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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0108 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol, petrokimya, petrol, rafineri  

MODÜLÜN ADI Kimyasal Maddeleri Depolama 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; Üretimde kullanılan ve üretilen kimyasal 

maddeleri standartlara uygun olarak depolama bilgi ve 

becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Kimyasal maddeleri depolamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, kimyasal 

maddelerin depolamasını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. İşletmede kullanılan kimyasalları depolayabileceksiniz. 

2. Üretilen sıvı – katıları depolayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, depo, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, 

ev, bilgi teknolojileri ortamı ( internet ) 

Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, 

tepegöz, projeksiyon, bilgisayar, televizyon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde laboratuvar çalışmalarında okulda veya işletmelerde güvenlik, öncelikli 

olarak düşünülmesi gereken bir konudur. Toplum ve çevre sağlığının korunması amaçtır. 

İşletmelerin laboratuvarlarında çalışan elemanların bireysel davranışları, bilgi ve becerileri 

çok büyük önem taşımaktadır. Kimyasal maddelerin depolanmasında ve laboratuvarda 

çalışanların “laboratuvar güvenliği ve kimyasal maddelerin depolanması”  konusunda 

aldıkları eğitim, kazaların ve ekonomik kayıpların önlenmesi bakımından çok önemlidir. 

İstatistiklere göre insan hatasının neden olduğu kazaların fazla olması, bilgi yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin kullanımı, depolanması 

ve atıkların imhası ile ilgili düzenlemeler her zaman standartlara uygun ve bir plan 

kapsamında olmalıdır. 

 

Üretim sürecinde kullandığımız birçok kimyasal madde, tehlikeli madde özelliği 

taşımaktadır ve ambalaj üzerinde bulunan çeşitli işaretlere ve her maddeye ait güvenlik bilgi 

formlarına dikkat ederek kimyasal maddelerin depolanmasını sağlanmalıdır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak işletmede kullanılan kimyasalları 

depolayabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Depo ve laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler nasıl sınıflandırılır? 

Araştırınız. 

 Depo ve laboratuvar güvenliği ile ilgili nasıl bir plan hazırlanır? Öğreniniz. 

 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği: Resmi Gazete 11.07.1993 tarih 21634 sayılı 

yönetmeliği okuyunuz. 

 Kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını inceleyiniz.  

 Güvenlik bilgi formlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları Resmi 

Gazete 11.03.2002 Tarih ve 24692 Sayılı Yönetmelik’ten okuyunuz.  

 

1. KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ 

DEPOLAMAK 
 

1.1. Kimyasal Maddeleri Depolama Kuralları 
 

Kimyasal maddeleri standartlara uygun olarak depolamak, güvenlik kurallarının en 

önemlisidir. 

 

 Laboratuvarda bulunması gerekli donanım şunlardır: 

 

 Havalandırma ve çeker ocaklar 

 Kimyasal depolar 

 Laboratuvar muslukları 

 Vücut ve göz duşları 

 Yangın söndürme cihazları  

 

Bunların bakım ve onarımı standartlara uygun olarak altı ayda bir 

gerçekleştirilmelidir. Genel havalandırma laboratuvarda rahat çalışma ortamı sağlar. Ancak 

çeker ocaklar kesinlikle kullanılmalıdır. Çeker ocakların kullanım koşulları vardır. Yangın 

söndürücüler altı ayda bir kontrol edilmelidir. 

 

İşletmelerde ve okullarda bulunan tüm laboratuvarların kimyasal maddelerin 

toplandığı bir depo alanı vardır. Depolarda bulunan kimyasalların sınıflandırılması, kurallara 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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ve standartlara uygun depolama yapılması gereklidir. Bu depolama kuralları aşağıda 

verilmiştir: 

 

 Depodaki tüm kimyasallar alfabetik olarak değil sınıf kodu ile etiketlenmelidir. 

Maddeler uygun bir sınıflandırma ile ayrılır. 

 Kimyasalların yerleştirilmesinde birbirleri ile temas etmemesi gerekli maddeler 

dikkate alınarak yerleştirme yapılmalıdır  

 Kimyasal maddelerin yerleştirildiği rafların tahta olması tercih edilmelidir. 

 Kimyasal maddelerin depolandığı raflar duvara sıkıca tutturulmalıdır. 

 Tüm rafların ön kısımları koruma seti ile çevrelenmelidir. 

 Kimyasal maddeler yer düzeyinde veya ulaşılamayacak kadar yüksekte 

olmamalıdır. 

 Raf yüksekliği 2 m’yi geçmemelidir. 

 Depoda bulunan tüm kimyasalların kayıtlı olduğu bir envanter sistemi 

olmalıdır.  

 Ciddi bir izleme gerçekleştirilmelidir. 

 Depoda duman detektörü ve benzeri yangın uyarı sistemlerinden birisi 

bulunmalıdır. 

 İhtiyaç kadar madde saklanmalıdır. 

 Maddelerin etiketleri okunacak şekilde bulunmalıdır. Depoda bulunan her 

kimyasal maddenin etiketlenmesi zorunludur. Etiket üzerinde kimyasal 

maddenin adı, tehlike sınıfı, zarar vereceği hedef organ, satın alma tarihi, 

kullanılmaya başlandığı tarih ve son kullanım süresi bulunmalıdır. 

 Peroksit oluşturma özelliğinde olan kimyasal maddelerin etiketleri satın 

alınma tarihi ve kullanılmaya başladığı tarihi içermelidir. Bu kimyasal 

maddelerin etiketlerinde  “kullanılmaya başladığı tarihten itibaren 3 – 6 – 

9 aylık veya 1 yıllık bir sürede imha edilmelidir.”açıklaması bulunmalıdır 

Düzenli olarak son kullanım tarihleri izlenmeli ve günü geçen kimyasal 

maddeler atık depolamaya gönderilmelidir. 

 Özellikle yanıcılar için özel olarak tasarlanmış buzdolapları 

kullanılmalıdır. 

 

Asetik asit 
Krom (VI) oksit, nitrik asit, alkoller, etilen glikol, perklorik asit, 

peroksitler, permanganatlar 

Hidrojen florür Amonyak (gaz veya çözelti ) 

İyot Asetilen, amonyak ( gaz veya çözelti)  

Potasyum 

permanganat  
Gliserin, etilen glikol, Benz aldehit, sülfürik asit 

Hidrokarbonlar  

(bütan, propan, 

benzen) 

Flor, klor, brom, krom (VI) oksit, sodyum 

Bakır Asetilen, hidrojen peroksit 

Sodyum nitrit Amonyum nitrat ve diğer amonyum tuzları 

Sodyum peroksit 
Metanol, etanol, asetik asit anhidriti, buzlu asetik asit, benzaldehit, 

karbonsülfür, gliserin, etilen glikol, etik asetat, metil asetat, furfurol 

Okzalik asit Gümüş, cıva 
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Peroksitler Asitler (organik ya da mineral)  

Asetilen  Klor, brom, flor, bakır, gümüş, cıva 

Aseton Konsantre nitrik ve sülfürik asit karışımları 

Aktif kömür Kalsiyum hipoklorür, oksitleyici maddeler 

Alkali metaller Su, karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, halojenler 

