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  مقدمه
مـي توانـد در كليـه        اصول حاضر . تاين بخش ، به عنوان راهنمايي در آزمايشگاههاي شيمي ، تدوين شده اس            

مانند آزمايشگاههاي تحقيقـاتي ، تـشخيص طبـي و    . آزمايشگاههايي كه به نحوي از مواد شيميايي استفاده مي كنند     
  .كنترل كيفيت ، مورد استفاده قرار گيرد 

برنامه ريزي صحيح و درك موقعيتهـا       . مايشگاه مي بايستي ايمني به طور كامل رعايت شود            جهت كار در آز      
سئوالي كه پـيش از انجـام هـر آزمـايش در            . مي تواند از بسياري از صدمات احتمالي در آزمايشگاه جلوگيري كند            

بـستگي بـه ميـزان اطـالع از     ؟  پاسخ به اين سـئوال    . …ذهن نقش مي بندد اين است كه چه اتفاقي خواهد افتاد اگر             
بنابراين ميزان اطالع از پايداري ، فعاليت       . خطرات احتمالي ناشي از كاربرد مواد شيميايي و ابزار مورد استفاده دارد             

 به  كار گيري احتياطـات الزم و برنامـه ريـزي بـراي               …، قابليت اشتعال ، درجه سميت مواد شيميايي مورد استفاده           
  :موارد زير استايمني در آزمايشگاه  شيمي نيازمند .  امكان پذير خواهد نمود پيشگيري از حوادث را

  عالقه فرد به حفظ سالمت خويش و همكاران  ) 1
  رعايت قوانين ويژه آزمايشگاه  ) 2 

لذا مـسئوليت ايجـاد     . مورد اول را مي توان روحيه ايمني ناميد كه بخش ضروري پيشگيري از حادثه مي باشد                 
منيت در محيط آزمايشگاه  به عهده مدير آزمايشگاه  است و هر يك از كارمندان ، مسئول حفظ ايمني                    بهداشت و ا  

نديده و افرادي كه از خارج وارد آزمايشگاه  مي شوند ، مجاز             آموزش  بنابراين كاركنان   . در كار خود خواهند بود      
  .به كار با مواد شيميايي نيستند مگر تحت نظارت فرد متخصص 

 حاضر به عنوان راهنما و در راستاي يكسان سـازي دسـتورالعمل ايمنـي در آزمايـشگاه شـيمي آب و                      مجموعه
لذا ارائه نظرات و پيشنهادات كارشناسي در اين زمينه موجب بهبـود مطالـب و تكميـل                 . فاضالب تهيه گرديده است   
  .نهايي دستورالعمل مي گردد

  
  

، پس از اجرا درصنعت نفت و در راستاي بهبود روشها و مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد
را مي توانند از   پيشنهادات اصالحي خودHSEرؤساي محترم / ، مديريت ها زيست محيطيبرنامه هاي 

اقدامات .  وزارت نفت ارسال نمايندHSE شركتهاي اصلي ذيربط به اداره كل HSEطريق مديران 
رار خواهد گرفت و شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر ق

  .الزم است موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات در نظر گرفته شود. شد
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  : هدف 
آشنايي كليه پرسنل شاغل در آزمايشگاههاي صنعت نفت از ضوابط ايمنـي و پيـشگيري از خطـرات احتمـالي ناشـي از                      

  اد شيميايي آزمايشگاهيكار با وسايل و مو
  

  :دامنه كاربرد 
  كليه آزمايشگاههاي صنعت نفت 

  
  : مسئول

  كارشناس مسئول آزمايشگاه
  
  

  :مراجع 
1- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , 20th Edi , 1998 

  
 ره وري صـنعت آب و فاضـالب كـشور   دستورالعمل هاي آزمايشگاهي آب و فاضالب ، مركز تحقيقـات بهبـود بهـ        ـ2

  1374سال، 
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  قوانين ايمني در آزمايشگاه 

هرچند تعداد قوانين موجود در مورد كار در آزمايشگاه  شيمي محدود اسـت ، ولـي تمـامي ايـن قـوانين بايـستي بـا                    
  . ايشگاه شود  يا اخراج كارمند از آزم مقررات مي تواند منجر به تعليقجديت رعايت شود و عدم رعايت

  :موارد مشروحه زير قوانين پيشنهادي در مورد تكنسينهاي تمامي آزمايشگاهها  مي باشد 
 ـــ هرگز در آزمايشگاه به تنهايي كار نكنيد ، حداقل بايستي بتوانيـد در صـورت نيـاز بـه راحتـي بـا شـخص ديگـري                        1

  . در ميان بگذاريد هميشه حضور خود را در آزمايشگاه با شخص ديگري. تماس حاصل كنيد 
  . ـــ جعبه كمكهاي اوليه را در محلي كه به راحتي قابل دسترس باشد ، قرار دهيد 2
  . آتش نشاني را در اختيار داشته باشيد و ـــ شماره تلفن خدمات پزشكي و آمبوالنس 3
  . ممنوع است  ـــ استفاده از دخانيات در محيط آزمايشگاه مطلقا4ً
  . ممنوع مي باشد نابجا در محيط آزمايشگاه خطرناك بوده و قطعاً ـــ شوخي و حركات 5
  .  ـــ از محيط آزمايشگاه جهت صرف غذا و مايعات نبايستي استفاده شود 6
  . ـــ داشتن موهاي بلند و لباسهاي گشاد در محيط آزمايشگاه مي تواند خطر ساز باشد 7
نوع الستيك  يا عايق بوده و نسبت به جذب          از   كف كفشها بايد      ـــ هميشه از كفشهاي مناسب استفاده نماييد ، جنس         8

  .آب و مايعات مقاوم باشد 
از .  ـــ كليه ظروف شيشه اي لب پريده و ترك دار را در ظروف مخصوصي جهت دور انداختن ، يا تعمير قرار دهيد                        9

