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 کتاب راهنمای معلم 

 (2علوم تجربی) آزمايشگاه                         

 96سال                            

 

 

 کلیات     :1فصل 
 

 مقدمه 
آموزش علوم اگر تنها بر اساس تئوری های ذهنی و بدون تجربهه و آزمهايا انجهام  هود علوم دانشی تجربی است و            

فراگير به  های آزمايشگاهیفعاليت  انجام  در جريان ،ی سپرده خواهد  دفرامو  بهذهنی نيست و  حفوظاتچيزی جز انبا تن م

آن آ نا  ود از اين رو کند و با جنبه های مختلف درباره مفاهيم تجربه کسب  میوسايل و مواد  صورت مستقيم و با به کارگيری 

 است عملی علوم به روش  مناسب ترين روش آموزش” نمکدهم درک میآنچه را که انجام می"براساس عبارت 

 اهداف انجام آزمايش در آموزش علوم 

 های گوناگونی است که برخی از اين اهداف به  رح زير است...دارای جنبههای آزمايشگاهی فعاليت

اين خواسته ند در آزمايشگاه به توااز آنجا که انسان ذاتاً جستجوگر وکنجكاو است، می عالقه به دانش تجربي:انگیزه و ايجاد 

 .ذاتی خود پاسخ دهد

تواند تر می ود و معلم راحتايجاد میتفهيم بسياری از معلومات با استفاده از آزمايا به  يوه موثرتری آساني انتقال دانش:

 .به کار تدريس بپردازد

 هود کهه بايهد در مهورد هايی روبهه رو میپديده ضمن انجام آزمايا، دانا آموز با افزايش توانايي انديشیدن و استدالل:

 .پيدايا آنها بينديشد و توجيه منطقی برای آنها پيدا کند

آمهوز در برای اطمينان از درستی آنچه دانا .آزمايا، محكی برای درستی فرضيه است پژوهش در درستي مطالب نظري:

را به عنوان او بتواند با انجام آنها به پژوها بپردازد و علوم فيزيكی خواند، بايد آزمايشهايی طراحی  ود تا حيطه دانشی کتاب می

 .تجربه کنديك واقعيت علمی

ورزی آ نا  ود و در  ود که دانا آموز با مهارتهای دستتوجه به کارهای عملی موجب می ايجاد مهارت در كار با وسايل:

 ط برخوردار  ود.زندگی روزمره نيز از چيرگی قابل قبول در مهارتهای مربو

کننهد بها های کوچك، عالوه بر آنكه احساس همكهاری میهآموزان با انجام کارهای عملی در گرودانا ايجاد حس همكاري:

 .پردازندآموزند و به رقابت منطقی میپردازند و از هم میيكديگر به بحث درباره آزمايشها می

تواند بطور صحيح و آموز میايمن در آموزش عملی در آزمايشگاه، داناسب وبا استفاده از رو های منا : ايمنيآموختن نكات

 .خطر از وسائل استفاده کندبی
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مسئوالنه نسبت به حفظ محيط با آموزش صحيح دانا آموزان، آنان  احساس مسئولیت نسبت به حفاظت محیط زيست: 

 .عالقمند گرددو زيست به عنوان يك  هروند متعهد

آمهوزان ها، پيشنهاد فرضيه و اثبات آن بهه عههده دانااگر توجيه مشاهده آموزان:تماد به نفس دردانشايجاد احساس اع

  . ودگذا ته  ود، به تدريج حس اتكا به نفس در آنان تقويت می

بايهد در گيرند که آموزان ياد میضمن انجام کار عملی در آزمايشگاه، دانا ايجاد عادت به رعايت نظم و ترتیب در كارها:

 .اين نظم را در زندگی خود نيز بكار برندهر کاری نظم را رعايت کنند تا به نتايج درست دست يابند و

 ود دانا آموز در عمل بها مفههوم دقهت و کار در آزمايشگاه موجب می :گیريآشنايي با مفهوم دقت و صحت در اندازه

 .و عدم قطعيت همراه استصحت آ نا  ود و بياموزد که کار تجربی همواره با خطا 

 آشنايي با محیط آزمايشگاه 

فضای آزمايشگاه بايد طوری طرح ريزی  ود که برای کارهای گروهی و انفرادی دانا آموزان مناسهب بهوده و فرصهت          

هايی جهت مشاهده، پرسا و کشف حقايق ايجاد نمايد و از طرفی به سهولت ابزار 

از انجام فعاليت دوباره باه راحتهی در جهای خهود قهرار و مواد در اختيار بوده و پس 

 گيرد.

 

 :  آزمايشگاهفضاي  -1

 های زير با د: يك آزمايشگاه استاندارد بايد دارای ويژگی

  متر  78متر )مساحت حدود 80/10متر در  20/7، بايد حدود حداقل ابعاد فضای آزمايشگاه با توجه به تجهيزات مورد نياز

 ی  ود .مربع ( بر آورده م

  متر پيشنهاد می  ود . 5/3تا  3ارتفاع آزمايشگاه 

  متر خالی بماند .  5/1آزمايشگاه دست کم دارای دو در با د ) مطابق  كل ( و محوطه درها به  عاع 

  ای متر مجهز به لوله ه 3متر در  5/1عالو بر تخته سياه يا وايت برد در نزديكی جايگاه معلم يك ميز آزمايشگاهی به ابعاد

 تاسيساتی با د 

  ارتباط مستقيم با آزمايشگاه با د . انبار مواد  يميايی در  فضای عالو بر محوطه آزمايشگاه 

 .جهت تابا نور طبيعی به صورتی با د که  نور از سمت چپ  به تخته سياه يا وايت برد  بتابد 

 کتور با د ، تا در صورت نياز به اين دستگاه های در روی ميزمعلم سكويی برای قرار دادن اورهد ، تلويزون ويا ويدئو پروژ

 به سهولت  بتوان از آن ها استفاده کرد . 

  سكوی و ميز کار دانا آموزان در پنج رديف قرار می گيرد که در وسط هر رديف سينك های قرار دارند که چهار دانها

ابعهاد ميهز ی آن ها به راحتی ميسر اسهت . و به دو در رديف ها کار می کنند. بطوری که امكان جابجايآموز به صورت د

 سانتی متر با د  75و ارتاقع آن در  400*  80دانا آموزان 

  متر فاصله دا ته با د .  5/1نزديك ترين ميز کار دانا آموزان با ميز کار معلم دست کم 
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 سيساتی در آن ها زير آن ميز های کار آزمايشگاه با روکا ضد اسيد يا سنگ گرانيت ساخته می  وند که ضمن طعبيه تا

ها خالی است . زيرا در صورت پر بودن زير سكوها به هنگام  نشستن دانا آموزان برروی چهار پايه ، مهره های پشت و 

گردن آن ها خيلی زود دچار خستگی  ده و گاهی عوارضی مثل آرتروز يا خميدگی پشت بدن را در آن ها که در سنين 

 ر د می با د باعث می  ود . 

 سانتيمتر با د سطح کل پنجره ها نبايد از يك پنجم کهف آزمايشهگاه کمتهر  100نبايد از کف کمتر از نجره ها ارتفاع پ

 با د . 

  سانتيمتر تامين  ود .  5/1متر به فواصل  2/1نور مصنوعی آزمايشگاه از طريق مهتابی دوبل هر يك بطول 

  با د .  می %65طوبت نسبی درجه سانتيگراد و ر 25دمای مناسب هوای آزمايشگاه 

 ور دا ته با د .  بايد کف "کف آزمايشگاه حتما  

 ها قرار دارند با صفحه محافظ ديوار از مصالح غير قابل نفوذ مانند پالستيك  پو ا داخلی آزمايشگاه قسمتی که سينك

 سخت يا گالزال پو يده  ود . 

  فيوز ايمنی ) به محض تماس دست با آن کليد مدارها برق قطع از نظر ايمنی پريزها بايد دارای سيم زمينی با د . نصب

 ميشود ( در آزمايشگاهها الزم است . 

  در ميز کار با د . گاز (  –آب  –لوله های تاسيساتی ) برق دارای 

 نهگ زنگ با ند که ميتوان از فوالد ضد زها بايستی ضد لوله های فاضالب بايستی ضد اسيد و ضد چربی با د و سينك

 فاده نمود . است

  پيشنهاد مات  سبز خلی کمرنگ و بژ  –کرم رو ن  –آبی کمرنگ  –سفيد  –پو ا داخلی و رنگ سقف آزمايشگاهها

 ميشود . 

 

 ظرفیت :  -2

نفر  20تا  18ظرفيت گنجايا فضای اصلی آزمايشگاهها با توجه به امكانات انجام فعاليتهای آزمايشگاهی از سوی کار ناسان 

.زيرا کنترل فعاليتهای آزمايشگاهی دانا آموزان بيا از اين تعداد برای مسئول مربوطه مشكل بوده و فرصت کافی توصيه ميشود 

 برای آموزش دانا آموزان از اين طريق وجود ندارد . 
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نفر با ند.  در اين  صهورت اسهتفاده  40از سوی ديگر بعلت تراکم دانا آموزان ممكن است ظرفيت کالس های در مدارس 

صف يك کالس درهر نوبت توصيه می  ود. اين کار باعث رونق و افزايا فعاليت  آزمايشگاهها  ده و همچنهين از جنبهه ههای ن

 نفره زيربنا و تجهيزات کمتری را الزم خواهد دا ت .  36-40نفره نسبت به آزمايشگاه  18-20اقتصادی هم يك آزمايشگاه 

 

 مقرارت آزمايشگاه

 
 ده است . رعايت کامهل  نتدوي مربيان و دانا آموزاننظم بيشتر و باال بردن اطالعات فنی  ول زير برای ايجاداص                   

تبديل خواهد کرد . هزاران دانا آموز روزانه  علوممكان مناسب جهت کار عملی و درک بهتر مفاهيم آن ها ،آزمايشگاه را به يك 

ی می پردازند . پس  ما هم می توانيد با رعايت اصول ايمنی و روش های صهحيح در سراسر جهان در آزمايشگاه ها به علم آموز

 آزمايشگاهی تجربه های علمی جالبی را به دست آوريد .
قبل از ورود به آزمايشگاه طرز انجام آزمايا و پيا بينی های ايمنی مربوط به آن را به دقت بخوانيد و در صورت لهزوم  -1

 تا از اتالف وقت در آزمايشگاه جلوگيری  ده ،و سالمتی خود و دوستانتان حفظ  ود.نكات مهم آن را ياددا ت کنيد 

 برای تمامی آزمايا های از عينك ايمنی، روپوش آزمايشگاهی ، دستكا و.. استفاده نماييد . -2

 با خواص مواد  يميايی و واکنا هايی که در طی آزمايا انجام می دهيد آ نايی کافی دا ته با يد . -3

عی که حتی احتمال کمی می دهيد که آزمايا باعث آتا سوزی يا انفجار  ود در محلی آزمايا را انجام دهيد در مواق -4

 که سريعاً بتوان آتا را مهار کرد و يا انفجار را کنترل نمود .

ند نشان محل وسايل اطفاء حريق به آسانی قابل دسترسی با ند و اين مكان ها را به افرادی که در آزمايشگاه کار می کن -5

 دهيد . 

