
 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ ve KURALLARI 

 

Önemli Genel Kurallar 
 

 Çalıştığınız laboratuvarın güvenlik kurallarını öğreniniz. 

 Acil göz yıkama şişesi, yangın söndürücü, duş ve acil çıkış kapısının yerini öğreniniz. 

 Laboratuvarda asla yiyecek ve içecek tüketmeyiniz, sigara içmeyiniz ve parfüm 

kullanmayınız. 

 Korozif ve tahriş edici maddelerle çalışırken eldiven ve önlük giyiniz. 

 Tehlikeli kimyasal maddeleri dikkatli taşıyınız. 

 Uygun görülmeyen deneyleri yapmayınız. Laboratuvardaki diğer çalışanları rahatsız 

etmeyiniz. Laboratuvar şakalaşmak için uygun bir yer değildir. 

 Laboratuvar çalışmasına uygun bir şekilde giyininiz. Uçları açık ayakkabı giymeyiniz. 

Ayakkabı kauçuk tabanlı olmalı, topuklu olmamalı ve bez ayakkabı giyilmemelidir. 

 Saçlarınız uzunsa toplayınız, bol giysiler ve şort giymeyiniz. 

 Oluşan herhangi bir kazayı hemen laboratuar sorumlusuna bildiriniz. 

 Eğer yangın söndürücü kullanılmış ise, laboratuar sorumlusuna bildiriniz. 

 Pipete bir sıvıyı asla ağzınızla çekmeyiniz. Lütfen puar yada dispenser kullanınız. 

 Puarı cam pipete takarken dikkatli olunuz. Cam pipeti uç kısmından değil ağız kısmından 

tutunuz. 

 Laboratuardan çıkarken mutlaka ellerinizi yıkayınız. 

 Toksik gazları, buharları ya da tozları kullanmayı gerektiren çalışmalar setin üstünde değil 
çeker ocak altında yapılmalıdır. 

 Tehlikeli kimyasalları -çeker ocaklar bu amaçla tahsis edilmediği sürece- çeker ocak içinde 

saklamayın. 

 Daima uygun boyutta ısıtıcı, manto, klamp, destek, tutacak v.s. kullanarak cam sistemleri 

emniyetli bir şekilde kurunuz. 

 Çatlak cam malzemeleri kullanmayın. Özellikle de küçük veya çatlak erlenleri vakum altında 

kullanmayın. 

 Cam şilifler sıkıştığında aşırı kuvvet kullanmayın. Eldiven giyin ve elinizi korumak için bez 

kullanın. 

 Destilasyonda cam boruya hortumları bağlarken kolay kayması için su kullanın. Ya da tel 

veya klipsle tutturun. 

 Yeni bir kimyasalı kullanırken, malzemenin zararları hakkında kimyasal şirketinin verdiği 
güvenlik bilgi kaydını (MSDS) okuyunuz. Üzerinde bulunan uyarıcı işaretlerine dikkat ediniz. 

 Hazırladığınız kimyasal çözeltileri etiketleyiniz. 

 Laboratuvarda kesinlikle koruma gözlüğü kullanılmalıdır. 

 Kullanacağınız gözlüğün alın kısmında kimyasal sıçramalarına karşı koruyucu bant olmalıdır. 

 
Laboratuvar Kuralları 

 

 Laboratuvara zamanında geliniz ve yapılacak deneye hazırlıklı olunuz. 

 Analiz sonunda kullandığınız malzemeleri, kullandığınız tezgahı ve lavaboyu temizleyiniz. 

 Hassas terazinin yerini değiştirmeyiniz ve temiz bırakınız. 

 Kullandığınız kimyasal şişesiniz mutlaka kapatınız. 

 Hazırladığınız çözeltileri ortada bırakmayınız. 

 Temizlediğiniz cam malzemeleri kuruduktan sonra yerlerine kaldırınız. 

 Hazırladığınız çözeltilerin mutlaka tarih, isim ve içerik bilgilerini üzerine etiketleyiniz. 

 



 

 

Yanıcı Kimyasallarla çalışmak 

 
 Olabildiğince küçük miktarlarda çalışımız. 

