
  
 

  ::مقدمه مقدمه 
هر آزمايشگاه بسته به نـوع كـاربري و حجـم فعاليتهـاي جـاري در آن مـي بايـست ويژگيهـا و                        

با اين حال، هر چنـد تنـوع آزمايـشگاههايي كـه بـراي مقاصـد متفـاوت                  . امكانات خاصي را داشته باشد    
 آزمايـشگاه اعـم از   طراحي مي شوند فراوان است ولي همگي در يك اصل مشتركند و آن اين كه يك                 

پژوهشي، آموزشي و خدماتي مي بايست شرايط مناسبي براي افرادي كه در آن مشغول به كارند، فراهم        
  .آورد تا باز دهي كافي و دلخواه و نتيجه مطلوب از انگيزه اصلي ايجاد آن حاصل گردد 

       توجه به عواملي همچـون نـور طبيعـي و مـصنوعي، گرمـا و تهويـه طبيعـي، رطوبـت، سيـستم هـاي                         
رمايش و سرمايش، نحوه طراحي قفسه بنديها و  محل ساير دستگاه ها، تامين برق، آب، سيـستم هـاي                    گ

  بـه كـارگيري  .  از نخستين پايه هـاي طراحـي و سـاخت هـر آزمايـشگاه اسـت           000دفع فاضالب، گاز و     
   شيوه هاي حفاظت فردي در برابر عوامل شيميايي و فيزيكي زيـان آور، طراحـي سيـستم هـاي مناسـب                    

در و ديوار سـربي     (براي كار با مواد سمي و خطرناك و يا پوشش هاي حفاظتي             ) اتاقهاي داراي تهويه  ( 
، ، دستهاجهت شستشوي بدن  ...وجود دوش و دستشوئي و        به هنگام كار با مواد پرتوزا،     ) …يا سيماني و    

زمايـشگاه، نـه   و لباسها در صورت آلودگي و به طور كلي فراهم نمودن محيطـي ايمـن و بهداشـتي در آ                
مين مـي سـازد، بلكـه احتمـال خطـاي           أتنها سالمت و آرامش آزمايشگران و كاركنان را به هنگام كار ت           

بـه  . ناشي از عدم وجود چنين شرايطي را كاهش داده و ضريب اطمينان به نتايج آزمايشها را باال مي بـرد   
كـه مـي تواننـد در اثـر عـدم        عالوه هزينه هاي مربوط به بـروز حـوادث، اشـتباهات، و خطاهـاي كـاري                 

  .آسايش روحي و جسمي در محيط كار روي دهند، كاهش مي يابند 
   به اين ترتيب آنچه در طراحي و تجهيز يـك آزمايـشگاه، هرچنـد كوچـك، در مرحلـه نخـست قـرار             

  .مين شرايط مناسب و اطمينان بخش براي كاركنان شاغل در آن استأت  مي گيرد
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امـا  دادي از واحدهاي صنعت نفت داراي آزمايشگاه آب و فاضالب هـستند              هر چند در حال حاضر تع     
از بـه بـاز   يـ  آنهـا مناسـب و اسـتاندارد نبـوده و ن    ب شرايط فيزيكي، بهداشتي و ايمني در اغلـ      ممكن است 

بنـابراين بـا در نظـر داشـتن هـدف اصـلي از بهينـه سـازي                  . باشـد سازي و تعميرات و يا تكميل امكانات        
همانا طراحي و احـداث آزمايـشگاههايي منطبـق بـا اسـتانداردهاي قابـل قبـول جهـاني                   آزمايشگاهها كه   

است، اين طرح در مرحله نخست بهره برداري از آزمايشگاههاي موجـود را بـا توجـه بـه شـرايط فعلـي                       
اقتصادي و امكانات قابل دسترسي، به شيوه اي واقع گرايانه و قابل اجراء ،در دستور كار خود قـرار داده           

بر اساس يك برنامـه ريـزي اصـولي و صـحيح و اجـراي هماهنـگ آن در تمـام آزمايـشگاههاي                       . تاس
موجود و در دست احداث، نه تنها از اتالف انرژي، وقت و  هزينه پيشگيري مي شود، بلكه مراكـز نيمـه         
فعال به حركت در آمده و نتايج كار در راستايي مـشخص و هـدف دار بـراي شـناخت وضـعيت كيفـي                        

به بيان ديگر، فعـال كـردن       .  به كار گرفته خواهد شد     …آب، فرايند هاي تصفيه آب و فاضالب و         منابع  



  
 

سيس آزمايشگاههاي جديد، هرچنـد كوچـك و سـاده،          أصحيح آزمايشگاههاي موجود و در كنار آن ت       
ت توانند از عهده حداقل نيازهاي آزمايشگاههاي اوليه و اساسي آب و فاضالب بر آيند، بهتر اسـ                بكه به   

از تحميل هزينه هاي سنگين، خريد دستگاه هاي پيچيده و به كار گيري روش هاي آزمايـشي دشـوار و                    
پيچيده كه معموال نتيجه اي به جز عدم انجام آزمايش، بال استفاده ماندن دستگاهها به دليل عـدم وجـود                    

ايج قابـل اطمينـان و       باالخره عدم دستيابي به نت     …آزمايشگر كار آزموده و يا قطعات و وسايل يدكي و           
  .قابل مقايسه با يكديگر ، نخواهد داشت 

   پيشنهادات عنوان شـده در ايـن طـرح شـرايط و معيـار هـاي طراحـي و تجهيـز آزمايـشگاههاي آب و             
فاضالب را براي احداث يك آزمايشگاه مناسب و هماهنگ با استاندارد هاي قابل قبول ارائه مي دهد و                  

 بـا  …جـه و  د به امكانات خود از نظر فـضا، تنـوع و تعـداد  آزمايـشگاهها، بو    هر واحد مي تواند با توجه 
  .رعايت حداقل معيار هاي مورد نياز يك آزمايشگاه مناسب، موارد آن را به كار گيرد 

  

مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد، پس از اجرا درصنعت نفت و در راستاي 
 پيشنهادات HSEرؤساي محترم / ، مديريت ها  محيطيزيستبهبود روشها و برنامه هاي 

