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فصل 2

آزمایشگاه صنایع غذایی
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خطرات آزمایشگاهی

انواع خطرات ردیف
پایشمثالاحتمالی

شیمیایی1
فلزی  ترکیبات  آلی،  و  معدنی  اسیدهای 
و معدنی، حالل های آلی و  واکنشگرهای 

آلی

اندازه گیری مستقیم غلظت مواد در منطقه 
تنفسی اشخاص

بیولوژیکی2
تماس دست به دهان، عملیات رقت سازی 

با پی پت و دهان و....
از استخدام،  آزمون های فیزیکی پیش 
آزمون های سرولوژیکی، رادیوگرافی از 

واکسیناسیون سینه، 

رادیوشیمیایی3
تولیدکننده  ماشین های  رادیواکتیو،  مواد 

فرابنفش پرتو  پرتو، 
قابل  بازرسی  دستگاه های  آغشته کردن 
از هوای آزمایشگاه،  حمل و نمونه گیری 
اندازه گیری مواد رادیو اکتیو در بدن افراد

سیم های برق، تجهیزات معیوب و...فیزیکی4

سانتریفوژ، مخلوط کنمکانیکی5

خطرات گازهای 6
تحت فشار

سیلندرهای گاز
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تجهیزات ایمنی آزمایشگاهی

کاربردنامردیف

خاموش کننده های 1
حریق

آبی: برای اطفای حریق های حاصل از چوب و کاغذ

پودر خشک شیمیایی: کاربرد در اطفای انواع حریق و به طور اختصاصی برای 
مایعات آتش گیر و فلزات و حریق های الکتریکی

دی اکسیدکربن: برای کنترل حریق های کوچک مانند مایعات آتش گیر و به طور 
محدود در اطراف ابزار و تجهیزات الکترونیکی 

پتوهای حریق: کنترل حریق

در هنگام پاشیدن اسید و سود غلیظ روی بدن و لباس، هنگام آتش گرفتن لباس هادوش های ایمنی2

وقتی مواد سمی و خطرناک با چشم تماس یابدشوینده های چشمی3

برای جلوگیری از پاشیدن مواد مضر، انتقال مواد شیمیایی به ویژه اسید و سود غلیظجعبه های ایمنی4

تجهیزات حفاظت 5
فردی

لباس کار

دستکش

کفش ایمنی

عینک ایمنی

برگه های اطالعات ایمنی مواد

هنگام کار با مواد شیمیایی مختلف، امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استشمام، 
ریخته شدن مواد در محیط و غیره وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با 
این حوادث چگونه باید عمل نمود. اطالعات الزم برای این منظور در برگه هایی به نام برگه های 
اطالعات ایمنی مواد )Material Safety Data Sheet( یا همان MSDS جمع آوری می شود 

که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.
تولیدکنندگان مواد  از  البته  ایمنی مواد در سایت های مختلف موجود است  برگه های اطالعات 

شیمیایی نیز می توان این برگه ها را تهیه کرد.
از آنجایی که این گونه اطالعات به صورت اضطراری و بدون پیش بینی قبلی مورد نیاز واقع می شوند، 
باید برگه های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده را پرینت نموده و به ترتیب نام آیوپاک 
آنها در یک زونکن در محل قابل دسترس عموم در آزمایشگاه نگهداری نمود تا در صورت نیاز، 

امکان دسترسی سریع به آنها فراهم باشد.
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در یک فرایند صحیح، هنرجویان پیش از کار با یک ماده شیمیایی ابتدا باید آشنایی 
مراحل  سایر  به  سپس  و  نمایند  کسب  را  آن  از  ناشی  احتمالی  خطرات  و  آن  با  کافی 
بپردازند. در چنین سیستمی هیچگاه وقت صرف شده برای آشنایی با خواص و خطرات 

ماده، وقت از دست رفته و تلف شده محسوب نمی شود.

نکته

برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیایي

برچسب ظروف مواد و محلول هاي شیمیایي، در واقع شناسنامه اي است که مشخصات محتواي 
ظرف را نشان می دهد و هنگام استفاده از این مواد و محلول ها مي توان تصمیم صحیح را اتخاذ 
تاریخ  آیا محتواي ظرف  است؟  مناسب  نظر  مورد  کار  براي  ماده  این  مثاًل خلوص  آیا  نمود که 
گذشته نمي باشد؟ ناخالصي هاي این ماده چیست؟ )با دانستن شماره کاتالوگ( خطرات این ماده 
و احتیاط هاي الزم کدام اند؟ الصاق برچسب مناسب به ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیایي 

یکي از مسائلي است که باید در مورد آن دقت زیادي مبذول کرد.
برچسب ظروف حاوي مواد و محلول هاي شیمیایي باید مطابق زیر باشد: 

نام ماده / اجزا:     ..........................................................................................................................................

درصد خلوص / غلظت:   ............................................................................................................................

تاریخ تهیه / ورود به آزمایشگاه:    ............................................................................................................
زمان انقضا:  ..............................................................................................................................................

