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-1مقدمه
براي امنيت در آزمايشگاه نکات بسياري بايد رعايت شود هر چند رعايت اين نکات به تنهايي سالمت آزمايش کننده را تضمين
نميکند ،اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش ميدهد .خطرات ديگري که در آزمايشگاه وجود دارند ،وضعيتهاي غير قابل
پيشبيني است که همواره در آزمايشگاه و در طول آزمايش به وجود ميآيند که با هوشياري و دقت در آزمايشگاه ،مي توان اين
خطرات را نيز تا حد مطلوبي کاهش داد .در يک آزمايشگاه ايمن و استاندارد و در صورت رعايت موارد ايمني حوادث يا جراحات به
ندرت اتفاق ميافتند .در هنگام ورود به آزمايشگاه ،بايد از خطرات مرتبط با مواد شيميايي و خطرهاي ممکن در آزمايشگاه اطالعات
کافي داشته باشيد و در برابر مواد شيميايي که اثر خاموشي دارند بايد اصول ايمني را مراعات کرد .اهميت اين که فرد بداند چه
خطرهايي در آزمايشگاه وجود دارد ،چگونه از آن ها دوري جويد و در صورت خارج شدن آزمايش از کنترل چگونه عمل کنند ،بر
هيچ کس پوشيده نيست.

-2دالیل اهمیت ایمنی
رعايت اصول ايمني در محيط کار و آزمايشگاه از جنبههاي متعددي حائز اهميت است که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 -1حق هر فردي است که در محيط ايمن کار کند.
 -2هيچکس حق ندارد سالمت ديگران را به خطر بياندازد.
 -3لزوم پايبندي به قوانين موجود در حوزهي ايمني
 -4مسائل مالي
حوادث ناشي از عدم توجه به مسائل ايمني به ويژه در صنايع و کارخانهها خسارتهاي بسيار زيادي به همراه دارد و همچنين
هزينههاي جبران اين خسارتها براي بازگشت به نقطه اوليه بسيار سنگين است.
مقدار و تنوع مواد شيميايي بسيار زياد است و هر روز بنا به نياز يا برحسب پژوهشهاي جديد اين تعداد افزايش مييابد .در نتيجه
طرز کار با اين مواد و آشنا شدن با خطرهايي که از لحاظ ايمني ممکن است به وجود آورند ،امري ضروري است .کساني که با مواد
شيميايي سروکار دارند بايد بدانند که چه خطرهايي از سوي مواد متوجه آنهاست و چگونه از نظر ايمني ،خود را در مقابل آنها مصون
نگهدارند .همواره از سوي کارخانههاي بزرگ توليدکنندهي اين مواد و شرکتهاي بيمه توصيهها و استانداردهايي ارائه شده است که
بايد کامالً از سوي افراد رعايت شود .آگاهي از خطرهاي ناشي از مواد شيميايي و آگاه سازي ديگران از آن بسيار مهم است .جهت
تحقق اين هدف سالهاست از سوي کشورهاي صنعتي دنيا ،به ويژه آنهايي که از لحاظ توليد مواد شيميايي بسيار پيشرفتهاند براي
کارخانههاي توليدکنندهي مواد شيميايي نشانههاي استانداردي مشخص کردهاند که روي ظرفهاي محتوي مواد شيميايي نصب
ميشوند .اين نشانهها نشان ميدهد که اين مواد چه خواصي دارند و چگونه بايد با آن کار کرد .آموزش و نيز مطالعه خطرات ناشي از
مواد شيميايي براي تمام کساني که به نوعي با مواد شيميايي سرو کار دارند امري بسيار ضروري است .به همين دليل است که
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تجهيزات حفاظت فردي شامل دستکش محافظ ،لباس و کفش مناسب ،صورت پوش و يا عينک ايمني است .آنچه در کار با مواد
شيميايي در مقياسها و مکانهاي مختلف الزم و ضروري است بهکارگيري مناسب و به موقع از اين تجهيزات ميباشد.

-3راههاي تماس مواد سمی و ورود آنها به بدن
راههاي ورد مواد شيميايي به بدن شامل تماس پوستي ،از راه سيستم تنفسي و گوارشي ،و تزريق است .از ميان راههاي مختلفي که
بدن در معرض مواد سمي قرار ميگيرد ،تماس پوستي از لحاظ کثرت صدمات حرفهاي مقام اول را دارد .جذب از طريق تنفس و
گوارش در مقام دوم است .روشن است که بعضي از مواد از راههاي متعددي به بدن وارد ميشوند.

-1-3تماس پوستی
تماس پوستي به طور عمده از طريق پوست دست صورت ميگيرد .هنگام تماس ماده سمي با پوست ،سه حالت امکان پذير است:
 -1ممکن است ماده سمي با سطوح پوستي واکنش داده موجب سوزش و خارش مقدماتي شود.
 -2ممکن است ماده سمي در پوست نفوذ کند و با پروتئين بافتها جفت و جور شده موجب حساسيت پوست شود.
 -3ممکن است ماده از مسير غدههاي چربي از پوست نفوذ کند ،وارد جريان خون شود و به صورت سمي براي بدن عمل کند.
به هر حال پوست معموالً براي حفاظت بافت هاي زيرين بدن مانع موثري است و مواد نسبتاً معدودي به مقاديري که خطرناك
باشند از طريق پوست جذب ميش وند .با وجود اين ،اگر پوست حتي به طور کوتاه مدت در معرض غلظتهاي زياد مواد فوقالعاده
سمي قرار گيرد ،مسموميتهاي جدي و حتي کشندهاي ممکن است روي دهد .افزون بر اين ،وقتي مادهاي فوقالعاده سمي از طريق
قطعات پرتاب شده يا پارگيهاي پوستي يا زخمهاي باز به درون نفوذ کند ،تماس از طريق پوست اهميت جدي مييابد که در قسمت
 3-3بيشتر شرح داده خواهد شد.