 HSE شركتهاي اصلي ذيربط به اداره كل HSEرا مي توانند از طريق مديران  اصالحي خود
اقدامات اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد . وزارت نفت ارسال نمايند

  . گرفت و شرح بازنگري در اين قسمت درج خواهد شد
  .موارد مطروحه در اين مجموعه بصورت حداقل الزامات در نظر گرفته شودالزم است 
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  ::شرايط عمومي آزمايشگاهشرايط عمومي آزمايشگاه
  

و ) هـود  ( تاقـك تهويـه دار   آزمايشگاه بايد داراي فضاي كافي جهت نـصب ميـز هـا ، قفـسه هـا ، ا          - 1
و ديگر وسايل بزرگ بوده و       ) …يخچال ، انكوباتور ، كوره ها ، خشك كن ها و            ( استقرار دستگاه ها    

از آنجاييكـه   . آزمايشگران بتوانند در چنين شرايطي به سهولت در آزمايشگاه حركت و فعاليـت نماينـد                
بـه نـوع و تعـداد آزمايـشهاي صـورت گرفتـه در        بستگي مستقيم …نوع و تعداد دستگاه ها ، قفسه ها و       

يك آزمايشگاه دارد ، تعيين دقيق فضاي مورد نياز و يا تعداد آزمايشگران بايد بـا توجـه بـه شـرايط هـر                   
آزمايشگاه وجود داشته و يا محلي براي تجهيز آن در نظر گرفتـه شـده باشـد ، طراحـي را مـي تـوان بـر                

  .اه فعلي انجام داد اساس وضع موجود و بهينه سازي آزمايشگ
  
به ويژه براي نقـاطي كـه آزمـايش در          ) طبيعي و مصنوعي    ( آزمايشگاه مي بايست داراي نور كافي        - 2

اين نكته به ويژه در آزمايـشگاههايي كـه امكـان رشـد ميكروبـي در سـطوح                  . آن انجام مي شود ، باشد       
  .تاريك و مرطوب وجود دارد ، اهميت بيشتري مي يابد 

  
آزمايشگاه بايد بـا طراحـي صـحيح درهـا و           مين سيستم هاي تهويه مصنوعي براي       أيه طبيعي و ت   تهو  - 3

وجـود   .وسايل گرمايش و سرمايش از نوع مناسـب و ايمـن انتخـاب شـود              . مين گردد   أ ت …پنجره ها و    
رطوبت بيش از اندازه موجب ناراحتي آزمايشگران و نيز رشد برخي ميكـروب هـا در محـيط كـار و يـا                    

بايد توجه داشت كه سيستم هاي تهويـه و هـواكش هـا بـه نحـوي طراحـي       .  مرطوب خواهد شد   سطوح
گردند كه آلودگي محيط كار به فضاي آزاد به ويژه اگر آزمايشگاه نزديـك بـه منـاطق مـسكوني قـرار            

  .دارد ، انتقال نيابد 
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  طراحي مقدماتيطراحي مقدماتي
  است كه بـراي ايـن منظـور مـوارد زيـر     ف اهداآزمايشگاه ، مشخص نمودن    نخستين گام در طراحي     

  : مي بايست در نظر گرفته شوند
  برنامه كار جاري و آتي آزمايشگاه •
  احتمال بروز حوادث و خطرات كار •
  وسايل و دستگاه هاي مورد نياز •
   …احتمال توليد بخارات ، گازها ، ذرات ،گرما ، سرو صدا و  •
  راي كارنياز به اتاقهاي مجزا و يا مكانهاي ايزوله شده ب •
  نياز به شرايط محيطي خاص براي انجام آزمايش ها •
  فضاي مورد نياز براي نصب دستگاه هاي ثابت و دايمي •
  پيش بيني فضاي اضافي براي امور برنامه ريزي نشده •
  محل استقرار آزمايشگاه در ارتباط با ساير امكانات و ساختمانها •
  نياز به اقدامات ايمني ويژه •

از كليه اموري است كه مي بايست در آزمايشگاه انجام شود ، اعـم از نمونـه   گام بعدي تهيه فهرستي   
برداري ها ، آزمايشگاههاي دستگاهي و غير دستگاهي ، جابجايي و انتقال مواد و ظروف ، ثبت نتـايج ،                    

.  كه براي هر مورد بايد امكانات و اقدامات مورد نياز پيش بيني و مشخص گـردد                  …تهيه گزارش ها و     
كليـه  . ستيابي به نتيجه بهتر ، بازديدي از يك آزمايـشگاه مجهـز فعـال مـي توانـد صـورت گيـرد           براي د 

سيس يك آزمايشگاه مي بايست با مشورت ، هماهنگي و نظارت كارشناسان آزمايـشگاهي بـا               أمراحل ت 
  . تجربه برنامه ريزي و اجرا گردد 

  
   تعيين فضاي مورد نياز تعيين فضاي مورد نياز

يابي درست ، تخصيص زير بنـاي كـافي و طراحـي مناسـب ،                برنامه ريزي اساسي جهت مكان           
   : زير بايد در نظر گرفته شودشگاه است و براي اين منظور عواملآزماياصل اوليه احداث هر 

، سهولت دسترسي ، تنوع امـور جـاري در آن ،   )  سال و گاه بيشتر 50حدود ( عمر مفيد آزمايشگاه      -1
  .يير و تبديالت احتمالي مي بايست در نظر گرفته شوند امكان توسعه و گسترش آتي و برخي تغ
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در طراحي آزمايشگاه و  تخصيص فضاي مورد نياز ، انتخاب يك معيار اوليه راهنماي مفيـد بـراي                     -2 
 متر است كه فاصله دو ستون يا محور         3معيار يا مدول متداول براي اين كار  عرض          . تعيين سطوح است    

و فـضاي  )  متـر  0/ 75هـر يـك   (  كه با در نظر گـرفتن دو ميـز آزمايـشگاهي    تا محور را در بر مي گيرد 
به اين ترتيب با توجه بـه امكانـات         . حداقل فضاي كاري را فراهم مي سازد        )  متر   5/1 ( كافي بين ميز ها   



  
 

