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دانشـكده   هايآزمايشـگاه سرپرسـت  و به  هآزمايشگاهي تكميل شد اين فرم بايد توسط دانشجوي دستيار پژوهشي براي انجام فعاليت
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  تاريخ:

  شماره:

 :پيوست

 

 

اينجانب راهنماي ايمني آزمايشگاه مهندسي عمران را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت همه موارد آن ميدانم.  -1

به عهده ميگيرم. اينجانب مسئوليت پيامدهاي همه فعاليتهاي خود را در آزمايشگاه   -2

بدون هماهنگي و فراگيري روش درست استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي از آنها استفاده نخواهم كرد.  -3

در آمادهسازي، انجام آزمايشها، جمعآوري و نظافت محوطه مورد استفاده براي آزمايشـها بـا پرسـنل آزمايشـگاه مسـؤوالنه   -4

همكاري خواهم داشت.

برنامهريزي فعاليت به گونهاي انجام خواهد شد كه در ساعات اداري بتوانم كار را به اتمام برسانم.  -5

در صورتي كه به هر دليلي خسارتي به ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي وارد شود، يا از عملكرد نادرست آنها آگاه شـوم ، آن را   -6

به سرعت به اطالع مسؤوالن آزمايشگاه خواهم رساند و از ابزار و تجهيزات آسيب ديده آزمايشگاهي جهت انجام فعاليتهـاي 

خود استفاده نخواهم كرد.

در صورتي كه بر اثر عدم رعايت ضوابط ايمني، بي دقتي, استفاده نادرسـت يـا بـدون اجـازه و بـدون آمـوزش الزم از ابـزار   -7

موجود در آزمايشگاهها توسط اينجانب، آسيبي به خود يا ديگران وارد شود، يـا بـه تجهيـزات آزمايشـگاه خسـار اتي برسـ  د،

مسؤوليت آن به عهده اينجانب خواهد بود و دانشكده عمران يا دانشگاه صنعتي شريف در اين زمينه مسؤوليتي ندارد.

مسئوالن آزمايشگاه يا دانشكده عمران در هر زمان با تشخيص اينكه اينجانب ضوابط استفاده صحيح از آزمايشگاه و تجهيزات  -8 
آن را رعايت نكردهام، حق دارند از حضور اينجانب در آزمايشگاهها جلوگيري كنند.
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 نکات ایمنی در آزمایشگاه تکنولوژی بتن

 نکات عمومی

 کنندگان از آزمایشگاه الزامی است.کلیه استفاده آگاهی از نکات ایمنی مندرج در این نوشتار برای 

 ی لنزها از ، استفادهخطرناک ییایمیمواد شدر هنگام کار با . حاضر شوند شگاهیدر آزمامناسب  لباس کارو  یمنیکفش ابا  دیبا کلیه افراد

 شود.توصیه نمی چشمی

 هیپا ی ومنیدوش ا ،یآتش نشان یپتو ،یمانند کپسول آتش نشان هاو روش استفاده از آن محل، در آزمایشگاه موجود یمنیا زاتیاز تجه 

 ی اطالع کامل حاصل نمایید.چشم شو

 .خوردن، آشامیدن، خوابیدن و سیگار کشیدن در محیط آزمایشگاه اکیداً ممنوع است 

  ًممنوع است.انجام هر گونه شیطنت، شوخی یا بازیگوشی در محیط آزمایشگاه اکیدا 

 و سایر  ها، میکسر بتنقالب د.شو زیکالس تم ای یکار فتیهر ش انیدر پاکف آزمایشگاه باید  .دیو مرتب نگه دار زیکار خود را تم یفضا

 .دیخود قرار ده یاصل یاز استفاده، ابزار را در جا پس ند. همچنین شو زیتم دیپس از استفاده باتجهیزات آزمایشگاه 

 دیرا قطع کن یابزار ای لهی، برق هر وسکاری زیقبل از تم . 

 دیکن یخطرناک در فاضالب خوددار یهازباله ای ییایمیمواد ش ختنی. از ردینگه دار زیرا تم شوییدست نکیس. 

 شورت زباله مریز صحیح دوردر مورد روش  شگاهیآزما مسئولسطل مناسب دفع شوند. لطفاً با یا  در ظرف یبه درست دیبتن با عاتیضا

 اقدام کنند. شیشده خود پس از آزما شیآزما یهانمونه دور ریختن صحیحدر اسرع وقت نسبت به  دیبا انجویدانشهمچنین  .دیکن

 یهابرق دور از محل یهامیکه همه س دیحاصل کن نانیبرق تماس ندارند. اطم یها میس ای زهایکه منابع آب با پر کنیدحاصل  نانیاطم 

 .اندنشده دهیخمیا  و فرسوده شوندیم ینگهدار ادهیتردد پ

 ( مواد خریداری شده برای آزمایشگاه باید دارای فرم اطالعات ایمنیMSDS.باشند ) 

 قبل از کار با مواد موجود در آزمایشگاه، فرم اطالعات ایمنی (MSDSآن ).ها را مطالعه نمایید 

 به  گردد و الزم است موضوعبدون مراقبت رها  آزمایشگاه نباید ،یبعد از ساعات ادار زاتیروشن بودن تجه ای شیدر صورت ادامه آزما

حال کار بودن ، در همچنین الزم است با چسباندن عالئم هشدار دهنده در نزدیکی تجهیزات روشناطالع داده شود.  مسئول آزمایشگاه

 تجهیز به صورت واضح اطالع رسانی گردد.