فرد / شرکت سازنده:     ...............................................................................................................................

شماره کاتالوگ: ........................................................................................................................................

...................................................................................................    :S13 و R9 ًهشدارهاي ایمني: مثال

شرایط نگهداری:  ......................................................................................................................................

 در بند شماره 1 باید نام ماده یا اجزاي تشکیل دهنده آن درج شود.
 در بند شماره 2 باید غلظت یا خلوص ماده درج شود.

  در بند شماره 3 در مورد مواد تحویلي از انبار باید تاریخ ورود آنها به آزمایشگاه و در مورد مواد 
و محلول هاي دست ساز باید تاریخ تهیه آنها را درج کرد.

 در بند 4 زمان انقضای ماده مورد نظر درج می شود.
  در بند شماره 5 در مورد مواد اوریجینال باید نام کارخانه یا شرکت تولیدکننده و در مورد مواد 

و محلول هاي دست ساز نام فرد تهیه کننده درج شود.
  در بند شماره 6 باید شماره کاتالوگ شرکت یا کارخانه تولیدکننده مواد درج شود. 

  در بند شماره 7 باید هشدارهاي ایمني ماده یا محلول مورد نظر را با استفاده از MSDS آن یا 
از سایر مراجع معتبر یافته و درج نماییم. 

 در بند شماره  8 شرایط نگهداری ماده تهیه شده ذکر می شود.
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دفع مواد زائد
1ـ دفع مواد زائد شیمیایی

1  طرح مورد استفاده برای انهدام مواد شیمیایی و بیولوژیکی در آزمایشگاه توسط سرپرست 
آزمایشگاه تهیه شود.

2  سیستم جمع آوری مناسب برای مواد زائد نصب شود.
3  از مخازن برچسب دار استفاده شود.

4  محل نگهداری مواد زائد در مقابل حریق محافظت شود.
5  برای نگهداری مواد بسیار سمی و خطرناک محفظه جداگانه ای در نظر گرفته شود.

6  برای ذخیره سازی حالل های زائد از قوطی های ایمنی فلزی استفاده شود.
7  از مخازن ویژه برای ضایعات بی نهایت خطرناک و سمی و از بسته بندی ویژه برای پیشگیری 

از شکسته شدن یا آسیب به مخزن استفاده شود.
روش های دفع مواد زائد شامل: سوزاندن، خاک کردن، تبخیر کردن، هضم کردن، واکنش شیمیایی، 

عملیات ویژه و استفاده از متخصصین دفع مواد زائد است.

روش دفعنوع ماده شیمیایی زائدردیف

می تواند تقطیر و بازیابی شده و مورد استفاده مجدد حالل های استفاده شده1
قرار گیرد.

تبخیر شود.حالل های غیرقابل حریق و بدون بخارات سمی2

در مخزن های فلزی کم عمق یا در زباله سوزها به صورت حالل های آتش گیر و مواد شیمیایی در مقادیر کم3
اسیدی هضم شوند.

بسیاری از مواد قابل حل که ضرری برای سیستم 4
رقیق شده و به فاضالب ریخته شود.لوله کشی و محیط نداشته باشد

مواد خطرناک5
به وسیله واکنش های شیمیایی یا سایر فرایندها به 

ترکیبات بی ضرر تبدیل شده و دفع شود.

توسط متخصصان دفع شود.

توسط افراد آموزش دیده انجام شود.سیلندرهای گازی غیر قابل برگشت6

2ـ دفع مواد زائد بیولوژیکی
1  تمامی مواد سّمی یا عفونی و تمامی تجهیزات آلوده یا وسایل قبل از شستن، انبار کردن یا 

از  بین بردن بایستی ضدعفونی شوند.
2  تجهیزات درون کیسه های پالستیکی قرار گرفته و در اتوکالو با دمای 121 درجه سلسیوس 
و تحت فشار 1/5 اتمسفر به مدت 15 دقیقه استریل می شود. پس از استریلیزاسیون، زباله ها 

به صورت ایمن به وسیلۀ سیستم دفع زباله از بین می رود.
3  زباله های قابل احتراق و آلوده به بقایای حیوانی را بایستی در ظروف مخصوص، جهت سوزاندن 

جمع آوری کرد.
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نگهداری مواد شیمیایی

طریقه نگهداریمثالنوع ماده شیمیایی

اسیدهای غلیظمواد مایع حساس به نور
کدر،  رنگ  به  شیشه ای  تنگ های  یا  بطری ها  در 
مخازن فلزی پوشش دار و یا بدون پوشش در محل 

نگهداری شود. تهویه خوب  با 

در بطری های پالستیکی کاماًل سربسته و غیرقابل هیدروکسید سدیممواد جاذب  الرطوبه
نفوذ نسبت به آب 

موادی که در حرارت و فشار معمولی 
قادر به تجزیه و یا واکنش انفجاری 

هستند

اسید پیکریک، 
تری نیترو تولوئن

رسیدن  از  و  شوند  نگهداری  آب  زیر  ظروف  در 
ضربات فیزیکی به این مواد جلوگیری شده و  دور از 

