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LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Temizlik ve düzen her türlü laboratuvar çalışmalarının esasını oluşturur. Çalışma masası ve aletler 

kirli olmamalı, kirli ve pis olan bir masada temizlenmemiş aletlerle çalışılırken bulaşma yoluyla birçok 

deney hatası yapılması ihtimali büyüktür. 

  Genel Kimya Laboratuvar çalışmasına başlamadan önce, çalışma süresince ve deney bitiminde 

laboratuvar düzenini sağlamak, yapılan deneylerden en doğru bilgi ve alışkanlıkları kazanmak için 

aşağıdaki kuralları uygulamak gerekir. 

 1- Her öğrenci, laboratuvar saatinde yerinde hazır bulunmalı, madde ve malzeme alımları dışında 

laboratuvardan ayrılmamalıdır. Özellikle tehlikeli denemelerde ve deneme sürekli kontrol altında tutulması 

gerekiyorsa deneme başında, denemeyi yapanla birlikte bir başka kişi daha bulunmasında çok büyük fayda 

vardır. 

 2- Laboratuvar, ciddi bir çalışma yeridir. Bu yüzden, verilen deneyden başka bir işle uğraşılmamalıdır. 

Laboratuvarlarda kesinlikle bedensel ve el şakaları yapmamalıdır.  

 

Sigara içilmemeli, yemek yenmemeli, yiyecek ve içecekleri laboratuvarda kullanılan araçlar içine 

koymamalı ve laboratuvarda yiyecek saklanmamalıdır. Ayrıca, yemek yenen ve içecek içilen bir kaba da 

kimyasal madde konmamalıdır. 

 

 3- En önemli organlarınızdan biri olan gözlerinizi ve vücudunuzu kimyasal maddelerden korumak ve 

laboratuvarda disiplin ve düzeni sağlamak için laboratuvara girilirken koruyucu gözlük ve önlük giyilmesi 

zorunludur. Bunlar laboratuvardan ayrılmadan çıkarılamaz. Uzun saçların bone ile korunması ya da 

toplanması tehlikelerden korunmak açısından yararlıdır. Ellerde açık yara, kesik, çatlak v.s varsa çalışmaya 

başlamadan önce mutlaka bandajla kapatınız ve yapacağınız işe uygun eldiven giyiniz. 
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 4- Deney sonunda, verim hesabını yapmak için, boş, temiz ve kuru olan bir tüpü veya küçük bir şişeyi 

önce boş tartarak darası alınmalı, sonra, elde edilen madde kabın içine konarak tekrar tartılmalı ve aradaki 

farktan, elde edilen maddenin miktarı bulunmalıdır. Daha sonra, bütün bu veriler bir etikete yazılarak tüpün 

veya şişenin üzerine yapıştırılmalıdır. 

 5- Laboratuvarda çalışma esnasında her öğrenci, süzme, buharlaştırma, kaynatma vs.. gibi laboratuvar 

tekniklerini, bir kimyacıya yakışır şekilde, uygulamalıdır. Laboratuvarda tüm ikazlara rağmen, düzenli ve 

temiz çalışmayan bir öğrencinin o deneyi laboratuvardaki görevliler tarafından yapılmamış kabul edilir  

 6- Laboratuvarda deneye başlamadan önce, laboratuvar sorumlusunun deneyle ilgili yapılabilecek 

açıklamalar dikkatle dinlenilmelidir. 

 7- Yalnızca o gün için belirlenen deney yapılmalı, başka bir deney yapılmamalıdır. 

 8- Laboratuvar sorumlusunun önerileri doğrultusunda deney uygulanmaya başlanmalı, deneyde 

oluşabilecek sapmalar ve olağanüstülükler sorumluya iletilerek birlikte çözümler düşünülmelidir. 

 9- Deneyin uygulanması süresince, tüm dikkat ve ilgi çalışmaya yoğunlaştırılmalı, laboratuvardaki 

diğer çalışanların dikkatini dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalıdır. 