 -2-3از راه سیستم تنفس و گوارش
دستگاه تنفسي يکي از مهمترين راههايي است که از طريق آن مواد مضر وارد بدن ميشوند .بيشتر مسموميتهاي شغلي که بر
ساختمان داخلي بدن تاثير ميگذارند ،از تنفس مواد پراکنده در هوا ناشي ميشوند .اين مواد با جا گرفتن در ششها يا ساير
قسمت هاي دستگاه تنفسي ،ممکن است بر اين دستگاه تاثير گذارند يا اينکه به وسيله خون ،لنف يا گلبولهاي سفيد از ششها به
ساير دستگاههاي بدن منتقل شوند .نوع و شدت عمل مواد سمي بستگي به ماهيت ماده ،مقادير جذب شده ،سرعت جذب ،حساسيت
فردي و بسياري عوامل ديگر دارد .سطح نسبت ًا عظيم ششها ( 90مترمربع سطح کل و 70مترمربع سطح حفرهها) همراه با شبکه
مويرگي(140مترمربع) و جريان خون مداوم آن ،مواد سمي را به نحو شگفت انگيزي ميشويد و بسياري از آنها را با سرعت بااليي از
ششها جذب ميکند .افزون بر اين عمل ،مواد متعددي وجود دارند که به لحاظ حرفهاي خاص ،بسيار پر مصرف هستند و با جزء
تشکيل دهندهاي از بافت شش ترکيب شده ،در خون حل نميشوند و به وسيلهي گلبول سفيد برده نميشوند .براي نمونه بريليم،
توريم ،تولوئن-4، 2 ،دي ايزوسيانات از اين دست هستند .در اين موارد که مقاومت در برابر انحالل و شست و شو وجود دارد ،ممکن
است سوزش ،التهاب  ،فيبروز ،تغييرات خطرناك و حساسيتهاي آلرژيک ايجاد شود.
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اندازه و وسعت ذرات در بيماريهاي ريوي شغلي که به علت استنشاق دائمي ذرات فلزي يا معدني محرك به وجود ميآيد ،نقش
مهمي دارند .قطر غالب ذرات مضر را کمتر از یک میکرون میدانند ،ذرات درشت تر يا در هوا آن قدر معلق نمي مانند که
استنشاق شوند يا اينکه اگر شدند نميتوانند از مسير پر پيچ و خم قسمت بااليي دستگاه تنفسي عبور کنند .افزون بر اين ،به علل
ديگري نيز ذرات ريزتر از ذرات درشت تر زيانآورترند .در اثر استنشاق ذرات ريز درصد بيشتري (احتماال تا ده برابر) از غلظتي که در
معرض تنفس قرار گرفته است در ششها مينشينند .افزون برآن ،معلوم شده است که ذرات ريز از ششها مشکلتر کنده ميشوند.
اين مقدار اضافي و زمان توقف بيشتر ذره ،تاثير زيان آور آن را افزايش ميدهد.
هنگام استنشاق ،چگالي ذره نيز بر ميزان فرو نشستن و توقف مادۀ ذرهاي در ششها مؤثر است .ذراتي که چگالي بااليي دارند
هنگامي که در دستگاه تنفسي به طرف پايين مي روند به اين علت که جرم و در نتيجه اينرسي بيشترشان موجب ميشود که به
ديوارههاي دستگاه تنفسي بچسبد ،مانند ذرات درشتتري که چگالي کمتري دارند ،عمل ميکنند .بدين ترتيب يک ذره اورانيم
اکسيد با چگالي  11و قطر  1ميکرون در دستگاه تنفسي مانند ذرهاي با قطر چند ميکرون عمل ميکند و از اين رو فرونشستن آن
در ريه بيشتر از ذرهاي با همان اندازه ولي چگالي کمتر است.
عوامل ديگري که در سميت ذرات استنشاق شده مؤثرند ،عبارتند از سرعت ،عمق نفس و ميزان فعاليت جسماني که در حين
تنفس انجام ميدهيم .نفس عميق و کند موجب ميشود که مقدار بيشتري از ذرات در ششها فرو نشينند .فعاليت جسماني شديد
نه فقط به علت تعداد بيشتر و عميقتر نفسها در همان جهت عمل ميکند ،بلکه گردش خون را نيز سريعتر کرده موجب ميشود
که انتقال بعضي از مواد مضر به مقدار سمي برساند .دماي محيط نيز تاثير سمي مواد استنشاق شده را تغيير ميدهد.
مسموميتي که از فرو دادن مواد ناشي مي شود بسيار کمتر از مسموميت حاصل از استنشاق اتفاق ميافتد ،در واقع انتظار ميرودکه
با رعايت نکات زير هرگز ماده شيميايي از طريق دهان وارد بدن نشود.
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 -1هرگز به جاي پوآر از دهان براي باال کشيدن مايعات و محلولها استفاده ننماييد.
 -2کشيدن سيگار در آزمايشگاه ممنوع است زيرا عالوه بر خطر انفجار باعث ورود آلودگيهاي شيميايي به سيستم گوارشي ميشود.
 -3ورود مواد خوراکي به آزمايشگاه به دليل انتقال آلودگيهاي شيميايي به اين مواد ممنوع است.
 -4هرگز دستکش و روپوش آلوده را کنار وسايل شخصي و مواد خوراکي قرار ندهيد.

-3-3تزریق
تزريق مواد شيميايي به بدن به ندرت اتفاق ميافتد .از جمله مواردي که احتمال تزريق مواد شيميايي به بدن وجود دارد شامل زماني
است که با سرنگ در آزمايشگاه کار ميشود پس هنگام کار با سرنگ بايد دقت و توجه کافي را به عمل آورد .هرگز براي کار از ظروف
شکسته با لبهي برنده استفاده نشود همچنين توجه داشته باشيد که نبايد ظروف شکسته را با دست جمعآوري نمود .اينها مواردي
هستند که سبب تزريق مواد شيميايي و آلوده به بدن ميشوند.
عالوه بر موارد باال چشمها نيز به دليل داشتن مخاط ميتوانند راه ورود مواد شيميايي به بدن باشند .مهم آن است بدانيم که
آلودگيهاي شيميايي از هر راهي که وارد بدن شوند ،به محض آن که وارد سيستم گردش خون شوند ميتوانند به تمام بدن منتقل
شوند و بر عضو حساس به آن نوع آلودگي شيميايي اثر بگذارند.

 -4تجهيزات حفاظت فردي )(Personal Protective Equipment
تجهيزات حفاظت فردي شامل گسترۀ وسيعي از لوازم ،وسايل و تجهيزات ميباشد که به منظور حفاظت قسمتهاي مختلف بدن افراد
از موهاي سر گرفته تا کف پاها در برابر انواع خطرات احتمالي در محيطهاي کار طراحي ،ساخته و ارائه ميشوند .براي اينکه وسايل
حفاظت فردي بتوانند باالترين سطح ممکن حفاظت را تأمين کنند الزم است که به طور مناسب انتخاب شده ،به بهترين نحو ممکن
نگهداري و به صورت صحيح و مداوم مورد استفاده قرار گيرند .اگر از يک طرف استفاده از وسايل حفاظت فردي براي افراد ناراحت
کننده باشد و از طرف ديگر علل واقعي کابرد وسايل ياد شده به آنها تفهيم نگردد ،امکان استفاده ناقص و يا غلط از  PPEو در نتيجه
عدم تأمين حفاظت کافي و الزم وجود خواهد داشت .به همين دليل آموزش دربارهي نحوهي بکارگيري وسايل ،يک بخش تفکيک
ناپذير و در عين حال حياتي از يک برنامه موفقيتآميز  PPEخواهد بود.

 -1-4حفاظت از چشم و صورت
اهميت و حساسيت چشم و حس بينايي بر کسي پوشيده نيست ،بر طبق آمار در اياالت متحده آمريکا روزانه  1000آسيب چشمي
مرتبط با شغل رخ ميدهد که نيمي از اين صدمات از طريق شخص ديگري صورت ميگيرد .بررسيها نشان داده که در صورت
استفاده از عينک محافظ  %93صدمات به وقوع نميپيوست! با توجه به اين که احتمال انفجار و يا پاشيده شدن مواد شيميايي همواره
در آزمايشگاه وجود دارد ،هنگام حضور در آزمايشگاه باید همواره عينک محافظ به چشم داشت.
براي پيشگيري از آسيب به چشم از وسايل حفاظتي زير ميتوان استفاده کرد:
 -1-1-4عینکهاي ایمنی
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از عينک هاي ايمني در مواردي که خطر اصابت اجسام و يا ذرات از اطراف محل فعاليت وجود داشته باشد استفاده ميشود .بنابراين
همواره به چشم داشتن اين عينک در آزمايشگاه ضروري است .نوعي از عينکهاي ايمني که شبيه عينک غواصي بوده و يا حالت
فنجاني دارند ،وظيفهي محافظت از چشم در برابر خطر پاشيدن مواد شيميايي را دارند (تصوير سمت راست).

 -2-1-4شیلدهاي محافظ صورت
در بعضي محيطهاي کاري خطرات همزمان ناحيه چشم و صورت را تهديد ميکنند براي اين
منظور از شيلد محافظ استفاده ميشود .جنس و رنگ شيلدها با توجه به عملکرد آن متفاوت
است.

