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آزمایشگاه نانو، حریق، نانوذرات.

واژه های کلیدی

نانو با توجه به ماهیت کار، تفاوت  حریق و آتش سوزی در آزمایشگاه های 
با دیگر حریق ها دارد؛ در واقع به علت  عمده ای در زمینه نوع ماده سوختنی 
بسیار ریز بودن ذرات نانو و افزایش سطح تماس آنها، پتانسیل باالیی برای ایجاد 
حریق دارند در حالی که در آزمایشگاه های دیگر به علت بزرگ تر بودن ذرات، 
خطرات به مراتب کمتر است. هر نوع سهل انگاری در کار با مواد شیمیایی موجود 
در آزمایشگاه های نانو و عدم آگاهی بخشی الزم به پرسنل در این زمینه می تواند 
موجب انفجار و یا ایجاد حریق گسترده شود و آسیب بسیار جدی را برای پرسنل، 

تاسیسات آزمایشگاهی و ساختمانی ایجاد کند.

چکیده

حریق در آزمایشگاه نانو

نویسندگان

احمد ظهیرمیردامادی1و3*
 یداله باالور2و3

* a.zmirdamadi@gmail.com

آزمایشگاه به محیط کاری اطالق می شود که در آن عملیات های مختلفی مانند آزمایش های تجربی، تعیین مقدار کنترل کیفیت، اندازه گیری های 
گوناگون، شناسایی و تجزیه و تحلیل مواد، ناخالصی ها و غیره صورت می گیرد؛ انجام آزمایش در آزمایشگاه، به منظور دست یافتن به پاسخ بسیاری 
از سواالت و تحقق فرضیات، امری ضروری است. آزمایشگاه با توجه به تنوع کار و این که نیروهای کاری متخصص در رشته های مختلفی در آن 
مشغول به کار هستند یک محیط کار بسیار حساس و با اهمیت بوده و نیاز به دقت و توجه فراوانی دارد و قابل مقایسه با بسیاری از محیط های 
کاری دیگر نیست ]1[. یکی از اصلی ترین خطراتی که این محیط را تهدید می کند، حریق است. حریق  با کوچکترین بی احتیاطی و قصور در محیط 
آزمایشگاه اتفاق می افتد و سبب خسارت های جبران ناپذیر مادی و حتی جانی خواهد شد. حریق از فعل و انفعال شیمیایی بین ماده سوختنی 
و اکسیژن با وجود حرارت )دما( به وجود می آید و منجر به ایجاد نور یا شعله می شود ]2[. از طرف دیگر، آزمایشگاه مکانی است که برای انجام 
آزمایش علمی از آن استفاده می شود. در هر آزمایشگاه، تجهیزات و مواد مشخصی وجود دارد تا بتوان با کمک آن ها آزمون های مورد نظر را انجام 
داد. در حال حاضر تمامی رشته های مهندسی و علوم پایه برای خود آزمایشگاه های مجهزی دارند و در میان این آزمایشگاه ها بعضی به علت وجود 
مواد شیمیایی، دارای خطرات بیشتری هستند. وجود مواد شیمیایی جامد با ویژگی انفجاری و مایعات با اشتعال سریع و همچنین گازهای سمی و 
قابل انفجار در این آزمایشگاه ها میزان خطر را باال می برند. با کوچک ترین بی احتیاطی از ناحیه پرسنل و یا جرقه ای به ظاهر ساده خسارات جبران 
ناپذیری به وجود می آید ]1[ که برای آن مثال های فراوانی قابل ذکر است؛ مثل انفجار کپسول هیدروژن در دانشگاه تربیت مدرس ]3[. البته چنین 
خطراتی در صنایع و نیز هنگام حمل و نقل مواد شیمیایی هم اتفاق می افتد به عنوان مثال، انفجار در پاالیشگاه ماهشهر ]4[ و انفجار قطار نیشابور 