را  ) 3× ( مكاني موجود و يا به هنگام مكان يابي اوليه و طراحي محل مـي تـوان ضـرايبي از ايـن معيـار                        
  .خاب نمود انت

 3 متر عـرض و      7 /2 متر طول ،     9 يك آزمايشگاه كوچك استاندارد ابعادي به صورت         معموالً
  .متر ارتفاع دارد 

مهمترين سهم فضاي آزمايشگاه براي ميز ها يا سكوهاي كار ، دستگاههاي بزرگ ، دفتر و انبـار در              -3
 ويژه براي كار يا پيشگيري از حوادث و         به عالوه گاه الزم است براي حفظ شرايط        . نظر گرفته مي شود   

آزمايشگاه مجزا و محصور گردند ، ماننـد اتـاق تـرازو ، اتـاق آمـاده                 برقراري ايمني بخشهايي از فضاي      
  .سازي ، اتاق دستگاههاي حساس و يا تجهيزات ويژه 

كه فضايي بـه  انبارها و محفظه هاي نگهداري مواد و وسايل بايد به شكلي طراحي يا انتخاب شوند                  -4  
  .اندازه دو برابر ميزان تخمين زده شده در اختيار گذارند 

    . شوند مواد گوناگون با ويژگيهاي شيميايي مختلف مي بايست تحت شرايط خاصي نگهداري   -5
ظروف و وسايل انبار شده بايد به نحوي قرار داده شوند كه جابجايي و انتقال آنها آسان و بي خطـر                       -6

  .باشد 
محل آزمايشگاه بهتر است جايي انتخاب شود كه دسترسي آن به بخش هاي مرتبط سريع و آسـان                   -7  

به هنگام انتخاب محل    . بوده و انتقال و تحويل نمونه ها به آن بدون مشكل و اتالف وقت صورت گيرد                 
  .  بايد در نظر گرفته شوند…ات ، نور ، سرو صدا و شاعايشگاه شرايط محيطي مانند ارتآزم

  
  طراحي امكانات اوليهطراحي امكانات اوليه

   ــ ميز ها و سكوها ــ ميز ها و سكوها11
   سانتي متر است كه در شرايط ناكافي بودن فضا 75آزمايشگاهي معموال عرض ميز هاي 

اين مسئاله بستگي به نوع آزمايشگاه ، نحوه استفاده از .  سانتي متر نيز كاهش داد 60مي توان آن را تا 
چنانچه در فضاي مياني آزمايشگاه از . آنها قرار مي گيرند ميز ها و اندازه دستگاههايي دارد كه بر روي 

  ع ميز تابع نوعاارتف.  متر است 1 /3 ـــ 1 /5ود ميزهاي دوطرفه استفاده مي شود عرض هر ميز حد
   سانتي متر براي آن پيشنهاد90 و 75آزمايشگاه و راحتي كار آزمايشگر بوده و معموال دو اندازه 

  . مي شود 
، اي كار آزادانه آزمايشگرانبر.  متر كمتر باشد1 /2يز ها و سكوهاي آزمايشگاهي نبايد از   فاصله بين م

  . متر مناسب  است 1 /5فضايي حدود 
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در آزمايشگاههايي با طول .   شكل اتاق و فضاي موجود عامل تعيين كننده نحوه استقرار ميز هاست 
د در حاليكه در مكانهاي عريض ميز هاي زياد ميزها در رديف هاي كمتر و دنبال هم چيده مي شون



  
 

در هر صورت ، سيستم هاي جمع آوري فاضالب ، . مياني با طول كمتر در چند رديف قرار مي گيرند 
امكانات برق ، آب ، گاز ، هوا و غيره مي بايست متناسب با محل سكوها و نحوه دسترسي به آنها 

 طرفه در كنار ديوار و دو طرفه در ميان ميزهاي كار را مي توان به اشكال يك. طراحي شوند 
انواع سكوهاي دوطرفه از فضاي موجود استفاده بيشتري مي نمايد و به عالوه . آزمايشگاه انتخاب نمود 

از هر دو سو قابل دسترسي است ، هر چند نصب هواكش و تامين ديگر امكانات براي آن مشكل تر 
  . است

ون موجودند كه انتخاب آنها به نوع آزمايشها و مواد مصرفي  براي پوشش ميز ها و سكوها موادگوناگ
بستگي دارد نكته مهم اينجاست كه پوششي بايد براي ميزها انتخاب شود كه در برابر شرايط كار كامال 

زيرا تعمير و تعويض پوشش سطوح كاري بسيار مشكل و پرهزينه باشد مقاوم بوده و عمر طوالني داشته 
  . است

سطوح . اومندرچند گران قيمت اند ولي نسبت به حرارت ، مواد شيميايي و ضربه مقسطوح سنگي ، ه
ارزاني ، مقاومت در مقابل مواد شيميايي ، قابليت . كاربرد زيادي پيدا كرده اند أپالستيك فشرده اخير

 از سترون شدن از مزاياي اين نوع ، و عدم مقاومت در برابر حرارت باال و مشكل بودن تعمير و تعويض
  .معايبشان مي باشد

پوشش هاي چوبي و نئوپان به دليل ارزاني براي برخي ميز ها كاربرد دارند ، هرچند به علت عدم 
مقاومت در برابر موادشيميايي و حرارت زياد تنها براي سكوهايي توصيه مي شوند كه با مواد شيميايي 

و  است ولي مقاومت در برابر مواد شيميايياستفاده از پوشش سراميكي داراي هزينه زياد . تماس ندارند 
  .ري از آزمايشگاهها رواج داده استحرارت و امكان تعمير و تعويض آن كاربرد اين پوشش را در بسيا

ولوژي مرسوم يبايشگاهها به ويژه آزمايشگاههاي به كار گيري ورق هاي فوالد زنگ نزن نيز در آزم
تفاده از آن را در مواردي كه در اثر تماس با حرارت داغ قابليت انتقال حرارت اين سطوح ، اس. است 

  .مي شود ، مشكل مي سازد
.  در برخي موارد  از ورق هاي شيشه اي به عنوان محافظ سطوح در برابر مواد شيميايي استفاده مي شود 
 و سهولت تميز شدن ، سترون شدن با مواد گند زدا از مزاياي شيشه ولي عدم مقاومت در برابر ضربه

