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AÇIKLAMALAR

KOD 541GI0072

ALAN Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK Gıda Kontrol / Gıda Laboratuvar Teknisyeni

MODÜLÜN ADI Kimya Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlıklar

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, Gıda Teknolojisi Gıda Kontrol dalında
eğitim ve öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış, analiz
öncesi kişisel ve laboratuvar hazırlıklarını yapabilme ve
deney düzeneklerini hazırlayabilme ile ilgili bilgi ve
becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur.

YETERLİK
Kimya laboratuvarında analiz öncesi hazırlıkları

yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam

sağlandığında kurallara uygun olarak kimyasal analiz öncesi
kişisel ve laboratuvar hazırlıklarını yaparak deney
düzeneklerini hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Kurallara uygun olarak kimyasal analiz öncesi kişisel ve

laboratuar hazırlıklarını yapabileceksiniz.
2. Analiz metoduna uygun olarak deney düzeneklerini

hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

ORTAMLARI VE

DONANIMLARI

Kimya laboratuvarında, kağıt, kalem, cam malzeme,
porselen malzeme, saf su, çeşme suyu, fırça, deterjan, piset,
yıkama çözeltisi, eldiven, pipet, pipetlik, büret, spor, kıskaç,
hassas terazi, huni, mezür, damıtma balonu, kıskaç, bek,
lastik hortum, mantarlar, düzsoğutucu, kafesli tel,üç ayak,
termometre, erlen vb.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Gıda laboratuvarlarında bir çok analizler yapılmaktadır. Bu analizler bu alanda
yetişen elemanlar tarafından yapılmaktadır. Laboratuvar personeli analizleri doğru yapmak
ve doğru sonuç almak zorundadır. Bunun için laboratuvar personelinin; laboratuvar ve
kullanılan araç – gereçleri çok iyi tanıması, analizleri hatasız yapabilmesi ve temizlik
kurallarını uygulayabilmesi gerekir.

Bu modül ile analiz öncesi kişisel ve laboratuvar hazırlıklarını yapıp kullanılan araç ve
gereçleri tanıyarak kullanıma hazırlayabilecesiniz. Ayrıca analiz hatalarını en aza indirip
deney düzeneklerini hazırlayabilme bilgi ve becerisini kazanacaksınız.

Bu modülde öğrendiğiniz bilgi ve deneyimi, kazanacağınız yeterlilik ve becerileri gıda
teknolojisi alanında sıklıkla kullanacaksınız.

Modülü başarı ile tamamladığınızda ise analiz öncesi hazırlıkları yapabilen bir eleman
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak
analiz öncesi kişisel hazırlıkları ve laboratuvar hazırlıklarını yapabileceksiniz.

 Kimya laboratuvarında çalışırken dikkat edilecek noktaları araştırınız.
 Sabit tartım işlemi neden önemlidir? Araştırınız.
 Çevrenizdeki gıda işletmelerinde kimya laboratuvarlarında kullanılan alet ve

ekipmanların temizliği nasıl yapılıyor? Araştırınız.
 Araştırmalarınızı sunum haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ANALİZ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Analiz öncesi hazırlıklar, analiz yapımı ve sonucu kadar önemlidir. Zira hazırlıkları iyi

yapılmamış bir analiz bir çok sorun oluşturur. Analizlerin verimli ve güvenilir olması için
analize başlamadan önce yapılacak hazırlıkları şu şekilde gruplandırmak mümkündür:

 Kişisel hazırlıklar
 Laboratuvar hazırlığı

1.1. Kişisel Hazırlıklar

Laboratuvarda çalışan personel öncelikle kişisel temizliğine dikkat etmelidir. Bunun
için kişisel hijyen kuralları yerine getirilmelidir (10.sınıf “İşletmelerde Hijyen ve
Sanitasyon” Dersi, “Personel Hijyeni” Modülü’nde “Kişisel Temizlik Kuralları”
konusunu hatırlayarak kişisel hijyeninizi sağlayınız).

Ayrıca analiz çalışmalarına başlamadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 Ellerde yara, kesik varsa eldiven giyilmeli veya su geçirmeyen yara bandı ile
kapatılmalıdır.

 Laboratuvara girerken mutlaka temiz laboratuvar kıyafetleri giyilmelidir.
 Laboratuvar çalışmalarından önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
 Yapılacak analizin gerektirdiği (maske, gözlük vb.) güvenlik tedbirleri

alınmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Laboratuvar Kıyafetleri ve Taşıması Gereken Özellikler

Gıda laboratuvarlarında laboratuvar kıyafeti olarak genellikle beyaz önlük kullanılır
ve aşağıdaki özellikte olanları tercih edilir.

 Önlük mutlaka temiz ve ütülü olmalı, önlük düğmeleri her zaman kapalı
tutulmalıdır.

 Önlük diz boyunda ve uygun bedende olmalıdır.
 Laboratuvarda kullanılacak önlük cepsiz olmalıdır.
 Önlüğün yanmaz kumaştan olması tercih edilmelidir.
 Laboratuvar önlüğü sadece laboratuvarda giyilmelidir.

Önlük dışında laboratuvarda kullanılan diğer kıyafetler ve özellikleri ise;

 Ayakkabılar, laboratuvarda çalışmaya uygun olmalı, burnu açık ayakkabılar
giyilmemelidir.

 Vücuda, cilt ve göze zarar veren kimyasal maddelerle çalışırken özel maske,
koruyucu gözlük, eldiven veya uygun koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

Resim 1.1 : Koruyucu malzeme kullanma

 Bazı çalışmalarda; özellikle derişik asit ve zehirli gazlarla çalışırken gaz
maskesi kullanılmalıdır.

1.1.2. Çalışma Öncesi Kişisel Analiz Hazırlıkları

Analize başlamadan önce özellikle şunlar yapılmalıdır;

 Laboratuvara temiz bir önlük giyilerek girilmelidir.
 Yapılacak olan analiz föyü çok dikkatli okunmalı. Analizin hangi aşamalardan

geçtiğinin bir listesi yapılmalıdır.
 Laboratuvarda çalışan kişilerin yanında analizle ilgili verileri, tartım sonuçları

ve sayısal değerleri kaydetmek üzere her zaman bloknot, kalem bulunmalıdır.
Sayısal değerler ayrıca analiz kayıt defterine de kaydedilmelidir.
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 Çalışma öncesi ve sonrasında kimya laboratuvarı çalışma kurallarına
uyulmalıdır.

1.1.3. Kimya Laboratuvarında Genel Çalışma Kuralları

Laboratuvarda yapılan çalışmalar dikkat ve özen ile yapıldığı sürece güvenlidir.
Kurallara uyulduğu sürece laboratuvar tehlikeli bir yer değildir. Ancak kurallara uyulmadığı
zaman laboratuvarda yapılan çalışmalar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Öncelikle
laboratuvarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu unutulmamalı, bunun için çalışırken
aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

 Laboratuvara sadece laboratuvar çalışanları girmelidir.
 Laboratuvar sorumlusunun yaptığı görev paylaşımına kesinlikle uyulmalıdır.
 Laboratuvarda analizde kullanılmayan hiçbir şeye dokunulmamalı ve yeri

değiştirilmemelidir.
 Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 Laboratuvarda yüksek sesle konuşulmamalı ve asla şaka yapılmamalıdır.
 Çalışmalarda düzen, dikkat, sabır ve temizlik ön planda tutulmalıdır.
 Laboratuvarda bulunan hiçbir madde ve malzeme laboratuvar dışına

çıkarılmamalıdır.
 Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay (parlama, alev alma, kaza, yangın

vb.) hemen laboratuvardan sorumlu kişiye bildirilmelidir.
 Çalışma sırasında temizlik ve düzene önem verilmeli, deneyde kullanılacak

araç-gereçlerin temiz olmasına ve kullanıldıktan sonra yerlerine kaldırılmasına
özen gösterilmelidir.

 Kimyasal maddelere ve çözeltilere çıplak elle dokunulmamalı, kesinlikle tadına
bakılmamalıdır.

 Aksi söylenmedikçe hiçbir maddenin kokusuna bakılmamalıdır. Kokusuna
bakılmak istendiğinde; maddeyi yüze yaklaştırmadan, kabın üzerinden bir
miktar buhar elle yelpazelenerek buruna doğru gönderilmelidir.

 Cihazların temizliğine ve kullanım talimatına uygun çalıştırılmasına özen
gösterilmelidir.

 Kullanılan kimyasal maddeler ve çözeltiler ile ilgili şişe kapakları her zaman
kapalı tutulmalıdır.

 Bir kimyasal madde veya çözeltiyi bulunduğu kaptan alırken kullanılan araç
daima temiz ve kuru olmalıdır. Aynı araç temizlenmeden başka bir madde ve
çözelti içine sokulmamalıdır.

 Şişelerden madde alırken, şişenin kapağı masaya ters olarak konmalıdır. Aksi
takdirde, kapak yabancı maddeler ile kirleneceği için kapak kapatıldığında şişe
içindeki saf madde veya çözeltiler bozulabilir.

 Kimyasal maddelerin bulunduğu ana şişelere spatül, baget vb. araçlar
sokulmamalıdır. Maddeler önce küçük kaplara az miktarda alınmalı ve buradan
kullanılmalıdır. Ana şişelere karışacak en küçük bir yabancı madde, kimyasalın
saflığının bozulmasına dolayısıyla bütün maddenin ziyan olmasına neden
olabilir.

 Kullanılan kimyasal maddelerin fazlası tekrar ana şişelere konmamalı, başka bir
yerde saklanmalıdır.
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 Kullanmadan önce her kimyasal maddenin etiketi mutlaka kontrol edilmeli ve
dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer etiket yoksa asla kullanılmamalıdır.

 Kimyasal maddelerin çoğu pahalı malzemeler olduğu için gereğinden fazla
kullanılmamalıdır.

 Hazırlanan çözeltilerin üzerine adını ve konsantrasyonunu belirten etiketler
yapıştırılmalıdır.

 Çözeltiler taze olarak hazırlanıp kullanılmalı, koyu renk şişelerde ve güneş
ışığından korunarak saklanmalıdır.

 Kimyasal maddeler alındıktan sonra hemen ağzı kapatılıp yerine kaldırılmalıdır.
 Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır. Çok büyük

tehlikeler yaratabilir.
 Derişik asit ve bazdan çözeltilerinin hazırlanmasında, bu maddelerin üzerine

hiçbir zaman su eklenmemelidir. Çünkü derişik asit ve derişik bazların suda
çözünmesi sırasında meydana gelen ani ısı artışı sıçrama, cam malzemenin
çatlamasına, kırılmasına vb. istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu nedenle bu
maddeler suyun üzerine yavaşça eklenmelidir. Bu çözeltilerin hazırlandığı
kapların ağız kısmını kendimize ya da arkadaşımıza çevirmemeliyiz.

DERİŞİK ASİT VE DERİŞİK BAZLARDA ÖNCE SU SONRA ASİT
VEYA BAZ YAVAŞÇA İLAVE EDİLMELİDİR

 Eter, karbon sülfür, benzin vb. kolay alev alan bileşikler ateşten uzak
tutulmalıdır.

 Zehirli, (karbon monoksit, kükürt dioksit, klor, arsenik, cıva vb.) patlayıcı,
parlayıcı maddelerle ilgili çalışmalar çeker ocak içinde yapılmalıdır.

 Zehirli ve yakıcı çözeltiler, pipetle alınırken asla ağızla çekilmemeli, puar
kullanılmalıdır.

 Asit ve baz gibi maddeler, cilde ve giysilere damladığında veya sıçradığında
hemen bol su ile yıkanmalıdır.

 Deney tüpünün ısıtılması gerektiğinde, ısıtırken tüpün ağzı yönünde herhangi
bir kişi bulunmamasına dikkat edilmelidir.

 Sıcak malzemeler elle tutulmamalı, maşa kullanılmalıdır.
 Çalışma masasına kimyasal madde döküldüğünde hemen temizlenmelidir.
 Bakır, gümüş, cıva gibi maddelerin bileşikleri asla lavaboya dökülmemeli, artık

şişelerinde toplanmalıdır.
 Uzun zaman alan ısıtma ve buharlaştırma işlemlerinde düzeneğin başından

kesinlikle ayrılmamalıdır.
 Kimyasal maddeleri bir yerden başka bir yere taşırken dikkatli olunmalıdır.

Mümkün olduğu kadar kalabalıktan uzak bir yol izlenmeli ve kap iki elle
tutulmalıdır.

 İçerisinde kimyasal madde bulunan tüpün ağzı parmakla kapatılarak
çalkalanmamalıdır.

 Katı maddeler tüp içine konarken kenarından yavaş yavaş kaydırarak konulmalı,
sıvı maddeler ise kenarından damla damla akıtılmalıdır.

 Cam kırıkları, kağıtlar vb. gibi atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalı, katı
kimyasal maddeler ise toplama kabında toplanmalıdır.
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 Zehirli kimyasal atıklar lavaboya değil özel şişelere dökülmelidir.
 Laboratuvardan ayrılmadan önce kullanılan tüm araç gereçler temizlenip

yerlerine kaldırılmalı, tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalı, elektrik şalteri,
su ve hava gazı musluklarının kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

1.2. Analiz Öncesi Laboratuvar Hazırlıkları

Laboratuvarlarda yapılan her tür çalışma, çeşitli riskleri de beraberinde getirebilir. Bu
nedenle laboratuvar çalışmalarımızın verimli olması ve bir kazaya neden olmadan
sonuçlandırılması ana hedefimiz olmalıdır. Laboratuvar kazalarının büyük bir bölümü, insan
hatasından kaynaklanmaktadır.

İnsan hataları; ortamın tanınmaması, madde ve malzemelerin doğru kullanılmaması ve
ihmallerden kaynaklanır.

Bu nedenle yapacağınız analizin en ince ayrıntılarına kadar önceden iyi planlanması
hayati önem taşır. Bunun için de;

 Laboratuvara her girişte herhangi bir aksaklığın olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

 Analiz yapılacak masa temizlenmeli, üzerinde hiçbir şey bulunmamasına dikkat
edilmelidir.

 Analizde kullanılacak araç ve gereçlerin (cam malzeme, ısıtıcı, etüv vb.) listesi
yapılmalı, bunların sağlam, temiz ve güvenli olup olmadığı kontrol edilerek
kullanıma hazır hale getirilmelidir.