Amonyak (gaz)  
Cıva (örneğin; manometredeki cıva), klor, kalsiyum hipoklorür, 

iyot, brom, hidrojen florür 

Amonyum nitrat 
Asitler, metal tozları, yanıcı sıvılar, klorat bileşikleri, nitratlar, 

kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı maddeler 

Anilin Nitrik asit, hidrojen peroksit 

Arsenikli maddeler Tüm indirgen maddeler 

Yanıcı sıvılar 
Amonyum nitrat, krom oksit, hidrojen peroksit, halojenler, nitrik 

asit, sodyum peroksit 

Brom 
Amonyak, asetilen, bütadien, bütan, metan, propan, hidrojen, petrol 

benzini, benzen, metal tozları 

Karbon tetraklorür Sodyum 

Kalsiyum oksit Su 

Klor 
Amonyak, asetilen, bütadien, bütan, metan, propan, hidrojen, petrol 

benzini, benzen, metal tozları 

Kloratlar 
Amonyum tuzları, asitler, metal tozları, kükürt, ince tanecikli 

organik veya başka yanıcı maddeler 

Krom ( VI) oksit 
Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, petrol benzini, alkoller, yanıcı 

sıvılar 

Hidrojen peroksit 
Bakır, krom, demir, metaller ve metal tuzları, alkoller, aseton, 

organik bileşikler, anilin, nitrometan, katı ve sıvı yanıcı maddeler 

Perklorik asit Asetik asit anhidriti, bizmut ve alaşımları, alkoller, kağıt, odun 

Fosfor Kükürt, kloratlar gibi oksijenli bileşikler 

Cıva Asetilen amonyak 

Nitrik asit ( derişik) 
Asetik asit, anilin, krom (VI) oksit, hidrojen siyanür, hidrojen 

sülfür, yanıcı sıvı ve gazlar 

Nitritler Asitler 

Sülfürik asit Potasyum klorat, potasyum perklorat, potasyum permanganat  

Sülfitler Asitler 

Hidrojen sülfür Dumanlı nitrik asit, oksitleyici gazlar 

Gümüş Asetilen, oksalik asit, tartarik asit, amonyum bileşikleri 

Yanıcı sıvılar 
Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, sodyum 

peroksit, halojenler 
 

Tablo 1.1: Birbirleri ile temas etmemesi gerekli kimyasallar 
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3 AY KULLANIM SÜRESİ 

OLANLAR 

6 AY KULLANIM SÜRESİ 

OLANLAR 

1 YIL KULLANIM 

SÜRESİ OLANLAR 

Butadien ( sıvı) 

Kloropren ( sıvı) 

Divinil asetilen 

Isopropil eterler 

Potasyum, metal 

Sodyum amit 

Viniliden klorür 

Asetal 

Akrolein 

Akrilonitril 

Primer alkoller 

Sekonder alkoller 

Bütün eterler 

Bütadien 

Siklohekzan 

Siklohekzen 

Dietil eter 

Ketonlar 

Metil asetilen 

Metil butil keton 

Olefinler 

Butadien (gaz) 

Vinil asetilen  

Kloropren (gaz) 

Vinil asetat 

Stiren 

Vinil klorür 

Tablo 1. 2: Peroksit oluşturma özelliğindeki kimyasallar 

1.2. Katıları ve Sıvıları Depolama 
 

Kimyasal maddeleri depolamada öncelikle kimyasal maddelerin sınıflandırılması 

gereklidir. 

 

Katı ve sıvı maddeler birbirlerinden ayrılarak alfabetik sınıflandırma yöntemi 

kesinlikle tercih edilmeden (sadece zararlı olmayan tuzlar, şekerler ve diğer bazı organik 

kimyasallar kendi içlerinde alfabetik olarak ) sıralanabilirler. 

 

1.2.1. Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması 
 

1.2.1.1. Alev Alabilen ve Parlayabilen Maddeler 
 

Bu kimyasallar kaynama ve alev alma noktalarına göre gruplanırlar. 

Parlayıcı katılar, havayla temas ettiklerinde, başka hiçbir enerji transferi olmaksızın 

alevlenirler. Su ya da nemli hava ile şiddetle parlayıcı gazlar verirler.  
 

 1A sınıf 1B sınıf 1C sınıf IIsınıf 

Alev alma 

noktası 

<23
0
 C <23

0
 C 23-38

0
C 38-60

0
C 

Kaynama 

Noktası 

<38
0
C > 38

0
C   

Alev alma 

potansiyeli 

Çok fazla yüksek Çok yüksek Yüksek Orta 

Yoğun 

kullanılan bazı 

kimyasal 

maddeler 

Asetaldehit 

Benzol peroksit 

Etileter 

Pentan 

Aseton 

Etanol 

Butilamin 

Petrol eter 

Amilasetat 

Bütanol 

Klorobenzen 

Turpentin 

Formaldehit 

Hidrazin 

Kerozen 
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Metil format Metanol 

Isopropanol 

Ksilen 

Tablo 1.3:Kimyasal analiz laboratuvarlarında kullanılan alev alabilen ve/veya parlayabilen 

kimyasallar 

Kendi kendine tutuşabilen maddeler; açık havada kaldığında kendi kendine tutuşurlar 

ve kuvvetli şekilde yanarlar. Uygun ambalajlarda havasız ortamda saklanırlar. Örneğin: 

Beyaz fosfor, sodyum, potasyum, kalsiyum fosfor bileşikleri 

 

1.2.1.2. Kararlı Olmayan Kimyasallar  
 

Normal koşullarda (bazı durumlarda sıcaklık yükselmesi ve basınç etken olabilir) saf 

hâlde iken polimerize ve okside olabilen kimyasallardır. Bu gruba giren peroksit oluşturma 

özelliğindeki kimyasallar ve raf ömürleri verilmiştir. 

 

1.2.1.3. Korozif ve Tahriş Edici Kimyasallar 
 

Temas edilmesi durumunda cilt, gözler, akciğerler, mide gibi organ ve dokuları yakan, 

tahriş eden yapı malzemelerini ve metalleri aşındıran kimyasallar bu grupta yer alır. 

 

Yaygın olarak kullanılan korozif özellikteki kimyasallar aşağıda verilmiştir. 

 

Glasiyel asetik asit, sodyum hidroksit, bromür, hidroklorik asit, sülfürik asit, klor 

(sıvı), nitrik asit, hidroflorik asit, florürler, potasyum hidroksit, asetik anhidrit. 

 

1.2.1.4. Aşındırıcı Sıvılar  
 

Derişik asitlerin seyreltilmesi ve katı alkali hidroksitlerin çözülmesi sırasında aşırı 

miktarda ısı açığa çıkacağı için dikkatli olmak gereklidir. Asit içine su dökülmemelidir. 

Bazlar göz ve cildi asitlerden daha fazla tahriş ederler. Asit ve bazlar nötralize edilmeden 

giderlere verilmemeli, nötralizasyon, çeker ocak içinde gerçekleştirilmelidir. 

 

1.2.1.5. Zehirleyici Sıvı ve Katı Maddeler 
 

Bu maddeler solunduğunda veya deriye temas sonucu zararlı olan maddelerdir. Anilin, 

arsenik, metil bromid, çinko fosfit, talyum tozları, kurşun bileşikleri magnezyum ve 

kalsiyum kloratlar, cıva bileşikleri, dimetil sülfat, baryum sülfür, metil alkol 

 

1.2.2. Tehlikeli Maddelerin Kullanılması Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Tehlikeli maddelerin kullanımı sırasında üretici firma tarafından verilen 

kullanma talimatındaki dozaj kurallarına uyulmalıdır. 

 Madde ve ürünün depolanması herhangi bir dökülme veya sızıntı anında 

zararsız duruma getirilmesi ve imha edilmesi ile ilgili güvenlik bilgi formlar 

okunmalıdır. 

