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Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• laboratuvarlarda sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmanın
önemini kavrayacak,
• laboratuvar çalışmalarından kaynaklanan riskleri öğrenecek,
• kimyasalların etiketlerinde yeralan özel bilgileri değerlendirmeyi öğrenecek,
• kimyasalların alev alma sınıfını ve riskini bilecek,
• kimyasalların etiketlerinde yeralan tehlike sembolleri, risk faktörleri ve önlem cümlelerini vb. bilgileri dikkate almayı öğrenecek,
• kimyasalların taşınma sınıflarını, taşınmalarında dikkat edilmesi gereken ana noktaları kavrayacak,
• atık kimyasalların biriktirilmeleri ve imha edilmelerinde dikkat
edilmesi gereken ana noktaları tanıyacak,
• kimyasal maddelerin depolanma sınıflarını bilecek,
• güvenli bir kimyasal madde deposunda bulunması gereken temel donanımları bilecek,
• kimyasal madde depolarının güvenli koşullarda işletilmelerine
yönelik temel noktaları öğreneceksiniz.
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Çalışma Önerileri
• Üniteyi ve ünite özetini titizlikle okuyunuz.
• Ünitede verilen ve kimyasalların risklerini belirten risk sembollerini ezberleyiniz. Ancak ünitede verilen risk kodları (R
kodları) ile güvenlik kodlarının (S kodları) ezberlenmesi gereksizdir. Bu kodlar ihtiyaç duyulduğunda başvurulması amacı
ile verilmiştir.
• Kimyasalların sınıflarına göre alev alma kodlarını, taşınma kodlarını ve depolanma kodlarını ezberleyiniz.
• Değerlendirme sorularını ve cevaplarını titizlikle okuyunuz.
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1. Giriş
Ünite 10'da başta kimya, fizik ve biyoloji olmak üzere, fen bilimlerinde deneysel
çalışmanın önemine değinilmiş ve deneysel çalışmaların "laboratuvar" adı verilen
uygun donanımlı mekanlarda yürütüldükleri açıklanmıştı.
Laboratuvarların, içinde çalışan kişilerin yaşamlarını veya sağlıklarını tehlikeye sokmayan, güvenli çalışma ortamları olmaları gereklidir. Bu durum özellikle okul laboratuvarları açısından çok önemli bir zorunluluktur.

!

Laboratuvarlarda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi, aşağıda
belirtilen ana faktörlere bağlıdır:
•
•
•

•

Laboratuvar donanımı (araç, gereç, havalandırma, yangın çıkışları vb.) yürütülen denel çalışmaların niteliklerine uygun olmalıdır.
Laboratuvarda çalışan kişiler (ve yardımcı personel) deneysel çalışmanın
gerektirdiği bilgi, sorumluluk ve titiz çalışma niteliklerini taşımalıdır.
Laboratuvarda çalışan kişiler (ve yardımcı personel), yürütülen denel çalışmalardan doğabilecek olası tehlikelere karşı duyarlı ve eğitimli olmalı ve
tehlikeleri ortadan kaldırabilecek veya minimize edecek önlemler alabilmelidir.
Laboratuvar kurallarına titizlikle uyulmalıdır.

Yukarıda değinilen koşullar oluşmadığı takdirde, laboratuvarlarda daima bazı
gizli veya aşikar tehlikeli durumların doğması kaçınılmazdır. Bu durum çeşitli
üretim, araştırma, eğitim vb. laboratuvarlarda olduğu kadar, kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanıldığı küçük işyerlerinde ve endüstriyel tesislerde de
"can ve mal güvenliğini tehdit eden" çok önemli bir "iş riski" ve "çevre sorunu"
olarak ortaya çıkar. Konunun önemi nedeniyle birçok ülkede, güvenli ve sağlıklı
çalışma koşullarını belirleyen kural ve yönetmeliklere esas oluşturacak içerikte
özel yasalar* kabul edilmiştir.
Birçok ülkede bu yasaların çerçevesinde ve güvencesinde, başta eğitim kurumları olmak üzere çeşitli kurumlar ve işyerlerinde "sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik yönetmelikler ve işyeri çalışma kuralları" oluşturulmuştur.
Öte yandan sağlık ve iş güvenliği sorununun sadece yönetmelikler ve bu yönetmelikler doğrultusunda alınabilecek kurumsal önlemler ile çözümlenebileceğine
inanmak, konuyu hafife almak olur. Bu konuda kurumlara ve işyerlerine düşen
vicdani ve yasal yükümlülüklerin yanısıra, çalışan kişilerin ve personelin de çok
duyarlı ve bilinçli bir yaklaşım içinde olmaları gereklidir.
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* "İşyerlerinde Sağlık ve
Güvenlik" içerikli özel
yasa 1971'de ABD ve
1974'de İngiltere parlementolarından geçmiştir.
Diğer Avrupa ülkelerinin
çoğunda ve Kanada'da
benzer nitelikli yasalar
vardır.

!

KİMYASALLARIN ETİKETLENMELERİ, TAŞINMALARI VE DEPOLANMALARI

330

!

Özellikle her düzeydeki (İlköğretim, lise, yüksek öğretim) fen bilimleri alanına yönelik
eğitim araştırma laboratuvarlarında, öğretmen, öğrenci, idari ve yardımcı personelin kendi sorumluluklarının bilincine varmaları çok önemlidir. Sözkonusu kişilerin
bu sorumluluklarını "can, mal kaybına neden olmayacak, çevreci bir yaklaşım ile"
taşımaları çok önemlidir.

2. Laboratuvar Çalışmalarından Kaynaklanan
Olası Tehlikeler
Laboratuvar çalışmalarından kaynaklanabilecek, sağlığa, cana, mala ve çevreye
yönelik olası tehlike odakları, aşağıda verilen ana başlıklar kapsamında özetlenebilirler.
* Reaktantlar, katalizör-

•

ler veya çözücüler

•
•
•
•

•
•
**

Bu terimin daha doğrusu "karsinojenik" olmalıdır. Ancak Türkçe'ye
"kanserojenik"
olarak
adapte olmuştur.

•
•
•
•
•
•

Çalışmalarda kullanılan kimyasallardan* en az birinin "sağlığa zarar verici" nitelikte olması: Bazı kimyasallar toksik, kana, dokulara, cilde, üst teneffüs
yollarına vs. zarar verici niteliktedir. Ünitenin ileriki bölümlerinde risk sembolleri ve risk kodlarından yararlanarak, bu tür kimyasalları ayırt etmeye ve
zararlarından kaçınmaya yönelik bilgiler verilecektir.
Deney sonunda oluşan kimyasallardan, yani ürünlerin en az birinin "sağlığa zarar verici" nitelikte olması,
Çalışmalarda kullanılan kimyasallardan en az birinin "kolay alev alıcı" olması,
Deney sonunda oluşan ürünlerden en az birinin "kolay alev alıcı" nitelikte
olması,
Çalışmalarda kullanılan kimyasallardan en az birinin "patlayıcı madde" niteliğinde olması: Bu durum oluşan kimyasalların doğrudan patlayıcı bir
madde özelliği taşıyabilmelerinin yanısıra; belirli bir "oksijen / kimyasal
madde oranına" ulaşıldığında "patlayıcı nitelikte bir karışım" oluşturabilmelerinden de kaynaklanmaktadır.
Çalışmada kullanılan kimyasallardan en az birinin, "çevreye zarar verici /
çevre kirletici" nitelikte olması,
Deney sonunda oluşan ürünlerden en az birinin "çevreye zarar verici / çevre kirletici" nitelikte olması,
Çalışmada kullanılan kimyasallardan en az birinin "kanserojenik**" nitelikte olması,
Deney sonunda oluşan ürünlerden en az birinin "kanserojenik" nitelikte
olması,
Radyoaktif maddelerle "önlem almadan çalışma",
Birbirleri ile "asla karışmamaları" gereken kimyasalların, bilinçsizlikten veya kaza sonucu biraraya gelmeleri,
Laboratuvar atıklarının rastgele tarzda bir çöp kabına atılmaları,
Elektrikli (ve tüm diğer) araç ve gereçlerin kontrolden geçirilmeden ve
dikkatsiz kullanımları,
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Koruyucu gözlük, siper, çeker ocak, gaz maskesi, yangın söndürücü laboratuvar önlüğü vb. gibi koruyucu nitelikte önlemlere başvurmamak,
Yürütülen çalışma ve olası risklere ilişkin yeterli bilgi sahibi olmamak,
Cam malzeme ile çalışırken, dikkatsiz olmak,
Tehlike anında nasıl davranılması ve tehlikenin niteliğine uygun ilk yardım imkanlarından ve bilgisinden yoksun olmak,
Laboratuvarda havalandırmanın yetersiz olması,
Kimyasalları taşırken veya başka kaba aktarırken dikkatsiz olmak,
Kimyasal maddelerin depolanma mekan ve koşullarının uygun olmaması,

Yukarıda özetlenen tehlike yaratıcı durumlar, sadece verilenlerle sınırlandırılamaz. Ancak bu kitapta hedeflenen amaç, bilgilerin imkanlar çerçevesinde tam
fakat ayrıntıya kaçmadan aktarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bu ünite de dahil toplam beş ünitede (17, 18, 19, 20, 21), olası laboratuvar tehlikeleri ve alınması
gereken önlemlere ilişkin önemli bilgilere yer verilecektir.
Bu çerçevede, bu ünitede "kimyasalların üretici firmadan tüketici kişi ve/veya kuruluş laboratuvarlarına ve/veya depolarına ulaşana dek, ortaya çıkabilecek sorunlar,
tehlikeler ve alınması gereken önlemlerin konu edilmesi" amaçlanmıştır.

!