گیرند. قرار  اکسیدکننده  مواد 

موادی که در اثر حرارت قادر به تجزیه 
یا واکنش انفجاری است

نیترات سلولز، 
فلوئور، هیدرازین

در سیلندرهای استیل مخصوص نگهداری و حمل 
شود، در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود، دور 
انبارهای  از  جدا  و  جرقه  و  حرارت  ایجاد  منابع  از 

گیرد. قرار  دیگر 

سدیم، لیتیم، مواد ناپایدار در شرایط معمولی
فسفر سفید

از  دور  و  گرفته  قرار  شده  آب بندی  قوطی های  در 
نیتروژن  گاز  تحت  یا  و  محل های خنک  در  و  آب 

شود. نگهداری 

موادی که در حالت عادی پایدار بوده 
ناپایدار  باال  فشار  و  حرارت  در  ولی 

است
فسفر قرمز، روی

در بطری های آب بندی شده قرار گرفته، از آسیب های 
خنک،  خشک،  محل  در  شود،  محافظت  فیزیکی 
دارای تهویه، دور از اسیدها و هیدروکسیدهای قلیایی 

و هیدروکربن های هالوژنه نگهداری شود.

مرگ  باعث  بخاراتشان  که  موادی 
می شود

هیدروژن سیانید، 
سیانوژن، پاراتیون

در سیلندرهای فلزی فشار قوی نگهداری شوند، از 
آسیب های فیزیکی محافظت شود، در محل خنک و 
قابل تهویه و دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.
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هشدارها و عالئم ایمنی

عالمت 
هشداری

اطالعاتی که این عالمت 
مواد شیمیایی موارد هشداری و ایمنیمی دهد

دارای این ویژگی

مواد سمي
Toxic

دهان  وارد  وسیله ای  هر  به  اگر 
شود، استنشاق شود یا به وسیله 
پوست جذب شود، باعث          افزایش 
حتی  و  سالمتی  خطر  ریسک 
ممکن است منجر به مرگ شود.

انجام شود، پوشش  زیر هود  آزمایشات 
محافظتی مناسبی برای چشم ها، صورت 
و دست ها به کار برده شود، در صورت 
تماس با چشم و پوست با آب فراوان 
شسته شود، در موارد حادثه ای با این 
مواد، یا نداشتن احساس خوب سالمتی 
به سرعت به اورژانس و خدمات پزشکی 

مراجعه شود.

کلرید مس، کلرید باریم، 
ترکیبات سرب، اوزون

مواد زیان بخش
Harmful

اگر به هر وسیله ای وارد دهان 
شود، استنشاق شود یا به وسیله 
پوست جذب شود، احتمال دارد 
باعث ایجاد اختالل در سالمتی 

شود.

گرد و غبار و بخار این مواد استنشاق 
از  پس  نیابد،  تماس  پوست  با  نشود، 
اتمام کار با این مواد و قبل از خوردن 
در  شود،  شسته  دست ها  آشامیدن  و 
صورت تماس با چشم به سرعت با آب 
فراوان شسته شده و چشم ها زیر آب 

شود. نگه داشته 

کربنات مس، اکسید مس

مواد التهاب آور
Irritant

مداوم  به طور  صورتی که  در 
باشد،  داشته  تماس  پوست  با 
باشد  طوالنی  آن  تماس  زمان 
یا استنشاق شود ممکن است 
و  درد، حساسیت  ایجاد  باعث 

گردد. التهاب 

استنشاق  مواد  این  بخار  و  غبار  و  گرد 
نشود، در صورت تماس با چشم به سرعت 
با آب فراوان شسته شده و چشم ها زیر 

آب نگه داشته شود.

آنزیم های پاک کننده، 
محلول  آمونیاک، اسید 
کلریدریک، آب آهک

موادخورنده
Corrosive

با  مستقیم  تماس  صورت  در 
پوست باعث ایجاد سوختگی های 
زنده  بافت های  انهدام  و  شدید 

می شود.

پوشش محافظتی مناسبی برای چشم ها، 
شود،  برده  به کار  دست ها  و  صورت 
به سرعت لباس های آلوده به این مواد از 
بدن جدا شود، در صورت تماس با پوست 
صورت  در  شود،  شسته  فراوان  آب  با 
تماس با چشم به سرعت با آب فراوان به 
مدت 15 دقیقه شسته شده و چشم ها زیر 
آب نگه داشته شود و به سرعت به اورژانس 

و خدمات پزشکی مراجعه شود. 