 10- Çalışma süresince, gözlem ve veriler, laboratuvar defterine düzenli ve anlaşılır bir şekilde 

kaydedilmelidir. 

 11- Her eşyanın laboratuvar masasında daima belirli yeri bulunmalı ve eşyalar kullanıldıktan sonra 

daima ait olduğu yerlerine konmalıdır. Deneyde kullanılacak aletlerin ve cam malzemelerin temiz olmasına 

dikkat edilmeli, kırık ve çatlak araç-gereçle çalışılmamalıdır. Deney sonucunda çalışma alanını ve 

malzemelerin temizlikleri sağlanmalıdır. Öncelikle şişelerin temizliğine ve her kullanılıştan sonra 

kapaklarının hemen kapatılarak bırakılmasına dikkat edilmelidir.  

 12-  Laboratuvara gelirken, isteniyorsa bir önceki deneyin raporu getirilmelidir. 

 13- Laboratuvar çalışması bittikten sonra, ellerinizin kimyasal maddeler ile kirlenmiş olması ihtimalini 

düşünerek mutlaka, su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Laboratuvardan sonra, ellerini sabunlu su ile 

yıkamadan sigara içmeyin. Unutmayın sigara, karbon tetraklorür ya da kloroform gibi klorlu maddelerin 

zehirlilik düzeyini arttırır. 

 14- Hiç bir kimyasal madde ve çözelti, zehirli olmaları nedeniyle, aksi söylenmediği müddetçe, 

tadılmamalı ve koklanmamalıdır. Koklarken de, yüzü doğrudan doğruya maddeye karşı tutmamalıdır. 

 

 15-  Zehirli ve zararlı gaz denemeleri çeker ocakta yapılmalıdır. 
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 16- Derişik asitleri seyreltmek istiyorsanız mutlaka asidi su içerisine yavaşça ve dikkatle karıştırarak 

ilave etmelidir. Aksini yaparsanız yani asitin içerisine su katarsanız meydana gelen büyük ısı nedeni ile 

döktüğünüz suyun bir kısmı kaynar ve bunun neticesi ani bir sıçrama ile elinize veya yüzünüze gelebilir. 

 17- Kimyasal deneyleri yapmaya başlamadan önce, kullanacağınız maddelerin özelliklerini bilmeniz 

gerekir. Aksi taktirde kendinizin veya çevrenizdeki kişilerin hayatını tehlikeye sokabilirsiniz. Ayrıca her 

reaktif kullanılmadan önce etiketi mutlaka kontrol edilmelidir. 

 18- Reaktifler ve malzemeler yerlerine temiz olarak bırakılmalıdır.  

 19- Katı maddeler şişelerinden alınırken küçük beher, saat camı veya küçük kare şeklinde kesilmiş temiz 

kağıtlar kullanılarak, temiz bir spatül veya plastik kaşık ile alınmalıdır. Katı maddelere hiçbir zaman elinizle 

dokunmayınız. İhtiyacınız olan miktarları spatül ile alınız. 

 20- Sıvı maddeleri alırken, beher veya deney tüpleri kullanılmalıdır. Sıvılar alınırken, şişenin etiketi 

üstte kalacak şekilde şişe eğilerek boşaltılmalıdır. Aksi halde, boşaltma sırasında şişenin ağzından sızan 

sıvı etiketi bozabilir. Şişenin ağzında kalan son damla, şişe kapağını hafifçe dokundurarak şişe içine 

alınmalıdır. Şişeden sıvı alınırken şişe kapağını ters olarak masanın üstüne koymalı ve böylelikle şişe 

içindeki maddeyi kirlenmekten korumalıdır. Eğer şişedeki sıvı ufak bir cam kap, faraza tüp içine alınacaksa, 

o zaman tüp sol elin baş, işaret ve orta parmağı arasında tutulurken; şişenin kapağı, yine sol elin küçük 

parmağı ile baş parmak ayası arasında tutulmalıdır. Bu suretle, şişe içindeki sıvı deneme tüpü içine 

boşaltıldıktan sonra gene şişenin boynunda kalan sıvı damlası kapağı sürmekle şişe içine alınır ve böylece 