3. Kimyasalların Etiketlenmeleri
Kimyasal maddeler isimlerini, formüllerini, belirgin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, zarar verebilecek niteliklerini, taşınmaları durumunda dikkat edilmesi gereken noktaları, içerdikleri safsızlıkları vb. açıkca belirtecek şekilde etiketlenmelidir.
Bu durum birçok batılı ülkede ulusal yasalar* veya uluslararası kurallar ve antlaşmalar çerçevesinde, üretici firmalara yüklenen bir "zorunluluk (yükümlülük)"
haline gelmiştir. Bu duruma ek olarak bir de üretici firmaların, Alman Standardlar
Enstitüsü (DIN); Amerikan Maddeleri Test Derneği (ASTM); Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO); American Kimya Derneği (ACS) vb. kuruluşların standardlarına uyma çabaları, kimyasal maddelerin etiketlenme sürecini
mükemmel hale getirmiştir.
Şekil 17.1'de çeşitli ülkelerin yasalarına ve uluslararası kurallara uygunluğu yanısıra ISO 9000 ve ACS standardlarına da uygun nitelikte kimyasallar üreten Merck
firmasının asetonitril maddesine ilişkin etiketi görülmektedir.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

!
* İngilterede 1964'de "Zararlı Kimyasallar"; 1972'de
"Zehirli Atıkların Depolanması"; 1983'de "Zehirler ve Eczacılık" Yasaları ile
1967'de "Kanserojen Maddeler" yönetmeliği çıkarılmıştır. Benzer şekilde, Kanada, ABD, Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin de konu ile ilintili yasaları var. Ancak ülkemizde henüz tatmin edici yasalar ve yönetmelikler bulunmamaktadır.
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1

16

F

Acetonitrile
7
10

Methylcyanide 5
8
9
■ CAS - No. [75-05-8] ■ C 2 H 3 N ■ M = 41.05 g/mol
■ 1 / = 0.78 kg ■ Melting point - 46°C
■ Boil. point 81°C ■ Flash point. - 5°C
■ Refractive index ■ 20°/D 1.3442
■ Vapour opress. /20° C 97 hPa
11
CN
H3 C

12

2

27

■
■
■
■
■
■
■

6

100003 Acetonitrile

■

■

Miscible with water in all proport.
Viscosity/20°C 0.39 m Pas
Dipole moment/20°C 3.44 Debye
Dielectric contant/20°C 37.5
Heat of evap./81°C 833 KJ/kg
Saturation conc./20°C 163 g/m3
Explosive limits 4.4 - 16 by vol. %
Ignition temperature 525 °C
VbF - Klasse B ■ WGK 2

14
15

■

17
19

■

GR ACS

■
■
■

21

13
4

Certificate of Guarantee:
Purity (GC) ............................................... min. 99.5 %
Identity ................................ IR Spectrum passes test
Colour ................................................. max. 10 Hazen
%
Residue on evapuration ............... max. 0.001
Water .............................................. max. 0. 1
%
Acidity ......................................... max.0.000 2 meq/g
Alkalinity ....................................max.0.000 1meq/ g
Al (aluminium) ........................... max. 0.000 05 %
B (boron) ....................................... max. 0.000 005 %
Ba (barium) .................................. max. 0.000 01 %
Ca (Calcuum) ................................. max. 0.000 05 %

■

Cd (cadmium) .......................... max. 0,000 005 %
Cyanid (CN) ............................ max. 0.005
%
Co (cobalt) ................................ max. 0.000 002 %
Cr (chromium) ........................ max. 0.000 002 %
Cu (copper) ............................. max. 0.000 002 %
Fe (iron) ................................... max. 0.000 01 %
Mg (magnesium) .................... max. 0.000 01 %
Mn (manganese) ...................... max. 0.000 002 %
Ni (nickel) ................................. max. 0.000 002 %
Pb (lead) ..................................... max. 0.000 01 %
Sn (tin) ...................................... max. 0.000 01 %
Zn (zinc) ................................... max. 0.000 01 %

■
■

highly flammable, toxic
R: 11 - 23/24/25 ■ S: 16 - 27 - 45
18
EC No.: 608-001-3 ■ Disposal: 1
20
EINECS-No.: 2008352 ■ Giftklasse (CH): 2
GGVE/GGVS: 3/3 b ■ RİD: 3/3 b
ADR: 3/3 b
IMDG - Code: 3.2/II UN 1648
IATA/ICAO: 3 UN 1648 PAX 305 CAO 307

28

22
23

■
■
■
■
■
■

26

■
■

T

Packing cat: B 24
LGK: 3 A ■ HS No: 2926 90 90
Sax ABE500 ■ Merck Index 11, 62
Fieser 2, 13 ■ Kühn-Birett A 5
Merkblatt BG-Chemie Nr. M 017
Merck FT-IR 93
Beilstein 2, 183, I 84, II 181, III 408, IV 419
BRN 741857

30

29

Ord. No. (AR)

Package

Quantity

1. 00003.1000

Glass

1.00003.1006

Glass

1.00003.2500

Glass

1.00003.2504

Glass

1.00003.6010

Recycling

10 |

1.00003.6025

Recycling

25 |

1|
6x

1|
2.5 |

4x

2.5 |

3

Şekil 17.1: Asetonitril Bileşiğine Üreticisi Merck Firması Tarafından Sağlanan İngilizce Etiketi

Etikette yeralan bilgi ve uyarıları sırası ile ele alalım:
1.
2.
3.

* for analysis" veya "for
biochemistry"

Kimyasalın adı:
Kimyasalın katolog numarası:
Kimyasalın ısmarlama numarası: Etiketteki bu numaraların yardımı ile istenilen miktar ve ambalajlı paketlerin miktarı (kütle veya hacim) belirtilir. Örneğin bir kimyasaldan 5 litre isteniyorsa, bu miktar (5 x 1) beş litrelik bir tek
ambalaj içinde; (2.5 x 2) ikibuçuk litrelik iki ayrı paket içinde; (1 x 5) bir litrelik beş ayrı paket içinde ısmarlanabilir.
4. Kimyasalın kalitesinin veya özel kullanım alanının belirtilmesi: Bu kesimde yeralan ACS (veya ISO vs.), kimyasala ilişkin niteliklerin uyumlu olduğu standardları yani kimyasalın kalitesini belirtir. Bu kesimde ayrıca kimyasala ilişkin"ana kullanım amacı" da belirtilebilir. Örneğin "analiz için uygun" veya "biyokimyasal çalışmalar için uygun" sözcüklerine karşılık gelen
ifadeler* bu kesimde yeralırlar.
5. Kimyasalın alternatif ismi (veya isimleri):
6. Kimyasalın yapısal formülü:
7. Kimyasalın özel "CAS" kayıt numarası: Yaklaşık tüm kimya literatürü "Chemical Abstracts" adını taşıyan ve literatür özetlerini periodik olarak yayınlayan bir dergide yeralır. Bu nedenle bir kimyasalın Chemical Abstracts kayıt
numarası (CAS No), maddeye ilişkin literatüre ulaşmak için çok önemli bir
veridir.
8. Kimyasalın ampirik formülü:
9. Kimyasalın mol kütlesi:
10. Kimyasalın bir litresinin kütlesi (yaklaşık yoğunluğu):
11. Kimyasalın önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri: Erime noktası; kaynama noktası; parlama noktası; kırılma indisi; 20°C'daki buhar basıncı; su
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ile hangi oranda karıştığı; viskozite; dipol moment, dielektrik sabiti; buharlaşma ısısı, doygunluk derişimi; patlayıcı sınırları; tutuşma sıcaklığı; bu kesimde yer alırlar.
Kimyasalın alev alma tehlikesini belirten (vbF) kodu*: Tablo 17.1'den de
görüldüğü gibi "AI" kodu ile kodlanan sınıfta "parlama noktası 21°C'ın altında" ve 15°C sıcaklıktaki suda çözünmeyen sıvılar yeralırlar. "AII" kodu ile
kodlanan sınıfta "parlama noktası 21-55°C arasında" ve 15°C sıcaklıktaki suda çözünmeyen sıvılar yeralırlar. "AIII" kodu ile kodlanan sınıfta "parlama
noktası 55-100°C arasında" ve 15°C sıcaklıktaki suda çözünmeyen sıvılar yeralırlar. "B" kodu ile kodlanan sınıfta "parlama noktası 21°C'ın altında" ancak 15°C sıcaklıktaki suda çözünebilen sıvılar yeralırlar.
Kimyasalın suyu kirletme riski (WGK)**: Bu sınıflandırmada "0" kodluların suyu kirletmedikleri; "1" kodluların suyu birazcık kirlettikleri; "2" kodluların suyu önemli sayılabilecek ölçüde kirlettikleri; "3" kodluların suyu
çok kirlettikleri ve "3*" kodluların da suyu çok fazla kirletmelerine karşın,
verilerin tam olmadığı varsayılır.
Kimyasalın tehlike kategorisi: Bu kesimde yeralan, "toksik", "kolay alev
alıcı" vb. gibi ibareler, kimyasalın tehlikesine ilişkin bilgi verir. Örneğin asetonitril'in hem toksik hem de alev alıcı olduğu etikette belirtilmiştir.
Kimyasalın özel risklerine ilişkin uyarı kodları (R kodları) ile güvenlik
önlemlerine ilişkin kodlar (S kodları) bu kesimde kodlanmış olarak sunulmaktadır. (R ve S kodlarının anlamları Ünitenin ileriki kesimlerinde, açıklanacaktır).
Kimyasala ilişkin özel uyarı sembol veya işaretleri: Kimyasalın içinde yer
aldığı tehlike kategorisi, bu kesimde görsel olarak bir sembol ile ifade edilir. Örneğin Şekil 17.1'de verilen asetonitril etiketine dikkatlice bakınca, "toksik" ve "alev alıcı" sembolleri görülmektedir. (Uyarı işaretlerinin anlamları,
Ünitenin ileriki bölümlerinde açıklanacaktır).
Kimyasalın İndeks kod numarası (ECNo.): Kimyasalların tehlike kategorilerinin belirlenmesinde, risk cümlelerinin (R) ve güvenlik cümlelerinin (S) belirlenmesinde, tehlike uyarı sembollerinin seçiminde, paketlenme ve taşınma
yöntemlerinin seçiminde rehberlik edebilecek bir kod.
Kimyasalın nötürleştirilme (deaktive edilme) yöntem kodu: Kimyasalın
doğrudan lavaboya dökülmesinin veya bir toplama kabında biriktirilmesinin
sorun (tehlike) yarattığı durumlarda; önce deaktive edilmesi (veya nötürleştirilmesi) yoluna gidilir. Bu kesimde verilen kod yardımı ile laboratuvarlarda, tehlikeli atıkların biriktirilmesinin önüne geçilebilir. Nötürleştirilme kodlarının anlamları Ünite 20'de açıklanacaktır.
Kimyasalın Avrupa genelinde envanter kayıt numarası (EINECS-No):
Kimyasalın etiketinde (künyesinde) yeralan bu numara, Avrupa ülkelerinin
karşılıklı ticaretleri için kolaylık sağlayıcı bir koddur.
Kimyasalın İsviçre toksisite (zehirlilik) sınıf kodu: Kimyasalın toksisitesini belirleyen özel kod numaraları.
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* LGK: Depolanma sınıfı
sözcüklerinin Almanca
karşılığının baş harfleridir. Bu kodların anlamları
ünitenin ileriki bölümlerinde açıklanacaktır.

