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ZASADY DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ PODCZAS 

WYKONYWANIA PODSTAWOWYCH CZYNNO�CI W LABORATORIUM 

CHEMICZNYM 

 

A. U�ywanie palników Bunsena lub innych palników  

1. Przed zapaleniem palnika nale�y upewni� si�, �e w pobli�u nie znajduj� si� �adne łatwopalne substancje 
oraz sprawdzi� szczelno�� jego podł�czenia do instalacji gazowej. 

2.  Nie wolno nachyla� si� nad �adnym palnikiem, zbli�a� do niego r�k, włosów, ubrania (szczególnie lu�nej 
odzie�y) ani innych palnych przedmiotów, nawet gdy palnik wygl�da na zgaszony! 

3. Nieu�ywany chwilowo palnik powinien mie� zamkni�ty dopływ powietrza (pier�cie� z otworami na 
powietrze zamkni�ty). Je�eli palników nie u�ywamy przez dłu�szy okres nale�y równie� zamkn�� zawór 
dopływu gazu. 

4. Palnik Bunsena zapala si� przy zamkni�tym dopływie powietrza, niezwłocznie po otwarciu dopływu 
gazu. W innych typach palników konieczny jest cz��ciowy dopływ powietrza.  

B. Ogrzewanie 

1  Naczy� z substancjami łatwopalnymi nie wolno ogrzewa� bezpo�rednio nad palnikiem. W tym wypadku 
jako �ródło ciepła mog� słu�y� elektryczne płytki, b�d� płaszcze grzejne lub ła�nie wodne. 

2. Ogrzewanie mo�na prowadzi� tylko w odpowiednich naczyniach chemicznych (kolby okr�głodenne, 
probówki, zlewki, tygle, parownice). Nie wolno ogrzewa� naczy� grubo�ciennych ani wlewa� do nich 
gor�cych roztworów. 

3. Nie wolno ogrzewa� substancji w szczelnie zamkni�tej aparaturze. 

4. Ogrzewanie du�ej ilo�ci lotnej cieczy musi by� prowadzone w kolbie zaopatrzonej w chłodnic� zwrotn�. 
W naczyniu, przed przyst�pieniem do ogrzewania, nale�y umie�ci� kawałki niepowlekanej porcelany 
(tzw. kamyczki wrzenne). Nigdy nie nale�y dodawa� kamyczków wrzennych do gor�cej cieczy. 

5. Ogrzewaj�c substancj� w próbówce, nale�y pami�ta�, aby: 

� nie napełni� probówki powy�ej 1/5 obj�to�ci; 

� wylot probówki skierowa� w przeciwnym kierunku do wykonuj�cego do�wiadczenie i pozostałych 
osób; 

� cały czas porusza� probówk� nad płomieniem, cz�sto wstrz�saj�c, aby zawarto�� była dobrze 
wymieszana i równomiernie ogrzana;  

� podczas ogrzewania ciał stałych probówk� nale�y trzyma� prawie poziomo, z wylotem lekko 
uniesionym ku górze.  
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C. Przenoszenie substancji ciekłych 

1. Nigdy nie wolno pipetowa� ustami! Nabieraj�c ciecz do pipety, nale�y zawsze posługiwa� si� 
gumowymi gruszkami lub innymi nasadkami. Pipet� nale�y wówczas trzyma� tu� przy miejscu 
zamocowania nasadki.  

2. Przelewaj�c substancje ciekłe z du�ych pojemników do naczy� o w�skich szyjach, nale�y stosowa� lejki. 
Trzeba pami�ta� o pozostawieniu szczeliny mi�dzy lejkiem a kraw�dzi� naczynia. 

3. Aby zapobiec �ciekaniu kropli substancji po zewn�trznej �ciance naczynia, podczas przelewania cieczy 
nale�y u�ywa� szklanych pr�cików. 

D. Praca z substancjami niebezpiecznymi  

1. Przyst�puj�c do pracy z substancjami niebezpiecznymi, nale�y bezwzgl�dnie zało�y� �rodki ochrony 
osobistej (okulary ochronne, fartuch, r�kawice), stosownie do ewentualnych zagro�e�. 

2. Szczególne niebezpiecze�stwo stwarzaj� palne, toksyczne b�d� �r�ce gazy i lotne ciecze. Je�eli poziom 
zagro�enia wynikaj�cy z wła�ciwo�ci lub ilo�ci stosowanych substancji jest du�y, nale�y pracowa� 
wył�cznie pod wyci�giem.  

3. Rozcie�czanie st��onych roztworów kwasów i zasad lub sporz�dzanie takich roztworów z czystych 
substancji jest procesem egzotermicznym, dlatego przygotowywany roztwór nale�y zawsze miesza�, a 
naczynie chłodzi� w zimnej ła�ni wodnej. 

4. Nale�y zawsze wlewa� kwas do wody – powoli, małymi porcjami przy ci�głym mieszaniu – zwłaszcza 
podczas rozcie�czania st��onych kwasów o du�ej g�sto�ci (np. kwasu siarkowego).   

E. Badanie zapachu substancji 

Nigdy nie nale�y w�cha� �adnych substancji chemicznych, chyba �e jest to wyra�nie zalecane w instrukcji do 
�wiczenia. W �adnej sytuacji nie wolno nachyla� si� nad naczyniem, ani zbli�a� jego otworu do nosa. Zapach 
substancji bada si�, trzymaj�c pojemnik z substancj� w odległo�ci około 20 cm od nosa, kieruj�c pary, 
wachluj�cym ruchem dłoni w stron� nosa. Nie nale�y bra� gł�bokich oddechów.  