براي استفاده بهينه از تجهيزات محافظ سر و صورت الزم است موارد ذيل رعايت شوند:
•

شيشهها و لنزهاي عينکها و ماسکها را همواره تميز نگه داريد ،تميز نگه داشتن اين تجهيزات از اهميت بااليي برخوردار
هستند زيرا استفاده طوالني از عينکهاي کثيف در طول روز نه تنها ميتواند باعث خستگي ،سردرد و ساير عوارض جسماني
شود ،بلکه ممکن است در استفاده کامل و صحيح وسيله حفاظتي نيز تاثير بگذارد.

•

در آزمايشگاه بهتر است از لنز چشمي استفاده نکنيد.

-2-4روپوش آزمایشگاهی (پوشش تنه)
روپوش مانع حفاظتي براي جلوگيري از رسيدن آلودگيهاي شيميايي به لباس و پوست کاربران است .بايد توجه داشت روپوش نبايد
به طور غير معمول گشاد باشد و يا آستينهاي آن گشاد باشد .دکمههاي روپوش نيز بايد بسته باشد و بهتر است از روپوشهايي با
مچ کشي استفاده شود .قد آستين روپوش بايد تمام دست تا مچ را پوشش دهد.
همانطور که بيان شد روپوش مانع حفاظتي در برابر مواد شيميايي است و بنابراين آلوده است و هرگز نبايد از آزمايشگاه خارج شود
و بايد دور از وسايل شخصي نگه داشته شود .در ضمن بايد توجه داشت روپوش داخل آزمايشگاه بايد در مکان قابل دسترسي قرار
داشته باشد .درضمن اگر از مقنعه استفاده ميکنيد حتما مقنعه داخل روپوش باشد و اگر موهاي بلندي داريد آن را از پشت ببنديد.
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-3-4محافظت از دستها
براي محافظت دستها از دستکش استفاده ميشود ،دستکشها مانع عبور بخشي از آلودگيهاي شيميايي ميشوند .براي محافظت
از دستها در مقابل مواد شيميايي دستکشهايي با جنس متفاوت وجود دارند که هر کدام کابرد خاصي دارد.
دستکش التکس :اين دستکشها از ترکيبات طبيعي يا مصنوعي الستيک توليد ميشوند و در برابر اسيدها ،قلياها و کتونها رقيق
مقاومند.
دستکش نيتريلي :اين دستکشها ضمن تامين حفاظت الزم در برابر حاللهاي کلره مانند تتراکلرواستيلن و پرکلرواستيلن ،مقاومت
بيشتري را در برابر سايش خراشيدگي ،سوراخ شدن و پاره شدن را نيز دارد .براي انجام کارهاي حساس پرتحرك و دستکشهاي
نيتريلي سنگين هستند.
دستکش نئوپرني :اين دستکشها با خصوصياتي نظير انعطاف پذيري مناسب تامين تحرك کافي براي انگشتان ،دانسيته باال و مقاومت
در برابر پارگي ،حفاظت الزم را در برابر مايعات هيدروليکي ،بنزن ،الکل ،اسيدهاي آلي و بازها تامين ميکنند.
دستکش الستيکي بوتيل :اين دستکش داراي قدرت حفاظتي خوب در برابر اسيدهاي سولفوريک ،فلوئوريک ،نيتريک و پراکسيدها
ميباشند .دستکش هاي ساخته شده از الستيک بوتيل عالوه بر اين که در مقابل گازها ،مواد شيميايي و بخارات آب بسيار غيرقابل
نفوذ در برابر اکسيداسيون و خورندگي حاصل از گاز ازن نيز مقاومند.
دستکش وينيلي :دستکشهايي از جنس  PVCهستند که استفاده از اينها متداول است .وينيل ترکيب پالستيکي است که مقاومت
خوبي در برابر اسيد ،الکل و قليا دارد .اما در مقابل حاللها مقاومت خوبي ندارد .اين دستکشها از نظر اقتصادي جايگزين مناسبي
براي التکس طبيعي هستند.
دستکشهاي يک يا چند انگشتي ساخته شده از پشم شيشه و يا ساير مواد عايق :اين وسايل حفاظتي در شرايط کار در درجه
حرارتهاي بسيار پايين يا باال کاربرد دارند.
نکات مهم:
•

هرگز از دستکش صدمه ديده استفاده نکنيد.

•

بسياري از دستکشها يکبار مصرف هستند و نبايد مجددأ مورد استفاده قرار بگيرند.

•

به هنگام عرق کردن دست به دليل باز شدن منافذ پوست و امکان ورود آلودگي به بدن بايد دستکشهاي يکبار مصرف را
تعويض کرد.

•

براي خارج کردن دستکش از دست از مچ شروع کنيد تا آلودگي به دست منتقل نشود.

•

به منظور کار با آون حتما از دستکش عايق گرما استفاده کنيد و هرگز با دستکش پالستيکي درب آون را باز ننماييد.

•

توجه داشته باشيد تمام چيزهايي که با دستکش لمس ميشوند آلوده خواهند شد ،پس مادامي که دستکش به دست داريد
به وسايل شخصي خود دست نزنيد.
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-4-4محافظت از پا
صدمات و آسيبهاي وارد آمده به پا يکي از معمولترين حوادث شغلي است که با استفاده از پوشش مناسب ميتوان از وقوع آن
جلوگيري نمود .کفش مناسب آزمايشگاه کفشي است که روي پا را به طور کامل پوشش دهد و درضمن راحت باشد .هرگز از کفش
روباز ،کفش با پوشش فلزي يا دمپايي در آزمايشگاه استفاده نکنيد .پوشيدن شلوار کوتاه در آزمايشگاه مجاز نيست.

 -5راه هاي برخورد با مواد شیمیایی
برخي از مواد موجود در آزمايشگاه سمي ،خورنده ،قابل اشتعال ،منفجره و برخي ديگر سرطانزا (کارسينوژن) ،موتاژن (جهشزا) و
تراتوژن (سبب صدمه به جنين) هستند ،بنابراين نحوه برخور با اين گونه مواد بسيار حائز اهميت است.
ال حذف مواد سرطان زا و يا استفاده از
بديهي است که روش ايدهآل در کنترل خطرات ،حذف نمودن ماده و يا فرايند خطرناك ،مث ً
فرآيند فيزيکي نظير روش اولتراسوند به جاي يک فرآيند شيميايي است .در مورد نحوه و دفعات استفاده از مواد شيميايي موجود
در محيط کار ضروري است يک بررسي به عمل آمده و چنانچه برخي از مواد وجود دارند که به ندرت استفاده شده و براي استفاده
احتمالي در آينده نگهداري شدهاند بايد براي حذف و خارج نمودن آنها از محيط کار و يا دفع مناسب آنها اقدامات و هماهنگي
الزم به عمل آيد .بهتر است در صورت امکان مواد خطرناك با مواد کم خطر جايگزين شوند ،مثالً استفاده از تولوئن به جاي بنزن.
رعايت موارد زير در آزمايشگاه بسيار مهم است:
قفسه ها مواد شيميايي حتما بايد لبه داشته باشند تا مانع افتادن ظروف مواد شيميايي شوند .هرگز ظرف مواد شيميايي نبايد روي
زمين قرار بگيرند .مواد شيميايي را تلنبار نکنيد .هرگز نبايد در ظروف شيشهاي شکسته مواد شيميايي نگهداري شود .مواد شيميايي
را روي ميز کار نگهداري نکنيد و پس از پايان کار آنها را به قفسه مواد شيميايي بازگردانيد .در ظروف غير آزمايشگاهي مواد شيميايي
نگهداري نکنيد .ظروف مواد شيميايي ح تما بايد برچسب داشته باشند .مواد خوراکي را کنار مواد شيميايي قرار ندهيد .اسيدها بايد
در يک مکان جداگانه نگهداري شوند .مواد شيميايي به ويژه حاللها بايد به دور از حرارت و شعله نگهداري شوند .مواد شيمايي نبايد
در قفسه هايي که باالتر از سطح ديد چشم هستند ،قرار بگيرند .هرگز به اسيد غليظ آب اضافه نکنيد .هنگام کار با اسيد قوي از
پيشبند و دستکش ضد اسيد استفاده کنيد .درب مواد فرار نبايد خيلي محکم بسته شود .براي جابجايي مواد شيميايي از سبد
مخصوص حمل مواد شيميايي و يا ظرف ديگري که ظرف ماده شيميايي را در برگيرد استفاده نماييد که به آن مهار ثانويه گفته
ميشود .ظرف مهار ثانويه ميتواند از جنس پالستيک ،الستيک و يا فلز باشد .در برخورد با مواد شيميايي همواره بايد طبق دستورالعمل
هاي تعيين شده عمل نمود.