  .  ريختن اين گونه ظروف به داخل ظرف زباله خودداري كنيد 
  .نكنيد دستگاهي را كه با آن آشنايي نداريد ، راه اندازي كنيد  ـــ هرگز سعي 10
  .دن ـــ افرادي كه با نحوه استفاده و نگهداري دستگاه اتوكالو آشنايي ندارند ، نمي بايست از اين دستگاه استفاده كن11
  . ـــ وسايل الكتريكي بايد داراي اتصال زمين باشند12
  .هنگامي كه از آنها استفاده نمي كنيد آنها را خاموش كنيد.  فرض كنيد  ـــ اجاق هاي برقي را هميشه داغ13
  . ـــ از ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي براي هيچ مقصود ديگري استفاده نكنيد 14
  . ـــ هنگام حمل محلولها يا ابزار داغ از دستكشهاي محافظ و يا گيره استفاده نماييد 15
  .قات كار در آزمايشگاه  و هنگام كار با مواد شيميايي ضروري است  ـــ حفاظت از چشمها در تمام او16
  . ـــ از انجام آزمايشات غير مجاز بايستي پرهيز شود 17
ي بـر چـسب بزنيـد ، برچـسبها بايـد همـراه بـا توضـيحات و                   ا ـــ روي كليـه ظـروف حـاوي محلولهـاي آزمايـشگاه            18

  .مالي مورد لزوم باشند اخطارهاي احت
  هنگامي با مواد كار كنيد كه اطالعات كافي در مورد قابليت اشتعال ، نوع واكنش  و درجه  ـــ تنها 19
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  .سميت آنها داشته باشيد خورندگي و 



 

تهيـه و در اختيـار      ) MSDS(در رابطه با موادشيميايي مورد استفاده در آزمايشگاه اطالعات مربوط به ايمني مواد                -20
  .باشد

  . مايعات به داخل پيپت و يا هر ظرف ديگري استفاده نكنيد راي كشيدنبهرگز از مكش با دهان   -21
  .ازي اسيد به وسيله آب ، همواره اسيد را آهسته و با همزدن مداوم به آب اضافه كنيد رقيق س هنگام - 22
  . از ريختن مواد آلي فرار و يا جيوه به داخل مجراي فاضالب خودداري كنيد  -23
ه و سـپس  و قليايي ، كه قصد دور ريختن آنها را داريد ، با حجم هاي زياي از آب رقيـق كـرد                    ي   محلولهاي اسيد   - 24

  در مجراي فاضالب بريزيد 
  . نمونه هاي باكتريولوژيكي يا سمي نبايد در دسترس افراد ديگر قرار بگيرد  - 25
  .رش شود خط مشي مناسب جهت گزارش حوادث تدوين و با استفاده از فرم مناسب حوادث گزا-26
  .براي پرسنل آزمايشگاه انجام شود) پزشكي( آزمايشات دوره اي -27
پيش از آنكه ظروف شيشه اي را جهـت نظافـت كنـار           . در پايان هر روز  مدت زماني را به نظافت اختصاص دهيد              -28

  .بگذاريد ، همه آنها را خالي كرده و با آب بشوئيد 
  : پيش از ترك آزمايشگاه -29

  

  .چراغها ، شير هاي آب ، گاز و دستگاههاي مكنده را خاموش نمائيد : كليه سيستم ها از قبيل  )     الف 
  .را ببنديد )   Hood( در پوش سيستم تهويه )      ب 
  .آزمايشگاه  را خاموش كنيد كليه چراغهاي )     ج 
  .آزمايشگاه  و دفتر كار را قفل كنيد در ورودي )     د 

  : كه بايدني در آزمايشگاه را به خاطر داشته باشيد و اين اصل ايم -30
  

  هميشه مراقب باشيد
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  موارد كلي  به هنگام كار در آزمايشگاه

ايمنـي يـك مـسئوليت دو جانبـه بـوده  و             . ايمني در كار بيانگر طرز برخورد و آگاهي از خطرات بالقوه است             
اين همكاري به اين معني است كه هر فردي بايـد روش هـا و       . شدآزمايشگاه مي با  نيازمند همكاري كامل همه افراد در       

  :او بايستي . احتياجات الزمه ايمني را در نظر داشته باشد 
  . ـــ كليه دستور العملهاي ايمني را رعايت كند 1
جـي ،   دربهـاي خرو ، دوشـهاي آب ، وسـائل اطفـاء حريـق   :  ـــ به محل كليه تجهيزات ايمني و طرز كار آنها از قبيـل   2

  .تشوي چشم و پتو هاي مخصوص آتش نشاني آشنا باشد محلهاي مخصوص شس
  .د كه تجهيزات ايمني به آساني قابل دسترسي و استفاده باشد صل كنا ـــ اطمينان ح3
   ـــ پيش از قبول هر نوع كار آزمايشگاهي به احتياطهاي الزم و روشهاي كار در شرايط اضطراري4

  .توجه داشته باشد
  .د موجود در مراحل آزمايش را بشناسآزمايش خطر هاي بالقوهقبل از شروع هر  ـــ 5

  :هنگام كار . بسياري از حوادث ، ناشي از عدم تمركز و عدم پيروي از دستورالعملهاي موجود است 
  رد آگاه باشيد چرا كه ممكن است قرباني اشتباهات ديگران شويد ـــ از آنچه در پيرامونتان مي گذ 1    

   ـــ هرگز در دادن تذكر به شخصي كه با انجام آزمايش  ناصحيح و عدم رعايـت مقـررات ، ايمنـي را بـه مخـاطره                            2    
  .مل و درنگ نكنيد أمي اندازد ، ت

مالقاتهـاي شخـصي در     . اجازه حضور ندهيد  ،   به افرادي كه وجودشان در انجام آزمايش ها غير ضروري است            ـــ   3    
  . در انجام كار شده و مي تواند خطرناك باشدآزمايشگاه موجب وقفه

واكنش ممكن است خطرنـاك  مصرفي در   ـــ ايجاد تغييرات خود سرانه  در آزمايشها ، از قبيل تغيير در مقدار مواد                 4   
  .باشد

  . ـــ  هرگز يك واكنش شيميايي را كه در حال پيشرفت است ، از نظر دور نداريد 5  
  .مراقب برگشت ناگهاني و يا تغيير مسير ديگران باشيد . يكديگر را هل ندهيد . يد  ـــ در آزمايشگاه ندو6  
 ـــ اگر در حال حمل وسايل و مواد شيميايي زمين خورديد ، سعي كنيد از تماس آنها با خـود و ديگـران جلـوگيري                          7 

  .كنيد 
اريـد و راهروهـا را از وسـايلي همچـون      ـــ جهت جلوگيري  از خطرات احتمالي ، كشو هـا و كابينتهـا را بـسته نگهد             8 