 Alev kullanmayınız. 

 Dietil eter laboratuardaki en yanıcı kimyasal olup ısıtıcının sıcaklığından bile alev 

alabilmektedir. 

 Yanıcı sıvıların buharları her zaman havadan ağırdır ve masanın yüzeyine ve lavabonun içine 

yayılırlar. 

 Yanıcı sıvılar ile çeker ocak altında çalışmalısınız. 

 Eğer birinin giysisi tutuşursa, kişiyi hemen emniyet duşunun altına götürünüz. 

 Duş yoksa kişiyi yere yatırıp yuvarlayınız (durdur, yatır, yuvarla). 

 Bu sıvılardan yükselen buharın solunması çok tehlikelidir. 

 Laboratuvarda karbondioksit ya da kuru yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Bu tüpleri 

kullanmak için bulunduğu yerden alınız, emniyet halkasını çekiniz, hortumu yangın üzerine 

doğru tutarak düğmesine basınız. Hortumu uzun süre tutmayınız çünkü bir süre sonra oldukça 

soğuyacaktır. Söndürücüyü kullandıktan sonra yerine koymayınız, görevli kişiye teslim edip 

yeniden doldurulmasını sağlayınız. 

 Bazı kimyasal atıklar kendiliğinden tutuşabilir. Örneğin, yağlı paçavralar, nitrik asit, 

permanganat iyonları ve peroksitler gibi güçlü yükseltgerlerle temas etmiş olan organik 

maddeler; sodyum gibi alkali metaller ya da çinko tozu ve platin katalizörler gibi çok ince 

metal tozları yangın çıkarabilir. Bu kimyasalları süzgeç kağıdı üzerinde bıraktığınızda yangın 

çıkabilir. 

 
Zararlı Kimyasallarla Çalışma 

 

 Çalışacağınız kimyasalın özelliklerini bilmiyorsanız, ona tehlikeli bir kimyasal olarak 

bakabilirsiniz. 

 Yanıcı buharlar hava ortamında patlayıcıdır. Büyük miktarlardaki organik bileşikler cam 

şişelerde değil, güvenli çözücü tankları içerisinde saklanması gereklidir. 

 Dietil eter, bayıltıcı etkisinin yanı sıra, oldukça yanıcı ve patlayıcıdır. Laboratuvar ortamında 

çalışanları bayıltacak oranda eter buharı oluşması olasılığı oldukça düşüktür ama bunun 

yanında böyle bir oda da ufak bir kıvılcım binayı havaya uçurabilir. 

 Bileşiklerin patlayıcı haline getiren belli başlı işlevsel guruplar vardır. Bunlar: peroksit, 

asetilür, azür, diazonyum, nitrozo, nitro ve ozonür gruplarıdır. 

 Bu bileşikler ısıya ve dış etkilere karşı aynı duyarlılığı göstermezler. 

 Örneğin: Trinitrotolueni (TNT) patlatmak oldukça zorken, nitrogliserin korkunç derecede 

patlayıcıdır. Peroksitler bir bölümde ele alınmıştır. 

 Laboratuvarda kullandığınız kimyasalların aşındırıcı özelliklerini öğrenmeniz gerekir. En 

büyük tehlike gözler içindir. Derişik asitler ve bazlarla, su çekici bileşiklerle ve 

yükseltgenlerle çalışırken gerekli özen gösterilmeli, güvenlik gözlüğü kullanılmalıdır. 

 Aşındırıcı buharların solunulmasından kaçınılmalıdır. 

 Bazı organik kimyasallar çok kısa bir süre içinde akut zehirlenmelere yol açabilirler. 

 Uzun süreli temaslar kronik zehirlenmelere yol açar. 
 

 
 



 

 

Patlayıcı Maddelerle Çalışmak 
 

Alevlenebilir Maddeler 

Katı, sıvı veya gaz formda olabilirler. 