]5[ و واژگونی تریلرهای حمل بنزین در جاده ها و آتش سوزی حاصل از آن ها در ذهن همه ما به عنوان خاطرات بد وجود دارند.
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با توجه به اینکه در محیط آزمایشگاه ها مواد شیمیایی زیادی 
وجود دارد، بنابراین ماده سوختنی به صورت بالقوه فراهم است و 
از طرفی اکسیژن هم به عنوان عامل مهم ایجاد اشتعال )21 درصد 
هوا( در همه جا موجود است. پس در چنین مکانی تنها ایجاد یک 
شعله یا جرقه کوچک و یا هر عامل ایجاد کننده حرارت موجب 
شروع واکنش زنجیره ای می شود که به حریق می انجامد ]2[. در 
مواد شیمیایی، الزم  ایجاد حریق  از  برای جلوگیری  و  راستا  این 
و  به  گونه ای صحیح  تجهیزات  از  و  رود  کار  به  دقت  نهایت  است 
شود.  استفاده  آن ها  به  مربوط  دستورالعمل های  دقیق  مطالعه  با 
آزمایشی،  نوع  از هر  آزمون قبل  انجام دهنده  باید  این زمینه  در 
هر  اصلی  سرمایه  واقع  در  باشد.  کرده  دریافت  را  الزم  آموزش 
به  رسیدن  برای  و  است  آن  در  شاغل  انسانی  نیروی  آزمایشگاه، 
این توانایی هزینه بسیار زیادی صرف شده است. این دقت در کار، 

در مورد نانومواد بسیار بیشتر از مواد غیرنانویی مورد نیاز است.
است  مواردی  محوری ترین  و  مهمترین  از  یکی  حریق  بحث 
تأثیرگذار  محیط زیست  و  بهداشت  ایمنی،  مقولۀ  سه  هر  در  که 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آن  با  مقابله  و  پیشگیری  و  است 
محصوالت  و  اولیه  شیمیایی  مواد  تنوع  صنایع،  توسعۀ  با  است. 
را  زیادی  بسیار  احتمال  تنوع،  این  که  است  رفته  باال  بسیار 
در  و  انبارها  تولید،  مبادی  در  حریق  گسترش  ایجاد  لحاظ  از 
از  بسیاری  می آورد.  فراهم  محصوالت  این  ونقل  حمل  جریان 
از  پیش  تا  است.  بی احتیاطی  از  ناشی  و  غیرعمدی  حریق ها 
کنترل  و  داشتند  آتش سوزی ها دالیل مشخصی  انقالب صنعتی، 
جلوگیری  یا  و  آب  ریختن  مانند  ساده  بسیار  روش های  با  آن ها 
تولید  با  اما  بود  کنترل  قابل  آتش  به  اکسیژن  شدن  دمیده  از 
از  بشر  استفاده  نیز  و  صنعتی  و  شیمیایی  مواد  از  استفاده  و 
با وجود کاربرد  انفجار  ذخایر طبیعی کشف شده قابل احتراق و 
فراوان و ایجاد تحول مثبت غیرقابل برگشت در زندگی انسان ها 
خطرات بزرگ تری را نیز با خود به همراه آورد. دیگر حریق یک 
انفجار  خطر  سوختگی،  خطر  عالوه بر  بلکه  نبود  طبیعی  مساله 
جبران  غیرقابل  محیطی  زیست  و  تنفسی  مشکالت  یا  و  مهیب 

نیز به مخاطرات روزمره زندگی اضافه شد ]6[.
سوختن  با  گاز(  و  نفت  یا  و  )سنتزی  شیمیایی،  مواد  حریق 
چوب و مواد طبیعی متفاوت است و علت آن هم پایین بودن دمای 
اشتعال و همچنین آزاد کردن سریع انرژی است. برای مثال، مواد 
منفجره در کسری از ثانیه و در اثر یک جرقه و یا اصطکاک ساده، 
انرژی خود را آزاد می کنند و یا دی اتیل اتر در آزمایشگاه ها با باز 
گذاشتن درپوش ظرف به راحتی در محیط آزمایشگاه پخش شده 
گازهای  محتوی  سیلندرهای  یا  و  رسید  خواهد  انفجار  حد  به  و 
تخریب  انفجار،  اثر  در  غیره  و  استیلن  و  اتان  مانند  آتش گیر 
در  که  است  نکته الزم  این  بیان  البته  ایجاد می کنند.  را  وسیعی 
هم  اشتعال  غیرقابل  یا  و  کم  اشتعال پذیری  با  مواد  آزمایشگاه ها 

وجود دارند که بی خطر هستند.
اهمیت مقیاس نانو در تغییر خواص و ویژگی های مواد در این 
ابعاد است. خواصی که مواد در ابعاد معمولی دارند و مشخصه یک 
الکتریکی،  رسانایی  انعطاف پذیری،  استحکام،  مانند  هستند  ماده 

