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 وسایل و ابزار های اندازه گیری-1

 

 الف( وسایلی که برای اندازه گیری حجم مایعات 

 

 پیپت :

این وسیله در دو شکل  پیپت ساده و پیپت حباب دار دیده می شود  . از این وسیله برای 

از برداشتن مقدار معینی  از حجم یک محلول یا مایع شیمیایی استفاده می شود . این وسیله 

و حداکثر آن با توجه مقدار حجم پیپت  باالپایین به باال درجه بندی شده است . صفر وسیله 

 آن قرار دارد . درپایین (کمتریک واحد )

 هر پیپت دارای دقت اندازه گیری معینی است که روی وسیله حک و نوشته شده است .

برای استفاده از پیپت ابتدا آن را داخل مایع قرار داده تا مایع به خاطر اختالف فشار وارد پیپت 

ج می کنیم و در شود سپس انگشت نشانه را روی پیپت قرار داده و پیپت را از ظرف خار

با  با جدا کردن انگشت نشانه از پیپت و خواندن درجه های پیپت ظرف مورد نظر قرار داده و

 از آن داخل ظرف می ریزیم .توجه به مقدار مایع ای که نیاز داریم 
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 پیپت حباب دار  

 این نوع پیپت دارای یک حجم معینی است که با یک نشانه مشخص شده است 

 رد پیپت معمولی را داردوهمان کارب

 

 

 ( poar  (ر پوآ

وسیله کمکی برای افزایش دقت در برداشتن و ریختن مایعات است که به انتهای پیپت متصل می شود و شامل سه 

  می باشد که به روش زیر با آن کار می شود :   E ، و A  ،Sدگمه  

)دگمه هوا (را فشار داده و همزمان حباب پوآر را فشار می دهیم با این کار هوای داخل آن خارج می  Aدگمه ابتدا 

یا    Sبا قرار دادن پیپت داخل محلول دگمه  شود سپس دگمه را رها کرده و بعد حباب پوآر  را رها می کنیم .

 استارت را فشار می دهیم ، مایع به درون پیپت کشیده می شود .

 یا خروج مایع داخل ظرف می ریزد Eپت را داخل ظرف دیگر قرار داده و با دگمه سر پی

 (SAMPLERالبته امروزه برای افزایش سرعت عمل و از طرفی دقت زیاد از نوعی پیپت الکتریکی به نام سمپلر )

 را اندازهگیری می کند.این وسیله تا دقت یک صدم میلی لیتر  استفاده می شود که در تصویر می توانید مشاهده کنید .

 

 

 

 

 بورت 

 

 نی از بورت لوله شیشه ای بلند و درازی است که در پائین آن یک شیر وجود دارد که محل خروج مایع می باشد . از این وسیله برای ریختن حجم معی

پیپت می باشد و صفر مانند در جه بندی بورت  یک مایع درون ظرف دیگر استفاده می شود .

برای استفاده از بورت باید آن را به یک سه پایه متصل و ثابت آن از باالی لوله شروع می شود . 

تا ظرفیت آن کامل شود کرد ، سپس با ظرف دیگری از باال مایع مورد نظر را داخل آن ریخت 

ه تا حجم معینی از مایع درون ظرف ریخته . سپس شیر آن را با دست چپ  به آرامی باز کرد

شده وشیر را می بندیم .از بورت در انجام عمل تیتراسیون و سنجش مقدار درصد اسیدی یا 

 قلیایی یک محلول استفاده می شود .
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 بالن حجمی )بالن ژوژه (

ظرفی است شبیه بالن  با گردنی دراز و باریک که روی آن یک خط 

.گنجایش بالن حجمی با عددی که روی آن نوشته  نشانه وجود دارد

شده است مشخص می شود که حد آن تا همان خط نشانه است . 

برای پر کردن یالن حجمی از قیف شیشه ای استفاده می شود . از 

بالن حجمی برای رقیق کردن محلول ها با غلظت معین و تهیه محلول 

 های استاندارد استفاده می شود.

 

 )مزور(استوانه مدرج 

یک لوله شیشه ای یا پالستیکی استوانه ای   مدرج است که دارای یک پایه می باشد  . با قرار دادن آن روی 

 یک میز مایع را داخل آن می ریزند 

پائین لوله است .از استوانه مدرج برای برای برداشتن حجم معینی  وسیله صفر  ،بر عکس پیپت آن درجه بندی

)شکل معینی ندارد ( استفاده می شود .برای اندازه گیری چگالی مایع  اد بی شکلاز یک مایع . تعیین حجم مو

 های مانند روغن  ،آب ،جیوه و ..... نیزاستفاده می شود.