 
Önemli özellikleri: 

 Parlama noktası 

 Kendiliğinden tutuşma noktası 

 Patlama limitleri 

 Buhar yoğunluğu 

 Elektrostatik enerji biriktirme özellikleri 

 
 Alevlenebilir Sıvılar 

 Etil eter 

 Hekzan 

 Etil asetat 

 Etanol 

 Ksilen 

 Toluen 
 

 Alevlenebilir Katılar 

 Alkali metaller–Li, Na, K, Ca, Sr, Ba 

 Magnezyum ve Alüminyum metalleri–özellikle toz formda ise 

 Metal hidritler 

 Organometalik bileşikler 

 Fosfor ve Sülfür 

 

Peroksitler 

 Bazı işlevsel gruplar organik molekülü ısıya ve darbeye karşı duyarlı hale getirirler ve patlayıcı 

özelliği kazandırırlar. Bu gruplardan biri de peroksitlerdir. (R-O-O-R) peroksitler oksijen ve 

ışık varlığında farkına varılmadan oluşabilirler. 

 Eterler, özellikle halkalı eterler ve birincil ya da ikincil alkollerden sentezlenenler (örneğin: 

tetrahidrofuran, dietil eter, diizopropil eter) 

 Peroksitleri veren diğer bileşikler; aldehitler ve alkenlerdir. 

 Aldehitler, allilik hidrojen atomu içeren aklenler ( sikloheksen gibi), üçüncül karbon atomu 

üzerinde hidrojen bulunan benzilik bileşikler (izopropilbenzen gibi) ve vinilik bileşikler (vinil 

asetat gibi) peroksit oluşturan diğer bileşiklerdir. 

 Peroksitlerin patlayıcı etkileri düşüktür; fakat darbeye, ısıya, ışığa ve sürtünmeye karşı aşırı 

duyarlıdırlar. 

 En büyük tehlike peroksit oluşturan bileşik damıtıldığında geriye kalan peroksit safsızlığıdır. 

Balonda biriken bu peroksitler aşırı ısınarak patlayabilirler. 

 Bu nedenle peroksit içeren bileşikler asla kuruluğa kadar damıtılmaz ve damıtma çeker ocak 

altında yapılarak patlamaya karşı önlem alınır. 

 Eter içerisinde peroksit oluşumu oldukça önemli bir sorundur. Eterler kolayca peroksit 

oluştururlar. Eterler çözücü olarak hem sık hem de fazla miktarlarda kullanılırlar ve ardından 

damıtılırlar. Bu neden ile eter tenekesi açıldığında ne zaman açıldığı etiketlenmelidir. Eğer 



 

 

açılmış eter kutusu 1 ay içerisinde kullanılmamış ise, peroksit içerme olasılığı göz önüne 

alınarak kullanılmazlar. 

 %30’luk hidrojen peroksit kullanırken dikkat etmelisiniz. Cilde değmesi durumunda ciddi 

yanıklar meydana getirebilir. Metal ya da metal tuzları ile hızla bozunur. Bu nedenle hidrojen 

peroksit şişelerinin bu tür safsızları içermediğine dikkat ediniz. 

 

 Kapalı Sistemler 
 

 Atmosfere açık olmayan sistemlere kapalı sistemler denir. Kapalı sistemler uygun bir şekilde 

düzenlenmediğinde tepkimeden çıkan gaz, ısı ya da dışarıdan verilen ısı nedeniyle oluşacak 

basınçtan dolayı patlama oluşabilir. 

 Kapalı sistemlerdeki patlamayı önlemenin yöntemlerinden biri, basınca dayanıklı cam 

malzeme kullanmak ve sistemi atmosfere kapatmadan önce vakum ile havayı boşaltmaktır. 
 

 Aşındırıcı Kimyasallarla Çalışma 

Asitler 

 Kuvvetli asitleri, su çekici reaktifleri ve yükseltgenleri kullanırken dikkatli olunuz. 

 Cildinize ve gözlerinize temasından ve buharlarını solumaktan kaçınınız. 

 Bu kimyasalların buharları solunum yollarını tahriş eder. 

 Bütün kuvvetli ve derişik asitler göze sıçradığında büyük zararlar verirler. 