 Ateş kaynaklarından uzak tutulmalı, sigara içilmemelidir. 
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 Kanalizasyona dökülmemelidir. 

 Göz, deri ve kıyafetlerle temastan kaçınılmalıdır. 

 Tabanda teknik olarak havalandırma yapılmalıdır. 

 Kaplar sıkıca kapalı tutulmalıdır. 

 Basınçlı sprey kutuları 50 
0
C üzerindeki sıcaklıktan ve güneş ışığından 

korunmalı, aleve karşı püskürtülmemelidir. 

 Aşındırıcı maddeler ciddi yanıklara neden olacağından koruyucu eldivenler 

gözlükler kullanılmalıdır. 

 Patlama tehlikesi olan maddeler darbe, sürtünme, ateş veya diğer ateş 

kaynaklarından dolayı patlama tehlikesi gösterirler. Bu nedenle ısıdan ve 

darbeden uzak tutulmalıdır. 

 Kimyasal maddeler kesinlikle güvenli bir depolama alanı içinde olmalı ve 

etiketlendirme özelliklerine göre uygun şekilde yapılmalıdır. 

 Maddeler, raflara etiketleri okunacak şekilde yerleştirilmelidir. 

  “Yanıcılar” için özel olarak tasarlanmış buzdolapları kullanılmalıdır. 

 Kimyasalların saklandığı buzdolaplarında asla yiyecek saklanmamalıdır. 

 

                

         a      b 

Resim 1.1: Reaktif/toksik madde depolama dolabı(a. havalandırmalı b. havalandırmasız )  

                          

Resim 1. 2: Güvenlik sembolü içeren etiketler Resim 1.3:Güvenlik sembolü içeren pisetler   
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1.2.3. Kimyasal Maddelerin Etiketlenmesi 
 

Depoda bulunan kimyasal maddelerin etiketlenmesi sırasında şu kurallar önemlidir. 

 Adı(kısaltmasız) 

 Tehlike sınıfı 

 Zarar vereceği hedef organ 

 Satın alma ve kullanım tarihi 

 
Resim 1.4:Kimyasal etiketin anlamı 

Üretici firma bu etiketlerde üreticinin adı, adresi, maddenin kimyasal ve kapalı 

formülü, ürünlerin ticari adı, amaçlanan kullanım alanları, tehlike sembolleri özel tehlikelere 

karşı dikkat çekici “çok şiddetli parlayıcı” gibi uyarılar risk ve güvenlik önlemleri hakkında 

bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgiler, maddelerin kullanılması ve depolanması için 

gereklidir. Depolama sırasında, depolanan maddenin oluşturabileceği zarar göz önüne 

alınarak, gerekli ısı, izolasyon, yıldırımdan korunma havalandırma, alarm, yangın söndürme 

gibi sistemlerle donatılır ve amaca uygun malzeme ile inşa edilir. 

 

AAS Atomik Absorpsiyon Spektrometre 

ACS Amerikan Kimya Topluluğu 

ADR Karayollarındaki Tehlikeli Madde Taşımacılığına İlişkin 

Anlaşma 

AF NOR Fransa Standartlar Topluluğu 

AMG Alman Tıp Kanunları 

AOX Adsorplanabilen Organik Halojenler 

ASTM Amerikan Standart Test Metotları 

BAT Biyolojik Maddelerin Tolerans Değerleri 

BET Brunauer, Emmet ve Teller’e Göre Yüzey 

Tanımlanması 

BG Pil Sınıflandırılması 

BOD Biokimyasal Oksijen İhtiyacı 

BRN Beilstein Kayıt Numarası 

BS İngiliz Standartları 
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BP İngiliz İlaçlar Kitabı 

BPC İngiliz Eczacılık Kodeksi 

CAS Kimyasal Maddelerin Uluslararası Kayıt Numarası 

C.I.No. Renk İndeks Numarası 

COD Kimyasal Oksijen İhtiyacı 

DAB Alman İlaç Kodeksi 

DAC Alman Eczacılık Kodeksi 

DEV Alman Standart Analiz Metotları 

DFG Alman Araştırma Topluluğu 

DGR Tehlikeli Mallar Düzenlemesi 

DIN Alman Standart Enstitüsü 

DSC Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 

EC Enzim Komisyonu 

ECD Elektron Yakalama Dedektörü 

EOCI Ekstrakte Edilebilen Organik Klorürler 

Erg B Alman İlaçlar Kitabı Ekleri 

FAM Alman Mineral Yağ ve Fuel Standartlar Komisyonu 

FBras Brezilya İlaç Kodeksi 

FCC Gıda Kimyasalları Kodeksi/USA 

FIA Floresans İndikatör Analizi 

FIA Akış Enjeksiyon Analizi 

FID Alev İyonlaşma Dedektörü 

FIP Uluslararası Eczacılık Federasyonu 

FO Fiber Optik 

FU İtalya İlaç Kodeksi 

g Gram 

GC Gaz Kromotografisi 

GLP Faydalı Laboratuvar Uygulamaları 

GMP Üretim Tekniğinin Gerektiği Miktar 

GPC Jel Nüfuz Kromotografisi 

GR Garantili Kimyasallar 

HDPE Yüksek Yoğunlukta Polyetilen 

HIC Hidrofobik Etkileşim Kromotografi 

hPa Hektopascal (1hPa= 1 mbar) 

HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi 

HPTLC Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromotografisi 

HS Uyum Sağlamış Sistem 

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Şirketi 

IC İyon Kromotografisi 

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu 

ICP İndüktif Eşleşmiş Plazma 

IMDG-code Tehlikeli Ürünler için Uluslararası Denizcilik Kodları 

IR İnfrared Spektoroskopisi 

ISO Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu 

IUPAC Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği 

JP Japon İlaçlar Kitabı 

kg Kilogram 
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l Litre 

LBK Korozif gazlar için gaz tüpleri (lecture bottle) 

LBN Korozif Olmayan Gazlar İçin Gaz Tüpleri (lecture 

bottle) 

LC Sıvı Kromotografisi 

LD Öldürücü Doz 

LLC Sıvı-Sıvı Kromotografisi 

LLPC Sıvı-Sıvı Bölmeli Kromotografi 

LSC Sıvı Parıldama Sayıcı 

LSC Sıvı-Katı Kromotografisi 

M Molar Hacim 

µm Mikrometre ( 10
-6

 m) 

m
3
 Metreküp 

MAC Maksimum İzin Verilen Konsantrasyon 

MAK Maksimum Çalışılabilecek Konsantrasyon 

mbar Milibar (1 mbar = 1hPa) 

mg Miligram   

mL Mililitre 

MOS Metal-oksit Yarı İletken Maddeler 

MS Kütle Spektroskopisi 

NF Ulusal Formüller 

NBS Ulusal Standartlar Ofisi 

nm Nanometre (10
-9

 m) 

NMR Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre 

NNR Yeni ve Resmi Olmayan Kanuni Yollar 

NT Çok Küçük Boyutlu Teknoloji 

NTU Nephelometrik (bulanıklılık) Türbidite Birimi 

PA  Poliamid 

Packing Cat. Paketleme Kategorisi 

PAH Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar 

PAX Yolcu Uçağı 

PCB Poliklorlanmış Bifeniller 

PE Polietilen 

Ph Belg Belçika İlaç Kodeksi 

Ph Eur Avrupa İlaç Kodeksi 

Ph Franc Fransa İlaç Kodeksi 

Ph Helv İsviçre İlaç Kodeksi 

Ph Ned Hollanda İlaç Kodeksi 

Ph Nord Norveç İlaç Kodeksi 

pl İzokritik Nokta 

PLC Preparatif (ön işlem) Tabaka Kromotografisi 

PND Fosfor Nitrojen Dedektör 

ppb Milyarda bir kısım (1:10
9
) 

ppm Milyonda bir kısım (1:10
6
) 