 Analizde kullanılacak kimyasal maddelerin listesi yapılmalı, kimyasalların
etiketleri dikkatle okunmalı ve bu maddelerin özellikleri ( zehirli, yanıcı, yakıcı,
patlayıcı vb.) araştırılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

 Analizde kullanılacak çözeltiler, “Çözelti Hazırlama” Modülü’nde anlatıldığı
şekilde hazırlanmalı ve etiketlenmelidir.
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Patlayıcı
Sıkıştırılmış yanmayan

gazlar Parlayıcı sıvılar: Parlayıcı

Parlayıcı katılar
Kendiliğinden yanmaya

müsait katılar veya atıklar
Suyla temas alinde parlayıcı

gazlar bırakan maddeler veya
atıklar

Oksitleyici Organik peroksitler Toksik

Enfeksiyöz maddeler Radyoaktif maddeler Korozif maddeler

Zararlı madde
Tahriş edici madde

Ekotoksik (çevre için tehlikeli)

Tablo 1.1: Tehlikeli kimyasal işaretleri
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Laboratuvar kazalarının büyük bir bölümü, çalışma ortamının tanınmamasından ve
çalışma ortamının yapılan çalışmalar için yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle analiz çalışmalarına başlamadan önce laboratuvarın fiziki durumu iyi tanınmalı ve
tehlike anında nasıl davranılacağı önceden tasarlanmalıdır. Bunun için de aşağıdaki hususlar
dikkate alınmalıdır:

 Elektrik ana şalterleri ile gaz, su vanasının yerleri ve nasıl kapatılacağı
bilinmeli,

 Gaz tüplerinde kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli,
 Çalışma ortamının havalandırılması yapılmalı,
 Çeker ocak yerleri ve kullanıma hazır olup olmadığı kontrol edilmeli,
 Işıklandırma ile laboratuvar banko ve zemin durumunun kontrolü yapılmalı,
 Atıkların muhafaza edileceği yerler kontrol edilmeli,
 Laboratuvarda kullanılan raf ve dolapların güvenli olup olmadığı kontrol

edilmeli,
 Tehlikeli kimyasal maddelerin üzerinde gerekli uyarı ve ikaz işaretleri kontrol

edilmeli,
 Çalışma ortamında yanıcı, patlayıcı, yakıcı ve benzeri diğer tehlikeli maddelerin

olup olmadığı kontrol edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı,
 Laboratuvarda bulunan cihazlar kontrol edilmeli, çalışır durumda olmaları

sağlanmalı,
 İlk yardım malzemeleri bulunmalı ve nasıl kullanıldığı öğrenilmeli,
 Her çalışan için koruyucu malzemelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli,
 Yangın söndürücülerin yeri ve nasıl kullanılacağı bilinmeli,
 Yangın çıkış kapısı ve yangın merdiveninin kontrolü yapılmalı,
 Tüm personel laboratuvar güvenliği konusunda bilgilendirilmelidir.

Çalışmaya başlamadan önce yukarıda belirtilen genel fiziki koşullar gözden
geçirilmeli varsa eksikler tamamlandıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.

Analizde kullanılacak malzemelerin listesi çıkarıldıktan sonra da bunların sağlam ve
güvenli olup olmadıklarının kontrolü yapılmalıdır.

1.2.1. Kimya Laboratuvarında Kullanılan Cam Malzemeler ve Özellikleri

Kimya laboratuvarlarında en çok kullanılan malzemeler cam malzemelerdir. Cam
malzemelerin dayanıklılığı ve kullanım yerleri üretildiği camın kalitesine göre değişir.
Kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemelerin çoğu borosilikat veya soda camından
yapılmış olan malzemelerdir. Günümüzde birçok laboratuvarda aşağıdaki üstünlüklerinden
dolayı borosilikat camı kullanılmaktadır.

 Sıcaklık ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı ve etkisizdir (inert).
 Isı genleşme katsayısı düşüktür.
 Ani ısı farklılıklarına dayanıklıdır.
 Patlama riski azdır.
 Daha kalın ve daha sağlam cam malzeme yapımına uygundur.
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Kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemeler şunlardır:

 Mezür (ölçü silindiri): Gövdesi silindir şeklinde, dibi düz olan, belirli hacimde
ve derecelendirilmiş cam kaplardır. 1-2 cm3 ‘den 2000 cm3’e (1L ) kadar değişik
hacimlerde olan mezürler vardır. Mezürler çok hassas ölçü kapları değildir.

Laboratuvarlarda sıvıların yaklaşık hacimlerinin ölçülmesinde ve aktarılmasında
kullanılırlar. Kapaklı ve kapaksız olanları vardır. Ölçüm yaparken çapı dar olan (uzun form)
mezürler tercih edilmelidir.

 Balon joje (ölçü balonu): Dibi düz, gövdesi yuvarlak, üst kısmı silindirik, uzun
dar boyunlu ve burada hacim çizgisi bulunan, hacim ölçümünde kullanılan
kapaklı cam kaplardır. Değişik hacimlerde, ağızları şilifli ve şilifsiz olanları
vardır. Balon joje ile sıvıların hacimleri hassas olarak ölçülür. Balon jojenin
içine konulacak sıvının sıcaklığı balon jojenin üzerinde belirtilen sıcaklıkta
olmalıdır. Bu ısı genellikle 20 0C dir.

Balon jojeler seyreltme ve belirli hacimde çözelti hazırlama işlemlerinde kullanılır.

 Balon: Dibi düz veya yuvarlak, gövdesi şişkin, dar ve kısa boyunlu cam
malzemelerdir. Değişik hacimde olanları vardır.

Genellikle ısıtma, kaynatma işlemlerinde ve geri soğutucuya takılarak çeşitli deney
düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılır.

 Damıtma (destilasyon) balonu: Dip ve gövde kısımları yuvarlak, genellikle
boyun kısımlarının yan taraflarında çıkış borusu olan cam kaplardır.

Katı ve sıvı karışımları veya kaynama noktaları farklı sıvıların birbirinden ayrılması
işlemlerinde kullanılır.

 Destilasyon (fraksiyon) başlıkları: Ayrımsal damıtma işlemlerinde kullanılan
cam malzemelerdir. Borunun içi, baget parçaları ile doldurulur. Alt ucu bir tıpa
yardımı ile bir balona takılır. Üst ucuna termometre yerleştirilir. Yan boru da
soğutucuya bağlanır.

 Toplama başlığı: Yoğunlaşarak karışımdan ayrılmış olan sıvıyı toplamak
amacıyla kullanılan cam malzemelerdir.

 Beher (beherglas): Altı düz, bardak şeklinde silindirik cam kaplardır. Sıvının
kolayca akmasını sağlamak için ağız kısmında oluklu bir çıkıntısı vardır.
Değişik boy ve hacimde (5 ml’den 5000 ml’ye kadar değişen) olanları vardır.

Maddelerin karıştırılması, aktarılması, çözelti hazırlama, ısıtma ve diğer işlemlerde
kullanılır.

 Erlen (erlen mayer): Dibi düz, gövdesi konik, boyun kısmı dar ve silindirik
cam kaplardır. Değişik boy ve hacimde, kapaklı, şilifli ve şilifsiz olanları vardır.

Titrasyon işleminde, çözelti hazırlamada ve daha birçok işlemlerde kullanılır.

 Nuçe erleni: Süzme işleminde kullanılır. Değişik hacimde olanları vardır.

 Huni: Dar boyunlu kaplara sıvıların aktarılmasında, katı ve sıvı karışımları
birbirinden ayırmak için süzme işlemlerinde kullanılır. Değişik çapta olanları
vardır.
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 Ayırma hunisi: Dar ağızlı ve kapaklı, oval gövdeli, alt kısmı ince ve uzun,
musluklu cam malzemelerdir.

Birbirine karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon (çekme) işlemlerinde
kullanılır.

 Baget (cam çubuk ): Karıştırma işlemlerinde kullanılan içi dolu cam
çubuklardır. Çeşitli çapta ve boyda olanları vardır.

 Saat camı: Toz halindeki kimyasal maddelerin tartılmasında ve etüvde kurutma
işlemlerinde kullanılır. Ayrıca bazı analizlerde kapak olarak da kullanılır.

 Piset: Laboratuvarlarda genellikle saf su ve bazı durumlarda da yıkama çözeltisi
kullanımı için gerekli kaplardır. Yayagın olarak plastikten yapılanları
kullanılmaktadır.

 Deney tüpleri: 100 0C sıcaklığa dayanabilen, içi boş, bir ucu kapalı, uzun
silindir şeklinde cam malzemelerdir. Çeşitli ebatlarda olanları vardır. En sık
kullanılanları 15x1.5 cm ebadında olanlarıdır. Kalitatif analizlerde basit tanıma
deneylerinde kullanılır. Tüpe konulacak sıvı maddeler ve çözeltiler, tüpün 1/4'
ini geçmemeli ve analizlerden sonra tüpler hemen yıkanmalıdır.

 Santrifüj tüpü: Santrifüjde karşılaşacakları tazyike dayanıklı, dip kısmı sivri,
konik veya silindirik şeklinde cam malzemelerdir. Plastik olanları da vardır.
Kalitatif analizlerde çökelek ve çözeltiyi ayırmak amacıyla santrifüjleme
işlemlerinde kullanılır.

 Reaktif şişeleri: Silindirik şeklinde, boyunları dar, cam veya plastik kapaklı
cam malzemelerdir. Renkli ve beyaz olanları vardır. Hacimleri 25 ml’den 1000
ml’ye kadar değişir. Hazırlanan reaktiflerin saklanmasında kullanılır. Işıktan
etkilenen reaktifler renkli şişelerde saklanır.

 Damlalıklı şişeler: Genellikle 50 ml’lik hacimde renksiz veya koyu renkli
camdan yapılmış, kapakları oluklu şişelerdir. Çözeltiler, boya solüsyonları ve
indikatörler için kullanılır. Şişe eğildiği zaman içindeki sıvının damla damla
akmasını sağlarlar.

 Kristalizuvar: Soğutma ve kristallendirme işlemlerinde su banyosu olarak
kullanılan büyük cam kaplardır.

 Pipetler: Belli hacimdeki sıvıların bir yerden başka bir yere aktarılması
amacıyla kullanılan içi boş özel cam borudan yapılmış hacim ölçme araçlarıdır.
Pipetlerin mililitre taksimatlı olanları olduğu gibi, sadece belli hacimleri ölçmek
için kullanılanları da vardır. Laboratuvarlarda en çok kullanılan dereceli,
otomatik ve tek kullanımlık pipetlerdir. Hangi hacim için olduğu ve ayarlandığı
sıcaklık üzerinde yazılıdır.

 Büretler: Bir ucu açık diğer ucunda sıvının akışını kolayca kontrol edebilmek
için bir kapama musluğu bulunan, milimetre taksimatlı uzun bir cam borudan
yapılmış hacim ölçüm araçlarıdır. Genellikle 25-50 ve 100 ml hacmindedirler.
Bazı büretlerde okumayı kolaylaştırmak için şerit bulunur. Ayrıca otomatik ve
dijital göstergeli büretler de bulunmaktadır.
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Titrasyon işlemlerinde sıvıların hacimlerini ölçmek için kullanılırlar.

 Desikatör : Kapak ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluşan cam kaplardır.
Gövdede kurutucunun konduğu bölme ve gözenekli porselen bir altlık bulunur.
Nemden korunacak maddeler bu altlık üzerine konur.

Desikatörler; sıcak cisimlerin veya kapların kuru bir atmosferde soğutulmasını
sağlamak için ya da kurutulmuş alet ve maddeleri kuru halde muhafaza etmek amacıyla
kullanılırlar.

Desikatörün içindeki havanın kuruluğu “kurutucu” adı verilen nem çekici maddelerle
sağlanır. En çok kullanılan kurutucu maddeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Silikajel

Derişik sülfürik asit (H2SO4)

Susuz kalsiyum klorür (CaCl2)

Susuz kalsiyum sülfat (CaSO4)

Fosfor pentaoksit (P2O5)

Tablo 1.2: Nem çekici maddeler

 Desikatörün kullanıma hazırlanması :
o Desikatörü ilk kullanıma hazırlamak için kapağı açıldıktan sonra

içi tamamen boşaltılır.
o Önce su, daha sonra gerekiyorsa deterjan veya sabunla yıkanır.
o Kurulandıktan sonra tamamen kurutulur.
o Huni şeklinde katlanmış kağıt parçası yardımıyla nem çekici

madde kurutucu bölmesine konur. Porselen altlık kapatılır.
o Desikatördeki havanın nemden arındırılması için 2-3 saat bekletilir.

Desikatör kullanıma hazırdır.

 Düz soğutucu : Destilasyon (damıtma) işlemlerinde çözücü buharlarının saf
olarak elde edilmesinde veya kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvı
karışımların destile edilerek (damıtılarak) birbirinden ayrılması amacıyla
kullanılırlar.

Düz soğutucular iç içe geçmiş iki cam borudan oluşmuştur. Dış borudan soğutma
suyu, iç borudan da yoğunlaştırılacak buhar geçirilir. Dışarıdaki borudan soğuk su dolaşı iç
borudan geçen buharların soğuyarak yoğunlaşmasını sağlar. Dış borudan geçirilen soğutma
suyunun hava kalmayacak şekilde dolaşımı sağlanmalıdır. Bu nedenle düzeneğe 45 0C lik
eğimle monte edilmelidirler. Soğuk su girişi soğutucunun alt kısmında, çıkışı ise üst
kısmındadır. Düz soğutucular genellikle destilasyon balonu ile birlikte kullanılırlar.

 Geri Soğutucu : Bazı deneylerde kaynatma işlemi sonucunda oluşan çözücü
buharlarının tekrar yoğunlaştırılarak geri kazanılması amacıyla kullanılırlar.
Yapısı düz soğutucular gibidir. Ancak içteki boru düz değil bullu ya da
spiraldir. Düzeneğe dik olarak monte edilirler. Düz soğutuculardaki gibi
soğutma suyunun girişi alttan, çıkışı ise üst kısımdan olmaktadır.
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 Termometre : Sıcaklık ölçüm işlemleri için kullanılan, içerisinde cıva veya
renklendirilmiş alkol bulunan cam malzemedir. Geniş bir ölçüm aralığı ( -38 0C
ile 360 0C) sağlayabilmesi nedeni ile laboratuvarlarda sıcaklık ölçüm
işlemlerinde genellikle cıvalı termometreler tercih edilmektedir.

Ayırma hunisi

Mezür ve erlen

Balon, spor, ayak, erlen, halka,
düz soğutucu, sac ayak, kafesli

tel

Balon joje ve mezür

Kül ve kurutma krozeleri

Erlen, Balon
joje,damlalık,saklama şişesi, tüp

beher

Pipet,erlen

maşa

Puar
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Desikatör

deney tüpleri ve tüplük Termometre

Balon Pens ve deney tüpü Dijital büret

Büretler Pipetler

Huniler

Damıtma balonu Soğutucular Düz soğutucu
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Toplama başlığı
Spatül

Pipet pompası

Resim 1.2: Kimya laboratuvarında kullanılan araçlar

 Cam malzemeleri kullanırken dikkat edilecek noktalar :

 Balon, erlen, beher ve tüp dışındaki cam malzemelerde ısıtma işlemi
yapılmamalıdır.

