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“Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ, ΓΔ
ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΖ ΜΑΘΔΗ ΚΑΝΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ”
(UNESCO 1985)
Αγαπεηνί πλάδειθνη,
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο νδεγίαο απηήο θαη ηεο αλάγθεο λα
γλωξίδνπκε θαιά ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίωλ ζαο ζηέιλνπκε ηα
παξαθάηω.
1. Έλα δηζέιηδν κε ζύληνκεο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη .
Α. Να ηηο κειεηήζεηε
Β. Να ηηο γλωζηνπνηήζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο
Γ. Να ηηο αλαξηήζεηε ζε πεξίνπηε ζέζε ζην
εξγαζηήξην.
2. Αλαιπηηθόηεξεο νδεγίεο γηα δηθή ζαο ρξήζε, κε ζηόρν
ηελ θαιύηεξε ελεκέξωζή ζαο γύξω από ην ζεκαληηθό απηό
ζέκα
Θα πξέπεη λα μεθηλάκε γλωξίδνληαο θαιά
Α. Σνλ εξγαζηεξηαθό ρώξν
Β. Σε ρξήζε ηωλ νξγάλωλ
Γ. Σε ζωζηή θαη ζπλερή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ
Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη όζν πην δξαζηήξηνη θαη
δεκηνπξγηθνί είκαζηε κέζα ζην εξγαζηήξην, ηόζν πην πνιύ
βνεζάκε ηνπο καζεηέο καο λ’ απνθηήζνπλ εξγαζηεξηαθή
παηδεία.
αο επρόκαζηε θαιή θαη …αζθαιή δνπιεηά
Γηα ην ΔΚΦΔ
Γεκνζζέλεο Μαξθνγηαλλάθεο

ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ

ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ …ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΤ
Α) ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ:
1) Πξέπεη λα γλωξίδνπκε γηα πνην ιόγν βξηζθόκαζηε ζην εξγαζηήξην θαη
λα έρνπκε θάλεη, κηα ζρεηηθή πξνεηνηκαζία.
2) Αθνύκε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή.
3) Φξνληίδνπκε λα θνξάκε ελδύκαηα πνπ λα καο πξνζηαηεύνπλ θαη πνπ
λα δηεπθνιύλνπλ ηηο θηλήζεηο καο
(θιεηζηά ππνδήκαηα, όρη θαξδηά θαη αθξηβά ξνύρα).

4) Καιύπηνπκε ηηο ηπρόλ πιεγέο πνπ έρνπκε ζην δέξκα καο.
5) Γέλνπκε ηα καιιηά καο.

Β) ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ
1) Γελ ηξώκε θαη δελ βάδνπκε ηίπνηα ζην ζηόκα καο (ζηπιό, ραξηηά θιπ).
2) Χξεζηκνπνηνύκε κόλν όζα αληηδξαζηήξηα θαη ζπζθεπέο απαηηνύληαη γηα
ην πείξακά καο θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ καο έρνπλ ππνδείμεη,
(δελ αλακεηγλύνπκε αληηδξαζηήξηα, δελ ηξνπνπνηνύκε θπθιώκαηα) .
3) Γελ παίξλνπκε ή κεηαθέξνπκε θαλέλα πιηθό από ηνλ εξγ. πάγθν ηεο
αληίζηνηρεο άζθεζεο.
4) Απνθεύγνπκε ηηο πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο θαη δελ θάλνπκε ΄΄πιάθεο ΄΄κε
ηνπο ζπκκαζεηέο ή ηηο ζπκκαζήηξηέο καο.
5) Γε μερλάκε όηη:
Σα αληηδξαζηήξηα πξνθαινύλ
ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ
Σν ειεθηξηθό ξεύκα πξνθαιεί
ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ
Σα γπάιηλα όξγαλα πξνθαινύλ
ΚΟΦΗΜΑΣΑ
Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα (ιύρλνη, ειεθηξηθέο εζηίεο) πξνθαινύλ
ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ
Ζ πηώζε αληηθεηκέλωλ πξνθαιεί ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ.

Γ) ΜΔΣΑ ΣΟ ΠΔΗΡΑΜΑ …….
1) Απνζπλδένπκε ηηο ζπζθεπέο από ηηο ειεθηξηθέο πεγέο
2) βήλνπκε ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα
3) Πιύλνπκε, θαζαξίδνπκε ηα δηάθνξα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε
θαη ηα ηαθηνπνηνύκε ζηε ζέζε ηνπο
ΠΑΡΑΓΗΓΟΤΜΔ ΣΟ ΥΧΡΟ ΟΠΧ ΘΑ ΘΔΛΑΜΔ ΝΑ ΣΟΝ ΒΡΟΤΜΔ

ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΗΝΑΗ ΑΚΗΝΓΤΝΟ
ΟΣΑΝ:

1) Οη ρξήζηεο ηνπ γλωξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο θαη
ζπκπεξηθέξνληαη ππεύζπλα.
2) Γελ ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθό ξεύκα 220V θαη
ππθλά αληηδξαζηήξηα.
3) Υξεζηκνπνηνύλ πξνζεθηηθά:

ηηο γπάιηλεο ζπζθεπέο,
ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα,
θαη κηθξέο αξαηωκέλεο πνζόηεηεο αληηδξαζηεξίωλ.