نانو  ابعاد  در  غیره،  و  واکنش پذیری  رنگ،  مغناطیسی،  خواص 
نتیجه  به وجود می آید. در  تغییر می کنند و ویژگی های جدیدی 
قبلی  خواص  که  می کنند  ظهور  جدیدی  مواد  نانو  مقیاس  در 
کوچک،  ابعاد  هستند.  جدیدی  خواص  دارای  و  نداشته  را  خود 
مواد در  را می دهند.  معین  بیشتر در یک فضای  کارآمدی  اجازه 
با حالت  فیزیکی مشابه  به طور معمول خواص  میکرومتر،  مقیاس 
خواص  نانو  مقیاس  در  مواد  اما  می دهند  نشان  را  ماکروسکوپی 
نشان  معمولی  و  ماکروسکوپی  ابعاد  با  مقایسه  در  را  متفاوتی 
با  مکعبی  شکل  یک  کنید  فرض  بیشتر،  توضیح  برای  می دهند. 
ابعاد یک متر مکعب داریم که شش وجه یک متر مربعی دارد، اگر 
آن مکعب را به دو بخش مساوی تقسیم کنیم در این صورت در 
مجموع به میزان دو متر مربع بر میزان وجه افزوده می شود. حال 
نانو تبدیل کنیم مقدار  ابعاد  اگر این مکعب را به مکعب هایی در 
زیادی بر اندازه سطح افزوده خواهد شد و این به مفهوم آن است 
سطح  افزایش  بی شک  و  می یابد  افزایش  واکنش  فعال  سطح  که 

موجب افزایش در سرعت واکنش می شود ]7[.
 نانوذرات به دلیل اندازه و سطح زیاد و واکنش پذیری بسیار 
پیدا  در صنایع  زیادی  کاربرد  نشان می دهند  از خود  که  زیادی 
مواد  روز  هر  می شود  سبب  آن ها  مفید  ویژگی  همین  کرده اند، 
شود.  مصرف  بازار  روانه  و  تولید  بیشتری  نانویی  ترکیبات  و 
به عنوان مثال، از نانوذرات و مواد متخلخل نانو ساختار به عنوان 
الزم  دمای  کاهش  یا  واکنش ها  سرعت  افزایش  برای  کاتالیست 
استفاده  موثری  شکل  به  مایعات  و  گازها  واکنش های  برای 

شده است.
در ده سال گذشته علم نانو مانند اسلحه ای موثر در دستان 
به  سالمت  بردن  باال  و  رفاه  افزایش  زندگی،  بهبود  برای  انسان 
از  دارد عاری  مزایایی که  تمام  با  این علم  کار گرفته شده است. 
نانو،  زمینه  در  بشر  دغدغه  بزرگ ترین  و  نیست  خطر  و  نگرانی 
ندانستن خطرات و عوارض کار با آن است که با توجه به سابقه 
و تجربه کم نمی توان تمامی خطرهای مربوط به آن را شناسایی 
کرد. یکی از مواردی که اطالعات درباره آن بسیار جزیی است، 
حریق ترکیبات نانویی است؛ به دلیل ریز بودن آن ها سطح تماس 
واکنش پذیری  افزایش  باعث  عامل  همین  و  دارند  باالیی  بسیار 
مواد  این  با  کار  زمان  در  بی توجهی  درصورت  و  می شود  آن ها 
و  انفجار  ایجاد  امکان  نقل،  و  حمل  یا  و  انبارش  زمان  در  یا  و 
موضوع  بهتر  درک  برای  است.  زیاد  گسترده  بسیار  حریق های 
بین  مقایسه ای  غیرنانویی،  ذرات  با  آن  تفاوت  و  نانومواد  حریق 
احساس  بهتر  تفاوت  تا  بیان شده است  نقره  نانوذرات  و  نقره  فلز 