 Cam kaplarda ısıtma yaparken ısının her tarafa düzenli olarak yayılması
ve cam kapların çatlayıp, kırılmasını önlemek için kafesli tel
kullanılmalıdır.

 Cam kaplarda ısıtma yaparken kabın kapağının açık olmasına dikkat
edilmelidir. Aksi halde buhar basıncının artması sonucunda tehlikeli
kazalar olabilir.

 Kaynatma işlemi yaparken kaynamanın düzenli olması, taşma ve
sıçramayı önlemek için cam kabın içine birkaç tane kaynama taşı
(mercimek büyüklüğünde yuvarlak cam parçaları) konulmalıdır.

 Düzenek hazırlarken bağlantı için kullanılan cam borular lastik tıpalara
takılırken kalınlıklarının uygun olmasına dikkat edilmelidir.

 Cam borunun dış yüzeyine gliserin veya vazelin sürülerek
kayganlaştırılmalı ve yavaşça çevrilerek tıpaya takılmalıdır.

 Bazik çözeltiler musluklu ve kapaklı cam kaplarda uzun süre
bırakılmamalıdır. Aksi halde kapak ve musluklara yapışarak, açılmasını
güçleştirir. Böyle bir durumda bu kısımlar sıcak suda bir süre tutularak
açılmalıdır.

 Cam kapların etüvde kurutulması gerektiğinde kapak ve musluklar
çıkartılarak kurutulmalıdır. Yoksa kapak ve muslukların açılması
güçleşir.

 Cam kaplarda alkali metallerin bazları (NaOH, KOH) uzun süre
tutulmamalıdır. Aksi halde bu maddeler camı çok az da olsa çözerler ve
aşınmasına neden olurlar.

 Uzun süre kullanılmayacak musluklu veya cam kapaklı malzemelerin
kapak ve muslukları çıkartılıp, bir kağıt ile sarılarak saklanmalıdır.

 Kırık ve çatlak cam malzemeler kullanılmamalıdır.
 Cam kırıkları lavaboya değil, çöpe atılmalıdır.
 Balonjoje, pipet, mezür gibi ölçü kapları etüvde kurutulmaz. Isının etkisi

ile cam genleşeceğinden ölçüleri değişir. Bu malzemelerin kalibrasyon
sertifikası bulunmalı ve değerleri bilinmelidir.
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 Cam malzemeler 500 0C civarında yumuşamaya başladıkları için bu
malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki fırınlara konulmaları doğru değildir.

 Laboratuvardaki bütün cam malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
Temizliğin analizdeki önemi unutulmamalıdır.

1.2.2. Kimya Laboratuvarda Kullanılan Diğer Alet ve Ekipmanlar

 Bunzen beki : Hava gazı, doğal gaz veya bütan gaz ile çalışan ayarlı alev
verebilen bir araçtır. Laboratuvarlarda yakma ve ısıtma işlemlerinde
kullanılırlar. Üzerinde gaz giriş borusu, gazın hızını ayarlayan küçük bir vana
(gaz musluğu), gövde kısmında ise gazın yanması için gerekli havanın girmesini
sağlayan hava bileziği (hava kapağı) bulunur.

Bekin tam ve doğru şekilde yandığı içte mavi bir alev ile bunun dışında sarı bir alev
halkasının oluşmasıyla anlaşılır. Bekin en fazla ısı verdiği nokta mavi ile sarının kesiştiği
noktadır.

Kazalara neden olmamak için bekle çalışırken dikkatli olunmalıdır. Bunun için;
 Beki yakmadan önce ana gaz vanası açılır.
 Kaçak olup olmadığı ve hava bileziğinin kapalı olup olmadığı kontrol

edilir.
 Gaz musluğu açılarak bek yakılır.
 Hava bileziği döndürülerek istenilen alev elde edilene kadar hava ayarı

yapılır.
 Bek ile çalışma bittikten sonra önce hava bileziği sonra gaz musluğu, son

olarak da ana gaz vanaları kapatılır.

 Üç ayak : Isıtma ve kaynatma işlemlerinde bunzen bekinin üzerine konularak
beher, erlen vb. malzemeleri sabit bir şekilde tutmak için kullanılır.

 Kafesli tel : Bunzen beki üzerinde ısıtacağımız cisimlere ısının yavaş ve her
tarafına eşit dağılmasını, ayrıca cam malzemelerin çıplak alevde kırılıp
çatlamasını önlemek amacıyla üç ayak üzerine konularak kullanılan bir araçtır.

 Spor (mesnet = destek) : Demir bir tabla ve bu tablaya monte edilmiş demir bir
çubuktan meydana gelir. Kelebek, kıskaç, halka gibi malzemelerin tutturulması
ve bazı deney düzeneklerinin kurulması amacıyla kullanılır.

 Kıskaç : Çeşitli düzeneklerin kurulması esnasında bir takım araçları sabitlemek
için spora monte edilerek kullanılır.

 Kelebek : Şekli kelebeğe benzeyen özellikle büretlerin desteğe tutturulmasına
yarayan araçlardır.

 Halka : Genellikle süzme işlemlerinde huninin takılmasını sağlayan ve spora
monte edilen araçlardır. Değişik çapta olabilirler.

 Spatül : Bir ucu düz diğer ucu kaşık şeklinde paslanmaz çelikten yapılmış bir
gereçtir. Kimyasal maddelerin, numunelerin el değmeden alınması ve tartılması
amacıyla kullanılır.
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 Pens : Çeşitli madde ve malzemelerin tutulması amacıyla kullanılan paslanmaz
çelikten yapılmış metal malzemedir.

 Tüplük : Deney tüplerini koymak amacıyla tahta, metal ve plastikten yapılmış
gereçlerdir.

 Maşalar : Erlen, kroze vb. sıcak malzemelerin taşınmasında, tüp gibi cam
malzemelerin ise ısıtılması sırasında tutmak amacıyla kullanılır. Tahta ve metal
olanları vardır.

 Havan : Laboratuvarlarda katı kimyasal maddelerin veya numunelerin
parçalanarak toz haline getirilmesi amacıyla kullanılan porselen bir araçtır.
Havanlar kullanıldıktan sonra hemen yıkanmalıdır.

 Fırçalar : Deney tüpü ve diğer cam malzemelerin yıkanması amacıyla
kullanılır. Metal bir tel ve ucu kıl keçeden yapılmıştır. Cam malzemelerin
boyutlarına göre değişik uzunlukta olanları vardır.

 Puar : Pipetlerin arkasına takılarak sıvı veya çözeltilerin pipetlenmesinde
kullanılan plastik malzemelerdir.

 Kil üçgen : Isıtma işlemlerinde porselen kroze gibi küçük malzemelerin üç
ayak üzerine düzgün yerleştirilmesi amacıyla kullanılır. Üçgen şeklinde, üç
kenarı porselen ve telden yapılmış gereçlerdir.

 Tıpalar : Değişik şekil ve büyüklükte olup, bazı cam malzemelerin ağzını
kapatmak için kullanılır. Mantar ve lastik şeklinde olanları vardır. Lastik tıpalar
bazı düzeneklerin hazırlanmasında bağlantı amacıyla da kullanılır.

 Su trompu : Laboratuvarlarda vakum yapmak amacıyla kullanılan camdan ya
da metalden yapılmış gereçtir. Su trompunun vakum oluşturabilmesi için kısa
bir hortumla musluğa bağlanır. Trompun orta çıkışı da yine hortum veya cam
bir boru yardımı ile nuçe erlenine bağlanır. Musluk açıldığında trompun alt
çıkışından su hızla akarken ortadaki bağlantı yardımıyla nuçe erleni içersinde
vakum oluşması sağlanır.

 Krozeler : Laboratuvarlarda çok sık kullanılan temel araçlardan biridir. Değişik
büyüklükte olanları vardır. Krozeler metal, porselen ve süzgeçli krozeler olmak
üzere üç gruba ayrılır.
 Porselen krozeler : Ateşe dayanıklı kilden yapılmış iç ve dış kısımları

sırlanmış malzemelerdir. Gravimetrik analizlerde, kül etme işlemlerinde
kullanılır.

 Metal krozeler : En çok kullanılanları nikel, platin ve demirden yapılmış
olanlarıdır. Genellikle analiz örneğinin çözünürleştirilmesinde kullanılır.

 Süzgeçli krozeler : Camdan ve porselenden yapılmış, alt kısımları süzme
işlemine uygun olarak gözenekli yapılmış krozelerdir. Genellikle süzme
işlemlerinde süzme amacıyla kullanılırlar.

 Hortumlar : Laboratuvarda su, gaz bağlantılarını yapmak, ayrıca çeşitli
düzeneklerde bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan malzemelerdir.



18

 Çeker ocak : Tüm laboratuvarlarda çeker ocak bulunması gerekir. Genellikle
camdan yapılmış kapaklı ve içinde havalandırma tertibatı bulunan kabinlerdir.
Zehirli buharların uzaklaştırılmasında ve laboratuvarın havalandırılmasında
kullanılırlar. Laboratuvarlarda yanıcı, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli
gazlarla çalışırken çeker ocak içinde çalışılmalıdır.

 Hassas teraziler : Laboratuvarlarda kullanılan en önemli araçlardan biridir.
Hassas teraziler en az on binde bir gram (1/10.000 veya 1/10 mg ) düzeyinde
tartım yapabilen terazilerdir. Teraziler çalışma prensipleri ve özelliklerine göre
elektrikli ve elektriksiz, dijital veya göstergeli, tek ve çift kefeli teraziler olarak
çeşitli gruplara ayrılabilirler.

 Kullanımı :
o Teraziler özel odalarda düz ve sarsıntısız bir yere yerleştirilir.
o Vidalı ayakları ile su terazisi ayarlanır. Terazinin her kullanımdan

önce ayarı yapılmalıdır.
o Fiş prize takıldıktan sonra ısınması için bir süre beklenir.
o Terazi açma – kapama düğmesine basılarak çalıştırılır.
o Cihaz çalıştıktan sonra kendini kalibre eder. Yani otomatik olarak

fonksiyonlarını kontrol eder. Kalibrasyon işlemi bittiği zaman
ekranda 0-0000 g yazısı görülür.

o Darasız tartım yapılacaksa dara kabı kefeye konduktan sonra dara
düğmesine basılarak ekranın tekrar sıfırlanması beklenir. Daha
sonra istenilen miktarda tartım yapılır.

o Tartım bittikten sonra bir sonraki kullanım için terazi uyku
modunda bekletilir. Fişi prizden çekilmemelidir. Kullanımı
bittikten sonra, bir fırça yardımıyla ya da hafif nemli bir bezle
terazinin temizliği yapılır. Kılıfı örtülerek muhafaza edilir.

 Hassas terazilerin kullanımında dikkat edilecek hususlar
o Terazi her zaman düz ve sarsıntısız bir yere yerleştirilmelidir.
o Hava akımından, direkt güneş ışığından, etüv, su banyosu vb.

araçlardan kaynaklanan ısı ve tahrip edici dumanlardan (asit
buharları ve metalleri aşındırıcı gazlar) korunmalıdır.

o Her tartımdan önce terazinin ayarı mutlaka kontrol edilmelidir.
o Terazi içinde mutlaka nem çekici madde (genellikle CaCl2)

bulundurulmalıdır.
o Hatayı azaltmak için analiz süresince tartımlar aynı terazide

yapılmalıdır.
o Tartılacak madde kefenin tam ortasına konmalıdır.
o Tartılacak madde doğrudan terazi ile temas ettirilmemeli, saat camı

veya benzeri bir kap ile tartılmalıdır.
o Tartım sırasında terazinin kefesinin kapağı mutlaka kapalı

olmalıdır.
o Tartılacak madde temiz, kuru ve oda sıcaklığında olmalıdır.
o Terazinin içine dökülen bir madde hemen temizlenmelidir.
o Terazi, haftada bir kez standart ağırlık kontrolü ile kontrol

edilmeli, ağırlık arasında fark varsa yetkili servise bildirilmelidir.
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o Terazinin yılda en az bir kez yetkili servis tarafından kalibrasyonu
yapılmalıdır.

o Tartımlarda kullanım talimatına uyulmalıdır.

 Santrifüj : Bir çözeltideki katı maddeleri sıvı kısımdan kabaca ve çok çabuk
ayırmak amacıyla kullanılır. Santrifüj tüplerini yerleştirmeye yarayan hazneleri
bulunan ve dakikada onbinlerce devir yapabilen elektrikli cihazlardır.
Santrifüjün yüksek hızla dönmesi sırasında, tüp içindeki katı kısım merkezkaç
kuvveti nedeniyle tüpün dibine toplanarak sıvı kısımdan ayrılır.

 Santrifüj İle Çalışırken Şu Noktalara Dikkat Edilmelidir:

o Kırık ve çatlak tüpler kullanılmamalı.
o Santrifüj tüpleri hazneye karşılıklı yerleştirilmeli ve eşit ağırlıklı

olmalıdır.
o Tüp ağız kısmından en fazla 2 cm aşağıya kadar doldurulmalıdır.
o Tüplerdeki sıvı düzeyi karşılıklı olarak eşit olmalıdır.
o Cihaz çalışırken kapağı açılmamalı ve durdurmak için elle

tutulmama, kendi durması beklenmelidir.
o Santrifüjleme sırasında tüpler kırıldığında hemen kapatılmalı,

temizlendikten sonra tekrar çalıştırılmalıdır.
o Uzun tüpler kullanılmamalıdır.
o Kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
o Kullanım talimatında belirtilen şekilde temizliği yapılmalıdır.

 Etüv : Çeşitli madde, malzeme ve analiz numunelerinin kurutulması amacıyla
kullanılan cihazlardır. Etüv ile en fazla 300 0C civarında sıcaklığa ulaşılabilir.

Etüvlerin dış kısmı metalden yapılmıştır. İç kısmında ısıtıcı rezistansları ve
malzemeleri koymak için rafları bulunur.

Etüv kullanılırken kapağı sık sık açılmamalı, kapak açık bırakılmamalıdır. İşi bittikten
sonra kapatılıp, fişi prizden çıkarılmalı ve temizliği yapılmalıdır. Etüve kurutma işlemi için
yerleştirme hava akımı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Etüvü kullanırken ve temizlerken kullanma talimatlarına uyulmalıdır.