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ

1) Πξνζθέξνπκε ηηο πξώηεο βνήζεηεο ζηνλ ηξαπκαηία.
2) Σν αλαθέξνπκε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ ζηνλ θαζεγεηή
καο.
3) Κάλνπκε ρξήζε όηαλ απαηηείηαη ηωλ ηειεθώλωλ:

ΔΚΑΒ
166
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ
199
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
28213 42000
ΚΔΝΣΡΟ
ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ 210 7793777

ΣΟ ΚΟΤΣΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ
ην θνπηί ηωλ πξώηωλ βνεζεηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ .
Βακβάθη
[αηκνζηαηηθό , απνιπκαληηθό]
Οηλόπλεπκα
[ αληηζεπηηθό ]
Ομπδελέ
[απνιπκαληηθό]
Βάκκα ηωδίνπ
[αληηζεπηηθό]
Μεξθνπξνρξώκ
[αληηζεπηηθό]
Γάδεο
[αηκνζηαηηθό , πξνζηαηεπηηθό]
Hansaplast
[απνιπκαληηθό, πξνζηαηεπηηθό]
Κνιύξην γηα ηα κάηηα [εξεζηζκόο]
Αινηθή γηα εγθαύκαηα
Λεπθνπιάζη
[επίδεζε]
Δπίδεζκνη

ΦΤΛΑΞΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ
Απαηηείηαη ε θύιαμε νξηζκέλωλ αληηδξαζηεξίωλ κε ηδηαίηεξν ηξόπν έηζη:
Σα Βr2 θαη Ι2 πξέπεη λα είλαη θαιά θιεηζκέλα θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζε
απαγωγό ή ζε ρώξν πνπ λα αεξίδεηαη αθνύ νη αηκνί ηωλ είλαη δηαβξωηηθνί
θαη επηθίλδπλνη.
Σν Να θπιάζζεηαη κέζα ζε πεηξέιαην αθνύ θαίγεηαη ζηνλ αέξα πξνο
Να2Ο2 ελώ αληηδξά κε ην λεξό έληνλα πξνο ΝαΟΗ θαη Η2.
Ο Ρ (θωζθόξνο) ζα πξέπεη λα θαιύπηεηαη κε λεξό γηαηί απηαλαθιέγεηαη
ζηνλ αέξα.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ε θύιαμε ηωλ αληηδξαζηεξίωλ γίλεηαη ζε μύιηλεο
πξνζήθεο (ληνπιάπεο).

ΠΑΡΑΚΔΤΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧN
ΘΔΗΗΚΟ ΟΞΤ(Ζ2SO4-βηηξηόιη)
Έρνπκε Η2SΟ4 d=1,84g/ml θαη 98,3 % θ.β. (18Μ).
Θέινπκε α) γηα ειεθηξόιπζε ζεηηθό νμύ πεξηεθηηθόηεηαο 10-15 % v/v.
Σν παξαζθεπάδνπκε κε αξαίωζε 1όγθνπ ηνπ κε λεξό ώζηε ην ζπλνιηθό
δηάιπκα λα είλαη 8 όγθωλ πεξίπνπ.
β) γηα πεηξάκαηα ζεηηθό νμύ 2Μ
Σν παξαζθεπάδνπκε κε αξαίωζε 1όγθνπ ηνπ ζε λεξό έηζη ώζηε ην ηειηθό
δηάιπκα λα είλαη 9όγθωλ.
ΠΡΟΟΧΗ. Ρίρλνπκε ην ζεηηθό νμύ ζην λεξό (ΠΟΣΔ αληίζηξνθα) ζε
κηθξέο πνζόηεηεο θαη ηαπηόρξνλε αλάδεπζε.
ΚΑΤΣΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ (ΝαΟΖ)
Έρνπκε ζηεξεό
Θέινπκε ζπλήζωο δηάιπκα 1Μ
Σν παξαζθεπάδνπκε δηαιύνληαο 4 g ΝαΟΗ ζε λεξό ώζηε ην ηειηθό δηάιπκα
λα είλαη 100 ml.
ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΟ ΟΞΤ (ΖCl)
Έρνπκε πδξνριωξηθό νμύ 36 % w/w , d=1,18g/ml , (12M)
Θέινπκε ζπλήζωο 2Μ
Σν παξαζθεπάδνπκε κε αξαίωζε 1όγθνπ ηνπ ζε λεξό ώζηε ην ηειηθό
δηάιπκα λα είλαη 6 όγθωλ.
ΝΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ (ΖΝΟ3)
Έρνπκε δηάιπκα ληηξηθνύ νμένο 70%w/w , d=1,42gr/ml , (16M)
Θέινπκε ζπλήζωο 2Μ
Σν παξαζθεπάδνπκε κε αξαίωζε 1όγθνπ ηνπ ζε λεξό ώζηε ην ηειηθό
δηάιπκα λα είλαη 8 όγθωλ.
ΑΜΜΧΝΗΑ (ΝΖ3)
Έρνπκε δηάιπκα ακκωλίαο 15 Μ
Θέινπκε ζπλήζωο 3 Μ
Σν παξαζθεπάδνπκε κε αξαίωζε 1όγθνπ ηνπ ζε λεξό ώζηε ην ηειηθό
δηάιπκα λα είλαη 5 όγθωλ.

