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PRATARMË
Labai svarbu, kad mokyklos chemijos laboratorijos veikla bûtø efektyvi, todël bûtina ne tik stipri
materialinë bazë, bet ir reikiamas juridinis pagrástumas. Todël chemijos mokytojui reikia þinoti ðiuo metu
galiojanèius teisës aktus, reglamentuojanèius cheminiø medþiagø naudojimà bendrojo lavinimo mokykloje. Ðiame leidinyje glaustai pateikiame esmines tokiø teisës aktø nuostatas ir nuorodas, kur rasti ðiuos
dokumentus. Tikimës, kad tai padës mokytojui greitai susipaþinti su aptariamais ástatymais, nes jais vadovaujantis buvo parengtas mokyklos chemijos laboratorijai nerekomenduotinø cheminiø medþiagø sàraðas.
Galbût kai kuriose bendrojo lavinimo mokyklose per daugelá metø susikaupë ávairiø cheminiø medþiagø likuèiø. Mokytojas, tinkamai sutvarkæs turimø medþiagø dokumentacijà, gali toliau jas sëkmingai
naudoti ávairiems eksperimentams per chemijos pamokas bei moksliniams tiriamiesiems mokyklos darbams. Taèiau bûtina visas turimas medþiagas patikrinti vadovaujantis Trumpu nuodingøjø medþiagø pagal
toksiðkumà sàraðu ir cheminiø medþiagø naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje rekomendacijomis.
Ðiame leidinyje taip pat aptariame plastikinius indus, tinkamus naudoti chemijos eksperimentams.
Mokytojas sprendþia, ko ir kiek reikia ásigyti mokslo metams tik ávertinæs savo chemijos laboratorijos
materialinæ bazæ ir finansines mokyklos galimybes.
Be chemikø, jø atradimø, sukurtø medþiagø neásivaizduojamas ðiuolaikinis pasaulis, jo paþanga ir
ateitis. Daug pedagogø nuoðirdþiai ugdë iðtisas chemikø kartas, dirbusias ir dabar sëkmingai dirbanèias
mokslo, gamybos, aplinkos, sveikatos prieþiûros ir kituose gyvenimui svarbiuose baruose. Pradëtus darbus
tæsia mokiniai, kurie su chemija, ypatinga gamtos mokslø ðaka, susipaþásta mokyklos suole ir stebi, koks
ávairus yra medþiagø pasaulis, kaip ádomu ir naudinga já paþinti. Linkime visiems chemijos mokytojams
sëkmingo darbo, kad augintumëte savo mokinius kaip bûsimus chemikus, kurie toliau plëtotø chemijà,
taikytø jos pasiekimus savo paèiø ir visos þmonijos labui.
Autorës
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KAI KURIOS CHEMINIØ MEDÞIAGØ NAUDOJIMO
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS
Chemijos mokytojui labai svarbu, kad mokyklos chemijos laboratorija veiktø efektyviai, todël bûtina ne tik gera materialinë bazë, bet ir jos veikla turi bûti grindþiama ástatymais. Todël mokytojui reikia
þinoti ástatymus, reglamentuojanèius cheminiø medþiagø naudojimà bendrojo lavinimo mokykloje. Glaustai pateikiame pagrindinius teisës aktus ir nuorodas, kur juos rasti. Tai padës mokytojui greitai susipaþinti
su aptariamais dokumentais, kuriais vadovaujantis buvo parengtas mokyklos chemijos laboratorijai nerekomenduotinø cheminiø medþiagø sàraðas.
Dël teisës aktø, reglamentuojanèiø veiklas su nuodingosiomis medþiagomis: Nuodingøjø medþiagø
kontrolës ástatymas bei Dël Nuodingøjø medþiagø pagal jø toksiðkumà sàraðo patvirtinimo naujos redakcijos
ir siekiant atsakyti á klausimus, susijusius su cheminiø medþiagø naudojimu bendrojo lavinimo mokyklose,
parengtos Cheminiø medþiagø naudojimo bendrojo lavinimo mokyklose rekomendacijos.
Nuodingøjø medþiagø kontrolës ástatymo 9 straipsnyje pabrëþiama, kad „susijusi su nuodingosiomis
medþiagomis veikla draudþiama <.. > mokyklø patalpose ir jø teritorijoje“. Ðiame ástatyme nurodoma,
kad „Nuodingosios medþiagos – Cheminiø medþiagø ir preparatø ástatyme apibrëþtos labai toksiðkos,
toksiðkos, kancerogeninës, mutageninës, toksiðkos reprodukcijai cheminës medþiagos ir (ar) preparatai“.
Pavojingos cheminës medþiagos skirstomos á 15 grupiø, nuodingosios – á penkias grupes. Nuodingosios
medþiagos skirstomos á ðias grupes:
• labai toksiðkos medþiagos ir preparatai – tai medþiagos ir preparatai, labai maþais kiekiais patekæ
á þmogaus organizmà per virðkinamàjá traktà, kvëpavimo takus, per odà ar kitaip prasiskverbæ á
þmogaus organizmà, sukelia mirtá arba ûmius ar lëtinius sveikatos sutrikimus;
• toksiðkos medþiagos ir preparatai – tai medþiagos ir preparatai, labai maþais kiekiais patekæ á
þmogaus organizmà per virðkinamàjá traktà, kvëpavimo takus, per odà ar kitaip prasiskverbæ á
þmogaus organizmà, sukelia mirtá arba ûmius ar lëtinius sveikatos sutrikimus;
• kancerogeninës medþiagos ir preparatai – tai medþiagos ir preparatai, labai maþais kiekiais patekæ á þmogaus organizmà per virðkinamàjá traktà, kvëpavimo takus, per odà ar kitaip prasiskverbæ á þmogaus organizmà, gali sukelti vëþá arba padidinti sergamumà vëþiu;
• mutageninës medþiagos ir preparatai – tai medþiagos ir preparatai, labai maþais kiekiais patekæ
á þmogaus organizmà per virðkinamàjá traktà, kvëpavimo takus, per odà ar kitaip prasiskverbæ á
þmogaus organizmà, gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus arba padidinti jø daþnumà;
• toksiðkos reprodukcijai medþiagos ir preparatai – tai medþiagos ir preparatai, labai maþais kiekiais patekæ á þmogaus organizmà per virðkinamàjá traktà, kvëpavimo takus, per odà ar kitaip
prasiskverbæ á þmogaus organizmà, gali sukelti nepaveldimus palikuoniø pakenkimus arba padidinti jø daþnumà. Taip pat gali pakenkti vyro ar moters lytiniam pajëgumui ar reprodukcijos
funkcijoms arba padidinti pakenkimø daþnumà.
Iðsamus nuodingøjø medþiagø cheminiø medþiagø sàraðas pateikiamas LR sveikatos apsaugos ministro ásakyme „Dël Nuodingøjø medþiagø pagal jø toksiðkumà sàraðo patvirtinimo“. Ðiame sàraðe nurodytos 1483 cheminës medþiagos ar jø grupës. 1 priede pateikiamas Trumpas cheminiø medþiagø, kurias
naudoti draudþiama, sàraðas, aktualus bendrojo lavinimo mokyklos chemijos mokytojams.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose ir iðsilavinimo standartuose (patvirtinta Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. ásakymu Nr. ISAK-1015)
nurodoma:
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•

