هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی
سوسن نادری
دبیر شیمی  ،استان مرکزی ،ناحیه  2اراک

چکیده
شیمی از پرکاربردترین علوم تجربی میباشد که به طور مستقیم در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم  .بهه
جرأت میتوان گفت کسی نیست که در منزل و یا محیط کهار بها محلهو ت و کاربردههای شهیمی در ارتبها
نباشد  .زمانی آموزش شیمی موفقیّتآمیز خواهد بود که تدریس بسیاری از مفاهیم آن به همراه انجام آزمایش-
های مرتبط باشد .ایمنی و سالمتی یکی از مهمترین مسائلی است که هر فرد در هر سهححی در محهیط کهار و
زندگی باید بدان توجه نماید .غفلت ا ز آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواههد شهد و هه
بسا زندگی فرد و حتی اطرافیان او را به خحر انداخته و آسیبهای فراوانی را نیز به محیط زیست وارد میسهازد
که خود جای تأمل بسیار است .یکی از راههای مقابله با این خحرها ،رعایت نکات ایمنهی و آشهنایی بها برگههی
اطالعات ایمنی ماده است .برگه اطالعات ایمنی متشکل از مهتنهها و عبهارتههای اسهتاندارد بهوده و اطالعهات
بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را به طور خالصه بیان میکند.از این رو ،باید به عنهوان منبها اطالعهاتی بهرای
برنامههای آموزشی و مقررات کاری ایمن مورد استفاده قرارگیرد .آشنایی با محتویات این برگهها وبههکهارگیری
آنها درآزمایشگاه برای مربیان ومعلم بسیارضروری است .در این مقالهه ابتهدا بهه معرفهی نکهات مهمهی کهه در
آزمایشگاه باید رعایت شود و سپس به اطالعات موجود در برگههای ایمنی ،گونگی استفادهی از آنها پرداخته
و یک نمونه برگهی ایمنی معرفی گردیده است.
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دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی

 -1مقدمه
اهمیّت تجربهی فردی دانشآموزان و دانشجویان در درک مفاهیم علوم تجربی بر کسی پوشیده نیست.انجام آزمایش در
حضور دانشآموزان و دانشجویان یا توسط خود آنها و درگیرکردن آنها با فعالیت ،فراگیران را درروند یادگیری فعال میسهازد
و درهای خالقیت و کاربرد دانش را به روی آنها میگشاید.یادگیری زمانی میتواند معنادار باشد که روشهای فعهال یهاددهی-
یادگیری به عنوان ابزاری طبیعی به کار گرفته شود تا اسباب تغییرات محلوب در فراگیران فراهم آید .بدون شک با به کارگیری
این روشها میتوان زمینه ی درگیری علمی ،شادابی عاطفی ،سازندگی و خالقیت و بلوغ فکری و مسئولیتپذیری را در دانهش-
آموزان و دانشجویان فراهم آورد و همزمان با آن نیز ،حس اعتماد به نفس آنها را در جهت یادگیری تقویت کرد.
فعالیتهای آزمایشگاهی یکی از ارکان اصلی آموزش شیمی محسوب میشود ،اجرای اینگونه فعالیتها دانش ،مهارت و
نگرش علمی دانشآموزان و دانشجویان را افزایش میدهد .انجام فعالیتهای آزمایشگاهی ،عالوه بر تثبیهت یهادگیری و افهزایش
میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده ،سبب دستورزی و کسب مهارتهایی میگردد که در زندگی روزانه مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرند و زمینههای نواوری ،خالقیت و تفکر انتقادی را در دانشآموزان فراهم میسازند .اجرای فعالیهتههای آزمایشهگاهی در
آموزش شیمی ه در مدارس و ه در دانشگاهها ،کامالً اساسی و ضرور است و به ندرت ممکن است کسهی آن را مهورد سه ال
قرار دهد]. [1
در عین حال آسیبهای جدی و تهدیدکنندهای در آزمایشگاه شیمی وجود دارد .همهی افرادی کهه در آزمایشهگاه کهار
میکنند موظف هستند که عملیات آزمایشگاهی را برای خود و همکارانشان به گونهای طرح ریزی کنهند که کارهها را در حهالتی
ایمهن انجام دهند .ایمن انجام شدن فعالیتهای آزمایشگاهی در صورتی انجام خواهد شد که از یک سو ،فراگیران خود نکاتی را
هنگام حضور در آزمایشگاه رعایت کنند و از سوی دیگر مربیان و متلدیان آزمایشگاه ،امنیت را در آزمایشگاهها ایجاد کنند.
هنگامیکه با مواد شیهمیایی مختهلف کار میشود ،امکان بروز حوادث مختهلف نظیر تمهاس پوستههی ،بلها ،استشهمام،
آزاد یا ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد.بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با ایهن حهوادث گونهه بایهد
عمل نمود؟] .[1اطالعات زم برای این منظور در برگههایی به نام برگههای اطالعات ایمنهی مهواد) (MSDSیها همهان برگهه
اطالعات ایمنی جماآوری میگردد که در موارد اضحراری میتوان از آنها استفاده نمود.

