
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!

Καλό το Εργαστήριο και πολύτιμο, αλλά πολυτιμότερη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και η 
δική μας. Για να πάνε λοιπόν όλα καλά , ας έχουμε υπόψη μας τα εξής:

   Το Εργαστήριό μας απαραίτητα διαθέτει πυροσβεστήρα και μικρό φαρμακείο με τα 
απαραίτητα. Καλό θα είναι να υπάρχουν με μεγάλα στοιχεία και σε εμφανές μέρος τα 
τηλέφωνα του Κέντρου δηλητηριάσεων  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του 
πλησιέστερου νοσοκομείου.
• Δεν δοκιμάζουμε με το στόμα χημικές ουσίες.  Πολλές από αυτές έχουν πολύ 
μικρές δηλητηριώδεις δόσεις και μπορεί να είναι τοξικές, καρκινογόνες κλπ.

Δεν φέρουμε τρόφιμα ή ποτά στο εργαστήριο γιατί μπορούν να επιμολυνθούν με 
επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Διαβάζουμε με προσοχή τις ετικέτες και τα σύμβολα για το αντιδραστήριο που 
χρησιμοποιούμε (Τοξικό, διαβρωτικό, εύφλεκτο κλπ).

Ποτέ δεν πιάνουμε στερεά αντιδραστήρια με γυμνά χέρια . Χρησιμοποιούμε πάντοτε 
λαβίδα ή σπάτουλα.

Δεν μυρίζουμε άμεσα χημικές ουσίες, εκτός αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες. Στην 
περίπτωση αυτή ή ποτίζουμε διηθητικό χαρτί με την ουσία και μυρίζουμε το χαρτί από 
κάποια απόσταση μετακινώντας το πέρα-δώθε, ή κρατώντας τον δοκιμαστικό σωλήνα με 
την ουσία σε απόσταση και «σπρώχνοντας» με το χέρι μας τους ατμούς προς τη μύτη μας.

Δεν θερμαίνουμε στο λύχνο υγρά που αναφλέγονται εύκολα, όπως διθειάνθρακα, 
αιθέρα, βενζόλιο, αλκοόλες, ακετόνη κλπ. Η θέρμανση προτιμότερο να γίνεται σε 
ηλεκτρικά θερμαντικά μέσα παρά σε λύχνους υγραερίου. Οι μεγάλες φιάλες υγραερίου 
καλό θα είναι να αποφεύγονται. Επίσης να θυμάστε ότι τα μαλλιά μας αρπάζουν εύκολα 
φωτιά και δεν πρέπει να πλησιάζουμε κοντά στη φλόγα.

Όταν βράζουμε μη εύφλεκτα υγρά σε δοκιμαστικό σωλήνα , δεν γεμίζουμε πάνω από το 
1/3 του σωλήνα και προσέχουμε ώστε το στόμιο του σωλήνα να μη «σημαδεύει» 
πρόσωπα. Η θέρμανση δεν πρέπει να γίνεται στον πυθμένα του σωλήνα αλλά κοντά στην 
επιφάνεια του υγρού. Τέλος το σωλήνα τον κρατάμε με ξύλινη λαβίδα και όχι με το χέρι 
μας.

Η μετάγγιση τοξικών ή καυστικών υγρών δεν γίνεται με σιφώνια αναρρόφησης , 
αλλά με σιφώνια που είναι εφοδιασμένα με «poirre”. Σε καμία περίπτωση η αναρρόφηση 
δεν θα πρέπει να γίνεται με το στόμα.

Οι αραιώσεις ισχυρών οξέων , ειδικά του θειικού οξέος, πρέπει να γίνονται με 
προσθήκη οξέος σε νερό και ποτέ αντίστροφα. 

Αν χυθεί οξύ το εξουδετερώνουμε με σόδα φαγητού και το ξεπλένουμε με άφθονο 
νερό, αν χυθεί βάση επιδρούμε αραιό διάλυμα βορικού οξέος 5% (w/w) ή αραιό διάλυμα 
οξικού οξέος και ξεπλένουμε με νερό. Για οποιοδήποτε άλλο αντιδραστήριο που χύνεται 
στο πάγκο ρωτούμε τον καθηγητή πως θα το απομακρύνουμε.