اسید کلریدریک غلیظ، 
اسید سولفوریک، فلز 
سدیم، اکسید کلسیم
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مواد اکسید کننده
Oxidant

تولیدکننده اکسیژن، باعث ایجاد 
انفجار یا آتش سوزی

عمل  کاربرد  دستورالعمل  با  مطابق 
در  مواد  این  حاوی  ظروف  شود، 
مکان های خنک نگهداری شده و مکان 
نگهداری تهویه شود، درب ظروف کاماًل 
بسته و دور از منابع احتراق و اشتعال و 

شود. انبار  گرما 

اسید نیتریک غلیظ، 
پراکسید    هیدروژن، 

پتاسیم منگنات 

مواد با قابلیت 
اشتعال زیاد
 Highly

Flammable

به آسانی آتش می گیرد، نقطه 
احتراق زیر 21 درجه  سلسیوس 

است. 

در مکان های فاقد شعله و آتش استفاده 
و  اشتعال  و  احتراق  منابع  از  دور  شود، 
گرما انبار شود، گاز و بخارات آن استنشاق 
بارهای  الکتریکی  تخلیه  از  نشود، 
کنید. جلوگیری  ساکن  الکتریسیته 

پتاسیم،  و  سدیم  فلز 
بنزین اتانول، 

جدول توصیفی برچسب گذاری مخاطرات 
R PHRASES مواد شیمیایی

در بسیاری از کشورها، اطالعات مربوط به مواد شیمیایی، حاوی کدهای مشخص کننده خطرات 
مواد شیمیایی است که این کدها با نام کدهای R و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

مخاطرات مواد شیمیایی شناخته می شوند.

R1در صورت خشک بودن ماده قابل انفجار است.

R2خطر انفجار ماده بر اثر ضربه، اصطکاک، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R3خطر شدید انفجار بر اثر ضربه، اصطکاک، حریق یا سایر منابع اشتعال و احتراق وجود دارد.

R4خطر تشکیل ترکیبات بسیار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد.

R5بر اثر حرارت دیدن ممکن است منفجر شود.

R6خطر انفجار ماده در تماس یا بدون تماس با هوا وجود دارد.

R7ممکن است باعث ایجاد حریق شود.

R8تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث ایجاد حریق شود.

R9امکان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد.

R10قابل اشتعال است.

R11بسیار قابل اشتعال است.
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R12به شدت قابل اشتعال است.

R14به شدت با آب واکنش مي دهد.

R15تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسیار قابل اشتعال مي شود.

R16امکان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اکسیدکننده وجود دارد.

R17به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود.

R18در هنگام استفاده امکان تشکیل مخلوط قابل اشتعال، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد.

R19ممکن است تشکیل پر اکسیدهاي قابل انفجار دهد.

R20در صورت استنشاق زیان آور مي باشد.

R21در صورت تماس با پوست زیان آور مي باشد.

R22در صورت خوردن زیان آور مي باشد.

R23در صورت استنشاق سمي مي باشد.

R24در صورت تماس با پوست سمي مي باشد.

R25در صورت خوردن سمي مي باشد.

R26در صورت استنشاق بسیار سمي مي باشد.

R27در صورت تماس با پوست بسیار سمي است.

R28در صورت خوردن بسیار سمي مي باشد.

R29در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي کند.

R30در هنگام استفاده ممکن است بسیار قابل اشتعال شود.

R31در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود.

R32در تماس با اسیدها باعث آزاد شدن گازهاي بسیار سمي مي شود.

R33خطر ایجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد.

R34باعث ایجاد سوختگي مي شود.

R35باعث ایجاد سوختگي شدید مي شود.

R36باعث تحریک چشم ها مي شود.

R37باعث تحریک دستگاه تنفسي مي شود.

R38باعث تحریک پوست مي شود.

R39خطر ایجاد عوارض بسیار شدید برگشت ناپذیر وجود دارد.

R40دالیل و شواهد محدودي دال بر سرطان زا بودن ماده وجود دارد.

R41خطر آسیب جدي به چشم ها وجود دارد.
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R42در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود.

R43در صورت تماس پوستي ممکن است باعث ایجاد حساسیت شود.

R44خطر انفجار ماده بر اثر حرارت دیدن در محیط هاي بسته وجود دارد.

R45ممکن است باعث ایجاد سرطان شود.

R46ممکن است باعث ایجاد آسیب هاي ژنتیکي و وراثتي شود.

R48در صورت تماس طوالني امکان خطر آسیب هاي شدید بهداشتي وجود دارد.

R49در صورت استنشاق ممکن است باعث ایجاد سرطان شود.

R50براي آبزیان بسیار سمي است.

R51براي آبزیان سمي است.

R52براي آبزیان زیان آور مي باشد.

R53ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط هاي آبي شود. 

R54براي گیاهان سمي است.

R55براي حیوانات سمي است.

R56براي موجودات خاکزي سمي است.

R57براي زنبورها سمي است.

R58ممکن است باعث ایجاد عوارض نامطلوب طوالني مدت در محیط زیست شود.

R59براي الیه ازن خطرناک مي باشد.

R60ممکن است باعث عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل شود.

R61ممکن است براي جنین خطرناک باشد.

R62امکان خطر عدم عملکرد و آسیب دستگاه تولید مثل وجود دارد.