 -2در آزمایشگاه چه نکات مهمی را باید رعایت کنیم؟
تمامی کسانی که قلد انجام فعالیتهای آزمایشگاهی را دارند ،اعم از دانشآموزان ،دانشجویان و مربیان و متلدیان
آزمایشگاه باید نکات مهم زیر را هنگام حضور درآزمایشگاه رعایت کنند.
 -1هرگز بدون روپوش ،دستکش ،ماسک ،عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنیم .باید بدانیم که برای کار با برخی
مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختلاصی زمست .یعنی باید از دستکش و ماسک و سایر وسایل مخلوص برای
کار با آن مواد استفاده کنیم و تجهیزات ایمنی معمولی کارآیی زم را ندارند.
 -2شیلنگهای آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنیم.
 -2هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنیم .استفاده از این وسایل می تواند منجر به بروز خحرات جدی شود.
 -9هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنیم .در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا در مورد آزمایشهای نیازمند
به زمان طو نی ،حتما توضیحاتی شامل نام آزمایش ،نام آزمایشگر ،تلفن تماس ،مواد در حال واکنش و احتیاطات زم را د
محل آزمایش در دسترس قرار دهیم.
 -9هرگز ظروف حاوی مواد ومحلولها را بدون درپوش محکم نگهداری نکنیم تا ضمن جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه،

-MSDS. Material Safety Data Sheet
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از آلودگی نمونهها با مواد خارجی جلوگیری شود.
 -6مواد مورد استفاده را فقط به میزان ملرف در روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار نماییم.
 -7خحرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی نماییم و روشهای مناسب مقابله با آنها را بیاموزیم.
 -0محل کپسولهای آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزیم.
 -4قبل از کار با مواد شیمیایی ،ابتدا با خواص آنها آشنا شده ،خحرات آنها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خحرات را
فراگیریم.
 -18با عالئم و هشدارهای ایمنی آشنا شویم.
 -11مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگهداریم.
 -12روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیر زم نگهداریم.
 -12وسایل روی میزها را بحور مناسب و بی خحر قرار دهیم.
 -19حتما به هرگونه ظرف حاوی مواد و محلولها بر سب مناسب را اللاق نماییم.
 -19از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید .محیط آزمایشگاه آلوده به مواد سمی و خحرناک است.
 -16هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه ای ،ابتد ا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت شدن جریان آب و ثابت شدن
فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید تا از رها شدن وسایل از دست (در اثر فشار
ناگهانی آب) و شکستن آنها جلوگیری شود.
 -17حتی ا مکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم درصورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده نماییم.
 -10در صورت نیاز به زمان طو نی جهت انجام آزمایش ،بجای انجام آن تا ساعتهای انتهایی روز بهتر است آزمایشها را زودتر
شروع نماییم.
 -14مواد و محلولهای خحرناک و آ ینده محیط زیست را در فاضالب یا سحل زباله خالی نکنیم .این مواد و محلولها باید
جما آوری و بحریق مقتضی دفا گردند.
باید بخاطر داشته باشیم که عدم رعایت هرکدام از نکات ساده با می تواند منجر به حادثه گردد .حوادثی که شاید خیلی دور
از ذهن باشند اما بعد از وقوع ،فرصتی برای جبران نخواهد بود[2].
تلویر ند نکته ایمنی مهم در شکل صفحهی بعد به شم میخورد که میتوان آنها را برای نلب در آزمایشگاه تهیه
نمود و در مقابل دیدگان فراگیران در آزمایشگاه قرار داد (شکل شماره .)1
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در صورت ضرورت از عینک مخصوص
استفاده کنید.
روپوش آزمایشگاه بپوشید.