Αντιδραστήρια που περισσεύουν δεν τα ξανατοποθετούμε στη μητρική τους φιάλη.
Το καυτό γυαλί προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Πάντα θερμαίνουμε το γυαλί κρατώντας 

το με αντιθερμικά γάντια.
Στις συνδέσεις γυάλινων μεταξύ τους ή με φελλό χρησιμοποιούμε βαζελίνη. Επίσης 

χρησιμοποιούμε βαζελίνη όταν θέλουμε να περάσουμε γυάλινο σωλήνα από την οπή 
φελλού. Ιδιαίτερα προσέχουμε όταν περνάμε από τις οπές θερμόμετρα υδραργύρου .

Δεν απομακρυνόμαστε από αναμμένους λύχνους.
Πειράματα κατά τα οποία ελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τοξικοί καπνοί κλπ. 

πρέπει να γίνονται σε απαγωγούς,  ή δίπλα σε ανοικτά παράθυρα και μόνο σαν πειράματα 
επίδειξης από τον καθηγητή.

Όταν τελειώνουμε καθαρίζουμε το χώρο και δεν αφήνουμε εκτεθειμένα στον ήλιο 
γκαζάκια ή φιάλες με υπολείμματα αντιδραστηρίων.
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Πειράματα με υψηλό σχετικά βαθμό επικινδυνότητας καλό θα είναι να γίνονται από 
τον καθηγητή σαν πειράματα επίδειξης. 

• Οι μαθητές να μην διαχειρίζονται πυκνά οξέα , ουσίες με μικρή δηλητηριώδη δόση και 
ρεύμα 220 V.

• Αν κάποιος πάθει ηλεκτροπληξία, τον απομακρύνουμε γρήγορα από την πηγή του 
ηλεκτρικού ρεύματος, όχι με τα χέρια, αλλά χρησιμοποιώντας κάποιο αντικείμενο που είναι 
κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ξύλο, λάστιχο κλπ). Κλείνουμε απαραίτητα 
το διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Καλό θα είναι στο Εργαστήριο να φοράμε τη μπλούζα και τα γυαλιά ασφαλείας.
Οι κανόνες ασφάλειας Εργαστηρίου πρέπει να αναρτώνται  σε εμφανές μέρος και με 
μεγάλα στοιχεία

              «Όποιος φυλάει τα ρούχα του , έχει τα μισά»

Ειδικότερες επικίνδυνες καταστάσεις και αντιμετώπισή τους.

Πυρκαγιές

Μπορεί να προκληθούν  από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών ή χημικών αντιδραστηρίων. 
Όπως:

Οι οργανικοί διαλύτες: ο αιθέρας, οι αλκοόλες, η βενζίνη, η ακετόνη είναι πολύ πτητικές 
ουσίες και αναφλέγονται εύκολα, σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες. Για αυτό δεν πρέπει 
γυμνές φλόγες αλλά και άλλες εστίες θέρμανσης να βρίσκονται κοντά σε ατμούς οργανικών 
διαλυτών. Επίσης δεν πρέπει να θερμαίνονται οι παραπάνω διαλύτες σε γυμνή φλόγα, αλλά 
σε υδρόλουτρο.

Ουσίες που μπορούν να αναφλεγούν μόλις έρθουν σε επαφή: με το οξυγόνο ( π.χ. 
φώσφορος)  για αυτό και φυλάσσεται μέσα σε νερό. 
Mε το νερό (π.χ. νάτριο, κάλιο) για αυτό φυλάσσονται μέσα σε πετρέλαιο ή πετρελαϊκό 
αιθέρα.

Οι μικρές πυρκαγιές, συνήθως αντιμετωπίζονται με βρεγμένες πετσέτες (όχι όμως στην 
περίπτωση που έχουμε νάτριο ή κάλιο), οι μεγάλες πυρκαγιές, αφού απομακρύνουμε πρώτα 
τις εύφλεκτες  και εκρηκτικές χημικές ουσίες, αντιμετωπίζονται με το σβήσιμο της φωτιάς 
με νερό ή με τη χρήση των πυροσβεστήρων. 

Εκρήξεις

Οι εκρήξεις οφείλονται σε εξώθερμες αντιδράσεις που γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και 
παράγουν αέρια. Επειδή εκλύεται θερμότητα, αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης, 
αυξάνεται απότομα ο όγκος των αερίων που παράγονται και δημιουργείται η έκρηξη.
Παραδείγματα: Διάσπαση  NH4NO3, KClO3, Μίγματα αέρα-υδρογόνου, αέρα-
ακετυλενίου, αέρα-υδρογονανθράκων.