R63امکان خطر آسیب براي جنین وجود دارد.

R64ممکن است براي کودکان شیر خوار زیان آور باشد.

R65زیان آور است: در صورت خوردن ممکن است باعث ایجاد آسیب ریوي شود.

R66تماس بلند مدت با ماده ممکن است باعث خشکي و ترک خوردگي پوست شود. 

R67بخارات ماده ممکن است باعث خواب آلودگي و سرگیجه شود.

R68امکان ایجاد عوارض غیرقابل بازگشت وجود دارد.
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توصیه های  به  مواد شیمیایی، حاوی کدهای مربوط  به  اطالعات مربوط  از کشورها  بسیاری  در 
ایمنی در این مواد است که این کدها با نام کدهای S و تحت عنوان جدول توصیفی برچسب گذاری 

ایمنی مواد شیمیایی شناخته می شوند.

جدول توصیفی برچسب گذاری ایمنی مواد 
S PHRASES شیمیایی

S1در محل بسته نگهداري کنید.

S2دور از دسترس کودکان نگهداري کنید.

S3در جاي خنک نگهداري کنید.

S4دور از محل زندگي افراد نگهداري کنید.

S5محتویات را در زیر )مایع مناسب که توسط سازنده مشخص مي گردد( نگهداري کنید.

S6ماده را زیر )گاز خنثي که توسط سازنده مشخص مي شود( نگهداري کنید.

S7ظروف را کاماًل در بسته نگهداري کنید.

S8ظروف را در جاي خشک نگهداري کنید.

S9ظروف را در محلي داراي تهویه عمومي مناسب، نگهداري کنید.

S12ظروف را به صورت آب بندي شده نگهداري کنید.

S13دور از مواد غذایي، نوشیدني ها و غذاي حیوانات نگهداري کنید.

S14دور از )مواد ناسازگاري که سازنده مشخص مي کند( نگهداري کنید.

S15دور از حرارت نگهداري کنید.

S16دور از منابع اشتعال نگهداري کنید ـ سیگار کشیدن ممنوع.

S17دور از مواد قابل اشتعال )جامد( نگهداري کنید.

S18ظروف را با دقت حمل و باز نمایید.

S20در هنگام کار از خوردن و آشامیدن بپرهیزید.

S21در هنگام کار از استعمال دخانیات بپرهیزید.

S22بخارات ماده را استنشاق نکنید.

S23گازها، بخار، فیوم، اسپري ماده را استنشاق نکنید.

S24از تماس ماده با پوست خودداري کنید
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S25از تماس ماده با چشم ها خودداري کنید

S26در صورت تماس ماده با چشم ها، چشم ها را با آب فراوان بشویید و سپس به پزشک مراجعه کنید.

S27فوراًً همه لباس هاي آلوده را از تن درآورید.

S28بعد از تماس ماده با پوست، فوراًً پوست را با …… فراوان بشویید )توسط سازنده مشخص مي شود(.

S29از ریختن مواد به داخل فاضالب خودداري کنید.

S30هرگز آب را به این ماده اضافه نکنید.

S33احتیاط هاي الزم را در برابر الکتریسیته ساکن رعایت کنید.

S35این ماده و ظروف آن باید با یک روش ایمن دفع شوند.

S36از لباس هاي مناسب حفاظتي استفاده کنید.

S37از دستکش ایمني مناسب استفاده کنید.

S38در هنگام نبود تهویه کافي از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید.

S39از عینک ایمني یا نقاب حفاظ صورت استفاده کنید.

S40براي تمیز کردن کف محل و تمام اشیای آلوده به این ماده از  ........ استفاده کنید )توسط سازنده مشخص مي شود(.

S41در هنگام حریق یا انفجار از استنشاق فیوم هاي ماده خودداري کنید. 

S42در هنگام ایجاد فیوم یا اسپري ماده از تجهیزات تنفسي مناسب استفاده کنید. 

S43در هنگام حریق از ....... )نوع اطفا کننده حریق توسط سازنده مشخص مي شود( استفاده کنید. 

S45در صورت حادثه و یا احساس ناخوش فوراً به پزشک مراجعه کنید.

S46در صورت خوردن ماده فوراً به پزشک مراجعه کنید و برچسب ماده یا ظرف ماده را نشان وي دهید.

S47در دماي کمتر از ………… نگهداري کنید )توسط سازنده مشخص مي شود(.

S48ماده را به وسیله ………… مرطوب نمایید )ماده مناسب توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S49ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري کنید. 

S50ماده را با مواد دیگر مخلوط ……… نکنید )توسط سازنده مشخص مي شود(. 

S51فقط در محلي داراي تهویه عمومي مناسب با ماده کار کنید. 

S52جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسیع توصیه نمي شود.. 

براي  ببینید(  تدارک  استفاده  از  قبل  را  تخصصي  )دستورالعمل هاي  بپرهیزید  ماده  با  تماس  از 
S53استفاده کنندگان حرفه اي محدود مي باشد.
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S56ماده و ظروف آن را در محل هاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناک یا ویژه دفع کنید. 