PTFE Politetrafloretilen 

PVDF Polivinilen Diflorür 
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R Risk Kodu 

RFA X-Ray Floresans Analizi 

PI Refraktif İndeks 

RP Ters-faz Kromotografisi 

S Güvenlik Kodu 

SLSI Çok Geniş Skala İntegrasyon 

S.No. Schultz Renk Tablo Numarası 

SPU Örnek Hazırlama Birimi 

SRM Standart Referans Maddesi 

TCD Termal İletken Dedektör 

TISAB Toplam İyonik Kuvvet Ayarlama Tamponu 

TLC İnce Tabaka Kromotografisi 

TOC Toplam Organik Karbon 

U Enzim Aktivite Birimi 

ULSI Ultra Geniş Skala İntegratör 

USP Amerika İlaç Kodeksi 

UV Ultraviyole Spektroskopisi 

UV/VIS Ultraviyole/Görünür Bölge Spektroskopisi 

VbF Alevlenebilir Sıvılar Yönetmeliği 

VLSI Geniş Skala İntegrasyonu  

WGK Alman Su Kirliliği Risk Sınıflandırılması 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

Tablo1.4:Depolamada kullanılan kısaltmalar ve anlamları 

Bütün kimyasalların depolama sınıflandırılması, tehlike boyutuna göre belirlenir. 

Aşağıdaki sınıflandırma Alman Kimya Endüstrisi Federasyonu tarafından Almanya 

kanunlarına göre yapılmıştır. 

 
 

 

Depolama Sınıflandırması 

1 Patlayıcı maddeler (2nd Alman Explosives Act: Storage groups 1.1-1.4) 

2A Sıkıştırılmış, sıvılaştı 

rılmış çözünmüş gazlar 

2B Basınçlı gaz içeren kutular (aerosol) 

3A Parlayıcı sıvı maddeler (Fp 55ºC’nin altında) 

3B Parlayıcı sıvılar (German VbF Hazard Class: A III) 

4.1A Parlayıcı katı maddeler (2ndGerman Explosives Act: Storage groups I-III) 

4.1B Parlayıcı katı maddeler (EC Method A 10) 

4.2 Kendiliğinden yanıcı maddeler 

4.3 Suyla temas hâlinde parlayıcı gaz oluşturan maddeler 

5.1A Yükseltgen reaktifler (German TRGS 515 group 1) 

5.1B Yükseltgen reaktifler (German TRGS 515 group 2+3) 

5.1C Yükseltgen reaktifler (German TRGS 511 group A-C) 

5.2 Organik peroksitler 

6.1A Alevlenebilir toksik maddeler 

6.1B Parlayıcı olmayan zehirli maddeler 

6.2 Bulaşıcı maddeler 
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7 Radyoaktif maddeler 

8 Korozif maddeler 

8A Parlayıcı korozif maddeler 

8A Parlayıcı olmayan korozif maddeler 

9 n.n. 

10 Parlayıcı sıvılar (3A ve 3B olmayanlar) 

11 Parlayıcı katılar 

12 Parlayıcı olmayan paketlerde parlayıcı olmayan sıvılar 

13 Parlayıcı olmayan paketlerde parlayıcı olmayan katılar 

 

Tablo 1.5: Kimyasal maddeleri sınıflandırma örneği 

1.3. Gazları Depolama 
 

1.3.1. Gaz Tüplerinin Etiketlenmesi 
 

 Gaz tüpleri kolaylıkla çıkmayacak bir etiket ile etiketlenmelidir. 

 Etiket üzerinde açık ve net bir şekilde tüpün içerdiği gaz cinsi belirtilmelidir. 

 Gaz tüpüne bağlanacak bir kart üzerine üretici firmanın adı adresi, dolum tarihi, 

bulunduğu laboratuvarın numarası, kullanıcının adı ve kullanım süresi not 

edilmelidir. 

 İçeriği belirsiz olan tüpler üzerine “İçeriği bilinmiyor” şeklinde yazılmalıdır. 

 

1.3.2. Gaz Tüplerinin Taşınması 
 

 Gaz tüpleri yere yatay konumda özel taşıyıcılar üzerinde taşınmalıdır. 

 Gaz tüplerini taşımadan önce üzerlerindeki regülatörü çıkarmak ve güvenlik 

başlığını takmak gerekmektedir. 

 

1.3.3. Gaz tüplerinin Depolanması 
 

 Gaz tüpleri düşürülme veya çarpma sonucunda patlayabilirler. Bu nedenle 

sıkıca bulundukları zemin veya duvara monte edilmelidirler. 

 Gaz tüpleri su veya çözücü buharlarının yoğun olduğu, korozif maddelerin 

bulunduğu yerlerde depolanmamalıdır. 

 Tüplerin depolandığı yer daima havalandırılmalıdır. 

 Tüp depoları doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 

 Dolu ve boş tüpler karışmalarını önlemek amacı ile ayrı bölümlerde 

depolanmalıdır. 

 Yanıcı gaz içeren tüpler oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı ortamda 

depolanmamalıdır. 

 Gaz tüpleri açık aleve ve yüksek sıcaklıklara (50 
0
C ) maruz bırakılmamalıdır. 

 Gaz tüpleri devrilmelerini önleyecek şekilde zincir ile sabitlenmelidir. 

 Gaz tüpleri tüp taşımak amacı ile özel olarak tasarlanmış taşıyıcılar ile 

taşınmalıdır. 
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 Gaz tüpleri taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapaklar kapalı 

tutulmalıdır. 

 Gaz tüplerinin bağlantıları laboratuvar teknik elemanlarınca yapılmalıdır. 

 Boş gaz tüpleri işaretlenmeli, laboratuvar ve depo yönetimine bilgi verilmelidir. 

 Bağlantı hortumları, regülatör günlük olarak kontrol edilmelidir. 

 

1.3.4. Tehlikeli Gazlar ve Özellikleri 
 

 Basınçlı gazlar: Bütün gazlar basınç altında depolanır ve taşınır. Dolayısı ile 

potansiyel ”fiziksel patlama” tehlikesi oluştururlar. 

 Yanıcı gazlar: Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi 

oluşturur. Hepsinin alt(LEL) ve üst(UEL) patlama sınırları vardır ( LPG, 

hidrojen, asetilen gibi). 

 Yanıcı ve zehirli olmayan basınçlı gazlar: Sadece fiziksel patlama tehlikesi 

olan gazlar(azot, argon gibi) ve yakıcılık tehlikesi olan gazlar(oksijen gibi) dır. 

 Zehirli ve boğucu gazlar: Oksijenin dışındaki bütün gazlar boğucu etkileri 

nedeni ile zehirli kabul edilir (Karbondioksit, fosgen, hidrojen florür gibi). 

 

Resim1.5:Gaz silindirleri 

Gaz silindirleri her zaman zincir ile sabitlendirilmeli kullanılmadığı zaman kapakları 

kapatılmalıdır. 