** Bu yayınlar "German
Trade Association, Gainsbergstr. 11, D-69115
Heidelberg,
Germany
adresinden" temin edilebilir.
Tablo 17.3: Merck İletişim
İç Kodları
AN

Analitik kromatografi

AR

Analitik kimyasal

BIO

Biyokimyasal
ürün

EC

Elektronik kimyasal

IA

Enstrumental
(aletli) analiz

KC

Klinik kimya

KOS

Kozmetik

MIBIO Mikrobiyoloji
MA

Mobil analiz

PIGM

Boyar madde,
pigment

PLM

Farmosotik

PRO

Üretim kromatografisi

TI

Fiber optik

TIA

Değerli (önemli)
kimyasallar
€erli (önemDe€

21. Kimyasalın ülke içinde ve ülkelerarası taşınma kodları: Bu kesimde yeralan kodlar, kimyasala uygun olan (hava, deniz, tren, otoyol) taşımacılık türünü ve taşıma sırasında uyulması gereken kuralları belirtir.
22. Zararlı kimyasalların paketlenme kategorileri: Bu kesimde zararlı kimyasalların paketlenmelerinde ve taşınmalarında rehberlik edecek A, B, C, D harf
kodları yeralır. Kimyasalların "zarar verme olasılıklarını" belirten bu harf
kodları, Ünite 18'de ayrıntılı (Tablo 18.3) olarak ele alınacaktır. Zararlı maddelerin taşınmalarında, sadece aynı harf koduna sahip kimyasalların birlikte
taşınmaları gereklidir.
23. Kimyasalın depolanma sınıf kodu (LGK* kodu):
24. Kimyasalın uluslararası ticaret armonize sistem gümrük tarife kodu (HS):
25. Kimyasalın uygulanma alanlarına yönelik literatür verileri: Bu kesim her
kimyasalın etiketinde yer almaz. Örneğin Şekil 17.1'de verilen asetonitril etiketinde böyle bir veri bulunmamaktadır.
26. Kimyasalın özelliklerine yönelik standard başvuru kaynakları: Bu kesimde kimyasalın özelliklerine ilişkin ek bilgi elde edilmesi gerektiğinde, başvurulabilinecek ana kaynaklar (kısaltılmış sembolleri aracılığı ile) belirtilir.
Merck kataloglarında yeralan başlıca başvuru kaynakları ve sembolleri aşağıda verilmektedir.
(i)
Fieser & Fieser: Orjinal adı "Reagents For Organic Synthesis" olan
ve sentetik organik kimyada kullanılan başlıca kimyasallara ilişkin
önemli bir başvuru kitabı.
(ii) BG Information Sheets: Alman Kimyasal Ticaret kurumunun çıkardığı bilgilendirici yayınlar**.
(iii) Merck FT-IR Atlas: Merck firmasının oluşturduğu ve kimyasala ilişkin kızıl ötesi (infrared, IR) spektraskopik verilerin yeraldığı atlas.
(iv) Beilstein: Orjinal adı "Handbuch der Organischen Chemie" olan
ünlü Almanca el kitabı.
(v)
BRN: Databaz araştırması için gereken Beilstein kayıt numarası.
(vi) Ullmann - Ullmann's: Orjinal adı "Enzyclopa die der Technischen
Chemie" olan ünlü Almanca teknik kimya ansiklopedisi.
(vii) The Merck Index: Kimyasallara ilişkin yararlı bilgiler sağlayan indeks.
(viii) Kühn - Biret: Orjinal adı "Mercblätter Gefährliche Arbeitsstoffe"
olan ve endüstriyel maddelerin (kimyasalların) zararlarına ilişkin verilerin yeraldığı önemli bir Almanca kaynak kitap.
(ix) N.Irving Sax, Richard J. Lewis: Orjinal adı "Dangerous Properties
of Industrial Materials" olan ve endüstriyel maddelerin (kimyasalların) zararlı özelliklerine ilişkin bilgilerin yeraldığı önemli bir İngilizce
kaynak kitap.
27. Kimyasalın içerdiği ana madde ve safsızlıkların türünü ve yüzdesini belirten, garanti sertifikası: Etiketin bu kesiminde verilen yüzdeler, kimyasalda
bulunan safsızlıkların üst sınırını belirtir (Bkz. Şekil 17.1).
28. Kimyasala ilişkin üretici firma ile bağlantı / iletişim kodu (iç kod): Etiketin bu kesiminde yeralan "AN" , "BIO" gibi kodların, üretici firma (Merck) ile
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telefon vb. aracılığı ile iletişim kurulduğunda, ilgili departmana bağlanabilmek için belirtilmesi gerekir. Tablo 17.3'de bazı önemli Merck iç kodları ve
anlamları verilmektedir.
29: Paketlenmiş kimyasalın içinde yeraldığı kabın türünü (cam, pet vb.) ve
miktarını (hacim veya kütle) belirten kesim:
30. Her ambalaj kutusunda bulunması gereken paket sayısı
İncelenen asetonitril etiket örneğinden de görüldüğü gibi, kurallara uygun olarak etiketlenmiş kimyasalların taşıdıkları etiketler, sözkonusu kimyasallara ilişkin birçok
fiziksel ve kimyasal özellikler yanısıra; başlıca sağlık ve çevre risklerini, taşınmalarında dikkat edilmesi gereken noktaları, depolanma ve deaktive edilme koşulları vb.
gibi birçok önemli bilgilere de yer vermektedirler.

!

4. Kimyasalların Risklerini Belirten Risk Kodları
(R Kodları) ve Anlamları
Kimyasalların taşıdıkları özel risk faktörleri hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek
üzere, etiketlerinde "R" kodları olarak bilinen risk kodlarının yeraldığına değinilmişti. Bu kodların amacı, başta can ve mal kaybı olmak üzere insan sağlığı ve
çevreye yönelik olası tehlikelerin önlenmelerine veya minimize edilmelerine
yardımcı olmaktır. Aşağıda "R" kodların anlamları verilmektedir.
Uluslararası düzeyde kabul gören "R" kodları, bu kitapta verilenlerle sınırlı değildir.
Yeni bilimsel bulguların ışığında ve yeni "R" kodlarına gerek duyuldukça, listeye ilaveler yapılabilmektedir.
Risk kodlarının anlamları şöyle yorumlanmalıdır:
R 1: Kuru halde iken "patlama riski" taşır.
R 2: Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, "patlama riski" taşır.
R 3: Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, "çok yüksek patlama riski" taşır.
R 4: Metallerde çok hassas ve "patlayıcı nitelikte bileşikler" oluşturur.
R 5: Isıtma ile "patlama riski" oluşabilir.
R6:

Havada veya havasız ortamda "patlama riski" taşır.

R7:

Yangına sebep olabilir.

R8:

Yanıcı maddelerle teması halinde, "yangına sebep olabilir."

R9:

Yanıcı maddelerle karıştırılması halinde, "patlama riski" taşır.
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R10: Alev alıcı (tutuşucu) madde, "alev alma riski" taşır.
R11: "Yüksek alev alma riski" taşır.
R12: "Çok yüksek alev alma riski" taşır.
R13: Çok tutuşucu, alev alıcı sıvılaştırılmış gaz.
R14: Su ile "şiddetli reaksiyon verme riski" taşır.
R15: Su ile temas halinde, "çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkışı"
olur.
R16: Yükseltgenlerle karıştırılması halinde, "patlama riski" taşır.
R17: Havada "kendiliğinden alev alma riski" taşır.
R18: Kullanım esnasında "alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karışımının
oluşma riskini" taşır.
R19: "Patlayıcı peroksitler oluşturabilme riski" taşır.
R20: "Solunması" halinde "zararlı olma riski" taşır.
R21: "Deri ile temas" halinde, "zararlı olma riski" taşır.
R22: "Yutulması" halinde, "zararlı olma riski" taşır.
R23: "Solunması" halinde, "zehirli olma riski" taşır.
R24: "Deri ile temas" halinde, "zehirli olma riski" taşır.
R25: "Yutulması" halinde, "zehirli olma riski" taşır.
R26: "Solunması" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır.
R27: "Deri ile temas" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır.
R28: "Yutulması" halinde, "yüksek ölçüde zehirli olma riski" taşır.
R29: "Suyla temas" halinde, "zehirli gazlar salma riski" taşır.
R30: "Kullanım" esnasında, "yüksek alev alıcı olabilme riski" taşır.
R31: "Asitle temas" halinde, "zehirli gaz salma riski" taşır.
R31.1: "Bazla temas" halinde, "zehirli gaz salma riski" taşır.
R32: "Asitle temas" halinde, "yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski" taşır.
R33: Kumulatif (canlıda birikim) etkisinin, "zararlı olması riskini" taşır.
R34: "Yanığa neden olma riski" taşır.
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R35: "Çok ciddi yanığa neden olma riski" taşır.
R36: "Gözleri irite (tahriş) etme riski" taşır.
R37: "Solunum sistemini irite (tahriş) etme riski" taşır
R38: "Deriyi tahriş etme riski" taşır.
R39: "Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski" taşır.
R40: "Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel" madde.
R41: "Gözlerde ciddi tahribat yapma riski" taşır.
R42: "Solunması" halinde "olumsuz şekilde duyarlılaşmaya neden olması muhtemel" madde.
R43: "Deri ile temas" halinde, "aşırı duyarlılığa neden olması muhtemel"
madde.
R44: "Kapalı sistemlerde ısıtılması" halinde, "patlama riski" taşır.
R45: "Kansere neden olabilme riski" taşır.
R46: "Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski" taşır.
R47: "Erken doğum, düşük, sakat doğuma neden olabilme riski" taşır.
R48: "Uzun süre" maruz kalındığında, "ciddi sağlık sorunlarına neden
olma riski" taşır.
R49: "Solunması" halinde, "kansere neden olabilme riski" taşır.
R50: Sudaki canlılara "çok zehirli olma riski" taşır.
R51: Sudaki canlılara zehirli olma riski taşır.
R52: Sudaki canlılara "zararlı olma riski" taşır.
R53: Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) "uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski" taşır.
R54: Flora'ya (doğal bitki topluluklarına) "zehirli olma riski" taşır.
R55: Fauna'ya (doğal hayvan topluluklarına) "zehirli olma riski" taşır.
R56: Toprak organizmalarına (canlılarına) "zehirli olma riski" taşır.
R57: Arılara "zehirli olma riski" taşır.
R58: Çevrede, "uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski" taşır.
R59: "Ozon tabakasına zarar verme riski" taşır.
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R60: "Doğurğanlığın engellenmesine neden olabilme riski" taşır.
R61: Ana rahmindeki "cenine zarar verebilme riski" taşır.
R62: "Doğurganlığı engellemesi muhtemel" madde.
R63: "Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel" madde.
R64: "Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski" taşır.

!

Bazı kimyasalların, yukarıda belirtilen risklerden birkaçını birden taşıması sözkonusudur. Bu tür kimyasallar için birleşik risk kodları gereklidir. Aşağıda birleşik risk kodlarının anlamları verilmektedir.
R14 /15

: Su ile "şiddetli reaksiyon verme ve çok yüksek alev alma riski
taşıyan gaz çıkışı" olur.

R15/29

: Su ile temas halinde, "zehirli ve yüksek alev alma riski taşıyan
gaz çıkışı" olur.

R20/21

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde "zararlı olma
riski" taşır.

R20/22

: "Solunması ve yutulması" halinde "zararlı olma riski" taşır.

R20/21/22

: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde,
"zararlı olma riski" taşır.

R21/22

: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zararlı olma riski" taşır.

R23/24

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zehirli olma riski" taşır.