„Gamtamokslinio ugdymo pamokose reikëtø uþtikrinti saugià, etiðkà, praktinæ veiklà. Moksleiviai mokomi saugiai atlikti stebëjimus ir tyrimus klasëje, laboratorijoje, lauko sàlygomis, skatinami patys pasirengti ávairias mokymo priemones bei árangà ið turimø medþiagø. Be to, mokymosi aplinka planuojama taip, kad visi moksleiviai jaustøsi joje gerai ir galëtø sëkmingai bendrauti ir bendradarbiauti.
• Ypaè daug dëmesio turëtø bûti skirta ugdyti moksleiviø savarankiðkumui. Svarbiausios savarankiðko darbo formos yra: stebëjimai ir bandymai, modeliai (imitacijos), ekskursijos ir iðvykos, projektai, diskusijos, debatai ir t. t. Bûtina toliau skatinti moksleivius uþsiimti savarankiðka
tyrinëjimø ir aplinkosaugine veikla < ...>.“
Be to, Bendrosios programos ir iðsilavinimo standartai suteikia mokykloms ir mokytojams realià
galimybæ ásitraukti á ugdymo turinio kûrimà: pritaikyti ugdymo turiná ir metodus klasës ir individualioms
mokiniø reikmëms ir galioms, derinti su mokyklos keliamais tikslais, mokytojo turima patirtimi ir iðtekliais. Planuodamas darbà klasëje, mokytojas, orientuodamasis á standartuose apraðytø mokiniø gebëjimø
ugdymà, pertvarko, atrenka, adaptuoja, integruoja, diferencijuoja ugdymo turiná ir mokomàjà medþiagà, rengia papildomas uþduotis, naujus turinio elementus ir kt.
Gamtos mokslø pamokose labai svarbûs yra praktiniai darbai ir bandymai. Chemijos pamokose
naudojamos ávairios cheminës medþiagos, todël planuojant pamokas ir rengiant uþduotis privalu atsiþvelgti, kad yra paskelbtas Draudþiamø naudoti nuodingøjø medþiagø sàraðas. Siûloma ðias medþiagas keisti
panaðiomis, bet nekenksmingomis savybëmis pasiþyminèiomis medþiagomis arba parinkti analogiðkà bandymà, kurio metu bus naudojamos kitos medþiagos (pavyzdþiui, sulfato jonui atpaþinti buvo atliekami
bandymai naudojant bario chlorido tirpalà. Jei pamokos tikslas – apibûdinti atpaþinimo reakcijas bei jø
poþymius, tai vertëtø naudoti kaip pavyzdá kito jono atpaþinimo reakcijà; jei tikslas – susipaþinti su sulfato
jono savybëmis, galima ðiam jonui atpaþinti parinkti kità cheminæ medþiagà pagal druskø tirpumo lentelæ
ar pan.). Ðiuo metu bendrojo lavinimo mokyklos vadovëliuose ar pratybø sàsiuviniuose pateikti bandymai
praktiðkai atliekami, jei jø metu naudojamos cheminës medþiagos nëra átrauktos á Draudþiamø naudoti
nuodingøjø medþiagø sàraðà.
Dël bendrojo lavinimo mokyklose draudþiamø naudoti arba pasenusiø cheminiø medþiagø utilizavimo reikia kreiptis á savo savivaldybës aplinkos arba civilinës saugos skyriø.
Siûloma taip pat susipaþinti su ðiais dokumentais, galinèiais palengvinti chemijos mokytojo darbà
bendrojo lavinimo mokykloje:
• Dël saugos duomenø lapo reikalavimø ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo. Apraðomi saugos duomenø lapo reikalavimai.
• Dël Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. gruodþio 19 d. ásakymo Nr. 532/742 „Dël pavojingø cheminiø medþiagø ir preparatø
klasifikavimo ir þenklinimo tvarkos“ ir já keitusio ásakymo pakeitimo. Apraðomi cheminiø medþiagø klasifikavimo bendrieji principai, klasifikavimo bûdai, kriterijai, pavojingumo simboliø, nuorodø, rizikos ir saugos fraziø parinkimas; cheminiø medþiagø þenklinimo reikalavimai. Pateikiami priedai, kur iðvardijami pavojingumo simboliai ir nuorodos, rizikos frazës, saugos frazës,
ryðys tarp klasifikavimo ir þenklinimo, rekomendacijos, kaip taikyti ðià cheminiø medþiagø klasifikavimo ir þenklinimo tvarkà.
• Suklasifikuotø cheminiø medþiagø sàraðas (Þin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 81(2)-3703; 81(3)-3703).
Pateikiamas detalus pavojingø cheminiø medþiagø sàraðas, nurodoma cheminiø medþiagø klasifikacija, jø pavojingumo simboliai ir nuorodos, rizikos frazës, saugos frazës.
• Dël bendrøjø pavojingø cheminiø medþiagø ir preparatø sandëliavimo taisykliø. Pateikiami bendrieji cheminiø medþiagø sandëliavimo reikalavimai, ávairiø cheminiø medþiagø sandëliavimo
ypatumai. Pateikiami priedai, kur galima rasti informacijà apie gaisrø gesinimo medþiagas ir
priemones, cheminiø medþiagø klasifikavimà, cheminiø medþiagø neutralizavimà, pateikiamas
pavyzdys, kaip pildyti saugos duomenø lapà.
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1 prieda s. Trumpas nuodingøjø medþiagø pagal jø toksiðkumà sàraðas

Medžiagos pavadinimas
Amoniakas, bevandenis
Amonio dichromatas

CAS Nr.
7664-41-7
7789-09-5

EB Nr.
231-635-3
232-143-1

Amonio fluoridas
Anglies tetrachloridas /
Tetrachlormetanas
Anilinas
Baltasis fosforas
Bario chloridas
Benzenas

12125-01-8
56-23-5

235-185-9
200-262-8

62-53-3
12185-10-3
10361-37-2
71-43-2

200-539-3
231-768-7
233-788-1
200-753-7

Bromas
Chloras
Chromo (VI) junginiai, išskyrus
bario chromatą ir kitus junginius,
nurodytus šiame sąraše
Chromo trioksidas

7726-95-6
7782-50-5
–

231-778-1
231-959-5
–

1333-82-0

215-607-8

Etileno dichloridas / 1,2dichloretanas
Fenolis
Formaldehidas, ... %
Kadmio chloridas

107-06-2

203-458-1

108-95-2
50-00-0
10108-64-2

203-632-7
200-001-8
233-296-7

Kadmio sulfatas

10124-36-4

233-331-6

Kalcio chromatas
Kalio bromatas
Kalio chromatas

13765-19-0
7758-01-2
7789-00-6

237-366-8
231-829-8
232-140-5

Kalio dichromatas

7778-50-9

231-906-6

Kalio fluoridas
Kalio nitritas
Kobalto dichloridas
Kobalto sulfatas
Metanolis
Natrio chromatas