 

 گیالس مدرج 

 

این وسیله شبیه استوانه مدرج می باشد با این تفاوت که گیالس مدرج شبیه یک مخروط وارونه می باشد با دهانه ای 

 است. همان ویژگی و کارایی استوانه مدرجگشاد با 

 

 

 گرم کردن یا ذوب کردن مواد و مخلوط ها،  ی برای وسایل -2

 

 لوله آزمایش :

این وسیله یکی از رایج ترین و متداولترین وسایل آزمایش می باشد که از شیشه پیرکس و نشکن )مقاوم در برابر گرما( 

 ساخته می شود 

 ت دادن مواد در حجم خیلی کم یا ترکیب و تجریه مواد  استفاده می شود .حراراز لوله آزمایش برای 

لوله ازمایش را به کمک گیره مخصوص خودش گرفته می شود و برای حرارت دادن روی چراغ الکلی یا چراغ گازی  

لوله ریخته می  قرارمی گیرد  . همیشه در لوله آزمایش مواد به مقدار کم یا حداکثر یک، سوم  به صورت مورب و کج 

 شود .تاهنگام گرم کردن مواد به بیرون نریزد.

پس از آزمایش باید لوله آزمایش را به وسیله لوله شور فرچه ای شست تا مواد داخل آن نماندو سپس در جایگاه 

 مخصوص خود به صورت وارونه قرار داده تا خشک شود
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 بشر 

ای شکل و مدرج  در اندازه های مختلف از  بشر یا لیوان آزمایشگاهی  وسیله ای است استوانه

یا شیشه ساخته می شود که البته جنس مرغوب آن شیشه ای می باشد .لبه بشر جنس پالستیک 

یک شیار کوچکی دارد که برای سهولت در ریختن مایعات استفاده می شود.از بشر مدرج برای 

، تهیه ر برای گرم کردن محلول ها برداشتن مقدار معینی مایع یا محلول استفاده می شود . از بش

 محلول ، حل کردن مواد ، انتقال محلول  استفاده می شود .

برای گرم کردن مواد،  بشر را روی یک سه پایه به همراه توری نسوز  قرار داده و زیر آن چراغ 

 الکلی یا گازی قرار می دهند .

برای تبخیر سریع محلول  از بشر برای پر کردن بورت  یا استوانه مدرج استفاده می شود .  برای برداشتن بشر داغ از گیره مخصوص آن استفاده می شود .

 ها و مخلوط کردن مواد نیز بکار می رود .

 

 مایر  ارلن 

 

ارلن یک ظرف شیشه ای  مخروطی است که در اندازه های مختلف ساخته می شود . قسمت باالیی ارلن باریک تر 

استفاده می شود .اما مایع از یک معینی  حجماست تا از بیرون ریختن مایع جلوگیری شود .  از ارلن مدرج برای برداشتن 

ود در بعضی موارد ارلن یک لوله جانبی دارد که از آن برای بیشتر برای تهیه محلول ها و گرم کردن آن استفاده می ش

ارلن بخاطر داشتن دهانه کوچک وبرای نصب  جمع آوری گاز یا تخلیه هوای داخل آن استفاده می شود .)ارلن خالء(

 چوب پنبه سوراخ دار مناسب می باشد تا  مواد گازی تولید شده  را به ظرف دیگر هدایت کرد .

 

 بالن 

 

ه دوشکل ته گرد و ته صاف وجود دارد  و در اندازه های مختلف دیده میشود . بالن همانند ارلن دارای دهانه بالن ب

ای کوچک می باشد که برای حرارت دادن مایعات ، تقطیر محلول ها ، تهیه گازها ، و تعیین چگالی گاز ها استفاده 

 مخصوص به یک سه پایه متصل کرد تا ثابت باقی بماند .می شود .برای استفاده از بالن باید ان را به وسیله گیره 

همیشه باید سعی کرد هنگام گرم کردن مواد به کمک بشر ، ارلن و بالن از حرارت غیر مستقیم استفاده کرد تا باعث 

 شکسته شدن آنها نشود . به همین دلیل همیشه زیر این وسایل توری نسوز قرار می دهند .

شبیه بالن معمولی می باشد اما دارای یک لوله جانبی می باشد که برا ی تقطیر یا تهیه وجمع بالن با لوله جانبی  ، 

 آوری گاز ها ، تهیه آب مقطرو ... استفاده می شود .