از دستکش استفاده کنید.

از خوردن و آشامیدن در میز کار خود
بپرهیزید.
میز کار خود را تمیز کنید.

شکل  :9تصویر چند نکته ایمنی مهم

 -9-2وظایف مربیان و متصدیان آزمایشگاه در ایمن نمودن آزمایشگاهها
 -9-9-2الصاق برچسب ظروف مواد و محلولهای شیمیایی
اللاق بر سب مناسب به ظروف حاوی مواد و محلولهای شیمیایی یکی از مسهایلی اسهت کهه بایهد در مهورد آن دقهت
زیادی مبذول گردد .بر سب مناسب اللاق شده به ظروف ،در واقا همانند شناسنامه ای است که مشخلات محتوای ظهرف را
می نمایاند و هنگام استفاده از این مواد و محلولها می توان تلمیم صحیح را اتخاذ نمود که آیا مثال خلوص این ماده برای کهار
من مناسب است؟ آیا محتوای ظرف تاریخ گذشته نمی باشد؟ ناخاللهیهای ایهن مهاده یسهت(بها دانسهتن شهماره کاتهالو )؟
خحرات این ماده و احتیا های زم کدامند؟ و ...
در حالیکه هرگاه این اطالعات موجود نباشند نمی توان از محتوای ظرف ،استفاده مناسب را نمود و تنهها راه باقیمانهده،
دفا آن است که می تواند منجر به آلودگی محیط زیست شود .این محلب بدین معناست کهه هزینهه سرسهام آوری کهه صهرف
خرید این قبیل مواد گردیده است بدرد هیچ کار مفیدی نخورده و برعکس موجب آلودگی محهیط زیسهت مهی شهود .بر سهب
ظروف حاوی مواد و محلولهای شیمیایی باید محابق نمونهی زیر باشد:

 -1نام ماده /اجزا........................................................................
 -2درصد خلوص  /غلظت........................................................
 -2تاریخ تهیه /ورود به آزمایشگاه..........................................
 -9فرد  /شرکت سازنده...........................................................
 -9شماره کاتالو ....................................................................
 -6هشدارهای ایمنی مانند R9, S13

شکل  :2برچسب ظروف حاوی مواد و محلولهای شیمیایی

در بند شماره  1باید نام ماده یا اجزای تشکیل دهنده آن را هرکدام را که بهتر و رساتر است درج نماییم.



در بند شماره  2باید غلظت یا خلوص ماده درج شود.
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در بند شماره  2در مورد مواد تحویلی از انبار باید تاریخ ورود آنها به آزمایشگاه و در مورد مواد و محلولهای دست ساز باید
تاریخ تهیه آنها را درج کرد.



در بند شماره  9در مورد مواد اصلی(اوریجینال ) باید نام کارخانه یا شرکت تولید کننده و در مورد مواد و محلولهای دست
ساز نام فرد تهیه کننده درج شود.

 در بند شماره  9باید شماره کاتالو شرکت یا کارخانه تولید کننده را برای مواد اصلی (اوریجینال) درج نماییم.
در بند شماره  6باید هشدارهای ایمنی ماده یا محلول مورد نظر را با استفاده از برگه اطالعات ایمنی مواد آن یا از سایر مراجا
معتبر یافته و درج نماییم[3].

 -1-2-2تهیه برگه اطالعات ایمنی مواد
1

بر طبق قوانین سازمان ایمنی و بهداشت شغلی امریکا  ،هر تولید کننده بعد از تولید یک محلول یا یک ماده ی
شیمیایی خاص ،موظف است دیگران را در جریان خحرات و خواص آن ماده ی شیمهیایی قرار دهد .به برگههایی که اطهالعاتی
در مورد خحرات بالقوه 2و روش ایمهن کار با مواد به ما میدهد ،اصهحالحا برگه اطالعات ایمنی میگویند.