شود )جدول )1((.
 Ag فلز نقره در موقعیت 47 جدول تناوبی قرار دارد و با نماد
نشان داده می شود که ازکلمه التین Argentum گرفته شده است. 
این فلز، جامد، سفید جالدار، شکل پذیر، نرم و چکش خوار است. 
هوا  معرض  در  که  زمانی  اما  بوده  مقاوم  اکسیداسیون  برابر  در 
قرار گیرد و ترکیب های گوگردی بر آن اثر بگذارد، تیره می شود. 
 2212 جوش  نقطه   ،961 ذوب  نقطه   ،10/53 آن  حجمی  جرم 
است.  مکعب  سانتیمتر  بر  کالری   1/01 آن  گرمایی  رسانایی  و 
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همچنین در نقطه ذوب، به شدت اکسیژن را جذب می کند. این 
فلز در تاریخ بشر از دیر باز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار 
به عنوان  آن  قابلیت های  به  نقره  کاربردهای  بیشتر  است.  گرفته 
الکتریکی و گرمایی  یک فلز گران بها و همچنین توانایی رسانایی 
فوق العاده آن مربوط می شود. بیشترین کاربرد نقره در صنعت به 
ویژه صنایع الکترونیک است. مصرف نقره در صنعت رو به افزایش 
سال  به  نسبت  افزایش  درصد   20/7 با   2010 سال  در  و  است 
قبل خود برخوردار بوده است. اما نانوذرات نقره به شکل پودری، 
و  مکانیکی  عوامل  اثر  در  نقره  است.  بو  بدون  و  رنگ  خاکستری 
قابل  باال  دمای  در  دارد  امکان  و  ندارد  انفجار  ساکن  الکتریسیته 
زمان  در  و  است  فلز  اکسید  آن  احتراق  محصول  و  باشد  احتراق 
خشک  شیمیایی  پودر  از  باید  باشد  کم  مقدارش  اگر  احتراق 
یا  و  آب  اسپری  از  وسیع  و  بزرگ  حریق های  در  و  کرد  استفاده 
کف استفاده می شود. اما در مورد نانوذرات نقره وضعیت به صورت 
اثر  در  و  می سوزند  هوا  در  راحتی  به  ذرات  این  و  است  دیگری 
و درصورت  فلز می شوند  اکسید  گاز سمی  انتشار  باعث  سوختن، 
ناایمن کار کردن و پخش شدن ذرات و ایجاد گرد و غبار و معلق 
ماندن منفجر می شوند، لذا در زمان جابجایی این مواد باید از وارد 
شدن ضربه شدید به ظرف محتوی نانوذرات جلوگیری شود و آن 
را از کوچک ترین عامل جرقه زن دور نگه داشت. همچنین در این 
زمینه باید از ایجاد الکتریسیته ساکن حتی در لباس های مصنوعی 
محیط  و  بوده  تاریک  باید  آن ها  نگهداری  انبار  و  شود  جلوگیری 
آن کامال خشک و خنک و با تهویه مناسب ضد جرقه باشد. حتی 
ظروف خالی این مواد نیز ممکن است به علت داشتن ذرات غبار 
آن  اطفاء  برای  حریق،  ایجاد  درصورت  و  باشند  خطرناک  نانویی 
باید فقط از پودر خشک شیمیایی استفاده شود و به هیچ عنوان 

نباید از آب استفاده نمود ]8[.

جدول شماره 1: مقایسه بین فلز نقره و نانوذرات نقره

با  مقایسه  در  نانوپودرها  می رود  انتظار  باال  مثال  به  توجه  با 
پودرهای درشت تر و مشابه خیلی آسان تر مشتعل شوند به گونه ای 
می یابد  افزایش  شدت  به  انفجار  خطر  فلزات،  از  برخی  در  که 
برای پیش گیری و کنترل  انجام گرفته  اقدامات  بنابراین، عالوه بر 
انتشار نانوذرات باید برای جلوگیری از مشتعل شدن آن نیز تدابیر 

الزم اتخاذ شود.
نانوذرات و مواد مشابه  براساس آن چه بیان شد، تفاوت بین 
به دلیل خطرات موجود،  تنها  نمی توان  اما  است  توجه  قابل  آن ها 
راستا  این  در  گرفت؛  نادیده  را  نانو  ذرات  مزیت های  از  استفاده 
می توان با ارزیابی صحیح و انجام اقدامات کنترلی مناسب تا حد 

قابل قبولی از ایجاد حادثه حریق و انفجار جلوگیری نمود.

راه کارهایی برای کاهش خطر حریق نانوذرات ]9[:

ارت  سیم  اتصال  طریق  از  ساکن  الکتریسیته  کنترل   
خنثی  و  دستگاه ها  و  افراد  حفاظت  به منظور  زمین  به  دستگاه ها 
کردن ولتاژهاي اضافه تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن 

دستگاه ها و افراد مي شود.

قطعات  جابجایی  از  ناشی  جرقه های  ایجاد  از  جلوگیری   
فلزی و همچنین فعالیت های مکانیکی.

 استفاده از لوازم ضدجرقه مثل کلیدها و روشنایی و تهویه 
برقی  تجهیزات  و  لوازم  از حریق،  جلوگیری  برای  )امروزه  هود  و 
حتی  و  باشند  نداشته  آزاد  جرقه  که  می کنند  طراحی  طوری  را 
حریق  برابر  در  مقاوم  یا  و  نسوز  به صورت  را  ساختمانی  مصالح 

تولید می کنند(.

نانو در محیط )می توان  از پراکنده شدن ذرات   جلوگیری 
یک  از  انتها  در  و  ضدجرقه  و  قوی  مکش  قدرت  با  هود  زیر  در 
در  شدن  پراکنده  از  تا  نمود  استفاده  کننده  جمع آوری  مخزن 

محیط جلوگیری شود(.