şişe içindeki madde kirletilmemiş olur. Eğer bir sıvıyı reaksiyon kabına boşaltırken bir gaz çıkışı oluyorsa, 

bu gaz şişe içindeki maddeyi kolayca kirletebilir. Bu gibi durumlarda, kullanılan sıvı (ayıraç) şişeden 

doğrudan doğruya deneme tüpüne aktarılmayıp, önce başka temiz bir tüpe, kullanılacağı miktar kadar 

konmalı ve oradan reaksiyon tüpüne katılmalıdır. 

 21- Cam borular lastik mantarlara geçirilirken vazelinle yağlanmalıdır. 

 22- Ölçü kapları ve balon jojeler hiçbir zaman ısıtılmamalıdır. 

 23- Önceden alınmış reaktifler, stok şişelerine geri konmamalıdır. Spatül ve cam baget gibi malzemeler 

çeşitli reaktifler için kullanılırken mutlaka temizlenip kurutulmalıdır. Sıvılardan birini almak için kullanılan 

cam malzeme, temizlenip kurutulmadan, başka bir sıvı için, kullanılmamalıdır. 

 24- Etiketsiz şişelere, ne oldukları bilinmeden, herhangi bir şey yapılmamalıdır.  

 25- Patlayıcı ikazı verilen maddelerle çalışmalarda, gerekli tedbirlerin yanında, gözleri koruma da ihmal 

edilmemelidir. Bunun için, gözlük veya gözlük yerine şeffaf siperler kullanılabilir. 

 26- H2SO4, HCl, HNO3 ve kral suyu (HNO3+HCl karışımı 1:3) ile çalışırken çok dikkatli olunuz. 

Herhangi bir durumda eliniz ile veya vücudunuzun başka bir yeriyle temasta bulunduğunda, bol su ile 

yıkayınız. Herhangi bir yere asit ya da baz döküldüğünde, nötrleştirildikten sonra, önce silinmeli sonra bol 

su ile yıkanmalıdır. Bu esnada, koruyucu eldiven giyilmelidir Tehlikeli ve aşındırıcı diğer kimyasal 

maddeler döküldüğünde, önce, adsorblayıcı granüller dökülerek bu sıvıların adsorblanması sağlanmalıdır. 

Bu granüller plastik torbalarda saklanmalı ve özel çöp olarak işlem görmelidir. 
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 27- Derişik asit veya baz ile çalıştıysanız çalışma sonunda son derece seyrelttikten sonra lavaboya 

dökünüz. Çünkü borular genellikle kurşun karışımlı maddelerden yapıldığından, kurşun ile tepkimeye girip 

boruyu parçalayabilir. 

 28- Atılması gereken; kağıt, cam kırıkları ve benzeri maddeler çöp sepetine atılmalı, katı kimyasal 

maddeler ve çözeltiler çöp sepetine dökülmemelidir. Laboratuvar görevlisi tarafından dökülmesi gerektiği 

söylenen çözeltiler, ve katı kimyasal maddeler cinslerine göre özel toplama kablarında toplanmalıdır. 

 29- Bekler kullanılacağı zaman açılmalı, diğer zamanlarda ya söndürülmeli veya kısılarak isli pilot 

alevde bırakılmalıdır. 

30-Alevlenici çözeltiler (alkol, eter gibi organik maddeler) hiçbir zaman çıplak bek alevi üzerinde veya 

aleve yakın bir yerde buharlaştırılmamalıdır. Böyle çözeltiler en iyisi bir beher içinde ve altındaki beki 

söndürülmüş kaynama sıcaklığındaki su banyosu üstünde buharlaştırılmalıdır. Kaynama sıcaklığındaki su 

ekseri çözücüleri buharlaştırabilir. 