 از چشيدن مواد  يميايی جداً خودداری کنيد و اين مطلب را به ديگران نيز گو زد کنيد . -6

آزمايا را طوری انجام ندهيد که عضوی از اعضاء انسان در آن دخالت دا ته با د . مثل گذا تن يخ خشك در دهان و  -7
 يا گذا تن دست در نيتروژن مايع 

 کسی نريزد.گاه دا ته  وند که مايعاتی که از آن خارج می  ود بر روی لوله های آزمايا را طوری ن -8

قبل از استفاده از مواد برچسب آن را چند بار بخوانيد و هر بار فقط يكی از  يشه های مواد را باز کنيد و پس از بردا تن  -9
 ماده مورد نظر در آن را سريع ببنديد 

بخاط بوی آن ها امتحان کنيد ، با دست مقداری از گاز متصاعد  ده را بهه ستيد مواد جامد ، مايعات و گازها را اگر خوا -10

 ظرف را استشمام نكنيد .بينی راهنمايی کنيد . بطور مستقيم 

 فعاليت های آزمايشگاهی را طوری برنامه ريزی کنيد که تعداد آزمايا های بدون حضور  ما حداقل با د .  -11

 تنهايی در آزمايشگاه کار نكنيد .  هرگز در روزها ی تعطيل و غير رسمی و به  -12

 هشدار دهنده روی ظرف دقت نماييد به هنگام استفاده از مواد  يميايی به عالئم   -13

 در نقاطی که الزم است اخطارهای الزم را نصب کنيد و در مواقع غير ضروری آن ها را برداريد .  -14

 قبل از ترک آزمايشگاه  ، گاز و آب و برق را کنترل نماييد. -15

 دی را که بايستی دور بريزيد جای امن ذخيره کنيد و طبق دستورهای داده  ده آن ها را دور بريزيد .موا -16

آوری کرده و مكان و لهوازم  بعد از اتمام آزمايا وسايل را جمعمنظم و مرتب بودن در هر  رايطی بسيار مهم است .   -17
 آزمايا را تميز کرده دست های خود را بشوييد. 

 مواد  يميايی  

اکثر مواد  يميايی سمی هستند ، اما نوع و درجه سمی بودن آن ها متفاوت است . بنابراين نبايد بدون آگاهی از                     
ميزان سمی بودنشان از آنها استفاده کرد . نوع مضر بودن اين گونه مواد بوسيله عالئم مخصوص بين المللی برروی برچسب آنهها 

 بعضی از مواد سرطان زا هستند ، و بايد از تماس آن ها با پوست بدن ، چشم و زخمها جلوگيری کرد .نشان داده  ده است . 
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1- Explosive  )قابل انفجار ( 

 خطر : اين عالمت موادی را نشان می دهد که امكان دارد در اثر عوامل مختلفی منفجر  ود 
 ها را دور از جرقه الكتريكی قرار دهيد.احتياط : از تكان دادن و مالا دادن آنها بپرهيزيد و آن 

2-  Oxidizing  ) اکسنده ( 

 خطر : اين مواد می توانند مواد سوختنی را آتا بزنند ، خاموش کردن
 آتا را مشكل تر و  عله را  عله ور تر سازند  

 احتياط : آنها را در مجاورت با مواد قابل احتراق قرار ندهيد 

 

3- Flammable(Highly)  () فوق العاده قابل ا تعال  
 خطر : خودبخود مشتعل می  وند .

 احتياط : آن ها را در معرض هوا قرار ندهيد .

 خطر : گازهايی که فوق العاده قابل ا تعال هستند.
 از مخلوط  دن اين گازها با هوا جلوگيری کنيد و آن ها را از منابع آتا دور نگهداريد .احتياط: 

 طوبت ، يعنی موادی که به محض تماس با آب گازهای قابل ا تعال توليد می کنند .خطر : مواد حساس به ر

 احتياط: از تماس آن ها با رطوبت و آب خوداری کنيد .
   Co21خطر : مايعات قابل ا تعال ، مايعاتی با نقطه  تصعيد زير 

 احتياط : از آتا ، منابع حرارت زا و جرقه الكتريكی دور نگه داريد .

4- Toxic(Highly) ) فوق العاده سمی ( 

 خطر : خوردن ، بوييدن و تماس آن ها با پوست برای سالمتی
 بسيار خطرناک است و امكان دارد باعث مرگ بشوند . 

 احتياط : از تماس بدن با آن ها دوری کنيد و در صورت تماس 

 با آن ها فوراً به پز ك مراجعه کنيد .
5- Harmful    )مضر( 

 ده  دن با آن ها خطر کمی دارد .خطر : آلو

 احتياط : از تماس بدن با آن ها و استنشاق بخار آن ها
 خودداری کنيد و در صورت تماس با پز ك مشورت کنيد .  

 

6- Corrosive  ) خورنده و سوزاننده( 

 خطر : اگر اين موارد با بدن انسان يا وسايلی مانند لباس تماس 
 رساند .پيدا کند به آن ها آسيب می 

 احتياط : از تماس پوست ، چشم و لباس با اين مواد 

 خودداری کنيد و بخار آن ها را تنفس نكنيد .
  

7- Irritating  ) سوزش آور و محرک ( 

 خطر : اگر با پوست ، چشم و دستگاه تنفسی تماس پيدا کنند 
 باعث سوزش می  وند .

 وست دوری کنيد . احتياط : از تنفس بخار آن ها و تماس آن ها با پ

8- Environmental Hazard   ) مضر برای محيط زيست ( 

 خطر  : را ه يابی اين مواد به محيط زيست ، 
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 باعث آسيب های  زيست محيطی خواهد  د .

 احتياط : به هنگام دور ريختن اين مواد مطابق دستور العمل های 
 ارائه  ده عمل نماييد .

 

 الزم هنگام حادثه :  پیشامد هاي و كمك هاي اولیه
رعايت اصول و موارد ايمنی ،خطرات احتمالی را به حداقل کاها می دهند . اما با اين حال سرو کار دا تن با                          

 مواد  يميايی و لوازم مختلف با خطر توام است . در اين قسمت به پيشامدهای و طريقه جلوگيری و کمك های اوليه آن های می

 پردازيم .

  آسیب به چشم ها  آ( 

 محافظت از چشم ها در آزمايشگاه از مهمترين مسايل ايمنی در آزمايشگاه است ، چشم عضو بسيار حساسی است :  اصول ايمنی 
 .بنابراين به محض ورود به آزمايشگاه بايد عينك  ايمنی را زد. در غير اين صورت ممكن است موارد زير به چشم آسيب برسانند 

 ، مثل ذرات پرتاب  ده از انفجار  يشهفرو رفتن اجسام خارجی در چشم افتادن و يا  -1

به آن دسهت در صورت امكان به آرامی جسم وارد ده در قسمت سفيدی چشم را خارج کنيد و اگر جسم فرو رفته با د :   امداد

دو چشم را با گذا تن يك ليوان يكبهار مصهرف بايد حداقل حرکت به جسم خارجی فرو رفته در چشم داده  ود . پس هر نزنيد و
 روی چشم آسيب ديده  بسته  و به بيمارستان تخصصی چشم پز كی برسانيد .

به بافت لطيف چشم ها که از مواد پروتئينی تماس هر نوع ماده  يميايی از طريق دست يا بصورت بخارو يا پرتاب محلول  -2

 ساخته  ده اند صدمه می زنند .
اين صورت بايد کامالً با آب  ستشو  ود . چشم ها هنگام  ستشو باز بوده و از باالی بينی به خارج عمل  ستشو را : در  امداد

 دقيقه ( انجام دهيد. و برای مشورت به پز ك مراجعه کنيد. 20تا 5)

 ب( بريدگي ها 
 ممكن است اتفاق بيافتد . بريدگی های در موارد زيربريدگی ها از  ايع ترين حوادث در آزمايشگاه  يمی است . 

زمانی که دانا آموز سعی کند يك همزن ، لوله  يشه ای يا دماسنج را وارد سوراخ يك در پوش الستيكی بكند .  يشه  -1

 می  كند و دست ها و انگشتان او را می برد . 

پارافين مرطوب ، و برای محافظت دست : در اين مواقع بهتر است بدنه لوله  يشه ای ، همزان يا دماسنج را با آب يا   اصول ايمنی

ها خود از پارچه يا دست کا استفاده کرد. و همچنين برای بيرون آوردن اين گونه ا يا از سوراخ الستيك در صورت امكان الست 

، اما در يد را کمی کنار زده و يكی دوقطره آب يا پارافين در کنار آن بچكانيد و پيچ و تاب دادن ، آرام آرام لوله را بيرون بكش
 صورت نياز به نيروی زيادتر بهتر است الستيك را با يك کاتر ببريد و يا آن را به انبار لوازم اسقاطی تحويل دهيد .

  كستن و انفجار لوازم  يشه ای  و ايجاد بريدگی  -2

 :  اصول ايمنی
 و می  كند. ظرف های  يشه ای داغ را زير  ير آب سرد نگيريد ، زيرا  يشه به سرعت منقض  ده -

 هيچگاه از وسايل  يشه ای  كسته يا ترک خورده استفاده نكنيد  -

 از محلول که در حال جو يدن است غافل نشويد ، زيرا ممكن است تمام محلول بخار ده و ظرف بشكند . -

 مواد را در ظرف های بسته حرارت ندهيد  -

 توری سيمی استفاده کنيد  بشر و ارلن را به طور مستقيم حرارت ندهيد و از  عله پخا کن يا -

و ظروف توزين را حرارت ندهيد ، زيرا برای اين منظور ساخته نشده اند و در اثر حرارت می  استوانه مدرج ، بالن حجمی  -

  كنند .

يد . در از هيچ گونه کرم يا پودر و امثالهم استفاده نكنبا استفاده از محلول های  ستشو ، زخم را  سته و پانسمان نماييد  : امداد

صورت  خونريزی  ديد و يا وجود ا ياء خارجی) مثل خودره های  يشه (  در محل بريدگی  به آن دست نزد ه و مصدوم را به 

 بيمارستان منتقل کنيد .
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در  باعث سوختگی  يميايی ويا  بوی خاص در دهان می  ود و ممكن است بلعيدن مواد  يميايی  :  پ( بلعیدن مواد شیمیايي
 ير اتفاق بيافتد .موارد ز

 پر کردن پيپت به وسيله مكيدن محلول -1

 : از پوآر برای پرکردن پيپت استفاده کنيد و از مكيدن پيپت با دهان حتی برای پرکردن آب خوداری کنيد . اصول ايمنی

 استفاده مواد خوراکی در آزمايشگاه -2
ا  به دانا آموزان تاکيد کنيد، اگر به مواد غذايی و تنقالت در پرهيز کنيد وآن ردر آزمايشگاه از خوردن ، نو يدن :  اصول ايمنی

 آزمايشی احتياج دا تيد  با برچسب زدن روی آن مشخص کنيد که اين مواد خوراکی نيستند.  

  وخی دانا آموزان  -3
مكان جداٌ خود داری  : به دانا آموزان تاکيد کنيد که آزمايشگاه محل آموزش است و از  وخی و  رط بندی در اين اصول ايمنی

 کنند . 