  .صندلي ،  جعبه و ظروف اضافي ، خالي كنيد 
 ـــ با جمع كردن قطعات يخ ، در پوش هاي شيشه اي و اشياء كوچك از كـف اتـاق و نيـز بـا خـشك كـردن نقـاط                                9 

  . كنيدخيس از خطر لغزش جلوگيري
  .يخچالهاي ويژه نگهداري مواد شيميايي خودداري كنيد ـــ از نگهداري مواد غذايي در مجاورت مواد شيميايي در 10
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  نحوه قرارگيري وسايل و دستگاهها 

اثاثيه موجود در فضاي آزمايشگاه بايستي طوري مرتب شوند كه از فـضاي موجـود ، حـداكثر اسـتفاده بـه                       -1
  . عمل آمده و نيز شرايط كاري مناسب و ايمني حاصل گردد 

باشـد تـا جـاي كـافي بـراي عبـور            )  سانتي متر    120حدود  (  فوت   4ايستي  حداقل به اندازه      عرض راهروها ب   -2           
  .كاركنان و تجهيزات وجود داشته باشد 

  . ميز هاي كار بايستي از صندليها جدا باشند  -3          
ضـطراري داشـته     تمامي آزمايشگاهها مي بايستي محلي جهت شستشوي چشم ها و يك دوش جهت مواقع ا                -4          

  .دباشن
  

  سيستم هاي هواكش و تهويه

در صورت وجود بخـارات قابـل اشـتعال،         .  بايد مجهز به هواكش و سيستم تهويه ماسب باشند         آزمايشگاهها -1
  . پيش بيني شودExplosion Proofموتور 

ب از ساختمان هواكش مي بايستي به طور جداگانه مجهز به تهويه بوده و هواي خروجي در فاصله اي مناس          -2
  .به خارج هدايت گردد 

جهت جايگزيني هواي خارج شـده بايـستي گـردش هـوا از طريـق سيـستم هـاي مناسـب در داخـل فـضاي                            -3           
  .  آزمايشگاه صورت گيرد

بهترين نوع طراحي سيستم هواكش به ترتيبي است كه سرعت جريان هواي آن در شرايطي كه كليه درهـا بـاز                     
   فـوت مكعـب    150در دقيقـه و در صـورت كـار بـا مـواد سـمي از                 )  متر مكعـب     1 /7حدود  ( وت مكعب    ف 60باشد از   

  .در دقيقه كمتر نباشد )  متر مكعب 4حدود  ( 
  .ي ضد جرقه باشدچنانچه مواد مورد استفاده ، داراي بخارات قابل اشتعال باشند ، پروانه هواكش بايست -4          
ــ منظـــور تخليـــه بخـــارات خ در صـــورتيكه -5             ده باشـــد سيـــستم بايـــد نـــسبت بـــه خورنـــدگي مقـــاوم ورنـ
              .  باشد

سيستم كنترل كل تهويه بايستي در خارج هواكش قرار داشته و در هنگام بسته بـودن دريچـه هـواكش ، قابـل        -6         
  .راه اندازي باشد 

ظه هود قرار گيرند تا در حين دسترسي ، انسان از گزند صـدمات  كليدهاي قطع و وصل بايستي در خارج محف     -7         
  .ناشي از گازها و ذرات در امان باشد 

بايـد در   و هـواكش    شاني، چـشم شـوي، دوش ايمنـي، هـود            كليه تجهيـزات ايمنـي نظيـر كپـسولهاي آتـش نـ             -8        
  .بصورت ماهيانه بازديد شودآزمايشگاه موجود باشد و 
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  دن مواد نگهداري و انبار كر
  . ، تجهيزات و ظروف شيشه اي باشندكليه آزمايشگاهها بايستي داراي فضاي كافي جهت نگهداري مواد -1
  .يك گالن نگهداري شوند  محلولهاي اشتعال پذير نبايستي در بطري هاي شيشه اي بزرگتر از  -2
ارج از آزمايـشگاه انبـار   يـا خـ  بايـستي در ظـروف مخـصوص و         )  ليتر   4حدود  (  مقادير بيش از يك گالن        -3

  .شوند
مخصوصي كه هواي داخل آن قابـل    در صورت امكان جهت نگهداري مواد اشتعال پذير مي بايست قفسه         -4

  .تهويه باشد در نظر گرفت 
  . در محيط آزمايشگاه  نگهداري نشوند سيلندرهاي تحت فشار يا گازهاي مايع -5
حوه نگهداريشان با  هم ناسازگار است در كنار هم ويـا در يـك               از نگهداري مواد شيميايي كه ويژگيها و ن        -6

  .قفسه خودداري شود 
  .پادزهر مناسب براي هر تركيب شيميايي بايستي در دسترس باشد  -7            
  . صورت گيردFire Proof نگهداري و انباركردن مواد شيميايي قابل اشتعال در كابينتهاي -8            

  
  گاهاداره آزمايش

  . اداره صحيح آزمايشگاه نقش مهمي در كاهش ميزان حوادث دارد 
  . اتاقها بايستي پاكيزه و مرتب باشند  -1
 .كف اتاقها ، قفسه ها و ميز ها بايستي عاري از هر گونه آلودگي و وسايل غير ضروري باشند -2

  . هر ماده شيميايي كه بر روي ميز هاي كار مي ريزد بايستي فورا پاك شود  -3
مرتب و تميز نگهداشتن محل كار نشاني از عالقـه ،           . يك آزمايشگاه نا مرتب محل خطرناكي براي كار است               

  .ذوق شخصي و احتياط است 
  . راهروهاي منتهي به خروجي ها و پله ها بايستي خالي از هر مانعي باشد  -4
 .ستفاده شود جهت دور انداختن ظروف شيشه اي شكسته بايد از محفظه هاي فلزي بر چسب دار ا -5

 مايعات اشتعال پذيري كه با آب مخلوط نمي شـوند و همچنـين تركيبـات خورنـده اي كـه احتمـال آزاد                        -6
  .كردن بخارات سمي دارند ، هرگز نبايد در مجراي عمومي فاضالب تخليه شوند 

اننـد   حاصل كنند كه تجهيزاتي كه داراي قسمتهاي چرخنده هـستند م            اطمينان متصديان آزمايشگاه بايستي   -7
پمپهاي خالئي كه به وسيله تسمه مي چرخند در هنگام اسـتفاده داراي حفـاظ بـوده و حفاظهـا هميـشه در                       