 

Laboratuvarlarda ve işletmelerde kullanılan tüm kimyasal maddeler için üretici  

“Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında güvenlik bilgi 

formları hazırlamalıdır. Bu formda ürün adı, firma adı, bileşimi, ilk yardım bilgileri, yangın 

söndürme, depolama, kişisel korunma, fiziki ve kimyasal özellikler, nakliye, ekoloji, imha 

bilgileri ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
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Korrozif madde 

 
Korrozif madde 

 
Korrozif madde 

 

 
Zehirli madde 

 
Zararlı ve tahriş edici 

madde 

 

 
Çevre için zararlı madde 

 

 
Zararlı madde 

 

 
Oksitleyici ve organik 

peroksitler 

 

 
Radyoaktif madde 

 
Patlayıcı ortam 

  
Patlayıcı madde   

Uyarı levhası 

 

 
Yanıcı madde deposu 

 

 
Yanıcı sıvı 

 

 
Yanıcı madde 

Resim 1.7: Tehlikeli madde işaretleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletmede Kullanılan Kimyasalları Depolayınız.     

Kullanılan araç ve gereçler: Depolama dolabı, eldiven, katı kimyasal, sıvı kimyasal, 

kalem, etiket, raflar 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 Çevre güvenliğini sağlayınız. 

 Depolanacak malzemeleri 

Katılar, sıvılar ve gazlar olarak 

ayırınız.  

 Sıvıları ayırınız.  

 

 Bir arada bulunmaması gerekli 

malzemeleri belirleyiniz. 

 Katıları ayırınız. 

 

 Dikkatli ve özenli çalışınız. 

 Bir arada bulunmaması gerekli 

maddeleri ayırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tahta rafları veya dolapları hazırlayıp kimyasalları 

sınıflarına göre yerleştiriniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Kimyasal maddeleri 

yerleştiriniz. 

 Tehlike sembolleri ve ikaz işaretlerine dikkat 

ederek yerleştiriniz. 

 

 Tehlikeli madde sembol ve 

uyarı işaretlerini inceleyerek 

depoda bulunmasını 

sağlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Depolanacak malzemeleri katılar, sıvılar ve gazlar olarak 

ayırdınız mı?   

3. Katı ve sıvı maddelerin sınıflandırmasını yaptınız mı?   

4. Sınıflandırmaya göre gruplandırarak depoda uygun yerler 

hazırladınız mı?   

5. Kimyasal maddelerin etiketleri hazırlanırken dikkat edilecek 

noktaları incelediniz mi? Etiketler düzgün mü?   

6. Depoda bulunan maddeler için envanter sistemi hazırladınız 

mı?   

7. Birbirleri ile temas etmemesi gerekli maddeleri incelediniz mi? 
  

8. Tehlikeli madde ikaz işaretlerini inceleyerek depoda 

bulunmasını sağladınız mı?   

9. Depoda bulunan raflar güvenli şekilde sabitlenmiş mi aşınma 

var mı?  
  

10. Aşındırıcı sıvı maddeleri kimsenin çarpmayacağı şekilde  

güvenli bir yerde depoladınız mı? 
  

11. Gaz silindirleri ısı kaynaklarından uzakta depoladınız mı?   

12. Ağır maddeleri alçakta depoladınız mı?   

13. Kullanım tarihi bitmiş olan veya bozunan maddeleri ayırdınız  

mı?  
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kimyasal maddeleri standartlara uygun depolamak …………….. kurallarının en 

önemlisidir. 

 

2. Yangın söndürücüler ………………. ayda bir kontrol edilmelidir. 

 

3. Gaz tüpleri……………………………………bulunduğu yerde depolanmamalıdır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

4.   (   )  Kimyasal maddeler alfabetik olarak sınıflandırılır. 

 

5.   (   )  Kimyasal maddelerin yerleştirildiği raflar tahta olmalıdır.  

 

6.   (   ) Depoda bulunan tüm kimyasalların kayıtlı bulunduğu bir envanter sistem olmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Korozif ve tahriş edici maddeler aşağıda bulunan maddelerden hangisidir? 
A) NaOH  B) HCl   C) Asetikanhidrit  D) Hepsi 

 

8. Kimyasal maddenin etiketi üzerinde neler bulunmalıdır? 

A) Adı       B) Tehlike sınıf 

C) Satın alındığı ve kullanılmaya başlandığı tarih  D) Hepsi 

 

9. Gazların depolanmasında sınıflandırma nasıl yapılır? 

A) Yanıcı 

B) Yanıcı ve zehirli olmayan 

C)  Zehirli 

D)  Hepsi 

 

10. Laboratuvarda kullanılan aşındırıcı sıvılar nelerdir? 

A) Asitler ve bazlar    B) Tuzlar     C) NaCl  D) Şeker 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak üretilen sıvı – katıları 

depolayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Petrol rafinasyonun da üretilen ürünler nelerdir? Araştırınız. 

 Ülkemizde bulunan rafinerileri ve bu rafinerilerde elde edilen ürünlerin 

depolanmasında uygulanan TSE standartlarını ve diğer kuralları araştırınız? 

 

2. SIVI VE GAZLARI DEPOLAMA 
 

2.1. Petrol Rafinasyon Ürünleri 
 

Ham petrol çıkarıldığı zaman hemen hemen hiç kullanılmayacak durumdadır. Ham 

petrolü kullanılabilecek duruma getirmek için yapılan işlemleri başlıca iki ana grupta 

toplamak mümkündür. Bunlar: 

 

 Ayırma işlemleri  (destilasyon, absorbsiyon, adsorbsiyon, extraksiyon) 

 Dönüşüm işlemleri (kraklama, polimerleştirme, alkileme, hidrojenleme 

reformlama, izomerleme, klorlama esterleme) 

 

Ham petrolü kullanılabilir hâle getirmek için yapılan bu tasfiye işlemlerinin tümüne 

rafinasyon denir. Ham petrolü oluşturan hidrokarbonlar birbirinden ayrılarak çok çeşitli 

ürünler elde edilir. 

 

Günümüzde ham petrolün rafinasyonu için çok çeşitli modern yöntemler vardır. 

Rafinerilerden aşağıdaki çeşitli ürünler elde edilir. 

 

 Gaz ürünler: Propan, bütan ve her ikisinin karışımı LPG. 

 Beyaz ürünler: Nafta (benzin hammaddesi), benzin, jet yakıtı, gazyağı, 

motorin, mineral yağ ve solventler. 

 Katı ve siyah ürünler: Parafin wax, hafif-orta-ağır fueloil, asfalt ve 

kükürt. 

 

Petrol rafinasyon ürünleri depolanırken dikkat edilecek kural ve standartlar TSE 

tarafından belirlenmiştir. Depolamada sıcaklık, basınç ve tank özellikleri önemlidir. 

 

Ham petrol ve petrol ürünleri, doğrudan tüketiciler tarafından tüketildikleri ve ikamesi 

zor olan “ara ürünler” olarak kullanıldıklarından dolayı stratejik nitelikli ürünlerdir. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Petrol ürünleri pazarlama zinciri; rafineri, dağıtım, ana dağıtım şirketi-bayi ve nihai 

tüketiciler biçimindedir. 

 

Rafinerilerde üretilen veya ithal edilen petrol ürünleri; benzin, gaz yağı, jet yakıtı, 

fuel-oil, kalorifer yakıtı, motorin gibi akaryakıt grubunun pazarlanması, ana dağıtım 

kuruluşları ve bayilik teşkilatları aracılığıyla yapılmaktadır. 

 

2.1.1. Türkiye’de Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü 
 

Türkiye’de 1940 yılına kadar petrol ürünleri(akaryakıt ürünleri) yerli ve yabancı özel 

şirketler tarafından pazarlanmıştır. 

