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İsim Soyisim:  Kod:  

14 

44. IChO – Deneysel Sınav. Türkçe Versiyon  

Gereçler 

Ortak kullanımda: Hassas terazi  

 Üzerinde kodunuz yazılı olan çeker ocağın içinde, iki adet kıskaçlı ayak.  

 Bir tane ısıtıcı-karıştırıcı  

 Bir tane 30 cm’lik cetvel  

 Bir tane kurşun kalem  

Kit #2:  

 İki tane 250 mL’lik Erlen (biri sentez, diğeri kristallendirme için) 

 Bir tane dereceli silindir, 50 mL’lik.   

 1 tane 20 mm boyunda oval şeklinde manyetik balık  

 Bir tane Hirsch hunisi ve kauçuk adaptör (suction flask için)  

 Hirsch hunisine ve TLC kabına uygun kesilmiş Filtre kağıdı halkaları  

 Bir tane 125 mL’lik suction flask (vakum filtrasyonu için)  

 Bir tane 0.5 L’lik plastik buz banyosu  

 Bir tane cam çubuk  

 İki tane 1 mL’lik plastik transfer pipeti (Yandaki şekle bakınız) 

 Bir tane plastik spatula  

 Bir tane boş 4 mL’lik vidasız kapaklı vial, “Product” olarak etiketli, tepkime 

ürünü için 

Kit #3:  

 Üç tane boş küçük vidali kapaklı vial (TLC çözeltileri için)  

 10 tane kısa kapileri tüp (100 mm’lik) TLC ekmek için 

 Bir tane saat camı (TLC kabını kapamak için)  

 Bir tane 250 mL’lik beher (TLC kabı olarak) 

Kit #4:  

 Bir tane kullanıma hazır 25 mL’lik büret  

 Bir tane küçük plastik huni  

 4 tane 125 mL’lik Erlen  

 Bir tane kauçuk puar (pipetler için)  

 Bir tane 10 mL’lik volumetrik pipet  

 Bir tane 5 mL’lik volumetrik pipet  
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44. IChO – Deneysel Sınav. Türkçe Versiyon  

Risk ve Güvenlik Kodları (Deney 2)  

 

R11 Yüksek derecede yanıcı  

R36/37/38 Gözde, deride ve solunum sisteminde tahrişe neden olur 

R62 Olası kısırlık riski 

R63 Doğmamış bebekte olası zarar riski  

R66 Tekrarlanan maruziyet deride kuruluk ve çatlaklara sebep olabilir.  

R67 Buharları solumak baş dönmesi ve bulantıya sebep olabilir.  

 

S7 Kabı ağzı sıkıca kapalı şekilde saklayınız 

S9 İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız  

S16 Kıvılcım kaynağındna uzak tutunuz  

S26 Göz ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım isteyiniz 

S28A Deri ile temas ettiğinde bol su ile yıkayınız 

S37 Laboruvar gözlüğü takınız  

S37/39 Laboratuvar eldiveni ve göz/yüz koruması kullanınız.  

S45 Kaza anında veya iyi hissetmediğinizde hemen tıbbi yardım isteyiniz 

 




