 31- Olası bir laboratuvar kazasında soğukkanlı davranılarak, laboratuvar sorumlusuna durum hemen 

bildirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

 32- Tehlikeli maddelerle çalışılırken, az miktardaki, maddelerle çalışılmalıdır. 

 33- Reaksiyon tüpünde sıvı bir maddeyi ısıtmak istiyorsanız bu sıvı, tüpün en fazla üçte birini 

doldurmalıdır. Tüp içinde, sıvı maddeleri ısıtırken aşırı ısınma ile oluşacak sıçramayı önlemek için tüp 

sürekli çalkalanmalıdır. Tüpün ağız kısmı deney yapan kişiye veya bir başkasına yönlendirilmemelidir. 

 34- Isıtma veya reaksiyon esnasında, sıvı sıçraması söz konusu ise, bu işlemler de çeker ocak içerisinde 

yapılmalı ve olay, ocak dışından gözlenmelidir. 

 35- Çeker ocak ve evaparatör (döner buharlaştırıcı) doğru kullanıldığında, laboratuvarda çalışanlar, 

tehlikeli gaz yayılmalarından korunmuş olur. Çeker ocağın camı kapalı olmalı ve ocağın giriş yarığındaki 

havanın hızı 10.5 m/s olmalıdır. Aksi taktirde, ocaktan dışarı zararlı maddeler sızabilir. Çeker ocaktan dışarı 

atılan hava, zararlı gazları ihtiva ettiğinden, bu havanın atmosfere bırakılmadan önce, kimyasal yıkamaya 

tabi tutulması gereklidir. 

 36- Döner buharlaştırıcı kullanılırken, su banyosu sıcaklığı ile, yapılan vakum, çözücüye uygun olarak 

ayarlanırsa, iyi bir yoğunlaşma sağlanır. Böylece, vakumu sağlayan su akımına çok az çözücü veya zararlı 

buhar karışır. Balonda toplanan çözücü, damıtılarak yeniden kullanılabilir veya atılmak üzere biriktirilir. 

 37- Cam şişelerin kapakları bazı durumlarda açılmayabilir. Şişelerin kapağını kuvvet gücü ile açmaya 

zorlamayınız. Açılması güç olan şişe kapakları çoğunlukla, şişenin boyun kısmına bir tahta parçası ile hafif 

hafif vurmak suretiyle gevşetilebilir. Bazen, açılmayan kapakları, uzun zaman sıcak su içinde bırakarak 

gevşetmek gerekir. Gene, açılmadığı taktirde, içerisindeki madde yanıcı değilse, kibrit veya çakmak alevi 

veya ince bek alevinde şişenin boynu çok dikkatle ısıtılarak kapak gevşetilir Her halükarda, kuvvet 

kullanmaktan kaçınılmalıdır, aksi halde, ellerde tedavisi uzun süren kesiklerin nedeni olabilir. 

 38- Civa artıklarını (bileşik halinde) kesinlikle lavaboya dökmeyiniz. Çünkü çok zehirlidirler. Herhangi 

bir durumda civa, masa üzerine veya yere döküldüğünde ilk önce hemen pencereleri açınız. Çünkü civa saf 



6 

 

halde açık havada devamlı buharlaşır ve nefes yolu ile vücuda girerse ileride bir çok rahatsızlıklara yol 

açar. 

  Civayı, üzerine kükürt tozu dökmek suretiyle HgS şeklinde toplayabilirsiniz. Bu durumda civa geri 

kazanılamaz fakat en kullanışlı ve güvenilir yöntem budur. Başka bir yöntem olarak üzerine çinko tozu 

dökerek ve HNO3 (derişik) ile reaksiyona sokarak kimyasal yoldan zararsız hale getirebilirsiniz. Bunlar 

bulunamazsa, üzerine tahta tozu dökülerek toplanır ve ortası çok küçük delinmiş bir süzgeç kağıdı konulan 

huni vasıtasıyla süzülerek ayrılabilir. 