 Su banyosu : Genellikle 4-5 gözlü dikdörtgen prizma şeklinde olup dış kısmı
paslanmaz çelikten yapılmıştır. İç kısmında suyun ısıtılmasını sağlayan
rezistanslar, dış kısmında ise açma – kapama düğmesi, sıcaklık ayar düğmesi ve
termostatı bulunur. Sıcaklık limitleri 0-100 0C arasındadır. Genellikle 50-70 0C
arasındaki ısıtma işlemlerinde, yanıcı ve parlayıcı maddelerin
buharlaştırılmasında ve gravimetrik analizlerde çökeleğin olgunlaştırılmasında
kullanılır. Su banyolarında saf su kullanılmalı ve sürekli yenilenmelidir.
Kullanım talimatlarına uyulmalı, düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir.

 Kül fırını : Yüksek sıcaklık gerektiren ısıl işlemlerde özellikle gravimetrik
analizlerde tayin edilecek maddenin yakılarak kül edilmesi amacıyla
kullanılırlar. Dış kısmı paslanmaz çelikten, iç kısmı ateşe dayanıklı tuğlalar ile
kaplanmıştır. İçinde ısıtıcı rezistansları ve krozeleri koymak için bir bölüm
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vardır. Dış kısmında ise açma – kapama düğmesi, belirtilen sıcaklık derecesinde
çalışmasını sağlayan termostatı ve iç sıcaklığı gösteren bir termometre bulunur.

Kül fırınlarında 1200 0C’ye kadar sıcaklık elde edilebilir. Kullanma talimatlarına
uyulmalı ve işi bittikten sonra temizliği yapılmalıdır.

 Manyetik karıştırıcılar : Hem ısıtma hem de karıştırma işlemlerini yapan
elektrikli aletlerdir. Bir çözeltide bulunan maddelerin iyice erimesi ve
karışmasını sağlamak için kullanılırlar. Sıcaklık ve devir sayısı cihaz içinde
bulunan kontrol düğmeleri ile ayarlanabilir. Cihazın üst kısmında bir tabla
bulunur. Tablanın altında bir motor yardımıyla döndürülen mıknatıs bir çubuk
bulunur. Çözelti içerisine daha iyi karışmasını sağlamak için küçük bir demir
çubuk (manyetik balık) atılır ve manyetik karıştırıcının üzerine konur. Cihaz
çalıştırılır. Cihaz çalışırken mıknatıs demir çubuğu döndürür, bunun etkisiyle de
çözelti kısa sürede tamamen karışmış olur.

 pH metre : Çözeltilerin pH’larını ölçmede ve tampon çözelti hazırlamada
kullanılan cihazlardır. Hidrojene hassas elektrotu vardır. Elektrot çabuk
kuruduğu için sürekli olarak 0,3 M KCl içinde veya üretici firma tarafından
üretilen özel solüsyonu içinde tutulmalıdır. pH metrenin her gün standart test
çözeltileri ile (en yaygın kullanılanları : 4.00-7.00-11.00) kalibrasyonu
yapılmalıdır. Kalibrasyonu yapıldıktan sonra elektrot yumuşak bir bezle silinir
ve ölçülecek olan sıvıya daldırılır. Skalada okunan değer o çözeltinin pH’sıdır.
Saf suyla iyice temizlendikten sonra elektrot saf su dolu kabın içinde olacak
şekilde statifine (sabitleştirici) yerleştirilir.

pH metre kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve temizliği kullanım
talimatında belirtilen şekilde yapılmalıdır.

 Saf (destile) su cihazı: Laboratuvarlarda yapılan tüm analizler saf su ile
yapılmalıdır. Çünkü çeşme suyu içerisinde çeşitli organik ve inorganik
maddeler bulunabilir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının hatalı çıkmasına neden
olur.

Çeşme suyu bir hortum ile saf su cihazının içine girer, iç kısımdaki rezistanslar ile
ısınır. Isınan su buharlaşır. Su buharı borulardan geçerek soğur ve yoğunlaşır. Aletin
ucundaki hortum ile yoğunlaşan su dışarı alınır. Bu şekilde elde edilen su damıtılmış ve
içindeki birçok maddeden arındırılmıştır.

Saf su sadece hidrojen( H  ) ve hidroksit(OH  ) iyonlarının birleşmesiyle meydana
gelen, içerisinde herhangi bir madde içermeyen sudur. Kimyasallarla tepkimeye girmediği ve
kimyasalların özelliklerini bozmadığı için laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

 Isıtıcı mantolar : Kuş yuvasını andırmaları nedeniyle, ısıtıcı mantolara çoğu
kez “kuş yuvası” denir. Balon vb. yuvarlak dipli kapların ısıtılmasında
kullanılırlar. İçi boş yarım küre şeklinde, iç yüzeyi elektriğe yalıtkan fakat ısıyı
çok iyi ileten özel bir örgü ile kaplıdır. Isıtıcı mantoların yarıçapları ve boyutları
ısıtılmak istenen kabın boyutları ile tam uyumlu olmalıdır.

 Isıtıcı tablalar (hot plate) : Erlen, beher, dibi düz balon gibi malzemelerin
üzerine konulup ısıtma işlemlerinin gerçekleştirildiği elektrikli cihazlardır.
Isıtma yetenekleri sınırlı olduğu için bu tür ısıtıcılarda, ısıtılan kabın ıslak
olmamasına dikkat edilmelidir.
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Santrifüj Etüv Manyetik karıştırıcı-

ısıtıcı

Kül fırını
Su banyosu

Saf su cihazı

pHmetre

Hassas terazi

Resim 1.3: Kimya laboratuvarında kullanılan alet ve ekipmanlar
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1.2.3. Analiz Hata Kaynakları

Elde edilen değerin gerçek değerden farklı olmasına hata denir. Analizler
sırasında tartım, hacim ölçümü, çöktürme, ayırma, süzme, titrasyon vb. birçok işlem
yapıldığı için bulunan sonuçlar az veya çok hatalı olabilir. Bu hatalar birçok kaynaktan
gelebilir. Hata kaynaklarının bilinmesi ve bunların mümkün olduğunca ortadan kaldırılması,
analizlerde yapılacak hataları en az düzeye indirecektir.

Analizlerde belli başlı hata kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz :
 Yöntemden kaynaklanan hatalar,
 Alet ve kimyasaldan kaynaklanan hatalar,
 İşlem ve dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar,
 Belirli olmayan hatalardır.

1.2.3.1. Yöntemden Kaynaklanan Hatalar

Her yöntemin kendine özgü hata olasılıkları vardır.

 Gravimetrik bir analizde:
 Çökmenin tam olmaması,
 Ortamdaki istenmeyen maddelerin de çökmesi,
 Çökeleğin az da olsa çözünmesi,
 Yıkanmamış bir çözeltide kalan safsızlıklar.

 Volumetrik bir analizde ise:
 Belirlenecek maddeden başka maddelerin de tepkime vermesi,
 Uygun bir indikatör bulunmaması,
 İndikatörlerin titrasyon sonunu tam eşdeğerlik noktasında

göstermemeleri,
 Yanlış bir indikatörün seçilmesi vb. gibi hatalar yöntemden kaynaklanan

hatalardır.

1.2.3.2. Alet ve Kimyasaldan Kaynaklanan Hatalar

Laboratuvarda çalışırken alet ve kimyasallarla ilgili belli başlı hata kaynakları şöyle
sıralanabilir:

 Ölçme aletlerinin (terazi, pipet, büret, balon joje vb) hatalı olmaları,
kalibrasyonlarının (ayarlarının) tam yapılmaması,

 Kullanılan kimyasal maddelerin saf olmaması,
 Kimyasal maddelerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olması,
 Çözeltilerin ayarlarının tam hazırlanmaması veya bozulmuş olmaları,
 Çözeltilerin faktör tayinlerinin tam olarak yapılmamasıdır.

1.2.3.3. İşlem ve Dikkatsizlikten Kaynaklanan Hatalar

 Ölçme araçlarında (terazi, büret, pipet) ölçümlerin yanlış yapılması ve
okunması,

 İşlemlerin dikkatli ve duyarlı yapılmaması (tartım, ölçüm, damıtma, süzme,
ayırma, titrasyon vb.)
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 Çözeltilerin gereğinden fazla eklenmesi,
 Uygun olmayan ölçü kaplarının kullanılması,
 Numune ve çözeltinin nem ya da ışıktan etkilenen bir yere konulması,
 Sıcaklık ayarlaması ve düzeltmenin yapılmaması.

1.2.3.4. Belirli Olmayan Hatalar

Belirli olmayan hatalar, belirsizliğin neden olduğu düzensiz hatalardır. Ne kadar
dikkatli çalışılırsa çalışılsın bu hatalar fark edilemez ve tamamen giderilemez. Örneğin;
büretlerde 0.1ml duyarlılığındaki okumalar rahatlıkla yapılabilir. Fakat 0.01ml duyarlılığında
okuma yapmak oldukça güçtür. 0.01ml duyarlılığında 5 öğrenciye okuma yaptırıldığında her
birinin bulacağı değer farklı olacaktır.

Aynı kişi, aynı analizi iki kez yaptığında bile, tartma, titrasyon, çöktürme vb. işlemler
farklı zamanlarda gerçekleştirildiğinden sonuçlar az da olsa birbirinden farklı olur. Çünkü
iki analiz arasındaki geçen zamanda hava sıcaklığı, atmosfer basıncı, bağıl nem gibi bazı
ortam koşulları değişmekte, bu da belirsiz hatalara neden olmaktadır.

Bu tür hatalar tamamen giderilmese bile bazı önlemlerle azaltılabilir.

1.2.4. Analiz Hatalarını Azaltmak İçin Alınan Önlemler

Analizlerde yapılan hatalar yukarıda açıklanan hata kaynaklarından meydana
gelmektedir. Bu hataları azaltmak ya da düzeltmek için alınması gerekli önlemleri iki başlık
altında toplayabiliriz.

 Analiz işlemine başlamadan önce alınması gerekli önlemler.
 Analiz işlemleri sırasında alınması gerekli önlemler.

1.2.4.1. Analiz İşlemine Başlamadan Önce Analiz Hatalarını Azaltmak İçin Alınan
Önlemler

1.2.4.1.1. Alet ve Çözeltilerin Ayarlanması

Tartı, ölçü kapları ve çözeltilerden kaynaklanan hataları önlemek için analiz işlemine
başlamadan önce bunların ayarlarının yapılması gerekir.

Tartım işlemi analiz sırasında dikkat edilmesi gereken en temel işlemlerden biridir.
Tartımdan kaynaklanan hataları en aza indirmek için yukarıda açıklanan hassas terazi
kullanımında önemli noktalara titizlikle uyulmalıdır.

Ölçü kaplarında (balon joje, büret, pipet, mezur) hatayı azaltmak için kap üzerinde
yazılı olan sıcaklıklarda okumanın tam yapılması, büret ve pipetlerde ise her kullanımdan
önce ise sıfır (0) ayarlarının tam yapılaması gerekir.

10. sınıf “Hacim Ölçümü” modülünden de hatırlayacağınız gibi; saydam sıvılarla
okuma yapılırken göz sıvı yüksekliği ile aynı seviyeye getirilir. Sıvının yüzeyinde oluşan
kavisin alt sınırının gösterdiği değer okunarak hacim belirlenir.

Saydam olmayan (renkli) sıvılarda ise sıvı yüzeyinde oluşan kavisin üst sınırının
gösterdiği değer okunarak hacim belirlenir.
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Büret ve pipetleri kullanmadan önce “0”(sıfır) ayarları yapılmalıdır.

 Pipetlerde sıfır ayarı yapmak için:
 Pipetin temizlik kontrolü yapılır. Kirli ise cam malzemelerin

temizlenmesi kurallarına göre yıkanmalı temiz ise saf su ile çalkalanmalı
ve kurutulmalıdır. Acil kullanılması gerekiyorsa saf su sızıntısı bittikten
sonra ölçülecek sıvı ile birkaç kez çalkalanır. Cam malzemelerin
temizliği konusunda anlatılacaktır.

 Temiz ve kuru pipete puar takılarak hacmi ölçülecek sıvı “0” noktasının
1-2 cm üzerine kadar doldurulur.

 Pipetin altına boş bir kap (erlen veya beher olabilir) konur.
 Puar yardımıyla pipetteki sıvı bu kaba damla damla akıtılır.
 Akıtma sırasında pipet yere dik durumda göz hizasına getirilerek sıvının

saydam ya da saydam olmayışına göre “0” çizgisine kadar boşaltılır.
 Pipetin ucu sıvının aktarıldığı kabın ağzına değdirilerek son damla da

kaba alınır. Çünkü bu damla pipetin iç hacmine dâhil değildir, hataya
neden olur.

PİPETLE AKTARMA YAPARKEN MUTLAKA PUAR KULLANINIZ!

 Büretlerde “0” ayarı aşağıdaki şekilde yapılır:
Büretin temizlik kontrolü yapılır. Kirli ise cam malzemelerin temizlenmesi kurallarına

göre yıkanmalı, temiz ise saf su ile çalkalanmalı ve kurutulmalıdır. Cam malzemelerin
temizliği konusunda anlatılacaktır.

 Bürete huni yardımı ile saf su doldurulup musluğun çalışıp çalışmadığı
ve akıtıp akıtmadığı kontrol edilir.

 Musluk damlatıyorsa sökülür kurulandıktan sonra etrafına vazelin
sürülür.

 Musluk yerine takılır ve akıtıp akıtmadığı tekrar kontrol edilir.
 Büret kuruması için musluk kısmı yukarı gelecek şekilde destek

çubuğuna bağlı kelebeğe tutturulur. Acil kullanılması gerekiyorsa su
sızıntısı bittikten sonra ölçüm yapılacak sıvı ile birkaç kez çalkalanır.

 Büretin musluğu kontrol edilerek kapalı olduğundan emin olunur.
 Huni yardımıyla hacmi ölçülecek sıvı büretin sıfır noktasının 1-2 cm

üzerine kadar doldurulur.
 Büret musluğunun altına boş bir kap konur.
 Musluk hafifçe açılarak sıvının damla damla akması sağlanır.
 Akma sırasında pipet göz hizasına getirilerek, sıvının saydam ya da

saydam olmayışına göre sıfır çizgisindeki durumu ayarlanır.
 Kabın ağız kısmı, büret ucuna değdirilerek oluşan son damla alınır.