 -6رفتار در آزمایشگاه
رعايت برخي از نکات براي حفظ سالمت و ايمني خود و ساير افراد در آزمايشگاه بسيار کليدي است .در آزمايشگاه از خوردن و
آشاميدن خودداري کنيد .حتما از تجهيزات حفاظت فردي استفاده نماييد .هرگز در آزمايشگاه سيگار نکشيد .شوخي کردن در
آزمايشگاه ممنوع است .پس از پايان کار ،ميز حتما بايد تميز شود و همه مواد در جاي خود قرار بگيرد .براي تميز کردن ميز کار بهتر
است اتانول يا پروپيل الکل استفاده شود .توجه داشته باشيد که دستمالي که با آن ميز کار تميز ميشود آلوده است و جزو زبالههاي
شيميايي محسوب ميشود .ظروف شکستهي شيشهاي بايد در ظرف جداگانه قرار بگيرد و نبايد در سطل زباله ريخته شود .زبالههاي
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شيميايي بايد تفکيک شوند .هرگز نبايد مواد شيميايي در کمد لوازم شخصي نگهداري شود .مواد ناسازگار مانند زوجهاي اسيد و باز
و زوجهاي ردوکس را در کنار يکديگر نگهداري نکنيد .مسير رفت و آمد در آزمايشگاه بايد خالي از هر مانعي باشد .هيچ مادهي
شيميايي ،حتي براي مدت کوتاهي ،نبايد بر روي زمين قرار بگيرد .اگر ماده شميايي بر روي زمين ريخته باشد ابتدا بر روي آن شن
ريخته ميشود تا مواد جذب شوند و سپس سطح زمين تميز ميگردد .اگر به هر دليل سطح زمين خيس باشد حتما بايد با عالمت
هشدار " زمين مرطوب" مشخص شود .براي انجام آزمايش حتما بايد طبق دستورالعمل عمل شود و براي انجام آزمايشهاي ناشناخته
با مشورت مسئول آزمايشگاه ،خطرات احتمالي بايد پيش بيني شود و تمهيدات الزم بايد در نظر گرفته شود .تا جاي ممکن در
آزمايشگاه نبايد به تنهايي کار کرد و بايد در فاصله يک فرياد کشيدن حتما شخصي وجود داشته باشد .دانشجويان کارشناسي حتما
بايد زير نظر کارشناس در آزمايشگاه کار کنند .ولتاژ  25ولت متناوب ولتاژ خطرناك محسوب ميشود و بايد احتياط الزم به عمل
آيد .در هنگام انجام واکنش شيميايي ميتوان آن را مي توان بدون مراقبت گذاشت به شرطي که بدانيم چه واکنش هاي صورت مي
گيرد و در مواقع اضطراري با چه کسي ميتوان تماس گرفت.

-1-6دفع مواد زائد خطرناک
به منظور حفاظت از محيط زيست بايد به روش هاي کاهش مواد خطرناك آگاهي داشته باشيم .مواد پسماند شيميايي نبايد به
آبهاي سطحي تخليه شده و از تخليه اين گونه مواد به داخل سينکها بايد خودداري کرد (در ظروف مخصوص بازيافت جمع آوري
شوند) .مخازن حاوي مواد شيميايي بايد سالم بوده تا از هر گونه نشت مواد شيميايي جلوگيري به عمل آيد .حتما زبالههاي شيميايي
بايد تفکيک شوند.

 -7تعيين خصوصيات مواد خطرناك
تمام مواد شيميايي مورد استفاده بايد داراي اطالعات ثبت شده باشند .اطالعات مربوط به خطرات مواد شيميايي از راههاي زير
قابل دسترسي است:
 از طريق خواندن برچسب ) (labelظروف حاوي مواد شيميايي اطالعات موجود در برگه هاي SDS با استفاده از منابع معتبر ايمني شيميايي کمک گرفتن از سازندگان مواد و افراد متخصص -1-7برچسب ها )(Labels
تمام ظروف حاوي مواد شيميايي موجود در محيط کار بايد بطور مناسب برچسب گذاري شوند به طوري که امکان استفاده ايمن از
آنها فراهم آيد .توليد کنندگان و فروشندگان مواد شيميايي نيز موظفند که محصوالت حاوي مواد خطرناك توليدي خود را به طور
صحيح برچسب گذاري نمايند .ظروف موقت حاوي مواد شيميايي نيز الزم است داراي برچسب مناسب با ذکر نام ماده و عبارات
ايمني مناسب باشند .حتي ظروفي که مواد شيميايي در آنها ريخته شده و بالفاصله مورد استفاده قرار ميگيرند نيز حداقل بايد با
نام ماده برچسب گذاري شود .البته بديهي است که نصب برچسب کامل روي ظروف کوچک حاوي مواد عملي نبوده و يا براي ظروف
موقتي ضروري نمي باشد .يک برچسب کامل بايد داراي خصوصيات زير باشد:
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 مشخصات ماده شامل نام ،نام تجارتي و نام شيميايي ماده (  :CASعدد شناسايي منحصر به فرد براي هر ماده شيميايي) مشخصات کمپاني سازنده شامل نام و آدرس پيکتوگرامهاي ايمني که به طور مفصل در قسمت هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.کلمهي سيگنال (کلمهي خطر ) (Dangerيا کلمهي هشدار ))(Warning( :Dangerخطرات باعث آسيب جدي ميشود و  :Warningخطرات ممکن است باعث آسيب جدي شوند)
مانند به شدت اشتعال پذير̎
̎
 عبارات ايمني که توصيف کلي از خطرات ماده است عبارات براي پيشگيري که فراهم کننده جزئيات در نگهداري ،جابجايي و نحوه حفاظت فردي است مانند ̎در جاي خنک نگهداريکنيد يا ̎ دستکش محافظ بپوشيد̎.
̎
 اقدامات اضطراري در خصوص آتش سوزي مثال ̎دياکسيدکربن با پودر را براي اطفاي حريق به کار ببريد̎. دستورالعمل استفاده ايمن شامل روشها و مقادير صحيح مثالً نحوه مخلوط سازي و غيره. عبارات کمکهاي اوليه براي مواردي که ماده به نوعي نيازمند اقدام اضطراري و درمان فوري هستند مانند" در مواقعتماس چشمي فوراً با آب بشوئيد".
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 -2-7برگه هاي اطالعات ایمنی ماده شیمیایی )(SDS
برگههاي اطالعات ايمني ماده شيميايي برگههايي هستند که اطالعات مورد نياز براي کار ايمن با مواد شيميايي را فراهم مي آورند.
معموال يک  SDSحاوي اطالعاتي نظير خصوصيات ماده ،سميت ،واکنش پذير بودن و احتياطات الزم در هنگام استفاده به عنوان
مثال جداسازي از مواد ناسازگار ،روش هاي صحيح کار و جابجايي ماده ،کمک هاي اوليه و اقدامات اضطراري ،سيستمهاي تهويه و
وسايل حفاظت فردي الزم است .در سيستم  GHSاين برگهها به نام برگههاي اطالعات ايمني ) (SDSناميده شده و براي هماهنگ
نمودن آنها سازمان ( OSHAسازمان سالمت و بهداشت شغلي) يک فرمت استاندارد همراه با  16عنوان ارائه کرده است (جدول.)1
برگههاي  SDSدر فرمت مشخص شده توسط  OSHAتوسط کمپاني سازنده تهيه مي شود.