 39- Deney düzenekleri düzgün ve doğru kurulmalıdır. İyi kurulmuş bir düzenekle kimya deneyleri 

yapmak, kimyasal maddelerin özelliklerini incelemek araştırıcıya daha fazla zevk ve memnunluk verir. 

 40- Deneylerde kullanılacak maddeler hakkında bir şey söylenmemişse daima az miktarda madde ile 

çalışılmalı ve bu alışkanlık haline getirilmelidir. Az madde ile çalışılırsa süzme, kristallendirme, 

buharlaştırmada zaman kazanılmış olunur. 

 41- Herhangi bir yere asit veya bir başka aşındırıcı kimyasal madde dökülürse, hemen suyla yıkayınız. 

 42- Bir kaptan madde almadan önce etiketine dikkat ediniz. Etiketsiz maddeleri kullanmayınız. 

 43- Başka türlü söylenmedikçe, maddeleri hiçbir zaman aldığınız kaba geri koymayınız. 

 44- Katı maddeler, kibritler ve kağıtlar laboratuvara atılmamalıdır. 

 45- Laboratuvardaki çalışmalarınızı bitirince, laboratuvarı sizden sonra gelecek öğrencilerin kullanımına hazır 

bir hale getirmeden laboratuvarı terk etmeyiniz. 

 46- Gereksiz yere acele etmeyiniz, koşmayınız, yürürken okumayınız. 

 47- Hiçbir zaman iskelelerin, tezgâhların vs üzerine çıkmayın; gerektiğinde merdiven kullanınız. Masa 

veya dolaplarda çalışırken gerektiğinden fazla uzanmayınız. 

 48- Zararlı, zehirleyici, tahriş edici kimyasallarla çalışırken kişisel koruyucular (maske, gözlük, eldiven 

v.b.) kullanmaya mutlaka özen gösteriniz. 

 

 49- Laboratuvarda yüzük, künye, kolye, bilezik gibi takı ve süs eşyaları ile çalışmak tehlikeli olabilir. 

Çalışmaya başlamadan önce bunları çıkarınız. Önlük ve pantolon ceplerinde kesici ve batıcı aletler 

taşımayınız. 

 50- Kimyasal maddeleri ve numuneleri kişisel çalışma masalarınıza koymayınız. 

 51- Yangın söndürme teçhizatlarının ve yangın çıkış kapılarının önünü kapatmayınız. 

 52- Elektrik düğmelerinin veya izolatörlerinin önünü kapatmayınız. 



7 

 

 53- Yürüyüş alanlarının boş ve temiz olmasını sağlayınız. 

 54- Tüm dosya ve tezgah altı dolap kapaklarının kapalı tutulmasını sağlayınız. 

 55- Elektrik motorlarının havalandırdığından emin olunuz. (Buzdolabı gibi elektrik motoru olan 

aletlerin uygun şekilde havalandırılmaları gerekir.) 

 56- Gaz borularının sağlam olmalarını ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde yerleştirilmelerini 

sağlayınız. Kullanılmayan gaz vanalarının tamamen kapatılmasını sağlayınız. Yanıcı gazlar kullanılıyorken 

deney yaptığınız bölgeyi asla terk etmeyiniz. 

 57- Islak ellerle veya ıslak zemin üzerindeyken elektrikli aletlere dokunmayınız. Elektrikli bir aletin 

üzerine su döküldüğünde elektrik hattı ile bağlantısını kesiniz ve gerekli temizliğin yapılmasını sağlayınız. 

Tekrar kullanmadan önce mutlaka kontrolünü yaptırınız. Fırın gibi yüksek voltajlı aletleri çoklu prizlerle 

kullanmayınız. Kablo tesisatı sık sık kontrol edilerek karışması ya da düğümlenmesi engellenmelidir. 