با يك مرکز کنترل مسموميت های تماس بگيريد . دهان را با آب  ستشو دهيد . در صورت خوردن اسيد يا باز با رقيق :  امداد 
 کردن به وسيله آب می توان به کاها سوختگی نا ی از اين مواد درلوله گوارش  کمك کرد . 

شتقات آن را بلعيده با د . نبايد اقدام به رقيق کردن نمود و يا فرد را وادار به استفراغ  کرد در صورتی که فرد  حالل های آلی و م

فرد مصدوم را به پز ك برسانيد و قبل از درمان نوع زيرا محتويات معده به حلق  بازگشت  ده و خطر خفگی را افزايا می دهد . 

 ماده  يميايی  بلعيده  ده را به پز ك اطالع دهيد . 

 تماس مواد شیمیايي (ت
يز منتشر تماس مواد  يميايی با پوست ، واکنا های  ديد حساسيتی ايجاد می کند که اين واکنا ها می تواند در کل بدن ن

  ود . و ماده سمی را وارد خون کند .

 : استفاده از دست کا به هنگام بردا تن مواد  يميايی  اصول ايمنی

دقيقه  سته و سپس با آب و صابون  ستشوی دهيد . در صورت  20زياد آب ، حداقل به مدت  : محل تماس را با مقادير امداد
  ديد بودن مسموميت ، فرد را به مرکز درمانی انتقال دهيد .

 ث( استنشاق گازهاي 
جمله :  که از آنبخارات و گاز های حاصل از يك واکنا ممكن است از طريق مجاری تنفسی  وارد ريه  ده و جذب بدن  ود . 

 بخارات کلريدريك اسيد ، آمونياک ، هيدروژن دی سولفيد ، اتر ، نيتروژن اکسيدها ، کلروفرم و...

:  در ظرف  موادی که دارای بخارات هستند  در زير هود يا در فضای آزاد باز کنيد ، و درمواقعی که احتمال می دهيد  اصول ايمنی

 ود انجام داده و از ماسك مخصوص استفاده کنيد .طی واکنا گازی آزاد می  ود واکنا را زير ه
: خيلی فوری مصدوم را از منطقه سمی خارج نماييد و او را در هوای آزاد قرار دهيد ، کمربند و يقه مصدوم را  ل کنيد و راه  امداد

 ييد . هوايی او را باز نگه داريد . وضعيت او را ارزيابی کرده و در صورت لزوم به بيمارستان منتقل نما

 هاسوختگي  ح(
سوختگی به هنگام مواجهه پوست و اندام های سطحی بدن با حرارت مستقيم يا غير مستقيم ايجاد می  ود . آسيب                

درجه آسيب قابل  55تا  44نمی  ود . درجه حرارت های بين  درجه سانتی گراد ايجاد 43های پوستی معموالً در دمای کمتر از 

درجه سانتی گراد ، پروتئين ها بدن را منعقد کرده و ساختار  56به بافت ها وارد می آورد . درجه حرارت های باالتر از  مالحظه ای
 درموارد زير اتفاق می افتد پوست را در زمان کوتاهی تخريب می کند . سوختگی ها در آزمايشگاه 

 . ظروف  داغ پيا می آيددر اثر تماس پيدا کردن با  سوختگی ها در آزمايشگاه بيشتر -1

: برای پيشگيری از سوختگی ها ، در هنگام بردا تن ظروف که امكان دارد گرم با ند دقت کنيد و اگر از گرم بوددن  اصول ايمنی 
 آن ها اطالعی نداريد، در هنگام کار با اين ظرف های از انبر و دستكا برزنتی استفاده کنيد .

 ی از آتا سوزی در آزمايشگاه با د در موادری هم  ممكن است  نا  -2
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: هرگز در  يشه های مواد آلی  قابل ا تعال را باز نگذاريد و آن ها را دور از  عله نگهداری کرده و در نزديكی  عله  اصول ايمنی

 از آن ها استفاده نكنيد . 
. اين کار درد را تسكين بخشهيده و درجهه  دقيقه در آب سرد و ترجيحاٌ استريل غوطه ور کنيد 10: ناحيه سوخته را حداقل امداد 

سوختگی را کاها می دهد . روش سرد کردن قسمت سوخته به اين صورت است که جريان آب سرد را از باالی محل سوخته به 

( استفاده ننماييد زيهرا احتمهال عفونهت را %20سمت سوختگی هدايت کنيد . اين روش را برای سوختگی های وسيع ) بيا از 
روغن يا پودر نماليد . تهاول ههای را  ، خميرداندان ، می دهد . بعد با باند آنرا بپو انيد ، هيچگاه بر روی سوختگی حاصل افزايا

 نترکانيد زيرا بهترين پانسمان طبيعی در محل می با ند . درصورت سوختگی با درجه باال به پز ك مراجعه نماييد .

 بشوييد . در(دقيقه  5) بمدت آب  زياد های اسيدی يا قليايی قسمت آلوده را با مقادير :  در تمام سوختگیسوختگی با اسيد يا قليا

دقيقه بعد از تماس مصدوم با ماده ايجاد می  ود ، بنابراين  ستن قسمت سوخته  3آسيب عمدتاً ظرف سوختگی های  اين نوع 
لباس ههای آلهوده ، امكهان مواجههه پوسهت بها مهواد  مصدوم در اولين دقايق بعد از تماس ، آسيب را کاها می دهد . در آوردن

 يميايی جذب نشده می کاهد ، اين کار را در زمانی که در حال  ستن سوختگی های مصدوم هستيد انجام دهيد و آب را بدن هر 

سعت سوختگی گونه فشاری به کار ببريد ، زيرا فشار آب باعث نفوذ مواد  يميايی به قسمت های عمقی تر بافت های می  ود و و
کردن مواد  يميايی تالش نكنيد ، زيرا ممكن است سبب توليد واکنا  يميايی گرمهايی  هده و در  را می افزايد .  برای خنثی

 مصدوم را به مرکز سوختگی و سوانح برسانيد .نتيجه آسيب بيشتری را موجب  ود. 

 
 آشنايي با وسايل آزمايشگاهي:

 ل شیشه اي:وساي
 وسايل  يشه ای آزمايشگاه معموالً از دونوع  يشه ساخته می  وند که عبارتند از 

( و سهنگ آههك 3CO2Na( مذاب سديم کربنهات )2SiO( : اين نوع  يشه از مخلوط سيليكا )lime-soda يشه آهكی )  -1

(3CaCOساخته می  ود. ا ايی ساخته  ده از آن به سبب دارا بودن ضريب انب ) حدود ( ساط حجمی زيادcocm/ 5-3. 10  )

 مشخص می  وند . Bبايد بتدريج حرارت ببيند و بتدريج نيز سرد  ود . ظرف های ساخته  ده از اين نوع  يشه ها با حرف 
( به اين نوع  يشه ، پيرکس يا کيماکس نيز گفته می  ود کهه در دمهای ههای Borosilicate glass يشه بروسيليكات ) -2

نرم نمی  وند . ا يايی ساخته  ده از اين  يشه به سبب دارد بودن ضريب انبسهاط درجه سانتی گراد  800تا  700تر از پايين 

( در برابر تغييرات دما مقاومت بيشتری از خود نشان  می دهند ، از اين نهوع  يشهه بهرای  cocm/ 5-1. 10حجمی کم )حدود 
يرا از خطای بسيار کم حجم آن ها می توان صرف نظر کرد . ظرف های ساخته  ده لوازم مدرج دقيق استفاده می کنند ، زساختن 

 مشخص می  وند .  Aاز اين نوع  يشه با حرف 

 ظرف های  مدرج آزمايشگاهی 

 به دو دسته تقسيم می  وند ظرف های مدرج آزمايشگاهی از نظر کاربرد ان 
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در آزمايا های کمی برای ساختن محلول های و اندازه گيری حجم ظرف های هستند که درجه بندی دقيق دارند و  دسته اول :
 مايعات به کار می روند مانند : انواع پيپت ، بورت و بالن های حجم سنجی 

 اين ظرف های دارای دو نوع درجه بندی هستند .

 (TD)بر اساس حجم تحويلی  -1

  Dيها  TDديهده مهی  هود . عالمهت  Exيا  TD  ،D ظرف هايی که بر اساس حجم تحويلی مدرج  ده اند ، روی آن ها حروف
يعنی بيرونی است . گنجايا درونی اين ظرف ها  Externalخالصه  ده  Exيعنی تحويل دادن و   To Deliverخالصه  ده  

کمی بيشتر از حجمی است که روی آن ها نو ته  ده است . اين اختالف حجم به دليل نيروی چسبندگی محلول ها ی آبی است 

 ه در هنگام تخليه به بدنه ظرف می چسبند وبه راحتی از آن خارج نمی  ودک
 (TCبر اساس حجم محتوی ) -2

خالصهه  Cيا  TCديده می  ود. عالمت  Inيا  TC  ،Cظرف های که بر اساس حجم محتوی مدرج  ده اند . روی آن ها حروف 

ونی است . بالن های حجهم سهنجی بهر اسهاس حجهم يعنی در  Internalخالصه  ده  Inيعنی محتوی و  To Contain ده 
 محتوی مدرج  ده است .گنجايا درونی اين ظرف ها به طور دقيق برابر مقداری است که روی آن ها نو ته  ده است .

،  : درجه بندی اين دسته از ظرف ها تقريبی است و در آزمايشگاه برای انجام کارهای مختلف به کار می روند مانند بشر دسته دوم

حرارت دادن محلول ها ، تيتراسيون و کارهای مختلف ديگر استفاده می ارلن ماير، بالن های مختلف و ... از اين نوع ظرف ها برای 
به يك حجم تقريبی از محلول نياز با د ، بسهيار  ود ، درجه بندی اين ظرف های کامالً تقريبی است و هرگاه در هنگام آزمايا 

 ز آن ها استفاده کرد،سريع و آسان می توان ا

 ليتری در اکثر آزمايشگاه ها يافت می  وند . استوانه های 5ميلی ليتری تا  5از نه های مدرج با اندازه های مختلف ااستوتوجه : 
مدرج فقط برای اندازه گيری حجم محلول ها بكار می روند و مصرف ديگری ندارند . دقت استوانه های مدرج از دسته اول کمتر و 

  دسته دوم بيشتر است . از

 شیوه اندازه گیري حجم مايعات در لوله هاي مدرج 
حجم مايعات با ظرف های  يشه ای مدرج اندازه گيری می  ود. محلول های آبی به دليل دا تن کشا سطحی به ديواره ظرف 

. برای خواندن حجهم دقيهق خود می چسبد و سطح مقعر  كل تشكيل می دهند . ته هالل حجم واقعی مايع را نشان می دهد 

 مايعی که در درون يك ظرف مدرج است ، بايد مسير ديد مماس با ته هالل با د .) مطابق  كل زير (

 
 

اين ظرف ها حجمی بسيار دقيق دارندو  به کار می رود.وسيله ای است برای تهيه و نگه داری محلول ها يا بالن ژوژه بالون حجمی 

وجهود دارد حجهم که در گردن هر  بالن خط نشانه ای  گنجايا هر بالن روی آن نو ته می  ود و  د در اندازه های مختلفی دارن
( است اما بعضی از انواع آنها به هر TDدرجه بندی اين ظرف ها به طور معمول بر اساس حجم تحويلی ) محلول را معين می کند.