R23/25

: "Solunması ve yutulması" halinde, "zehirli olma riski" taşır.

R23/24/25

: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde,
"zehirli olma riski" taşır.

R24/25

: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "zehirli olma riski" taşır.

R26/27

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "çok zehirli
olma riski" taşır.

R26/27/28

: "Solunması, deri ile temas ettirilmesi ve yutulması" halinde,
"çok zehirli olma riski" taşır.
: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "çok zehirli
olma riski" taşır.

R27/28

R36/38

: "Gözleri ve deriyi tahriş etme riski" taşır.
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R36/37/38

: "Gözleri, deriyi ve solunum sistemini tahriş etme riski" taşır.

R37/38

: "Solunum sistemini ve deriyi tahriş etme riski" taşır.

R39/23

: "Solunması" halinde "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar
(zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır.

R39/24

: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye, dönüşü olmayan
çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır.

R39/25

: Yutulması halinde geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski taşır.

R39/23/24

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır.

R39/24/25

: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır.

R39/23/25

: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayan
çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli olma riski" taşır.

R39/23/24/25 : "Yutulması, solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde,
"geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve zehirli
olma riski" taşır.
R39/26

: "Solunması" halinde "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar
(zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır.

R39/27

: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan
çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır.

R39/28

: "Yutulması" halinde, "geriye, dönüşü olmayan çok ciddi hasar
(zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır.

R39/26/27

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma
riski" taşır.
: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayan çok
ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski" taşır.

R39/26/28

R39/27/28

: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma
riski" taşır.

R39/26/27/28 : "Solunması , yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde,
"geriye dönüşü olmayan çok ciddi hasar (zarar) verme ve çok zehirli olma riski"taşır.
R40/20

: "Solunması halinde "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde.
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R40/21

: "Deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak
türde zarar vermesi muhtemel" madde.

R40/22

: "Yutulması" halinde "geriye dönüşü olmayacak türde zarar
vermesi muhtemel" madde.

R40/20/21

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde.

R40/20/21

: "Solunması ve yutulması" halinde, "geriye dönüşü olmayacak
türde zarar vermesi muhtemel" madde.

R40/20/22

: "Yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde.

R40/20/21/22 : "Solunması, yutulması ve deri ile temas" ettirilmesi halinde, "geriye dönüşü olmayacak türde zarar vermesi muhtemel" madde.
R42/43

: "Solunması ve deri ile temas" ettirilmesi sonunda "duyarlılaşmaya neden olması muhtemel" madde.

R42/20

: "Soluma" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

R48/21

: "Deri ile temas" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

R48/22

: "Yutma" yoluyla "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi
zarar verme riski" taşır.

R48/20/21

: "Soluma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

R48/20/22

: "Soluma ve yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

R48/21/22

: "Yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.

R48/20/21/22 : "Soluma, yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz
kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme riski" taşır.
R48/23

: "Soluma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.

R48/24

: "Deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.

R48/25

: "Yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi
zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.

R48/23/24

: "Soluma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.
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R48/23/25

: "Soluma ve yutma" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında;
sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.

R48/24/25

: "Yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.
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R48/23/24/25 : "Soluma, yutma ve deri ile temas" yolu ile "uzun süre maruz
kalındığında; sağlığa ciddi zarar verme ve zehirli olma riski" taşır.
R50/53

: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı olma riski
ve deniz canlılarına çok zararlı olma riski" taşır.

R51/53

: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı olma riski
ve deniz canlılarına zehirli olma riski" taşır.

R52/53

: Muhtemelen "uzun vadede akuatik çevreye zararlı ve deniz
canlılarına zararlı olma riski" taşır.

5. Kimyasalların Özel Risklerine Karşı Alınması
Gereken Önlemleri Belirten Güvenlik Kodları
(S Kodları) ve Anlamları
R cümlelerinin (kodlarının), kimyasalların taşıdıkları özel risk faktörleri hakkında kullanıcıyı bilgilendirici özel kodlar olduklarına ve bu kodların anlamlarına
değinildi. Şimdi de sözkonusu riskleri ortadan bütünüyle kaldırmak veya minimize edebilmek için, alınması gereken önlemleri belirten "S" kodları olarak bilinen güvenlik kodlarının anlamlarını ele alalım.
Uluslararası düzeyde kabul gören "S" kodları, bu kitapta verilenlerle sınırlı değildir.
Yeni bilimsel bulguların ışığında ve yeni "S" kodlarına gerek duyuldukça, listeye ilaveler yapılabilmektedir.
Güvenlik kodlarının anlamları şöyle yorumlanmalıdır:
S1

: "Kilit altında" saklayınız.

S2

: "Çocukların ulaşamıyacağı yerde" saklayınız.

S3

: "Serin yerde" saklayınız.

S4

: Yaşam alanlarından uzak tutunuz.

S5

: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği " ... sıvısı içinde" saklayınız.

S5.1

: Su içinde saklayınız.

S5.2

: Petrol içinde saklayınız.

S5.3

: Parafin yağı içinde saklayınız.
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S6

: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "...... inert gazı altında" saklayınız.

S6.1

: Azot altında saklayınız.

S6.2

: Argon altında saklayınız.

S6.3

: Karbon dioksit altında saklayınız.

S7

: Kimyasalı barındıran kabı, "sıkıca kapalı tutunuz."

S8

: Kimyasalı barındıran kabı, "kuru tutunuz."

S9

: Kimyasalı barındıran kabı, "iyi havalandırılmış bir yerde saklayınız."

S12

: Kimyasalı barındıran kabı, "sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayınız."

S13

: "İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta" saklayınız.

S14

: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan
".............. maddesinden /maddelerinden uzak tutunuz.

S14.1 : İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan
uzak tutunuz.
S14.2 : Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden
uzak tutunuz.
S14.3 : Demirden uzak tutunuz.
S14.4 : Su ve bazlardan tutunuz.
S14.5 : Asitlerden uzak tutunuz.
S14.6 : Bazlardan uzak tutunuz.
S14.7 : Metallerden uzak tutunuz.
S14.8 : Yükseltgenlerde ve asidik bileşiklerden uzak tutunuz.
S14.9 : Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutunuz.
S14.10 : Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutunuz.
S14.11 : Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz.
S15

: Isıdan uzak tutunuz (koruyunuz).

S16

: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz ve yakınında sigara içmeyiniz.

S17

: Yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
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S18

: Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösteriniz.

S20

: Alev alıcı maddelerden uzak tutunuz.

S21

: Kimyasal ile çalışırken, sigara içmeyiniz.

S22

: Kimyasalın tozunu solumayınız.

S23

: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği "gaz/buhar/duman/sprey vb.
formlarında solumayınız."

S23.1 : Gaz olarak solumayınız.
S23.2 : Buhar olarak solumayınız.
S23.3 : Sprey halinde solumayınız.
S23.4 : Dumanlarını solumayınız.
S23.5 : Buhar ve sprey halinde solumayınız.
S24

: Kimyasalın "deri ile temasından" kaçınınız.

S 25

: Kimyasalın "göz ile temasından" kaçınınız.

S 26

: Kimyasalın "gözle teması" halinde, "gözü bol su ile defalarca yıkayınız."

S 27

: Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarınız.

S 28

: Kimyasalın "deri ile teması" halinde, "deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda ................................ ile yıkayınız."

S. 28.1 : Bol miktarda su ile yıkayınız.
S. 28.2 : Bol miktarda su ve sabunla yıkayınız.
S 28.3 : Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayınız.
S 28.4 : Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha
sonra su ve sabunla yıkayınız.
S 28.5 : Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayınız.
S 28.6 : Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayınız.
S 28.7 : Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayınız.
S 29

: Lavobaya dökmeyiniz.

S 30

: Kimyasala asla su ilave etmeyiniz.

S 33

: Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alınız.
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S 34

: Çarpma ve sürtünmeden kaçınınız.

S 35

: Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir.

S 35.1 : Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2'lik NaOH ile muamele edilmelidir.
S 36

: Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde "koruyucu giysiler" giyiniz.

S 37

: Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde "koruyucu eldiven" kullanınız.

S 38

: Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, "maske" kullanınız.

S 39

: Kimyasalla çalışırken "koruyucu gözlük/yüz maskesi" kullanınız.

S 40

: Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici
firmanın önerdiği. ".........................." kullanınız.

S 40.1 : Bol miktarda su kullanınız.
S 41

: Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayınız.

S 42

: Kimyasalın "buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici
firmanın önerdiği türden maske kullanınız.

S 43

: Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanınız. (Suyun yangın riskini arttırması halinde "asla su kullanmayınız"
ifadesinin varlığı kontrol edilmelidir).

S 43.1 : Yangın anında, "su" kullanınız.
S 43.2 : Yangın anında, "su veya toz söndürücü" kullanınız.
S 43.3 : Yangın anında, "toz söndürücü kullanınız." (Asla su kullanmayınız).
S 43.4 : Yangın anında, "CO2 kullanınız. " (Asla su kullanmayınız).
S 43.6 : Yangın anında, "kum kullanınız." (Asla su kullanmayınız).
S 43.7 : Yangın anında, "metal yangın tozu kullanınız." (asla su kullanmayınız).
S 43.8 : Yangın anında, "kum, CO2 ve toz söndürücü kullanınız." (Asla su
kullanmayınız).
S 45

: Kendizini iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, "derhal doktora başvurunuz." (mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz).

S 46

: Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. (Doktora
kimyasalın kabunu veya etiketini gösteriniz).
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S 47

: Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .".............................°C sıcaklığın
altında" tutunuz.

S 48

: Kimyasalı üretici firmanın önerdiği ."........................... maddesi ile ıslak" tutunuz.
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S 48.1 : Su ile ıslak tutunuz.
S 49

: Kimyasalı "orjinal kabında" saklayınız.

S 50

: Kimyasalı üretici firmanın önerdiği "............................... maddesi ile
karıştırmayınız."

S 50.1 : Asitlerle karıştırmayınız.
S 50.2 : Bazlarla karıştırmayınız.
S 50.3 : Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle
ve tuzları ile karıştırmayınız.
S 51

: Kimyasalı sadece "iyi havalandırılmış yerlerde" kullanınız.

S 52

: İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir.

S 53

: Kimyasala "maruz kalmaktan" kaçınınız.

S 56

: Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, "tehlikeli maddelere özel
bir imha bölgesinde gerçekleştiriniz."

S 57

: Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız.

S 59

: Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanını için üretici firmadan bilgi
alınız.

S 60

: Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edilmelidir.

S 61

: Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, "özel güvenlik
önlemlerinden yararlanınız."

S 62

: Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz.
Derhal kimyasalın kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurunuz.

Bazı kimyasalların etiketelerinde yukarıda belirtilen güvenlik kodlarından birkaçının
bulunması gereklidir. Bu tür kimyasallar için, birleşik güvenlik kodlarından yararlanılır. Aşağıda, birleşik güvenlik kodlarının anlamları verilmektedir.
S 1/2

: "Çocukların ulaşamıyacağı yerde ve kilit altında" saklayınız.