 

 

 بالن تقطیر

این وسیله از جنس شیشه است  .دارای دو یا سه دهانه می باشد که برای ورود و خروج مواد )بخار مایع( تشکیل شده 

 .است 
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 شیشه ساعتی 

این وسیله شبیه شیشه یک ساعت است  که دایره ای و گود می باشد . از آن برای تبخیر سریع مایعات ، و 

محلول ها ، نمایش گرما زا بودن یا گرماگیر بودن تغییر حالت مواد هنگام تصعید یا تبخیر .در بعضی موارد 

از شیشه ساعتی برای  مواد شیمیایی استفاده می شودبرای انجام آزمایش سوختن یا ترکیب و تجزیه  شدن 

 استفاده می شود .رنگ آمیزی بافت های جانوری و گیاهی که به صورت مقطع نازکی تهیه شده است 

 برای خالص کردن بعض مواد جامد نیز بکار می رود 

 

 

 وسایل نگهداری و انتقال مواد شیمیایی-3

 

 ظرف پتری )ظرف کشت (

جنس شیشه یا پالستیک ساخته می شود و به شکل استوانه ای وکوتاه به همراه یک درب این وسیله از 

دیده می شود .از این وسیله برای کشت سلول و باکتری ها و قارچ ها استفاده می شود .برای این کار 

د ریخته سپس بر روی آن باکتری یا قارچ وسلول مور    آگارز ماده ای مغزی به نام   درون ظرف را ا

 نظر را قرار داده . با قرار دادن درب آن در محل مناسب گذاشته تا سلول ها تکثیر یابند.

 

 قطره چکان 

قطره چکان از جنس پالستیکی یا شیشه ای می باشد که برای ریختن یا برداشتن مقدار بسیار کم در حد چند قطره  از مواد و 

 محلول های شیمیایی استفاده می شود .

 

 آبفشان یا پیست 

پیست وسیله از جنس پالستیک می باشد که به شکل ظرف استوانه ای همراه با درب و یک لوله بلند متصل به آن 

تشکیل شده است . داخل آن آب ریخته و با وارد کردن فشار به بدنه ظرف آب از طریق لوله باریک وارد ظروف 

 . دیگری مانند لوله آزمایش ، ارلن یا بالن می شود

در بعضی موارد آبفشان  شیشه ای نیز بکار می رود با این تفاوت که روی در آن دو لوله باریک متصل می باشد که 

 .یکی برای فوت کردن و دیگری وظیفه  هدایت آب را به بیرون  داشت 

 

 قیف شیشه ای 

درون ظروف  قیف ها از جنس شیشه یا پالستیک ساخته می شوند . و برای هدایت و ریختن مایعات

 با دهانه باریک مانند لوله آزمایش ، ارلن و ..

بکار می رود . از قیف شیشه ای به همراه کاغذ صافی برای صاف و جداکردن  بعضی مخلوط ها 

 )سوسپانسیون( استفاده می شود .
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 قیف دکانتور )قیف شیر دار  یا قیف جدا کننده (

یک مخروط و دوکی شکل بود که در قسمت پائین آن  این وسیله از جنس شیشه می باشد و به شکل

 باریک شده و به یک شیر منتهی می شود 

مواد مخلوط مانند مخلوط روغن و آب )امولسیون ها( را با قیف معمولی داخل آن ریخته و پس از جدا 

قرار تر( خارج شده  سپس ظرف دیگری را زیر آن  )سنگینزیری  شدن آن ها شیر را باز کرده تا مایع

 از آن خارج شود .برای استفاده از دکانتور حتما  داده و دوبار شیر را باز می کنیم تا مایع دوم )سبکتر(

 کمک گیره مخصوص به یک سه پایه متصل کنیم تا ثابت باقی بماند. باید آن را به 

 

 

 

 قیف بوخنر )قیف خالء یا قیف چینی(

شود .این قیف  این وسیله از جنس چینی یا شیشه ای ساخته می

دارای دهانه ای استوانه ای می باشد و داخل قیف یک صفحه 

سوراخ دار وجود دارد که برای قرار دادن کاغذ صافی بکار می 

رود .از قیف برای تصفیه و جداکردن سریع مواد مخلوط به کمک 

  کاهش فشار هوا )ایجاد خالء(  استفاده می شود .