جدول  1-مشخصات يک برگه اطالعات ايمني با فرمت هماهنگ

ردیف

عنوان

1

مشخصات سازنده /فروشنده

2

مشخصات خطر

3

اطالعات ترکيبات و اجزاء تشکيل دهنده

4

کمک هاي اوليه

5

اقدامات آتش نشاني

6

اقدامات در شرايط اضطراري

7

شرايط نگهداري

8

تجهيزات حفاظت فردي

9

خصوصيات فيزيکوشيميايي

10

پايداري و واکنش پذيري

11

اطالعات سم شناسي

12

اطالعات اکولوژيکي و زيست محيطي

13

نحوه دفع مواد زائد

14

اطالعات حمل و نقل

15

اطالعات مقرراتي شامل استانداردها

16

ساير اطالعاتي که در بخشهاي ديگر نيامدهاند

در سيستم  GHSطبقه بندي مواد با روشهاي هماهنگ تبادل اطالعات خطر از طريق کلمات سيگنال( عبارات خطر و هشدار)،
پيکتوگرام ها با طرح استاندارد است .بايد توجه کرد که تقسيم بندي  GHSمختص مواد شيميايي است.
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پيکتوگرامها

در اين قسمت مفهوم هر يک از پيکتوگرامهاي باال شرح داده ميشود.
 مواد منفجرهبراي مثال  THFو دي اتيل اتر در معرض هوا توليد پراکسيدهاي انفجاري ميکنند
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گازهاي تحت فشارشامل گازهاي محبوس شده در مخازن و سيلندرها در فشار باالتر از  280 kPaو دماي  20درجه
سانتيگراد و يا به صورت گاز مايع بوده و شامل  4زير گروه گازهاي فشرده ،گازهاي مايع ،گازهاي
مايع سرد شده و گازهاي محلول ميباشد.

 مواد قابل اشتعالمنظور از مواد قابل اشتعال ،قابليت اشتعال آسان و توانايي سوختن سريع است .اين مواد شامل
گروههاي متعددي هستند که نمونههاي آن در زير بيان شده است.
 گازهاي قابل اشتعالگازي است که در هواي  20درجه سانتيگراد و فشار استاندارد  101/3 kPaقابل اشتعال باشد
شامل دو زير گروه گازهاي شديداً قابل اشتعال و گازهاي قابل اشتعال مي باشد.
 مایعات قابل اشتعالبطور کلي مايعي است که نقطه فالش آن بيشتر از  93درجه سانتيگراد نباشد.
 جامدات قابل اشتعالجامدي است که به آساني قابل احتراق بوده و يا از طريق اصطکاك منجر به آتش سوزي و گسترش آتش گردد.
مواد با واکنشهاي خودبخوديشامل موادي است که در هنگام تجزيه گرماي زيادي ،حتي بدون حضور اکسيژن و هوا ،توليد نموده ولي اين مواد شامل مواد
منفجره ،پراکسيدهاي آلي و اکسيد کنندهها نيستند( .مانند پيکريک اسيد ،تري نيتروتولوئن)CH3N2 ،
 مواد خطرناک در حالت مرطوبشامل موادي است که ممکن است در تماس با آب ايجاد گازهاي قابل اشتعال نمايد .مانند فلزسديم ،پتاسيم ،ليتيم (که بايد در
روغنهاي معدني (يا نفت) و در مکاني سرد و خشک نگهداري شوند) PH3 ،NaH ،و .H2C2
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 مواد اکسید کنندهشامل مواد يا ترکيبات واکنش پذير و ناپايدار از نظر حرارتي بوده که ميتوانند منجر به واکنش
هاي تجزيهاي خودبخودي گرمازا شوند .موادي مانند سيکلوهگزن ،سيکلواکتن و دکالين ميتوانند
پراکسيد تشکيل دهند.
نمونه هايي از مواد اکسيدکننده عبارتند از:
پرمنگنات پتاسيم ،اسيد نيتريک غليظ ،اسيد پرکلريک ،نيترات آمونيوم ،ترکيبات هيپوکلريت و هيپوهاليد ،يد و ساير هالوژنها،
کلريت ها ،کلراتها و پرکلراتها ،ترکيبات کرم ) (VIو ساير کروماتها و دي کروماتها  ،پراکسيدها و سولفوکسيدها.

 مواد و ترکیبات خورندهمواد خورنده به موادي اطالق ميشود که در صورت تماس با نسوج و بافتهاي زنده و حتي فلزات
به طريق شيميايي باعث تخريب يا تغيير غيرقابل بازگشت در آنها ميشود .براي مثال اسيدهاي
قوي و بازهاي قوي و اکسيدکننده هاي قوي ميتوانند سبب سوختگي و صدمه به چشمها و پوست
شوند.

 خطر سمیتترکيباتي شيميايي هستندکه در صورت استنشاق ،خوردن ،تزريق يا جذب پوستي آنها در بدن،
باعث صدمه به اندامهاي هدف ،مانند کبد ،ريه ميگردند. .همچنين خارش پوست ،سوزش چشم،
حساسيت پوستي و تحريک دستگاه تنفسي را نيز ايجاد ميکنند.

 مواد با سمیت زیادمواد با سميت باال ،با يک بار تماس حتي به مقدار کم سبب آسيبهاي جدي ،ناتواني ،از کار
افتادگي و حتي مرگ را موجب ميشوند( .مانند  CNو فنول)
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 مواد شیمیایی بسیار خطرناکاين مواد شامل ترکيبات کارسينوژن ،موتاژن و تراتوژنها هستند.
کارسينوژنها :اين ترکيبات در دو گروه کلي شامل سرطانزي شناخته شده و مواد مشکوك به
سرطانزايي در انسان تقسيم بندي ميشوند.
تراتوژنها :شامل اثرات نامطلوب روي جنين هستند .سبب ناقص الخلقه شدن جنين ميشوند.
موتاژنها  :دستهاي از مواد شيميايي که جهش هاي ژني را از راه تغيير DNAموجب ميشوند ومعموأل سرطانزا هستند..
(نکته :مخلوط دو ماده سمي مي تواند باعث افزايش اثرات سميت به طور مجزا از مجموع دو سميت شود که به آن سينرژي گفته
ميشود)
 خطرات محیطیاين مواد اثرات مخربي و حاد بر روي محيط زيست ،آبزيان و ساير موجودات زنده دارند.

-8تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه
متداولترين تجهيزات شامل دوش ايمني ،چشم شور و هود آزمايشگاهي است.