S 3/7

: "Serin yerde ve ağzı sıkıca kapalı" saklayınız.

S 3/9

: "Serin ve iyi havalandırılan bir yerde" saklayınız.
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S 3/9/14

: "Serin, iyi havalandırılan yerlerde ve ............................ uzakta"
saklayınız.

S 3/9/14.1 : "Serin, iyi havalandırılan yerlerde ve indirgenlerden, ağır metal
bileşiklerinden, asitlerden ve bazlardan" uzakta saklayınız.
S 3/9/14.2 : "Serin, iyi havalandırılan yerlerde ve yükseltgenlerde ağır metal
bileşiklerinden ve asidik maddelerden uzakta" saklayınız.
S 3/9/14.3 : "Serin, iyi havalandırılan yerlerde ve demirden uzakta" saklayınız.
S 3/9/14.4 : "Serin, iyi havalandırılan yerlerde ve su ile bazik maddelerden
uzakta" saklayınız.
S 3/9/14.5

: "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve asitlerden uzakta" saklayınız.

S 3/9/14.6

: "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve bazlardan uzakta" saklayınız.

S 3/9/14.7 : "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve metallerden uzakta" saklayınız.
S 3/9/14.8 : "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve asidik bileşiklerle yükseltgenlerden uzakta" saklayınız.
S 3/9/14/49 : "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde, üretici firmanın önerdiği
...........................maddesinden uzakta ve orjinal kabında" saklayınız. (....................maddeleri için S 14.1'den S 14.8 kadar olan seçenekler geçerlidir).
S 3/9/49

: "Serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve orjinal kutusunda" saklayınız.

S 3/14

: "Serin ve üretici firmanın önerdiği ....................... maddesinden
uzakta" saklayınız (.................. maddeleri için S 14.14den S 8'e kadar olan seçenekler geçerlidir).

S 7/8

: Kimyasalı barındıran kabın "kuru ve ağzının sıkıca kapalı" olmasına dikkat ediniz.

S 7/9

: Kimyasalı, barındıran kabın "ağzını sıkıca kapatarak, iyi havalandırılmış bir yerde" saklayınız.
: Kimyasal, üretici firmanın önerdiği ".........................°C sıcaklığın
altında ve ağzı sıkıca kapalı bir kapta" saklayınız.

S 7/47

S 20/21

: "Kimyasalla çalışırken, kesinlikle "hiçbir şey yiyip içmeyiniz ve
sigara içmeyiniz."

S 24/25

: Kimyasalın "göz ve deri ile temasından" kaçınınız.

S 29/56

: Lavobaya dökmeyiniz. Kimyasalın ve kabının imha edilmesini,
"tehlikeli kimyasallara özel bir imha bölgesinde" gerçekleştiriniz.
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S 36/37

: Kimyasalla çalışırken uygun nitelikte "koruyucu gözlük ve koruyucu giysiler" kullanınız.

S 36/39

: Kimyasalla çalışırken, uygun nitelikte "koruyucu gözlük/yüz maskesi ve koruyucu giysiler" kullanınız.

S 37/39

: Kimyasalla çalışırken, uygun nitelikte "koruyucu gözlük/yüz maskesi ve koruyucu eldiven" kullanınız.

S 47/49

: Kimyasalı orjinal kutusunda ve üretici firmanın önerdiği
".....................°C sıcaklığın altında" saklayınız.
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S 36/37/39 : Kimyasalla çalışırken, uygun nitelikli "eldiven, koruyucu gözlük/
yüz maskesi ve koruyucu giysiler" kullanınız.

6. Kimyasallara İlişkin Tehlike Sembolleri ve
Anlamları
Kimyasalların uygun depolama koşullarında saklanmalarını sağlamak ve taşıdıkları özel tehlikeler hakkında kullanıcıyı bilgilendirmek için, görsel uyarı niteliğindeki "tehlike sembollerinden" yararlanılır.
Tehlike sembolleri, uluslararası arenada kabul gören ve eğitimsiz kişilerin dahi kolayca anlayabileceği şekillerden yararlanarak oluşturulmuş özel sembollerdir.* Bu
semboller, başta can ve mal kaybı olmak üzere "insan sağlığı ve çevreye yönelik tehlikelerin önlenmelerine (veya minimize edilmelerine) ve kimyasalların uygun koşullarda depolanmalarına" yardımcı olurlar.
Aşağıda başlıca tehlikelere ilişkin semboller ve anlamları yer almaktadır.
•

!
*

Fen laboratuvarlarında
deneysel çalışma yürüten
öğretmenler, öğrencilerinin bu sembolleri ezberlemelerini sağlamalıdır.

Patlayıcı madde (E)**
**

E

•

Bu sembol atmosferik oksijen yokluğunda dahi, kolaycı ekzotermik reaksiyona girerek "patlama riski taşıyan gazların oluşumuna
neden olan" veya "ısıtıldığında patlayan" kimyasalları belirtir.

Yükseltgeyici madde (O)***
Bu sembol başta "organik peroksitler" olmak üzere, yapılarından
oksijen çıkarabilen ve bu nedenle yangın tehlikesi yaratabilen, yükO seltgeyici maddeleri belirtir.
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İngilizcede "patlayıcı"
anlamına gelen "explosive" kelimesinin baş harfinden esinlenilmiştir.

*** İngilizcede "yükseltici" anlamına gelen "oxidizing" kelimesinin baş
harfinden esinlenilmiştir.
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•

Toksik madde (T)

T

•

Bu sembol, yutulması, solunması veya deri aracılığı ile nüfuz etmesi halinde akut veya kronik sağlığa zararlı hatta ölümcül olabilen "zehirli (toksik)" maddeleri belirtir. Bu sembolü taşıyan bazı
maddelerin uzun süreli ve denetimsiz kullanımı, kanserojenik veya kısırlaştırıcı etkilere neden olabilmektedir.

Çok toksik madde (T+)
Bu sembolü taşıyan maddelerin yukarıda bahsedilen "akut veya
kronik zararlı etkileri çok daha endişe verici boyuttadır." Bu tür
T+ maddelerin insan vücudu ile temasına asla izin verilmemelidir.

•

Zararlı madde (Xn)
Bu sembol, yutulması, solunması veya deri aracılığı ile nüfuz etmesi halinde "sağlığa akut veya kronik zararlı olabilen" zararlı
Xn maddeleri belirtir.

•

Tahriş edici madde (Xi)
Bu sembol, kısa süreli veya sürekli temas sonunda deri ve/veya solunum yollarında "tahriş edici etkiler gösterebilen" zararlı maddeXi leri belirtir.

*

İngilizcede "alev alıcı"
anlamına gelen "flammable" kelimesinin baş
harfinden esinlenilmiştir.

•

Çok kolay alev alıcı madde (F+)*
Bu sembol, parlama noktası, 0°C'ın altında ve kaynama noktası
35°C'ın altında olan ve "çok kolay alev alan sıvılar ile oda sıcaklığında
ve atmosfer basıncında alev alan gazları (veya gaz karışımlaF+
rını)" belirtir.

•

Kolay alev alıcı madde (F)

F

** İngilizcede "aşındırıcı" anlamına gelen "corrosive" kelimesinin baş
harfinden esinlenilmiştir.

•

Bu sembol, parlama noktası 21°C'ın altında olan "kolay alev alan
sıvılar ile kolay tutuşan katıları" belirtir.

Aşındırıcı (koroziv) madde (C)**

C

Bu sembol, aşındırıcı özellik taşıyan ve "canlıların dokularına zarar verici" kimyasalları belirtir.
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•

Çevre sorunu yaratan madde (N)

N

•
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Bu sembol, kısa orta veya uzun vadede "çevreye (akuatik çevre veya hava veya toprak) zarar verebilen" maddeleri belirtir.

Radyoaktif madde*
●

*

Bu sembol, "radyoaktif" maddeleri belirtir.

7. Kimyasalların Taşınmalarına Yönelik Temel
Noktalar
Kimyasalların ülkelerarası, ülke içinde veya binadan binaya taşınmalarında çok
dikkatli olunmalıdır.
Taşıma işleminin güvenle yürütülmesi amacı ile tüm kimyasallar toplam "dokuz taşınma sınıfına" ayrılmıştır (Tablo 17.4).

Birçok ülkede radyasyondan korunmaya yönelik yasalar oluşturulmuştur. Almanya'nın 1989'da
çıkardığı "radyasyondan
korunma yasası" bunlardan en modernlerinden
biridir. Bu nedenle taşınmaları, paketlenmeleri ve
etiketlenmeleri bu yasa
çerçevesinde gerçekleştirilen radyoaktif maddelerin güven verici olduğu
söylenebilir.

!

Tablo 17.4: Kimyasalların Taşınma Sınıfları
Sınıf

Madde

Sınıf

Madde

1

Patlayıcılar

5.1

Yükseltgenler

2

Gazlar

5.2

Organik peroksitler

3

Alev alıcı sıvılar

6.1

Toksik maddeler

4.1

Alev alıcı katılar

6.2

Bulaşıcı hastalıklara neden olucular

4.2

Kendiliğinden alev alıcı katılar

7

Radyoaktif maddeler

4.3

Su ile temas edince alev alıcı
gaz oluşturucular

8

Aşındırıcı maddeler

9

Çeşitli zararlı maddeler

Kimyasallar, kara deniz ve hatta hava yolu ile taşınabilirler. Ancak kimyasalların taşınmaları, çeşitli uluslararası (veya ülkelerin ortaya koyduğu) ulusal yasalar, yönetmelikler ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kimyasalların taşınmalarında aşağıda belirtilen noktalar göz önüne alınmalıdır:
•

Sadece yönetmeliklere ve kurallara uygun olarak paketlenmiş ve "taşınma
sınıfları birbirleri ile uyumlu" olan kimyasallar birlikte taşınabilirler (Tablo
17.4).

•

Patlayıcıların (1), gazların (2), kendiliğinden alev alan (4.2) veya su ile temasları durumunda kolay alev alıcı gazları oluşturan maddelerin (4.3), organik peroksitlerin (5.2), bulaşıcı hastalıklara neden olan maddelerin (6.2)
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ve radyoaktif maddelerin (7) taşınmaları; özen, uzmanlık ve beceri isteyen
bir işlemdir. Bu tür maddelerin ülkelerarası alım/satım işlemleri ve taşınmaları, "ikili anlaşmalar ve uluslararası kural ve yönetmelikler" çerçevesinde
yürütülmelidir.

*

ADR: Karayollarındaki tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin anlaşma adının, Fransızca baş
harflerinden oluşturulmuş kısaltma.

** RID: Demiryollarındaki tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin yönetmelik adının, Fransızca baş harflerinden oluşturulmuş kısaltma.