وی ارلن تخلیه قرار قیف را به کمک یک در پوش مخصوص ر

داده سپس با اتصال یک لوله پالستیکی به لوله جانبی ارلن و ایجاد 

مکش به کمک دستگاه یا تلمبه مخصوص یا به کمک فشارآب . هوای داخل آن را خارج کرده ، در نتیجه مایع درون قیف به سرعت به داخل ارلن 

 مواد جامد جدا می شود  کشیده می شود و

 

 

  )کروزه چینی( بوته چینی

این وسیله از جنس فلز )نیکل( ، سفال ، گرافیت و چینی )سرامیک ( ساخته می شود .شکل آن استوانه 

ای یا مخروطی می باشد و دارای یک درب نیز بوده که برای جلوگیری از خروج مواد از داخل آن بکار 

تجزیه مواد استفاده می شود می رود .از بوته برای حرارت دادن مواد ، ذوب کردن ، خشک کردن و 

.بدین منظور آن را داخل دستگاهی به نام کوره الکتریکی یا اتوکالو قرار داده تا به آن دمای باالی 

درجه داده شود.برای جابجا کردن بوته چینی از گیره مخصوص خود ش استفاده می شود .هنگام  1111

و زیر آن را پایه به همراه مثلث نسوز قرار داده  گرم کردن  بوته چینی خارج از کوره ،آن را  بر روی سه

 چراغ گازی روشن می کنند .
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 کپسول چینی 

این ظرف ته گرد  ، با دهانه ای گشاد و مانند بشر دارای یک شیار می این وسیله شبیه بوته چینی می باشد با این تفاوت که 

ینی برای تبخیر سریع محلول ها)متبلورکردن ( ، برای ذوب از کپسول چ باشد که برا ی آسانتر ریختن مایع بکار می رود.

 کردن مواد با نقطه ذوب پائین و برای معین کردن قابلیت حل شدن مواد استفاده می شود .

 

 

 

 هاون چینی 

تفاوت این وسیله از جنس سنگ مرمر یا چینی و یا فلزی ساخته می شود . این وسیله شبیه هاون های معمولی  بوده با یان 

که کوتاه تر و دارای دسته هاون کوچک با لبه ای گرد . از هاون برای خورد کردن ، سائیدن  و نرم کردن مواد مختلف 

استفاده می شود . در بعض موارد از هاون چینی برای سائیدن برگ درخت به همراه الکل جهت جدا کردن کلرفیل از 

 برگ استفاده می شود .

 

 

 دسیکاتور )خشکانه (

این وسیله از فلز یا شیشه ساخته می شود . و به شکل قابلمه دو طبقه  و درب دار می باشد با توجه به 

شکل آن .از این وسیله برای آب گیری از مواد یا خشک کردن مواد و بافت های گیاهی ، جانوری  

)اسید استفاده می شود . بدین منظور ظرف زیری را از ماده جاذب آب یا رطوبت پر می کنند 

سولفوریک( سپس با قراردادن یک توری روی آن ظرف دوم راکه ته ندارد را روی آن قرار داده و 

درون آن موادی که قرار است خشک و آبگیری شوند قرار می دهند .البته بعضی از دسیکاتورها یک 

 د .ظرف می باشد و برای جدا کردن دو محیط از یک پایه یا توری جدا کننده استفاده می کنن

 

 

 

 اسپاتول )قاشق آزمایشگاهی(

ساخته می شود . و چینی این وسیله بیشتر از فلز و در بعضی موارد پالستیکی یا شیشه ای 

از این وسیله برای برداشتن دولبه پهن برای برداشتن مواد می باشد  یک دسته ویک یا  دارای

 مواد شیمیایی جامد استفاده می شود .
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 پایه وگیره و اتصاالت مربوط به آن   -4

 گیره لوله آزمایش 

 این وسیله از جنس فلز یا چوب  ساخته می شود .از این وسیله برای گرفتن 

 لوله آزمایش  استفاده می شود  

 توجه : هنگام حرارت دادن لوله آزمایش  هیچ گاه  دهانه آن را  روبه خود 

 و دوستان هم جوار خود نگیرید

 

 

 گیره بالن 

شبیه دست انسان می باشد اما با سه یا  چهار این وسیله فلزی  

 انگشت که به گردن بالن متصل می شود .

 از یک طرف به گیره و سه پایه متصل می شود. این وسیله

 

 

 

 گیره قیف دکانتور

 

 این وسیله از جنس فلز می باشد و در انتهای آن یک حلقه قرار دارد 

 که قیف جداکننده داخل آن قرار می گیرد این وسیله به کمک گیره 

 رابط به سه پایه وصل می شود .