 ممنوع است شگاهیدر آزما دنیدو، بنابرایندر آزمایشگاه وجود دارد.  افتادن ای سر خوردن خطر. 

 استفاده این کار برای مناسب هایروشداشته باشد. حتما از  نیسنگ لیبلند کردن وسا ای ییبه جابجا ازیممکن است ن شگاهیکار در آزما 

 .بگیریدکمک  ،ازیدر صورت ن و دیکن

 دیگزارش ده مسئول آزمایشگاهرا به ی، سریعاً مراتب نشتادثه یا ح در صورت مواجهه با هر گونه. 

  مجاز هستند از آزمایشگاه استفاده نمایند.  کارشناس آزمایشگاهدانشجویان کارشناسی ارشد فقط در زمان حضور 

  توانند در همه ایام از آزمایشگاه استفاده نمایند.آزمایشگاه میکارشناس دانشجویان دکتری به شرط موافقت استاد راهنما و تأیید 

 

 مرتبط در دانشگاهتماس با مسئولین 

 ایمیل شماره تماس نام مسئولیت

 toufigh@sharif.edu 44646166 آقای دکتر توفیق مدیر آزمایشگاه

 - 02611062410 آقای علومی آزمایشگاهکارشناس 
 - 44646122 مرکز بهداشت و درمان دانشگاه کارشناسان بهداشت



 تکنولوژی بتننکات ایمنی در آزمایشگاه 

 هاکار با دستگاه

1 

 میکسر بتن
 

  انجام شود دهیآموزش د افرادتوسط  دیمتحرک بتن با کسریم کار با. 

   و  ارگرد و غبمحافظ ماسک  ،یمنیاکفش ایمنی با پنجه از جنس استیل، عینک مناسب مانند بتن الزم است از لباس کار در زمان اختالط
 مناسب استفاده شود. دستکش

  متحرک تماس نداشته باشد. یبا اجزا یفرد چیه کسرها،یهنگام کار با م 

  استفاده شود. دومذکر شده در بند  مناسبهای بتنی، الزم است از لباس کار هنگام ساخت نمونه 

  .دانشجویان موظف هستند قبل از خروج از آزمایشگاه، فضای کار خود را تمیز و مرتب تحویل دهند 
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 شیکر الک
 

  استفاده از آن روشن نکنید.  دستورالعملاطالع کامل از الک را بدون  کریش 

   تحت نظارت مستقیم مسئول آزمایشگاه، استاد مربوطه یا نماینده وی انجام شود.باید استفاده از شیکر 

  نمایید.گوش استفاده محافظ شود در هنگام روشن بودن دستگاه از به دلیل سرو صدای ناشی از شیکر، توصیه می 

   فاصله بگیرید.از دستگاه  روشن بودن شیکرهنگام  

  مطلع سازید.را  افرادی که در نزدیکی محل دستگاه هستند، شیکر روشن کردن قبل از 

3 

 دستگاه بارگذاری هیدرولیکی
 

   استفاده از آن روشن نکنید.  دستورالعملاطالع کامل از را بدون دستگاه بارگذاری 

   تحت نظارت مستقیم مسئول آزمایشگاه، استاد مربوطه یا نماینده وی انجام شود.باید  بارگذاری دستگاهاستفاده از 

   الزم است از کفش ایمنی با پنجه از جنس استیل و  ها یا وسایل روی پا وجود دارد. بنابراینکار با دستگاه امکان افتادن نمونهدر زمان
 مناسب استفاده شود. دستکش

   هستند قبل از خروج از آزمایشگاه، فضای کار خود را تمیز و مرتب تحویل دهند.دانشجویان موظف  
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 کاتر بتن
 

   پیدا نکنندتماس  دستگاه چرخان یها غهیبا ت افراد تا بستکار به  دیرا با احتیاط نیشتریب، کاتردر هنگام روشن بودن . 

  رکاتکند از یکار نم ایآب وجود ندارد  انیشوند. اگر جریها کنترل م غهیت یمثبت آب رو انیجر توسط کاتر کار بااز  یذرات معلق ناش 
 .دیاستفاده نکن

   جویان ممنوع استدانشکلیه برای  کاترکار با. 