  . حرارت از معايب آن است

  15 از 6      صفحه                                                                                                                                  84023007

 پوشش انتخاب شده براي ميز ها بايد به رنگ روشن بوده ، نسبت به ضربه ، برخورد اجسام نوك تيز و 
و عاري از زبري ، ناصافي و شيار باشند تا از جمع شدن مواد شيميايي و يا محلولهاي آلوده  برنده مقاوم

ي ميكروبي ودن سطوح به ويژه در آزمايشگاههايكدست ب. در بين درزها و منافذ پيشگيري شوند
 مي بايست به راحتي قابل سترون شدن با اهميت بسيار دارد و به عالوه ميزها در اينگونه آزمايشگاهها

  .گندزداها و پاك شدن با مواد شيمايي باشند



  
 
   قفسه بندي قفسه بندي--  22

ع استاندارد آنها آزمايشگاهي بستگي به نحوه استفاده از آنها دارد كه نواندازه قفسه هاي 
 سانتي متر عمق دارد ، هرچند قفسه هاي باريكتر نيز براي ظروف و وسايل كوچكتر قابل 30حدود 

. به منظور استفاده از فضا ، مي توان قفسه ها را به دوصورت زميني و ديواري طراحي نمود . استفاده اند 
به هنگام طراحي و .  پيشنهادشده اند انواع دردار ، كشودار ، قفسه هايي با طبقات متحرك براي كار

نصب قفسه ها مواردي نظير ارتفاع قفسه هاي ديواري از نظر دسترسي و فاصله آنها از ميز هاي كار و 
  .تخصيص فضاي كافي براي آزادانه باز شدن درها مي بايست در نظر گرفته شوند 

انواع چوبي مشكل زنگ زدگي ندارند . قفسه ها مي توانند چوبي، فلزي و يا تركيبي از اين دو باشند 
) انواع فوالدي(قفسه هاي فلزي . ولي در مقابل مواد خورنده اي كه داخل آنها قرار دارند ، مقاوم نيستند

محكم ترند ، در مقابل مواد شيميايي مقاوم ترند ولي در اثر تماس طوالني با مواد شيميايي به تدريج 
بنا به تجربه براي مواد شيميايي معدني قفسه هاي . د مي آيد آثار خوردگي و زنگ زدگي در آنها پدي

  .چوبي و براي انواع تركيبات آلي قفسه هاي استيل توصيه شده است 
  
   ــ هود ــ هود33

  براي انتخاب هود مناسب مسائلي مانند نوع و ميزان تركيبات توليد شده در زير هود ، حجم كاري كـه                    
  .مي بايست در نظر گرفته شوندزير هود بايد انجام شود و محل نصب آن 

  . محكم شود در هود بايد به راحتي باز و بسته شده و در حالت بسته كامأل
  .ش گير ، اكسيد كننده و سمي مقاوم باشدتخلي آن در برابر مواد خورنده ، آجنس پوشش دا

  . سيستم تهويه ، روشنايي و در صورت نياز آب و گاز براي هود در نظر گرفته شود
  
   هواكشها هواكشها ــ ــ44
آزمايشگاه عالوه بر يك يا چند هود مي بايست مجهز بـه سيـستم تهويـه و يـا هواكـشهاي مناسـب                       هر   

هواكشها كه بهتر است در سقف نصب شوند هواي آلوده آزمايـشگاه را بـه خـارج هـدايت كـرده                     .باشد
  .بدون اينكه به هواي آلوده محيط اجازه ورود دهد 

 آلومينيوم و يا فوالد ، P.V.C جنس ز اأي خورنده مقاوم بوده و ترجيح هواكش ها بايد در برابر گازها
  .زنگ نزن باشد 
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   ــ سقف ، كف و ديوارها ــ سقف ، كف و ديوارها55

آزمايشگاه و كاري كه در آن         در انتخاب پوشش كف ، ديوارها و سقف ، عالوه بر عواملي مانند نوع               
  .انجام مي شود مسئاله هزينه نيز بايد در نظر گرفته شود 

 در برابـر انـواع مـواد شـيميايي معـدني و آلـي        كه بتواند كف آزمايشگاه را كامالً يطور كلي ، پوشش   به  
به همين جهت با توجه به شرايط كار مي توان بـين انـواع موجـود مناسـب                  . محافظت نمايد وجود ندارد     

  .ترين كف پوش را انتخاب نمود 
ابر خوردگي ، رطوبت و رشد قارچها بـوده و          پوشش ديوارها و سقف بايد به رنگ روشن ، مقاوم در بر           

  . قابل شستشو و در صورت لزوم قابل سترون شدن باشد
  
   ــ روشنايي ــ روشنايي66
آزمايشگاه استفاده مـي شـود و بايـد توجـه داشـت كـه               معموال از المپ فلورسنت با نور سفيد سرد در            

  . بر رنگ اثر گذارد و در آزمايشهاي رنگ سنجي مزاحمت ايجاد كند طيف نوري مي تواند
  
   ــ امكانات گرمايش ــ سرمايش ــ امكانات گرمايش ــ سرمايش77
حـل كـار از الزامـات تجهيـز         مفراهم ساختن شرايط كاري مناسب مانند دما و رطوبـت مطلـوب بـراي                 

 هـواي  سيستم هاي حرارتي را  مي بايست در مكان هاي مناسب نصب نمود تا گردش. آزمايشگاهاست  
ــود      ــرار ش ــشگاه برق ــضاي آزماي ــام ف ــوب در تم ــاي مطل ــا دم ــاك ب ــرژي  . پ ــزان ان ــوع و مي ــبه ن  محاس

 و محاسـبات    و ديگر پارامترهاي مـورد نيـاز ايـن تاسيـسات بايـد بـه هنگـام طراحـي                  ) سوخت  و برق      ( 
  . وسايل گرمايش و سرمايش از نوع مناسب و ايمن انتخاب شودآزمايشگاه صورت گيرد

  
   دستگاه هاي ويژه دستگاه هاي ويژه ــ مكان ــ مكان88
وسـايلي كـه بـه هنگـام كـار          . آزمايشگاهي نياز به مكان مناسبي براي نـصب دارنـد           برخي دستگاه هاي     