S57از ظروف مناسب جهت جلوگیري از آلودگي محیط زیست استفاده کنید. 

براي اطالعات الزم در مورد بازیافت و استفاده دوباره از ماده به شرکت سازنده یا پخش کننده ماده 
S59مراجعه کنید. 

S60این ماده و ظروف آن باید به عنوان زباله هاي خطرناک دفع شوند. 

از رها سازي ماده در محیط زیست خودداري کنید. به دستورالعمل هاي ویژه یا برگه اطالعات ایمني 
S61ماده مراجعه کنید. 

در صورت خوردن، بیمار را وادار به استفراغ نکنید. فوراً به پزشک مراجعه کرده و ظرف یا بر چسب 
S62ماده را به وي نشان دهید. 

S63در صورت استنشاق ماده، بیمار را به هواي تازه منتقل کرده از او بخواهید استراحت کند. 

S64در صورت خوردن ماده، دهان را با آب بشویید )تنها در صورت هوشیار بودن بیمار(. 
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برخی از افزودنی های مورد استفاده 
در صنایع غذایی

اثرمثالنوع افزودنی

نگهدارنده ها

و  سوربیک اسید  و  بنزوئیک 
آنها نمک های 

و  مایع  غذاهای  در  کپک  رشد  از  جلوگیری 
نوشابه و  آبمیوه  مانند  اسیدی 

فراورده های گیاهی مانند میوه های خشکگاز SO2 و مشتقات آن

جلوگیری از رشد کپک در آرد و نانپروپیونیک اسید و نمک های آن

در نیتریت پتاسیم و سدیم بوتولینوم  کلستریدوم  رشد  از  جلوگیری 
فراورده های گوشتی

جلوگیری از اکسیداسیون چربی و روغنBHT ـ BHAآنتی اکسیدان ها

جلوگیری از فعالیت آنزیم ها به ویژه در میوه های آسکوربیک اسیدکنترل کننده آنزیم ها
پوست کنده

امولسیون کننده ها
طبیعی )لسیتین(

عامل استحکام و ایجاد امولسیون
مصنوعی )منو، دی گلیسرید(

بی رنگ کننده ها، سفید کننده، 
اصالح کننده و تعدیل کننده 

نشاسته

بهبود کیفی آردکلر دی اکسید

جهت افزایش حاللیت نشاسته در آبسدیم هیپوکلریت

تثبیت کننده ها و 
استحکام دهنده ها

و  دکسترین  نشاسته،  صمغ ها، 
ژالتین

ایجاد حالت چسبندگی و ژله ای در سس ها و 
پودینگ ها

استیک عوامل اسیدی کننده اسکوربیک،  سیتریک، 
تارتاریک اسید اصالح طعم و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم هاو 

و مکمل های غذایی  D ، B ، A ،Cویتامین های
ید و  وکلسیم  آهن 

شیر و محصوالت غالت و مارگارین و روغن های 
گیاهی و آب میوه ها و نمک خوراکی

ادویه جات و اسانس هاطعم دهنده ها

رنگ ها
کورکومین  )زعفران(،  کروسین 
)از زردچوبه(، سانست یلو )زرد( 

و برلیانت )آبی( 
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برخی از هیدروکلویید های مورد استفاده 
در صنایع غذایی

موارد مصرفنقش و عملحاللیتمنشأنام هیدروکلوئید

علف دریایی آلژین
قهوه ای رنگ

محلول در آب 
سرد

بهبود قوام و خاصیت 
ژل کنندگی

پودینگ ها، سس ها و 
دسرها

ساالد، دسرها و افزایش ویسکوزیتهـمیکروبیزانتان
آشامیدنی ها

صمغ عربی
مواد مترشحه 
درخت افرا 

)آکاسیا(

محلول در آب 
سرد و گرم

امولسیفایر، 
پایدار کننده، جلوگیری 

از شکرک زدن

سس ها و چاشنی ها، 
بستنی، عصاره مرکبات

محلول در آب علف دریایی قرمزآگار
چاشنی ساالد، ماست تشکیل ژلداغ

محلول در آب علف دریاییکاراگینان
فراورده های لبنی، تشکیل ژلداغ

دسرهای ژله ای 

صمغ لوبیای 
محلول در آب دانه درختلوکاست

داغ
افزایش ویسکوزیته و 

تشکیل ژل
پنیر، بستنی، سوپ و 

فراورده های نانوایی

از گوار گوار  گیاه  دانه 
ت با حبو

محلول در آب 
سرد و گرم

ایجاد محلول ویسکوز 
و ماده پراکنده سازی

بستنی، آشامیدنی ها و 
فراورده های نانوایی و 

سس ها

مواد مترشحه گاتی )هندی(
تثبیت کننده و ـدرخت 

امولسیون ساز

سیروپ های کره ای و 
امولسیون های آب و 

روغن

محلول در آب بوته گونکتیرا )تراگاکانت(
سرد

قوام دهنده، 
پایدارکننده و 
امولسیفایر 

چاشنی ها و سس ها

پوست مرکبات و پکتین
تفاله سیب

محلول آب 
سرد

قوام دهندگی و تولید 
سس ساالد و مرباژل

کربوکسی متیل سلولز 
 )CMC(محلول در آب سنتزی

سرد و داغ

استحکام دهنده، 
اتصال کننده و 

سفت کننده

پودینگ ها، چاشنی ها و 
سس ها
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استخوان و پوست ژالتین
گاو و خوک