7789-23-3
7758-09-0
7646-79-9
10124-43-3
67-56-1
7775-11-3

232-151-5
231-832-4
231-589-4
233-334-2
200-659-6
231-889-5
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Medžiagos toksiškumas
Toksiška
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas,
II kateg. mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
Toksiška
Toksiška
Toksiška
Labai toksiška
Toksiška
Toksiška, I kateg. kancerogenas, II
kateg. mutagenas
Labai toksiška
Toksiška
II kateg. kancerogenas
Toksiška, I kateg. kancerogenas, II
kateg. mutagenas
II kateg. kancerogenas
Toksiška
Toksiška
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas, II kateg.
mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas, II kateg.
mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
II kateg. kancerogenas
Toksiška, II kateg. kancerogenas
II kateg. mutagenas,
II kateg. kancerogenas
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas,
II kateg. mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
Toksiška
Toksiška
II kateg. kancerogenas
II kateg. kancerogenas
Toksiška
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas,
II kateg. mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
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Medžiagos pavadinimas
Natrio dichromatas (anhidridas)

CAS Nr.
10588-01-9

EB Nr.
234-190-3

Natrio dichromato dihidratas

7789-12-0

234-190-3

Natrio fluoridas
Natrio nitritas
Nikelio dioksidas
Nikelio monoksidas
Švino acetatas / Bazinis švino
acetatas
Švino junginiai, išskyrus nurodytus
šiame sąraše
Vandenilio chloridas (dujos)
Vandenilio fluorido rūgštis, … %

7681-49-4
7632-00-0
12035-36-8
1313-99-1
1335-32-6

231-667-8
231-555-9
234-823-3
215-215-7
215-630-3

Medžiagos toksiškumas
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas,
II kateg. mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
Labai toksiška,
II kateg. kancerogenas,
II kateg. mutagenas,
II kateg. toksiška reprodukcijai
Toksiška
Toksiška
I kateg. kancerogenas
I kateg. kancerogenas
I kateg. toksiška reprodukcijai

–

–

I kateg. toksiška reprodukcijai

7647-01-0
7664-39-3

231-595-7
231-634-8

Toksiška
Labai toksiška

Lentelëje nurodytø medþiagø neturi bûti mokyklos chemijos laboratorijoje ir reagentø sandëlyje.
Iðsamus nuodingøjø cheminiø medþiagø sàraðas pateiktas Sveikatos apsaugos ministro ásakyme „Dël Nuodingøjø medþiagø pagal jø toksiðkumà sàraðo patvirtinimo“. Lentelëje pateikto cheminiø medþiagø sàraðo
klasifikavimo kriterijai, saugos ir rizikos frazës, ribinës koncentracijos, kurioms esant medþiagos yra priskiriamos nuodingosioms, jø pavojingumo simboliai yra nustatyti pagal Suklasifikuotø cheminiø medþiagø
sàraðà, patvirtintà Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. gruodþio 19 d. ásakymu Nr. 532/742. Vadovaujantis ðiuo dokumentu ir aukðèiau pateiktoje lentelëje trumpuoju nenaudotinø cheminiø medþiagø sàraðu, tvarkomos visos kitos mokykloje esanèios cheminës medþiagos.
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CHEMINËS MEDÞIAGOS
BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
Rekomenduojamø pagrindiniø cheminiø medþiagø sàraðas sudarytas bendrojo lavinimo mokyklos
7–10 ir 11–12 klasëms. Jame suraðytos medþiagos tinka ne tik chemijos dalykui mokyti, bet ir integruotø
kursø pamokoms, kuriø metu atliekami demonstraciniai bandymai arba organizuojami laboratoriniai bei
projektiniai darbai, atitinkantys Bendrøjø programø reikalavimus ir iðsilavinimo standartuose numatytus
iðsilavinimo lygmenis. Visos 7–10 klasiø chemijos pamokoms skirtos cheminës medþiagos suraðytos pagal
grupes: metalai, nemetalai, oksidai, rûgðtys, bazës, druskos, kitos medþiagos. Èia á grafà „Kitos medþiagos“ áraðyti indikatoriai ir kai kurios eksperimentams naudojamos organinës medþiagos. Áraðas „Malachitas ir kiti mineralai“ reiðkia, kad chemijos mokytojas gali ásigyti ir kitus mineralus, reikalingus pamokoms,
papildomojo ugdymo uþsiëmimams ar integruotiems projektiniams darbams.
11–12 klasëms rekomenduojamas cheminiø medþiagø sàraðas taip pat parengtas remiantis Bendrosiomis programomis ir iðsilavinimo standartais. Neorganinës chemijos kursas 12 klasëje nagrinëjamas giliau nei ankstesnëse klasëse. Eksperimentams reikiamos cheminës medþiagos, atsiþvelgiant á pamokos
temà ar uþdavinius, gali bûti parenkamos ir ið 7–10 klasëms skirtø cheminiø medþiagø atitinkamos grafos.
Cheminiø medþiagø pavadinimai 1–5 lentelëse suraðyti vadovaujantis Chemijos terminø aiðkinamuoju þodynu, taèiau aiðkumo dëlei ir mokytojo patogumui kai kur yra palikti ir áprasti jø pavadinimai.
Tikimës, kad cheminiø medþiagø iðdëstymas sàraðe pagal klases bus patogus naudoti ásigyjant naujas medþiagas arba inventorizuojant jau turimas.
1 lentelë

PAGRINDINIAI 7–10 KLASËMS CHEMIJOS DALYKUI
REKOMENDUOJAMI METALAI, NEMETALAI, OKSIDAI

Formulė
Sn
Al
Au
Zn
Fe
K

Metalai
Pavadinimas
Alavas
Aliuminis
Auksas
Cinkas
Geležis
Kalis

Mg
Na
Cu

Magnis
Natris
Varis
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Formulė
C
I2
P
S

Nemetalai
Pavadinimas
Anglis
Jodas
Fosforas (raudonasis)
Siera

Formulė
Ag2O
Al2O3
ZnO
FeO
Fe2O3
Fe3O4
CaO
Na2O2
MgO
MnO2
CuO
H 2O 2

Oksidai
Pavadinimas
Sidabro oksidas
Aliuminio oksidas
Cinko oksidas
Geležies(II) oksidas
Geležies(III) oksidas
Geležies oksidas
(pigmentas geležies
juodasis FeO. Fe2O3)
Kalcio oksidas
Natrio peroksidas
Magnio oksidas
Mangano oksidas
Vario oksidas
Vandenilio peroksidas

CHEMINËS MEDÞIAGOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
2 lentelë

PAGRINDINËS 7–10 KLASËMS CHEMIJOS DALYKUI
REKOMENDUOJAMOS RÛGÐTYS IR BAZËS
Rūgštys
Pavadinimas
Etano (acto) rūgštis
Citrinų rūgštis

Formulė
CH3COOH
HOC(COOH)
(CH2COOH)2
HNO3
HCl
H3PO4
(COOH)2
H2SO4

Azoto rūgštis
Druskos rūgštis
Fosforo rūgštis
Etano dirūgštis (oksalo rūgštis)
Sieros rūgštis