  .محل اصلي خود قرار داشته باشند 
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 در صورتيكه جابجايي وسايل سنگين آزمايشگاهي الزامي باشد بايستي از وسايل چرخ دار مخصوص اين    -8
 . باالبرهاي مناسب در دسترس قرار داشته باشند كار استفاده شود ، در غير اين صورت بايستي



 

نحوه دفع مواد زايد خطرنـاك و نگهـداري موقـت آنهـا مطـابق دسـتورالعمل هـاي مربوطـه مـورد توجـه                          -9
 .قرارگيرد

 وجود آشكارساز دود در آزمايشگاه ضروري است تا در صورت بروز آتش سوزي سيـستم بـرق و گـاز                     -10
 .بصورت اتوماتيك قطع شود

  
  حتياطياقدامات ا

  

  البسه و تجهيزات ايمني شخصي 
  

 باشند كه در مواقع ضروري به آساني در دسترس قرار           لباس و تجهيزات ايمني   آزمايشگاهها مي بايستي داراي      -
  .گيرند 

سروكار دارند در نظر گرفته شـود   تمهيدات ويژه اي نيز بايستي جهت كاركناني كه با مواد خطرناك    همچنين -
  :از جمله 

  ت چشم ها  حفاظ   - 
  . حفاظت بدن ـــ پوشيدن روپوش آزمايشگاهي ضروري است    - 

   حفاظت از دستگاه تنفس   -  
   حفاظت پاها    -  
   حفاظت دستها   -  

  
  صدمات بدني 

سوختگيها ،  جراحتهاي چشمي و مسموميتها ، آسيب هايي هستند كه كاركنان آزمايشگاه مي بايستي بيـشتر                   -
  .ه داشته باشند از همه به آن توج

اين به آن معني اسـت كـه تمـامي          . حوادث مي باشد    بروز   اولين تاكيد در آزمايشگاه در مورد جلوگيري از           -
  . روش هاي ايمني شناخته شده در نظر گرفته شود 

به كار گيري تجهيزات مورد لزوم جهت حفاظت شخصي و اعمال كنتـرل صـحيح بـر مـواد سـمي از لحظـه            -
  . شود تماس شروع مي 

 مشاور پزشكي آزمايشگاه مي بايستي نحوه اجرا و ابزار مورد نياز جهت انجام كمك هاي اوليه را در اختيار                  -
  .آزمايشگاه قرار دهد 
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  رفتار در شرايط اضطراري 
  :در هنگام وقوع وضعيت اضطراري 

  
نام خود  . ش نشاني گزارش نماييد      مركز آت  ياامداد   ـــ چگونگي و موقعيت وضعيت اضطراري را به يك ايستگاه            1

موقعيت افراد بيهـوش ، سـوخته و يـا آنهـايي كـه در محـل                 . ، شماره تلفن ، آدرس ساختمان و طبقه را اطالع دهيد            
  .علت بروز حادثه نيز بايد گزارش گردد . خطرناكي هستند را گزارش كنيد 

  . ـــ افراد ديگر را نيزاز موقعيت اضطراري ، مطلع سازيد 2
  
  .جود داشته باشد . ـــ افراد مجروح را حركت ندهيد مگر امكان جراحت بيشتر در محل استقرار فعلي آنها 3

متي ضـروري اسـت        در زماني كه منتظر رسيدن كمك هستيد ، آرامش خود را حفـظ كنيـد و آنچـه  بـراي سـال             
  :بعضي از اين موارد عبارتند از. انجام دهيد

  . ركت ندهيد و آنها را گرم نگهداريد  ـــ افراد مجروح را ح1   
 ـــ اگر مواد شيميايي بر روي بدن شخصي ريخته است ، شخص را زيـر دوش آب بـرده  و ناحيـه اي را كـه تحـت                       2   

 دقيقـه چـشم را بـا آب فـراوان           15اگر مواد شيميايي وارد چشم شده باشد بـه مـدت            .  را كامال بشوئيد     ،تاثير قرار گرفته  
  . بشوئيد 

  . ـــ در مواقع بروز شوك و هنگام انتقال مجروحين وجود يك پتو ضروري است  3   
 ـــ اگر لباس شخصي آتش گرفته باشد او را با آب خيس كنيد  ، يا در يك پتو ، روپوش و يا هر پوشـش ديگـري                             4   

مي لباسهاي آلـوده بـه      تما. كه در دسترس است بپيچيد تا آتش خاموش شود و در صورت لزوم او را كف اتاق بغلتانيد                   
پارچه تميز و محتوي كيسه يخ را روي نقاط سوخته بـدن            . ثر را با آب بشوئيد      أميايي را بيرون آورده و  نقاط مت       مواد شي 

  .  اقدامات پزشكي را به عمل آوريد اًشوك فرد را در پتو پيچيده و سريعشخص مصدوم بگذاريد و براي جلوگيري از 
جريان برق و گاز را .  استفاده كنيد  آتشخاموش كردن   روش مناسب جهت    تش سوزي ، از      ـــ  در صورت بروز آ      5   

  .قطع كرده و همچنين در ها را براي جلوگيري از انتشار آتش ببنديد  
 به فضاي آزاد انتقال داده شود و درمان         ثير دود و يا گاز گرفتگي قرار گيرد ، مي بايستي فوراً           أ ـــ اگر كسي تحت ت     6   

  .اعمال شود شوك 
در صورتيكه نبض وجود داشته باشد ، امـا تـنفس قطـع           .  ـــ تنفس و ضربان قلب مصدوم را مورد بررسي قرار دهيد             7   

اگـر نـبض وجـود نداشـته باشـد ، شخـصي را بـراي رسـانيدن كمـك                    . شده باشد ، تنفس دهان به دهان را آغـاز كنيـد             
 ريه نكنيد ، مگر آنكه صالحيت كافي انجـام دادن ايـن             يت احياء قلب  هرگز سعي در انجام عمليا    . اضطراري اعزام كنيد    

  . عمل را داشته باشيد 
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 ـــ خونريزيهاي شديد را به وسيله فشار كم يك دست و با گذاشتن يك پارچه استريل و تميز بر روي كـل زخـم                         8
يـه هـاي ديگـري از پارچـه اضـافه      اگر خون به همه پارچه نفوذ كرده باشد ،آن را بلند نكنيد ، بلكـه ال          . كنترل كنيد   



 

