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B. Några regler för arbetet på 
  skolans laboratorium 
Anvisningar 

Kemikalier kan vara frätande, irriterande, giftiga, brandfarliga och 
explosiva. Följ därför noga de muntliga och skriftliga anvisningar du 
får. Under laborationer kan det förekomma arbetsmoment som måste 
utföras på ett bestämt sätt för att vara riskfria. 

Bara nödvändig materiel  
på arbetsbordet 

Ställ undan all onödig materiel. På laborationsbordet ska bara finnas 
den materiel som du behöver för det försök du håller på med. 

Förvara inte kläder i laborationssalen. Väskor, ryggsäckar osv. ska 
ställas på anvisad plats. 

Lägg böcker, laborationshandledning och anteckningspapper på 
betryggande avstånd från den plats på bordet där du arbetar. (Trots 
alla försiktighetsmått kan det hända att du spiller på 
laborationsbordet.) 

Ät eller drick aldrig på laboratoriet. 

Skyddsutrustning 

Använd alltid skyddsglasögon och skyddsrock eller skyddsförkläde 
när du arbetar på laboratoriet. Fäst upp långt hår. 

På kemiinstitutionen finns nöddusch, ögondusch, skyddshandskar, 
brandsläckare, brandfilt, förbandslåda och telefon. Ta reda på var 
skyddsutrustningen finns och lär dig hur den används. Ta också reda 
på hur telefonen fungerar och var numren för att tillkalla hjälp finns 
anslagna. 

Åtgärder vid skada och brand 

Om du fått frätande kemikalier på huden eller bränt dig: 

Spola rikligt med kallt vatten på det skadade stället. 
Säg till läraren om du behöver hjälp. 

Om du fått kemikalier i ögonen: 

Skölj genast ögonen försiktigt med vatten från ögonduschen. Ta bort 
eventuella kontaktlinser så att sköljningen blir effektiv. Spola länge, 
minst 15 minuter. 

Kontakta läkare om du fått frätande ämnen i ögonen. Om du behöver 
åka till vårdcentral eller sjukhus bör du fortsätta att skölja ögonen 
under transporten. 

Om du fått kemikalier på kläderna: 

Badda genast med vatten Säg till läraren om du behöver hjälp. 
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Om det börjar brinna: 

Beroende på vad det är som fattat eld och var det brinner bör du försöka 
kväva elden med brandfilt, släcka med vatten eller använda brandsläckare. 

Kemikalier 

Ta aldrig kemikalier med fingrarna. Använd sked eller spatel. De 
flesta kemikalier är frätande eller giftiga.  

Var särskilt försiktig när du hanterar starka syror och baser så att du 
inte får dem i ögonen, på huden eller på kläderna. 

Smaka aldrig på kemikalier, inte ens sådana som du vet är ofarliga. 
De kan vara förorenade. 

Använd alltid pipettfyllare när du ska suga upp lösningar med pipett. 

Skulle du råka spilla ut kemikalier, måste du omedelbart torka upp 
med papper och rengöra med vatten � om du inte fått andra 
instruktioner. 

Läs alltid två gånger på etiketten och lägg märke till farosymboler 
och varningstext innan du tar kemikalier från en flaska eller en burk. 

Arbeta i dragskåp eller under draghuv när du har vätskor som avger 
skadliga ångor. Det kan vara vätskor som 

 � avger frätande ångor, t.ex. koncentrerade syror eller 
koncentrerad ammoniak 

 � avger ångor som ger irriterande hosta, t.ex. högre alkoholer 
eller estrar  

 � avger mer eller mindre hälsoskadliga ångor, t.ex. hexan, 
heptan, metylbensen, diklormetan eller etylacetat. 

Vissa ämnen är så hälsoskadliga eller giftiga att man inte bör eller får 
använda dem på ett skollaboratorium. Det kan vara t.ex. bensen, 
fenol, metanal (formaldehyd), tetraklormetan (koltetraklorid) och 
kvicksilverföreningar.  

 

 

 

Sätt genast på proppen på en flaska respektive locket på en burk när 
du tagit vad du ska ha (så att propparna och locken inte förväxlas). 
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Häll aldrig tillbaka överblivna kemikalier i förrådsflaskan eller 
förrådsburken � ämnena kan ha blivit förorenade eller de kan hamna 
i fel kärl. 

Var mycket försiktig när du ska späda en koncentrerad syra med 
vatten. Häll alltid syran i vattnet � aldrig tvärtom. 

Uppvärmning 

Var försiktig om du arbetar med öppen låga, t.ex. från gasbrännare. 
Här är det viktigt att sätta upp långt hår.  

Arbeta aldrig med brandfarliga eller lättflyktiga vätskor i närheten av 
en låga eller en het platta. Exempel på brandfarliga ämnen är aceton, 
bensin, dietyleter, metanol, etanol, hexan, heptan och tändvätska. 

Använd aldrig gasbrännare vid uppvärmning av en 
brandfarlig vätska. 

Var extra försiktig när du ska värma en vätska i en 
bägare eller kolv. Kärlet ska vara av värmetåligt 
glas. Det måste vara torrt utvändigt och får inte ha 
några sprickor. 

Värm aldrig en vätska i en mätkolv eller mät-
cylinder, inte heller i en kristallisationsskål. Dessa 
kärl är oftast gjorda av glas som inte är värmetåligt 
och kan därför lätt spricka vid uppvärmning. 

Var försiktig när du värmer en vätska i provrör. För 
provröret i en cirkelrörelse i lågan (se figur). Det är 
stor risk att het vätska sprutar ut på grund av stöt-
kokning.  

Se till att provrörets mynning inte är riktad mot 
någon kamrat � eller mot dig själv. 

 