Formulė
NH4OH
Al(OH)3

Bazės
Pavadinimas
Amoniakinis vanduo (20–25%)
Aliuminio hidroksidas

Ca(OH)2
Zn(OH)2
Fe(OH)2
Fe(OH)3
KOH
NaOH
Cu(OH)2

Kalcio hidroksidas
Cinko hidroksidas
Geležies hidroksidas(II)
Geležies hidroksidas(III)
Kalio hidroksidas
Natrio hidroksidas
Vario hidroksidas

3 lentelë

PAGRINDINËS 7–10 KLASËMS CHEMIJOS DALYKUI
REKOMENDUOJAMOS DRUSKOS IR KITOS MEDÞIAGOS

Formulė
NH4NO3

Druskos
Pavadinimas
Amonio nitratas

Formulė
K3[Fe(CN)6]

NH4CO3

Amonio karbonatas

K4[Fe(CN)6]

(NH4)2SO4
Al2(SO4)3
Ba(NO3)2
ZnSO4

Amonio sulfatas
Aliuminio sulfatas
Bario nitratas
Cinko sulfatas

KSCN
LiCl
MnCl2
MnSO4

FeCl2

Geležies(II)
chloridas
Geležies(III)
chloridas
Geležies(II)
sulfatas
Geležies(III)
sulfatas
Kalcio rūgštusis karbonatas
Kalcio chloridas
Kalcio karbonatas (kreida)
Kalcio nitratas
Kalcio sulfatas
Kalcio fosfatas
Kalio bromidas
Kalio chloridas

MgSO4

Druskos
Pavadinimas
Kalioheksaciano feratas
(raudonoji kraujo druska)
Kalioheksaciano feratas
(geltonoji kraujo druska)
Kalio rodanidas
Ličio chloridas
Mangano chloridas
Mangano
sulfatas
Magnio sulfatas

CH3COONa

Natrio acetatas

Na2CO3

Natrio karbonatas

Malachitas ir
kiti mineralai
Metiloranžas

NaNO3

Natrio nitratas

Krakmolas

NaCl
NaHCO3
Na2SiO3
Na2SO4
NiCl2
NiSO4
AgNO3
Sr(NO3)2

Natrio chloridas
Natrio rūgštusis karbonatas
Natrio silikatas
Natrio sulfatas
Nikelio chloridas
Nikelio sulfatas
Sidabro nitratas
Stroncio nitratas

Lakmusas
Marmuras
Parafinas

FeCl3
FeSO4
Fe2(SO4)3
Ca(HCO3)2
CaCl2
CaCO3
Ca(NO)3
CaSO4
Ca2(PO4)3
KBr
KCl

Kitos medžiagos
Pavadinimas
Aliejus (saulėgrąžų ar
kitas
Acetonas
Benzinas
Cukrus
Fenolftaleinas
Gliukozė
Etilo alkoholis

9

CHEMINËS MEDÞIAGOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

Formulė
KI
K2CO3
KNO3
K2S

Druskos
Pavadinimas
Kalio jodidas
Kalio karbonatas
Kalio nitratas
Kalio sulfidas??

Formulė
CuCl2
Cu(NO3)2
CuSO4

Druskos
Pavadinimas
Vario chloridas
Vario nitratas
Vario sulfatas

Kitos medžiagos
Pavadinimas

4 lentelë

PAGRINDINËS 11–12 KLASËMS CHEMIJOS DALYKUI
REKOMENDUOJAMOS NEORGANINËS MEDÞIAGOS
Formulė
Ca(OH)2
Al2O3
KMnO4
NaOH
AgNO3+HNO3
Na
Cu(OH)2
HCl
AgNO3
CaC2
CaCO3

Pavadinimas
Kalkių vanduo (vandeninis kalcio hidroksido tirpalas)
Aliuminio oksidas
Kalio permanganato tirpalas
Natrio hidroksido tirpalas
Sidabro nitrato tirpalas praskiestoje azoto rūgštyje
Natris (kitas aktyvus metalas)
Vario hidroksidas
Druskos rūgštis
Sidabro nitrato tirpalas
Kalcio karbidas
Kalcio karbonatas

5 lentelë

PAGRINDINËS 11–12 KLASËMS CHEMIJOS DALYKUI
REKOMENDUOJAMOS ORGANINËS IR KITOS MEDÞIAGOS
Formulė
C6H14
C6H12
C6H12
C3H7Cl
C2H5OH
HCOH
CH3COOH

Pavadinimas
Formulė
Heksanas
(CH2OH)2CHOH
Heksenas
CH3NH2
Cikloheksenas
H(CH2)4NH2
Halogenalkanas (1-chlorpropanas)
Kitos medžiagos
Pirminis arba antrinis alkoholis
(etanolis)
Aldehidas (metanalis)
Karboksirūgštis (etano (acto) rūgštis ) AgOH+NH3

Pavadinimas
1,2,3-propantriolis
Aminai (metilaminas)
Butilaminas
Lakmusas
Parafinas
Tolenso reagentas amoniakinis AgOH
tirpalas

Gali bûti, kad ávairiose bendrojo lavinimo mokyklose per daugelá metø susikaupë cheminiø medþiagø likuèiø. Mokytojas, tinkamai sutvarkæs turimø cheminiø medþiagø dokumentacijà (etiketes, saugos
duomenø lapus), gali toliau jas naudoti ávairiems planuojamiems uþsiëmimams bei mokyklos moksliniams
tiriamiesiems darbams. Taèiau bûtina visas turimas medþiagas patikrinti vadovaujantis Trumpu nuodingøjø medþiagø pagal jø toksiðkumà sàraðu bei rekomendacijomis dël cheminiø medþiagø naudojimo bendrojo
lavinimo mokykloje.
Norint ásigyti reikiamø cheminiø medþiagø, naudingà informacijà apie mokymo priemoniø ir mokyklinio inventoriaus gamintojus, tiekëjus, leidëjus (adresai, telefonai bei elektroniniai adresai) galima
rasti Ðvietimo aprûpinimo centro interneto svetainëje adresu: http://www.sac.smm.lt.
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CHEMINIØ MEDÞIAGØ KLASIFIKAVIMAS
IR ÞENKLINIMAS
Chemijos mokytojams daug rûpesèiø kelia cheminiø medþiagø tvarkymas. Siekiant tinkamai tvarkyti
chemines medþiagas, reikia turëti konkreèios informacijos, reglamentuojanèios, kaip tai daryti, kuri pateikiama ávairiuose dokumentuose. Remdamiesi ávairiø dokumentø analize ir praktine patirtimi pateikiame
rekomendacijø, kurios, tikimës, padës chemijos mokytojui tvarkyti ir priþiûrëti mokyklos laboratorijoje
turimas medþiagas. Èia glaustai nurodomi svarbiausi cheminiø medþiagø saugos reikalavimai ir konkretus
tvarkymo pavyzdys.
2004 m. ásigaliojæs LR aplinkos apsaugos ir LR sveikatos apsaugos ministrø ásakymas „Dël pavojingø cheminiø medþiagø ir preparatø klasifikacijos ir þenklinimo tvarkos“ siekia apsaugoti þmoniø sveikatà
ir aplinkà nuo cheminiø medþiagø ir preparatø kenksmingo poveikio ir uþtikrinti saugø cheminiø medþiagø ir preparatø tvarkymà. Pirmiausia pravartu prisiminti, kaip klasifikuojamos cheminës medþiagos.
Cheminës medþiagos yra klasifikuojamos pagal pavojingumà sveikatai: 1) labai toksiðka; 2) toksiðka;
3) kenksminga; 4) ardanti; 5) dirginanti; 6) jautrinanti; 7) kancerogeninë; 8) mutageninë; 9) toksiðka
reprodukcijai.
Cheminiø medþiagø pavojingumas dël jø fizikiniø cheminiø savybiø: 1) sprogstamoji; 2) oksiduojanti;
3) ypaè degi; 4) labai degi; 5) degi.
Pagal pavojingumà aplinkai: 1) aplinkai pavojinga; 2) nepavojinga.
Kiekviena pavojingumo kategorija þenklinama simbolio raide, pavojingumo simboliu ir pavojingumo
nuoroda (þr. 6 lent.). Visos naudojamos cheminës medþiagos turi turëti áspëjamàjà etiketæ ir saugos lapà.
Perkant chemines medþiagas reikia ið pardavëjo reikalauti, kad parduodamos medþiagos turëtø etiketes ir
saugos lapus, nes þenklinimo tvarka privaloma cheminiø medþiagø gamintojams, importuotojams, skirstytojams. Uþ tai atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys á rinkà ðias medþiagas ir preparatus.
6 lentelë