 

 

 گیره بورت 

 

این وسیله فلزی شبیه گیره بالن می باشد اما 

با اندازه ای کوچکتر . که از یک طرف 

 ویر مقابل مشاهده می کنید .دارای گیره رابط می باشد .این گیره به شکل های دیگری نیز دیده می شود که در تص
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 گیره رابط 

 

 این وسیله فلزی برای متصل کردن گیره وسایل مختلف ، به سه پایه استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 گیره بوته 

این وسیله شبیه قیچی می باشد با این تفاوت که دارای لیه های خمیده می باشد .از این وسیله برای 

 چینی استفاده می شود .گرفتن بوته چینی یا کپسول 

 

 

 

 

 

 پایه و میله

پایه یکی مهمترین وسایل آزمایشگاه می باشد که برای بیشتر وسایل 

یک تکیه گاه مناسب می باشد بعضی از پایه ها مانند شکل نیاز به 

اتصال یک میله  فلزی دارد و بعضی دیگر پایه ومیله به هم متصل 

 می باشند.

 

 

 

 

 سه پایه 

این وسیله دارای سه پایه است که به یک حلقه یا مثلث فلزی متصل شده است .از این وسیله به عنوان تکیه گاه 

 بشر و... می باشد . –مناسب برای بالن 
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 توری نسوز 

 وسیله فلزی که به شکل توری می باشد و در میان آن از ماده نسوز استفاده شده است.

 .کرن شعله و برای اینکه به ظرف حرارت مستقیم نرسد استفاده می شوداز این وسیله برای یکنواخت 

 

 

 

 وسایل مخصوص برای برخی از آزمایش های خاص  -5

 ترازو 

این وسیله برای اندازه گیری جرم اجسام بکار می رود . این وسیله به شکل های مختلف دیده می شود . ترازوی 

 و....... البته امروزه از ترازو های دیجیتال استفاده می شود .ترازوی  دیجیتالی 1یک اهرمی ، دو اهرمی 

 

 

 

 چوب پنبه سوراخ کن 

این وسیله برای سوراخ کردن چوب پنبه ها یا واشر های پالستیکی بکار می رود . برای ایجاد سوراخ همیشه از کوچکترین 

وسیله استفاده مورد نظر از قسمت های بزرگتر  و باریکترین قسمت استفاده می شود.سپس با توجه به اندازه ومقطع سوراخ

 می شود .

 

 

 مبرد) دستگاه تقطیر(

این وسیله در آزمایشگاه بیشتر به صورت شیشه ای دیده می شود .این وسیله به شکل های مختلفی 

از این وسیله برای عمل تقطیر محلول ها و که در شکل های زیر دیده می شود   دیده می شود

استفاده می شود . در بکار  مایعات مختلف

 گیری این وسیله باید دقت کافی داشت .
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 سانتریفوژ

این وسیله دستگاهی است که با  استفاده از قانون گریز از مرکز مواد را از هم جدا می کند .این دستگاه به صورت دستی و برقی 

مخلوط مایع در می آورند و درون لوله آزمایش قرار داده و سپس وجود دارد . برای استفاده از این وسیله ابتدا مواد را به صورت 

داخل دستگاه قرار می دهند و با حرکت سریع می چرخد که در پایان مواد سنگین در ته لوله و موادسبکتر در قسمت باالی لوله 

 قرار می گیرند . از این دستگاه برای جداسازی اجزای خون استفاده می شود.

 

 

  

 

 الکترولیز )ولتامتر(دستگاه 

این وسیله شیشه ای از دو لوله بلند تشکیل شده است که منتهی به دو الکترود است .یک لوله شیشه ای هم در 

میان دو لوله دیگر قرار دارد که محل ریختن مایع مورد نظر است .در قسمت باالیی لوله ها شیری قرار دارد که 

 رج می شود .پس از تجزیه ماده به گاز از این محل خا

 از این وسیله بیشتر برای تجزیه آب به گاز هیدروژن و گاز اکسیژن  استفاده می شود .

 برای تجزیه محلول نمک طعام ، محلول سولفات مس ، محلول یدید پتاسیم و .....

 

 

 

 چراغ گازی )چراغ بونزن(

را تامین گرمای الزم ،هری از سوزاندن گاز این وسیله یکی از پر کاربردترین وسایل آزمایشگاه .با اتصال به گاز ش

 می کند .روش کار با این وسیله در آزمایشگاه آموزش داده می شود.