Çünkü bu damla pipetin iç hacmine dâhil değildir, hataya neden olur.
 Balon jojelerin sertifikalı olması gerekir. Piyasaya sürülmeden önce kontrol

edilerek üzerlerine gerçek hacimden ne kadar farklı oldukları yazılır. Bu tip
balon jojelere sertifikalı balon joje denir. Balon joje sertifikalı değilse,
sertifikalı bir balon joje ile karşılaştırılarak hacim ayarı kontrol edilmelidir.
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 Analizlerde kullanılan çözeltilerin gerçek derişimlerini bulmak amacıyla
faktör tayini yapılması çözeltilerden gelebilecek hataları da engellemiş
olacaktır. Analizlerde kullanılan çözeltilerin ayarlanmış olmalarına,
faktörlerinin belirlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Çözelti faktörlerinin
belirlenmesi analiz sonuçlarının sağlıklı olması ve hataların azaltılması için
önemlidir. Çözeltilerin ayarlanması konusu “Gıdalarda Volümetrik
Analizler” modülünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

1.2.4.1.2. Temizlik ve Temizlik Çözeltileri

Laboratuvarlarda başarılı ve hatasız çalışmanın en önemli şartlarında biri temizliktir.
Laboratuvar ve araç-gereçlerinin temizlenmesinde kirlilik derecesine ve kirin

özelliğine göre su, deterjan, asitler, bazlar ve kimyasal maddelerle hazırlanmış temizleme
(yıkama) çözeltileri kullanılır.

1.2.4.1.2.1. Laboratuvar Temizliği

Kimya laboratuvarlarında temizlik işlemi bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Bu
işletmenin yapısına ve yoğunluğuna göre laboratuvar sorumlusu tarafından günlük, haftalık
olarak planlanır. Bu plan doğrultusunda temizlik işlemi belirtilen talimatlara göre
yapılmalıdır.

Çalışmaya başlamadan önce laboratuvarın temizlik kontrolü yapılmalıdır. Yerlerde
çöp olmamasına ve masaların üzerinde herhangi bir araç – gereç bulunmamasına, temiz
olmasına dikkat edilmelidir. Masa ve yerler deterjanlı su ve uygun bir kimyasalla (asit veya
alkali) ile temizlenmelidir.

1.2.4.1.2.2. Cam Malzemelerin Temizliği

Bütün kimyasal analizlerde kullanılan kapların temiz olması gerekir. Kapların çok az
da olsa kirli olması analiz sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olur. Bunun için her türlü
cam malzeme analize başlamadan önce iyice yıkanıp, saf sudan geçirilmeli, kurutulduktan
sonra kullanılmalıdır.

Kapların kirliliği gözle fark edilmeyebilir. Bu yüzden içine saf su konularak kontrol
edilmesi gerekir. Eğer; saf su, kabın çeperlerinde damlacıklar halinde kalırsa kirli; ince bir
film halinde akarsa temiz demektir.

Kirler genellikle su, sabun, deterjan, kuvvetli bazlar, kuvvetli asitler, kral suyu,
permanganatın alkali çözeltileri veya kromik asit çözeltileri ile temizlenebilir.

Temizleme işlemi sırasında kabın çeperlerinin çizilmemesine ve kapta temizleyici
maddelerin kalmamasına dikkat edilmemelidir.

Kirli kap önce çeşme suyunda gerekirse fırça kullanılarak yıkanır. Daha sonra
yukarıdaki temizleyicilerden biri ile temizlenir. Son olarak çeşme suyu ve arkasından saf su
ile durulanır.

 Sabun çözeltisi veya deterjanlı su : 5 g deterjan ya da 10 g sabunun 1 l suda
çözülmesi ile hazırlanan karışımdır. Yağlı lekelerin temizlenmesinde kullanılır.
Temizleme işlemi şu şekilde yapılır:
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 Temizlenecek cam malzemeler, içinde sabun ya da deterjan çözeltisi
bulunan özel yıkama kabına konur ve bir süre kirlerin yumuşaması için
bekletilir.

 Bekletme sonunda bir fırça ile yıkanır.
 Çeşme suyu ve saf su ile durulanır.
 Süzülerek kurumaları sağlanır.

NOT: Beher, erlen vb. kaplar daha kolay temizlenebilmeleri için sıcak deterjanlı su ile
yıkanabilir. Fakat balon joje, büret ve pipet gibi hacim ölçüm araçlarının ısı etkisi ile
hacimleri değişeceği için sıcak deterjanlı su ile yıkanmaları sakıncalıdır.

 Seyreltik hidroklorik asit çözeltisi : Bu çözelti daha çok sabun ve deterjanla
yapılan temizlemelerden sonra kiri çıkmayan cam malzemeler için uygulanır.
Özellikle madensel tuzların neden olduğu kirlerin temizlenmesinde kullanılır.
Temizleme işlemi şu şekilde yapılır:
 Cam malzemeler içinde % 4’lük hidroklorik asit çözeltisi bulunan

yıkama kabına konur ve 10 dakika bekletilir.
 Sonra çıkarılarak çeşme suyu ve saf su ile yıkanır.
 Malzemelerin süzülerek kuruması sağlanır.

YIKAMA SIRASINDA ELDİVEN KULLANMAYI UNUTMAYINIZ!

 % 5’lik sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit çözeltisi: 50 g. sodyum
hidroksit veya potasyum hidroksitten 1 l’lik çözelti hazırlanır. Bu çözelti
karbonat bulaşmış kapların yıkanmasında kullanılır.

 Kromik asit çözeltisi : 3 g potasyum dikromatın (K2Cr2O7) 100 ml sülfürik
asitte (H2SO4) çözülmesi ile hazırlanır. Bu çözelti K2Cr2O7 yerine Na2Cr2O7 ile
de hazırlanabilir.

Bunun için:
 Porselen havana potasyum dikromat konur.
 Üzerine azar azar sülfürik asit eklenerek havan eli ile ezilerek çözünmesi

sağlanır.
 Çözünmemiş kısmın dibe çökmesi için bir süre beklenir ve çözünen kısım

temiz bir şişeye alınır.
 Bu işleme potasyum dikromatın tamamı çözünceye kadar devam edilir.
 Bu şekilde potasyum dikromatın tamamı 100 ml sülfürik asit ile şişeye

alınır ve kapağı kapatılır.
 Çözelti, rengi yeşil oluncaya kadar kullanılabilir.

BU ÇÖZELTİ KESİNLİKLE CİLT İLE TEMAS ETTİRİLMEMELİDİR. !

Bu çözelti yağ vb. maddelerin neden olduğu kirlere karşı çok etkili olduğu için
laboratuvarların en önemli temizlik çözeltilerinden biridir. Daha çok seyreltik hidroklorik
asit çözeltisi ile yıkandığı halde kiri çıkmayan malzemelerin temizlenmesinde kullanılır.

Temizleme işlemi şu şekilde yapılır:
 Temizlenecek cam malzeme çeşme suyunda fırça ile yıkanır.
 Sonra kromik asit çözeltisi ile yağsı damlacıklar kalmayıncaya kadar

çalkalanır.
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 Kiri çıkmayan maddeler varsa cam malzeme birkaç gün bu çözeltide
bekletilir.

 Daha sonra çeşme suyu ve saf su ile yıkanır.
 Kral suyu (3HCl + 1 HNO3) : Üç kısım hidroklorik asit (HCl) ile bir kısım

nitrik asit (HNO3) karıştırılarak hazırlanan bu çözelti pas gibi çıkmayan
inorganik kalıntıların temizlenmesinde kullanılır. Bu çözeltiyi kullanırken giysi
ve cilt ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

 Bazik potasyum permanganat çözeltisi : 10 g potasyum permanganat
(KMnO4) ile 10 g sodyum hidroksitin (NaOH), 100 ml saf suda çözündürülmesi
ile elde edilen yıkama çözeltisidir. Rengi koyu kahverengiye dönene kadar
kullanılabilir. Temizleme işlemi şu şekilde yapılır:
 Kirli cam malzemeler bu çözelti ile çalkalanır ya da bu çözeltide bir süre

bekletilir.
 Daha sonra çeşme suyu ve saf su ile yıkanır.

 Derişik hidroklorik asit : Permanganat çözeltisinin kapta bıraktığı kahverengi
ve mor renkli kirliliği gidermek için kullanılır.

 Derişik nitrik asit : Gümüş nitrat çözeltisinin kapta bıraktığı siyah renkli
kirliliği temizlemek için kullanılır.

 Organik çözücüler : Cam malzemelerin organik kalıntılardan arındırılmasında
başta etil alkol (CH3CH2OH) olmak üzere aseton (CH3COCH3), benzen (C6H6)
vb. gibi birçok organik çözücü temizleme amacıyla kullanılabilir.

Bütün cam malzemelerin temizlendikten sonra kurutulması gerekir.

Kurutma işlemi; cam kapların ters çevrilerek uygun bir yerde kendi haline bırakılması
kurutma etüvleri ile yapılır.

Kurutma işleminin acil yapılması gerekiyorsa; cam malzeme iki kez aseton ya da etil
alkol ile çalkalanır. Ardından iki kez de eterle çalkalanarak bir süre kendi haline bırakılır
veya kuru hava üflenir.

1.2.4.1.2.3. Diğer Malzemelerin Temizliği

Cam malzemenin dışındaki diğer malzemelerin temizliğinde de aynı temizlik işlemi
uygulanır. Fakat burada dikkat edilecek şey yıkama çözeltilerinin malzemede aşınma
(korozyona) ve bozulmaya neden olmamasıdır. Laboratuvarda kullanılan plastik ve metal
kaplar sadece deterjan veya sabun çözeltisiyle temizlenir.

Laboratuvarlarda kullanılan porselen malzemeler ise kullanımdan hemen önce
temizlenmelidir. Temizleme işlemi şu şekilde yapılır:

 Sıcak deterjanlı su ile fırçalanarak yıkanıp musluk suyu ve saf su ile çalkalanır.
 Eğer kirler çıkmadıysa kromik asit çözeltisi ile temizlenir veya bir gece nitrik

asitte bekletilir.
 Bu çözeltiler ile temizleme işlemi yapıldıktan sonra malzemeler önce çeşme

suyu sonra saf su ile iyice yıkanır.

Kapta kalacak en ufak bir kimyasal madde sonucun hatalı çıkmasına neden olabilir.
Laboratuvarda kullanılan ekipmanların temizliği de her kullanımdan önce kontrol

edilmelidir. Temiz değilse kullanma talimatında belirtilen şekilde temizliği yapılmalıdır.
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1.2.4.1.3. Sabit Tartım İşlemleri ve Dikkat Edilecek Noktalar

En az üç tartım arasındaki farkların ± 0.3 mg olmasına sabit tartım denir.
 Sabit tartım işlemleri nicel analizlerde, analizi yapılacak maddenin;

 Neminin tam olarak uzaklaştırılması,
 Gravimetrik analizlerde yakma ile tartılan maddenin sabit bir bileşiğinin

elde edilmesi,
 Porselen krozelerin ve kurutma kaplarının daralarının belirlenmesi için

yapılır.
 Bir maddeyi sabit tartıma getirmek için;

 Yakma ve kurutma işlemi sonunda bu madde desikatörde oda sıcaklığına
kadar soğutulur ve tartılır.

 Madde aynı koşullarda tekrar 30 dk. veya 1 saat yakılır ya da kurutulur.
 Desikatörde soğutulup tekrar tartılır. Bu işlem bir kez daha tekrarlanır.
 Alınan 3 tartım sonundaki değerler ±0.3 mg kadar birbirine yakın ise

madde sabit tartıma gelmiştir. Bu durumda 3 tartımın ortalaması alınarak
o tartımın değeri bulunur.

 Eğer üç tartım sonundaki değerlerin farkı ±0.3 mg’dan büyük ise yakma
ya da kurutma, soğutma ve tartım işlemlerine aynı koşullarda devam
edilir.

 Sabit tartım işleminde dikkat edilecek noktalar:
 Sabit tartım yapılmadan önce kapların iyice temizlenip, kurutulması

gerekir.
 Tüm tartım işlemleri sıcaklık, nem, terazi vb açısından aynı koşullarda

yapılmalıdır.
 Analizde kullanılan kaplar analizin yapıldığı sıcaklıkta sabit tartıma

getirilmelidir.
 Sabit tartım yapılmadan diğer tartım işlemleri gerçekleştirilmemelidir.

1.2.4.2. Analiz İşlemleri Sırasında Analiz Hatalarını Azaltmak İçin Alınan Önlemler

1.2.4.2.1. Kör Deneme

Analizde kullanılan kaplar, çözeltiler ve diğer bazı kaynaklardan ileri gelen hataların
bir kısmını azaltmak için analiz sırasında kör deneme yapılır.

Kör deneme asıl (numune ile) analizin yapıldığı koşullarda numunesiz olarak
gerçekleştirilen analizdir.

Kör denemede genellikle numune yerine aynı miktarda saf su kullanılır. Numune ile
yapılan bütün işlemler saf su ile yapılır.

Numune ile ve numunesiz yapılan analizlerin sonucunda bulunan değerlerin
birbirinden çıkarılması ile düzeltme yapılabilir.

Örneğin; bir asit tayininde önce saf suyun asitliğinin ölçülmesi ve daha sonra asit
miktarının ölçülmesi ile suyun asitliğinin neden olduğu hata önlenebilir.
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Örnek problem: Örnekle yapılan bir titrasyonda 10.2 ml, kör denemede ise 0.3 ml
titrasyon çözeltisi harcanmışsa gerçek hacim ne kadardır?

1 2V V V  V  gerçek hacim V1 = titrasyonda harcanan hacim

V2 = kör denemede harcanan hacim

V = 10.2 - 0.3 = 9.9 ml

1.2.4.2.2. Paralel (Koşut) Belirleme

Yapılan analizin doğruluğunu kontrol etmek, duyarlılığını artırmak ve hatayı azaltmak
için en az iki hatta üç örnekle paralel çalışılarak analiz yapılır.

Paralel denemeler sonucunda elde edilen değerler arasındaki fark yöntem için verilen
maksimum farktan fazla değilse sonuç doğru kabul edilir.

Paralel deneme sonuçlarının ortalaması alınarak sonuç hesaplanır. Eğer fark yöntem
için verilen maksimum farktan fazla ise analiz tekrarlanır.

1.2.4.2.3. Sıcaklık Düzeltmesi

Hacim ölçü kapları (büret, pipet, balon joje, mezür) ve yoğunluk ölçümünde kullanılan
dansimetreler belirli sıcaklık derecelerine göre ayarlanmıştır.

Bunların hangi sıcaklık derecelerine göre ayarlandıkları üzerlerinde yazılıdır. Bu
araçlarla çalışırken üzerinde yazılı olan sıcaklıklarda çalışılması hataları azaltacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Size verilen bir analiz föyüne uygun analiz öncesi kişisel ve laboratuvar hazırlıklarını
yapmak için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

Kullanılan Araç Gereçler

 Kağıt
 Kalem
 Cam malzeme
 Porselen malzeme
 Saf su
 Çeşme suyu
 Fırça
 Deterjan
 Piset
 Yıkama çözeltisi

UNUTMA! HİÇBİR İŞ CAN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNDEN
DAHA ACİL DEĞİLDİR…

İşlem Basamakları Öneriler

Kişisel hazırlıklar için
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.