. در صورتيكه نياز به كمكهاي اوليه باشد ، محل را به وسـيله بانـد بـا فـشار ببنديـد                      . كنيد و فشار دست را كم كنيد        
  .براي جلوگيري از يك شوك ، شخص مصدوم را در يك پتو بپيچيد و اقدامات فوري پزشكي را انجام دهيد 

در غيـر ايـن صـورت بـه     . ريان برق است ، دست نزنيد و ابتدا بـرق را قطـع كنيـد               ـــ به شخصي كه در تماس با ج        9
  .رسيدشدت به شما  آسيب خواهد 

  
  طرز كار با مواد شيميايي 

صورت و دست هـا و      .  بشوئيد    ـــ هرگاه ماده شيميايي با پوست تماس پيدا كرد آن را با صابون و آب گرم كامالً                 1
  .بازوهاي خود را قبل از ترك آزمايشگاه كامال بشوئيد 

  .از تماس مستقيم با هر نوع ماده شيميايي خودداري كنيد .  ـــ اغلب مواد شيميايي خطرناك هستند 2   
اريهـاي درازمـدت      برخي مواد كه امروزه بي خطر شناخته شده اند ممكن است در آينده بـه عنـوان عامـل ناهنج                      

بـسياري از   . به طور كلي هميشه مواد شيميايي را دور از دستها ، صورت و البسه و كفـشها نگهداريـد                    . معرفي شوند   
مواد به آساني از طريق پوست و تنفس جذب بدن مي شوند ، همچنين ممكن است چشم ها و دهان به وسيله دسـتها            

  . بدن شوندآلوده شده و از اين طريق مواد شيميايي وارد
داري مـواد شـيميايي ،   در آزمايشگاهها و يـا محـل هـاي نگهـ    . د ييهرگز يك ماده شيميايي را نچشيد و يا نبو      ـــ     3 

 ممنوع است زيرا ممكن است كه مواد شيميايي از طريق آلودگي ها وارد دهان               آشاميدنسيگار كشيدن ، خوردن و      
  . و يا ريه ها شوند 

ار زياد در يـك محـيط بـسته مـورد           واد داراي خطرات جدي تنفسي هستند و نبايستي به مقد          ـــ تعداد زيادي از م     4  
  .به كار بردن آنها فقط بايد در محلي كه تهويه كافي وجود دارد انجام گيرد . تفاده قرار گيرند اس
  

  : از ندنمونه هايي از اين قبيل مواد عبارت
  

  كلروفرم  هيدروكسيد سديم
  تيل سولفاتدي م  آمونياك بدون آب

  اسيد كلريد ريك غليظ  آرسين
  سولفيد هيدروژن  كسيد كربنمنو

  دي اكسيد گوگرد  كلر
   

  ـــ در صورت بلع مواد شيميايي ، به شخصي كه ماده شيميايي را خورده است ، پيش از رسانيدن  5  
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 در   مـشخص شـود و     حتمـاً سعي كنيد نوع ماده شـيميايي بلـع شـده           . به پزشك بايد مقدار زيادي آب خورانده شود         
  .مور خبر كردن امدادگران نماييد أهمين حال شخصي را م



 

از اسـتفاده از ظروفـي كـه داراي         .  ـــ كليه شيشه هاي نگهداري مواد شيميايي مي بايست داراي بر چسب باشـند                6  
بايـد بـه مـسئول    برچسب هاي نا خوانا و يا كنـده شـده و يـا پـاك شـده                 . برچسب نمي باشند ، جدا خودداري كنيد        

  .آزمايشگاه  باز گردانيده شود 
 ـــ در هنگام تخليه يك شيشه محتوي مواد شيميايي ، آن را طوري بگيريد كه مـاده شـيميايي روي برچـسب آن                  7  

در هنگام مخلوط كردن مايعات و پودرها  با يكـديگر  ، شيـشه حـاوي مـواد شـيميايي را بـه سـمت خـود و                             . نريزد  
ه يـك   هنگامي كـ  . در هنگام تخليه يك ماده به داخل شيشه هاي دهان تنگ از قيف استفاده كنيد                . ديگران نگيريد   

ادگي خارج نمي شود   هرگز از يك وسيله ديگـر جهـت خـارج كـردن آن اسـتفاده        سماده جامد از داخل شيشه به       
ها كمال احتيـاط را بنماييـد      در باز كردن آن    ،اگر درب بطريهاي حاوي مواد شيميايي به سادگي باز نمي شود          . نكنيد  
  . انفجار مواد شيميايي داخل آن شوداين گونه بطري ها ممكن است موجب ا كه اصطكاك ناشي از باز كردن درچر

هميشه به اندازه مقادير مورد نياز از داخـل     .  ـــ هرگز بيش از اندازه هاي ذكر شده از مواد شيميايي استفاده نكنيد               8 
مـواد بـسيار فعـال      . هرگز مواد اضافي را دوباره به ظرف اصلي خود بـاز نگردانيـد              .  بيشتر   ظروف برداشت نماييد نه   

مايعـات اشـتعال ناپـذير محلـول در     . شيميايي را بايد در ظروف درپوش دار كه روي آنها بر چسب زده شده بريزيد    
  . زيادي از آب شسته شوند آب مي بايستي به داخل فاضالب ظرفشويي آزمايشگاه  ريخته شده و با مقادير بسيار

يدريك و مواد هم خـانواده آن جهـت جلـوگيري از سـوختگي              ر ـــ در هنگام ريختن موادي مانند برم ، اسيد فلو          9 
   ) 2درپيوست  2 و 1جدول . ( همواره ازدستكش و پيش بند استفاده كنيد 

 اضافه كنيد و چند لحظه صبر كنيد تا حـل            ـــ هميشه مواد را به آرامي با يكديگر مخلوط كنيد ، ابتدا  يك قطره               10
 محلول را به آرامي اضافه كنيد ، چون سرعت انجام برخي واكنـشها              ماندهسپس باقي . شود و نتيجه را مشاهده نماييد       

  .بسيار كم است 
  .  ـــ پيش از تخليه مايعات به داخل قيف هاي جداكننده از بسته بودن و راحت چرخيدن شير آن مطمئن شويد 11
ز از پاشيدن و پخش مايعات به اطراف در حين رقيق كردن ، هميشه مايعات غليظ را داخل آب يـا  ي ـــ جهت پره   12