نه هستنند ، خط نشانه بااليی بر اساس حجم تحويلی و خط درجه بندی  ده اند و دارای دو خط نشا TCو  TDدو صورت يعنی 

 نشانه پايينی براساس حجم محتوی است . 
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بالن های حجمی قبل از استفاده بايد کامالً تمييز و خشك با ند در غير اين صورت بايستی آن ها را تميز کرد .  روش استفاده : 

کرده ايد به محاسبه را به اندازه که برای تهيه محلول با غلظت مورد نظر  برای تهيه محلول با غلظت مشخص ابتدا مقداری از نمونه
دقت وزن کنيد نمونه را پس از توزين با مقدار کمی آب مقطر به داخل بالن ژوژه منتقل کنيد به هنگام انتقال نمونه دقت دا هته 

نيد. در بالن را با درپوش مناسب بسهته و آن را تكهان با يد که به بيرون بالن ژوژه نريزد بدين منظور می توانيد از قيف استفاده ک

دهيد تا نمونه به طور کامل حل  ود سپس آن را با آب مقطر به حجم برسانيد .و بعد از به حجم رسيدن چند بار آن را وارونه کنيد 
 داريد .تا محلول به طور کامل همگن  ود . هنگام وارونه کردن بالن ژوژه درپوش آن را با انگشت خود نگه 

 
، ارلن به خاطر دا تن دهانه باريك از اين برای گرم کردن محلول ها مايع و يا برای نگه داری آن ها به کار می رود  (Erlen)ارلن ،

مناسب ترين وسيله برای گرم کردن محلول های نا ناخته است . از ايهن وسهيله در سهنجا ههای حجمهی نيهز اسهتفاده مهی 
 مورد سنجا را در آن قرار می دهند ()حجم معينی از محلول  ود.

 
از جمله ظروفی است که بشر برای گرم کردن محلول ها و مايعات و همچنين برای بردا تن حجم تقريبی از آن ها به کار می رود 

 .صفر درجه بندی آن  در پايين قرار دارد. در سنجا های حجمی نيز به کار می رود.

 

 و يا تعيين حجم مايع ها و محلول ها از مايع ها  ينمعاستوانه مدرج برای بردا تن حجم 
 درآزمايشگاه کاربرد و نيز در تعيين حجم مواد جامد و يا چگالی آن ها ) به کمك ترازو(

 ميزان دقت آن از گيالس مدرج، ارلن و بشر مدرج بيشتر اما از بورت و پيپت مدرج دارد. 

 يا جامداتی که  كل معينی ندارند.کمتر است . اندازه گيری حجم دقيق مايعات و  

 
 

. اين نوع پيپت های برای بردا تن يا ريختن مقدار مشخص و معينی از مايع ها يا محلول بكار می رود ) انتقال گر( پيپت حباب دار

 داری خط نشانه هستند و اين خط نشانه حجم کل پيپت را نشان می دهد . پيپت ههای حبهاب دار دارای انهدازه ههای مختلهف
ميلی ليتری است اين پيپت های به پيپت ژوژه و پيپت حجم سنجی نيز معروفند . پيپت های حباب  100و1،2،5،10،15،25،50

 دار ازنظر دقت ، دقيق تر از پيپت های مدرج هستند و درجه بندی آن ها برحسب حجم تحويلی است .

 
ا يا محلول ها به کار می رود.و نسبت به پيپت های حباب دار از پيپت مدرج برای بردا تن يا ريختن مقدارهای دلخواه از مايع ه 

 و...هستند  5،  2،  1،  01/0،  1/0دارای اندازه های مختلف همچون دقت کمتری برخوردارند 

ر بها پيپت ها قبل استفاده بايد کامالً تميز و خشك با د . در غير اين صورت پيپت را سه بار و ههر بها: ه از پيپت ها روش استفاد
مقدار کمی آب مقطر بشوييد و سپس آن را خشك کنيد . يك عدد پوآر به سر پيپت وصل کنيد و پيپهت را کمهی بهاالتر از خهط 
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نشانه از محلول مورد نظر پر کنيد . پيپت را به طور عمودی بگيريد و مقداری از محلول آن را به کمك پوآر خارج کنيد تا محلهول 

 د برای اين کار طرز خواندن سطح هاللی مايعات آبی را در لوله های مدرج در نظر بگيرد به اولين درجه بندی پيپت برس
محتوی پيپت را بتدريج در ظرف آزمايا خالی کنيد براينكه محلول محتوی فرصت کافی برای پايين آمدن را دا ته با د . مدت 

 زمان الزم برای تخليه هر پيپت به اندازه آن بستگی دارد . 

 
كان برای بردا تن يا ريختن مايع ها ی سمی به کار می رود از نوع مدرج آن به جای پيپت مدرج برای بردا هتن حجهم قطره چ

 معينی از مايع ها يا محلول ها سمی استفاده می  ود . 

پوسهيدگی آن  نكته : بعد از بردا تن مايع ،بايد پالستيك آن را به سمت باال نگه دا ت در غير اين صورت محلول درون آن باعث

 می  ود.  
می توان گفت بورت  بيه بورت به صورت لوله  يشه ای باريك  و مدرج است که در قسم پايين آن يك  ير دارد . در واقع  :بورت

به يك پيپت مدرج است که خارج  دن محلول از داخل آن با يك  ير کنترل می  ود. از بورت در تيتراسيون ) حجم سهنجی ( 

به خوبی تميز و آبكشی  ود چون تيتراسيون يك آزمايا کمی و بسيار دقيق است ، بورت بايد قبل از تيتراسيون  استفاده می  ود
تا دقت کافی در عمل بدست آيد . پس از  ستشو و خشهك کهردن بهورت ، آن را روی پايهه مخصهوص سهوار کهرده و از محلهول 

 تيترکننده پر می کنند . مطابق  كل 

                                                    
 به منظور گرم کردن مواد  يميايی ، بررسی واکنا های  يميايی و ... به کار می رود . : لوله آزمايا

 يشه ساعت : وسيله ای است که معموالً برای تبخير محلول ها به منظور ايجاد بلور در گرمای ماليم ) مثل بخار آب جوش( به کار 

                  می رود.

 
 قيف  يشه ای : برای صاف کردن و نيز انتقال مايع ها از ظرفی به ظرف ديگر کاربرد دارد .

 
برای جدا کردن دو مايع که با يكديگر آميخته نشده با ند ، به کار می رود. ) مانند آب وروغهن ( ايهن قيف جداکننده : ) دکانتور( 

 کند و احتياج به گيره ی دکانتور دارد .دستگاه بر اساس اصل چگالی مواد کار می 
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همزن و گلوله های  يشه ای : هنگام حرارت دادن مايعات قسمتی از آن دمايی بيا از نقطه جوش خود پيدا می کند ، اين امر 

باعث می  ود که حالتی انفجار گونه رخ دهد و قسمتی از مايع جو ان به خهارج پا هيده  هود . گلولهه ههای  يشهه ای بهرای 
گيری از پا يدن مايعات در هنگام جو يدن استفاده می  ود که از بروز اختالف دما جلوگيری مهی کنهد.از گلولهه در جهايی لوج

استفاده می  ود که اماکن استفاده از همزن به خاطر طولا وجود ندارد ، برای مثال در ارلن و يا لوله های آزمايشهی کهه بسهته 

 بسته  ده اند .
لوله های  يشه ای مستقيم و يا زاويه دار که جهت  انتقال مواد و يا گاز در اتصاالت به کار می روند و برای   لوله های  يشه ای :

 اتصال آن ها از  لنگ های الستيكی استفاده می  ود .

يس کنيد تا ، انتهای آن ها را با مايع ظرف  ويی يا گليسيرين ختوجه دا ته با يد که برای اتصال  لنگ به لوله های  يشه ای 

ليز  ود، در نتيجه احتمال  كستن آن با فشار دست کاها می يابد به هنگام قرار دادن لوله های  يشه ای دراتصال  هلنگ يها 
چوب پنبه فشار ندهيد بلكه با چرخا آن را داخل کنيد. اين مورد را  به هنگام خارج کردن لوله  يشه ای از در پوش السهتيكی 

 نيز رعايت کنيد .

 ديا : از اين ظرف برای تبخير و تهيه بلور استفاه می  ود ودر اندازه های مختلف موجود است .  پتری

 
  يشه ساعت : برای گذا تن مواد و همچنين برای تبخير از آن استفاده می  ود .

 بالن ته گرد: برای گرم کردن محلو له و يامايع ها به ويژه در عمل تقطير از آن استفاده می کنند.
لن ته صاف: برای نگه دا تن محلول های ونيز برای درست کردن آبفشان از آن استفاده می  ود. و نبايد از آن برای گرم کهردن با

 استفاده کرد. زيرا جنس آن  يشه پيرکس نيست . 

 
و نيز برای تهيه  آزمايشگاه به منظور سرعت بخشيدن به عمل صاف کردنارلن تخليه : برای ايجاد خال) به کمك خرطوم آبی ( در

 ی مواد گازی  كل کاربرد دارد .اين ارلن عالوه بر قسمت  يشه ای از دوقسمت خرطوم آبی و قيف بوخنر تشكيل  ده است . 
 وسايل فلزی و پالستيكی :

هها مايعهات  جا لوله : جا لوله به منظور قرار دادن لوله های آزمايا محتوی مواد استفاده می  ود . لوله های آزمايشی که در آن

درجه سانتيگراد حرارت دارند را می توان در جا لوله ای قرارداد. اما لوله های داغ تر که برای  100حرارت داده  ده اند و کمتر از 
دن جامدات از آن ها استفاده  ده می تواند به جای لوله آسيب برساند جا لوله ممكن اسهت از چهوب، فلهز و يها مهواد حرارت دا

ت  ده با د. ازاين رو برخی از مواد بويژه اسيدها و باز ها بر آن ها اثر می کنند و بايد مواظب بهود تها ايهن گونهه پالستيكی درس

 مواد يميايی بر روی جا لوله ريخته نشود و آن ها راخراب نكند واز بين نبرد.
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ست استفاده می  ود، طرز سوارکردن آن بهه ايهن پايه : به منظور ساخت اتصاالت بزرگتر از پايه که  امل اتكاء پايه و ميله پايه ا

 كل گيره پايه را بر روی ميله جابجا کرد و گيره می تواند با پيچاندن پيچ پشت آن در هر مكان  Tصورت است که می توان قطعه 

نده می توان لوله های دلخواه ثابت  ود.  كاف جلوی گيره برای قرار دادن نگاهدارنده مورد استفاده قرار می گيرد ، با اين نگهدار
 آزمايا ، ارلن و بورت را نگاه دا ت .

 قا قك) اسپاتول (: برا ی بردا تن مواد جامد استفاده می  ود، اندازه ها مختلف از آن وجود دارد.

 بطهوراين وسايل به اين منظور استفاده می  ود که حرارت  عله را در مساحت بزرگتری پخا کندو ظروف توری و مثلث نسوز: 
 يكنواحت حرارت ببينند و دچار ترک خوردگی نشوند. اين وسايل نيز مانند لوله های آزمايا بايد خشك مورد استفاده قرار گيرد . 