•

Tehlikeli maddelerin karayolu taşımacılığı, Avrupa ülkelerinde geçerli
ADR* anlaşması kurallarına uygun olarak yürütülmelidir.

•

Tehlikeli maddelerin demiryolu taşımacılığı, uluslararası arenada geçerli
RID** yönetmeliğine uygun olarak yürütülmelidir.

•

Tehlikeli maddelerin denizyolu taşımacılığı, uluslararası kabul gören IMGD*** yönergesi kurallarına uygun olarak yürütülmelidir.

•

Tehlikeli maddelerin hava taşımacılığı, kısaca ICAO olarak anılan "Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu" ile kısaca IATA olarak bilinen
"Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği" yönetmelik ve kurallarına uygun
olarak yürütülmelidir. Bu kurallar doğrultusunda, hangi kimyasalların "yolcu uçaklarında taşınabilecekleri" ve hangilerinin kesinlikle "havayolu ile
taşınamıyacakları" belirlenir.

•

Yolcu uçaklarında taşınabilen türden kimyasalların etiketlerinde "PAX",
kargo uçaklarında taşınabilen kimyasalların etiketlerinde "CAO"
kısaltmaları**** yer almalıdır.

•

Havayolu ile taşınması uygun olmayan kimyasalın etiketinde bu
sembol yer almalıdır.

•

Denizyolu ile taşınması uygun olmayan kimyasalın etiketinde bu
sembol yer almalıdır.

•

Tehlikeli maddelerin laboratuvarlarda ve iş yerlerinde, bir binadan bir
başka binaya veya aynı binada katlararası taşınması da özen ve dikkatle
yürütülmelidir. Taşıma işlemine yönelik riskleri minimize edici veya önleyici
bazı kurallara uyulması ve önlemlerin alınması gereklidir. Özellikle gaz
tüplerinin ve cam kaplar içindeki kimyasalların taşınmalarında, Şekil
17.2'de gösterilene benzer "tekerlekli taşıyıcılar" kullanılmalıdır. Kimyasalların katlararası taşınmasında varsa mutlaka yük asansörü tercih edilmelidir.
Ayrıca kimyasalların bina içinde veya bir binadan diğerine taşınmasında da,
taşınma sınıfı ve bu sınıfın riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

***

IMGD: Uluslararası
deniz
organizasyonu
(IMO) ortaya koyduğu
yönerge adının İngilizce
baş harflerinden oluşturulmuş kısaltma.

****

PAX ve CAO İngilizce'den kısaltma ile
oluşturulmuş
"yolcu
uçağı ile" ve "kargo uçağı
ile" anlamına gelen ve uluslararası kabul gören
rumuz sözcükler.
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Şekil 17.2: Gaz Tüpleri ve Tehlikeli Kimyasalların Taşınmaları İçin Taşıyıcılar

8. Atık Kimyasalların Saklanmaları ve İmha
Edilmelerine Yönelik Önlemler
Laboratuvarlarda ve işyerlerinde en büyük sorunlardan biri de, yürütülen işlemler sonrası
oluşan "atık kimyasal" ile başetmektir. Söz konusu "atık maddelerin" lavaboya dökülmeleri veya çöpe rastgele tarzda atılmaları; gelişmiş ülkeler tarafından önemli bir
"insanlık, çevre ve güvenlik suçu" olarak sayılmakta ve bu durum yasalar* yardımı
ile önlenmektedir.
Henüz ülkemizde kimyasal atıkların gelişigüzel bir tarzda lavabo veya lağımla-

!
* Örneğin bu konuya ilişkin İngiltere'de 1972 yılında ve Almanya'da 1996 yılında çıkarılmış özel yasalar vardır.

ra atılmalarının önlenmesi; çevreye, sağlığa ve güvenli çalışmaya karşı zararlarının ortadan kaldırılmasına yönelik, yaptırım gücü yüksek ve tatmin edici yasal
bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, atık kimyasallar sorunu, çok önemlidir ve
bu sorun çevreye, insan sağlığına ve çalışma güvenliğine uygun bir yaklaşım ile ele
alınmalıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda başta kimya laboratuvarları olmak üzere kimyasalların kullanıldığı tüm yerlerde, aşağıda belirtilen noktalara uygun* davranılmalıdır.
•

Atık kimyasallar "asla lavaboya dökülmemelidir."

•

İstenmeyen kimyasal atıklar, kimyasal özelliklerine göre tasnif edilmeli
ve dayanıklı malzemeden yapılmış, gaz ve sıvı sızdırmazlığı bakımından güvenli "özel atık toplama kaplarında" biriktirilmelidir (Tablo 17.5).
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•

Atık toplama kapları, "laboratuvarın iyi havalandırılan bir bölümünde veya çeker ocaklar" içinde saklanmalıdır.

•

Birbirleri ile tehlikeli etkileşimler verebile uyumsuz atık kimyasalların "asla
aynı atık toplama kabında biriktirilmemesine" dikkat etmelidir.

•

Bazı çok reaktif kimyasal atıkların, atık toplama kaplarına konmadan önce "deaktive (nötralize*) edilmeleri" yoluna gidilmelidir.

•

Farklı atıkların toplandığı "her bir atık toplama kabının üstünde, özel etiket, tehlike sembolu ve uyarılar" yeralmalıdır.

•

Kloroform (CHCl3), karbon tetraklörür (CCl4) vb. "halojen içeren organik
çözücülerin atıkları için özel bir atık toplama kabı" olmaladır (kap A).

•

"Halojen içermeyen organik çözücüler için özel bir atık toplama kabı" olmalıdır (Kap B). Bu amaçla "alüminyum kapların kullanımı asla uygun değildir."

•

Katı atıklar, "plastik torbalara konularak ağızları kapalı şekilde, özel katı
atık toplama kabında" toplanmalıdır (Kap C).

•

Çözelti halindeki tuzlar, "pH değerlerinin nötür bölgede olmasına (6-8 dışında olmamasına özen gösterilerek) özel bir toplama kabında" biriktirilmelidir (Kap D).

•

Toksik anorganik kalıntılar ile ağır metal tuzları ve bu tuzların çözeltileri
"kırılmaz, kapalı şişelerde özenle etiketlenerek özel bir toplama kabında"
biritirilmelidir (Kap E).

•

Alev alıcı ve toksik atıklar, "kırılmaz nitelekli, ağzı sıkıca kapalı ve özenle
etiketlenmiş ambalajlar içinde, özel bir atık toplama kabında" biriktirilmelidir (Kap F).

•

Metalik civa ve civa tuzlarına ilişkin atıklar, "özel bir atık toplama kabında" biriktirilmelidir (Kap G).

•

Yeniden kullanılması düşünülen metal tuzları için, "metalin cinsine göre
farklı birer atık toplama kabı" kullanılmalıdır (Kap H).

•

Anorganik tuzlar, "özel atık toplama kabında" biriktirilmelidir (Kap I).

•

Cam, metal, plastik vb. atıklar için özel bir atık toplama kabı kullanılmalıdır (Kap K).

* Bu duruma yönelik başlıca uygulamalar, ileriki
ünitelerde açıklanacaktır.

Tablo 17.5: Farklı Tür
Atıklar İçin Gereken Atık
Toplama Kapları
Halojen iç eren
CCl4 , CHCl3
gibi organik
çö zücüler.

Kap A

Halojen
içermeyen
organik çözücüler

Kap B
(Alüminyum kap
kullanılmamalı)

Katı atıklar

Plastik torbalar
içinde Kap C'ye

Tuz çözeltileri

Kap D
pH~6-8
civarında olmalı

Anorganik toksik
atıklar ve ağır
metal tuzları

Kap E

Toksik ve alev
alıcı atıklar

Kap F

Civa ve civa
tuzları

Kap G

Yeniden kullanım
için uygun tuzlar

Kap H

Anorganik tuzlar

Kap I

Cam, metal,
plastik vb. atıklar

Kap K
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İdeal olarak batı ülkelerine atık toplama kapları dolunca, bu kaplar kimyasal atık
imhasında uzmanlaşmış bir şirkete yollanırlar. Ancak ülkemizde henüz bu tür uzman
şirketler bulunmadığı için, atık sorununun çözümü daha da zordur. Bu nedenle ülkemizde, atıkların "deaktive edilerek" veya "hiçbir ön işlem yapılmadan" doğrudan çöpe veya lağıma karışmaları kaçınılmazdır.
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9. Kimyasalların Depolanmaları
Kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde depolamak için çeşitli faktörler göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörlerden ilki, kimyasal maddenin depolanma özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır.
Depolanma işleminin güvenle gerçekleştirilebilmesi için, kimyasallar toplam "onüç
depolanma* sınıfına" ayrılmıştır (Tablo 17.6).
Tablo 17.6: Kimyasalların Depolanma (L6K) Sınıfları
Sınıf

Madde

Sınıf

Madde

1

Patlayıcılar

6.1A

Alev alıcı toksit maddeler

2

Basınçlı gazlar

6.1B

Alev almayan toksit maddeler

3A

Parlama noktası 55°C 'ın altında
alev alıcı sıvılar

6.2

Bulaşıcı hastalıklara neden olucular

3B

AIII Sınıfı alev alıcı sıvılar

7

Radyoaktif maddeler

4.1A

Alev alıcı katı maddeler

8

Aşındırıcı maddeler

4.1B

Alev alıcı maddeler

9

Boş

4.2

Kendiliğinden alev alıcı maddeler

10

3A ve 3B Sınıflarına dahil olmayan
alev alıcı sıvılar

4.3

Su ile temas edince, alev alıcı gaz
oluşturucular

11

4.1A Sınıfına dahil olmayan alev alıcı
katılar

5.1

Yükseltgenler

12

Alev almayan paketler içindeki alev
almayan sıvılar ve paketler

5.2

Organik peroksitler

13

Alev almayan paketler içindeki alev
almayan katılar

İdeal olarak kimyasalların güvenli depolanmaları için, sadece aynı depolanma sınıfında yer alan kimyasalların birarada bulunmaları uygun olur. Farklı sınıflara dahil kimyasalların, aynı depoda ve yakın olarak saklanmaları sakıncalıdır.

!
* LGK: Kimyasalın depolanma sınıfı sözcüklerinin Almanca baş harflerinden oluşturulmuş kısaltma.

!

9.1. Depo Planlaması ve Donanımı
Kimyasalların güvenli koşullarda depolanmalarında, depo planlamasının ve donanımının önemi çok büyüktür. Aşağıda bu konuya ilişkin temel noktalar özetlenmektedir:
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Havalandırma

* Dışarıdan kedi, fare vb.
gibi canlıların depoya girmesini önlemek için, pencereler tel sineklik ile
kaplı olmalıdır.

!