Pavojingumo
kategorija

Simbolio raidė

Kenksminga

Xn

Kenksminga

Ardanti

C

Ardanti

Dirginanti

Xi

Dirginanti

Oksiduojanti

O

Oksiduojanti

Labai degi

F

Labai degi

Pavojinga aplinkai

N

Pavojinga
aplinkai

Simbolis

Pavojingumo
nuoroda
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Áspëjamosios etiketës tekstas turi bûti lietuviø kalba, aiðkiai atskirtas nuo kitokio pobûdþio informacijos, taip pat ir nuo informacijos uþsienio kalba. Etiketëje turi bûti: 1) CAS numeris – chemines medþiagas registruojanèios tarnybos (CAS) suteiktas medþiagos registracijos numeris ir EB numeris – Europos
esamø komerciniø medþiagø sàraðo (EINECS) numeris, arba Europos naujø cheminiø medþiagø sàraðo
(ELINSC) numeris (suklasifikuotø cheminiø medþiagø sàraðe pateiktas CAS numeris, nurodytas tik bevandenei cheminës medþiagos formai, todël jis ne visada apibrëþia áraðà taip tiksliai kaip EINECS numeris); 2) pavojingumo simbolio raidë; 3) pavojingumo simbolis; 4) pavojingumo nuoroda; 5) standartinës
rizikos frazës R, nurodanèios konkreèius galimo pavojaus rizikos veiksnius; 6) saugos frazës S, apibrëþianèios saugø cheminiø medþiagø naudojimà.
Rizikos fraziø yra 67, saugos fraziø – 64 (Valstybës þinios, 2003, Nr. 81(1)-3703) (þr. 7 lent.).
7 lentelë

Rizikos frazės
Ženklas Reikšmė
Ženklas
R1
Sausa, gali sprogti
R35
R2
Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies R36
ar kitų aplinkos veiksnių
R3
Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio,
R37
trinties, ugnies ar kitų aplinkos veiksnių
R4
Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo
R38
junginius
R5
Kaitinama gali sprogti
R39

Reikšmė
Stipriai nudegina
Dirgina akis
Dirgina kvėpavimo takus
Dirgina odą

R6

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje

R40

R7
R8

R41
R42
R43

Gali sukelti alergiją susiliesdama su oda

R10
R11
R12

Pavojinga gaisro atžvilgiu
Gali užsidegti dėl sąveikos su degiomis
medžiagomis
Gali sprogti sumaišyta su degiomis
medžiagomis
Degi
Labai degi
Ypač degi

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos
pakenkimus
Gali
sukelti
negrįžtamus
sveikatos
pakenkimus
Gali smarkiai pažeisti akis
Gali sukelti alergiją įkvėpus

R44
R45
R46

R14

Smarkiai reaguoja su vandeniu

R48

R15

R49
R50

Labai toksiška vandens organizmams

R51
R52

Toksiška vandens organizmams
Kenksminga vandens organizmams

R19

Reaguoja su vandeniu išskirdamos ypač
degias dujas
Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis
medžiagomis
Savaime užsideganti ore
Naudojama gali sudaryti degius (sprogius)
garų (oro) mišinius
Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta
Gali sukelti vėžį
Gali
sukelti
paveldimus
genetinius
pakenkimus
Veikdama ilgą laiką sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus
Gali sukelti vėžį įkvėpus

R53

R20
R21
R22
R23
R24

Kenksminga įkvėpus
Kenksminga susiliesdama su oda
Kenksminga prarijus
Toksiška įkvėpus
Toksiška susiliesdama su oda

R54
R55
R56
R57
R 58

R25

Toksiška prarijus

R59

Gali sukelti ilgalaikius žalingus vandens
ekosistemų pakitimus
Toksiška dirvožemio organizmams
Toksiška augmenijai
Toksiška gyvūnijai
Toksiška bitėms
Gali sukelti ilgalaikius žalingus aplinkos
pakitimus
Pavojinga ozono sluoksniui

R9

R16
R17
R18
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Rizikos frazės
Ženklas Reikšmė
Ženklas
li
i
R26
Labai toksiška
įkvėpus
R60
R27
Labai toksiška susiliesdama su oda
R61
R28
Labai toksiška prarijus
R62
R29
Reaguodama su vandeniu išskiria toksiškas
R63
dujas
R30
Naudojama gali tapti labai degi
R64
R32
Reaguodama su rūgštimis išskiria labai
R66
toksiškas dujas
R33
Pavojinga, kaupiasi organizme
R67

R34

Reikšmė
i i i vaisingumui
d i
i
Kenkia
Kenkia moters vaisiui įsčiose
Gali pakenkti vaisingumui
Gali pakenkti moters vaisiui įsčiose

Kenkia žindomam vaikui
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos
džiūvimą arba skilinėjimą
Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos
svaigimą

Nudegina

Cheminiø medþiagø ávairovë yra labai didelë, todël jas apibûdinti nepakanka vien rizikos fraziø.
Frazës gali bûti derinamos, sudarant atitinkamus rizikos fraziø derinius. Dokumentuose siûloma naudotis
rizikos fraziø deriniais, kurie pateikiami 8 lentelëje.
8 lentelë

Ženklas
R14/15
R15/29
R20/21
R20/22
R21/22
R20/21/
22
R23/24
R24/25
R23/25
R23/24/
25
R26/27
R27/28