 
: برای حرارت دادن محلول های که هدف تهيه بلور آن ها با د و همچنين برای حرارت دادن مواد در دمای باال در  کپسول چينی

کوره ها مورد استفاده قرار می گيرد. برای مثال حرارت دادن کات کبود برای خارج کردن آب تبلور آن ويا جهت انجام واکنا های 

 تجزيه ديگر.

(، بهرای خهالی Aههوا) -1است که برای  پرکردن پيپت از آن استفاده می  ود . پوآر دارای سه  ير ،: وسيله ای پالستيكی پوآر 
(، بعد از اتصهال پهوآر بهه sمحلول ) -2کردن پوآر از هوا اين  ير را فشار داده و هوای درون حباب پالستيكی را خالی می کنيم  

، با فشار دادن ايهن  ( Eخالی کردن )  -3محلول در پيپت باال می آيد .پيپت و قرار دادن پيپت در محلول با فشار دادن اين  ير 
ز پوآر که ساده تر است . با پيچانهدن مههره  ير محلول از پيپت خارج می  ود و به ظرف مورد نظر منتقل می گردد. نوعی ديگر ا

 محلول در پيپت باال آمده و پيچاندن عكس محلول از پيپت خارج می  ود .

 
: برای پودر کردن بلور ها جامد از آن استفاده می  ود . به هنگام استفاده از آن از ضربه زدن بهه بلهور خهوداری کنيهد هاون چينی

 چون در اين صورت هاون می  كند بلكه بصورت مالشی و ماليدن بلور به ديواره ها آن را به پودر تبديل کنيد . 

 ال آب مقطر استفاده می  ود .آب فشان ) پيست ( : برای نگه داری آب مقطر و انتق
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 لوله  ور : در اندازه مختلف موجود است که برای  ستشو لوله آزمايا و وسايل  يشه ای از آن استفاده می  ود .

 خطا دراندازه گيری :  
 خطاها به سه دسته معين ، تصادفی ، و فاحا تقسيم می  وند. 

 ( Systematic errorsخطاهای معين )  -1

 ابل اندازه گيری است و خود به انواع زير طبقه بندی می  ود .اين خطا ق
( اين نوع خطاها به نوع روش بستگی دارند ، مانند انحالل رسوب ) جذب مواد Methodic errorsخطاهای رو ی ) -

الت بهه ( ، فرار بودن ، تجزيه  دن رسوب دراثر حرارت دادن زياد و يا کندی فعل و انفعاخارجی و آّب به وسيله رسوب 

کار برده  ده ،  ناسايی خطاهای سيستماتيك رو ی معموالً مشكل بوده ولی با کنترل  رايط آزمايا می توان ميزان 

 اين خطا را به کمترين مقدار خود رساند.
( ماننهد تنظهيم نبهودن تهرازو و يها حجهم Instrumental and reagent errorsخطاهای دستگاهی و واکنشگرها ) -

، وجود ناخالصی در مواد  يميايی، ناپايداری مولدبرق و اثر مواد  يميايی بر ظروف  يشه ای ، برای  ناصحيح يك بورت

 رفع اين نوع خطا، وسايل و دستگاه ها را بطور متناوب کاليبره می کنند 

( اين خطاها به نقايص حسی ، بی اطالعی و بی توجهی  خص آزمايا کننده Personal errorsخطاهای  خصی ) -

گی دارند ، مانند عدم تشخيص برخی رنگ ها و کم و يا زياد  ستن رسوب ، خطاهای  خصی را می توان با دقهت بست

 حذف کرد 

اين نوع خطا را خطای غير قابل تعيين نيز می نامند اين خطاها نتيجه عواملی هستند (Random errorsخطاهای تصادفی ) -2

، مانند تغييرات در دما و فشار هوای آزمايشگاه ، آلوده بودن هوای آزمايشهگاه  که از کنترل  خص آزمايا کننده خارج می با ند

به موادی که در آزمايا مورد نظر موثر است ، ارتعا ات ساختمان در موقع توزين و محدوديت ديد چشم برای اندازه گيری مقدار 

 نمود و ميانگين پاسخ ها ی حاصل را محاسبه نمود. يك جسم ، برای کاها مقدار اين خطاها می توان آزمايا را چند مرتبه تكرار
( اين نوع خطا معموالً به دليل ا تباه در محاسبه و يا خواندن نتايج حاصل می  هود، بهه Gross errorsخطاهای فاحا ) -3

ر نتهايج قابهل می بيند و محاسبات را با عدد غلط انجام می دهد ، وجود اين نوع خطها د 52را  25عنوان مثال دانا آموزی عدد 

 قبول نيست و بايد آن را رفع کرد .
 برای بدست آوردن ميزان خطا در يك آزمايا از خطای نسبی استفاده می  ود.

( چنانچه در آزمايشی مقدار حقيقی معلوم با د ) مقدار تئوری( و بخواهيم ميهزان مطابقهت Redative errorsخطای نسبی )

 سبه  ده بسنجيم ، می توان از رابطه زير استفاده کرد .حقيقی را با مقدار عملی يا محامقدار 
 مقدار محاسبه  ده ( -* مقدار حقيقی /)مقدار حقيقی100

چون ممكن است مقدار حقيق بزرگتر از مقدار محاسبه  ده با د لذا از قدر مطرق استفاده می کنيم تا خطای نسبی بدست آمده 

 مثبت با د 

چشم هر انسان عادی در هنگام خواندن درجات يك ظرف  يشه ای مقداری خطا می کند  عدم اطمينان در وسايل حجم سنجی :
اين مقار خطا را عدم اطمينان خواندن بورت و پيپت ، يا عدم اطمينان به حجم رساندن بالن های حجم سنجی می گويند مقدار 

 01/0ميلی ليتری برابر  50مطلق يك بورت  ظرف دارد برای مثال مقدار عدم اطمينان نعدم اطمينان هر ظرف بستگی به حجم آ

 ميلی ليتر است اين مقدار خطا اجتناب ناپذيراست . 02/0تا 
خطای وسايل حجم سنجی  : تمام لوازم حجم سنجی  يشه ای از دو نوع  يشه ساخته می  وند يكی  يشه مرغهوب و گهران 

که ظرف های  Bوديگری  يشه ارزان تر نامرغوب نوع که ظرف های ساخته  ده از آن دارای خطای کمی هستند   Aقيمت نوع 

 .دارای خطای بيشتری هستند Aساخته  ده از آن، نسبت به نوع 
 ml40را برای حجم تحويلی  pptو pphبا د ، خطای نسبی برحسب  ml 05/0برابر  ml50مثال : اگر خطا يا تولرانس يك بورت 

 از آن بورت حساب کنيد .



 15 

ميلی ليتری به اين معنی است که بيشترين خطای مطلق در حجم تحويلی بوسيله آن  50رای بورت ب  ml 05/0جواب : خطای 

محلول از آن بورت مصرف  ود، مقدار خطای نسهبی قابهل مجهاز  ml40ميلی ليتر با د، به طوری که اگر  05/0بورت می تواند 
 ( برابر است با ...pptوpphبرحسب )

 (pph  و مخفف  يك قسمت در صد قسمتppt   ) مخفف يك قسمت در هزار قسمت است 

Ppt 25/1  =pph 125/0  =100*ml40/ml05/0 
 

 آ نايی با چندوسيله آزمايشگاهی 

 

(  مناسب ترين راه برای گرما دادن در آزمايشگاه استفاده از چراغ بونزن است. سهوخت ايهن Bunsen burnerچراغ بونزن: )-1
ست که با يك  يلنگ از مخزن به پايه چراغ می رسد. در باالی محل ورودی گاز به چراغ مهره چراغ ها از گاز بوتان يا گاز  هری ا

ای نصب  ده است که دارای مجاريی جهت ورود هواست . با چرخاندن اين مهره می توان ورود هوا را به داخل چراغ کنترل کرد 

گهانی گاز از سر لوله جلوگيری می کند . فيلتر دارای انواع مختلفی .در انتهای بدنه چراغ يك فيلتر قرار دارد . اين فيلتر از خروج نا
است که بعضی از آن ها نقا  عله پخا کن را بازی می کنند و در مواردی به سطح وسيع تهری از  هعله نيهاز با هد از آن هها 

 استفاده می  ود . برای رو ن کردن چراغ بونز مراحل زير را به ترتيب رعايت کنيد .

 انيد تا دريچه ورود هوا بسته  ود.بچرخمهره را  -1
 کبريت را رو ن کنيد و به انتهای چراغ نزديك کنيد . -2

  ير گاز را باز کنيد تا چراغ رو ن  ود . -3

 مهره را بچرخانيد تا هوا واردلوله  ود. -4

منطقه آبی رنگ مجزا از هم  تنظيم کنيد که  عله به دورا طوری  درجه حرارا برسد ، پيچ ورود هوا برای اين که  عله به باالترين 
تبديل  ود در اين حالت  گرمترين نقطه  عله در باالی منطقه داخلی تراست . اگر جريان گاز خيلی زياد با د  هعله از انتههای 

 چراغ فاصله می گيرد ، در آن صورت گاز را قطع کنيد ، دريچه هوا را ببنديد و با تنظيم مجدد جريان گاز و ههوا ، چهراغ را رو هن

 کنيد 

 ))شكل چراغ و اجزاي آن((

يك منبع حرارتی ديگر در آزمايشگاه های چراغ الكلی است. چراغ الكلی  امل،فتيله،قطعه فلزی نگهه دارنهده  چراغ الكلي : -2
 فتيله ) فتيله نگه دار( و مخزن  يشه ای يا فلزی است .

ی قرار داده و سپس قطعه عايق با  كاف جانبی را بر روی آن قرار برای رو ن کردن چراغ الكلی ابتدا فتيله را در فتيله نگه دار فلز

سانتی متر مانده به انتها پراز الكل کنيد . فتيله و حامل آن را در جای خود قرار  2دهيد . بعد به کمك قيف مخزن الكل را تا ارتفاع 
ديده  ود ) با ايهن کهار از تبخيهر  سهريع الكهل از فتيله بايد سر آن که مماسی با سر منبع است به مقدار خيلی کم بيرون دهيد.

جلوگيری می  ود( اگر بخواهيد در طی آزمايا منبع را پر کنيد ابتدا بايد آنرا خاموش کنيد و چند دقيقه صهبر کنيهد تها منبهع 

عايق ممكن است بايد توجه دا ت که نبايد چراغ کامالً خالی بسوزد چرا که قطعه خنك  ود ، آن گاه آن را پر نماييد ، همچنين 
 صدمه ببيند.