5 

 ذرات معلق در هوا
 

  و سرباره کوره بلند دانه  یخاکستر باد مان،یشن و ماسه خشک، س ییاز جابجا شگاهیآزما نیخطرات ذرات معلق در هوا در ا یمنبع اصل
 نینگو فلزات س سیلیس زیذرات ر یمواد حاو نیکه ا یی. از آنجاشودناشی میبتن  کسریم این مواد داخل ریختنهنگام  ژهیبه و ،شده یبند

 استفاده کرد.  N-95 یاز ماسک تنفس دیبا کار با این موادهستند، در صورت  ی(و خاکستر باد هسربار ارتباط بادر )

  کرد.  استفاده کسریم یرو درپوش کیاز  الزم است ،تا در هوا معلق نشوند اندهشدنتوسط آب مرطوب  یبه اندازه کاف مذکورکه مواد  یزمان تا 

  عمل تهویه را انجام دهد ،کسریم این مواد داخل ریختنهنگام  تا باشد یقفس یهوا یفن خروج کیمجهز به  آزمایشگاه باید. 
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 مقاومت سایشی بتن تستدستگاه 

  

  یاستفاده از ماسک تنفس N-95  است. یالزام یشیسامقاومت  تستهنگام کار با دستگاه 
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 کوره
 

  و  یآتش سوز ،یبرق گرفتگ یخطرات ذاتبنابراین است.  ازیمورد ن ییولتاژ باال ،گرادیدرجه سانت 055از  شتریب یدما رسیدن به یبرا
 وجود دارد.  دیشد یسوختگ

  نیست.به کوره وصل  یشل میس چیشده است و همتکی  نیزمبه  یکه کوره به درست دیحاصل کن نانیاطم 

  کوره خاموش شود.  ،قبل از باز کردن درب 

   داغ به نظر  ایدرخشند ینم شهیهمدر دمای باال لزوماً مواد  : به یاد داشته باشیدگرادیدرجه سانت 0055تا  055 نیباال ب یدما درکار
 شود.یبافت مبه  دیشد بیباعث آس هالمس آنرسند، اما ینم

  ،حرارتی، کفش پنجه بسته با جوراب، روپوش آزمایشگاهی،  دستکش ،یمنیاعینک بپوشید: مناسب لباس کار  قبل از روشن کردن کوره
 محافظماسک  شیلد صورت، شلوار بلند و در صورت لزوم،



 آزمایشگاه تکنولوژی بتن نکات ایمنی در

 ییایمیمخاطرات ش

1 

 سیمان پرتلند: 

 شود.یچشم م بیپوست و آس دیشد یپرتلند مخلوط با آب باعث سوختگ مانیاز حد در معرض س شیقرار گرفتن ب 

 شود. یداخل یاندام ها ایبه دهان، گلو  بیممکن است باعث آس بلع 

 باعث سرطان شود. ایبرساند  بیها آس هیمدت ممکن است به ر یطوالن استنشاق 

2 

 خاکستر بادی: 

 پوست شود.  ایچشم ها  ،یدستگاه تنفس کیممکن است باعث تحر یخاکستر باداز حد در معرض  شیقرار گرفتن ب 

  :شود. دیممکن است با رطوبت )عرق( تشد کیتحرمواد قلیایی 

 مزمن شود. تیبرونش ای یویر بروزیممکن است باعث ف یخاکستر باداستنشاق : مزمن 

3 
 : شده یسرباره کوره بلند دانه بند

 شودیم هاو ریه به چشمان بیآس ،پوست دیشد یمنجر به سوختگاین ماده از حد در معرض  شیقرار گرفتن ب. 

4 
 دوده سیلیس: 

 د.باشن زاسرطاند نتوان یاست که م یمواد یحاو ، زیرااست مضر باشد ممکن اگر استنشاق شود 
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 کاهنده آب پلی کربوکسیالت: 

 شود. تیسبب حساس یممکن است با تماس پوست 

 شود.یم یتنفس یمجار کی: باعث تحراستنشاق 

 کننده باشد. کیتحر یها کمچشم ی: ممکن است برایچشم تماس 

6 

 کاهنده آب لیگنوسولفونات: 

 شود. یم یتنفس یمجار کیاستنشاق: باعث تحر 

 بافت شود. بیتواند منجر به آس یم یمدت چشم یطوالن تماس 

 و خارش شود. یو قرمز کیتواند منجر به تحر یمدت با پوست م یطوالن تماس 

 (هیکبد و کل به بیآس) مضر است دنی: در صورت بلعبلع 
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 حباب هوای مصنوعی: 

 استنشاق: مضر 

 شود یاحتمال یها یو سوختگ دیشد کیتواند باعث تحر یپوست: م 

 شود. هیقرن یاحتمال بیو آس یو سوختگ دید یو تار ،یپارگ ،یقرمز د،یشد کیتواند باعث تحر ی: خورنده. مچشم 

 به دهان، گلو و معده شود یو دائم دیشد بیتواند باعث آس ی: مخورنده 
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 محلول کلسیم کلرید: 

 چشم و پوست شود یجزئ کیممکن است باعث تحر. 

  بلع ممکن است باعث تهوع شود. 
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 گرانول سدیم هیدروکسید: 

  :شود. دیممکن است با رطوبت )عرق( تشد کیتحرمواد قلیایی  

 خورنده، محرک، نفوذ کننده: در صورت تماس با پوست 

 محرک، خورنده: یتماس چشم 

 خطرناک است.  اریبس آن استنشاق یا دنیبلع 
 