گرماي حاصـل از سيـستمهايي ماننـد تقطيـر و           . حرارت توليد مي كنند بايد به سيستم تهويه مجهز شوند           
ي كاركنان مي شود ، كوره نيز       هضم كجلدال دماي هواي پيرامون خود را افزايش داده و موجب ناراحت           

از دستگاه هاي حرارت زاست كه محـل اسـتقرار ايـن دسـتگاهها بايـد از پـيش تعيـين شـده باشـد و در                           
بـراي  صورت امكـان برنامـه زمـاني اسـتفاده از آنهـا طـوري تنظـيم شـود كـه گرمـاي حاصـل مـشكلي                           

ايـشگاه حفاظـت اطـراف      در صـورت وجـود دسـتگاههاي پرتـوزا در آزم          . آزمايشگران به وجود نياورد   
  .دستگاه با ورقه هاي سربي و يا شيشه هاي سربدار ضروري است
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  اتاقهاي آزمايشگاهاتاقهاي آزمايشگاه
  اتاق دستگاههااتاق دستگاهها  --  11

آزمايشگاهها ، دستگاههاي حساس و يا گران قيمتي مانند طيف سنج جذب اتمي ،              چنانچه در    
   اســتفاده روزانــه قــرار  وجــود داشــته باشــد كــه مــورد…گــاز كرومــاتوگراف ، دســتگاههاي پرتــوزا و 

مين گـاز ،    أنمي گيرند  بهتر است محل مجزايي براي آنها در نظر گرفته شده و امكاناتي نظير تهويـه ، تـ                    
درمورد دستگاههايي كه نياز به جريان برق مـستقيم دارنـد، بايـد از              . ب و انرژي  براي آنها فراهم شود       آ

  .يكسو كننده جريان استفاده شود
  
   اتاق ترازو اتاق ترازو--22  

ترازوهاي حساس را مي بايست در محل ثابـت و مجزايـي بـه دور از جريانهـاي هـوا ، هـواي                         
براي اين منظور بهتر است كه در صورت امكـان اتـاق ويـژه    . آلوده و دسترس افراد غير مسئول قرار داد  

رتيـشن از  اي براي آنها در نظر گرفت و يا در غير اين صورت محل را به وسيله ديوار پيش ساخته و يا پا             
  .آزمايشگاه جدا نمود ساير بخش هاي 

  
  اتاق سترون سازي اتاق سترون سازي   --  33

آزمايشگاههايي كه از اتوكالو براي سترون كردن استفاده مي شود ، بهتر است محل ويژه               در    
در صـورت عـدم امكـان       . اي ترجيحا مجزا و مجهز به سيستم تهويه و هواكش براي آن در نظر گرفـت                 

ان آن را در گوشـه اي از آزمايـشگاه ميكروبيولـوژي و نزديـك بـه يـك                   تخصيص محل ويژه ، مي تـو      
  .سيستم تهويه مستقر نموده و آنرا محصور و از ساير قسمتها مجزا نمود 

  
  اتاق تحويل نمونه هااتاق تحويل نمونه ها  --  44    

آزمايشگاه خدماتي مي بايست محوطه اي جهت دريافت نمونه ها ، نگهـداري و              معموال در هر           
  . يرد ثبت آنها در نظر گ

  
   انبار مواد و وسايل  انبار مواد و وسايل --  55

آزمايشگاه نياز به اتاقهايي بـراي نگهـداري مـواد شـيميايي ، ظـروف شيـشه اي ، وسـايل و                       هر  
دستگاه ها و ابزار دارد كه مي توان با انتخاب محل مناسب و قفـسه بنـدي و مجـزا نمـودن آن ، از يـك                           

تر است مواد شيميايي خطرناك ، آتش گير ، فرار هرچند به . اتاق نيز به عنوان انبار عمومي استفاده كرد         
  .و يا سمي در محل جداگانه اي مجهز به سيستم تهويه انبار گردند 
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  .توجه شود شركت هاي توليد كننده دستور كاربايد به  نگهداري اين گونه تركيبات جهت 



  
 

. ات آتـش نـشاني باشـند     انبار ها بايد داراي سيستم تهويه مناسب ، سيستم هاي اعـالم حريـق ،  و امكانـ    
   …نكات ايمني در انتخاب محـل انبـار ، نـوع مـصالح ، دريچـه هـا ، هـواكش هـا ، قفـسه بنـدي هـا  و                                 

  . مي بايست رعايت گردند 
  .دسترسي به انبارها مي بايست سريع و راحت باشد 

  
  دفتر آزمايشگاه  دفتر آزمايشگاه    --  66

ارش هـا ، تايـپ و سـاير امـور           كارهايي مانند محاسبات ، كنترل روش ها ، و نتايج ، تهيـه گـز               
  .اداري ، بايد در اتاق جداگانه اي انجام شود 

به همـين جهـت هنگـام        . شته باشد اتاق ويژه اي دا    ه براي مالقات ها و جلسات     آزمايشگا سرپرست   ايد ب
طراحي يك آزمايشگاه چنين اتاقهايي در نظر گرفته مي شود كه در آزمايشگاههاي كوچك مـي تـوان          

  متر كـه نزديـك بـه    3 ×  3معموال اتاقي به ابعاد حداقل   . راي هر دو منظور استفاده نمود       از يك محل ب   
  . سرويسهاي بهداشتي نيز در همين محوطه قرار مي گيرد . آزمايشگاه باشد پيشنهاد مي شود 

 فعـال  …چنانچه يك مركز خدماتي داراي همه آزمايشگاههاي شـيمي ، ميكروبيولـوژي و بيولـوژي و       
 ، براي صرفه جويي در فضا و هزينه ، ميتوان محـل آزمايـشگاهها و اتـاق هـاي خـدمات را طـوري                باشد

طراحي نمود كه آزمايشگران بتوانند از امكاناتي مانند انبار ، اتاق ترازو ، اتـاق دسـتگاهها و سرويـسهاي             
  .بهداشتي به طور مشترك استفاده نمايند 