 Derişik asitler su ile tepkimeye girdiklerinde büyük bir ısı çıkışı olmaktadır. Asitlerin sulu 

çözeltileri hazırlanırken su üzerine asit eklenmelidir. 

 Derişik sülfürik asit hem kuvvetli bir asit hem de su çekicidir, bu nedenle çok ciddi 

yanıklara neden olur. 

 Nitrik ve kromik asit çok ciddi yanıklara neden olur. 

 Hidroklorik asit oldukça tehlikelidir. Derin yaralar oluşturur ve bu yaralar çok zor iyileşir. 

 Bu tür kimyasallar çalışırken güvenlik gözlüğü, eldiven ve önlük giyilmelidir. 

 Kuvvetli yükseltgenler arasında en zararlılarından biri, perklorik asit (HCIO4) dir. Anhidros 

ve monohidrat olan perklorik asit patlayabilir, normal sıcaklıkta ise yavaşça ayrışır. Perklorik 

asit son derece tehlikelidir. Deri ve gözler için aşındırıcıdır ve dokunurken azami ölçüde dikkat 

edilmesi gerekir. Ayrıca kumaş veya ahşap bir malzemeye temas ettiğinde tutuşabilir ya da 

patlayabilir. Perklorik asit tuzları çoğunlukla patlayıcı düzeneklerinde kullanılan güçlü 

oksitleyicilerdir. 

Bazlar 

 Sodyum, potasyum ve amonyum hidroksitler karşılaşacağınız en yaygın bazlardır. 

 Sodyum ve potasyum hidroksitler, göze oldukça zarar verirken; amonyum hidroksit ise 

solunum yollarını tahriş eder. 

 Sodyum hidroksit, fosfor pentaoksit ve kalsiyum oksit de kuvvetli su çekicidir. Bu 

kimyasalların suya olan ilgileri deri üzerinde yanmaya neden olur. 

 Bu kimyasallar su ile tepkimeye girdiklerinde, büyük bir ısı çıkışı olacağından sulu çözeltileri 

hazırlanırken sıçramayı önlemek için bu maddeler üzerine su eklenmelidir. Tersi 

yapılmamalıdır. 

 Metalik sodyum, lityum alüminyum hidrür ve sodyum hidrür kullanmanız gerektiğinde 

size özel kullanım bilgisi verilecektir. Bu bileşiklerin üçü de su ile patlayarak tepkimeye 

girerler. 

 



 

 

 Nasıl Çalışılmalı 

 Eğer bu kimyasallardan biri derinize ya da gözünüze sıçrarsa o bölgeyi tıbbi yardım gelene 

kadar emniyet duşu ya da göz yıkama istasyonunda bol su ile yıkayınız. Kimyasal olarak 

nötrleştirmeye çalışmayınız. Böyle maddelerin bulaştığı giysiyi çıkarınız. Tırnak içerisine 

girmiş kimyasalları da yıkayarak uzaklaştırınız. 

 Derişik asit ve bazlar gibi aşındırıcı inorganik bileşikleri çekmek için metal iğneli plastik 

enjektörler kullanmayınız. 

 Sülfürik asit gibi kimyasalların şişenin ya da kabın dışına taşmamasına ve parmaklarla temas 

etmemesine dikkat edilmelidir. Şişeden asit alırken dikkat ediniz ve temas halinde hemen 

temizlemek gerekir: bir yere döküldüğünde ıslak sünger ile temizleyiniz. 

 Sodyum ve potasyum hidroksit tanecikleri oldukça nem çekici olup, havadaki nemi alarak 

çözünürler. Bu nedenle döküldüğünde özellikle terazi ve çevresine, hemen temizlenmelidir. 

 Aşındırıcı kimyasallarla çalışırken eldiven, önlük, gerekli ise yüz maskesi kullanılmalı ve 

çalışmalar çeker ocak altında gerçekleştirilmelidir. 

 
 Zehirli Kimyasallarla Çalışma 

 

 Birçok kimyasalın özel toksik etkileri vardır. Bunlar insan metabolizmasıyla etkileşirler. 