Εγκαύματα
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Θερμικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από καυτό νερό ή άλλο καυτό υγρό, από 
καυτούς ατμούς, από πυρωμένα σκεύη π.χ. δοκιμαστικοί σωλήνες, ποτήρια ζέσεως, 
σφαιρικές φιάλες, από το λύχνο θέρμανσης, από άλλες εστίες θέρμανσης και από την 
κατεργασία θέρμανσης των γυάλινων σωλήνων.

Πρώτες βοήθειες: Γίνεται αρχικά πλύση με οινόπνευμα ή με διάλυμα πικρικού οξέος ή 
με κρύο νερό, επάλειψη με ειδική αλοιφή για θερμικά εγκαύματα και μετά επίδεση.

 

Χημικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από τη δράση διαφόρων ουσιών, όπως οξέα, 
αλκαλικά διαλύματα, ορισμένα άλατα, λευκού φωσφόρου κ.ά.

Πρώτες βοήθειες: Γίνεται αρχικά πλύση με άφθονο νερό και στη συνέχεια:
α) αν έπεσε οξύ  γίνεται πλύση με διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 5% ή με 
κορεσμένο διάλυμα σόδας
β) αν έπεσε πυκνό αλκαλικό διάλυμα γίνεται  πλύση με  διάλυμα βορικού οξέος 
(H3BO3 5%)

Αν κάποιο αντιδραστήριο πέσει στα μάτια, πρέπει αμέσως να ξεπλυθούν με άφθονο 
νερό και στη συνέχεια αν υπάρχει και η παραμικρή ενόχληση να γίνει εξέταση από 
οφθαλμίατρο. 

 

 

Ηλεκτρικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν όταν περάσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από 
το σώμα του ανθρώπου, το οποίο επιδρά στον οργανισμό κατά δύο τρόπους:
α) Προκαλεί βλάβες λόγω της κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων (φυσικοχημική επίδραση)
β) Προκαλεί βλάβες λόγω της αναπτυσσόμενης θερμότητας (θερμικά εγκαύματα)
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Δηλητηριάσεις

Γενικά όλα τα αντιδραστήρια, που χρησιμοποιούνται στο σχολικό εργαστήριο φυσικών 
επιστημών, θέλουν προσοχή κατά τη χρήση τους. Ορισμένα μάλιστα από αυτά μπορεί να 
προκαλέσουν δηλητηρίαση στον άνθρωπο μετά την κατάποση ή την εισπνοή των ατμών 
τους. Τέτοια είναι: Br2, Hg, NaCN, KCN, CH3OH, CH3CH2OH, C6H5OH, C6H5NH2. 
Επίσης, σε ορισμένα πειράματα παράγονται αέρια ή ατμοί, τα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν δηλητηρίαση, όπως: Cl2, HCl, CO, SO2, NO, NO2.

Για να αποφύγουμε ατυχήματα από δηλητηρίαση πρέπει:
α) Στις ετικέτες των δοχείων φύλαξης των αντιδραστηρίων να αναγράφονται 
προειδοποιητικές ενδείξεις των κινδύνων.
β) Να τηρούνται με σχολαστικότητα οι οδηγίες χρήσης των αντιδραστηρίων.
γ) Τα πειράματα, στα οποία παράγονται επικίνδυνα αέρια ή ατμοί, να γίνονται σε απαγωγό 
αερίων και αν δεν υπάρχει, σε ανοιχτό χώρο.
δ) Οι χημικές ουσίες να μη δοκιμάζονται με το στόμα, να μη μυρίζονται απευθείας οι ατμοί 
τους και να μη αναρροφώνται με το στόμα για να γεμίσουμε τα σιφώνια. 

 

Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση που κάποιος λιποθυμήσει, τον ξαπλώνουμε  με τα 
πόδια μαζεμένα, σε χώρο που αερίζεται καλά. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του στην 
περιοχή του στήθους, του λαιμού και της μέσης. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική 
βοήθεια.

Αν κάποια χημική ουσία πέσει στο δέρμα ή στα μάτια ή στην περίπτωση επαφής του 
δέρματος ή των οφθαλμών με καυστικές ή τοξικές ουσίες, ξεπλένουμε τη 
συγκεκριμένη περιοχή με άφθονο κρύο νερό. Εκτιμούμε αν χρειάζεται ιατρική 
βοήθεια  ή εξέταση από οφθαλμίατρο. 
 
