن

مواد حاوي آرسنيك

عوامل كاهنده

آزيدها

اسيدها

برم

عوامل مربوز به كلر را مشاهده كنيد

اكسيد كلسيم

آب

كربن فعال

هيپوكلريت كلسيم -ساير عوامل اكسيدكننده

كلراتها

نمكهاي آمونيوم -اسيدها -پودر فلزات – گوگرد-
تركيبات آلي ريز يا مواد قابل احتراق

كلر

آمونياك -استيلن -بوتا دي ان – بوتان -متان -پروپان
(يا ساير گازهاي بدست آمده از نفت) – هيدروژن –
سديم كاربيد-بنزن – پودر فلزات -تربانتين

دي اكسيد كلر()ClO2

آمونیاک-متان -فسفين -)PH3(-سولفيد هيدروژن

اسيد كرميك (كروميوم تري اكسيد)

اسيد استيك -نفتالين -كامفور -گليسرول -الكل-
محلولهاي قابل اشتعال
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ماده شيميايي

ناسازگار با ...

مس

استيلن -پراكسيد هيدروژن

سيانيدها

اسيدها

محلوهاي قابل اشتعال

نيترات آمونيوم -اسيد كرميك( -)H2cro4پر اكسيد
هيدروژن -اسيد نيتريك -سديم پراكسيد -هالوژنها

هيدروكربن ها (مانند :بوتان -پروپان -بنزين)

فلور -كلر -برم -اسيدركرميك -پراكسيد سديم -ساير
عوامل اكسيد كننده

اسيد هيدروسيانيك

قليا

اسيد هيدروفلوريك

پرمنگنات پتاسيم -اسيد سولفوريك

سولفيد هيدروژن

اكسيدهاي فلزي – پودر مس -عوامل اكسيدكننده

هيپوكلريت ها

اسيدها -زغال فعال -آمونياك

يد

استيلن -آمونياك (گاز يا محلول آبي) -هيدروژن

جيوه

استيلن -فولمينيك اسيد -آمونياك

نيتراتها

پودرهاي فلزي و غيرفلزي -سولفيد هاي فلزي-
محلولهاي قابل احتراق

اسيد نيتريك

استيك اسيد -آنيلين-كرميك اسيد -هيدروسيانيد
اسيد -سولفيد هيدروژن -گازها و محلولهاي قابل
اشتعال -مس -آلياژ برنج-فلزات سنگين -قليايي ها

نيتريت ها

نمكهاي آمونيوم -آميدها -فسفيدها -عواملكاهنده

نيترو پارافينها

اسيدها -بازها -آمينها -هاليدها

اسيد اگزاليك

نقره -كلريت ها -اوره

اكسيژن

روغنها -گريس -هيدروژن -ساير عوامل كاهنده شامل
گازها ،محلولها و مواد جامد قابل اشتعال

پركلرات ها

مشابه كلرات ها
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ماده شيميايي

ناسازگار با ...

پركلريك اسيد

عوامل كاهنده مانند  :استيك انيدريد -بيسموت و
آلياژهاي آن -الكها -كاغذ – پشم -گريس -روغنها

فسفر (سفيد)

هوا -اكسيژن -قلياها -هالوژنها -اكسيدهاي هالوژن-
عوامل اكسيدكننده

پتاسيم

تتراكلريد كرين -دي اكسيد كربن  -آب

پرمنگنات پتاسيم

گليسرول -اتيلن گليكول -بنز آلدئيد -ساير عوامل
كاهنده -اسيد سولفوريك

سديم

تتراكلريد كربن -دي اكسيد كربن -آب

پراكسيد سديم

اتانول -متانول -اسيد استيك گالسيال -استيك
انيدريد -بنز آلدئيد -كربن دي سولفيد -گليسرين-
اتلين گليكول -اسيتل استات -متيل استات -فورفورال

سولفيدها

اسيدها

سولفوريك اسيد

پرمنگنات ها -آب – محلولهاي آبي -عوامل كاهنده-
كلرات ها -پركلرات ها -اسيد نيتريك

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