اتید که همیشه گرم ترین نقطه شعله مانند شکل رو به رو می البته باید این نکته را بد

 باشد.

 

 

 چراغ الکلی 

مایش های مختلف می باشد که از الکل موجود در این وسیله نیز مانند چراغ گازی منبع تولید انرژی برای آز

 برای خاموش کردن چراغ از قرار دادن درب چراغ روی شعله استفاده می کنند. مخزن آن استفاده می شود.

 

 

 

 

@oloom_789



 

 

 ایمنی در آزمایشگاه

 

بها ووسه    هنگام کار با اسیدها و باز ها مراقب باشید. اسیدها و بازها مایعات سوزاننده ای هستند که  ناایهد    _1

بخصوص ووستهای حساستر یا چشمها تماس حاصل کنند . این امرهمچنین برای مواد تصعید شهونده ای که  در   

 آزمایشگاه موجود اس  نیز صدق می کند .

اگر اسید ریخت  شد آن را با مقدار زیاد آب شسهت  وسه آ آنهرا بها م آهون آمونیهاو شستشهو دهیهد و          _2

 ب انجام دهید .درآخریکااردیگر این عمل را با آ

 

اگر باز ریخ  بامقدار فراوان آب عمل شستشو را انجام داده بعد برای شستشو از سرک  اسهتااده کنیهد و در    _3

 آخرازآب استااده کنید .

برخی مواد موجود درآزمایشگاه فرارند . اینگون  مواد را در م ل خنک نگاهداری کنید . بعضی از مهواد نییهر    _4

 چان قرار داد.اتر را باید در یخ

هرگز آب در اسید نریزید . در اثر این عمل مقداری حرارت تولید می شود ک  بصورت بخار خارج مهی کنهد .    _ 5

بخارآب ذرات اسید را با خود از ظرف خارج و در فضا وخش می کند و ممکن اس  خطراتی ایجاد کند . برای تهی  

 را قطره قطره در آب بریزید و هم بزنید. م آون اسیدها بخصوص اسید سولاوریک ، همیش  اسید

 

 هنگام مشاهده یا بوییدن ، صورت خود را مستقیماً باالی دستگاه قرار ندهید . _6

 

 هنگام گرم کردن لول  آزمایش نیز آنرا بسم  خود یا دیگران نگیرید ._ 7
 

 در آزمایشگاه حتماً از روووش آزمایشگاه استااده کنید ._8

 

 آزمایش ، وسایل را تمیز و مرتب در جای خود قرار دهید تا مشکآی ویش نیاید .وآ از اتمام  _9

 

. وآ از خاتم  آزمایش کمی صار کنید تا چنانچ  ابزار و وسایل کار شما در اثر حرارت گرم شهده انهد بتهدری     11

آنرا با مناع آب قطع  سرد شوند . در صورتیک  دستگاه با مناع آب ارتااط داشت  باشد قال از قطع حرارت ، ارتااط

 کنید . زیرا بعآ  کاهش فشار در دستگاه ممکن اس  آب بدون آن ناوذ و خطراتی ایجاد کند .

 

برای بو کردن هر ماده شیمیایی باید با تکان دادن دس  ، بخار آن ماده را ب  سهوی بینهی خهود برانیهد . از      _ 11

 ید .نزدیک کردن دهان  ی لول  ب  بینی خود جداً ورهیز کن
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فآزات قآیایی و قآیایی خاکی ) فآزات تند اثر( مانند سدیم ، وتاسهیم ، لیتهیم را در زیهر ناه  یها وهارافین        _12

نگاهداری می کنند . واکنش این فآزات با آب بسیار شدید اس  . این فآزات را با احتیاط و ب  مقدار خیآی کم بکار 

 برید .

 

 هرگز مواد شیمیایی را لمآ نکنید . _ 13

 

تمام اسید ها ی قوی یا اسید های معدنی مانند اسید کآرید ریک ، اسید سولاوریک و اسید نیتریک وقتهی   _ 14

ک  غآیظ هستند خطر ناو ترند و اگر رقیق شوند دس  زدن ب  آنها خطر کمتری دارد . معموالً خطر بزرگ اسیدها 

اسید های مختآف از عینک مخصوص استااده  واشیده شدن آنها ب  چشم اس  . وآ بهتر اس  هنگام آزمایش با

کنید . برخی از اسید ها مانند اسید سولاوریک و اسید نیتریک خطرناو ترند زیرا بیش از بقیه  اکسهید کننهده    