-8-1دوش ایمنی و چشم شور
 10تا  15ثانيه اول مواجهه با مواد شيميايي ،به ويژه مواد خورنده ،حائز اهميت بوده و تاخير حتي براي چند لحظه ممکن است باعث
آسيب جدي گردد .در صورت مواجهه با مواد شيميايي ،وجود دوشها و چشم شويهاي ايمني اثرات اين مواد را به حداقل ميرساند.
دوشهاي ايمني براي زدودن آلودگي به طور موثر استفاده ميشود .الزم به ذکر است که آب ،قادر به خنثي سازي آلودگي نيست،
بلکه آب آلودگي را از محل مورد نظر پاك کرده و باعث رقيق ترشدن آلودگي ميشود .استفاده از چشم شوي و دوشهاي ايمني به
خصوصيات مواد شيميايي که افراد از آنها استفاده مي کنند ،بستگي دارد.
-1-1-8دوشهاي ایمنی
استفاده از دوشهاي ايمني در مشاغلي توصيه ميشود که بخشهايي از بدن در تماس با مواد خطرناك باشد .دوشهاي ايمني بهتر
استسر دوشي به قطر حداقل  50سانتي متر در طول  152سانتي متر داشته باشند .با اين قطر مطمئن هستيم که آب با تمام بدن
تماس دارد ،نه فقط با سر فرد .اين تجهيزات در فاصله  15-30متري از خطر قرار گيرند تا مدت زمان دسترسي به آنها بيشتر از
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 10ثانيه طول نکشد .البته اين  10ثانيه بسته به اثرات بالقوه مواد شيميايي ممکن است تغيير يابد .کمترين حجم الزم براي اسپري
کردن آب در مدت زمان  15دقيقه  ،حدود  70ليتر بر دقيقه است .شير دوش بايد به گونه اي طراحي شود که کمتراز يک ثانيه فعال
شده و بدون دخالت دست اپراتور همچنان فعال باشد.اگر دوش در محيطي بسته استفاده مي شود بايد مطمئن باشيم که مانعي بر
سر راه وجود ندارد .دوش و چشم شور بايد به صورت مرتب مورد بررسي قرار بگيرند .هنگام ريخته شدن مقدار زيادي مايع سمي
روي پوست ،لباسهاي آلوده را از تن خارج کرده و فوري زير نزديکترين دوش برويد .حداقل زمان شستشو با آب  15دقيقه است.

 -2-1-8چشم شوي ایمنی
در مواجهه تصادفي چشم با موادشيميايي ،استفاده از چشم شوي پيش از مراجعه به پزشک و بالفاصله پس از وقوع حادثه وسيلهي
مناسبي براي حفاظت افراد ميباشد .کمترين حجم الزم براي اسپري کردن آب به طور همزمان براي هر دو چشم  1/5ليتر بر دقيقه
با فشار کم و در مدت زمان  15دقيقه است .شير چشم شوي بايد در جايي قرار داده شود که به سادگي در دسترس بوده و در کمتر
از يک ثانيه فعال شده و بدون اينکه دست اپراتور روي شير يا اهرم باشد ،همچنان فعال باقي بماند.
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 -3-8هود آزمایشگاهی
هود آزمايشگاهي فضايي است که به منظور محصورسازي و تخليه بخارات توليد شده در حين کار با مواد شيميايي استفاده ميگردد
و باعث حفاظت افراد در برابر مواد شيميايي ميشود .معموالً طرف باز از يک صفحه شفاف تشکيل شده است که امکان ديد را براي
فرد تأمين ميکند .اين صفحه امکان دارد شيشهي نشکن و يا از جنس پليمر باشد .اشکال استفاده از پليمر اين است که پس از
گذشت زمان و در اثر کار با مواد شيميايي کدر ميشوند .هودها براي حفاظت افراد در برابر مواد سمي يا مواد شيميايي خطرناك
استفاده مي شوند .ار يک هود ايده آل  %100هوا به بيرون تخليه ميشود و هوا برگشت داده نمي شود .بهتر است که تمام هودها
مجهز به آالرم يا نشانگر جريان هوا باشند تا مشخص شود که درست کار ميکنند.
•

در حين آزمايش ،درب هود را پايين بکشيد .درب هود شما را در برابر پاشيدن مواد محافظت کند.

•

هيچگاه درب يک هود بدون راه فرعي را بطور کامل نبنديد .حداقل به اندازه  5سانتيمتر درب آن را باز بگذاريد؛ بخصوص
وقتيکه در داخل هود مواد فرار قابل اشتعال وجود داشته باشد.

•

آزمايشها در فاصله  15سانتيمتري از لبه درب هود انجام دهيد .در قسمت جلويي دهانه هود قدرت ربايش هود ممکن
است کامل نباشد.

•

هرگز سر خود را به داخل هود نبريد.

•

به عنوان يک قاعده کلي ،نبايستي بيشتر از نيمي از سطح کار در داخل هود توسط لوازم و تجهيزات و  ...اشغال شود.

•

هنگامي که با هود کار نميکنيد درب عمودي هود بايستي در پايين ترين حد ممکن قرار گيرد .

•

تنها در موقع تنظيم يا نظافت هود درب آنرا در باالترين وضعيت قرار دهيد.

•

مواد شيميايي را در زير هود انبار نکنيد.

•

در صورت کار نکردن هود به مسئول آزمايشگاه اطالع دهيد.

 -9آتش و اطفاي حریق
 -1-9تعریف حریق
براي ايجاد آتش سه عامل اصلي مورد نياز ميباشد:
 -1ماده قابل اشتعال ( سوخت )
 -2حجم معيني از اکسيژن
 -3حرارت کافي
در علم آتش نشاني ،اين سه عامل را به صورت سه ضلع يک مثلث نشان ميدهند که به مثلث آتش معروف است.
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اگــــر هر يک از سه ضلع را حذف کنيم ،آتشي به وجود نخواهد آمد و نيز اگر در حالت احتراق به طريقي از فعل و انفعالهاي
زنجيرهاي خودکار احتراق ممانعت کنيم آتش خاموش خواهد شد .مثلث آتش ،نه تنها عوامل ايجاد آتش را نشان ميدهد ،بلکه راههاي
فرونشاندن آن را نيز مشخص ميکند .به بيان روشنتر ،چنانچه هر يک از اضالع مثلث آتش شکسته شود (يک عامل حذف گردد)،
حريق از بين خواهد رفت.

-2-9گسترش یا توسعه آتش سوزي
حرارت مي تواند از نقطه اي به نقطهاي ديگر انتقال يافته و باعث سرايت حريق شود .انتقال حرارت به راههاي مختلف صورت
ميگيرد و در هر انتقال بخشي از آن تحليل ميرود .اين راهها عبارتند از:
•

هدايت ( رسانش )

•

جابجايي ( همرفت )

•

تشعشع ( تابش )