 

2000 yılında toplam 14 ana dağıtım şirketi faaliyet yürütmekte iken sektörün 

serbestleştirilmesi ile birlikte bu sayı, 50’nin üzerine çıkmıştır. Ancak faal durumda 21 ana 

dağıtım şirketinden söz edilebilir. 

 

Petrol ürünlerine olan talep sürekli arttığından depolama tesislerinin bölgesel ve 

sektörel talebi karşılayacak ve güvenli stok düzeylerini sağlayacak kapasitede kurulması 

gerekmektedir. 

 

Türkiye, toplam 5.024.000 m³ petrol ürünleri depolama kapasitesine sahiptir. Petrol 

sektörü faaliyetlerini düzenleyen 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Yasası’na göre; Ana 

dağıtım şirketleri satışa sunacakları akaryakıt ürünlerinin %60’ını yurtiçinde yerleşik 

rafinerilerden almak zorundadır.  Ancak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Yasası’na göre zorunluluk şartı kalmış olup, ithalat ve ihracat serbest hâle 

gelmiştir. 

 

Resim 2.1: İzmit rafinerisi 
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2.2. LPG Depolama 
 

LPG, bütan ve propan gazlarına verilen addır. Bu gazlar tüp ve tanklar içinde basınç 

altında sıvı hâldedirler. Pratikte LPG iki şekildedir: 

 

 %100 propan gazı daha iyi özelliklere sahip ve daha pahalı bir LPG cinsidir. 

 Propan + Bütan karışımı ise karışım gaz olarak bilinir ve daha ucuzdur. 

Genellikle kullanılan LPG karışım gazdır. Hafifçe sıkıştırıldığında, atmosferik 

sıcaklıkta sıvı hâle ve bu basıncın kaldırılması ile tekrar gaz hâline geçebilir. 

Taşıma açısından bu özellik LPG için büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
 

LPG, 7 barlık bir basınç altında sıvı hâle getirilmiştir, bundan dolayı küçük bir alanda 

büyük miktarda enerji depolanabilmektedir. Dünyadaki LPG üretiminin % 60 kadarı doğal 

gazın ayrıştırılması ile % 40 kadarı rafineri çalışmaları ile elde edilmektedir. Uzun süreli 

üretimi ise benzin ve dizel kadar güvence altındadır. 

 

LPG’ nin Özellikleri 
 

 LPG propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve İngilizce 

Liquefied Petroleum Gasae (sıvılaştırılmış petrol gazı) kelimelerinin baş 

harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır. 

 LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının belirlenmesi için sonradan 

kokulandırılır. Temiz bir yakıttır. 

 Depolama kolaylığı bulunmaktadır. LPG basınç altında depolandırılır, kalın 

çelik tank ya da borular ile taşınabilir. 

 LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile 

hacimsel olarak %2-9 oranında karıştığında patlayıcı bir gaz hâline gelir. 

 LPG havadan ağır olduğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde 

birikir. 

 Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması 

sonucunda ciddi deri yanıkları oluşur. 

 Isı arttıkça basıncı artar. Kritik sıcaklık ve basınç içinde bulunduğu tankın 

patlamasına neden olabilir. 

 LPG yağ ve boyayı çözer. 

 Mükemmel yanma özellikleri vardır. 

 Yüksek ısıl değerine sahiptir. 

 Doğalgazın ulaşamadığı yerlerde önemli bir potansiyele sahiptir. 

 

LPG tüketimini tüplü ve dökme LPG olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ev ve 

işyerlerinde LPG tüketimi tüple olmaktadır. Geleneksel kullanım alanı da budur. LPG’nin 

%75'i evde, %25'i sanayide kullanılır. 

 

Türkiye'de kullanılan standart tüp boyutları ve kullanım oranları şöyledir: 

 

 12 kg'lık ev tüpü  %75 

 2 kg'lık piknik tüpü %14 
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 45 kg'lık sanayi tüpü %11 

 

2.2.1 LPG Tankları 
 

 LPG tankları aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: 

 

 Tanklar: Depolar, parlak boya ile aşırı ısınmaya ve güneş ışınlarının 

etkisine karşı korunmalıdır. Kapasite hesaplanırken en az bir aylık bir 

tüketim esas alınır, böylece gerekli ikmal sıklığı azalacaktır. Büyük 

kapasiteli sistemlerde ise ikmal merkezine uzaklık ve diğer risk etkenleri 

göz önüne alınır. 

  

 Emniyet ventili: Uzman bir kişi tarafından sıvı gaz tankı üzerine yaylı 

emniyet ventili (gazı tehlikesiz bir yerden dışarıya atar) yerleştirilir. 

Emniyet ventili çıkışı ve gaz atma hattı su dolması gibi tıkanmalara karşı 

korunmalıdır. 

  

 Manometre: LPG tankı üzerinde görülebilir bir yerde olmalıdır. Uygun 

işletme üst basıncı işaretlenmiş olmalıdır. İşletme sırasında test 

yapılmalıdır. 

  

 Sabit seviye purjörü: Bir elle ayarlama yapılabilmelidir. 

  

 Otomatik aşırı doldurma güvenliği: Aşırı doluma karşı bir güvenlik 

sistemidir. 

 

Tankın Bulunduğu Yer Doluluk Oranı 

Toprak üzerinde ve kapalı hacimlerde % 85 

Toprak seviyesinin 0,5 m altında  % 85 

Toprak seviyesinin 1 m’den fazla altında  % 90 

Tablo 2.1: Tanklarla ilişkili uygun doldurma sınırlamaları 

2.2.2. LPG Tanklarının Yerleştirilmesi 
 

Tankın bulunduğu bölge ve mekânlar açık bir şekilde sıvı gazın adı, tehlike işareti ve 

sembolü ile işaretlenmelidir. Sıvılaştırılmış gaz tankları şu şekilde yerleştirilebilir veya depo 

edilir. 

 Toprak üzerine  

 Toprak altına açıkta 

 Yarı toprak içinde açıkta 

 Kapalı bir mekân içinde 
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Resim 2.2: Gömülü LPG depolama tankları yapımı 

   

Resim 2. 3: Gömülü LPG depolama tankları yapımı 

2.2.3. LPG Depolama Tanklarının Kuruluş Şekli 
 

 23 Aralık 2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin 22. Maddesine göre; 

 

 5 m'den daha yakınında herhangi bir kanal ve/veya kanalizasyon girişi ve 

benzeri çukurluklar bulunmayacaktır. 

 3 m yakınına kadar yanıcı madde bulundurulmayacak ve bu mesafedeki 

kuru ot vb. kolay tutuşabilen maddelerle gerekli mücadele yapılacaktır. 

 Bulunduğu sahaya, yerden en fazla 20 cm yükseklikte ark sızdırmaz (ex-

proof) en az bir LPG dedektörüne sahip gaz alarm sistemi konulacaktır. 

 Çevresi, tank dış cidarının en az 1 metre uzağından itibaren en az 180 cm 

yüksekliğinde tel örgü, çit vb. ile çevrilmiş olacaktır. 

  

  

 

 Depolama seçenekleri  
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Tesis ve terminallerdeki LPG depolama tankları genellikle basınçlı yatay silindirik 

veya küresel biçimli tanklardır.  

 

Bu tanklar çoğu zaman yerden yükseltilmekle beraber, bazı hâllerde zemin üzerine 

yerleştirilmiş ve üstleri kum veya toprak ile örtülmüş olarak da saklanmaktadır. 500 tondan 

daha büyük kapasiteler için küresel tanklar kullanılmaktadır. Çok büyük tesisler soğutma 

sistemleri veya mağara şeklinde depolama sistemlerini içerir. Ancak bunlar antrepolar ve 

boru hattıyla dağıtım merkezlerinde bulunmaktadır.  