Resim 1.4 : Laboratuvar önlüğü giyme

 Önlüğünüzün temiz ve ütülü ve
düğmeli olmasına dikkat ediniz

 Size verilmiş olan analizle ilgili
dokümanları birkaç kez okuyunuz.

 Kullanılacak araç - gereçleri ve kimyasal
maddeleri listeleyiniz.

 Kullanılacak araç - gereçleri ve
kimyasalları listeledikten sonra tekrar
kontrol ediniz.

 Eldiven
 Pipet
 Pipetlik
 Büret
 Spor
 Kıskaç
 Terazi
 Huni
 Mezür
Diğer laboratuvar.araç ve gereçleri

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Laboratuvar kurallarına uyunuz.
 Eksik malzemeleri laboratuvar

sorumlusuna bildirerek tamamlamaya
çalışınız.

 Malzemelerinizin sağlam olmasına
dikkat ediniz.

 Analiz metodundaki işlem basamaklarını
listeleyiniz.

 Sabırlı ve titiz olunuz.
 İşlem sıralarını listeledikten sonra eksik

olup olmadığını kontrol ediniz.
Laboratuvar hazırlığı için
 Listelediğiniz araç - gereçlerin

laboratuarda bulunup bulunmadığını
kontrol ederek eksikleri tamamlayınız.

 Bu malzemelerin kirlilik kontrolünü
yapmak için içine saf su doldurarak
akışına göre kirli olup olmadığına karar
veriniz.

 Saf su, kabın çeperlerinde damlacıklar
halinde kalırsa kirli, ince bir film
halinde akarsa temiz demektir,
hatırlayınız.

 Cam ve porselen malzemeleri çeşme
suyunda fırçalayınız ve saf su ile
durulayınız.

Resim 1.5 : Cam malzemeleri çeşme suyunda
fırçalama

Resim 1.6 : Porselen malzemeleri çeşme
suyunda fırçalama

 Bütün malzemelerin önce çeşme suyu
ile fırçalanması gerektiğini
unutmayınız.

 Çeşme suyu ile yıkanan malzemeleri
saf su ile iyice durulamaya dikkat
ediniz.

Resim 1.7 : Saf su ile durulama

 Saf suyun malzemenin çeperinde ince
bir film halinde akmasına dikkat ediniz.

 Malzemenin çeperinde su damlacıkları
varsa, malzeme iyi temizlenmemiştir.
Diğer işlem basamağına geçiniz.

Titiz Çalışınız!
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 Cam ve porselen malzemeleri deterjanlı
veya sabunlu su ile yıkayınız.

Resim 1.9 : Malzemeleri deterjanlı suda
yıkama

 Deterjanlı suyu hazırlayınız.
 Malzemeleri deterjanlı suda bekletiniz.

Resim 1.8 : Malzemeleri deterjanlı suda
bekletme

 Bekletme sonunda fırça ile yıkamayı
unutmayınız.

 Yıkadığınız malzemeyi çeşme
suyundan geçiriniz.

Resim 1.10 : Malzemeleri çeşme suyundan
geçirme

 Malzemeyi en son saf sudan geçirmeyi
unutmayınız.

Resim 1.11 : Malzemeleri saf su ile
durulama
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 Durulamayı iyi yapmaya özen
gösteriniz.

 Suyun malzemenin çeperinden ince bir
film halinde akmasına dikkat ediniz.

 Malzemenin çeperinde su damlacıkları
varsa, malzeme iyi temizlenmemiştir.
Diğer işlem basamağını uygulayınız.

 Cam ve porselen malzemelerde
deterjanla veya sabunlu su ile
giderilemeyen kirler varsa temizleme
(yıkama) çözeltisinden geçiriniz.

Resim 1.12 : Malzemeleri yıkama
çözeltisinden geçirme

 Kirlilik derecesi ve özelliğine göre
yıkama çözeltisi seçiniz.

 Seçtiğiniz yıkama çözeltisini dikkatli
bir şekilde hazırlayınız.

 Malzemeleri yıkama çözeltisi ile kiri
kalmayıncaya kadar çalkalamaya özen
gösteriniz.

 Yıkama çözeltisi ile çıkmayan kirleri
bir süre yıkama çözeltisinde bekletmeyi
unutmayınız.

Resim 1.13 : Malzemeleri yıkama
çözeltisinde bekletme

 Çeşme suyu ve saf su ile iyice
durulamaya özen gösteriniz.

Resim 1.14 : Malzemeleri çeşme suyu ile
durulama
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Resim 1.15 : Saf su ile durulama

 Malzemede kalacak en ufak bir
kimyasal maddenin hataya neden
olacağını unutmayınız.

 Yıkama çözeltisinin cilde temas
etmesini önleyiniz.

 Cildinize sıçrarsa hemen bol su ile
yıkayınız.

 Eldiven kullanmaya özen gösteriniz.
 Bütün malzemelerin yıkandıktan sonra

çeşme suyu ve saf su ile iyice
durulanması gerektiğini unutmayınız.!

 Malzemeleri kurutunuz.

Resim 1.16 : Malzemeleri kurutma

 Temizleme işleminden sonra
malzemelerin kurutulması gerektiğini
unutmayınız.

 Kapları ters çevirerek uygun bir yerde
kendi halinde kurumasını sağlayınız.

 Kurutma için kurutma etüvlerini de
kullanabilirsiniz.

 Pipetleri pipetliklerde kurutabilirsiniz.

Resim 1.17: Pipetleri kurutma
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 Büretleri musluk kısmı yukarı gelecek
şekilde spora tutturarak kurumasını
sağlayabilirsiniz.

Resim 1.18 : Büret kurutma

 Kurutulmamış malzemelerle çalışmanın
hataya neden olacağını unutmayınız.
Acil kurutma işlemi yapmamız
gerekiyorsa;

 Cam malzemeyi iki kez aseton veya
etanol ile ardından da iki kez eterle
çalkalamayı unutmayınız

 Malzemeleri bir süre kendi halinde
bırakabilir veya kuru hava
üfleyebilirsiniz.

 İyi kurutulmamış malzemelerle
çalışmanın hataya neden olacağını
unutmayınız.!

 Terazi ayarlarını yapınız ve teraziyi
kullanıma hazır hale getiriniz.

Resim 1.19 : Teraziyi kullanıma hazır
hale getirme

 Terazinizi çalışmadan önce
temizleyiniz.

 Hassas terazinin hava akımı olmayan,
düz ve sarsıntısız bir zemine
yerleştirilmiş olmasına dikkat ediniz.

 Terazinin üzerinde bulunan ayaklı
vidalar ile teraziyi ayarlayınız.

 Ayarlama yaparken su terazisinin
üzerinde bulunan kabarcığının tam
ortada olmasını sağlayınız.
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Resim 1.20 Su terazisini ayarlama

 Fişe takarak çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz.

 Otomatik olarak kalibre olması için
bekleyiniz.

 Ayarlı çözeltilerle çalışılıp
çalışılmadığını kontrol ediniz.

Resim 1.21 : Etiket kontrolü

 Çözeltilerin etiketlerinde derişimlerinin
ve faktörlerinin yazılı olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Etiketlerinde hiç bir bilgi olmayan
çözeltilerle asla çalışmayınız.

 Etiketsiz çözeltilerle çalışmanın hataya
sebep olacağını unutmayınız

 Analiz föyünüzde büret kullanımı varsa
bürete kullanacağınız çözeltiyi
doldurarak “0” ayarı yapınız.

Resim 1.26 : Büretin sıfır ayarını yapma

 Bürette temizlik kontrollerini yapınız.
Temiz değil ise cam malzemelerin
temizlenmesi kuralına göre yıkayınız.

 Bürette çalışırken üzerindeki sıcaklık
derecesinde çalışmaya özen gösteriniz.
Büretin sıfır ayarını yapmak için;

 Büreti saf su ile doldurup musluğun
çalışıp çalışmadığını ve akıtıp
akıtmadığını kontrol ediniz.

 Akıtıyorsa musluğu sökerek etrafa
vazelin sürünüz ve musluğu tekrar
yerine takarak akıtmasını önleyiniz.
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Resim 1.27 : Sıfır ayarı

Resim 1.28 : Sıfır ayarı

Resim 1.22 : Musluğu sökme

Resim 1.23 Vazelin sürme

Resim 1.24 Musluğu takma

 Büreti kurutmayı unutmayınız.
 Acil kullanmanız gerekiyorsa su

sızıntısı bittikten sonra ölçüm yapılacak
sıvı ile birkaç kez çalkalamaya özen
gösteriniz.
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 Büretin musluğunu kontrol ederek
kapalı olduğundan emin olunuz.

 Ölçülecek sıvıyı huni yardımıyla
büretin sıfır çizgisinin 1-2 cm
yukarısına koymaya özen gösteriniz.

Resim 1.25 : Ölçülecek sıvıyı bürete
doldurma

 Büret musluğunun altına boş bir kap
koymayı unutmayınız.

 Musluğu açarak sıvının damla damla
kaba akmasını sağlayınız.

 Akıtma sırasında büretin göz hizasında
olmasına özen gösteriniz.

 Sıvının saydam ya da saydam
olmayışına göre sıfır çizgisindeki
durumunu ayarlayınız.

 Ayarlamayı dikkatli yapınız.

 Balon jojenin, sertifikalı balon joje ile
hacim ayarını yapınız.

 Balon jojeyi sertifikalı balon joje ile
karşılaştırarak hacim ayarı yapmayı
unutmayınız.

 Deney raporu yazınız.
 Rapor hazırlamak çok önemlidir.

Öğretmeninizin verdiği kriterlere uygun
bir rapor hazırlayınız.

 Hazırladığınız raporu sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.

 Analiz sonrası işlemleri yapınız.
 Laboratuvarın son kontrollerini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Pipet ile 5 ml 0.2 N NaOH çözeltisi ölçmeniz isteniyor. Ölçüm işlemini doğru
yapabilmeniz için analiz öncesi hazırlık işlem basamaklarını yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri hazırladınız mı?

4. Pipeti çeşme suyunda fırçaladınız mı?

5. Saf su ile iyice duruladınız mı?

6. Pipeti deterjanlı veya sabunlu su ile yıkadınız mı?

7. Pipet hâlâ kirli ise yıkama çözeltisi ile yıkadınız mı?

8. Çıkmayan kirleri yıkama çözeltisinde beklettiniz mi?

9. Çeşme suyu ile güzelce fırçaladınız mı?

10. Saf su ile iyice durulamaya özen gösterdiniz mi?

11. Yıkama yaparken eldiven kullanmaya dikkat ettiniz mi?

12. Pipeti pipetlikte uygun bir şekilde kuruttunuz mu?

13.
Çözeltinin üzerinde bulunan etiketten derişimini ve faktörünü

kontrol ettiniz mi?

14. Pipetin sıfır ayarını yaptınız mı?

15.
Pipet ile çalışırken üzerindeki sıcaklık derecesinde çalışmaya

özen gösterdiniz mi?

16. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?

17. Kullandığınız araç ve gereçleri temizleyip kaldırdınız mı?

18. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

19. Laboratuvar son kontrollerinizi yaptınız mı?

20. Önlüğünüzü çıkarıp astınız mı?

21. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?

22. Laboratuvar çalışma kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME
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Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda çalışma kurallarından biri değildir?
A) Kimyasal maddelere elle dokunulmamalı.
B) Kullanılacak maddenin kokusuna bakılmak istendiğinde yüze yaklaştırılmalıdır.
C) Laboratuvarda yüksek sesle konuşulmamalı.
D) Kimyasal maddelerin tadına bakılmamalı.

2. Zehirli kimyasal atıklar nereye dökülmelidir?
A) Özel şişelere
B) Lavaboya
C) Toprağa
D) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma öncesi kişisel analiz hazırlıklarından biri değildir?
A) Analiz föyünü dikkatli okumak
B) Analizde kullanılacak araç – gereç ve kimyasalların listesini yapmak
C) Kimyasal maddelerin etiketlerini okumak
D) Tartım ve sayısal değerleri not etmek için küçük kağıt parçaları hazırlamak

4. Birbirine karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon işlemlerinde hangisi kullanılır?
A) Huni
B) Destilasyon balonu
C) Ayırma hunisi
D) Erlen

5. Işıktan etkilenen reaktifler nerede saklanır.?
A) Balon jojede
B) Saydam şişelerde
C) Koyu renkli şişelerde
D) Balonda

6. Pipetler acil kullanılacaksa aşağıdakilerden hangisi yapılır.?
A) Bir bezle kurulanır.
B) Ölçülecek sıvı ile birkaç kez çalkalanır.
C) Bek alevine tutularak kurutulur.
D) Saf su ile yıkanır ve hemen kullanılır.