Bir kimyasal madde deposunun en önemli özelliklerinin başında "havalandırma
sistemi" yeralır. Kimyasal madde depoları, aşındırıcı madde buharlarının veya
alev alıcı gazların birikimine engel olacak şekilde, iyi havalandırılmalı ve bu durum depo planlamasında mutlaka göz önünde alınmalıdır. Depolarda yüksek
ve alçak seviyelerdeki açık pencerelerden* sağlanan "doğal hava sirkülasyonu"
güvenle kullanılabilir.
Doğal havalandırmanın mümkün olduğu durumlarda, bu tür havalandırma tercih edilmelidir.
Depo ortamı

** Kıvılcım çıkarmayan
türden ısıtıcılar kullanılabilirler.

Kimyasal madde depoları tercihen "karanlık, nemsiz ve serin" olmalı ve bu durum depo planlamasında mutlaka göz önüne alınmalıdır. Depoların kış aylarındaki ısıtılmaları ölçülü olarak yapılmalı ve elektrikli ısıtıcı** kullanımından kaçınılmalıdır. Güneş ışığının ve nemli ortamın bazı kimyasallarının bozulmalarına ve/veya tehlike oluşturan etkileşimlerine sebep olmaları nedeni ile, depolardaki nem oranının uygun olmasına özen gösterilmelidir.
Kimyasalların Depolanmaları
Kimyasalların depolanmalarında "depo raflarından" ve/veya "dolaplardan" ve/
veya "özel depo ambarlarından (odacıklardan)" yararlanılır.

!

Kurallara uygun olarak yapılan bir depolamada, raf, dolap ve ambar niteliğindeki odacıklarda kullanılan malzemenin "kimyasal açıdan inert, kullanım sırasında zararlı etkileşim vermeyen ve tercihen ateşe dayanıklı türden olması" gereklidir.
Kimyasal madde depolarının iç donanımı, içinde yeralan kimyasalların niteliklerine ve miktarlarına göre farklılık gösterebilir. Genellikle İlköğretim okullarının
depoları biriki dolap ve raflarla oluşturulmuş "basit bir donanım" gösterir. Ancak
tam donanımlı kimyasal madde depolarında, rafların yanısıra kimyasalların niteliklerine ve miktarlarına göre düzenlenmiş özel dolaplar (veya ambar odacıkları)
bulunur. Sözkonusu dolap ve odacıkların üstünde, kimyasalın tehlikesini belirten
"tehlike sembolleri" alırlar. Şekil 17.3'de depolarda yeralan çeşitli özel dolaplar
gösterilmektedir.
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Kimyasalların depolanmalarına ilişkin temel noktalar aşağıda belirtilmektedir.
•

Depo rafları: Depoda yeralan raflar, ideal aralıklarla yerleşmeli ve yükseklikleri fazla olmamalıdır. İnsan boyundan daha yüksek rafların bulundu-
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ğu depolarda, depo merdiveni kullanılmalı ve zararlı kimyasalların yüksek
raflara yerleştirilmelerinden kaçınılmalıdır. Raflar ya uygun bir şekilde etiketlenmeli veya uygun renklerle kodlanmalıdır. Aşındırıcı maddelere önlem olarak metal veya tahta rafların yüzeyleri koruyucu bir malzeme (PVC
vb.) ile kaplanmalıdır.
•

Alev alıcı madde dolapları veya ambar odacıkları: Alev alıcı kimyasal
maddenin depolandığı dolap (veya ambar odacıklarının) ateşe dayanıklı
malzemeden yapılmış olmaları gereklidir.

!

Alev alıcı madde dolaplarında (veya ambar odacıklarında) "sadece alev alıcı madde"
saklanmalı ve "aşırı doldurma" hatasından kaçınılmalıdır (Şekil 17.3).

!

Alev alıcı madde dolaplarında (ambar odacıklarında) "kronik toksisite" gösteren
kanserojenik mutajenik vb. zararlı kimyasalların yeralmamaları gereklidir. Ayrıca bu tür dolaplarda (ambar odacıklarında) havalandırma sistemleri (vantilatör, motor,
hava deliği vb. gibi) bulunmamalıdır.
•

Asit dolaplar (veya ambar odacıkları): Asitlere dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Bu tür dolaplarda (veya ambar odacıklarında) havalandırma yapılması sakıncalı değildir.

•

Baz dolapları (veya ambar odacıkları): Bazlara dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Bu tür dolaplarda (veya ambar odacıklarında) havalandırma yapılması sakıncalı değildir.

•

Aşındırıcı (koroziv) madde dolapları (veya ambar odacıkları): Aşındırcı
maddelerin özelliklerine uygun dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Bu tür
dolaplarda (veya ambar odacıklarında) asit ve bazların yeralmamaları gereklidir.

•

Çok zehirli madde dolapları: Çok zehirli maddeler "özel kilitli dolaplarda" saklanmalıdır. Bu tür dolapların tercihen ateşe dayanıklı olması ve havalandırma yapılmaması gereklidir.

Minimal Depo Planlaması
Saklama sınıfları ayrı tüm kimyasallar için ayrı birer dolap, ambar veya deponun
mümkün olmadığı durumlarda,
•
•
•

Alev alıcı maddeler,
Gaz silindirleri,
Genel kimyasal madde stoğunun, mutlaka ayrı yerlerde depolanmaları için
önlem alınmalıdır.
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Depo Zemini
Depo zemini tercihen taş veya beton malzemeden ve içeriye doğru meyilli olarak
planlanmalıdır. Bu durum depo zeminine dökülen bir maddenin dışarıya sızmasını önlemek için gereklidir.
Elektrikli Cihazlar
Kimyasal depolarda elektrikli cihazların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Havalandırma, iklimleme vb. gibi elektrik motoru gerektiren durumlarda, kullanılan
sistemin kıvılcım çıkarmayan türden olmasına dikkat edilmelidir.

!

9.2. Kimyasal Depoların Güvenli Koşullarda Hizmet Vermesi
Donanımı ve planlaması iyi bir şekilde yapılan bir depo sisteminde, geriye kalan
tek sorun deponun güvenli bir şekilde çalıştırılmasıdır.

!

Aşağıda bu konuya ilişkin temel noktalar özetlenmektedir:
•

Gerekli miktarın stoklanması: Kimyasalların gereğinden çok miktarlarda
stoklanmaları uygun değildir. Bu durum yangın, patlama, zehirlenme vb.
riskleri arttırmanın yanısıra, kimyasalın "kullanım süresinin dolması" gibi
bir soruna da yol açabilir.

Bu nedenle işyerleri, eğitim laboratuvarları vb. için "en fazla bir yıllık malzeme stoklanması" yoluna gidilmelidir.
•

Tarih damgası: Kimyasallar depoya ulaşır ulaşmaz, üzerlerine "tarih damgası" vurulmalıdır. Bu önlemle eski maddenin öncelikli kullanımları sağlanmalıdır.

•

Stok kaydı: Depoya ulaşan tüm kimyasalların, bir defter veya bilgisayar
aracılığı ile "stok kütüğü" oluşturulmalıdır.

•

Etiketleme: Depoda yer alan tüm kimyasalların, net ve anlaşılır şekilde (uygun tehlike işaretleri , uyarılar, önlemler vb.) etiketlenmeleri, güvenli stoklama için bir ön koşuldur. Ayrıca depo girişi, deponun çeşitli kesimleri, raflar,
saklama dolapları, radyoaktif maddelerin bulunduğu kısımlar da tehlikeyi
belirten özel uyarı işaretleri ve cümleleri ile etiketlenmelidirler.

•

Raf düzeni: Raflarda sadece aynı tür kimyasalların şişeleri arka arkaya dizilebilirler. Farklı kimyasalların birbiri ardına dizilmelerinden kaçınılmalıdır.
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•

Düzenli kontroller: Kimyasal madde depoları düzenli (periyodik) bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu kontrollerde, gaz silindirleri, yangın söndürücüleri, belirli sıvı içinde saklanması gereken kimyasallardaki sıvı düzeyleri, kullanım süresi dolmuş olan kimyasalların belirlenmesi vb. gibi güvenlik
önlemlerinin alınması yoluna gidilmelidir.

•

Depoya girenlerin kimliği: Kimyasal madde depolarına giriş hakkı sadece
sorumlu kişilere verilmelidir. kuşkusuz okul laboratuvarlarında bu kişiler,
ders sorumlusu öğretmenler ve kimya teknisyenleri ile sınırlandırılmalıdır.

•

Öğrencilerin depoya girmelerine, asla izin verilmemelidir.

•

Güvenli depolama ve acil çıkış: Kimyasal madde depolarında daima kilit
altında tutulması gereken kimyasallar konusunda titiz davranmalı ve bu
maddelerin yeraldığı "dolap veya odacıklardan başka, depo ana girişi de
kilit altında" tutulmalıdır. Ancak kimya depolarında kilitsiz ve tercihen içeriden dışarıya doğru açılan "acil çıkış kapıları" olmalıdır.

Özet
•
•

•
•

•

•

•
•

Laboratuvarlar, güvenli çalışma ortamları sağlayabilmelidirler.
Güvenli çalışma ortamı sağlayabilen laboratuvarlarda; laboratuvar donanımının uygun olması, laboratuvar çalışanlarının ve yardımcı personelin yürütülen
çalışmanın türü ve neden olabileceği olası tehlikeler hakkında bilgili ve eğitimli
olmaları gereklidir.
Laboratuvar kurallarına uyma konuları titizlikle dikkate alınmalıdır.
Çeşitli üretim, araştırma, eğitim laboratuvarları ile kimyasalların yoğun olarak
kullanıldığı küçük işyerleri ve endüstriyel tesislerde kimyasalların bilinçsiz kullanımları, "iş riski" yanısıra "çevre sorunlarına" da neden olabilmektedir.
Batılı ülkelerin çoğunda, "işyerlerinde sağlık ve güvenlik" ile "çevre sorunlarına" yönelik özel yasalar sözkonusudur. Bu yasalar çerçevesinde ve güvencesinde
oluşturulan özel yönetmelikler ve kurallar ise, başta eğitim kurumları olmak üzere
tüm laboratuvar vb. yerlerin "sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları olmalarını
gerekli" kılmaktadır.
Laboratuvarlarda kullanılan kimyasalların veya çalışma sonunda ortaya çıkan
ürün niteliğindeki kimyasalların, patlayıcı, kolay, alev alıcı, yanıcı, toksik,
aşındırıcı, çevre kirletici, kanserojenik veya radyoaktif özellik taşımaları, önemli riskleri oluşturmaktadır.
Güvenli bir laboratuvar çalışmasında, çalışanların olası risklere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları gereklidir.
Güvenli ve sağlıklı bir laboratuvarda havalandırmanın çok iyi olması gereklidir.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