برگههای اطالعات ایمنی مواد ،سـندی قانونی؛ حاوی اطالعات مورد نیاز هنگام کار با مواد
شیمیایی است .در این برگهها اطالعات پایهای در باره مواد یا فراوردههای شیمیایی به چشم می-
خورد .اطالعات موجود در این برگهها شامل خصـوصیات ،میزان آسیبزایی مواد ،نحوه استفاده ایمن
و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری است.
ضروری است مربیان و متلدیان آزمایشگاهها ،برگههای اطالعات ایمنی مواد موجود در آزمایشگاه محل کار خود را
تهیه و در دسترس قرار دهند.

 -3تفاوت برگه اطالعات ایمنی با برچسبهای ایمنی محصول چیست؟
برگه اطالعات ایمنی تا حدود زیادی با بر سب ایمنی روی محلول متفاوت است .یک بر سب ایمنی ممکن است
مواردی کلی را در مورد خحرات بالقوه ی یک محلول یا ماده ی شیمیایی خاص بیان کند در حالی که برگه اطالعات ایمنی
اطالعات جاماتر و کامل تری را عنوان میکند.در حقیقت برگه اطالعات ایمنی میتواند به عنوان یک مرجا برای تهیه ی
بر سب ایمنی مواد ،نیز به کار رود .به طور کلی میتوانیم بگوییم که برگه اطالعات ایمنی بدین منظور تهیه میشود که
خحرات یک محلول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محلول گونه است].[4

 -4چه اطالعاتی دربرگه اطالعات ایمنی وجود دارد؟
قوانین ایمنی و بهداشت در هر کشور و صنعتی متفاوت میباشد و بر حسب آن کشور یا صنعت ممکن است برگه اطالعات
ایمنیهای متفاوتی مشاهده کنیم.به طور کلی موارد زیر در برگه اطالعات ایمنی مواد به شم میخورد.
 -2خحراتی که این ماده دارد.
 -1مادهای که با آن روبرو هستیم.
 -9در شرایط اضحراری ه باید کرد.
 -2ه کنیم که د ار حادثه و آسیبدیدگی نشویم.
پرسشهای مهمی که هنگام خواندن یک برگه اطالعات ایمنی با آنها روبهرو هستیم ،در هار حوزهی :شناسایی،

- OSHA: Occupational Safety and Health Administration
 -2مانند خحرات سالمتی ،خحرات ناشی از آتش سوزی ،واکنش پذیری و خحرات زیست محیحی.

1

دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی

خحرات بالقوه ،روشهای پیشگیری و موارد اضحراری دستهبندی میشوند .پرسشهایی که در هر حوزه محرح میشود ،به شرح
ذیل است].[4

آ) حوزه شناسایی

ب) حوزه خطرات بالقوه

 آیا برگه اطالعات ایمنی مادهای را کهه درحال کهار کهردن بها آن هسهتید در دسهت
دارید؟
 آیها برگههه اطالعهات ایمنههی شهما بههه روزاست؟
 آیا محالب و مشخلات موجود در برگه اطالعات ایمنیبا مادهای که شما دارید محابقت
دارد؟

 آیا این ماده ممکن است منفجر شده یابسوزد؟
 آیا این ماده ناپایدار است؟ اگر بلی ،تحته شرایحی؟
 آیا این ماده با دیگر موادشیمیایی واکنشمیدهد؟ اگر بلی با کدام مواد؟
 آیا این ماده می تواند به شما صدمه بزند؟آیا عالئمی را که میتواند درهنگام آلودگی
به ماده ،به شما هشدار دهد ،می شناسید؟
 آیا در باره تأثیرات آن روی سالمتی با پزشک مشورتکردهاید؟

پ) حوزه روشهای پیشگیری
 آیا حمل و نقل این ماده با توصیههایویژه انجام میشود؟
 آیا شما نیاز به لباسهای استحفاظیدارید؟
 آیا هنگام مخلو کردن این ماده با دیگرمواد ،نیاز به دقت خاص دارید؟
 آیا این ماده باید در شرایط محیحیخاص ،نگهداری و انبار شود؟
 آیا محل کار شما دارای روشهای کنترلمهندسی میباشد؟