هستند . خطر اسید های آلی در حال  کآی از اسیدهای معدنی کمتر اس  ولی استثناهایی هم وجهود دارد مهث ً   

 اگزالیک خطرناکند . خطر آنها ب  عآ  سمی بودن آنهاس  . فنل )اسید فنیک ( و اسید

 

بازهای قوی مانند ئیدروکسید سدیم )سود سوز آور ( و ئیدروکسید وتاسیم )وتاس سوز آور ( میتوانند مانهد  _15

اسید ها ساب سوختگی شوند . بازهای ضعیف مانند ئیدروکسید کآسیم ) آهک مرده ( اگر مدت زیادی با ووسه   

تماس باشند ایجاد سوختگی می کنند . م آون بازهای رقیق تقریااً بی خطرند ، با وجود این هنگام تماس بدن در 

 با آنها باید ب فاصآ  م ل تماس را با آب شستشو داد .

 

ب  کار بردن جیوه : جیوه حتی در دمایی ک  آب یخ می بندد تاخیر می شود و بخار آن بی بو ، بی رنگ و بهی   _16

ک  تراکم آن نیز با افزایش دما بیشتر می شود . این بخار سمی اس  و روی دستگاه اعصهاب اثهر مهی    طعم اس  

گذارد . استنشاق بخار جیوه زیان آور اس  و ب  سهول  در اعضای بدن ناوذ می کند ، همچنهین اگهر وارد معهده    

 ر می کند .بشود یا با ووس  بدن تماس یابد جذب می شود ک  با ع ئم عصای و روانی تیاه

 

 چراغ الکآی را هرگز در کنار آتش ور نکنید ._17

 برای برداشتن مایعات می توان از وی   و یا قطره چکان استااده نمود . _._18

 ضایعات شیمیایی را در زبال  نریزید . بآک  در یک ظرف بزرگ مجزا ) سطل و ستیکی ( جمع آوری نمائید . _19

ح لهای هستند ) مث ً استون ، بنزین ، بوتانل ، دی اتیل اتر ( را در شیش  ههای  ضایعات شیمیایی ک  شامل _ 21

با درهای مطمئن بریزید . سطل مخصوص و شیش  های فوق الهذکر را هماننهد مهواد شهیمیایی دور از دسهترس      

 کودکان قرار دهید . این ضایعات را در م ل مناسای تخآی  نمایید .

 

رار مانند بنزین ، استن ، اتر ، الکل و نیایر آنرا هرگز نزدیک شعآ  باز نکنیهد . در  در شیش  های حاوی مواد ف_21

صورت بروز آتش سوزی برای خاموش کردن آتش از ک سون آتش نشانی ک  در آزمایشگاه موجود اس  اسهتااده  

 کنید .
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گازهها نیهز ایجهاد     هیچوق  مواد شیمیایی را نچشید . زیرا اکثراً سمی و خطرناو هستند . تهناآ برخهی   _22

 مسمومی  می کند . از نزدیک کردن بینی خود ب  این گازها شدیداً احتراز کنید .

» مواد شیمیایی را هیچوق  با دس  نااید گرف  و یا در کف دس  ریخ  اینکار را با انارو یا قاشق چینهی   _23

 و یا قاشق و ستیکی می توان انجام داد .« اس اتون 

ر ماده شیمیایی باید با تکان دادن دس  ، بخار آن ماده را ب  سهوی بینهی خهود برانیهد . از     برای بو کردن ه_24

 نزدیک کردن دهان  ی لول  ب  بینی خود جداً ورهیز کنید . شاید این کار خطر بزگی همراه داشت  باشد .

 

استااده کنید . در صهورت   هنگام کار با مواد و ابزار خطرناو ، همواره از عینک م افظ ) عینک آزمایشگاه (_25

 لزوم و بر حسب دستورهای داده شده از هود استااده کنید .

 

هر گون  کاغذ باطآ  ، مواد جامد و دور ریختنی را در ظرف مخصوص بریزید . هرگز چوب کاری  ، کاغذ صافی _26

 آن استااده کنید .و هر ماده کم م آون را در دستشویی وارد نکنید . تنها از قطره چکان یا لول  مخصوص 

همیش  ب  برچسب شیش  های حاوی مواد کام ً دق  کنید . اغآب ب  جای یک بار آنها را دوبار بخوانیهد . بها   _27

 وجود شااه  اسمی ، تااوت بزرگی بین کآرید وتاسیم و کآرات وتاسیم وجود دارد .

