
 تکنولوژی بتننکات ایمنی در آزمایشگاه 

 هاکار با دستگاه
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 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 

2 

 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 
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 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. 
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 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،


