
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

1. Κίνδυνοι και ασφάλεια 

Όταν εργαζόµαστε στο εργαστήριο ή κάνουµε πειράµατα στο σπίτι, ας µην ξεχνάµε ότι υπάρχει 

κίνδυνος ατυχήµατος.  Ο κίνδυνος µπορεί να προέλθει από: 

α) χηµικές ουσίες 

β) ηλεκτρικό ρεύµα 

γ) φλόγα του λύχνου θέρµανσης 

δ) βιολογικά παρασκευάσµατα ή καλλιέργειες µικροβίων. 

 

2. Πυρκαγιά - εγκαύµατα 

Πυρκαγιά µπορεί να προκληθεί από την ανάφλεξη υλικών ή αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται 

στο εργαστήριο ή από βραχυκύκλωµα. Μικρές πυρκαγιές µπορούν να αντιµετωπιστούν µε υγρά 

πανιά, οι µεγαλύτερες απαιτούν τη χρήση πυροσβεστήρων. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως ανάφλεξη 

καυσίµων, εύφλεκτων χηµικών αντιδραστηρίων, φωτιά από βραχυκυκλώµατα, απαγορεύεται η 

χρήση νερού. Εγκαύµατα µπορούν να προκληθούν από φωτιά, από ορισµένα χηµικά αντιδραστήρια, 

από σπινθήρες και βραχυκυκλώµατα καθώς και από όργανα ή συσκευές που έχουν θερµανθεί. 

• Απαγορεύεται η θέρµανση εύφλεκτων ουσιών όπως αλκοόλης, βενζολίου κλπ. σε γυµνή φλόγα ή 

το πλησίασµά τους σε αναµµένο λύχνο.  

• Κατά τη θέρµανση ουσιών σε δοκιµαστικούς σωλήνες, το στόµιο του σωλήνα δεν πρέπει να είναι 

στραµµένο στο πρόσωπό µας ή στο πρόσωπο άλλου που βρίσκεται κοντά µας. 

• Κατά τη θέρµανση δεν χρησιµοποιούµε συσκευές (ογκοµετρικούς κυλίνδρους ή ογκοµετρικές 

φιάλες) που δεν αντέχουν και σπάζουν. 

• Το πυρωµένο γυαλί µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Ποτέ δεν πιάνουµε τα όργανα που 

χρησιµοποιούνται µε τα χέρια, αλλά µε λαβίδες από κατάλληλο υλικό και τα αφήνουµε να 

κρυώσουν πάνω σε πλέγµα αµιάντου. 

• ∆εν ανάβουµε τους λύχνους πριν να πάρουµε άδεια από τον καθηγητή. 

• ∆εν τροφοδοτούµε συσκευές µε ηλεκτρικό ρεύµα, ιδίως αν είναι ψηλής τάσης (220 βολτ) χωρία 

άδεια από τον καθηγητή, ούτε αγγίζουµε κυκλώµατα που βρίσκονται υπό τάση.  

• Ενηµερώνουµε αµέσως όταν αντιληφθούµε φθαρµένα καλώδια, σπασµένες συσκευές ή διαρροές 

οποιουδήποτε είδους. 

• Πολλές χηµικές ουσίες, από αυτές που φυλάσσονται σε ειδικά ντουλάπια είναι εύφλεκτες, τοξικές 

(δηλητηριώδεις), διαβρωτικές (προκαλούν εγκαύµατα στο δέρµα ή διαβρώνουν ορισµένα υλικά) 

ή ελευθερώνουν δηλητηριώδη αέρια. ∆ιαβάζουµε προσεκτικά την ετικέτα κάθε αντιδραστηρίου 

πριν το χρησιµοποιήσουµε και δεν χειριζόµαστε χωρίς άδεια, ειδικά όσες έχουν προειδοποιητικές 

ετικέτες κινδύνου. Αυτονόητο είναι ότι για τη χρήση των ουσιών αυτών παίρνονται από τους 

καθηγητές ειδικά µέτρα (πλαστικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά, λαβίδες κλπ.) 