محلول در آب 
ماست و سس ساالدژل کنندگیگرم

گندم، ذرت و نشاسته
سیب زمینی

محلول در آب 
سس هاقوام دهندگیگرم

سفت کننده و ـاصالح نشاستهنشاسته اصالح شده
دسرها و سس هاتثبیت کننده

* در کشورهای اسالمی از ژالتین خوکی استفاده نمی شود.

مهم ترین شیرین کننده های طبیعی و مشابه طبیعی

منبع تهیه موارد مصرف نام شیرین 
کننده ردیف

جو
بیسکویت، کراکرهای تخمیری، انواع کارامل، شیرینی، تولید 
سرکه، غالت صبحانه ای، بسیاری از نوشابه ها، غذای کودک 

تولید ماءالشعیر
مالت جو 1

دانه های خشک خرما
غذایی  در محصوالت  اینورت  قند  و  به عنوان جایگزین شکر 
فراورده های  نوشیدنی ها،  و  آبمیوه  شیرینی،  و  کیک  مانند 

رژیمی محصوالت  برخی  و  بستنی  نظیر  لبنی 
قند خرما 2

میوه ها  کاربرد فراوان در صنایع غذایی مثل شکالت و آبنبات سازی و 
مفید برای بیماران دیابتی فروکتوز 3

نشاسته غالت
شکالت،  شیرینی،  کیک،  بیسکویت،  تولید  نانوایی،  صنعت 
آبنبات، نوشابه، انواع آب میوه، کمپوت سازی، مربا، ژله، بستنی 

و غالت صبحانه
گلوکز 4

زنبور عسل محصوالت قنادی، مارماالدها، مرباها، حبوبات صبحانه، نوشابه ها، 
محصوالت شیر عسل 5

شیره درخت افرا کیک  ها و دسرها شربت افرا 6

گیاه استویا تهیه گز، بیسکویت، مربا، انواع بستنی، دارو برای بیماران دیابتی 
و به منظور مقابله با پوسیدگی دندان و درمان بیماری های پوستی استویا  7
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مهم ترین شیرین کننده های مصنوعی

ف
نام ردی

مقدار مصرف روزانه برای موارد مصرفشیرین کننده
هر کیلوگرم وزن بدن

میزان کالری تولیدی 
به ازای هر گرم

آسسولفام 1
پتاسیم

محصوالت صنایع نانوایي، دسرهاي 
ـ 0 میلی گرمفریز شده، نوشیدنی ها و آبنبات ها 0 کالری15 

نوشیدنی های رژیمیـ  تولید داروـ  صنایع ساخارین2
بسیار کم5 میلی گرمقنادیـ  رژیم غذایی بیماران دیابتی

سوکرالوز3
)کنسرو،  دارویی  و  غذایی  صنایع  در 
سس، شربت، انواع نوشیدنی ها، کیک، 

دسر، بستنی و...(
0 کالری5 میلی گرم

1/4 کیلوکالری1ـ0 میلی گرمنوشیدنی ها و طیف وسیعی از غذاهاآلیتام4

آسپارتام5
در صنایع نانوایي، غالت، پُرکننده هاي 
کیک ها، محصوالت قنادي، کافی میکس، 

نوشابه های رژیمی
4 کالری40ـ0  میلی گرم

و  و سبزیجات  میوه ها 
به طور تجاری از چوب 

بالل و درخت غان

آدامس  ها، شکالت ها، آبنبات های خنک کننده، خمیردندان ها 
و غذاهاي رژیمي زایلیتول 8

چغندر قند
مناسب برای افراد دیابتی، قنادی و تزئین کیک، انواع آب نبات، 
،انواع بیسکویت، شکالت صبحانه، حلوا شکری، پودر  پولکی 

ژله، آدامس،نان و محصوالت پخت
ایزو مالت 9

شربت ذرت تهیه شکالت و شیرینی های افراد دیابتی، شیرین کننده محصوالت 
دارویی وخمیر دندان و تثبیت کننده رطوبت در شیرینی پزی سوربیتول  10
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برخی از انواع الک های قوطی های کنسروی

نوع الکمصارفنوع الک قوطی

)R الئورزینیدانه ریزهای رنگین گیالس و سایر میوه هاالک میوه )الک

الئورزین اصالح شدهفراورده های مرکبات و کنستانتره هاالک مرکبات

فنولیکفراورده های ماهی و اسپریدهای گوشتالک مواد غذایی دریایی

با گوشت و فراورده های آنالک گوشت شده  اصالح  رزین(  )اپوکسی  اپون ها 
آلومینیومی پیگمان 

الک قوطی های آشامیدنی
غیرگازدار

آب سبزی ها، آب میوه های قرمز، میوه های 
آشامیدنی های  خورندگی،  خاصیت  با 

غیرگازدار

همراه  به  اولئورزین  با  دوالیه  پوشش 
است. وینیل  قوطی  درب  پوشش 

الک مخصوص 
آشامیدنی های گازدار و ماءالشعیرآشامیدنی های گازدار

پوشش دو الیه با اولئورزین یا پلی بوتادی ان 
که درب قوطی پوشش وینیل داده شده 

است.