 

انید و همیش  مقدار ماده را متناسب بها  قال از برداشتن ظرف حاوی ماده شیمیایی ،برچسب آنرا ب  دق  بخو_28

مصرف انتخاب کنید . هیچگاه مواداضافی را ب  ظرف اصآی برنگردانید وآ ا برداشتن ماده مورد احتیاج ، ظهرف را  

 در جای خود قرار دهید .

 

 همیش  قال از آزمایش وسایل شیش  ای را نیر ترو خوردگی بررسی کنید ._29

 

زدیک ب  لا  ی میز قرار ندهید و آنها را وسط میز بگذارید ، ظرف بزرگ اصهآی را ،  هیچ وسیآ  شیش  ای را ن_31

 ک  م توی مواد شیمیایی هستند ، روی زمین و یا خیآی نزدیک ب  آن قرار دهید .

 

ماهوم دان  برن  : هر زمان ب  شما گات  شد ک  اندکی از یک ماده ی شیمیایی جامد را بردارید ماههوم دانه    _31

را فراموش نکنید . اندازه و حجم یک دان  برن  را در نیر بگیرید و معادن آن را ک  قاعدتاً ب  انتهای قاشهقک  برن  

 می چساد بردارید .

 

وقتی مواد شیمیایی را در یک لول  ی آزمایش گرم می کنید بهتر اس  ک  آن را روی شهعآ  به  حرکه  در    _32

ن نگیرید بآک  آن را رو ب  دیهوار نگه  داریهد . هرگهز یهک لوله  ی       آورید ، دهان  ی لول  را هرگز ب  طرف حاضرا

 آزمایش را بیش از یک سوم یا نصف ظرفی  ور نکنید تا هنگام جوشیدن م توی آن ب  خارج واشیده نشود .
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وقتی مواد شیمیایی را از ظرفی ب  ظرف دیگر می ریزید ، بازوهایتان را کام ً بهاز کنیهد و ظهروف را دور از     _33

 صورتتان نگهدارید .

 

انجام می دهیم . تها کهردن    7انتقان ماده جامد از ظرف ب  لول  آزمایش را توسط یک کاغذ تا شده ب  صورت _34

کاغذ ، هم ب  آن است کام می بخشد و هم ب  شما امکان می دهد ک  ب  آهستگی با انگش  خود ب  لا  کاغذ بزنید 

 از آن ب  اطراف نریزد .تا ماده شیمیایی راهی ظرف شود و چیزی 

 

موادی مانند قند و براده ی روی مطآقاً بی ضرر هستند ولی اگر با مهواد اکسهید کننهده ای نییهر کآراتهها و      _35

 ورمنگناتها مخآوط شوند قابل اناجار می شوند .

 

اد آلهی ( خطهر   مواد اکسید کننده احتراق را شدید تر می کنند . در برخورد با مواد سوختنی ) مانند تمام مو_36

اناجار یا احتراق وجود دارد . بین مواد خیآی خطرناو این گروه باید کآراتها و ور اکسیدها و ور کآراتها و همچنین 

 اسید ور کآریک را نام برد .

با توج  ب  اینک  کآرات سدیم و کآرات وتاسیم از مواد خیآی معمولی آزمایشگاه ب  حساب می آیند بایستی  _37

آنها نیز آگاه بود . هنگام مخآوط کردن آنها با مواد دیگر دق  و احتیاط بیشتری کرد و کام ً مراقب بود از خطرات 

ک  این مواد کوچکترین تماسی با اسید های قوی نداشت  باشند ، زیرا منجر ب  تشکیل دی اکسید کآر می شهوند  

بایستی آنها را از موادی از قایل گهوگرد  ک  سمی اس  . همچنین این تماس ممکن اس  ساب اناجارشود ، و نیز 

سولاید ها ، فسار ، قند ، الکآها ، ح لهای آلی ، ترکیاات آمونیاکی ، وودر فآزات ، روغنها یا چربیها و هر نوع گهد  

 ک  ب  سهول  اکسید ه می شوند دور نگهداش  .

 

 وص خود قرار دهید .وآ از اتمام آزمایش ، ظروف را تمیز بشوئید و هر یک را در جای مخص _38

 

برخی از مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه فرارند . اینگون  مواد را در م ل خنک نگاهداری کنید . بعضی  _39

 از مواد نییراتر را باید در یخچان قرار داد.
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