Rizikos frazių deriniai
Reikšmė
Ženklas Reikšmė
Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama
R39/24/ Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
ypač degias dujas
25
sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda,
prarijus
Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas R39/23/ Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
ir ypač degias dujas
24/25
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama
su oda, prarijus
Kenksminga įkvėpus, susiliesdama su oda
R39/26 Labai toksiška: sukelia labai sunkius
negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus
Kenksminga įkvėpus, prarijus
R39/27 Labai toksiška: sukelia labai sunkius
negrįžtamus sveikatos pakenkimus
susiliesdama su oda
Kenksminga susiliesdama su oda, prarijus
R39/28 Labai toksiška: sukelia labai sunkius
negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus
Kenksminga įkvėpus, susiliesdama su oda,
R39/26/ Labai toksiška: sukelia labai sunkius
prarijus
27
negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus,
susiliesdama su oda
Toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda
R39/26/ Labai toksiška: sukelia labai sunkius
28
negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus,
prarijus
Toksiška susiliesdama su oda, prarijus
R39/27/ Labai toksiška: sukelia labai sunkius
28
negrįžtamus sveikatos pakenkimus
susiliesdama su oda, prarijus
Toksiška įkvėpus, prarijus
R39/26/ Labai toksiška: sukelia labai sunkius
27/28
negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus,
susiliesdama su oda, prarijus
Toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda,
R40/20 Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
prarijus
sveikatos pakenkimus įkvėpus
Labai toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda R40/21 Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda
Labai toksiška susiliesdama su oda, prarijus R40/22 Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
sveikatos pakenkimus prarijus
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Ženklas
R26/28
R26/27/
28
R36/37
R37/38
R36/38
R36/37/
38
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/
24
R39/23/
25
R48/20/
21/22
R48/23
R48/24
R48/25
R48/23/
24
R48/24/
25

Rizikos frazių deriniai
Reikšmė
Ženklas Reikšmė
Labai toksiška įkvėpus, prarijus
R40/20/ Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
21
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama
su oda
Labai toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda, R40/20/ Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
prarijus
22
sveikatos pakenkimus įkvėpus, prarijus
Dirgina akis ir kvėpavimo takus
R40/21/ Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
22
sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda,
prarijus
Dirgina kvėpavimo takus ir odą
R40/20/ Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus
21/22
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama
su oda, prarijus
Dirgina akis ir odą
R42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus, susiliesdama su
oda
Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą
R48/20 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus R48/21 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikdama
sveikatos pakenkimus įkvėpus
per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus R48/22 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant
sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus R48/20/ Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
sveikatos pakenkimus prarijus
21
veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus
Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus R48/20/ Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama 22
praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
su oda
Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus R48/23/ Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
sveikatos pakenkimus įkvėpus, prarijus
25
praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai
R48/21/ Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikdama
įkvepiant, veikdama odą, praryjant sukelia
22
per odą, praryjant sukelia sunkius sveikatos
sunkius sveikatos sutrikimus
sutrikimus
Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant
R48/23/ Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
24/25
veikdama per odą ir praryjant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus
Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikdama
R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali
per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
sukelti ilgalaikius žalingus vandens
ekosistemų pakitimus
Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant
R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
ilgalaikius žalingus vandens ekosistemų
pakitimus
R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali
Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
sukelti ilgalaikius žalingus vandens
veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos
ekosistemų pakitimus
sutrikimus
Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikdama
per odą, praryjant sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus

Nepakanka þymëti cheminius reagentus pagal rizikos frazes ir rizikos fraziø derinius. Bûtina þinoti
ir paþymëti þenklais, nusakanèiais, kaip turimus reagentus bûtina laikyti. Kokios bûtinos sandëliavimo
sàlygos, kad cheminës medþiagos nebûtø pavojingos aplinkai ir þmogui. Tai nusakoma saugos frazëmis.
Saugos frazës yra pateikiamos 9 lentelëje.
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9 lentelë

Saugos frazės
Ženklas Reikšmė
Ženklas Reikšmė
S1
Laikyti užrakintą
S33
Imtis atsargumo priemonių siekiant išvengti
elektrostatinių iškrovų
S2
Saugoti nuo vaikų
S35
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai
pašalintos
S3
Laikyti vėsioje vietoje
S36
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius
S4
Nelaikyti gyvenamosiose patalpose
S37
Mūvėti tinkamas pirštines
S5
Laikyti užpiltą (tinkamą skystį nurodo
S38
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti
gamintojas)
tinkamas kvėpavimo takų apsaugos
priemones
S6
Laikyti po kuo (inertines dujas, kt. medžiagas
S39
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones
nurodo gamintojas)
S7
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą
S40
Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis
valyti su (kuo – nurodo gamintojas)
S8
Pakuotę laikyti sausoje vietoje
S41
Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti
dūmų
S9
Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje
S42
Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas
kvėpavimo takų apsaugos priemones
(kokias – nurodo gamintojas)
S12
Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės
S43
Gaisrui gesinti naudoti (gamintojas tiksliai
nurodo gesinimo priemonę). Jeigu vanduo
didina riziką, papildomai nurodyti
„Nenaudoti vandens“
S13
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių
S45
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus
blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu
pašaro
įmanoma, parodyti šią etiketę)
S14
Laikyti atokiau nuo (nesuderinamas medžiagas S46
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir
nurodo gamintojas)
parodyti šią pakuotę arba etiketę
S15
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių
S47
Laikyti ne aukštesnėje negu ... 0°C
temperatūroje (nurodo gamintojas)
S16
Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių. Nerūkyti
S48
Laikyti sudrėkintą (kuo – nurodo
gamintojas)
S17
Laikyti atokiau nuo degių medžiagų
S49
Laikyti tik gamintojo pakuotėje
S18
Pakuotę atidaryti ir naudoti atsargiai
S50
Nemaišyti su (kuo – nurodo gamintojas)
S20
Naudojant nevalgyti ir negerti
S51
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
S21
Naudojant nerūkyti
S52
Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant
didelio ploto paviršiams
S22
Neįkvėpti dulkių
S53
Vengti poveikio – prieš naudojimą
perskaityti specialias instrukcijas
S23
Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių
S56
Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę
(konkrečiai nurodo gamintojas)
išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas
S24
Vengti, kad patektų ant odos
S57
Naudoti tinkamą pakuotę siekiant išvengti
aplinkos taršos
S25
Vengti, kad patektų į akis
S59
Kreiptis į gamintoją (tiekėją) dėl
informacijos apie šių medžiagų ar preparatų
panaudojimą arba perdirbimą
S26
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
S60
Šios medžiagos atliekos ir pakuotė turi būti
vandeniu ir kreiptis į gydytoją
naikinamos kaip pavojingos atliekos
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Saugos frazės
Ženklas Reikšmė
Ženklas Reikšmė
S27
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius
S61
Vengti, kad patektų į aplinką. Vadovautis
specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais)
S28
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti
S62
Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant
(kuo – nurodo gamintojas)
kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią
pakuotę arba etiketę
S29
Neišpilti į kanalizaciją
S63
Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį
nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo
netrikdyti
S30
Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu S64
Prarijus praskalauti burną vandeniu (jei
nukentėjusysis turi sąmonę)