 

Resim 2.4: LPG tankları 

Depolama tanklarında yangının önlenmesi ve yangının çıkması hâlinde de çevre 

tanklara sıçramasını engelleyecek bir takım tasarım kuralları standart ve yönetmeliklerce 

ortaya konulmaktadır. Genel olarak incelendiğinde, bu standart ve yönetmelikler beş ana 

başlık altında toplanmaktadır: 

 

 Tank yerleşim kuralları 

 Tank sahalarında yangın güvenlik önlemleri 

 Tankların, boru hatlarının, pompa ve kompresörlerin, basınç regülatörlerinin 

mühendislik tasarım kuralları 

 Elektrik ve elektrostatik tehlike önlemleri 

 Tank inşası ve tankların operasyonu esnasında uyulması gerekli kurallar 

 

2.2.4. Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisleri Genel Kuralları  
 

 Genel Kurallar 

 

İşyeri dolum tesisinin bulunduğu yerde olup her türlü yer üstü ve yeraltı depoları ile 

ana bina sundurma vb. cephe hattının karayolu çizgisine olan mesafesiyle, bekçi kulübesi 

varsa akaryakıt pompaları ve kaideleri, cephe hattının karayolu sınır çizgisine olan mesafesi 

mevzuatında ön görülen ölçülerde olmalıdır. 

 

 Güvenlikle İlgili Kurallar 
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 Akaryakıt dolum tesisinin güvenliği bakımından çevre aydınlatması 

yeterli düzeyde olmalıdır. 

 Elektrik tevzi kutusunun yanına bir adet 4 kg’lık (BCF) tipi söndürücü 

konulmalı, tankların bulunduğu yerde 20 kg’lık arabalı iki adet söndürücü 

bulunmalı ve tüplerin hepsi TS 862’ye uygun olmalıdır. 

 Elektrik tesisatı ve buatlar TS 3385’e uygun “e” tipi artırılmış emniyetli, 

korumalı tip olmalıdır. 

 Kullanılan bütün elektrik kabloları TS 3165’e uygun petrol ürünlerine 

dayanıklı ve alev geciktirici özellikte olmalıdır. 

 Topraklama tesisatı elektronik kontrollü olmalıdır. 

 Elektrik akımını kesen şalter, kolay ulaşılabilen yerlerde olmalıdır. 

 Kum dolu kovalar, kanca, merdiven, güvenlik halatı vb. teçhizat kolayca 

ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulmalıdır. 

 Akaryakıt dolum tesislerinde mutlak suretle paratoner tertibatı 

bulunmalıdır. 

 Tesiste yangına karşı her türlü önlemin alındığına dair tesisin bağlı 

bulunduğu belediyeden alınan itfaiye raporu olmalıdır. 

 Tesiste kullanılacak su için DSİ’den kullanılabilirlik raporu alınmış 

olmalıdır. 

 Tesiste aşağıdaki tıbbi cihaz ve malzemeler bulunmalıdır.   

 

o Büyük sargı bezi (5x10) cm 

o Küçük sargı bezi (5x5) cm 

o İdrofil gaz (Siterilize kutu içinde) 

o Tendürdiyot (Cam, Kapaklı şişe içinde) 

o İdrofil pamuk (100’er gramlık paketler hâlinde) 

o Saf alkol (70 derecelik) 

o Oksijenli su 

o Kan durdurma için lastik tüp veya sargı 

o Yara tozu 

o Penisilinli pomat 

o Ecza dolabı 

 

2.2.5. LPG Tesisatlarında Dikkat Edilecek Konular 
 

 Sanayi tüpleri depolama ve kullanma sırasında dik tutulmalı, kesinlikle 

yatırılmamalıdır. Tüpler düşmemesi için zincir ve benzeri gereçlerle 

bağlanmalıdır. 

 Tüplerin cihazla bağlantısını sağlayan hortumlar gazdan etkilenmeyen cins ve 

özellikte (TS1846) standardına uygun olmalıdır. Hortum bağlantıları mümkün 

olduğunca kısa ve bağlantılarda kelepçe olmalıdır. 

 Bina içerisinde LPG tesisatları LPG kullanılan yere kadar sıva altından değil, 

duvar üstü çelik veya bakır boru ile yapılmalıdır. 

 Tüpler sanayi tesisler içerisinde özel bölümler ile ayrılmış yerlerde muhafaza 

edilmelidir. Bu bölümlerin havalandırması olmalıdır. 
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 Tüpler bina dışında depolandığı ya da kullanıldığı zaman direkt güneş 

ışınlarından, yağmur, kar gibi atmosferik etkenlerden korunmak amacıyla 

yanmaz malzemeden (demir konstrüksiyon-eternit vb.) yapılmış sundurma 

altında bulunmalıdır.  

 Bu özel yerlerde depolanan tüplerin bulunduğu yerlere ikaz levhaları (sigara 

içilmez, ateşle yaklaşma, yanıcı ve parlayıcı madde, vb.) konulmalıdır.  

 Tüplerin depolandığı yerlere sorumlulardan başkasının girmesini engelleyecek 

önlemler alınmalıdır. 

 Depolama ve kullanma sırasında tüplerin en az 3 metre yakınında kolayca 

tutuşabilecek malzemeler (ot, talaş, mazot, benzin, tiner, boya, oksijen, üstüpü, 

kâğıt, vb.) bulundurulmamalıdır.  

 Kaynak yapılan yerlerde kullanılan tüpler tekerlekli araçlarda zincir ve kelepçe 

bağlanılarak muhafaza edilip kullanılmalıdır.  

 LPG/oksijen regülatörü ve şaloma hortum bağlantılarında mutlaka alev geri 

tepme emniyet ventili kullanılmalıdır. Aksi hâlde yüksek basınçtaki oksijen, 

LPG tüpü içerisine girerek tüpün patlamasına neden olabilir.  

 En az iki adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu TSE'ye uygun yangın söndürme 

cihazı bulundurulmalıdır. 

 Tüplerin depolandığı yerlerdeki elektrik anahtarları ve prizleri zeminden en az 2 

metre yüksekte olmalıdır. 

 

2.2.6.Depolama Sırasında Gaz Kaçağının Saptanması 
 

Yaygın olarak bilinen patlayıcı gazların başında, doğal gaz, evlerde kullanılan tüp 

gaz(LPG) ve kaynak işlerinde kullanılan hidrojen ve asetilen gazları gelir.  Bu gazlar hava ile 

karıştıklarında patlayıcı hâle gelirler ve herhangi bir tetikleme ile (kıvılcım) patlayabilirler. 

Patlama hava ile karışım oranına bağlıdır. Karışımın bir alt ve bir de üst patlama sınırı vardır. 