ت) حوزه موارد اضطراری
آیا می دانید هنگام آتشسوزی یا انفجاره باید انجام دهید؟
 آیا کمکهای اولیه در هنگام تماسخحرناک با ماده را میدانید؟
 آیا می دانید هنگام نشت ماده ه کاریانجام دهید؟
 آیا میدانید وسایل کمکی زم در شرایطاضحر اری کجاست؟ و گونه باید مورد

استفاده قرار گیرد؟

شکل  :3پرسشهای حوزههای مطالعهی برگههای اطالعات
ایمنی مواد

برگههای اطالعات ایمنی مواد توسط کارخانههای تولیدکنندهی مواد شیمیایی ارایه میشود .جهت آشنایی واستفاده
مفید از برگه ایمنی مواد ،ضروری است برخی عالئم و واژهها توضیح داده شوند.

 -5لوزی خطر چیست؟
لوزی خحر روشی تلویری برای نمایش استاندارد خواص مواد به کمک رنگ و عدد است .در این روش طرحی شامل
هار لوزی متلل به هم(و گاهی سه لوزی) در هار رنگ به شم میخورد که در هر لوزی یک عدد نوشته شده است .هر
رنگ نماینده یکی از خواص ماده است که به یادآوری نوع خحر یا خاصیت ماده کمک میکند و هر عدد مشخص کننده درجه
اهمیت آن خحر خواهد بود.رنگ قرمز(حرف ) Fخحر قابلیت اشتعال ،رنگ آبی(حرف  ) Hخحر مربو به بهداشت و سالمتی ،
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رنگ زرد (حرف ) Rخحر واکنهشپذیری وپایداری را نشان میهند .رنگ سفیهد مربو
به خحرات ویژه یاحالتهای گوناگونی است که یک ماده دارای آن میباشد .برای نمایش
میزان خحر از درجهبندی ( )8-9استهفاده میکهنند.عدد صفر در این مقیهاس نمایانگر
کم ترین و عدد  9نمایانگر بیشترین خحر میباشد].[5

 -6واژههای موجود در برگههای اطالعات ایمنی مواد
*  TLVمخفف عبارت Threshold Limit Value

شکل  :4لوزی خطر

به معنای مقدار حد غلظت

* TWAمخفف عبارت  Time Weighted Averageبه معنای میانگین غلظت در زمان
* LD50مخفف عبارت  Lethel Dose 50%به معنای دوز کشنده %98
* LC50مخفف عبارت  Lethal Concertration 50%به معنای غلظت کشنده %98
* R PHRASESبیانگر بر سبگذاری مخاطرات مواد شیمیایی][6
 S PHRASESبیانگر بر سبگذاری ایمنی مواد شیمیایی][6
در این مقاله جهت اطالع از محتویات این برگهها ،برگه اطالعات ایمنی سدیم هیدروکسید ،برگرفته از سایت شرکت
پتروشیمی ایران آورده شده است] . [6این برگه دارای  16جدول میباشد که در هر یک از آنها ،اطالعات خاص مادهی مورد
نظر و شکلهای مرتبط با آن ثبت شده است.
جدول  :9ماهیت ماده
نام شیمیایى

محلول هیدروکسید سدیم

نامهاى مترادف

سودسوزآور ،مایا سوزآور ،قلیا ،هیدرات سدیم ،هیدروکسید دی سدیم ،هیدروکسید سدیم

شماره شاخص
شماره شاخص

1218-72-2

CAS
EINECS

219-109-9

خانواده شیمیایى

هیدروکسید آلکال

وزن مولکولى

98/88

فرمول شیمیایى

NaOH

جدول  :2اطالعات عمومی( عالئم حفاظتی)
لوزی خحر

مواد سمی

مواد آتش گیر

خحرناک برای محیط زیست

مواد محرک

مواد خورنده

مواد منفجر شونده

مواد اکسید کننده

دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی

جدول  :3هشدارهای حفاظتی
تماس با شم

این ماده بسیار خورنده است  .رنج صدمات آن شامل تحریکات شدید شمى ،اسکار تا تاول ،متالشى شدن شم،
اسکارهاى شدید و مات شدن دید .تأثیراتى که برروى دید شم دارد شبیه گلوکوم و آب مروارید است .در موارد
شدید تخریب بافت شم و نابینایى دائمى شم اتفاق مى افتد.