 

 طريقه متمصل نمودناجزا مختلف چراغ الكلی ( -1)تصوير 
ديسكاتور : ديسكاتور يك ظرف درپوش دار با اندازه های مختلف است . که بيشتر از جنس  يشهه و گهاهی نيهز از فلهز اسهت  -3

ی نگهداری مواد در يك جو کنترل  ده از نظر رطوبت ساخته می  ود . ديسكاتور را در دمای اتاق ، در محيط باز می گذارند و بار

بكار می برند. ا ايی مانند ظرف توزين و مواد  يميايی را که بايد تا قبل از توزين دور از رطوبت هوا نگهداری  وند . ابتدا در اتو 

تور از نظر ميزان رطوبت با ذارند تا رطوبت هوا را جذب نكند. فضای داخل دسيكار دسيكاتور می گکالو خشك می کنند و سپس د
استفاده از مواد خشكاننده کنترل می  ود . به طوری که می توان از مقدار آبی که در هنگام توزين همراه مواد نگهداری  هده در 

دسيكاتو باقی می ماند صرف نظر کرد. معرف ترين مواد خشك کننده که به طور معمول برای داخل دسيكاتور استفاده می  هود . 
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( ، سهيليكاژل و منيهزيم پرکلهرات بهدون آب ) 4CaSO( کلسهيم سهولفات بهی آب )2CaClرتند از ، کلسيم کلريد بی آب ) عبا

2)4Mg(ClO ) در بين مواد نامبرده منيزيم پرکلرات از مواد ديگر ارزانتر است ولی نامشخص  بهودن مهدت کهارايی آن يكهی از ،
سيم سولفات بی آب از اين نظر مناسب ترند زيرا می توان آن ها را برای استفاده معايب اين ماده محسوب می  ود . سيليكاژل و کل

در دسيكاتور با يكی از نمك های کبالت پو ا داد تا مدت کارايی آن ها از روی تغيير رنگ  ان مشخص  ود ) نمك های کبالت 

می آيند ( مزيت سيليكاژل و کلسيم سولفات خشك ، آبی رنگ هستند و وقتی که از بخار آب ا باع می  وند به رنگ صورتی در 
اين است که هر موقع کارايی خود را از دست دادند می توان آنها را در اتو کالو خشك کرده و کارايی آن ها را باز يافت. برای اين 

اتو کالو حرارت می درجه سانتی گراد در  250تا  230درجه سانتی گراد و کلسيم سولفات را در  180تا  150کار سيليكاژل را در 

دهند . اين مواددر اثر حرارت آب خود را از دست داده ، دو باره آبی رنگ می  وند در بيشتر آزمايشگاه ها برای کارهای روزانهه از 

 کلسيم کلريد بی آب به عنوان ماده خشكاننده استفاده می  ود زيرا کارايی بيشتری دارد ، ارازن و از مواد ديگر فراوان تر است .
هنگامی که يك جسم داغ را در دسيكاتو می گذاريد و در آن را می بنديد پس از چند لحظه به علت تبادل گرما بين جسم و هوای 

نه ليز می خهورد و امكهان داغ دسيكاتور ، و به دليل کم بودن هدايت گرمايی  يشه ) در اينجا دسيكاتور ( در دسيكاتور از روی بد

 بيفتد .  دارد
دقيقه از يك سو کمی 10ی از اين مشكل ، زمانی که يك جسم داغ را در دسيكاتور می گذاريد در پوش آن رابه مدت برای پيشگير

 باز بگذاريد تا جسم بتواند با هوای بيرون دسيكاتور تبادل گرمايی کند در بقيه موارد بايد در دسيكاتور کامالً بسته با د .

ور و برای اين که در دسيكاتور به آسانی باز و بسته  ود . سطح تمهاس دسهيكاتور بها برای پيشگيری از نفوذ هوا به داخل دسيكات
درآن را بوسيله يك روغن سبك مانند وازلين چرب می کنند . ) برای چرب کردن دسيكاتور هرگز نبايد از گريس ما ين استفاده 

اخل دسيكاتور کمتر از محيط بيرون است ( کار مشكلی که فشار هوا در دبه خاطر اين  )کرد( بردا تن دردسيكاتور از روی بدنه آن

است بنابراين هرگز سعی نكنيد در دسيكاتور را به طور عمودی از روی بدنه آن برداريد برای باز کردن دسيكاتور ، دست چپ خود 

شيد ) در جهت عكس( را در جلول دسيكاتور بگذاريد و آن را به سمت خود فشار دهيد و با دست راست درپوش را به سمت جلو بك
تا به اندازه دلخواه باز  ود ، اکنون دست چپ خود را از جلوی بدنه دسيكاتور برداريد و آنچه را که الزم داريد از دسيكاتور  بيهرون 

ته می بياوريد و در کنار دسيكاتور بگذاريد سپس در دسيكاتور را فوری ببنديد در تمام مدتی که دسيكاتور باز است يا آن راباز و بس

گهز با يك دست نگهداريد . دسيكاتور را هر –در حالی که قسمتی از آن روی بدنه دسيكاتور قرار دارد  –کنيد . بايد درپوش آن را 
باز نكنيد زيرا مقدار زيادی هوا وارد دسيكاتور می  ود ، و همچنين نگهداری در با يك دست به علت سنگينی مشكل به طور کامل 

 است .

 آزمايشگاهی  ترازو های -4
از آنجای که در آزمايشگاه از مقادير بسيار کم مواد  يميايی استفاده می  ود ، ترازو ههای آزمايشهگاهی ظريهف و دقيهق           

نوع آزمايا به ترازو های مختلفی از نظر دقت نياز است . معمول ترين ترازوهای آزمايشگاهی که در مدارس هستند البته بسته به 

کيلوگرم است . برای سهولت وسرعت در توزين ، امروزه ترازو ههای  3گرم و حداکثر  1/0 ود .دارای دقتی در حدود  استفاده می

الكترونيكی مختلفی ساخته  ده و بكار می رود . مهم ترين مزيت اين ترازو ها اين است که چون دست  خص آزمايشگر به طور 
در اثر تماس دست يا گرد و خاک هوا با وزنه ها پيا می آيد و به مهرور باعهث  مستقيم به وزنه های تماس ندارد ، از خطايی که

د . طرز کمار اين نوع ترازوها بسيار ساده است . چند نوع از ترازوها ی آزمايشگاهی عبارتند ساييدگی آن ها می  ود از بين می رو

 از ...

يسه مستقيم با جرم مجموعه ای از وزنه های استاندارد بدست می : با اين ترازو جرم يك جسم از طريق مقا ترازوي بازو  برابرآ( 

  آيد .

: دراين نوع ترازو ها جسم روی کفه و وزنه ها روی ميله مخصوص قرار می گيرند، تعادل ب( ترازوي تك كفه اي ) سه اهرمي ( 

ه های مدارس از اين نوع ترازو به مقدار زياد ترازو  هنگامی برقرار می  ود که  اهين ترازو در برابر خط نشانه با د . در آزمايشگا

استفاده می  ود . برای جلوگيری از صدمه به  اهين اين ترازوها  در هنگامی جابجايی بايد الستيك محافظ مخصوص  را زير کفه 
 آن قرار داد. 
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می گيرد . امروزه انواع  متنوعی از اين   :  کار با اين نوع ترازو ها بسيار ساده بوده و توزين سريع انجام پ( ترازو هاي الكترونیكي
 ترازوها با دقت های مختلف عرضه  ده است . 

5- pH : برای اندازه گيری قدرت اسيدی و بازی محلول به کار می رود و مناسب ترين نوع آن که در آزمايشگاه های مدارس  متر

 ها را  با دقت بيشتر اندازه گيری نمايد . محلول pHمتر با الكترود  يشه ای است که می تواند  pHوجود دارد . 

 
اين الكترود نسب به عبهور يهون هيهدروژن بسهيار ميزان اسيدی يا بازی بودن يك محلول به غلظت يون هيدروژن بستگی دارد و  

برای تامين  حساس بوده و پنانسيل نيمه پيل که در غشاء الكترود  يشه ای بوجود می آيد . متناسب با غلظت هيدروژن می با د .

يك پتانسيل مرجع ثابت و قابل تكرار، يك الكترود ديگر نيز الزم است که به الكترود مرجع يا رفرانس معروف است . اين الكتهرود  
متر را کامل می نمايد . امروزه الكترود  اخص )  يشه ای( و الكترود مرجع ) رفرانس( را در هم ادغام  نموده و  pHمدار الكتريكی 

 pHت يك الكترود می سازند و به نام الكترود مجتمع معروف است . مخترع الكترود مجتمع دکتر اينكله سوئيسی و مخترع به صور

 متر دکتر بكمن امريكايی است .

از آنجای که ميزان دمای محلول بر پنانسيل نيمه پيل درالكترود تاثير می گذارد اين اثر توسط کنترل جبران خطای دما تنظيم و 
 بافر استاندارد ، متر خنثی می  ود . و همچنين الزم است در زمان کاليبره کردن دستگاه )استاندارد نمودن ( با pHدستگاه  توسط

 بافر استاندارد نسبت به حرارت آن را توسط کنترل جبران خطای دما خنثی نمود .  pHبه جدول تغييرات  همراجع

دو محلول مختلف ، الكترود با آب مقطر  ستشو داده  ود وبه  رحی که خواهد   pHروش استفاده : الزم است بين اندازه گيری 
آمد خشك گردد . اگر محلول های مورد آزمايا با محلول بافر استاندارد به مقدار کافی در دسترس با د بهتر است بجای  ستشو 

ود با اين روش ديگهر نيهازی بهه خشهك کهردن با آب مقطر ، با محلول بعدی مورد آزمايا يا بافراستاندارد بعدی  ستشو داده  

 الكترود وجود ندارد .
توجه : آب مقطری که برای  ستشوی الكترود و يا ساخت محلول بافر استاندار بكار برده  می  ود بايد آب مقطر دوبار تقطير يون 

 زدايی  ده با د .

ی به الكترود نزديك کرده و نم گيری نمود. هرگز نبايهد بعد از  ستشوی الكترود با آب مقطر الزم است دستمال کاغذی را به آرام

دستمال کاغذی را به الكترود کشيد، چه اين کار ، بار الكتريكی به الكترود منتقل نموده و تهاثير نهامطلوب در الكتهرود بهاقی مهی 
 گذارد.

دسهتگاه پاسهخ سهريع تهر و رانها  pHحفظ و نگه داری اصولی الكترودها عمر مفيد آن ها را افزايا داده و در زمان بكار گيری 

 نگه داری  ود .  KClبعد از پايان اندازه گيری الزم است الكترود در محلول سير ده چهار نرمال  کمتری را نشان خواهد دارد .
 متر نسهبت بهه الكتهرود pHمتر ها نسبت به هم تفاوت دارند . الزم است دستگاه  pHنظر به اينكه مشخصات الكتريكی الكترود 

کاليبره گردد. از سوی ديگر نحوه استفاده از الكترود و يا نحوه نگه داری از الكترود نيز بر عملكهرد آن تهاثير گذا هته و مشخصهات 

الكتريكی آنرا تغيير می دهد . بنابراين الزم است کاليبره بودن دستگاه بطور منظم آزمايا  ود ودر صورت تنظيم نبودن کهاليبره 
 متر را اصطالحاً استاندارد نمودن می نامند. pHدستگاه  گردد. کاليبره نمودن

 روش كالیبره كردن : 
 متر متصل نماييد. pHرا به دستگاه   pHالكترود  -1
دمای محلول بافر  استاندارد را با دماسنج اندازه گيری کنيد . ) الزم به ذکر است که دمای هر دو بافر استاندارد بايديكسان با د  -2

 ) 
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 ( را روی درجه حرارتی که توسط دماسنج خوانده  ده است تنظيم کنيد .TEMPنترل جبران خطای دما )پيچ ک -3

 بافر استاندارد هفت را انتخاب کنيد  -4
را با آب مقطر دی يونيزه  ده  ستشو دهيد و خشك نماييد و يا با محلول بافر انتخاب  ده )بافرهفت (  سشو   pHالكترود  -5

 دهيد .