9 lentelëje pateiktos saugos frazës dar neapima visø galimø saugos variantø. Saugos fraziø deriniai
(10 lent.) suteikia daug reikiamos papildomos informacijos, kuri mokytojui svarbi tiek tvarkant chemines
medþiagas, tiek ruoðiantis eksperimentams ir atliekant juos.
10 lentelë

Simbolis
S1/2
S3/7
S3/9/14
S3/9/14/
49
S3/9/49
S3/14
S7/8
S7/9
S7/47
S20/21

Saugos frazių deriniai
Reikšmė
Simbolis
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje
S24/25
vietoje
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje
S27/28
vietoje
Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje
vietoje atokiau nuo (nesuderinamas
medžiagas nurodo gamintojas)
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje,
gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo
(nesuderinamas medžiagas nurodo
gamintojas)
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje,
gerai vėdinamoje vietoje
Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo
(nesuderinamas medžiagas nurodo
gamintojas)
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje
vietoje
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai
vėdinamoje vietoje
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne
aukštesnėje negu ...0C temperatūroje
(nurodo gamintojas)
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

S29/35

Reikšmė
Vengti, kad patektų ant odos ir į akis
Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus
užterštus drabužius ir gerai nuplauti (kuo –
nurodo gamintojas)
Neišpilti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė
turi būti saugiai sunaikintos

S29/56

Neišpilti į kanalizaciją, šios medžiagos
atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų
atliekų surinkimo vietas

S36/37

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir
mūvėti tinkamas pirštines
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,
mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir
naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne
aukštesnėje negu ... 0C temperatūroje
(nurodo gamintojas)

S36/37/
39
S36/39
S37/39
S47/49

Mokyklose iki ðiol naudojama daug medþiagø, kuriø etiketës neatitinka dabartiniø saugos reikalavimø. Netinkamas naudoti medþiagas reikia utilizuoti ir pirkti paþymëtas tinkamomis áspëjamosiomis etiketëmis. Jeigu medþiagos dar tinkamos naudoti, tai chemijos mokytojai turëtø paruoðti naujas cheminiø
medþiagø etiketes, kurios atitiktø privalomus reikalavimus, pavyzdþiui:
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EB etiketė
Kalio permanganatas
KMnO4
EB 231-760-3

O , Xn, N
Oksiduojanti
Kenksminga
Pavojinga
aplinkai

CAS 7722-64-7
R: 8-22-50/53
S: (2-)60-61

Raudoname fone nurodomi pavojingumo simboliai. R: 8-22-50/53 – rizikos frazës derinys: gali uþsidegti dël sàveikos su degiomis medþiagomis, kenksminga prarijus, labai toksiðka vandens organizmams.
S: (2-)60-61 – saugos frazës derinys: saugoti nuo vaikø, vengti, kad patektø á aplinkà. Medþiagos ir pakuotë turi bûti naikinamos kaip pavojingos atliekos, vadovaujantis specialiomis instrukcijomis, kurios suraðytos saugos duomenø lape.
Saugos duomenø lape yra daug ávairios informacijos apie cheminæ medþiagà. Informacijos turinys
pateikiamas daugiau kaip 10 A4 formato lapø. Saugos lape turëtø bûti ði informacija: produkto ir ámonës
ávardijimas, sudëtis, pavojø ávardijimas, pirmosios pagalbos priemonës, prieðgaisrinës priemonës, avarijø
likvidavimo priemonës, naudojimas ir laikymas, poveikio kontrolë ir asmeninë apsauga, fizikinës ir cheminës savybës, stabilumas ir reaktingumas, toksikologinë informacija, ekologinë informacija, atliekø tvarkymas, gabenimo informacija, teisinë informacija, kita informacija.
Bûtina atkreipti dëmesá á ðiuos svarbiausius dalykus: 1) sandëliavimo reikalavimus; 2) apsaugos priemones; 3) rizikos frazes; 4) saugos frazes; 5) atliekø tvarkymo reikalavimus; 6) pirmàjà pagalbà.
Dauguma mokytojø turi paruoðtus laboratoriniø ir praktikos darbø apraðymus, kuriais naudojasi
mokiniai, atlikdami eksperimentus. Svarbiausià informacijà ið saugos lapø bûtø galima perkelti á apraðus.
Naudodamiesi apraðais mokiniai susipaþintø ne tik su eksperimento tikslais, darbo eiga, bet ir su galimais
rizikos veiksniais, saugumo priemonëmis ir pirmàja pagalba, kuri detaliai apraðyta.
Valstybinis aplinkos sveikatos centras darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. konsultuoja ávairiais
saugos klausimais (telefonai: 85 2360491 arba 85 2700107). Apsinuodijimø atvejais konsultuoja tel. 85
2360491. Taip pat galima paskaityti apie ðio centro veiklà internete: http://vasc.sam.lt.
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KAS ÞINOTINA APIE PLASTIKINIUS INDUS
CHEMIJOS EKSPERIMENTAMS
Polimerø chemija, praëjusio amþiaus paskutinio ðimtmeèio pirmoje pusëje iðaugusi á savarankiðkà
mokslà, labai greitai savo þiniø gausa ir milþiniðkomis praktinio taikymo galimybëmis uþkariavo praktiðkai
visas þmogiðkosios veiklos sritis. Nëra në vienos pramonës, technikos ðakos, kur nebûtø naudojami patys
polimerai ar ið jø pagaminti gaminiai. Ypaè vertingi ávairûs plastikai (vienalyèiai stikliðkø arba kristaliniø
plastomerø ir priedø miðiniai), kurie atsparûs karðèiui, pasiþymi dideliu tampros moduliu ir kitomis vertingomis savybëmis. Milþiniðka plastikiniø gaminiø ávairovë yra mûsø buityje, medicinoje, ugdymo ástaigose,
pradedant vaikø þaislais ir baigiant aukðtøjø mokyklø laboratorijomis. Plastikiniai cheminiai indai puikiai
tinka bendrojo lavinimo mokyklø chemijos ir kitø gamtos mokslø laboratorijoms. Jie ekonomiðki, pakankamai saugûs (pavyzdþiui, kai kurie poliakrilatiniai, epoksidiniai, polikarbonatiniai plastikai panaðûs á stiklà, taèiau yra netrapûs, nedûþta), uþ stiklinius cheminius indus ilgaamþiðkesni, jø neveikia rûgðèiø, ðarmø,
druskø tirpalai. Taèiau turi ir trûkumø, pavyzdþiui, jø negalima tiesiogiai kaitinti pastaèius ant elektrinës
plytelës, spiritinës lemputës ar dujø degiklio liepsnoje, polietileninëje taroje draudþiama laikyti organinius
tirpiklius, kurie lengvai ið jos per sieneles difunduoja á aplinkà. Taèiau dauguma mokykliniø cheminiø
eksperimentø, atliekamø pagal Iðsilavinimo standartø keliamus reikalavimus, yra nesudëtingi, dauguma jø
patikimai gali bûti atliekami plastikiniuose cheminiuose induose.
Svarbiausias patarimas chemijos mokytojui, uþsakanèiam plastikinius cheminius indus savo mokyklos chemijos laboratorijai – prieð uþsakant perþvelgti turimus iðteklius ir visø klasiø chemijos mokymo
planus. Pagalvoti, kokiose klasëse, kokie eksperimentai, su kokiomis medþiagomis bus atliekami, kokiø
dydþiø, rûðiø, ið kokiø medþiagø pagamintø indø reiks tiems eksperimentams atlikti. Konkreèiai þinant
ðiuos dalykus lengviau ieðkoti reikiamø daiktø parduotuvëse ar firmose.
Greitai pasirinkti tinkamus plastikinius indus ir árangà mokytojui padës papildoma informacija apie
plastikus ir jø savybes (þr. 11 lent.).
11 lentelë