  
  وميوميممات و تجهيزات عات و تجهيزات عسيسسيسأأتت

نياز به خدمات عمومي مانند آب ،گاز ، برق ، شـبكه جمـع آوري فاضـالب و                  آزمايشگاه  يك  
به عالوه در برخي آزمايشگاهها سيستم هواي فـشرده ، خـالء و   .  سرمايش دارد  -سيستم هاي گرمايش  

پيش بيني اين امكانات و دسترسـي بـه آنهـا در طراحـي و تجهيـز                 . مين گردد   أبرخي گازها مي بايست ت    
افزودن چنـين تجهيزاتـي پـس از سـاخت و تكميـل آزمايـشگاه               . تعيين كننده اي دارد     آزمايشگاه نقش   

تمام اين نيازها بايد در ابتداي كار پيش بيني و به            به همين دليل  .  نشدني است    اًكاري بسيار مشكل و غالب    
  .هنگام طراحي درنظر گرفته شوند 

  
   آب سرد و گرم آب سرد و گرم--  11
مين آن أاز دارند كه با توجه به ميزان مـصرف آب ، شـيرهاي تـ   آزمايشگاهها به آب سرد و گرم ني  همه    

  .در محل هاي مناسب فراهم مي گردند 

  15 از 10      صفحه                                                                                                                                  84023007

  .  در صورت نياز مي بايست از سيستم سختي گير براي كاهش سختي آب استفاده نمود 



  
 

  . منبع آب بايد آب را با فشار كافي در اختيار گذارد 
 مصارف متفـاوت در نظـر گرفتـه شـوند و بهتـر اسـت                شيرهاي برداشت معموال در نقاط مختلف و براي       

. مين آب دسـتگاهها مجـزا باشـد         أمحل شستشوي دست و صورت از محل شستشوي ظروف و يا شير تـ             
شير هاي برداشت بايد از نوعي انتخاب گردند كه به سادگي باز و بسته شوند و حتي االمكـان خروجـي                     

   .آب سرد و گرم ، مجزا ولي در كنار يكديگر باشند
برحسب نياز آزمايشگاه دستگاههاي آب مقطرگيري ، سيستم يون زدايي آب و يا ستون سـختي گيـري                  

  .  شوند ر آب قرار دادهبراي آزمايشگاه در نظر گرفته شده و در محل ثابت و مشخصي نزديك به شي
احي  مصرفي طر  بمين آب اين دستگاهها در كنار سينك خروج آ        أبهتر است لوله كشي مجزايي براي ت      

  .رنگ هاي قرمز و آبي مشخص مي شوند با  معموالً و سردشيرهاي آب گرم. شود 
.  تعداد كاسه هاي ظرف شويي و يا دستشويي و محل آنها نيز تابع نوع و حجـم كـار آزمايـشگاه اسـت                        

 اسـاً اس. نوع و اندازه اين وسايل بايد متناسب با ميزان استفاده از آنها و مـواد تخليـه شـده در آنهـا باشـد                         
كاسه ها مي بايست در برابر مواد شيميايي ، ضربه و اجسام نـوك تيـز و برنـده مقـاوم بـوده و گنجـايش                          

عالوه بر كاسه ظرف شويي ، اتـصاالت        . ول است   اانواع پلي اتيلن سالهاست كه متد     . كافي داشته باشند    
، پلـي اتـيلن و     PVCاي در حال حاضر انواع لوله ه. فاضالب آن نيز بايد چنين مشخصاتي داشته باشد 

  . نيز در آزمايشگاههاي مختلف به كار مي روند …چدني و 
كه در اطراف آن فضاي كافي سانتي متر  25  با عمق سانتي متر50 × 50اندازه ظرفشويي معموال حدود  

  .براي قراردادن ظروف شسته شده باشد ، پيشنهاد مي شود 
  
   برق  برق --  22

گاه و نوع آزمايشهايي كه در آن انجـام مـي شـود و مراجعـه بـه فهرسـت                    آزمايشبا توجه به برنامه ريزي      
. دستگاههايي  كه نياز به بـرق دارنـد مـي تـوان ميـزان بـرق مـصرفي و محـل پريزهـا را مـشخص نمـود               

روشنايي عمومي آزمايشگاهها و اتاقها ، روشنايي ميزهاي كار و پريزهاي كافي براي انواع دستگاه هاي                
  .مين گردد أتكوچك و بزرگ بايد 

 بـراي پيـشگيري از خـوردگي و يـا خطـر انفجـار ، خروجـي بـرق در داخـل             ها  ، معموأل   در مورد هود    
مين روشنايي و برق روي ميز ها ، توسط كليد ها و پريزهـاي نـصب شـده    أت. محفظه قرار داده نمي شود   

  .مين شود أدر زير قفسه ها و يا از طريق ريلي در باالي سكوها ت
  .  آمپري در نظر گرفته شود 15ارد پر مصرف مثل هود بايد پريز  براي مو
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 باشد و يا در صورت امكان بـه صـورت روكـار از كنـار ديـوار هـا                   يكابل كشي بايد در كانالهاي سطح     
بين پريز هاي روي ميز در نظر گرفته مي شود  سانتي متر  30 ـــ 45معموال فاصله اي حدود . انجام شود 



  
 
 روشن مي باشند سيستم محافظه در نظر گرفتـه شـود و در صـورت امكـان                  أمئي كه دا  براي دستگاههاي . 