C فراورده های الک سایر  و  نخودفرنگی  ذرت، 
دریایی غذاهای  بعضی  الئورزین با پیگمان اکسید رویسولفوردار شامل 
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فاکتورهای دوخت قوطی های کنسروی

نام فاکتور دوخت 
عالمت نام التینقوطی

واحدفرمولاختصاری
اندازه گیری

طول ارتفاع دوخت 
خارجی

 External seam
height

Hـmm

mmـBody hookBHطول قالب بدنه

mmـEnd hookEHطول قالب سر یا کف

OverlapOO=BH+EH+te-Hmmاندازه درگیری

Percentage درصد درگیری
overlap

R%R%=O/H-)2te+tb(×100%

نسبت طول قالب بدنه 
داخلی به طول داخلی 

دوخت 

 Body hook
butting

BHB%BHB=)IBH×100(/ISLـ

Countersink عمق دوخت
depth

Eـmm

mmـBody flange withLلبه خمیده بدنه

Seam free spaceFSFS=ST-)3te+2tb(mmفضای آزاد دوخت

mmـSeam thicknessSTضخامت دوخت

mmـBody thicknessTbضخامت ورق بدنه

mmـEnd Thicknessteضخامت ورق سر یا کف

Internal body طول قالب بدنه داخلی
hook

IBHIBH=BH-1/1 tbmm

Internal seam طول داخلی دوخت 
length

ISLISL=H-1/1)2te+b(mm

Difference اختالف بین قالب ها
between hooks

DhDH=Bh-Ehmm
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جدول ابعاد قوطی های کنسروی

نام قوطي

اندازه قوطي ها

برحسب اینچبرحسب میلي متر

ارتفاعقطرارتفاعقطر

705636/5202109 گرمي )اسم معروف 100 گرمي(

1756856211202 گرمی

30068102211400 گرمي بلند

2507659300205 گرمي

50076118300410 گرمي بلند

50010359401205 گرمي کوتاه

103119401411یک کیلویي

157178618700سه کیلویي

157242618952پنج کیلویي

* ابعاد قوطی های کنسروی معموالً برحسب اینچ و به صورت دو عدد سه رقمی نشان داده می شوند؛ 
که به ترتیب بیانگر قطر و ارتفاع قوطی هستند. عدد اول، عدد صحیح برحسب اینچ و دو عدد 
1 اینچ هستند. به طور مثال قوطی های با ابعاد 401 × 411 نشانگر قوطی هایی 

16
بعدی برحسب 

14 اینچ است. 
16

114 اینچ و ارتفاع آنها 
16

است که قطر آنها 



29

ویژگی های فیزیکی شربت ساکارز

دانسیته شربت )کیلوگرم بر لیتر(کیلوگرم شکر در هر لیتر شربتبریکس شربت

50/051/01968

100/1031/04003

150/1581/06111

200/2151/08297

250/2751/10564

300/3371/12913

350/4021/15350

400/471/17874

450/541/20491

500/6141/23202

550/6911/26007

600/7711/28908

650/8631/32210

700/9421/34997
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ویژگی های فیزیکی محلول سدیم کلرید

وزن مخصوصگرم نمک در لیتر آبدرصد وزنی سدیم کلریددرجه سالومتر

0001 )آب خالص(

41/05610/71/007

102/640271/019

143/69538/31/026 )آب دریا(

205/27955/61/038

246/33567/41/046

307/91985/71/058

348/92498/31/066

4010/558117/71/078

4411/6141311/086

5013/198151/61/098

5414/253165/81/106

6015/837187/81/118

6416/893202/51/126

7018/477226/11/139

7419/532242/11/147

8021/116266/91/16

8422/1722841/169

9023/755301/71/178

9424/811328/71/191

10026/395357/61/204)آب نمک اشباع(
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جدول تصحیح حرارتی غلظت های آب نمک

به ازای هر درجه پایین تر از C°15 درجه سالومتر
اضافه می شود

به ازای هر درجه باالتر از C°15 کسر 
می شود

100/0490/060ـ0

200/0640/082ـ11

300/0770/094ـ21

400/0870/103ـ31

500/0950/112   ـ41

600/1020/118   ـ51

700/1070/122ـ61

800/1120/128   ـ71

900/1160/131ـ81

1000/1200/134ـ 91