• Σε περίπτωση που προκληθεί έγκαυµα από κάποιο αντιδραστήριο, ξεπλένουµε αµέσως µε άφθονο 

νερό και ενηµερώνουµε τον καθηγητή για το είδος του αντιδραστηρίου που προκάλεσε το 

έγκαυµα. Στην περίπτωση εγκαύµατος από οξύ, µετά το ξέπλυµα µε νερό χρησιµοποιείται 

κορεσµένο διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3), ενώ στην περίπτωση εγκαύµατος από 

βάση χρησιµοποιείται κορεσµένο διάλυµα βορικού οξέος (H3BO3) 

 

3. ∆ηλητηρίαση 

∆ηλητηρίαση µπορεί να προκληθεί κυρίως από χηµικές ουσίες που καταπίνονται ή εισπνέονται. 

Σπανιότερα µπορεί να προκληθεί και από την είσοδό τους στόν οργανισµό από το δέρµα.  

• ∆εν πιάνουµε µε γυµνό χέρι, δεν µυρίζουµε και πολύ περισσότερο δεν δοκιµάζουµε µε τη γεύση 

άγνωστες ουσίες. 



• Σε περίπτωση δηλητηρίασης ειδοποιούµε γιατρό, τον οποίο ενηµερώνουµε για το είδος και την 

ποσότητα του δηλητηρίου.  

• Αν γνωρίζουµε το αντίδοτο το χορηγούµε αµέσως.  Αν δεν το γνωρίζουµε και δεν υπάρχει 

γιατρός ειδοποιούµε το κέντρο δηλητηριάσεων (τηλ. 7793777) για να πάρουµε οδηγίες.  

• Αν ο παθών είναι αναίσθητος, τον ξαπλώνουµε κάτω µε το κεφάλι χαµηλά, τον σκεπάζουµε και 

δεν του δίνουµε τίποτε να πιει. 

 

4. Τραυµατισµοί 
Τραυµατισµοί συνήθως προκαλούνται από το σπάσιµο γυάλινων οργάνων. 

• Ποτέ δεν πιέζουµε δυνατά γυάλινα όργανα και συσκευές για να συνδεθούν µεταξύ τους, ούτε 

φελλούς για να τα κλείσουν. Η εργασία διευκολύνεται µε λίπανση µε µικρή ποσότητα γλυκερίνης. 

 

5. Προειδοποιητικές ετικέτες 

   

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ 

Μπορεί να εκραγεί µε 

θέρµανση ή χτύπηµα 

ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ 

Αντιδρά έντονα µε άλλες 

ουσίες, ιδίως µε εκρηκτικά 

ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

Αναφλέγεται µεταξύ 21
0
C 

και 55
0
C 

   

   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΕΥΦΛΕΚΤΟ  

Αναφλέγεται και σε 

χαµηλότερες θερµοκρασίες 

ΤΟΞΙΚΟ 

Με εισπνοή, κατάποση ή 

διείσδυση από το δέρµα 

προκαλούν σοβαρά 

προβλήµατα µέχρι και 

θάνατο 

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ 

Με εισπνοή, κατάποση ή 

διείσδυση από το δέρµα 

προκαλούν σοβαρά 

προβλήµατα µέχρι και 

θάνατο 

   

   

∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 

Επιδρούν σε επαφή µε 

ζωντανούς οργανισµούς 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ 

Με εισπνοή, κατάποση ή 

διείσδυση από το δέρµα 

προκαλούν περιορισµένα 

προβλήµατα ή φλεγµονές 

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 

Με εισπνοή, κατάποση ή 

διείσδυση από το δέρµα 

προκαλούν περιορισµένα 

προβλήµατα ή φλεγµονές 
 

      
    

   