 -9-2-1هدایت ( رسانش )
ممکن است انتقال حرارت به صورت هدايت در جامدات ،مايعات يا گازها اتفاق بيفتد .اما اين امر در جامدات بهتر قابل درك است.
در هدايت حرارت ،انرژي حرارتي از ملکولي به ملکولي ديگر انتقال مييابد و مانند سطل آبي که دست به دست بصورت زنجيروار بين
افراد رد و بدل ميشود ،مولکولها در اطراف محل خود نوسان مينمايند و انرژي حرارتي را توسط تصادف با مولکولهاي همسايه
خود پيش مي برند .رسانندگي حرارتي در بين اجسام متفاوت است .بيشتر فلزات براحتي هادي حرارت هستند و به همين جهت در
رديف هادي هاي خوب طبقهبندي شدهاند .به لحاظ متفاوت بودن رسانندگي حرارتي ،توانايي هدايت حرارت در بين فلزات نيز متغير
است .بهترين فلزات هادي حرارت  ،نقره و مس هستند .غير فلزات ،هادي هاي ضعيفي هستند و تمام مايعات ( بجز جيوه که از جمله
فلزات ميباشد ) وگازها ،هاديهاي ضعيف حرارتي هستند .درحقيقت بعضي از اجسام ،مايعات وگازها به جهت اينکه هادي هاي ضعيفي
هستند عايقهاي حرارتي ناميده ميشوند.
اطالع از رسانندگي حرارتي در موقع آتشسوزي در جلوگيري از توسعة آتش ،بسيار مهم است .تيرحمال آهني ،در ميان ديواري
که عايق حرارت نيست سبب انتشار آتش سوزي ميشود ،زيرا حرارت توسط آن هدايت ميگردد به همين صورت در آهني ساده نيز
که از يک سمت درمعرض حرارت قراردارد به سرعت حرارت را بطرف ديگر هدايت ميکند .در صورتي که درب چوبي ( باوجودي که
ال يک مانع مؤثر درمقابل هدايت حرارت است ،زيرا چوب هادي ضعيفي است.
ممکن است خود آتش بگيرد ).ولي عم ً
 -9-2-2جابجایی یا همرفت
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جابجايي حرارت فقط درمايعات وگازها رخ مي دهد .وقتي مايع يا گازي حرارت داده ميشود منسبط شده و از غلظت آن کاسته
ميشود .يعني مايع يا گاز سيال سبکتر که گرم شده ،باال ميآيد و سيال غليظ تر جايگزين آن ميگردد .تکرار پي درپي اين جابجايي
موجب مي گردد ،يک جريان دوراني درگاز يا مايع ايجاد شود ،جابجايي حرارتي توسط حرکت واقعي مولکولها در تمامي حجم گاز
يا مايع انجام مي شود تا زماني که به يک درجه حرارت يکنواخت برسد .جابجايي حرارت درسيستم حرارتي آب گرم (شوفاژ) مورد
استفاده قرار ميگيرد و نيز در بيشتر سيستمهاي حرارتي که از رادياتور استفاده مينمايند .يعني غالباً حرارت از اين رادياتورها ازطريق
جابجايي به خارج از آن انتقال مييابد.
به هنگام آتش سوزي دريک ساختمان ،جريان جابجايي ميتواند گازهاي گرم توليد شده توسط احتراق را از طريق راه پله به باال
انتقال دهد و يا آتش را توسط کانال آسانسورها به سمت طبقات فوقاني گسترش دهد و به اين ترتيب جرياني از هواي سرد به طور
متوالي بطرف آتش حرکت ميکند و جايگزين گازهاي برخاسته از آن ميشود و به توسعه يافتن آتش سوزي کمک ميکند.
 -9-2-3تشعشع یا تابش
حرارت همچنين ممکن است درخط مستقيم توسط روشي که نه هدايت است و نه جابجايي ،انتقال يابد .حرارت خورشيد از فضاي
خالي ميگذرد تا زمين را گرم کند .گرماي بخاري برقي که درجاي بلندي از اتاق گذاشته شده است ،در زير آن احساس ميشود در
صورتي که نه هدايت و نه جابجايي قادر به انجام اين عمل نيستند .اين طريق انتقال حرارت را انتقال از طريق تشعشع ميگويند و
هيچ تماسي بين اجسام وجود ندارد و مستقل از هر ماده موجود در فضاست .اين مسئله ناشي از حرکت امواج الکترومغناطيس است.

 -9-3روشهاي عمومی اطفاء حریق:
اصوال اگر بتوان يکي از اضالع هرم حريق ( حرارت ،اکسيژن ،مواد سوختني يا واکنش هاي زنجيرهاي) را کنترل و محدود نموده يا
قطع کرد ،حريق مهار ميشود .روشهاي عمومي بر اساس ماهيت حريق به اشکال زير صورت ميپذيرند.
•

سرد کردن

•

خفه کردن

•

حذف ماده سوختني

-9-3-1سرد كردن
يک روش قديمي و متداول و موثر براي کنترل حريق ،سرد کردن است .اين عمل عمدتا با آب انجام ميگيرد .يکي ازخواص گاز
دياکسيدکربن نيز سرد کردن آتش است .ميزان و روش بکار گيري آب در اطفاء حريق اهميت دارد.
-9-3-2خفه کردن
خفه کردن ،پوشاندن روي آتش با موادي است که رسيدن اکسيژن به محوطه آتش گردد .اين روش اگرچه در همه حريقها موثر
نيست ولي روش مطلوبي براي اکثر حريق ها ميباشد .موادي که براي خفه کردن به کار ميروند بايستي سنگينتر از هوا بوده و يا
حالت پوششي داشته باشند .خاك ،شن ،ماسه و پتوي خيس نيز اين کار را ميتوانند انجام دهند.
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مورد استثناء موادي است که در حين سوختن اکسيژن توليد ميکنند مانند :نيترات و زنجيره هاي آلي اکسيژن دار مثل پراکسيد
هاي آلي  R-O-O-Hيا  R-COORو R-NO3همچنين موادي که سرعت آتشگيري در آنها زياد است مانند ديناميت ،سديم
و پتاسيم که از اين قاعده مستثني هستند.

-9-3-3حذف مواد سوختنی
اين روش در ابتداي بروز حريق امکان پذير بوده و با قطع جريان ،جابجا کردن مواد ،جدا کردن منابعي که تاکنون حريق به آنها
نرسيده ،کشيدن ديوارهاي حائل و يا خاکريز و همچنين رقيق کردن ماده سوختني مايع را شامل ميشود.

 4-9مواد خاموش کننده آتش
-9-4-1آب
استفاده از آب براي کنترل حريق يکي از ساده ترين و در عين حال موثر ترين روشي است که تمام افراد با آن آشنا ميباشند .همان
اندازه که استفاده از آب مي تواند در خاموش کردن آتش مفيد باشد به همان اندازه هم ميتواند در استفادهي نابجا ايجاد مخاطره و
گسترش حريق يا خسارات نمايد.
مزاياي آب:
•

فراوان و ارزان است ،خصوصا که براي اين منظور تصفيه کامل آن الزم نيست.

•

ويسکوزيته پايين و قابليت انتقال آسان داشته و در مجاري فلزي ،الستيکي و برزنتي براحتي جاري ميشود.

•

داراي ظرفيت گرمايي ويژه بااليي بوده که آن را بصورت يک سرد کننده مطلوب مطرح ميکند .

•

غير قابل تجزيه بر اثر حرارت است ،حتي در دماي باال نيز تجزيه نميشود .به طوري که در  2000درجه سانتيگراد تنها
يک دهم مولکولهايش تجزيه ميشوند.

•

توان سرد کنندگي بااليي دارد بطوري که در حجم مساوي 6/5 ،برابر سرد کنندهتر از  CO2است.

معايب آب:
•

سنگين وزن است لذا حمل و نقل آن در اطفاء متحرك مشکل است.

•

هادي الکتريسيته است ،در محل هايي که جريان برق وجود دارد ،خطر برق گرفتگي را افزايش ميدهد (ولتاژ متناوب باالي
 25ولت خطرناك است).

•

آب داراي خطر تخريب است ،زماني که آب تحت فشار پاشيده شود قدرت تخريب بااليي دارد که گاهي کمتر از خود حريق
نيست

•

هنگام اطفاء حريق مواد و محصوالت در اثر ترکيب با آب دچار خسارت ميگردند .مانند مواد ،اثاثيه و محصوالت توليدي.

•

به خاطر افزايش حجم آب هنگام تبخير در هنگام پاشيدن به روي مايعات قابل اشتعال مثل نفت يا روغن باعث پرتاب
شدن مايعات ،انفجار و پاشش آن شده و گسترش حريق را باعث ميشود.
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•

معموأل از آب به عنوان خاموش کننده در آزمايشگاه نمي توان استفاده نمود.

