LABORATUVAR ALET VE EKİPMANLARINI
KULLANMA KURALLARI
DİSTİLE SU CİHAZI
• Distile su cihazı labaratuvar sorumlusu ve yetkili kişiler tarafından
kullanılacaktır.
• Distile su bidonlarının kapağı açık unutulmayacak ve bidonlar başka bir yere
taşınmayacaktır.
• Distile su bitmek üzere ise hemen yetkiliye haber verilecektir.
• Yüksek miktarda distile su ihtiyacı için bir gün önceden izin alınacaktır.
• Distile su bidonlarının içinden pipetle su çekilmemelidir.

ETÜV/FIRIN
• Etüvü ve fırını kullanan kişiler isimlerini ve çalışmanın biteceği zamanı etüvün
üzerindeki etikete yazmalıdır.
• Etüv yada fırın çalışıyor ve çalışanın kimlik bilgileri yazıyor ise etüv kesinlikle
kapatılmamalı veya sıcaklık ayarıyla oynanmamalıdır.
• Mesai saatine kadar bitmeyen çalışmalar kesinlikle labaratuvar sorumlusuna
bildirilmeli, etüv ya da fırın çalışır durumda bırakılıp gidilmemelidir.
pH METRE
• Kullanılan pH metrenin kalibreli olup olmadığına bakılmalı, eğer kalibrasyon
gerekli ise pH metrenin kalibrasyon yöntemine göre kalibre edilmelidir.
• Kalibrasyon çözeltileri temiz tutulmalı ve dolapta saklanmalıdır. prop, distile su
ile iyice yıkanıp durulandıktan sonra kalibrasyon çözeltisine batırılmalıdır.
• Ölçüm yapılmadığı zamanlarda probun koruma çözeltisi içinde durmasına
dikkat edilmelidir. Probun koruma çözeltisi temiz olmalıdır.

ÇEKER OCAK
• Derişik asit, baz uçucu çözeltilerle çalışırken mutlaka çeker ocağı
kullanılmalıdır.
• Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi açılmalıdır
• Çeker ocakta çalışırken maske ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
• Çeker ocağında çalışma esnasında çeker ocağının camı mümkün olduğu kadar
kapalı tutulmalıdır.

SPEKTROFOTOMETRE
• Isınması için alet ölçüm yapmadan 15 dakika önce açılmalıdır.
• Küvetler ölçüm haznesine yerleştirilmeden önce kurulanmalı, örnek ağzına
kadar doldurulmamalıdır. Ölçümden sonra küvetler haznede unutulmamalı ve
hemen temizlenip kaldırılmalıdır.
• Küvet haznesine kesinlikle sıvı dökülmemeli, eğer döküldü ise hemen
kurutulmalıdır.
• Alet ölçüm bittikten sonra açık bırakılmamalı hemen kapatılmalıdır.

HASSAS TERAZİ
• Terazi kapakları mutlaka kapalı tutulmalı ve içinde bir şey olmamalıdır.
• Terazinin yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Terazideki hava kabarcığının
ortalanmış olması gereklidir. Eğer değil ise ortalanmalıdır.
• Terazi üzerine, içine ve etrafına kimyasal dökülmemesine dikkat edilmelidir.