تماس با پوست

این ماده شدیداً خورنده است و مى تواند سبب سوختگى شدید و عمیق و اسکارهاى ماندگار در پوست شود .این
ماده مى تواند تا یه هاى عمقى پوست نفوذ کند و سبب آسیب به یه هاى عمقى پوست شود میزان وشدت
صدمات آن بستگى به غلظت و مدت زمان تماس دارد.

بلعیدن و خوردن

خوردن این ماده درصنعت شایا نمى باشد  .خوردن این ماده در موارد غیرصنعتى ،سوختگى هاى شدید بافت
دستگاه گوارشى ،دردهاى شدید ،سوختن دهان ،گلو،استفراغ ،تهوع و اسهال ،کما و مر را به همراه دارد.

تنفس

آئروسلهاى این ماده ممکن است سبب تحریک شدید دستگاه تنفسى شود  .دریک مورد صدمات پایدار ریه ها
گزارش شده است .این ماده سبب ادم ریه ها میشود.

حریق

این ماده نمی سوزد.

انفجار

-

اثرات زیست محیحی

-

جدول  :4اطفاء حریق
خحر آتش گیرى

محلول هیدروکسیدسدیم قابل احتراق نمى باشد  .ولى این ماده با آب و با مواد
معمولى واکنش داده و تولید گرماى زیاد مى نماید  .این ماده مى تواند با فلزاتى
مثل آلومینیوم،روى واکنش داده و تولید گاز هیدروژن نماید.

نحوه مناسب اطفاء

از مواد اطفاء حریق مناسبى که این نوع حریق را احاطه مى کند استفاده شود.

جدول  :5کمکهای اولیه
تماس با شم

سریعاً شمها را با آب ولرم به مدت  68دقیقه شستشو دهید تا آلودگى برطرف شود .پلکها در مدت زمان
شستشو باز نگه داشته شود .درصورت امکان محلول نمک طبیعى م ثر است .سریعاً به پزشک مراجعه
شود.

تماس با پوست

سریعاً موضا آلوده را با آب ولرم به مدت  68دقیقه شستشو دهید تا آلودگى برطرف
تماس با پوست شود .سریعاً به پزشک مراجعه شود.

بلعیدن و خوردن هرگز به فردى که بیهوش است یزى نخورانید  .درصورت هوشیارى فرد دهان وى را با آب تمیز شستشو
داده و فرد را وادار به استفراغ نکنید .به فرد هوشیار  298تا  288میلی لیترآب بخورانید  .درصورت امکان،
پس از خوردن آب به فرد شیردهید .اگر استفراغ به صورت طبیعى اتفاق افتاد دوباره به فرد آب داده  .به
پزشک مراجعه شود.
تنفس

منبا مولد آلودگى یا فرد را به هواى آزاد برده  .اگر تنفس فرد د ار اشکال شد ه بود به وى دستگاه
اکسیژن پزشکى وصل کنید .سریعاً به پزشک مراجعه شود.

اطالعات پزشکی -

جدول  -6احتیاطهای محیط
حفاظت محیط

تا زمانیکه آلودگى بحورکامل برطرف نشده ،محیط را محدود کنید  .افراد مى بایست ازکلیه
تجهیزات ایمنى فردى موردنیاز استفاده کنند .محیط را تهویه کرده .کلیه مواد شیمیایى که با
مواد ریخته شده واکنش مى دهند راجما نمائید.

نظافت محیط آلوده

جلوى نشت مواد را گرفته ،مواد ریخته شده را داخل فاضالب یا راه آب فاضالب بریزید .
جلوى مواد ریخته را با موادى از قبیل شن و ماسه سد کنید.
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جدول  :7احتیاطهای شخصی
حفاظت پوست

دستکش ،لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایى

حفاظت شم

از گوگل هاى مخلوص مواد شیمیایى استفاده شود دربعضى موارد محافظ
صورت ضرورى است.

حفاظت بدن

دستکش ،لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایى  .دوش و شم شور ایمنى
درمحیط هاى کار با این ماده الزامى است.