Gazlarla ilgilenenler, alt patlama sınırının İngilizce kısaltması olan LEL ölçümünden 

bahsederler(LEL= Lower Explosive Limit). Tüm dünyada LEL tabiri kullanılmaktadır. LEL 

değeri, alınacak önlemler için çok önemli bir veridir ve gazların tehlike derecesini (patlama 

kabiliyeti) belirler. Aynı şekilde gazların üst patlama sınırı UEL olarak adlandırılır(UEL= 

Upper Explosive Limit) 

 

Yanmakta olan gaz patlamaz. Kapalı hacimde bütün yanıcı gazlar alt (LEL) ve üst 

patlama sınırları (UEL) arasındaki oran kadar biriktiğinde en ufak bir kıvılcımla ~10 barlık 

bir basınçla patlarlar. Patlama anındaki basınç ortam sıcaklığının 600 – 700 oC’ye ani olarak 

çıkması ve yanma tepkimesinden çıkan ürünlerin girenlerden fazla olması nedeniyle 

oluşmaktadır. Buna kimyasal patlama denir. LPG patlaması diye duyulan olayların büyük 

çoğunluğu bu patlamadır. Yemeğin taşması ile sönen ocaktan sızan gazın yeterli miktarda 

biriktiğinde tekrar yakılmak için çakılan çakmakla patlaması sık karşılaşılan bir durumdur. 

Ayrıca mutfak tipi tüplerin kauçuk hortumlarının TS 2179’da üç yıldan fazla kullanılmaması 

gerektiği bildirildiği hâlde satıcılar ve tüketiciler buna dikkat etmemektedir. Hortumlar 

sertleşip kırılmakta ve sızan gaz felaketlere sebep olmaktadır. Hortumlar LPG’nin 

buharlaşma entalpisi nedeniyle soğumasından dolayı deforme olmaktadır ve en çok üç yılda 

bir değiştirilmelidir. 
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Grafik 2.1: LPG ve doğalgaz alt ve üst patlama sınırları 

 

YANICI GAZ ADI  ALT VE ÜST PATLAMA SINIRLARI (% HACİM) LEL – UEL  

LPG  2,3 – 9,6  

DOĞALGAZ  5 – 15  

HAVAGAZI  4 – 40  

HİDROJEN  4 – 75.6  

ASETİLEN  1,5 – 82  

KARBON MONOKSİT  12,5 – 74  

KÜKÜRT KARBONAT  1 – 60  

Tablo 2.2: LPG depolamada en önemli veri olan LEL ve UEL değerleri 
  

 Gaz kaçağının tespitinde kullanılan dedektörler  

 

 LPG (Bütan+Propan) Detektörleri: LPG; bütan ve propan 

karışımından oluşan hidrokarbon türevi, patlayıcı gaz sınıfındandır ve 

havadan ağırdır. Bu sebepten, kaçak esnasında gaz, yer seviyesinde 

toplanacaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak, detektörler yerden 

15-25 cm yukarıya ve gaz kaynağının yatay olarak 1-2 m uzağına monte 

edilmelidir. Gaz kaçağı %20 LEL (alt patlama sınırı) seviyesine 

gelmeden, LPG detektörleri sesli ve görsel olarak alarm vermektedir.  

 Kombine LPG (Bütan+Propan) ve Karbonmonoksit Detektörleri: 

LPG (bütan+propan) ve karbonmonoksit gazını aynı anda algılayabilen 

gaz detektörleridir. Detektörler yerden 15-25 cm yukarıya ve gaz 

kaynağının yatay olarak 1-2 m uzağına monte edilmelidir. Ağırlığı 
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yaklaşık olarak havanın ağırlığına eşit olduğundan, karbonmonoksit gazı, 

tüm ortama yayılır. Bu nedenle yerleştirme LPG gazına göre yapılır. LPG 

yoğunluğu %20 LEL seviyesine gelmeden veya karbonmonoksit 

konsantrasyonu 50 ppm seviyesine ulaştığında, kombine LPG ve 

karbonmonoksit detektörleri sesli ve görsel olarak alarm vermektedir. 

 

Resim2.5: En küçük gaz kaçağını saptayacağımız gaz alarm cihazları ve dedektörler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üretilen Sıvı – Katıları Depolayınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Sıvı mamul, katı mamul, depolama tankı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 LPG gazı bulunduran tüpleri kurallara uygun 

depolayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çevre güvenliğini sağlayınız. 

 Laboratuvarda veya depoda gaz kaçağını sabun 

köpüğü ile kontrol ediniz. 

 

 Gaz kaçağı kontrollerini daima 

sabun köpüğüyle yapınız. 

 Gaz alarm cihazını devreye sokunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

LPG gazı bulunduran tüpleri kurallara uygun depoladınız mı?   

Laboratuvarda veya depoda gaz kaçağını sabun köpüğü ile kontrol 

ettiniz mi? 

 

 

  

Gaz alarm cihazını devreye soktunuz mu?   

Sonuçları rapor ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ham petrol …………………ile kullanılacak duruma gelir. 

 

2. Gaz kaçakları …………….. ile saptanır. 

 

3. Ham petrolü kullanılacak duruma getirmek için yapılan işlemler…………… gruba 

ayrılır. 

 

4. Petrol rafineri ürünleri depolanırken ……………….standartlarına uygunluk 

gereklidir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

5. LPG nedir? 

A) Propan ve bütan gazı karışımı  B) Etan ve propan gazı karışımı 

C) Etan gazı    D) Propan gazı 

 

6. LPG depolamada tankların doluluk oranı ne olmalıdır? 

A)  %60  B)  %48 C) %50   D) %80  

 

7. LPG tankları nasıl depolanır? 

A) Toprak üzerine   B) Toprak altına 

C) Yarı toprak içinde yarı açıkta   D) Hepsi 

 

8. Ham petrolün rafinasyonunda uygulanacak temel işlemler aşağıdakilerden 

hangileridir? 

A) Ayırma işlemleri    B) Dönüşüm   

C)  Ayırma ve dönüşüm          D) Destilasyon 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9.   (   )  Petrol rafinasyon ürünleri ve diğer kimyasal maddelerin üreticileri ürünlere ve 

maddelere ait güvenlik bilgi formları hazırlamalıdırlar. 

 

10.   (   )  Alt patlama sınırı LEL, üst patlama sınırı UEL ile gösterilir. 

 

 

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. Alev alabilen ve parlayabilen maddeler ……………………………….. göre 

gruplandırılır. 

 

2. Depolanacak kimyasal maddelerin üzerinde ………………………… içeren etiketler 

bulunmalıdır. 

 

3. Gaz tüpleri ……………… yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. 

 

4. Kimyasal maddelerin ………………………… bulunmalıdır. 

 

5. Petrol rafinasyon ürünleri depolanırken kullanılan standartlarda ……… uygunluk 

gereklidir. 

 

6. LPG’nin en önemli özelliklerinden birisi küçük bir alanda ……….. miktarda enerji 

depolamaktır. 

 

7. LPG havadan ………. olduğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde 

birikir. 

 

8. LEL değeri depolamada alınacak en önemli …………. . 

 

9. LPG gazı kaçağı kesinlikle ………………….. ile saptanmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

10. LPG tanklara depolanırken aşağıda bulunan hangi kurallar önemlidir? 

A) Çevresinde derin ve çukur yer olmayacak. 

B) Yakınında ot gibi kolay tutuşan maddeler olmayacak. 

C) LPG ye duyarlı gaz alarm sistemi olacak. 

D) Hepsi 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

1. Güvenlik 

2. 6 

3. Aşındırıcılar 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. D 

8. D 

9. D 

10. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2  

 

1. Rafinasyon 

2. Köpük  

3. İki 

4. TSE 

5. A 

6. D 

7. D 

8. C 

 

 
9. Doğru 

10. Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

1. KAYNAMA VE ALEV 

ALMA NOKTALARI 2. GÜVENLİK SEMBOLÜ 

3. AÇIK ALEV 

4. GÜVENLİK BİLGİ 

FORMLARI 5. TSE 

6. BÜYÜK 

7. AĞIR 

8. VERİ 

9. KÖPÜK 

10. D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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