 Örneğin; siyanür iyonu hemoglobinle geri dönüşümsüz şekilde birleşerek 

siyanometmiyoglobin oluşturur ki; bu durumda hemoglobin artık oksijen taşıyamaz. 

 Karbon tetraklorür ve diğer halojenli bileşikler karaciğer ve böbreklere zarar verir. 

 Kanserojen ve mutajen bileşiklerle çalışırken özel bir dikkat gösterilmelidir. Çünkü daha kalıcı 

bir etki bırakırlar.  

 Yaygın kullanılan kimyasallardan olan benzen, kloroform, formaldehid şüphelenilen veya 

bilinen kanserojenlerdir. 

-Daha az toksik etkiye sahip alternatif kimyasalları tercih ediniz. 

-Bu kimyasallarla çalışırken çeker ocak kullanınız. 

-Kullanmadığınız kimyasalı güvenli yerlerde saklayınız. 

-Kimyasalın etiketlenmiş olmasına ve kişisel korunmanıza dikkat ediniz. Kimyasallara 

karşı en uygun eldivenleri kullanınız, her kullanım sonrasında ellerinizi mutlaka 

yıkayınız. 

 Etkisini bilmediğiniz kimyasallar hakkında bilgi edinmek için “Aldrich Handbook of Fine 

Chemicals” ve “Hazardous Laboratory Chemical Disposal Guide” a bakabilirsiniz. 

 

Bazı Kansorejen Maddeler; 

 A- Polisiklik aromatik hidrokarbonlar: - benzpiren, - benzantrasen, - dibenzantrsen, - 

benzakridin. 

 B- Aromatik aminler ve türevleri: Kimyasal çalışmalarda kanser yapıcı olarak 

karşılaşılan ana gruptur. 

1. grup kanserojenler (imali, bulundurulması ve kullanılması yasaktır): -naftilamin, 

benzidin, -aminobifenil,-nitrobifenil ve bunların tuzları. 

2. grup kanserojenler (fabrikalarda personelin bunlarla çalışması kontrollüdür): - 

naftilamin, o-toluidin, o-dianisidin, diklorobenzidin ve bunların tuzları. 

 C- N-nitrozo bileşikleri: R-N-(NO)R' formundaki bütün bileşikler kanserojendir. 

 D- Betapropilakton, nitrojen bileşikleri, etilenamin ve etilenamin içeren bileşikler. 
 



 

 

Cıva 

 Cıva ve bileşiklerinin laboratuvarlarda yaygın kullanımı nedeni ile tehlikeli yapısı gözden 

kaçabilir. 

 Elementel cıva; uçucudur ve buharı şiddetli toksiktir. Bu nedenle döküldüğünde 

hemen temizlenmelidir. 

 İnorganik ve organik cıva bileşikleri de oldukça toksik maddelerdir. 

 Cıva ile yapılacak tüm işlemler uygun çeker ocakta yapılmalıdır. 

 Dökülmeler uygun yöntemlerle hemen silinmelidir. 

 Cıva artığı olan yüzeyler ısıtılmamalıdır; ısınma civanın buhar basıncını artırır. 

 Mümkünse cıvalı termometre yerine toksik madde içermeyen özel termometreler 

kullanılmalıdır. 

 
 Cıva dökülmelerinde izlenmesi gereken yol; 

 Kaza alanında bulunan insanları bulaşı yönünden tetkik ettikten sonra kaza alanını 

boşaltınız. 

 Çalışan ısıtıcı ve benzeri araçları kapatarak ortam ısısının düşmesine katkıda bulununuz 

(ısı artışı ile kokusuz ve renksiz cıva buharı daha hızlı havaya karışır). 

 Çalışan klima ve benzeri havalandırma sistemlerini kapatınız. 

 Bina içine açılan odaların kapı ve pencerelerini kapatınız. 

 Cıva ile cilt temasından, olayın meydana geldiği alandaki havayı solumaktan, cıvayı 

elektrik süpürgesi gibi cihazlarla temizlemeye çalışmaktan kaçınınız. 

 Cıva buharı akciğerlerce hızla absorbe edilerek kana karışabilir, havadan daha ağır 

olduğundan yere çökerek yerde birikebilir. 