حفاظت تنفسى

از ماسکهاى پیشنهادى موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی 1استفاده شود ].[7

جدول  -8طریقه دفع ضایعات مواد و بسته بندى
دفا ضایعات مواد

طبق مقررات و قوانین محلى و کشوری عمل شود.

دفا بسته بندى شده

درصورت امکان این مواد خنثى ،رقیق یا در راه آب فاضالب ریخته مى شوند.

جدول  -1مشخصات فیزیکى و شیمیایى
حالت فیزیکى

مایا

شکل فیزیکى

غیرفرار ،محلول شفاف

رنگ

سفید

بو
PH

بى بو
)%9(19 ،)%8/9(12 ،)%8/89(12

حاللیت در آب

قابل حل است.

حاللیت در حاللهاى آلى

در اتانول ،متانول و گلیسیرین به نسبت مساوى حل میشود.

وزن مخلوص/دانسیته

 2/8در  19/9درجه سانتیگراد( محلول )%72-78

پایین ترین حد انفجار

اطالعاتى در دسترس نمى باشد.

دماى خود آتشگیرى

اطالعاتى در دسترس نمى باشد.

نقحه اشتعال )(F.P

این ماده نمى سوزد.

نقحه ذوب )(m.p

 62درجه سانتیگراد(  192/6درجه فارنهایت)

نقحه جوش )(b.p

 198درجه سانتیگراد ( 209درجه فارنهایت)

فشار بخار

 19میلیمتر جیوه

ویسکوزیته

<1

جدول  -90جابجایى و انبار
احتیاطات جابجایى

درصورت امکان از بسته هاى کو ک در محهیط ههایى کهه تهویهه مناسهب دارنهد،
استفاده نمائید  .این مواد بسیار خورنده و قابلیت با یى براى واکنش دارند .قبل
از حمل و نقل ،اقدامات کنترل مهندسى براى محافظت اپراتور بسهیارمهم اسهت .
اپراتور مى بایست به کلیه تجهیزات ایمنى فردى موردنیاز ،ایمن باشد  .افرادى
که با این مواد کار میکنند باید طرز کار ایمن و خحرات کار با این مواد را آمهوزش
ببینند.

شرایط انباردارى

درمحیط خشک ،خنک و باتهویه محیحى مناسب انبار شوند.

بسته بندى مناسب

مواد در بسته هاى کو ک نگهدارى و انبار شوند.

دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی

جدول  -99اطالعات زیست بوم
شناختى

مالحظات عمومى

موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

رفتار در محیط زیست

موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

قابلیت تجزیه

موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

اثر روى محیط آبزیان

موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

سایر اطالعات

موضوع این مبحث در آینده توسعه پیدا خواهد کرد.

جدول  -92پایدارى و بر هم کنشها
پایدارى

پایدارى معمولى .این ماده به سرعت دى اکسیدکربن هوا را جذب مى کند.

محیطهاى مورد اجتناب

آب

مواد نا سازگار

این ماده به شدت با بسیارى از مواد آلى و غیرآلى واکنش داده بعنوان مثال با اسیدهاى
قوى ،نیتروآروماتیک ،ترکیبات نیتروپارافین و ارگانوهالوژن ،گلیکول و پیرکسیدهاى آلى.

خحرات ناشى از تجزیه

فیوم هاى سمى اکسید سدیم.

سایر اطالعات

به آرامى درهواى اتاق ،شیشه را از بین مى برد.

جدول  -93مقررات حمل و نقل
حمل و نقل هوایى

 98کیلوگرم

حمل و نقل دریایى

 98کیلوگرم

حمل و نقل راه آهن و جاده

 98کیلوگرم

سایر اطالعات

طبقهبندی - 0موادخورنده ؛  4/2خحرناک براى محیط زیست
گروه طبقه بندى III ،II :

جدول  -94سم شناسی
مسمومیت تنفسى
ras: LD50 = >90 mL/kg

مسمومیت غذایى

مسمومیت از پوست 8/9میلى لیتر از محلول  % 28این ماده به مدت  9ساعت ها بر روى خرگو ش ها ایجاد
نکروز مى کند.
(نکروز یا بافتمردگی ،مجموعهای از سلولها و بافتهای مرده در یک نقحه از بدن است).
مسمومیت شمى

 8/9میلى لیتر از محلول  % 28این ماده پس ازگذشت  9ساعت برروى خرگوش ها
ایجاد نکروز شدید میکند.