 58- Ana şebeke ile ilgili veya tehlikeli voltajların söz konusu olduğu elektrik tesisat işleri yetkili bir 

elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Elektrik şalter kutularını kesinlikle açmayınız ve müdahalede 

bulunmayınız. Elektrikçiye haber veriniz. 

 59- Daima uygun boyutta ısıtıcı, manto, klips, destek, tutacak v.s. kullanarak cam sistemleri emniyetli 

bir şekilde kurunuz. 

 60- Çatlak cam eşyaları kesinlikle kullanmayın. 

 61- Cam şilifler sıkıştığında aşırı kuvvet kullanmayın. 

 62- Damıtma işlemi sırasında cam boruya hortumları bağlarken, kolay bağlanması için vazelin veya su 

kullanabilirsiniz. 

 63- Reaksiyonları mümkünse uygun bir emniyet ekranının ardında yapın. Mümkün değilse de en 

azından deneyi başkalarına doğru yapmayın. Büyük desikatörleri daima emniyet ekranı ardında ya da özel 

kutularında boşaltınız. 

 64- Ayırma hunisinde uçucu çözücüleri çalkalarken ara sıra ters çevirin ve vanasını açın. 

 65- Beki yakmadan önce çevrede parlayıcı çözücü olup olmadığını kontrol edin. 

 66- Yanmakta olan bunzen beklerini rafların altına itmeyin. 

 67- Pipet kullanılması gereken deneylerde kimyasal maddeleri hiçbir zaman ağızla çekmeyiniz, pipeti 

puar ile kullanınız. 

 

Tehlikeli olmayan bir madde, diğer bir kimyasal ile karşılaşınca tehlikeli olabilir. 
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LABORATUVAR  MALZEMELERİNİN TANITIMI 

 

   

Porselen Kroze Bunzen Beki Termometre Tel Amyant 

  

  

Ayırma Hunisi Baget Nuçe Seti Kıskaç 

 

   

3 Boyunlu Balon Beher Maşa Vakum Pompası 

 

   

Adi Cam Huni Geri Soğutucu Büret Büret Kıskacı 

    
Desikatör Porselen Havan Coldfinger Filtreli Nuçe 

    

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.yucebasmakine.com.tr/images/bigimages/kul.jpg&imgrefurl=http://www.yucebasmakine.com.tr/kul firini.htm&usg=__ZTvMvkR0zwwE5DGfZUNvOI5yU_0=&h=268&w=282&sz=44&hl=tr&start=2&um=1&tbnid=HKtDsGeZaFpR2M:&tbnh=108&tbnw=114&prev=/images?q=K%C3%BCl+F%C4%B1r%C4%B1n%C4%B1&hl=tr&sa=N&um=1
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Kül Fırını Cam Petri Kabı Spor Çubuğu 
 

Hassas Terazi 

    
Dijital Termometre Cam Kroze pH Kağıdı Ayarlı Nivo 

    

    
Nivo Thistle Tube Kapsül Kriko 

    

    
pH Metre Etüv Fırça Porselen Nuçe 

    
Vezin Kabı Manyetik Karıştırıcı Üç Ayak Üç Ayak Spor 

    
Vigro Gaz Yıkama Şişesi Demir Kroze Pikometre 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://laboratuarcihazlari.net/wp-content/uploads/2009/03/etuv.jpg&imgrefurl=http://laboratuarcihazlari.net/2009/03/&usg=__TdoTX-e6J5XAxkyo-Hg8DvYXODk=&h=249&w=300&sz=6&hl=tr&start=1&tbnid=h83r8BGPqRPVoM:&tbnh=96&tbnw=116&prev=/images?q=et%C3%BCv&gbv=2&hl=tr&sa=G
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Üç Yollu Puar Küvet Manyetik Balık 