7. Titrasyon işlemlerinde sıvının hacmini ölçmek için hangisi kullanılır.?
A) Pipet
B) Mezür
C) Büret
D) Balon joje

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Sıcak cisimlerin veya kapların kuru bir atmosferde soğutulması için aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?
A) Desikatör
B) Etüv
C) Çeker Ocak
D) Kül fırını

9. I. Desikatöre ıslak maddeler konmamalıdır.
II. Çok sıcak maddeler hemen desikatöre konmalıdır.
III. Kapak tam olarak açılmalıdır.
IV. Kullanım sırasında kapağı kapalı olmalıdır.
Desikatör kullanırken yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) III ve IV

10. I. Gaz musluğu kapatılır.
II. Ana gaz vanası kapatılır.
III. Hava bileziği kapatılır.
Bek ile çalışma bittikten sonra yukarıdaki işlem basamakları hangi sıra ile yapılır.
A) II, I, III
B) II, III, I
C) I, II, III
D) III, I, II

11. Aşağıdaki cam malzemelerden hangilerinde ısıtma işlemi yapılmamalıdır?
A) Erlen ve beher
B) Balon ve tüp
C) Pipet ve balon joje
D) Kroze

12. Cam boruları lastik tıpalara takarken daha kolay takmak için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Cam borunun etrafına gliserin sürülmelidir.
B) Cam borunun çapından daha büyük delik açılmalıdır.
C) Tahta bir maşa ile üstten vurulmalıdır.
D) Hepsi

13. Genellikle süzme işlemlerinde huninin takılmasını sağlayan ve spora monte edilen
araç hangisidir?
A) Kıskaç
B) Halka
C) Kelebek
D) Hortum
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14. Kül etme işleminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Cam kroze
B) Porselen kroze
C) Süzgeçli kroze
D) Petri kutusu

15. Çeşitli madde, malzeme ve analiz numunelerinin kurutulması amacıyla aşağıdaki
cihazlardan hangisi kullanılır?
A) Kül fırını
B) Etüv
C) Su banyosu
D) Çeker ocak

16. I. Ölçme aletlerinin ayarlarının tam yapılmaması
II. Çözeltilerin ayarlarının tam yapılmaması
III. Reaktiflerin biraz fazla eklenmesi
IV. Kimyasal maddelerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olması
V. Tartım işleminin yanlış yapılması
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvarda araçlardan kaynaklanan hatalardır?
A) I ve V
B) III ve V
C) I, III ve V
D) II, IV ve V

17. Aşağıdakilerden hangisi analiz işlemine başlamadan önce hataları azaltmak için
yapılacak işlemlerden biri değildir?
A) Alet ve çözeltilerin ayarlanması
B) Laboratuvar temizliği
C) Araç ve gereçlerin temizliği
D) Kör deneme

18. Saydam olmayan sıvılarda okuma nasıl yapılır?
A) Sıvı yüzeyinde oluşan kavisin alt sınırının gösterdiği değer okunur.
B) Sıvı yüzeyinde oluşan kavisin üst sınırının gösterdiği değer okunur.
C) Sıvı yüzeyinde oluşan kavisin tam ortası okunur.
D) Hepsi

19. Yapılan analizlerin doğruluğunu ve duyarlılığını artırmak için en az iki örnekle
yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kör deneme
B) Paralel belirleme
C) Şahit deneme
D) Hepsi
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

20. Derişik asit ve zehirli gazlarla yapılan çalışmalarda ……….. ………
kullanılmalıdır.

21. Hazırlanan çözeltilerin üzerine …………. ve ……… belirten etiketler
yapıştırılmalıdır.

22. Zehirli ve yakıcı çözeltiler pipetle alınırken ………… çekilmelidir.

23. Seyreltme ve belirli hacimde çözelti hazırlama işlemlerinde ……………kullanılır.

24. …………… sıvı aktarma ve karıştırma işlemlerinde kullanılan içi dolu cam
çubuklardır.

25. Kelebek, kıskaç, halka gibi malzemelerin tutturulması amacıyla …….. kullanılır.

26. Bir çözeltideki katı maddeleri sıvı kısımdan kabaca ve çabuk ayırmak amacıyla
………. kullanılır.

27. Büret ve pipetleri kullanmadan önce …………. ayarı yapılmalıdır.

28. Permanganat çözeltisinin kapta bıraktığı kahverengi kirliliği gidermek için
……………… kullanılır.

29. Kör denemede genellikle örnek yerine ……….. ……….. kullanılır.

Saf - su
Gaz – maskesi

Spor
Santrifüj

Pipet
Ağızla
Sıfır

Derişik hidroklorik asit
Çeşme - suyu

Balon
Adını / konsantrasyonunu

Baget
Derişik nitrik asit

Balon joje
Halka

Karıştırıcı
Puarla

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun
olarak deney düzenekleri hazırlayabileceksiniz.

 Deney düzenekleri hazırlarken dikkat edilecek noktaları araştırınız.
 Deney düzeneklerinde kullanılan bağlantı araçlarını ve özelliklerini araştırınız.
 Araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DENEY DÜZENEKLERİ HAZIRLAMA

2.1. Deney Düzeneği Hazırlama ve Önemi

Laboratuvarlarda deney düzeneklerinin doğru ve düzgün bir şekilde kurulması analiz
sonuçlarının doğruluğu ve güvenli çalışma açısından önemlidir. Bu yüzden deney
düzeneklerini dikkatli bir şekilde kurmak ve kontrollerini yapmak gerekir.

Deney düzenekleri genellikle laboratuvarlarda yapılacak analizle ilgili analiz cihazı
olmadığı zaman kullanılırlar. Örneğin; laboratuvarlarda su banyosu yoksa kendimiz su
banyosu oluşturabiliriz.

Su banyosu düzeneğini oluşturmak için;

 Bekin üzerine üç ayak konur.
 Onun üzerine de kafesli tel ve analiz yapılacak kaptan daha büyük bir cam kap

(beher) koyarak içine saf su konulur.
 Analiz kabı da bunun içine oturtularak bek yakılır.
 Analiz kabının oynamaması için kap cam baget ile sıkıştırılır.
 Su banyosunun istenilen sıcaklıkta olması ve suyun sıcaklığını ölçmek için

termometre saf su bulunan kaba daldırılır.
 Su sıcaklığının sabit kalması içinde bek alevi kısılıp, arttırılarak termometreden

sıcaklık kontrolü yapılır.

Bazı düzenekleri hazırlamada bağlantıları yapmak için cam borulardan faydalanılır.
Cam boruları monte etmek için cam bükme ve kesme işlemi yapılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Cam Boru Kesme ve Bükme

Cam boru keskin bir eğe ile kesilecek yerden işaretlenir. Daha sonra işaretin tersinden
cam boru iki elin baş parmakları ile işaret tam ortada olacak şekilde tutulur. Başparmaklar
ile bastırılarak cam boru bükülür ve ikiye ayrılır. Cam borunun pürüzlü ucu aleve tutulup
çevrilerek hafifçe eritilip düzeltilir. Alevde fazla tutulursa cam fazla yumuşayacağı için
şekilsiz bir hal alır. Bu yüzden alevde fazla tutulmamalıdır.

Bir cam borunun dirsek şeklinde kıvrılması için cam boru istenilen uzunlukta
kesildikten sonra kıvrılacak bölge, alevin ışık vermeyen bölgesinde döndürülerek ısıtılıp
yumuşatılır. Sonra alevden çekilerek istenen açıda kıvrılır.

Düzenek kurmada kullanılacak olan cam borular bu şekilde istenildiği gibi
hazırlanabilir.

2.3. Deney Düzeneklerinde Bağlantı Yapma

Laboratuvarda çeşitli düzeneklerin kurulması için cam malzemelerin birbirine
eklenmesi gerekir. Cam malzemeler işlem görmemiş olarak bulunabildikleri gibi eklem
bölgelerinde “rodaj” adı verilen özel traşlama işleminden geçirilmiş olarak da bulunabilirler.

Rodajlı cam malzemelerle düzenek kurmak çok kolaydır. Çünkü, düzenek kurmada
kullanılan rondajlı malzemenin rondajlı bölümleri, birbirlerine tam uyum sağlayacak şekilde
yapılmıştır. Ayrıca rodajlı malzemelerle düzenek kurulmasına yardımcı olmak amacıyla,
çeşitli adaptörler de kullanılabilir. İstenilen düzeneğin kurulmasında en önemli nokta
rodajları uygun ölçüde malzemeyi seçmektir.

Rodajsız malzeme kullanıldığında ise cam malzemeler, çeşitli boyutlardaki lastik veya
mantar tıpalar ile birbirine eklenir. Ayrıca su trompu, toplama başlığı, hortumlar, kelebek,
kıskaç, halka ve destek vb. düzeneklerin kurulmasında bağlantı yapma ve sabitleştirici olarak
kullanılan araçlardır.

Düzeneklerin bağlantıları yapıldıktan sonra bağlantı yerlerinde kaçak ve sızıntı olup
olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

 Gaz kaçağı kontrolü şu şekilde yapılır:
 Bol köpüklü deterjanlı su hazırlanır.
 Bir sünger ile hortumların bağlantı yerine sürülür.
 Hava kabarcığı varsa gaz kaçağı vardır. Bağlantı tekrar yapılır.

 Su sızıntı kontrolü ise;
 Bağlantı yerinin kağıt parçası ile silinmesi şeklinde yapılır,
 Eğer kağıt ıslanmışsa sızıntı vardır. Bağlantı tekrar yapılır.
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Analizlerde çok çeşitli düzenekler kullanılmaktadır. Örneğin;
o Basit ve ayrımsal damıtma düzenekleri,
o Isıtma düzeneği,
o Volumetrik analizlerde kullanılan titrasyon düzeneği,
o Gravimetri de kullanılan süzme düzenekleri,
o Protein tayininde kullanılan kjeldhal düzeneği,
o Yağ tayininde kullanılan soxhelet düzeneği vb.

Bu düzeneklerin kurulması ilgili analiz konularında anlatılacaktır. Burada sadece basit
damıtma düzeneğini anlatılacaktır. Bunun için;

 Isıtma düzeneği kurulur.
Isıtma düzeneği kurmak için:
 Bek deney masasının uygun bir yerine veya lavaboya yakın bir yere

yerleştirilir.
 Bek üzerine üç ayak, üçayağın üzerine de kafesli tel konur.
 Bek kullanılmadan önce kaçak olup olmadığı kontrol edilir.

 Damıtma balonu kafesli telin üzerinde olacak şekilde spora kıskaç ile tutturulur.
Balonun yerinden oynayıp oynamadığı kontrol edilir.

 Termometre lastik tıpaya takılır. Lastik tıpa da damıtma balonunun ağzına
takılır.

 Damıtma balonu çıkış borusu delikli lastik tıpa (mantar) yardımıyla soğutucuya
bağlanır. Delikli lastik tıpanın soğutucu başlığına ve deliğin ise çıkış borusunun
çapına uygun büyüklükte olmasına dikkat edilir.

 Soğutucunun çıkış bölümüne toplama başlığı boşluk bırakılmadan takılır.
 Toplama başlığı toplama kabına bağlanır.
 Soğutucuya su giriş ve çıkış hortumları bağlanır. Su giriş hortumunun bağlantısı

alttan, su çıkış hortumunun bağlantısı ise üstten yapılır. Bağlantı yaparken bol
ve dar hortumlar seçilmemeli, su sızdırmayacak hortumlar kullanılmalıdır.

 Soğutucunun su giriş hortumu çeşmeye bağlanır. Musluğun ağız çapı ile
hortumun delik çapının uygun olmasına dikkat edilir.

 Sistemde kaçak olup olmadığı ve suyun sirkülasyonu kontrol edilir. Düzenek
kullanılmaya hazırdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Düz soğutucu kullanılarak basit damıtma düzeneği hazırlama

Kullanılan Araç Gereçler

 Bek
 Kafesli tel
 Üç ayak
 Damıtma balonu
 Kıskaç
 Düz soğutucu
 Lastik tıpalar (mantar)

İşlem Basamakları Öneriler

Isıtma düzeneği kurmak için;

 Beki lavaboya yakın bir yere yerleştiriniz

Resim 2.1 : Beki yerleştirme

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri

temizleyiniz.

 Bekin üzerine üç ayak koyunuz.

Resim 2.2 : Bekin üzerine üçayak koyma

 Üç ayak üzerine, kafesli tel
koymayı unutmayınız.

 Termometre
 Spor
 Erlen
 Lastik hortum
 Piset

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Deterjanlı su ile gaz kaçağı olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Bekin gaz bağlantılarında mutlaka
bu kontrolü yapınız.

 Bek alevini ayarlayınız.  Hava ayarı düğmesi ile mavi alev
elde edinceye kadar ayarlayınız.

Damıtma düzeneği kurmak için;

 Damıtma balonunu spora monte ediniz.

Resim 2.3 : Damıtma balonunu spora monte etme

Resim 2.4 : Damıtma balonuna damıtılacak
örneği koyma

 Damıtma balonunu spora kıskaç ile
yerinden oynamayacak şekilde
monte etmeye özen gösterin.

 Kıskacı aşırı sıkmamalısınız.
 Damıtma balonunu monte ederken

kafesli telin üzerine gelecek şekilde
monte etmeye dikkat ediniz.

 Damıtılacak örneği balona koymayı
unutmayınız.
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 Damıtma balonu çıkış borusunu delikli lastik
tıpa ile soğutucu başlığına birleştiriniz.

Resim 2.5 : Damıtma balonunu soğutucu
başlığına birleştirme

 Lastik tıpanın soğutucu başlığına
uygun büyüklükte olmasına dikkat
ediniz.

 Lastik tıpanın deliğinin, damıtma
balonunun çıkış borusuna uygun
olmasına özen gösteriniz.

 Cam malzemelerle çalışma
kurallarına uyunuz.

 Soğutucunun çıkışına toplama kabı koyunuz.

Resim 2.6:Soğutucu çıkışına toplama kabı koyma

 Toplama kabının uygun olmasına
dikkat ediniz.

 Varsa soğutucunun çıkışına toplama
başlığını takınız

 Toplama başlığının soğutucunun
çıkış kısmına uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Toplama başlığını boşluksuz olarak
takmaya özen gösteriniz.

 Toplama başlığının altına uygun
toplama kabını koymayı
unutmayınız.

 Delikli lastik tıpaya termometreyi takarak
damıtma balonunun ağzını kapatınız.

Resim 2.7: Damıtma balonunun ağzını kapatma

 Lastik tıpanın deliğinin,
termometrenin çapına uygun
olmasına dikkat ediniz.

 Lastik tıpanın büyüklüğünün
damıtma balonunun ağzı kısmına
uygun olmasına özen gösteriniz.

 Termometreyi lastik tıpaya
döndürerek ve yavaşça takınız.

 Termometrenin alt uç haznesi asla
cam balonun dibine değmelidir.

 Termometreyi, haznesi cam balonun
yan buhar çıkış borusunun karşısına
gelecek şekilde yerleştiriniz.
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 Soğutucuya su giriş ve çıkış hortumlarını
bağlayınız.

Resim 2.8: Su giriş hortumunu alttan bağlama

Resim 2.9: Su çıkış hortumunu üstten bağlama

 Su giriş hortumunun bağlantısını
alttan, su çıkış hortumunun
bağlantısını ise üstten yapmayı
unutmayınız.

 Bağlantı yaparken bol ve dar
hortumlar kullanmayınız.

 Su sızdırmayacak hortumlar
kullanmaya özen gösteriniz.

 Soğutucunun su giriş hortumunu çeşmeye
bağlayınız.

Resim 2.10: Su giriş hortumunu çeşmeye bağlama

 Musluğun ağız çapı ile hortumun
delik çapının uygun olmasına dikkat
ediniz.
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 Sistemde kaçak oluşumunu kontrol ediniz.

Resim 2.11: Kaçak oluşumunu kontrol etme

Resim 2.12: Düzeneği kurma

 Çeşmeyi yavaşça açarak suyun
düzenekte dolaşmasını sağlayınız.

 Bağlantı yerlerini kağıt ile silerek
sızıntı olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Kullanılan araç ve gereçleri
temizleyip kaldırınız.

 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Laboratuvar son kontrollerini

yapınız.
 Laboratuvar önlüğünüzü çıkarıp

asınız.