Güvenli ve sağlıklı bir laboratuvarda tüm elektrikli ve diğer donanımın, çalışma öncesi kontrol edilmesi gereklidir.
Güvenli ve sağlıklı bir laboratuvarda, "koruyucu gözlük, eldiven, siper, çeker
ocak, gaz maskesi laboratuvar önlüğü ve yangın söndürücü vb. gibi koruyucu
ve önleyici donanımlardan" yararlanmalıdır.
Güvenli ve sağlıklı bir laboratuvarda "çalışanların yürütülen çalışma ve olası risklerine karşı bilgili ve tehlike anında alınması gereken önlemler hakkında yeterince bilgili olmaları" gereklidir.
Uluslararası yönetmelikler ve yasalar ile ISO, ASTM, DIN vb. standardizasyon
organizasyonları, üretici firmalara "ürettikleri kimyasalları kullanan kişi veya
kuruluşları bilgilendirici ve sözkonusu kimyasalların olası risklerine karşı uyarıcı şekilde etiketlenip, paketleme yükümlülükleri" getirmiştir.
Kurallara uygun olarak etiketlenmiş bir kimyasalın etiketinde; kimyasalın adı ve
alternatif adları; ampirik ve yapısal formülleri; içerdiği safsızlıklıklar ve
saflık yüzdesi; mol kütlesi, yoğunluk, erime ve kaynama noktaları vb. gibi
başlıca fiziksel özellikleri; parlama noktası, tutuşma sıcaklığı vb. gibi başlıca
kimyasal özellikleri; alev alma sınıfını belirleyen kodlar (AI, AII, AIII, B); çevre ve suyu kirletme derecesini belirten kodlar (0, 1, 2, 3, 3*); özel risklerine ilişkin risk kodları (R kodları); taşıdığı riske karşı alınması gereken güvenlik kodları (S kodları); kimyasalın tehlikesini belirten özel semboller; çok reaktif kimyasalların (deaktive edilmelerine) ilişkin kodları; taşınma kodları, depolanma kodları yeralır. Kimyasalların bu şekilde kurallara uygun olarak etiketlenmesi,
kullanan kişiye gerekli tüm temel bilgileri, riskleri ve alınması gereken önlemleri belirterek, risklerin minimize edilmesini sağlamaktadır.
Kimyasalların etiketlerinde yeralan tehlike sembolleri, en cahil kişinin bile
kavrayacağı şekilde basit ve kavranması kolay olacak şekilde seçilmiştir. Bu
sembollerin amacı can ve mal kaybını önlemek ve insan sağlığına ve çevreye
yönelik tehlikelerin önlenmesi veya minimize edilmesini sağlamaktır.
Kimyasalların güvenli koşullarda taşınmalarını sağlamak için, "dokuz ayrı taşınma sınıfı" oluşturulmuş ve "sadece taşınma sınıfları birbirleri ile uyumlu
kimyasalların birlikte taşınmalarına" izin verilmiştir.
Tehlikeli kimyasalların (patlayıcılar, sıkıştırılmış gazlar, kolay alev alan maddeler, peroksitler, radyoaktif maddeler, bulaşıcı hastalıklara neden olabilen maddeler vb.)
taşınmaları, uluslararası kurallar ve ülkelerarası ikili anlaşmalar çerçevesinde
yürütülür. Bu tür maddalaren karayolu taşımacılığında "ADR"; demiryolu taşımacılığında "RID"; denizyolu taşımacılığında "IMGD"; havayolu taşımacılığı "ICAO" ve "IATA" yasa, kural ve yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmelidir.
Atık kimyasalların çevreye, sağlığa ve güvenli çalışmaya yönelik çeşitli zararlarının ortadan kaldırılması için, "özel atık (çöp) toplama kaplarında" biriktirilmeleri gereklidir. Atık kimyasallar çeşitli özelliklerine göre tasnif edilmeli ve başta
"birbirleri ile tehlikeli etkileşimlere neden olabilecek atıkların, asla aynı
kapta toplanmaması" konusu olmak üzere tüm önemli noktaların (riskleri önleme,
yeniden kullanılabilen kimyasalların kurtarılması vb.) dikkate alındığı bir titizlikle
toplanmalıdır.
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•
•

•

İdeal olarak (batılı ülkelerde olduğu gibi) atık toplama kapları dolunca, bu kapların atık imhasında uzman bir şirkete yollanması gereklidir.
Kimyasalların güvenli olarak depolanmalarının sağlanması için, tüm kimyasallar
"onüç depolama sınıfına" ayrılmıştır. İdeal olarak "sadece aynı depolanma sınıfında yeralan kimyasalların, birarada bulunmaları" gereklidir.
Güvenli bir deponun, iyi havalandırılan, karanlık, kuru ve serin bir ortama
uygun biçimde planlanmış ve iyi bir raf düzenine sahip olması; yangına dayanıklı
malzemeden yapılmış kilitli dolap ve odacıklara sahip olması; zeminin meyilli
ve tercihen taş veya betondan olması; tüm stok kimyasallarının kayıtlı, etiketli,
tarih damgalı ve düzenli kontrol altında olması gereklidir.

Değerlendirme Soruları
I.
II.
III.
IV.
1.

Kullanılan kimyasallardan birinin (veya birkaçının) toksik olması,
Kullanılan kimyasallardan birinin (veya birkaçının) kolay alev alması,
Birbirleri ile asla temas etmemeleri gereken kimyasalların, karıştırılmaları,
Laboratuvar atıklarının özel çöp kaplarında toplanması.
Yukarıdakilerden hangisi (hangileri) laboratuvar riski oluşturur?
A. I, II ve IV
B. II, III ve IV
C. III, IV ve I
D. IV ve I
E. I, II ve III

2. Aşağıdaki cümleyi en uygun ifade ile tamamlayınız. Uluslararası yönetmelikler, yasalar ile ISO, ASTM, DIN vb. gibi standardizasyon organizasyonları,
üretici firmalara, ürettikleri kimyasallarını ...................................................... yükümlülüğünü getirmektedir.
A. sadece belirli kimyasal yöntemlerle sentezlemeleri
B. asla toksik madde özelliği taşımama
C. asla çevre kirlenmesine neden olmama
D. içerdikleri yabancı maddeleri ve saflık yüzdelerini belirtme
E. asla aşındırıcı madde özelliği taşımama
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3. I.

Etikette kimyasalın sistematik adı ve bilinen tüm diğer alternatif adları
bulunmalıdır.
II. Etikette, kimyasalın tüm önemli fiziksel (erime noktası, kaynama noktası vb.) özellikleri ile parlama noktası, tutuşma sıcaklığı, patlayıcı sınırları
vb. gibi.
III. Tüm kimyasal özellikleri belirtilmelidir. Tehlike anında, yapılması gereken tıbbi yardım ve hasta bakımı etikette belirtilmelidir.
ISO 9000 vb. standardlara uygun olarak etiketlenmiş bir kimyasal için, yukarıdakilerden hangisi (hangileri) geçerlidir?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I
E. II

4. Aşağıdaki cümleyi en uygun ifade ile tamamlayınız.
Su kirletici olmalarına karşın, suyun çok az kirlenmesine neden olan kimyasallar etiketlerinde .................. su kirletme kodu taşırlar.
A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
E. 3*
5. Aşağıdaki cümleyi en uygun ifade ile tamamlayınız.
15°C sıcaklıktaki suda çözünmeyen ve parlama noktası 21°C'ın altında olan
sıvılar etiketlerinde ................... alev alma kodu taşırlar.
A. AII
B. AI
C. AIII
D. B
E.
6. Aşağıdaki cümleyi en uygun ifade ile tamamlayınız. Su kirliligine sebep olmayan kimyasallar etiketlerinde ........................ su kirletme kodu taşırlar.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
E. 3 ve 2
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7. Aşındırıcı maddelerin etiketlerinde aşağıdaki uyarı sembollerinden hangisi
yer alır?
A.
Xi

B.

C.

D.

E.
8. Etiketinde aşağıda gösterilen ikili uyarı sembolünü taşıyan kimyasal için,
aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
A. Kolay alev alıcı ve tahriş edici madde
Xi
B. Kolay alev alıcı ve yükseltgeyici madde
C. Patlayıcı ve tehlikeli madde
D. Alev alıcı ve aşındırıcı madde
E. Çevre sorunu yaratan ve zararlı madde
9. Aşağıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayınız.
.................. niteliğindeki kimyasallar, ........... kodu ile belirtilen taşınma sınıfında yer alırlar.
A. Gaz, 9
B. Patlayıcı, 1
C. Aşındırıcı madde, 3
D. Zararlı madde, 2
E. Radyoaktif madde, 4
10. Aşağıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayınız.
Tehlikeli kimyasalların .................................... uluslararası .................... kurallarına uygun olarak yürütülmelidir.
A. karayolu taşımacılığı, UNIDO
B. demiryolu taşımacılığı, RID
C. denizyolu taşımacılığı, BM
D. havayolu taşımacılığı, sadece karfo uçaklarında ve ILO
E. denizyolu ve hava taşımacılığı, UN
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11. I.

Birbirleri ile tehlikeli reaksiyonlar veren kimyasallar, aynı atık toplama
kabında biriktirilemezler.
II. Yapılarında halojen içeren (CCl4, CHCl3 vb.) organik çözücüler, aynı
atık toplama kabında biriktirilmelidirler.
III. Çözelti halindeki anorganik tuzlar, pH değerinin yüksek (13-14) olmasına (bazik olmasına) özen göstererek, özel kaplarda biriktirilmelidirler.
IV. Metalik civa ve/veya civa tuzları için özel bir atık toplama kabı kullanılmalıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi (hangileri) doğrudur?
A. I, II, III
B. II, III, IV
C. I, II, IV
D. II, III
E. I, III

12. Aşağıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayınız.
Kimyasalların güvenli depolanmaları için, .......................... maddelerin bir arada bulundurulmaları uygundur.
A. patlayıcılar ile alev alıcı
B. yükseltgenler ile alev alıcı toksik
C. aşındırıcı maddelerle patlayıcı
D. organik peroksitlerle yükseltgen
E. Patlayıcılarla toksik
13. Aşağıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayınız.
Kimyasal madde depolarında ...................................................................
A. raflar her türlü malzemeden, ve her yükseklikte olabilirler.
B. ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bölümlerde, sadece zehirli
maddeler saklanmalıdır.
C. elektrikli cihazların kullanımından, mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
D. işletme kolaylığı gerekcesiyle, bol miktarda kimyasal stoklanmalıdır.
E. patlayıcılar ve alev alıcıların birlikte stoklanmaları için özel odacıklar
bulunmalıdır.
14. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal depoların güvenli koşullarda çalışması
için gerekli değildir?
A. Periodik kontrol
B. Uygun şekilde etiketleme
C. Stok kaydı
D. Tarih damgası
E. Havalandırmanın elektrikli cihazlar aracılığı ile yapılması
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15. Aşağıdaki hangisi kimyasal madde depolarının güvenliği için gerekli değildir?
A. Deponun aydınlık ve büyük olması
B. Deponun nemsiz ve serin olması
C. Deponun tercihen taş veya beton zeminli olması
D. Deponun özel kilitli dolaplara sahip olması
E. Deponun yangına dayanıklı malzemeden özel dolaplar ve odacıklara
sahip olması
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