 د را داخل بافر استاندارد ) هفت ( قرار دهيد الكترو -6
 محلول بافر روی نمايشگر عددی هفت خوانده  ود.  pHمتر را آنقدر بپيچانيد تا  pHپيچ استاندارد  -7

بافر اسهتاندارد را بايهد از  pHمحلول بافر مثل هر محلول ديگر با تغييرات دما تغيير می کند بنابراين  pH ) الزم به ذکر است که

 نسبت به حرارت (( انتخاب و تنظيم نمود .    pHروی جدول )) تغييرات 

چهار ) دمای اين محلول بايد با محلهول   pHمحلول اول انتخاب کنيد مثالً با  pHمتفاوت با   pHمحلول استاندارد دوم را با  -8
 اول يكی با د ( 

) بهافر چههار(   شك نماييد. ويا بها محلهول بهافر انتخهاب  هدهرا با آب مقطعر دی يونيزه  ده  ستشو داده و خ  pHالكترود  -9

  ستشو دهيد .
 الكترود را در داخل بافر استاندرد دوم قرار دهيد  -10

 محلول بافر دوم)چهار(  نيز روی نمايشگر عددی خوانده  ود.  pHپيچ کنترل را آنقدر بچرخانيد تا  -11

 را تكرار کنيد . 6الی  4مراحل  -12
 را تكرار کنيد . 13الی  7هفت روی نمايشگر عددی خوانده نشد مراحل   pHاگر   -13

 را نيز تكرار کنيد . 10الی  8هفت خواند ه نشد مراحل   pHاگر  -14

 را تكرار کنيد . 13الی  4بافر دوم ) چهار( روی نمايشگر عددی خوانده  نشد مراحل   pHاگر  -15

 محلول های مورد نظر می با د .  pHده  د دستگاه کاليبره  ده و آماده اندازه گيری بافر دوم روی نمايشگر خوان  pHاگر  -16

( را بچرخانيد تا دمای محلول مورد آزمايا مقابل TEMPپيچ کنترل جبران خطای دما ) محلول ها ،  pHبراي اندازه گیري 

 ا با محلول مورد آزمايا  ستشو دهيد .را با آب مقطر  سشو داده خشك نماييد و ي  pH اخص قرار گيرد .سپس الكترود 
 از روی نمايشگر عددی بخوانيد . 01/0را با دقت   pHالكترود را در داخل محلول قرار دهيد و 

توجه : دقت محلول های استاندارد به مرور زمان و در اثر کاليبره کردن مكرر کاها و خطای اندازه گيری افزايا خواهد يافت. در 

  pHدستگاه ضعيف بوده و برای نمايا صحيح  V9رو ن با د باطری  LEDگو ه راست صفحه نمايا  قرمز LEDصورتی که 
 متر نياز به تعويض باطری می با د .

سانتی متهر  5/12و11،9،7کاغذ صافی: کاغذ صافی ها به طور معمول دايره ای  كل اند انداره های مختلف کاغذ صافی با قطر  -6

سانتی متری برای نسبت به بقيه کاربرد بيشتری دارند ، به طور کلی  11و 9می  ود . کاغذ صافی های  يافت در اکثر آزمايشگاه ها

کاغذ صافی بايد طوری انتخاب  ود که رسوب حدود يك سوم گنجايا آن را بر روی قيف پر کند ، قيف نيز بايد متناسب با کاغذ 
ين تر از لبه آن قرار گيرد. کاغذ صهافی ههای از نظهر قطهر منافهذ نيهز سانتی متر پاي 2تا 1صافی با د ، به طوری که کاغذ صافی 

 گوناگون هستند 

از کاغذ صافی های سری واتمن ( برای رسوب هايی که اندازه اجزا آن ها بسهيار ريهز  542آ( کاغذ صافی با منافذ کوچك)  ماره 
 است . عمل صاف کردن با اين نوع کاغذ صافی بسيار آهسته انجام می گيرد.

از کاغذ صافی های سری واتمن (  برای رسوب هايی که اندازه اجزا آن ها متوسط  540ب( کاغذ صافی با منافذ متوسط)  ماره 

 است ، سرعت صاف کردن با اين نوع کاغذ صافی کمی بيشتر از نوع اول است .
ب های ژالتينی و دانه در ت ، عمل صاف از کاغذ صافی های سری واتمن ( برای رسو 541پ( کاغذ صافی با منافذ بزرگ )  ماره 

 کردن با اين نوع کاغذ صافی بسيار سريع انجام می  ود .

آن را بهه همهان   -2کاغذ صافی گرد را دو بار  از وسط تا کنيد به طوری که  كل يك مخروط بدست آيد .    -1:  روش استفاده
 رای ايجاد چسبندگی به قيف با آب فشان به آن آب مقطر بزنيد  كل مخروطی از يكی از ال ها  باز کنيد و در قيف بگذاريد. ب

 محلول را روی کاغذ صافی بريزيد و آن را صاف کنيد .  -3
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 بيرون نريزد. نکاغذ صافی را از قيف بيرون آورده و مانند پاکت نامه آن را تا بزنيد تا رسوب از داخل آ -4

 
 شیشه گري :

پيدا کردن در اين هنر مانند هنرهای ديگر بايد تمرين بسهيار کهرد . درايهن قسهمت بهه  يشه گری يك هنر است . برای مهارت 

مختصری از اين هنر ا اره می کنيم که  می توان برای برطرف کردن نيازهای خود در آزمايشگاه از آن استفاده کرد. همان طور که 
 دستگاه های مخصوص وافراد با تجربه نياز است.می دانيد برای تهيه لوازم اصلی واستاندارد آزمايشگاه به کوره ها و 

سانتی متر انتخاب کنيد، وسط آن  20: برای اين کار يك قطعه لوله  يشه ای تو خالی به طول  طرز ساختن يك لوله آزمايش -

دور کنيد و دو سر  را روی گرمترين نقطه  عله بگيريد و به آرامی بچرخانيد تا کامالً داغ  ود وقتی  يشه نرم  د . آن را از  عله
آن را به سرعت بكشيد تا نازک  ود محل باريك  ده را روی چراغ بگيريد تو پس از آن که نرم  د فوری بكشيد تا دو قسهمت از 

هم جدا  وند برای اين که ته لوله آزمايا گرد و صاف  ود ، محل  كستگی را روی  عله بگيريد و بچرخانيهد . پهس از آن کهه 

 عه دور کنيد و برای اين که سريع تر سرد  ود ، به آرامی به بيرون و داخل آن فوت کنيد ، اگر بخواهيد که ته  د آن را از صاف 
 لوله آزمايا گرد و صاف  ود . الزم است اين عمل را چندين بار تكرار کنيد .

يد ، به اين ترتيب به يك  عله پخا : برای خم کردن يك لوله بايد منطقه نسبتاً وسيعی از لوله را داغ کن طرز خم كردن لوله -
کن مناسب نياز داريد تا سطح  عله زياد  ود . چراغ را رو ن کنيد و آن قسمت از لوله را که می خواهيد خم کنيد ، درگرمترين 

فهت بچرخانيد تا به طور يكنواخت داغ و نرم  ود ، وقتی  هعله از  يشهه داغ رنهگ زرد بهه خهود گرنقطه  عله بگيريد و بتدريج 

مشخص است که  يشه به اندازه کافی نرم  ده است . اکنون آن را از روی  عله برداريد  و روی يك چوب مسطح قرار دهيد ، دو 

سر آن را به آرامی به سمت پايين فشار دهيد تا به اندازه دلخواه  خم  ود. برای اين که لوله درست به اندازه زاويه ای که مورد نظر 
 ر است قبل از خم کردن  كل آن را در روی چوب رسم کرده با يد . ماست خم  ود ، بهت

يك لوله  يشه ای تو خالی مخصوص  يشهه گهری انتخهاب کنيهد ودر محهل  بريدن شیشه و صاف كردن مقطع بريدگي : -
د بها يهك بهار دلخواه با يك سوهان سه لبه به آن خراش عميقی بدهيد ، برای خراش دادن لوله آن را اره نكنيد، بلكه سهعی کنيه

کشيدن سوهان در بدنه لوله ، خراش ايجاد  ود ، حال انگشتان  ست خود را در مقابل محل خرا يدگی قرار دهيد و با يك فشار 

عكس  يشه را بشكنيد ، محل بريدگی لوله ها بايد به طور کامل صاف و گرد  ود . برای اين که محل بريدگی را صهاف در جهت 
 در گرمترين نقطه  عله بگيريد ويكنواخت وآهسته بچرخانيد تا لبه آن کامالً صاف و گرد  ود.کنيد ، مقطع بريدگی را 

:لوله ای به طول نيم متر ببريد و دو سر آن راصاف کنيد ، وسط لوله را در داخل گرمترين نقطه  هعله طرز ساختن قطره چكان 

سپس آن را از  عله دور کنيد ، پس از چند ثانيهه دو سهر لولهه را بگيريد و به آرامی بچرخانيد تا بطور يكنواخت گرم و نرم  ود ، 
بتدريج بكشيد تا از قسمت وسط به اندازه دلخواه نازک  ود.سپس آن را از وسط قطع کنيد و نوک آن رابه کمك  عله يا سوهان 

 به آرامی صاف کنيد.

 روش هاي تمیز كردن وسايل آزمايشگاهي :
تميز  ده اند دليل عمده عدم نتيجه گيری آزمايا هستند، چرا که ناخالصی های مهزاحم باعهث وسايل آزمايشگاهی که بد       

ايجاد واکنا های جنبی نامطلوب می  وند . بنابراين يك آزمايا کننده بايد از ابتدا عادت کند که پس از اتمهام ههر آزمهايا 

 وسايل را با دقت  تميز کند .
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بشوييد. مايع ظرف  ويی بيشتر لكه ها و چربی ها را در  %2با آب  ير و مايع ظرف  ويی هر نوع ظرف  يشه ای کثيف را ابتدا  

دقيقه ( از سطح لوزام  يشه ای پاک می کند .در صورتی که يك ظرف  يشه ای به اين طريق تميز  15مدت کوتاهی ) در حدود 
 نشود. از روش های زير استفاده کنيد . 

ت بيشتری روی ظرف ها  يشه ای بماند ممكن است سطح آن ها را زبهر کنهد کهه در ايهن توجه : چنانچه مايع ظرف  ويی مد

 صورت در دفعات بعدی پس از  ستشو ، قشر يكنواخت آب روی آن ها ديده نمی  ود.
 و در صورت لزوم با  برس نرم لكه ها را سابيده و از بين ببريد . %2با محلول گرم مايع ظرف  ويی  -

استفاده کنيد و برای از بين بردن يون های فلزی ظرف های کثيف را  pH= 12در  EDTAموالر  004/0از محلول گرم  -

 دقيقه و در صورت نياز مدت بيشتری در اين محلول غوطه ور سازيد . 15تا  10به مدت 

ول بهتر ) برای ساختن اين محلسديم دی کرومات تجارتی در سولفوريك اسيد غليظ تجارتی بسازيد  %7تا  5محلولی از   -
است که از پتاسيم دی کرومات استفاده نشود ، زيرا عالوه برا اين که گران است حالليت بسهيار کمتهری از سهديم دی 

کرومات نيز دارد و بايد قبل از استفاده از آن صاف  ود( و ظرف های آلوده را در اين محلول به مدت يك تا دو سهاعت و 

  ب در اين محلول  غوطه ور سازيد درصورتی که خيلی کثيف با ند به مدت يك 

: به هنگام استفاده از اين محلول سوختگی  يميايی پوست و لباس را با سولفوريك اسيد در نظر دا ته با يد وظرف های را  توجه

 که به نمك های نقره آغشته اند، با اين محلول پاک نكنيد .