هميشه عمل رقيـق  .  توصيه مي گردد   اين عمل به خصوص در هنگام رقيق كردن اسيدها اكيداً         . مايع رقيق تر بريزيد     
  .هيد سازي را زير هود و با استفاده از عينكهاي ايمني انجام د

 ميلي ليتري   500در هنگام استفاده از بشرهاي      .  ـــ در هنگام كار با بشر ها هميشه با يك دست آنها را نگه داريد                 13
اگـر بـشر   .  است ، اسـتفاده نماييـد   هي كه براي كارهاي سنگين ساخته شد      به خاطر داشته باشيد ، كه از انواع         بيشتر يا

  .و همچنين در زير آن پارچه نسوز قرار دهيد گرم باشد از گيره مخصوص استفاده كنيد 
  . ـــ در هنگام كار با بالن هاي ته گرد هميشه بايستي در زير آنها حلقه هاي نگهدارنده قرار داده شود 14
.  ـــ هرگز از دهان براي پر كردن پيپتها استفاده نكنيد ، هميشه از حبابهاي مكشي براي اين كـار اسـتفاده نماييـد                         15

  . نيابدهم پر كردن پيپت متوجه نوك آن  باشيد تا حباب هوا به داخل آن رادر هنگا
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  :در صورت ريختن مواد شيميايي
  . افراد كنار خود و مسئول آزمايشگاه را با خبر سازيد  ـــ سريعا1ً 
  . خارج كرده و پوست بدن خود را با آب و صابون بشوئيد  ـــ كليه لباسهاي آلوده را سريعا2ً
جهـت  .  پـاك كنيـد    اگر خطر آتش سوزي وجود ندارد و مواد ريخته شده فرار يا سمي نيستند آنها را مستقيماً       ـــ 3
مواد جاذب تجارتي با ذرات     . د از مواد جاذب و خنثي كننده استفاده كنيد          يك كردن مايعات ريخته شده مي توان      پا

  .ي توان استفاده نمود همچنين از ماسه خشك م. پيشنهاد مي گردد )  مش 30حدود ( ريز 
در صـورتي كـه مـواد روي زمـين ريختـه            . با استفاده از دستكش محوطه را با آب و صابون بشوئيد و خشك نمائيد               

  .پاشيد  روي آن برطوبتشده است جهت جلوگيري از زمين خوردن ، مقداري مواد جاذب 
 از روشـن كـردن       ديگر افـراد را آگـاه كـرده تـا          اً ـــ اگر مواد ريخته شده فرار ، قابل اشتعال و سمي هستند ، سريع              4

كليـه وسـايل برقـي را خـاموش كنيـد و تـا       .  بيندازيد رل توليد كننده جرقه را نيز از كا   و وساي  آتش خودداري كنند  
نيز جهت جلوگيري از تـنفس مـواد سـمي مـي توانيـد از ماسـك                 . اتمام عمل پاك سازي ، محوطه را تهويه نماييد          

ت برم ، دي سولفيد كربن ، سيانيدها ، هيدرازين ها ، نيتريل هـا ، اتـر                  آمين هاي آروماتيك ، تركيبا    . يد  استفاده نماي 
ول اجـد . ( ها و هاليد هاي آلي بسيار خطرناك مي باشند و پاك كردن آنها بايستي تحت نظارت كامل انجام پذيرد                  

  ). 2در پيوست  5و 4و 3
مي توان از كاغذ خشك كـن ، ماسـه          )  ميلي ليتر    100كمتر از   ( ت   ـــ جهت خشك كردن مقادير بسيار كم مايعا        5

. مواد خشك ريخته شده را مي توان جاروكرد و داخل ظرف زباله هاي جامد ريخـت                 . يا يك جاذب استفاده كرد      
  . بايستي مراقب باشيد كه مواد دور ريخته شده با مواد ديگر واكنش شيميايي ايجاد ننمايد 

وش گـرفتن لباسـها را از بـدن      و در حـين د      بدن ريخته شـود ، سـريعاً       زيايي روي قسمت وسيعي ا    ر مواد شيم   ـــ اگ  6
يي را بـا يـك پـاك كننـده قـوي            مـواد شـيميا   . دقيقه در آب سرد قرار بگيريد        15 براي حداقل    سريعاً. نماييد  خارج  

  .بشوئيد و  پزشك را خبر كنيد 
 آن بخــش را بــا آب ســرد و ريختــه شــده اســت ، ســريعاً ـــــ اگــر مــواد شــيميايي روي قــسمت كــوچكي از بــدن 7

كليه جواهر . پاك كننده قوي بشوئيد و اگر آثار سوختگي ديده نمي شود از آب گرم و صابون استفاده كنيد         
  .آالت را جهت جلوگيري از تماس با مواد شيميايي از خود جدا كنيد 

  .ه وي اطالع دهيد ب اس گرفته و نوع مواد شيميايي رام با پزشك تاگر در روز بعد آثاري به وجود آمد ، سريعاً
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  1پيوست 
  

   نقطه اشتعال
عبارت است از دمايي كه در آن دما از محلول به اندازه كافي بخار متصاعد مي شود تا تركيب قابل اشتعالي                      -

  .را با هوا در نزديكي سطح مايع تشكيل دهد 
  

  دماي احتراق 
  هت شروع عمل سوختن ويا ادامه خودبخودي آن ، مستقل از عامل حداقل دماي مورد نياز ج -

  .حرارت 
  

  حدود انفجار يا اشتعال 
براي  اغلب مايعات ، گاز ها ، و جامدات اشتعال پذير ، ميزان حداقل غلظـت مـاده در هـوا يـا اكـسيژن خـالص كـه          

  . پايين اشتعال ناميده مي شود، حد هيچگونه اشتعالي صورت نمي گيردپايين تر از آن در اثر تماس با شعله
حداكثري نيز براي گاز يا بخار در هوا وجود دارد كه باالتر از آن انتشار شـعله صـورت نمـي گيـرد     غلظت  همچنين  

  . بااليي قابليت اشتعال يا انفجار مي نامندحداين حد را .
  