 Odanın dışarıya açılan kapı ve pencerelerini açarak odayı havalandırınız. Havalandırma 

işlemine en az 2 gün devam ediniz. 

 El ve bileğinizdeki tüm metalleri çıkararak civanın metalleri etkilemesini önleyiniz 

(temizlemek için uygun kıyafet ve gözlük takarak temizlemeye başlayınız) 

 Metalik cıva boncuklarını plastik bir kürek veya kart yardımı ile bir araya toplayınız, 

 Tüm cıva parçacıklarını kalın plastik yardımı ile cam olmayan plastik bir kap içine 

koyunuz, bu plastik kabı da ikinci bir plastik kap ve sonrasında plastik kilitli poşet içerisine 

koyarak üzerine mutlaka cıva olduğunu ve tehlikesini belirten bir not yazınız. 

 Çevrede toplanamamış olan cıva parçacıklarını bant yardımı ile toparlayarak çevrede hiç 

cıva kalıntısı kalmadığından emin olunuz. 

 Cıvanın dökülmüş olduğu alana toz sülfür veya çinko serperek cıvanın bağlanmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Cıva ile cilt temasınız oldu ise temas bölgesini hemen alkali sabun, su ve bir miktar toz 

sülfür ile yıkayınız. Sülfür cıva ile birleşerek çözünmeyen sülfid haline geçecektir. Yıkama 

suyunu akarlardan göndermeyiniz ve toplayarak temas etmekten kaçınınız. 

 

Eldivenler 

 Eldivenlerin çok iyi koruma sağlayamayacağını aklınızda bulundurun. 

 Polietilen ve kauçuk eldivenler birçok organik sıvıyı geçirirler. 

 Reaktiflerle uzun süreli temaslar, eldivenlerde gözle görülemeyen delikler oluşturur. 

 Tek kullanımlık polivinil klorür (PVC) eldivenler asit, az ve boyaların sulu çözeltilerine karşı 

yeterli derecede korumakla birlikte; bütün kimyasallara karşı koruyucu bir eldiven yoktur. 

 Aşındırıcı kimyasalları kullanırken nitril eldiven kullanabilirsiniz. 



 

 

 
 Çeker Ocakların Kullanımı 

 Öncelikle açık olduğundan emin olunuz. 

 Kullanırken camını daima kapalı tutunuz. 

 Çeker ocağın buharları çekme kapasitesi, içine yerleştirdiğiniz düzenek ne kadar arkada ise o 

kadar artar. 

 Düzenek ön kapaktan en az 15 cm uzakta olmalıdır. 

 Kimyasallar çeker ocak içerisinde sürekli tutulmamalıdır. 

 
 Düşük Basınç Altında Çalışma 

 Bir kap ya da sistemin havası boşaltıldığında, atmosferin dış kaba uyguladığı basınçtan dolayı 

içe doğru bir patlama olabilir. 

 Vakum altında süzmeler için kalın etli camdan yapılmış erlenler kullanılmalıdır. 

 Laboratuvarda bulunan dewar kapları (termoslar) genelde korumasızdır. Bu kaplar uygun 

bantlarla kaplanmalıdır. Böylece patlama sonucu cam parçacıkların saçılması engellenmiş olur. 

 
 Basınçlı Gaz Tüpleri ile Çalışma 

 Laboratuvarda sıkça kullanılan gazlar: helyum, amonyak, klor, asetilen, oksijen ve 

hidrojendir. 

Bütün sıkıştırılmış gazlar için şu kurallar geçerlidir: 

 Basınçlı tüpler her zaman sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanmış olmalıdır. Geçici 

kullanımlarda masa kenarlarına kayışla sabitlenmelidir. 

 Gaz tüplerinde çok sayıda vida bulunmaktadır. Bu vidalar sağ ve sol dişli olup uygun 

somunlarla regülatöre bağlanmalıdır. 

 Sağ dişli vida yükseltgen ve yakıt olmayan gazlar için, sol dişli vida ise yanıcı gazlar içindir. 

 Vida bağlantılarında gres yağı kullanmayınız. 