 روش هاي اختصاصي نظافت :
که الزم است برای از بين بردن آن ها از روش های خاصی استفاده کرد در وسايل باقی می ماند بعضی اوقات پس از آزمايا موادی 

 که در زير به برخی از آن ها ا اره می کنيم .

مثال هنگام کار با آب آهك بوجود می آيد با استفاده از کلريدريك اسيد از بين می رود : رسوب سفيدی که به عنوان  بقاياي آهك

 صوص ارلن را با چندن ميلی ليتر کلريدريك اسيد پر کرده ، تكان داده و سپس به طور کامل با آب بشوييد .،  يشه ها بخ

نقره و يا مسی را که در بعضی آزمايا ها حالت آينه ای ايجاد می کنند با مقداری نيتريك : رسوبات  آينه هاي نقره اي ومسي

 د .اسيد از بين می رود، بهتر است کمی آن را گرم کني

 : عمل تميز کردن را در فضای باز يا زير هود انجام دهيد ، زيرا اکسيد نيتروژن حاصل از تميز کردن گازی سمی است .توجه 

( يا پتاسيم پرمنگنات باقی می ماند ، آن ها را می توان IV: هنگام کار با اکسيد منگنز )رسوبات منگنز يا پتاسیم پر منگنات 
 . چند ميلی ليتر سولفوريك اسيد نيز اضافه کنيد ودر موارد ی ممكن است گرم کردن نيز نياز با د .توسط آب اکسيژنه رفع کرد 

: يد يا لكه های يد بر روی لباس يا دست ها را می توان با محلول سديم تيوسولفات رفع کرد و سپس کهامالً بها آب  لكه هاي يد
  ستشو دهيد .

( حاصل می  ود، که آن را می تهوان II( که از واکنا پتاسيم سيانو آهن )CIIFeIIIK[Fe)(n]6N: ماده آبی رنگ ) آبي پروس

 توسط  سود از بين برد .

: هنگامی که از فنل فتالئين و متيل اورانژ و يا ساير  ناساگر های رنگی  استفاده مهی  هود ، ممكهن اسهت  محلول هاي رنگي

 مقدار آب وسود و با گرم کردن حل کرد و از بين برد .بقايايی از آن باقی بماند ، بقايای آن را می توان  با 

: بقايای آنرا در کپسول چينی حرارت داده ذوب کرده و خالی کنيد . بعد با مواد  وينده آنهرا خهوب  رسوب پارافین و استئارين

 تميز کنيد . 

 

 روش هاي دور ريختن مواد اضافي :
هستند و مسايل گونا گونی را ايجاد می کنند ، بايد برای خارج کردن آن ها  مواد زايد آزمايشگاهی مواد آلوده کننده محيط زيست

، حتی در مورد آزمايشگاههای که خيلی کم از آن ها استفاده می  ود. جههت جلهوگيری از از آزمايشگاه فكر اساسی صورت گيرد

 ورود آن ها به محيط زيست ازروش های زير استفاده کنيد ، 

 .نريزيد و يا ظرف  ويی  در زباله دان هيچ عنوان به  ضايعات  يميايی را 
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محلول ترکيب ههای مواد زايد جامد را جمع آوری کرده ودر يك ظرف درب دار ) سطل پالستيكی( بريزيد، :  تركیب هاي فلزي
ی را بها آب فلزات سنگين را  رسوب داده و آن ها را صاف کرده و اجازه دهيد که در روی کاغذ صافی خشك  وند) مايع زيهر صهاف

و نگهداری کنيد ، و در موقع لزوم آن ها را را در سطل پالستيكی درب دار بريزيد زياد در ظرف  ويی بريزيد (  رسوب خشك  ده 

 تحويل سازمان ها ی جمع آوری و دفع زباله های  يميايی دهيد . برای رسوب دادن ......

سديم سولفات استفاده کنيد  %10نيد ، برای اين منظور از محلول ترکيب های باريم : آن ها را به باريم سولفات تبديل ک -
 . اگر چه ترکيب های باريم سمی می با ند ولی باريم سولفات جز مواد سمی نمی با د .

 %10ترکيب های سرب، کبالت و نقره : اين فلزات را به ترکيب های سولفيدی تبيدل کنيد . بدين منظور آنقدر محلول  -

 به آرامی به محلول اين فلزات اضافه کنيد تا تمامی اين فلزات بصورت سولفيد رسوب کنند.سديم سولفيد را 

ابتدا اين مواد را رقيق کرده و سپس در ظرف  ويی بريزيد ، و روش ديگر اين که بازها را  با محلول رقيق اسيد :  اسید ها و بازها

 يرين خنثی کنيد و سپس دور بريزيد.هيدروکلريدريك يا سرکه و اسيد ها را با محلول رقيق جوش  
 

 : مواد آلي

 بار رقيق کنيد و سپس با آّب زياد در ظرف  ويی بريزيد. 10را تا  الكل هاي اسیدهاي آلي و استون 

: مثل بنزن ، دی اتيل اتر ، هيدروکربن ها و استرهای اضافی را در  يشه های بها درههای مطمهئن بريزيهد، و در  حالل هاي آلي
 سبی نگه داری کنيد تا به سازمان های جمع آوری حالل ها تحويل دهيد .مكان منا

 فلزات و غیر فلزات :

را  سته و برای استفاده مجدد نگه داری کنيد فلزات پودری و يد را در ظرف های زباله مواد جامد نريزيد بعضی  قطعه ها فلزات 

آن ها را جداگانه در ظهرف ههای مرطوب باعث اتا سوزی می  وند. از فلزات بسيار پودری) مانند روی ( در اثر مجاورت با کاغذ

جيوه مصرف  ده را دريك ظرف درب دار جهت مصرف دوباره نگه  مخصوص جهت تحويل به سازمان های زيربط نگه داری کنيد.
 داری کنيد .

 ريختن احتمالي مواد سوزش آور ، خورنده و سمي 
بنات  يا کلسيم کربنات خنثی کنيد.از سديم بی کربنات و يا بوريك اسيد برای خنثهی در هنگام ريختن اسيد آنرا با سديم بی کر

 کردن بازها نيز می توان استفاده کرد، 

وسهايل بردا هتن  جيوه حاصل از  كسته  دن دماسنج را با دقت جمع آوری کرده و در يك ظرف درب دار با برچسهب بريزيهد ،

داروخانه های يا فرو گاه های مواد  يميايی تهيه کرد. در روش ديگر می توان برروی  جيوه )پوآر مكنده مخصوص (را می توان از
قطره جيوه ريخته  ده گوگرد پودری پا يد  تا جيوه سولفيد به دسهت آيهد و تهوده آن را در ظهرف زبالهه مخصهوص مهواد جامهد 

 آزمايشگاهی نگه داری کرد .
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 فنون آموزشی     :2فصل 

 
 ربی آزمایش های م

 استخراج آهن با كبريت

 

 * نكات ايمني و تكنیك ها آزمايش

و اين مثالی از استخراج فلز  يابد( اکسيد را با کربن موجود در سرچوب کبريت به فلز آهن کاها میIIIدر اين آزمايا آهن ) -1

حتی  به صورت فردی توسط  در مقياس کوچك است. اين آزمايا برای نمايا سری فعاليت های عناصر مناسب است.اين آزمايا

دانا آموزان قابل انجام است. آزمايا می تواند راحت و سريع انجام  ود به  رط آن که وسايل و مواد  يميايی درآزمايشگاه در 

 دسترس با د.

ره ها آهنربا را در زير ظرف پالستيكی حرکت دهيد برخی از ذبا توجه به خواص مغناطيسی آهن  ما به راحتی می توانيد   -2

ها قرار ندهيد. مگر اينكه قبالً دور کوچك به همراه آهنربا به يك سمت ظرف حرکت خواهند کرد . آهنربا را مستقيماً در داخل ذره

 آهنربا را با فيلم نازک بپو انيد چون جدا کردن ذرات از آهنربا د وار خواهد بود.

 قرمز می توان ا اره کرد –صورتی  سربا  کبريت هاکه به   ودبه خوبی انجام می "خطربی "آزمايا با کبريت های  -3

مقدار کمی از هر يك از پودرها کافی است. برای مثال پودرها را در ظرف پتری يا  يشه ساعت بصورت مشترک می توان برای  -4

 دانا آموزان قرار داد. مقدار کمی آب در بشر کوچك قرار دهيد.

 معادله ساده برای واکنا به صورت -5

)(3)(4)(3)(2 232 gCOsFesCsOFe  

 ( اکسيد توسط کربن کاها می يابد )اکسيژن را می گيرد تا آهن آزاد  ود( سديم کربناتIIIآهن )کربن فعال تر از آهن است  -6

 موجود در چوب کبريت می  ود ( اکسيد و کربنIIIموجب گداختن و ايجاد تماس نزديك بين آهن ) 

فوالد مبارکه مانند همه  رکت های فوالد و صرفه اقتصادی بيا تری دارد، در  بوده ان تراز آن جايی که دسترس به کربن آس -7

 استفاده می  ود. از کربن جهان،برای استخراج آهن

 

 جنگل سیاه 

 

 * نكات ايمني و تكنیك ها آزمايش

 اين آزمايا با مواد بسيار ساده و قابل دسترس در منزل قابل انجام است. -1

کامل نياز به يك  اين نوع سوختن( می سوزد به بخار آب و دی اکسيد کربن تبديل می  ود. 11O22H12Cر )هنگامی که  ك -2

افتد، اتفاق میيابد و در دمای باال فرايندهای ديگری در اثر سوختن الكل در اطراف  كر دمای افزايا میمنبع خوب اکسيژن دارد. 
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در نتيجه در اين فرايند ساکاروز مانع می  ود. رسد و سوختن الكل ی نمی كرستون زيرا جريان اکسيژن به قسمت های داخلی 

 .تجزيه می  ود کربن و بخار آب مطابق معادله زير به

)(11)(12)( 2112212 gOHsCsOHC  

در دمای باالی سديم هيدروژن کربنات از مواد پودر کيك است که در در اينجا نيز همان نقا افزايا حجم  را ايفا می کند و  -3

 ابق معادله زير تجزيه می  ودمط

)()()()(2 22323 gOHgCOsCONasNaHCO  

 .ما نشان دهد صورت جنگل سياه به را به ده و  آن کربن  موجب ر دتجزيه واکنا اين گازهای حاصل از  

 

در صورت در دسترس بودن اکسيژن  که است  ببرای نمايا واکنا تجزيه و آ نايی با ترکيب های آلی مناساين واکنا  -4

 به صورت زير است.معادله  های سوختن ساکاروز  آب و کربن دی اکسيد است،کاتاليزگر، فراورده کافی و

)(11)(12)(12)( 222112212 gOHsCOgOsOHC   