PLASTIKINIØ MEDÞIAGØ CHEMINIS IR TERMINIS ATSPARUMAS
DIN
santrumpa
ABS
E-CTFE
ETFE
FEP
HDPE
LDPE
MF
PA
PC
PE
PFA
PMMA
PMP
POM
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Cheminis pavadinimas
Akril-butadienstireno kopolimeras
Etileno-chlortrifluoretileno kopolimeras
Etileno-tetrafluoretileno kopolimeras
Fluorintas etileno-propileno kopolimeras
Aukšto tankumo polietilenas
Mažo tankio polietilenas
Melaminformaldehidinė derva
Poliamidas (PA6)
Polikarbonatas
Polietilenas
Poli(perfluoroalkoksialkenas)
Polimetilmetakrilatas
Poli-4-metilpentenas-1
Polioksimetilenas

Atsparios Naudojimosi Tinka naudoti Tinka
temperatūrai temperatūra mikrobangų autoklakrosnelėse
ºC
iki ºC
vavimui
-40
+85 (100)
taip
ne
-76
+150 (170)
taip
taip
-100
+150 (180)
taip
taip
-200
+205
taip
taip
-50
+80 (120)
taip
ne
-50
+75 (90)
taip
ne
+80 (120)
taip
ne
-30
+80 (140)
taip
ne
-100
+135 (140)
taip
taip
-200
-40
0
-40

+260
+85 (90)
+120 (180)
+90 (110)

taip
taip
taip
ne

taip
ne
taip
ne
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DIN
santrumpa
PP
PS
PTFE
PVC
PVDF
SAN
SI/NR

Atsparios Naudojimosi Tinka naudoti Tinka
temperatūrai temperatūra mikrobangų autoklakrosnelėse
vavimui
ºC
iki ºC
-10
+120 (140)
taip
taip
-10
+70 (80)
taip
ne
-200
+260
taip
taip
-20
+80
taip
ne
-40
+105 (150)
taip
taip
-20
+85 (95)
taip
ne
-50
+180 (250)
taip
taip

Cheminis pavadinimas
Polipropilenas
Polistirenas
Politetrafluoretilenas
Polivinilchloridas
Polivinilidenfluoridas
Stireno-akrilnitrilo kopolimeras
Silikoninis kaučiukas / Natūralus kaučiukas

Renkantis konkreèius cheminius indus, bûtina perskaityti to gaminio apraðymà ir atkreipti dëmesá, ið
kokio plastiko jie pagaminti. Pavyzdþiui, atlikti daugelá paprastø mokykliniø cheminiø eksperimentø tiks
indai, kurie pagaminti ið polietileno, taèiau darbui su agresyviomis cheminëmis medþiagomis labiau tiks indai,
pagaminti ið izotaktinio polipropileno, pasiþyminèio ypaè dideliu atsparumu cheminëms medþiagoms. Labai
tvirti gaminiai ið polimetakrilato. Pavyzdþiui, ið metilmetakrilato ir glikolmetakrilato kopolimero gaminamas
net ypaè tvirtas organinis stiklas lëktuvø langø stiklams. Þinotina ir apie polikarbonatø savybes. Jie turi labai
plaèias taikymo ribas, nes ypaè patvari ið jø pagamintø plastikø gaminiø forma, jie labai atsparûs smûgiams.
Ypaè svarbu þinoti, kad polikarbonatai yra atsparûs praskiestø organiniø ir neorganiniø rûgðèiø, druskø
tirpalø, atmosferos, vandens ir ðilumos poveikiui, taèiau juos ardo koncentruoti ðarmai.
Esant tokiai didelei plastikø bei jø gaminiø ávairovei, neámanoma nedideliame leidinyje iðsamiai aptarti kiekvienà plastikà ar konkretø jo taikymo atvejá. Todël siûlome naudingos informacijos, kuri pateikiama 12 lentelëje. Joje esantys duomenys turëtø praversti mokytojui renkantis indus ar kità árangà.
12 lentelë

KAI KURIØ PLASTIKØ CHEMINIS ATSPARUMAS
ATSKIROMS CHEMINIØ MEDÞIAGØ GRUPËMS

Medžiagų grupės 20ºC
Alkoholis, alifatiniai junginiai
Aldehidai
Bazės
Esteriai
Angliavandeniliai, alifatiniai
junginiai
Angliavandeniliai, aromatiniai
junginiai
Angliavandeniliai,
halogenizuoti
Ketonai
Stiprūs oksidatoriai,
oksiduojantys rūgštis
Praskiesti rūgščių tirpalai
Koncentruotos rūgštys

A
B
A
B

A
B
A
B

A
B
A
B

A
B
A
B

Plastikai
PTFE
PS SAN PFA
FEP
A
A
A
D
D
A
A
A
A
D
D
A

C

B

B

C

D

D

A

A

C

A

C

B

C

C

D

D

A

A

D

A

D

C

C

D

D

D

A

A

D

B

B

B

B

C

D

D

A

B

D

A

C

C

C

C

C

D

A

A

D

D

A
A

A
A

A
A

A
A

B
B

B
C

A
A

A
B

A
D

C
D

LDPE HDPE PP

PMP

ECTFE
ETFE

PC

PA

A
A
A
A

B
C
D
D

C
C
C
A

Simboliø reikðmë:
A – labai atsparus;
B – atsparus, bet laikant ðias medþiagas tokiuose induose ilgiau kaip 30 parø, galimi nedideli pokyèiai;
C – ne itin atsparus. Per ilgai laikant reagentà indas praranda mechaniná tvirtumà, keièia spalvà;
D – neatsparus, reagentas gali deformuoti ar net sunaikinti patá plastikiná gaminá.
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Ko ir kiek reikia ásigyti mokslo metams, mokytojas sprendþia ávertinæs savo chemijos laboratorijos
materialinæ bazæ ir finansines mokyklos galimybes. Patartina chemijos mokytojui ásigyti daugiau plastikiniø Petri lëkðteliø ir pipeèiø, kurias labai patogu naudoti tiek individualiai mokiniø atliekamiems, tiek
demonstraciniams bandymams su grafoprojektoriumi. Pavyzdþiui, ant grafoprojektoriaus padëjus keturias
Petri lëkðteles, vienu metu galima demonstruoti keturis cheminius virsmus, kuriø eigà mokiniai stebi ekrane, gali pakartoti patys ar atlikti kitus, mokytojo rekomenduojamus nagrinëjamai temai bandymus.
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