رعایت نکات مهم و ضروری در زمان انجام آزمایش 
و کار با مواد شیمیایی ]10[:

 عدم استفاده از تجهیزات خارج از سرویس تعمیر نشده؛

 استفاده از حفاظ )فلزی یا توری( در حالتي که واکنش در 
معرض فشار است و از پمپ استفاده می شود؛

در  شدن(  گرم  و  شدن  )سرد  دمایي  تغییرات  به  توجه   
وسایلي که در معرض فشار و یا زیر خالء قرار دارند؛

به منظور  خالء  تحت  دستگاه  خالء  آهسته  دادن  کاهش   
و  حرارتي  شوک  یک  ایجاد  یا  هوا  ناگهاني  ورود  از  جلوگیری 

مکانیکي؛

نباید  را  تبخیر  مورد  مخلوط  که  شود  توجه  نکته  این  به   

نانونقرهنقره

پودر خاکستری رنگ و بی بوجامد سفید جالدار و براق1

 در اثر الکتریسیته ساکن انفجار2
ندارد

 در اثر الکتریسیته ساکن انفجار
دارد

 به راحتی در هوای آزاددر هوای آزاد نمی سوزد3
می سوزد

4
 احتمال انفجار در اثر ضربه
 شدید به ظرف محتوی آن

وجود ندارد

 در اثر ضربه شدید به ظرف
 محتوی نانوذرات نقره احتمال

انفجار وجود دارد

5 
 در زمان حریق می توان از

 اسپری آب و کف برای اطفاء
حریق استفاده کرد

 در زمان حریق به هیچ عنوان
 نباید از آب و کف استفاده کرد
 و برای اطفاء باید از پودر خشک

استفاده شود

6
 در انبار معمولی و به دور از

 نور مستقیم خورشید می توان
نگهداری نمود

 در انبار خشک و خنک و تقریبا
 تاریک با تهویه مناسب و ضد

جرقه نگهداری شود
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زیاد گرم نمود؛

 توقف تبخیر در محصول یا محلول حاوي پراکسید، آزید، 
به علت وجود  به ماده خشک  از رسیدن  پرکلرات، قبل  پیکرات، 

احتمال تجزیه و انفجار؛

 جدا نکردن بالن از روتاری، قبل از سرد شدن بالن؛

)به  و دستگاه خالء  بین پمپ  )ترپ(  تله  از یک  استفاده   
دلیل اینکه حالل وارد پمپ نشود؛ زیرا ورود حالل به پمپ، باعث 

خرابي پمپ مي شود(؛

 اگر حاللي که قرار است تبخیر شود بسیار فرار باشد باید 
واکنش  جریان  کنترل  با  بي اثر  به حالل  قطره  قطره  واکنشگرها 

افزوده شوند و به دقت دماي محلول کنترل شود؛

باعث  زیرا  شده(  سرد  )محلول  دما  سریع  ندادن  افزایش   
انفجار ناگهاني مي شود؛

 توجه به زمان اثر دو ماده در واکنشي که شرکت دارند؛

یا  و  ناپایدار  ماده  هر  خواص  در  عمقي  مطالعه  انجام   
مشکوک به ناپایداري و یا تهیه مخلوط ناپایدار ]1[.

می توانند  نانومواد  شد،  بیان  که  گونه  همان 
باعث ایجاد حریق های بسیار گسترده تر و شدیدتر 
از مشابه معمول خود شوند و این با دانش حریق 
همخوانی دارد زیرا هر چه ماده سوختنی ریزتر و 
ورق  سوختن  )تفاوت  می سوزد  بهتر  باشد،  نازکتر 
کاغذ و تنه درخت( و به همان اندازه شدت حریق 

بیشتر و حریق گسترده تر است.
برای  باید  باال  در  ذکر شده  موارد  به  توجه  با 
به خصوص  و  آزمایشگاه ها  در  حریق  از  جلوگیری 
ایمن  تجهیزات  از  نانومواد  سنتز  آزمایشگاه های 
و  نصب  به  مربوط  نکات  تمامی  و  کرد  استفاده 
کارکنان،  به  و  رعایت شود  کامال  استفاده دستگاه 
چگونگی کار با مواد شیمیایی و تجهیزات آموزش 
توسط  سختگیرانه ای  قوانین  همچنین  شود؛  داده 
مسئوالن ایمنی در آزمایشگاه ها اجرا شود تا خطر 

به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
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