  .يك ژنراتور براي تامين برق در مواقع اضطراري نيز جهت آزمايشگاه تهيه شود 
  
  گاز گاز --  33
طراحـي لولـه    . آزمايشگاهها گاز لوله كشي يا كپسولي مـي باشـد           مين سوخت در    أسالهاست كه منبع ت     

  آزمايـشگاه ،  (گاز و يا تعداد سـيلندرهاي مـورد نيـاز تـابع منـابع مـصرف كننـده گـاز                   كشي براي انتقال    
هـر ميـز كـار در       . و نيـز حجـم كـار آزمايـشگاه خواهـد بـود              ) سيستم هاي حرارتي و تـامين آب گـرم          

زرد و    بـه رنـگ    آزمايشگاه ، بسته به نوع آزمايشها بايد يك تا چند شـير گـاز داشـته باشـد كـه معمـوالً                     
  .مي شود نصب دور از محل استقرار وسايل برقي  اًترجيح

  
  مين هواي فشرده و خالءمين هواي فشرده و خالءأأسيستم هاي تسيستم هاي ت  --  44  

آزمايشگاه ، تامين امكانات ديگر نظير هواي فشرده و خالء نيز بايد در برنامه كار قرار    باتوجه به نياز 
  . به عالوه برق مورد نياز اين سيستمها نيز در محاسبات منظور گردد . گيرد 

معموال هنگام كار سر و صدا ايجاد مي كنند ، محل مناسبي  با توجه به اينكه پمپهاي هواي فشرده و خأل
  چنانچه خروجي اين سيستم ها روي سكوها و ميز هاي كار نصب. براي آنها بايد پيش بيني گردد 

  .ايز نمود از ساير شير ها متم)  سبز مثالً(  مي شود ، مي توان شير آنها را با رنگ متفاوتي 
  
   ساير گاز هاي مصرفي ساير گاز هاي مصرفي  --  55
 استفاده …، اكسيژن ، منواكسيد ازت ، استيلن و گاهها از گاز هايي مانند هيدروژنآزمايشدر برخي   

اين گازها معموال در سيلندرهاي مخصوص آماده استفاده هستند كه مي توان آنها را جابه جا . مي شود 
   ثابت نمود دن محل ، به كمك تسمه هايي آنها را كامالًبايد توجه داشت كه پس از مشخص كر. كرد

مسئول آزمايشگاه بايد توجه داشته باشد كه در پايان روز شير كليه وسايل و سيستم ها بسته و محكم 
  .شده باشد 

 5  به طور كلي با در نظر گرفتن تجهيزات عمومي مورد نياز در يك آزمايشگاه ، براي هر سكوي 
 عدد پريز برق مورد نياز است ، 6 تا 4 خروجي هوا و 2 شير گاز ، 1 شير آب سرد ،  عدد4متري حداقل 

  .مگر آنكه به دليلي نياز به تعداد متفاوتي از خروجي ها و يا امكانات ديگري باشد 
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   جمع آوري و دفع فاضالب  جمع آوري و دفع فاضالب   --  66

ليات ساختماني آزمايشگاه چنانچه به هنگام عم  طراحي و اجراي شبكه جمع آوري فاضالب براي 
  پس از ساخت ، امر بسيار مشكل و سيساتي أصورت گيرد كار ساده اي است ولي افزودن چنين ت

 بتني انجام پر هزينه اي خواهد بود ، به ويژه اگر در نظر باشد اين كار در ساختمان يك طبقه اي با كف
  . شود 

رشناسان آزمايشگاه ، با توجه به طراحي شبكه جمع آوري فاضالب مي بايست از ابتدا و با مشورت كا
به طور كلي هيچگونه فاضالبي . نوع و ميزان مواد مصرفي ، حجم و كيفيت فاضالب صورت گيرد 

نبايد به شبكه عمومي جمع آوري و يا چاه هاي جذبي تخليه گردد ، مگر اينكه از كيفيت و كميت آن 
 منبع پذيرنده ندارند ، اطمينان حاصل شده و اينكه حجم و تركيب فاضالب اثر منفي قابل مالحظه اي بر

   .باشد 
اين نوع لوله . ول است ا براي سيستم جمع آوري فاضالب متددني مدتهاست كه استفاده از لوله هاي چ

در صورت تمايل و با توجه به . ها در برابر مواد شيميايي خورنده مقاومت زياد و عمر طوالني دارند 
   .  ، مي توان از انواع پالستيك و پلي اتيلن نيز استفاده نمود كيفيت فاضالب و مشخصات لوله

  به هنگام انتخاب سيستم لوله كشي فاضالب ، عالوه بر كيفيت شيميايي مواد تخليه شده ، به دماي مواد 
  . نيز ، بايد توجه گردد 

 دستشويي ها به  قطر لوله ها ، شيب لوله گذاري ، نوع سيفون و نحوه اتصال لوله هاي ظرفشويي ها و
  .    آزمايشگاه و نظر كارشناس آن دارد  شبكه اصلي بستگي به ويژگيها ي

در مواردي كه از تركيبات اسيدي و قليايي شديد و يا مواد سمي و خطرناك  استفاده مي شود ، بهتر   
  فاضالب حاوي چنين تركيباتي جدا ازاست محل تخليه اين مواد مشخص و مجزا شده و  ترجيحاً

با به . فاضالب ساير قسمتها به مخزن خنثي سازي و يا محفظه جمع آوري مواد خطرناك هدايت شود 
 ، فوالد زنگ نزن و يا لعابي ، مي توان فاضالب را  PVCكار گيري يك تانك خنثي سازي از جنس 

  .پيش از تخليه به منابع پذيرنده خنثي و تخليه نمود 
  
   ها  ها ماندماندجمع آوري و دفع زائدات و پسجمع آوري و دفع زائدات و پس ــ  ــ 77
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راه  ) ...آب ، خاك ، هوا و (   به محيط زيستاز آنجائيكه زباله هاي دفع شده به منابع پذيرنده نهايتاً   
. ا دقت و حساسيت بيشتري صورت گيردآزمايشگاهي بايد ب هاي د ، برخورد با زباله ها و پسماندمي يابن

اندك است ولي به دليل ويژگيهايي هرچند حجم اين گونه زائدات در مقايسه با زباله هاي شهري 
 شركت در واكنش هاي شيميايي ، سميت و غيره چنانچه با ساير زباله ها ،بيماريزايي ، خورندگي



  
 

مخلوط شوند حجم قابل توجهي را آلوده ساخته ، توانايي توليد تركيبات جديدي را داشته و مي توانند 
، باقيمانده مواد شيميايي ، پسمانده هاي آزمايشهاي شيشه هاي شكسته . آتش زا و يا انفجار پذير باشند 

. ميكروبي ، ظروف حاوي تركيبات سمي و يا واكنش زا هر يك به نوعي توانايي ايجاد خطر را دارند 
به اين ترتيب كارشناس آزمايشگاه بايد دقت زيادي در نحوه جداسازي ، جمع آوري و بسته بندي و 