Αν, κατά λάθος, κάποιος καταπιεί μια χημική ουσία, ειδοποιούμε αμέσως το γιατρό, ο 
οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί με ακρίβεια για το είδος και την ποσότητα της 
ουσίας. 
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Μικροτραυματισμοί

Μπορεί να προκληθούν, από ραγισμένα ή σπασμένα γυάλινα σκεύη όπως: δοκιμαστικοί 
σωλήνες, ποτήρια ζέσεως, σφαιρικές φιάλες κ.ά., όταν δεν χρησιμοποιούνται με προσοχή ή 
κατά τη μεταφορά τους ή και κατά τη συναρμολόγηση διαφόρων διατάξεων που μας 
χρειάζονται στο εργαστήριο.

Για να αποφύγουμε ατυχήματα από κοψίματα πρέπει:
α) Να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε σπασμένα και ραγισμένα γυάλινα σκεύη.
β) Να χρησιμοποιούμε πανί όταν πιέζουμε γυάλινους σωλήνες π.χ. όταν περνάμε 
θερμόμετρο από την τρύπα πώματος.

Πρώτες βοήθειες: Αν κάποιος τραυματιστεί και αιμορραγεί, πιέζουμε επάνω στην 
πληγή με μια καθαρή πετσέτα, φορώντας γάντια μιας χρήσης, και φωνάζουμε αμέσως 
το γιατρό.

Ετικέτα  χαρακτηρισμού  χημικών αντιδραστηρίων.

Η χρήση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων περικλείει σοβαρούς κινδύνους, αν 
γίνεται χωρίς τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η ετικέτα χαρακτηρισμού επισύρει την προσοχή των 
χειριστών τέτοιων ουσιών ή παρασκευασμάτων στους κινδύνους που υπάρχουν σε ορισμένα τέτοια 
υλικά.
Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούνται σήματα κινδύνου, που τυπώνονται με μαύρο χρώμα σε 
πορτοκαλοκίτρινο φόντο. Τα σήματα αυτά συνοδεύονται και από γράμματα που το καθένα 
δηλώνει και μια ιδιότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος.

Σημασία συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα σήματα κινδύνου

 

Σημασία Σύμβολο Σημασία Σύμβολο

Εκρηκτικό 
Explosive

E

Εύφλεκτο 
Flammable 

F+

Διαβρωτικό
Corrosive 

C

Επιβλαβές 
Harmful

Xn

Οξειδωτικό
Oxidizing

O

Επιβλαβές 
Harmful

Xi

Τοξικό 
Toxic 

T

Επικίνδυνο
για το περιβάλλον

N 
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Τοξικό 
Toxic 

T+

Ραδιενεργό
Radioactive

R

Εύφλεκτο 
Flammable 

F

Βιολογικό
Biological 

Β

Υπάρχουν επίσης και οι λεγόμενες: 

1. «Φράσεις R»: που υποδηλώνουν τους ιδιαίτερους κινδύνους τους 
οποίους συνεπάγεται η χρήση της ουσίας. Οι «φράσεις R», αποτελούνται 
από το γράμμα R και από ένα αριθμό ή από συνδυασμό αριθμών. Για 
παράδειγμα η φράση R1 σημαίνει: εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση, η R5 
σημαίνει: η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, η R14/15 σημαίνει: 
σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά εξόχως εύφλεκτα αέρια. 

 

2. «Φράσεις S»: που δηλώνουν οδηγίες ασφαλούς χρήσης της ουσίας. 
Αποτελούνται από το γράμμα S και από έναν αριθμό ή από συνδυασμό 
αριθμών. Για παράδειγμα, S2 σημαίνει: μακριά από παιδιά, S1/2 σημαίνει: 
φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά, η S3/9/49 σημαίνει: 
διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό μέρος.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΕΚΑΒ                                 166

             ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ            199
             ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ          …………..
             ΚΕΝΤΡΟ
             ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ   210 7793777

ΤΟ  ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ
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Στο κουτί των πρώτων βοηθειών του εργαστηρίου θα πρέπει να υπάρχουν .

Βαμβάκι                       [αιμοστατικό , απολυμαντικό]
Οινόπνευμα                 [ αντισηπτικό ]
Οξυζενέ                       [απολυμαντικό]
Βάμμα ιωδίου              [αντισηπτικό]
Μερκουροχρώμ           [αντισηπτικό]
Γάζες                           [αιμοστατικό , προστατευτικό]
Hansaplast                   [απολυμαντικό, προστατευτικό]
Κολύριο για τα μάτια  [ερεθισμός]
Αλοιφή για εγκαύματα
Λευκοπλάστ                [επίδεση]
Επίδεσμοι
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