     دامنه انفجار 
  بيـان كه بر حسب درصـد حجـم بخـار يـا گـاز در هـوا                  عبارت است از تفاوت بين حد بااليي و پاييني انفجار                

  .گردد مي  
  

   تراكم بخار
  .عبارت است از تراكم نسبي بخار در هوا 

  

  طبقه بنديهاي قراردادي در آزمايشگاه 
  :دارد  يك طبقه بندي استاندارد جهت درجه بندي خطرات نسبي مايعات اشتعال پذير به شرح زير وجود
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  )ي گراددرجه سانت(دما   گروه
  100  گروه اتر
  90 ـــ 100  گروه بنزن
  60ـــ 70  گروه اتانول
  30 ـــ 40  گروه كروزن

  10 ـــ 20  ارافين مايعگروه پ
  .در مورد هر گروه ، يك خاموش كننده مناسب مورد نياز مي باشد 

  
  اسيد ها و باز ها 

  :از خطرناكترين مواد شيميايي مي توان اسيدهاي قوي معدني مانند
ــدريك   ــيدهاي كلري ــيد  HCl)( اس ــواس ــدريك   )  H2SO4(لفوريك س ــك) HF(، فلئوري   ونيتري

) HNO3 (  كمتـري هـستند        كـم، داراي خطـرات     پتانسيل يونيزاسيون نـسبتاً   با  آلي   اسيدهاي. را نام برد
 ، هيدروسيانيك و اگزاليك به خاطر خـواص سـمي، خطرنـاك           )اسيد كاربوليك ( هرچند اسيدهايي مانند فنول     

  .مي باشند 
اكثريت اسيدها را مي توان در يـك        . بنابراين طبقه بندي اسيدها بر اساس تركيب معدني يا آلي آنها انجام مي گيرد               

مكان در كنار يكديگر نگهداري كرد ، به جز اسيد پركلريك كه نبايستي مجاور اسيد اسـتيك گالسـيال قـرار داده                      
  .شود  انه نگهدارياسيد پيكريك نيز بايستي به طور جداگ. شود 

  

  مواد اكسيد كننده 
ــوند               ــوزي ش ــش س ــار و آت ــد موجــب انفج ــي ميتوانن ــواد آل ــا م ــاس ب ــده درتم ــسيد كنن ــواد اك ــرين                   . م مهمت

  : عوامل اكسيد كننده خطرناك عبارت اند از 
   دي اكسيد كلر    -
  كلرات سديم : كلراتها   -
  كرومات پتاسيم     -
  ري اكسيد كرومت    -
   ها اسيد پركلريك و پركلرات    -
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  سميت 

يت پرسـنل   مدر صورتيكه مواد شيميايي به طور نادرست نگهداري و يا حمل و نقل گردند ، مي توانند موجـب  مـسمو                     
  :به طور كلي چهار نوع تماس با مواد شيميايي وجود دارد . آزمايشگاه شوند 

   تماس با پوست و چشمها    -
   استنشاق   -
   بلع   -
   تزريق   -
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  2پيوست 
   ــ انتخاب دستكش مناسب براي كار با مواد شيميايي آلي1جدول 

Suitable Glove Material    
Viton TFE  PVC PE  Nitrile 

rubber  Neoprene  Butyl 
rubber  

Chemica
l class  

Chemical 
abstract NO . Compound  

              241    Ethers  
  

  X            241  60-29-7  Ethyl ether ( 
diethyl ehther )  

  X            241  108-20-3  Isoprophyl ether  
            X  245  109-86-4  2_ 

Methoxyethanol 

              261    Hologen 
compounds  

X  X            261  56-23-5  Carbon tetra 
chloride*  

X  X            261  67-66-3  Chliroform*  

  ?            261  75-09-2  Methilen chloride  
X             261 127-18-4 Perchloroethylen

e* 

            291  Hydrocarbons: 

X X     X      291 110-54-3 n-Hexane 

X      X     291 109-66-0 Pentane 

X           292 71-43-2 Benzen*

X X          292 108-88-3 Toloene 

X X          292 1330-20-7 Xylenes(o–; m–; 
p– isomers) 

           311  Hydroxyl 
componds 

 X   X X X X 311 71-36-3 n-Butyl alcohol 

 X    X  X 311 64-17-5 Ethyl alcohol 

 X      X 311 67-56-1 Methyl alcohol 

 X    X   311 71-23-8 n-Propyl alcohol 

        311 123-51-3 Ispamyl alcohol 

       X 311 78-83-1 Isobutyl alcohol 

 X    X X  312 67-63-0 Isopropyl alcohol 

       X 313 75-65-0 Tert-butylalcohol 
(2;2 – 

X X X X X X X 314 107-21-1 Ethylen glycol 
       391  Ketons 
X      X 391 67-64-1 Actona 
      X 391 108-94-1 Cyclohexanone 

       271  Heterocyclic 
componds 

 X     X 278 123-91-1 dioxane† 
(diethylen 

      X 271 110-86-1 Pridin 

         Miscellaneous 
organic 

 X  X  X X 102 75-07-0 Acetic acid 

 X     X 222 141-78-6 Ethyl acetat 

 X     X 431 75-05-8 Acetonitrile 

       502 75-15-0 Carbon 
disulfide 

     
* ( suspect ) carcinogen . 
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   ــ انتخاب دستكش مناسب براي كار با مواد شيميايي معدني2جدول 
     Suitable Glove material 

Compound Chemical 
abstract NO . 

Chemical 
class  

Butyl 
rubber  

Natural 
rubber 

Neoprene Nitrile 
rubber  

PE PVC 

Inorganic 
acids: 

 370       

Chormic 
acid* (Cr +6) 

7440-47-3 370 X     X 

Hydro chloric 
acid ;30-70% 
SOLUTION 

10035-10-6 370 X X X X  X 

Hydro chloric 
acid < 30% 

10035-10-6 370 X X X X  X 

Nitric acid 
30-70 % 

7697-37-2 370 X  X    

Nitric acid< 
30% solutions 

7697-37-2 370 X X X X  X 

Phosphoric 
acid > 70% 

7664-38-2 370  X X X X X 

Phosphoric 
acid 30-
70%soluion 

7664-38-2 370  X X X  X 

Sulfuric 
acid> 70% 

7664-93-9 370 X    X  

Sulfuric 
acid30-70 
%solutions 

7664-93-9 370 X X X  X X 

Sulfuric acid 
< 30% 
solution 

7664-93-9 370 X X X  X X 

Inorganic 
bases: 