  زباله هاي يكسان را مي توان در ظروف مشتركي . ه باشد احتماال دفع زائدات گوناگون داشت
زائدات عفوني و بيماريزا ونيز زباله هاي  آلوده . جمع آوري كرد و يا به روش يكساني آنها را دفع نمود
  .به مواد راديواكتيو روشهاي ويژه اي را طلب مي كنند 

 با توجه به ويژگي هاي پـسماند      يست   ظروف و كيسه هاي جمع آوري و نگهداري موقت زائدات مي با           
در هنگام دفع مواد زايـد      . ب ظروف مورد استفاده قرار گيرند     ونيز استانداردهاي پيشنهاد شده براي انتخا     
  .به دستورالعمل شركت سازنده توجه شود

  

 براي پيشگيري از پاره شدن كيسه ها ، اجسام نوك تيز و با شيشه هاي شكسته مي بايست در كيسه هاي                     
  .  و مقاوم و يا جعبه هاي  ويژه اين اجسام نگهداري شوند مخصوص

حتي االمكان وسايل معيوب قابل تعمير در محل جداگانه اي جمع آوري شده و نسبت به رفـع عيـب يـا                      
  . تعمير آنها اقدام شود 

 در برخي آزمايشگاهها وجود يك زباله سوز كوچك آزمايشگاهي مي توانـد وسـيله مفيـد بـراي دفـع                     
ــ ــد   بهداش ــاك باش ــات خطرن ــاريزا و تركيب ــدات بيم ــار . تي زائ ــن ك ــا اي ــين   ب ــتالط  چن ــا از اخ ــه تنه    ن
 هايي با ديگر زباله ها و در نتيجه توليد حجم زيادي از مـواد آلـوده پيـشگيري مـي شـود ، بلكـه                          پسماند

  .خطر جابجايي و دفع غير بهداشتي زائدات خطرناك بسيار كاهش مي يابند 
   هـاي خطرنـاك را بايـد ابتـدا بـا           داشـته باشـد ، پـسماند       ساختن زباله سوز وجـود ن       چنانچه امكان فراهم  

ج از ارنهـا بـه خـ   آ روش هاي حرارتي يا شـيميايي سـترون و يـا خنثـي نمـود و سـپس در جهـت انتقـال               
  .آزمايشگاه اقدام نمود 

  
  سيستم هاي اعالم خطر و مبارزه با حوادثسيستم هاي اعالم خطر و مبارزه با حوادث  --  88
اي تشخيص گاز و دود و آتش و اعالم وجود آنها مجهز باشد تا از              به سيستم ه   اًآزمايشگاه بايد ترجيح    

بـه عـالوه هـر آزمايـشگاه ،         . بروز حوادث به ويژه زماني كه كاركنان حضور ندارند پيش گيـري شـود               
تجهيزاتي نظير كپسولهاي آتش نشاني ، پتوهاي اطفاء حريق ، سطل شن و يا امكانات مشابه را نيز داشته                   

  .د از چنين تحهيزاتي  آموزش داده شوبايست در رابطه با نحوه استفاده و به كاركنان مي 
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   امكانات بهداشتي در آزمايشگاه امكانات بهداشتي در آزمايشگاه--  99

محل دستشوئي هـا از ظرفـشوئي مجـزا شـده و            بايد  در محوطه آزمايشگاه    براي حفظ بهداشت كاركنان     
  .مواد الزم جهت شستشو و گندزدائي در كنار دستشوئي ها قرار داده شود

 بـه مـواد      چشم و يا دست و صورت آلوده شده          ورت امكان بايد محل مخصوصي براي شستشوي      در ص 
  ود يايي يا ميكروبي در نظر گرفته ششيم

در رابطه با آلودگي هايي كـه خطـر تمـاس بـا مـواد سـوزاننده و سـمي وجـود دارد ، تعبيـه يـك دوش                        
  .آزمايشگاه ضروري استشستشوي بدن در محل مناسبي نزديك به 

در برنامه ريزي براي تجهيز آزمايشگا هها  ، عالوه بر موارد اشاره شده شرايط خـاص هـر آزمايـشگاه                  
  آزمايشگاهها بر حـسب ماهيـت كارشـان ممكـن اسـت بـه امكانـات و تجيـزات                . بايد مد نظر قرار گيرد      

يگـر كارشناسـان    ويژه اي نياز داشته باشند كه تعيين و پيش بيني آنها بنا بـه نظـر مـسئول آزمايـشگاه و د                     
جزئيات بيشتر طراحي و تجهيز آزمايشگاه و يـا بهينـه سـازي مراكـز موجـود پـس از          . صورت مي گيرد    

  . بازديد از محل و كسب اطالعات مورد نياز مشخص خواهد شد 
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  ۸  ....................................................................................................... روشنايي‐

  ۸  ....................................................................... امكانات گرمايشي وسرمايشي‐

  ۸  ................................................................................. مكان دستگاههاي ويژه‐

  ۹   ...........................................................................................اتاقهاي آزمايشگاه

  ۹   .............................................................................................. اتاق دستگاهها‐

  ۹   ..................................................................................................... اتاق ترازو‐

  ۹   ......................................................................................... اتاق سترون سازي‐

  ۹   ...................................................................................... اتاق تحويل نمونه ها‐

  ۹   ........................................................................................... انبارموادو وسايل‐

  ۱۰  .............................................................................................. دفترآزمايشگاه‐

  ۱۰   ...........................................................................تأسيسات و تجهيزات عمومي

  ۱۰   ........................................................................................... آب و سردوگرم‐
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  ۱۱   .............................................................................................................. برق‐



  
  

  ۱۲   .............................................................ءستم هاي تأمين هواي فشرده وخال سي‐

  ۱۲     .................................................................................... سايرگازهاي مصرفي‐

  ۱۳     ........................................................................... جمع آوري و دفع فاضالب‐

  ۱۴     ........................................................... جمع آوري و دفع زائدات و پسماندها‐

  ۱۵     ..................................................... سيستم هاي اعالم خطرو مبارزه با حوادث‐

  ۱۵     .................................................................... امكانات بهداشتي درآزمايشگاه‐
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  صفر: بازنگري
 ۸۴۰۲۳۰۰۷: شماره