اثرات حاد

تماسهاى کوتاه مدت حیوانات با این ماده ،ایجاد صدمات خورنده در دستگاه گوارشى کرده .
در بعضى موارد مر گزارش شده است.

سایر اطالعات

-

r

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

جدول  -95اطالعات نظارتى
نمادهاى خحرات
نشانه هاى خحر][9] ,[8
)R-Phrase(s

نشانه هاى ایمنى][9],[8
)S-Phrase(s

][C
[ [R29
]( 26-27/24-99

([s:

جدول  -96سایر اطالعات
کاربردهاى ماده

این ماده در صنایا شیمیایى مورد استفاده قرار مى گیرد به عنوان مثال براى کنترل ، PH
خنثى کردن اسید،کاتالیست و پاک کردن گازها .همچنین در صنایا کاغذسازى و خمیر کاغذ
سازى ،صنعت پتروشیمى و خنثى کردن گازها (اسیدهاى آلوده را در پروسه گازها و روغنها،
دوباره مورد استفاده قرار میدهند ) ،صنعت صابون
سازى و مواد پاک کننده.

 -7نتیجهگیری و پیشنهاد
در یک فرایند صحیح آزمایشگاهی ،دانش آموزان و دانشجویان و محققین قبل از حضور در آزمایشگاه از یک طرف باید
آگاهیهای زم از گونگی رعایت نکات ایمنی را داشته باشند .از سوی دیگر پیش از کار با یک ماده شیمیایی ابتدا باید
آشنایی کافی با آن و خحرات احتمالی ناشی از آن را کسب نمایندو سپس به سایر مراحل بپردازند .در این صورت هیچگاه وقت
صرف شده برای آشنایی با نکات ایمنی و با خواص و خحرات ماده ،وقت از دست رفته و تلف شده محسوب نمیگردد.آشنایی با
خواص و خحرات مواد ،با محالعهی دقیق برگههای اطالعات ایمنی مواد امکانپذیر است .این برگهها ،برگههای اطالعات فنی
هستند و اطالعات مربو به خحرات ویژه ،کارکردن ایمن و دستورالعملهای اضحراری و اطالعات اساسی مواد شیمیایی را
برای ملرف و کاربرد آنها در محیط کار توسط دا نش آموزان ،دانشجویان ،کارگران و کارفرمایان صنایا ،کشاورزی ،ساختمان
سازی و .......فراهم مینماید.برگه اطالعات ایمنی همچنین یک منبا مرجا باارزش برای کمیتههای ایمنی و بهداشت وپرسنل
اورژانس میباشد.
پیشنهاد میشود در شروع سال تحلیلی یا ترم تحلیلی ،نکات ایمنی و برگه اطالعات ایمنی مواد موجود در
آزمایشگاهها بهویژه آزمایشگاههای دبیرستانها و دانشگاهها تهیه و در دسترس مربیان ،معلمین و دانشآموزان و دانشجویان قرار
گیرد.از دانش آموزان و دانشجویان خواسته شود قبل از شروع آزمایش آنها را به دقت محالعه کرده ،سپس به انجام عملی
آزمایش بپردازند.
در این خلوص حتی میتوان دقایقی از یک جلسه آزمایشگاهی را به امتحان «نکات ایمنی و برگههای اطالعات ایمنی
مواد» اختلاص داد یا به دنبال اجرای یک مسابقه در قالب « طراحی ،کاریکاتور ،نقاشی و ....نکات ایمنی» اجرا کرد .انجام این
فعالیتها موجب خواهد شد که حوادث ناشی از استفاده مواد به حداقل برسد .برای دسترسی به برگه اطالعات ایمنی برخی
مواد به زبان انگلیسی میتوان به آدرسهای اینترنتی زیر مراجعه کرد.

دستورالعملهای ایمنی آزمایشگاه شیمی

http://www.arkema-inc.com/msds.cfm
http://www.sciencelab.com/msdsList.php
http://www.msdsonline.com
http://www.scottecatalog.com/msds.nsf/all?ReadForm
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/nengsync.html
http://www.inchem.org
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