-2-4-9کف آتش نشانی
کف بصورت محلول تهيه ميگردد .کف در هنگام پاشيده شدن توسط سر لوله کف ساز با هوا و آب مخلوط شده و حباب سازي
صورت ميگيرد .کف در هنگام استفاده ،با گسترش فراواني که دارد مي تواند روي حريق را پوشانده و مانع رسيدن اکسيژن و صعود
گازهاي ناشي از حريق ميشود .نکته مهم دراستفاده از کف ،توسعه خوب آن و پخش شدن روي سطح ماده احتراقي مخصوصا مايعات
قابل اشتعال بدليل سبکي آن ميباشد.
-3-4-9پودرهاي خاموش کننده
استفاده از برخي از مواد شيميايي که معموال داراي بنيان کربنات ،سولفات يا فسفات هستند يکي از راه هاي متداول و ساده براي
خاموش کردن آتش از طريق خفه کردن آن است .پودر شيميايي روي حريق پاشيده شده و باعث پوشاندن آتش و جلوگيري از
رسيدن اکسيژن ميگردد .پودرها در حرارت باالي  60درجه سانتيگراد پايداري خوبي ندارند و امکان چسبندگي آنها در کپسول
زياد ميشود .قطر دانههاي پودر بسته به نوع مواد و شرکت سازنده حدود  10-75ميکرون است .هرچه قطر ذرات ريزتر باشد پودر
موثرتر است.
-4-4-9گاز CO2

دياکسيدکربن گازي است غير قابل احتراق ،بي بو و سنگينتر از هوا که داراي چگالي 1/5بوده و هادي الکتريسيته نيست .مکانيسم
عمل آن هنگام حريق به سه صورت است :اول خفه کردن آتش با تشکيل يک اليه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا ،دوم رقيق کردن
اکسيژن هوا در اطراف محوطه حريق و سوم سرد کردن آتش .به همين منظور استفاده از آن در فضاهاي کوچک توصيه نمي شود.
يکي از خصوصيات مهم گاز  CO2اين است که باعث خسارت به مواد موجود در محيط حريق نميشود لذا در مواردي که مواد با
ارزش دچار حريق ميشوند مناسبتر از آب است CO2 .براي حريق هاي الکتريکي و الکترنيکي بسيار مناسب است زيرا بدليل عدم
هدايت برق و عدم وجود مواد باقيمانده باعث اتصال يا خرابي نميشود.

-9-5دسته بندي حریق بر حسب ماده سوختنی
 کالس  : Aازسوختن مواد خشک و يا جامد ،مانند چوب  ،پارچه  ،پنبه  ،کاغذ و  ...بوجود مي آيد. کالس  : Bاز سوختن مايعات قابل اشتعال مانند روغن و نفت ،بنزين ،حاللهاي شيميايي و  ...بوجود مي آيد. کالس  : Cاز سوختن گازهاي قابل اشتعال مانند متان و  ...بوجود مي آيد .تجهيزات الکتريکي نيز در برخي منابع در همين گروهقرار ميگيرند.
 -کالس  : Dاز سوختن فلزات قابل اشتعال مانند منيزيم ،تيتانيم ،سديم و ...بوجود مي آيد.
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-6-9کپسولهاي اطفاي حریق
کپسول آتش نشاني نوعي وسيله براي خاموش کردن آتش است اين وسيله جزو خاموش کنندههاي قابل حمل دستي محسوب ميشود که بر حسب

نوع آتش ترکيبات مختلف ماننددي اکيد کربن ،آب ،پودر ،کف و  ...را به همراه مقداري گاز در آن فشرده ميکنند.
-9-6-1کپسولهاي اطفاي حریق CO2

(در استاندارد  NFPAرنگ اين کپسولها قرمز با نوار سياه است )
براي کالس  B ،Aو  Cمناسب هستند .دي اکسيد کربن داراي خصوصيات مطلوبي در اطفا حريق
است .قابل اشتعال نبوده و با تعداد زيادي از مواد واکنش نميدهد و از آنجا که به صورت گاز است،
ميتواند در تمام جهات حريق نفوذ کرده و گسترش يابد عالوه بر اين در حالت گازي و حتي در فاز
جامد بسيار ريز که برفک گفته ميشود رساناي جريان نيست ،بنابراين ميتوان براي اطفا حريق ناشي
از تجهيزات برقي از آن استفاده نمود .اين ماده خاموش کننده بسيار مهمي ميباشد زيرا ترکيب درصد
اکسيژن محيط را کاهش ميدهد و اتمسفر را رقيق نموده از بروز حريق هاي بزرگ جلوگيري مينمايد.
دقت شود که اثر خنک کنندگي آن قابل توجه بوده ،به ويژه زماني که به صورت مستقيم بروي حريق
استفاده شود .به همين دليل نازل کپسول  CO2براي جلوگيري از انتقال سرما به دست متفاوت از
ساير کپسول ها طراحي شده است.
-9-6-2کپسولهاي اطفاي حریق آب
(در استاندارد  NFPAرنگ اين کپسولها قرمز است)
براي مواد کالس  Aکه از خود خاکستر به جاي ميگذارند ،بهترين خاموش کننده آب است که بسته به
شرايط آب به صورت مه پاش ،به صورت جت ،به صورت غرق کردن يا غوطه ور کردن استفاده ميشود.
توجه شود که در آتش سوزيهاي مرتبط با تجهيزات الکتريکي که برق به عنوان عامل ايجاد حريق
محسوب ميشود و سبب آتش گرفتن مواد (جامد ،مايع ،گاز) ميشود ،استفاده از آب ممنوع است.
به عالوه ،در مواردي که سوختن ناشي از روغن يا چربي است از اين خاموشکن نبايد استفاده کرد.
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 -9-6-3کپسولهاي اطفاي حریق پودري
(در استاندارد  NFPA1رنگ اين کپسولها آبي ويا قرمزبا نوار آبي است )
براي کالس  Dمناسب است .شبيه يک پتو از رسيدن اکسيژن به آتش و تداوم آتشسوزي
جلوگيري ميکند .دقت به اين نکته الزم است که به علت پراکنده شدن ذرات پودر در هوا شعاع ديد
کم ميشود .به عالوه پودر خشک براي اطفا حريق مايعات بازده کمتري دارد .البته مي توان از آن
براي اطفا حريقهاي برقي استفاده نمود .استفاده از خاموش کننده پودري اثراتي را بر جاي گذاشته
و نياز به نظافت پس از اطفا دارد.
-9-6-4کپسولهاي اطفاي حریق کف (فوم)
(در استاندارد  NFPAرنگ اين کپسولها کرم و يا قرمز با نوار کرم مي باشد)
براي کالس  Aو  Bمناسب است .خاموش کننده کف با پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از
رسيدن اکسيژن هوا به آتش جلوگيري کرده و وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص مايعات قابل
اشتعال است ،لذا در سطح آن شناور گشته و پائين نميرود .کاربرد اين خاموش کننده نسبت به ساير
خاموش کنندهها کمتر است.
براي آتشسوزيهاي ناشي از تجهيزات الکتريکي استفاده نشود.

 -7-9مکانیزم عمل کپسول آتش نشانی
در ابتدا نوع آتش سوزي را تشخيص دهيد تا بتوانيد با استفاده از برچسب روي کپسول ها ،کپسول مناسب را براي خاموش نمودن
آتش انتخاب کنيد .بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزي ،عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد.
 .1ضامن را بکشيد .
 .2شيلنگ و نازل کپسول را به سمت مرکز آتش (ماده در حال سوختن) و نه شعلههاي آتش بگيريد .
 .3دستگيره را فشار دهيد.
 .4با حرکت نازل و با حرکت از يک سو به سوي ديگر آتش ،اصطالحأ آتش را با خاموش کن جاروب کنيد.

National Fire Protection Association
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نکات مهم:
اولين گام هنگام وقوع حريق قطع جريان گاز و برق است.اگر مطمئن نيستيد که قادر به اطفاي حريق هستيد فورا منطقه را ترك کنيد و به سايرين و مراکز آتشنشاني اطاع دهيد. -در صورتي که فردي دچار حريق شده هرگز به حالت ايستاده اقدام به خاموش کردن و استفاده از پتوي ضد حريق نکنيد.
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