 Gaz silindirlerinin kapağı depolama ve taşıma sırasında kapalı olmalıdır. 

 Kapaklar elle açılabilir. 

 Kapağın altında silindir vanası bulunur. Vana saat yönüne döndürülerek açılabilir. Dolu 

tüplerde sıkıştırılmış gazların çoğu yüksek basınç altında olduğundan mutlaka tüplere basınç 

regülatörü takılmalıdır. 

 Basınç regülatörlerinde iki manometre bulunmalıdır. Bunlardan biri tüpteki basıncı, diğeri ise 

gazın dışarı çıkış basıncını gösterir. 

 Gaz çıkışında, regülatörün düşük basınçlı tarafında küçük bir enjektör (diyafram) vana ve 

çıkış bağlantısı bulunmaktadır. 

 Regülatör tüpe bağlandıktan sonra, tüpün tepesindeki vana açılmadan önce, diyafram vana 

biraz gevşetilir. 

 Gazın akışı diyafram vana ile ayarlanır. 

 Tüp, kullanılmadığı koşullarda tepesinde bulunan vanadan kapatılır. 

 Gaz tüpleri hiçbir zaman sıfır basınca kadar kullanılmaz. Çünkü tüpün dibindeki kalıntı hava 

ile kirlenebilir. 

 Tüpler boşaldığı zaman “boş” olarak etiketlenmelidir. 

 Tüpler uygun gaz tüpü taşıma arabası ile taşınmalıdırlar. 

 Eğer tüplerden ya da vanalarından herhangi bir kaçak fark ederseniz hemen laboratuar 

sorumlusuna bildiriniz. 



 

 

 
Kokulu Kimyasallar 

Bazı bileşikler çok kötü kokarlar. Örneğin: tiyoller, izonitriller, pek çok amin ve butürik asit. 

 Kullanılan malzemeden kokular giderilmek istenirse, bu malzemeler kuaterner amonyum 

tuzu çözeltisi ile yıkanarak koku giderilebilir. 

 Hiçbir bilinmeyen kimyasalı koklayarak tanımaya çalışmayınız. 
 

 Atıklar ve Temizlik 

 Atık sıvılar ve katı atıklar lavaboya dökülmez. 

 Kullanılan kuvvetli asitler ve bazlar lavaboya ya da çöp kutusuna atılmaz. 

 Her bir kimyasal atık; zararsız katı atıklar, organik sıvılar, halojenli organik çözücüler ve 

zararlı atıklar şeklinde etiketlenmiş kaplardan uygun olanına konulmalıdır. 

 Zararsız katı atıklar; mantar, İTK plakası, organik çözücüsü uçurulmuş alümina ve slika jel gibi 

kromotografi dolgu maddeleri ve yine organik çözücüsü uçurulmuş kalsiyum klorür ve sodyum 

sülfat gibi kurutma katılarıdır. Bu atıklar, en son bölgesel tıbbi atık depolarına giderler.  

 Eğer kalıntı çözeltiler halojenli madde (diklorometan gibi)  taşıyorsa, halojenli organik atık 

kabına konulmalıdır. 

 Laboratuvarda aynı zamanda atık organik çözücüler ile uyuşmayan başka atıklar için ayrı atık 

kapları oluşturulmalıdır. 

 Örneğin cıva, krom, kurşun ve diğerleri gibi zehirli metal atıkları için ayrı bir kap 

bulundurulmalıdır. 

 Atık, herhangi bir laboratuar çalışanı tarafından atık olarak tanımlanmadığı sürece atık değildir. 

 Zararlı atıkların miktarını azaltarak ya da daha az zararlı hale getirerek temizlik işlemi 

gerçekleştirilir. Örneğin derişik sülfürik asit atığı bulunmakta ise öncelikle su ile dikkatli bir 

şekilde seyreltilir ve nötrleştirmek için sodyum karbonat ilave edilir ancak bu işlemlerden sonra 

lavabodan dökülebilir. 

 Laboratuvarda lavaboya dökülen her çözeltinin ardından bolca su akıtılmalıdır. 

 

 

 

 

 
 
 

 