 Deney raporu yazınız.

 Rapor hazırlamak çok önemlidir.
Öğretmeninizin verdiği kriterlere
uygun bir rapor hazırlayınız.

 Hazırladığınız raporu sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.

 Analiz sonrası işlemleri yapınız.
 Laboratuvarın son kontrollerini

yapınız.



53

KONTROL LİSTESİ

Basit damıtma düzeneği kurunuz.Yaptığınız işlemleri aşağıdaki değerlendirme tablosu
ile kontrol ediniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?

3. Kullanacağınız araç ve gereçleri temizlediniz mi?

4. Isıtma düzeneğini lavaboya yakın bir yere kurdunuz mu?

5.
Bekin üzerine üç ayak ve üç ayak üzerine kafesli tel

koydunuz mu?

6.
Deterjanlı su ile gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ettiniz

mi?

7. Damıtma balonunu spora sağlam bir şekilde monte ettiniz mi?

8.
Damıtma balonunu monte ederken, balonun kafesli tel üzerine

gelmesine dikkat ettiniz mi?

9.
Damıtma balonu çıkış borusunu soğutucuya lastik tıpa ile

birleştirdiniz mi?

10.
Lastik tıpanın büyüklüğünün soğutucunun ağzına uygun

büyüklükte olmasına dikkat ettiniz mi?

11.
Lastik tıpanın deliği damıtma balonunun çıkış borusunun

çapına uygun mu?

12. Soğutucunun altına uygun bir toplama kabı koydunuz mu?

13. Termometreyi lastik tıpaya, döndürerek yavaşça taktınız mı?

14.
Termometreli lastik tıpayı damıtma balonunun ağzına

birleştirdiniz mi?

15.
Termometreyi, haznesi cam balonun yan buhar çıkış

borusunun karşısına gelecek şekilde yerleştirdiniz mi?

16.
Soğutucuya su giriş hortumunun bağlantısını alttan, su çıkış

hortumunun bağlantısını ise üstten yaptınız mı?
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17. Su sızdırmayacak hortumlar kullanmaya özen gösterdiniz mi?

18. Soğutucunun su giriş hortumunu çeşmeye bağladınız mı?

19. Sistemde kaçak olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

20.
Damıtmadan sonra kullandığınız araç gereçleri temizleyip

kaldırdınız mı?

21. Çalışma ortamını temizlediniz mi?

22. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?

23. Önlüğünüzü çıkarıp astınız mı?

24. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?

25. Laboratuvar çalışma kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. …..……… cam malzemelerle düzenek kurmak çok daha kolaydır.

2. Düzenek kurmak amacıyla cam malzemeler birbirine …………. ile bağlanır.

3. Basit damıtma düzeneğinde ……………. kullanılır.

4. Cam boru kesilecek yerden …………….. ile işaretlenir.

5. Cam boruların istenilen şekilde kıvrılması ……………. ile sağlanır.

6. Vakum düzeneklerin kurulmasında ………... …………….. kullanılır.

7. Soğutucuya su giriş hortumunun bağlantısı ………….. yapılır.

8. Cam boruları lastik tıpaya bağlarken, tıpanın deliği cam borunun ……………. uygun
olmalıdır.

9. Soğutucunun çıkış bölümüne ……….. …………. bağlanır.

10. Düzeneklerdeki gaz kaçağı ………… ile kontrol edilir.

el
kalem
ateş

rondajlı
üstten

su-trompu
çapına

toplama-başlığı

mantar
alttan
köpük

balon-joje
eğe

soğutucular
kelebek

Bek alevi

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bir kaza anında erken müdahale edebilmek için hangisi yapılmalıdır?
A) Ecza dolabı ve yangın söndürücünün yeri bilinmeli
B) Yangın söndürücünün kullanımı önceden öğrenilmeli
C) Ecza dolabının içinde neler olduğu önceden bilinmeli
D) Hepsi

2. Şişelerden kimyasal madde alırken kapak masaya niçin ters olarak konulmalıdır?
A) Masanın kirlenmemesi için
B) Şişenin içindeki çözeltinin bozulmaması için
C) Şişenin içine yabancı madde girmemesi için
D) Hepsi

3. Kullanılan kimyasal maddelerin fazlası nereye konulmalıdır?
A) Ana şişeye konulmalı
B) Lavaboya dökülmeli
C) Başka bir kaba konmalı
D) Toprağa dökülmeli

4. I - Önce su sonra asit ilave edilmelidir.
II - Önce asit sonra su ilave edilmelidir.
III- Asit suyun üzerine yavaşça ilave edilmelidir.
IV- Su asidin üzerine yavaşça ilave edilmelidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, derişik asitlerle çalışırken yapılmalıdır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) II ve III

5. Hangi maddelerle çeker ocak içinde çalışılmalıdır?
A) Karbonat
B) Civa ve arsenik
C) Sodyum hidroksit
D) Hepsi

6. I - Tüm araç-gereçler temizlenip masada bırakılmalıdır.
II - Tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalıdır.
III- Su ve hava gazı musluklarının kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, laboratuvardan ayrılmadan önce

yapılmalıdır?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve III

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi hassas ölçü kaplarından biri değildir?
A) Mezür
B) Balon joje
C) Pipet
D) Büret

8. Genellikle saf su kullanımı için gerekli kap hangisidir?
A) Pipet
B) Piset
C) Büret
D) Mezür

9. Tüplere konulacak sıvı tüpün kaçta kaçını geçmemelidir?
A) 1/3’ünü
B) 1/1’ini
C) 1/2’sini
D) 1/4’ünü

10. Sıvıların aktarılması amacıyla kullanılan içi boş özel camdan yapılan hacim ölçüm
aracı hangisidir?
A) Pipet
B) Büret
C) Cam çubuk
D) Erlen

11. Desikatörlerde kurutucu olarak aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?
A) Hidroklorik asit
B) Kromik asit
C) Sodyum sülfat
D) Silikajel

12. Beklerde alev ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Gaz musluğu
B) Hava bileziği
C) Ana gaz vanası
D) Hepsi

13. Cam kaplarda ısıtma yaparken ısının her tarafa eşit dağılması ve cam kapların çatlayıp
kırılmasını önlemek için hangisi kullanılmalıdır?
A) Halka
B) Üç ayak
C) Kafesli tel
D) Beher

14. Laboratuvarlarda vakum yapmak amacıyla hangisi kullanılır?
A) Su trompu
B) Toplama başlığı
C) Destilasyon başlığı
D) Düz soğutucu
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15. Laboratuvarlarda su ve gaz bağlantılarını yapmak için hangisi kullanılır?
A) Su trompu
B) Tıpa
C) Hortum
D) Destilasyon başlığı

16. I - Haftada bir terazini ayarı yapılmalıdır.
II - Tartılacak madde temiz ve kuru olmalıdır.
III- Tartılacak madde direk teraziye konmalıdır.
IV- Terazinin içine dökülen madde hemen temizlenmelidir.
V- Terazi kullanım talimatına uyulmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, terazi kullanımında yapılmamalıdır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I ve III
D) I, II ve III

17. Laboratuvarlarda niçin saf su kullanılır?
A) Kimyasallarla tepkimeye girmediği için
B) İçerisinde herhangi bir madde içermediği için
C) Analiz sonuçlarının hatalı çıkmasını önlediği için
D) Hepsi

18. I - İşlemlerin dikkatli ve duyarlı yapılmaması
II - Çözeltilerin faktör tayinlerinin tam olarak yapılmaması
III- Sıcaklık ayarı ve düzeltmenin yapılmaması
IV- Çözeltiye yabancı madde karıştırılması
V- Aletlerin ayarlarının tam yapılmaması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, işlem ve dikkatsizlikten kaynaklanan

hatalardır?
A) I, II ve V
B) II ve V
C) I, III ve IV
D) II ve III

19. Yağlı malzemelerin temizlenmesinde aşağıdaki temizleme çözeltilerinden hangisi en
çok kullanılır?
A) Kromik asit
B) Seyreltik hidroklorik asit
C) Kral suyu
D) Derişik nitrik asit
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20. I - Sabit tartım yapılacak kaplar temiz olmalıdır.
II - Sabit tartım farklı koşullarda yapılabilir.
III- Analizde kullanılan kaplar, analizin yapıldığı sıcaklıkta sabit tartıma getirilmelidir.
IV- Sabit tartım aynı koşullarda yapılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sabit tartım işleminde yapılmalıdır?
A) II ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) I, III ve IV

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

21. Kimyasal maddenin üzerinde ………….. yoksa kullanılmamalıdır.

22. Titrasyon ve çözelti hazırlama işlemlerinde ..…………. kullanılır.

23. Bazı deneylerde kaynatma işlemi sonucunda oluşan buharların tekrar yoğunlaştırılarak
geri kazanılması amacıyla ……………. ……………. kullanılır.

24. …..……. bir ucu düz diğer ucu kaşık şeklinde paslanmaz çelikten yapılmış bir
gereçtir.

25. ..……… ..…………. kızdırma işlemlerinde kullanılan, 1200 0C’ ye kadar sıcaklık
elde edilebilen araçlardır.

26. Büret ve pipetlerde okuma yaparken sıvı …..…... ……………. olmalıdır.

27. Madensel tuzların neden olduğu kirlerin temizlenmesinde ………..……… kullanılır.

28. Pas gibi çıkmayan anorganik kalıntıların temizlenmesinde ..……… ………..
kullanılır.

29. Gümüş nitrat çözeltisinin kapta bıraktığı siyah renkli kirliliği temizlemek için
……………….. kullanılır.

30. Porselen krozelerde kirler çıkmadıysa, bir gece ………………… bekletilir.

beher
etiket
erlen

düz-soğutucu
su-banyosu
kromik-asit

Derişik nitrik asit
kral-suyu

baget
Nitrik asitte

göz-hizasında
Seyreltik hidorklorik asit

geri-soğutucu
spatül

kül-fırını

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar
inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.
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B.UYGULAMALI TEST

Size verilen analiz föyünde aşağıdaki işlem basamakları bulunmaktadır.
 10 g yoğurt 100 ml lik erlende tartılır.
 Baget ile numuneyi homojenize edilir.
 Üzerine 40 0C’daki saf sudan 10 ml konur.
 Baget ile numuneyi ezerek karıştırılır.
 % 1’lik fenolftaleyn belirtecinden 0.5ml numunenin üzerine konur.
 0.1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir.
Yukarıdaki işlem basmaklarına uygun olarak analiz öncesi hazırlıkları yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Analiz föyünü dikkatlice okudunuz mu?

2.
Analizde kullanılacak araç-gereç ve kimyasal maddelerin

listesini yaptınız mı?

3.
Temiz bir laboratuvar önlüğü giyip, düğmelerini iliklediniz

mi?

4.
Laboratuvarda bir aksaklığın olup olmadığını kontrol ettiniz

mi?

5. Elleriniz sabunladınız mı?

6. Çalışma masanızı temizlediniz mi?

7.
Titrasyonda kullanılacak araç ve gereçleri masaya koyup

sağlam, temiz ve güvenli olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

8.
Çözeltinin üzerinde derişiminin ve faktörünün bulunup

bulunmadığını kontrol ettiniz mi?

9.
Belirtecin üzerinde derişiminin yazıp yazmadığını kontrol

ettiniz mi?

10. Terazi temiz mi?

11. Terazinin, su terazisini ayaklı vidaları ile ayarladınız mı?

12. Erlen ve büreti deterjanlı su ile fırçaladınız mı?

13. Çeşme suyu ile yıkayıp saf su ile güzelce duruladınız mı?

14.
Saf suyun ince bir film halinde akıp akmadığını kontrol

ettiniz mi?
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15. Kirleri çıkmamış ise kromik asit çözeltisinde beklettiniz mi?

16.
Bekletme sonunda kromik asit ile birkaç kez çalkalayıp,

çeşme suyu ile fırçaladınız mı?

17. Yıkama yaparken eldiven kullandınız mı?

18. Saf su ile durulayıp, uygun bir şekilde kuruttunuz mu?

19. Büreti spora kelebek veya kıskaç yardımıyla tutturdunuz mu?

20. Saf su ile doldurup akıtıp akıtmadığını kontrol ettiniz mi?

21. Akıtıyorsa musluğu söküp etrafına vazelin sürdünüz mü?

22.
Musluğu yerine takıp akıtıp akıtmadığını tekrar kontrol ettiniz

mi?

23.
Büreti spora musluk kısmı yukarıda olacak şekilde tutturup,

bekleterek kurumasını sağladınız mı?

24.
Büreti acil kullanacaksanız kullanılacak çözelti ile birkaç kez

çalkaladınız mı?

25.
Büreti sıfır çizgisinin 1-2 cm yukarısında olacak şekilde

kullanılacak çözelti ile doldurdunuz mu?

26.
Doldurma yaparken musluğun kapalı olmasına dikkat ettiniz

mi?

27. Büretin altına boş bir kap koydunuz mu?

28.
Musluğu açıp çözeltinin damla damla akmasını sağlayarak

sıfır ayarı yaptınız mı?

29.
Okuma yaparken sıvı seviyesi ile gözün aynı hizada olmasına

dikkat ettiniz mi?

30. Okumayı kavisin alt noktasından yaptınız mı?

31.
Büretin ucunu kabın ağzına değdirerek son damlayı da aldınız

mı?

32. Kullandığınız araç ve gereçleri temizleyip kaldırdınız mı?

33. Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

34. Laboratuvar son kontrollerinizi yaptınız mı?

35. Önlüğünüzü çıkarıp astınız mı?

36. Dikkatli ve titiz çalıştınız mı?
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37. Laboratuvar çalışma kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. A

3. D

4. C

5. C

6. B

7. C

8. A

9. A

10. D

11. C

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A

17. D

18. B

19. B

20. Gaz - Maskesi

21.
Adını /

Konsantrasyonunuu

22. Puarla

23. Balon Joje

24. Baget

25. Spor

26. Santrifüj

27. Sıfır

28. Derişikhidroklorikasit

CEVAP ANAHTARLARI
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29. Saf - su

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. Rodajlı

2. Mantar

3. Soğutucular

4. Eğe

5. Bek alevi

6. Su trompu

7. Alttan

8. Çapına

9. Toplama başlığı

10. Köpük
MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D

2. D

3. C

4. A

5. B

6. C

7. A

8. B

9. D

10. A

11. D

12. B

13. C

14. A

15. C

16. C

17. D

18. C
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19. A

20. D

21. Etiket

22. Erlen

23. Geri - soğutucu

24. Spatül

25. Kül- fırını

26. Göz- hizasında

27.
Seyreltik hidroklorik

asit

28. Kral suyu

29. Derişik nitrik asit

30. Nitrik asitte
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