Tutacağı 
Analitik Huni 

    
Damlatma Şişesi Erlen Mayer Dibi Yuvarlak Balon Dibi Yuvarlak Şilifli 

Balon 

    
Sokslet Elektrikli Pipet Pompası Kıskaç Cam Pipet 

    
Plastik Huni Kapsül Maşası Kalibreli ve 

Termometreli 
Piknometre 

Mantar Delme Seti 

    
Üç Ayak Manyetik Balık Santrifüj Deney Tüpü 
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Nuçe Erleni Büret Şişesi Pastör Pipeti Piset 

    
Balon Joje Saat Camı Şale Şeffaf Balon joje 

    
Otomatik Pipet Turnusol Kağıdı Karıştırma Mezürü Mezür 

   

 
Vakumlu Desikatör Mikro Santrifüj Beher Nuçe Hunisi 
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KİMYASAL MADDE ŞİŞELERİNİN TANITIM ETİKETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 
 

ETİKETLERDEN ELDE EDİLEBİLECEK BİLGİLER  
Etiketler genel bir standarta göre düzenlenmektedir. Burada izah edilen SIGMA-ALDRICH firmasına göre 

yapılmıştır. 

 1. Kimyasal maddenin Latince ve diğer bazı dillerdeki adı :  Acetone 

 2. Miktarı  : 2.5 I 

 3. Tehlikeli madde sembolleri  (Bakınız Ek.E) 

     Highly Flammable (Çok kolay alev alabilen)           Irritant (Tahriş Edici) 

 4. Risk ve Güvenlik Numarası (Bakınız Ek.G) 

R 11-36-66-67   ve  S 9-16-26 bu numaraların altında ingilizce anlamları ve kullanılırken alınması gereken tedbirler 

izah edilmektedir. 

 5. Maddenin cinsine göre Donma noktası ( Mp, Melting Point), Kaynama noktası (Bp, Boiling Point) veya 

Yanma noktası (Fp, Flammable Point)  :  Fp -19oC 

 6. Maddenin saflık derecesi (Assay)  :  Assay (GC) min 99 % 

 7. Maddenin Kimyasal Formülü :  (Moleculer Formula)  C3H6O 

 8. Maddenin Molekül ağırlığı :  (Moleculer Weight)  M=58,08 g/Mol 

 9. Maddenin Yoğunluğu  : Density(D20/4) 0,790 – 0,792  

Katı ve sıvı maddeler için birim yazılmamış ise g/ml veya g/cm3 ifade eder. Yoğunluk bazı şişelerde  

1 L = 0,790 kg şeklinde de ifade edilebilir. 

 10. CAS No : 67-64-1 (Chemical Abstract Service) Bilimsel literatürde bu maddeyi tanıtan kod numarası 

 11. EC No : 200-662-2 Bu maddenin Avrupa Birliğindeki resmi numarası 
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Güvenliğimiz için hazırlanmış olan “LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR” adlı bu 

belgeyi okudum. Tüm kurallara uymayı kabul ediyorum ve kurallara uymadığım taktirde laboratuvar 

ortamından uzaklaştırılmaya itirazım olmayacağını taahhüt ederim. …./…./2017 

Numara: 

Ad – Soyad: 

İmza: 
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Deney Listesi 

Deney 1 : Bir katının sudaki çözünürlüğü nasıl belirlenir? 

Deney 2 : Laboratuvarda hidrojen gazı nasıl üretilir? 

Deney 3 : Katıların çözünürlüğü suda ve diğer sıvılarda aynı mıdır? 

Deney 4 : Tepkime hızı temas yüzeyi alanına bağlı mıdır? 

Deney 5 : Karışabilen sıvıların karışımı nasıl bileşenlerine ayrılır?  

Deney 6 : Bir maddenin istenilen derişimdeki çözeltisi nasıl      

                   hazırlanır? 

Deney 7 : Asitler metallerle nasıl tepkime verir? 

Deney 8 : Çözeltiler elektrik akımını iletir mi? 

Deney 9 : Reaksiyon ısılarının toplanabilirliği (Hess Yasası) 

Deney 10 : Mavi bakır(II) sülfat kristalleri ısıtıldığında neden renk  

                     değiştirir? 
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