 380       

Ammoniom 
hydroxide30-
70%solutions

7664-41-7 380 X  X X   

Ammoniomh
ydroxide< 
30% solution

7664-41-7 380 X  X X  X 

Potassium 
hydroxide 30-
70% solution

1310-58-3 380 X X X X  X 

Sodiumhydro
xide >70% 
solution 

1310-73-2 380   X   X 

Sodiumhydro
xide30-70 % 
solution 

1310-73-2 380 X X X X X X 

Inorganic salt 
solutions: 

 340       

Dicromat 
solution 
<30%* (Cr+6) 

` 340     X  

Inogric 
miscellaneous

        

Hydrogen 
proxide; 30-

7722-39-3 300  X  X  X 

mercury† 7439-97-6 560   X   X 

 
* ( suspect ) carcinogen 

† skin hazard 

                 ۲۰از ۱۷                                                                                                                                 صفحه۸۴۰۲۳۰۰۸

  



 

  براي) سقف(تانه ، حد كوتاه مدت و يا حد نهايي  ــ مقادير حد مجاز ، حد آس3جدول 
   مواد شيميايي معدني خاص

PEL/TLV STEL(S)*

or Celling (C) mg/m3 
Chemical abstract No. 

CAS No. 
Compound 

0.1/0.05  7440-47-3  Chromic acid and chromates 
†‡(as CrO3)  

0.5/0.5  7440-47-3  Chromium; soluble chromic ; 
chromous salts( as Cr 0  

1/0.5  7440-47-3  Chromium metal and 
insoluble salts  

7.5( c ) /7.5( c )  7647-01-0  Hydrogen chloride  
1.4 /1.4  7722-84-1  Hydrogen   proxide  
– / 0.15  7439-92-1  Lead‡  
0.1/0.05  7439-97-6  Mercury †ξ  

5/5.2;10(s)  7697-37-2  Nitric acid  
1/1;3 (s ) 7664-38-2 Phosphoric acid 
–/2( c ) 1310-58- 3 Potacium hydroxide 

0.01/0.1 metal; 0.01 soluble 7440-22-4 Silver (metal and soluble 
compunds ;as Ag ) 

–/0.29 ( c ) 26628-22-8 Sodium azide 
2 ( c ) / 2 ( c ) 1310-73-2 Sodium hydroxide 

1/1; 3 ( s ) 7664-93-9 Sulfuric acid 
  
  

* Short  _ term exposure limit . 
† ( Suspect ) carcinogen . 
‡ Substance has a Biological Exposure Index ( BEI ) 
ξ Skin hazard . 
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   ــ مقادير حد تماس مجاز ، حد آستانه ، حد تماس كوتاه مدت و يا حد نهايي4جدول 
  اللهاي آلي خاصبراي ح) سقف ( 

PEL/TLV STEL(S)* or 
Celling (C) ppm(v/v) 

Chemical abstract No. 
CAS No. Compound 

10/10; 15 ( S )  64-19-7  Acetic acid  
1000/750; 1000 ( S )  67-64-1  Aceton  

40/40 ;60 ( S )  75-05-8  Acetonitrile  
10;25(C ) ;100peak 30 min/8h 

/10  71-43-2  Benzene†‡  
100/50(C )  71-36-3  n-butyl alcoholξ  

100/100;150( S)  75-65-0  Tert- butyl alcohol  
20;30 (C ) , 100 peak 30 min /8 

h/10  75-15-0  Carbon disulfiede‡  
10,25,200 peak 5 min/ 4 h / 5  56-23-5  Carbon tetrachloride†ξ  

50 ( C ) /10  667-66-3  Chloroform†  
50/50  108-94-1  Cyclohexanoneξ  
100/25  123-91-1  Dioxaneξ( diethylene dioxide )  

400/400  141-78-6  Ethyl acetate  
1000/1000  64-17-5  Ethyl alcohol  

400/400 , 500 (S)  60-29-7  Ethyl ether ( diethyl ether )  
–/ 50 ( C ) 107-21-1 Ethylen glycol 

100/50 110-54-3 n-Hexane‡ 

100/100 , 125 (S) 123-51-3 Isomyl alcohol ( primary and 
secondary ) 

100/50 78-83-1 Isobutyl alcohol 
400/400 ,500(s  ) 67-63-0 Isopropyl alcohol 
500/250 , 310 (S) 108-20-8 Isopropyl ether 
200/200 , 250( s ) 67-56-1 Metyl alcoholξ 

25/5 109-86-4 2-methoxyethanolξ( methyl 
cellosolve ) 

500,1000 ( c ) ,2000 peak 5 min 
/2 h /50 75-09-2 †Methylen chloride 

1000/ 600, 750 (S ) 109-66-0 PENTANE 
100,200 ( C ), 300 peak 5 min 

/3h /50 , 200 ( S) 127-18-4 Perchloroethylene 
†‡(tetrachloroethylen ) 

200/200, 250 ( S) 71-23-8 n- prppyl alcoholξ 
5/5 110-86-1 Pyridine 

200, 300(C) , 500 peak 10 
min/8h /50

108-88-3 Toloene ‡ξ 

100/100, 150 (S)  1330-20-7  
( 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3 ) Xylenes‡ ( o–, m– , p– isomers ) 

* Short  _ term exposure limit . 
† ( Suspect ) carcinogen . 
‡ Substance has a Biological Exposure Index ( BEI ) 
ξ Skin hazard . 
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  مقادير حد تماس مجاز ، حد آستانه ، حد تماس كوتاه مدت و يا حد نهايي ــ 5 جدول
  براي برخي از معرفهاي خاص) سقف ( 

  
PEL/TLV STEL(S)* or 
Celling (C) ppm(v/v) 

Chemical abstract No. 
CAS No. 

Compound 
3/3 , 6 ( S ) 141-43 –5  2- Aminoethanol 

( ethanolamine)  
Confirmed human 

1
92-87-5  benzidine†‡  

1/1  100-44-7  Benzyl chloride  
75/10  108-90-7  Chlorobenzene  
– /3  111-42-2  Diethanolamin  

10/10 ,15 ( S )  91-20-3  Naphtalen  
1/1mg/m3  144-62-7  Oxalic acid  

5/5  108-95-2  phenol‡  
  1929-82-4  2-chloro-6-(trichromethyl) 

pyridine( nitrapyrin )  
15/10 mg/m3   Total dust  

5/– mg/m3   Respirable fraction  
  
 

 
* Short  _ term exposure limit . 
† ( Suspect ) carcinogen . 
‡ Substance has a Biological Exposure Index ( BEI ) 
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