İnceleme

Füsun
Özkamışlı
Direktör / TEHA Kimyevi Maddeler ve Dış Tic.Ltd.Şti.
TURKUAZ Kimya ve Tarım San.Tic Ltd.Şti.

NİTRO SELÜLOZ:
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!
Unutulmamalıdır ki; çalışanların vücuduna veya giysilerine bulaşan nitro selüloz kuruduğu andan itibaren farklı bir dış etkenle (ısı veya darbe gibi) tetiklenerek yanmaya başlayabilir.
Nitro Selüloz; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de yaygın olarak mobilya verniği, deri lakı, otomotiv
tamir boyaları ve matbaa mürekkepleri gibi başlıca
sektörlerde kullanılan tehlikeli sentetik bir reçinedir.
Nitro selüloz yüksek saflıktaki selülozun paslanmaz
çelik reaktörlerde nitrik asit ve sülfürik asit karışımıyla reaksiyona girmesiyle elde edilir. Ürün daha sonra asit karışımından arındırılması amacıyla santrifüje
gönderilir ve yıkama işlemine tabi tutulur. Bunu takiben ürünün molekül ağırlığı, viskozite ayarlamaları için kontrollü olarak düşürülür. Son aşamada santrifüj işlemiyle kurutulur ve %25-30 oranında etanol
veya izopropanol ile ıslatılır.
Nitro selülozun alkol veya plastifiyanla ıslatılması, kullanımına kadar geçen süredeki yüksek güvenliği sağlamak amaçlıdır. Bilindiği üzere, %12,5 ila %13,6 oranında azot ihtiva eden nitro selüloz sivil veya askeri
amaçlı barut imalatında ve roket sevk barutu olarak
kullanılmaktadır. Endüstriyel amaçlı kullanılan nitro selülozun azot oranı %10,8 ila %12,2 aralığındadır.
Plastifiyan veya alkol ile ıslatılmış nitro selülozun, belirli solventlerde tamamen çözünme işlemi gerçekleştirilene kadar tehlikesini koruduğunun bilinmesi kesinlikle çok önemlidir. Nitro selülozun çözünebilirliği büyük oranda, içerdiği azot oranına bağlıdır. Yüksek oranda azot içeren nitro selülozlar, örmeğin vernik üretiminde kullanılan tipler, ester ve ketonlarda
kolay çözünürken, alkollerde düşük çözünme gösterir; diğer taraftan düşük azot içerikli nitro selülozlar,
örmeğin matbaa mürekkeplerinde kullanılan tipler,
alkolde tamamen çözünürken aromatik solventlerde
düşük tolerans gösterir.
Bu genel açıklamalardan sonra, uzun yıllardır bu ko62
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nuda hizmet veren firmamız TEHA -TURKUAZ Kimya
adına, sektörümüzü yakından ilgilendiren ve talihsiz
kazalara ve yangınlara neden olabilen nitro selülozun depolanması, taşınması ve kullanımı konularında bazı altın kuralları sizlerle paylaşmak isterim. Ancak Türkiye temsilciliğini ve distribütörlüğünü yaptığımız dünyanın ikinci büyük nitro selüloz üreticisi
olan Cia Nitro Quimica Brasileira firmasının özel olarak hazırlamış olduğu bilgilere geçmeden önce kullanıcıları belirli konularda uyarmakta yarar görüyorum.
Farklı kalitedeki ve özel fiyatlı her tür ham maddeyi
deneme ve tedarik etme konusunda oldukça esnek
bir ülkeyiz. Ancak nitro selüloz gibi tehlikeli ve riskli olabilecek ham maddeler konusunda bağlantı yaparken teknik detayların yanı sıra ambalajlama konusunda da ayrıntılı bilgi alınması gerektiğine inanıyorum. Örnek vermek gerekirse, bizler üretici firmamızın kullanmakta olduğu ve elzem olan antistatik
ambalajın test edilip onaylandığına dair IPT-Brezilya
Enstitüsü’nden alınan ve ambalajın güvenilir ve standartlar dahilinde olduğunu gösteren bir rapor sunuyoruz. Bu tip bilgiler bağlayıcı olmasa bile, üretici firmanın standartlarını ve ciddiyetini görmek açısından
sizler için bir önlem sayılacaktır.
Uyarmak istediğim diğer bir konu ise, nitro selülozun
depolama, taşıma ve kullanımında görev alan çalışanların; aşağıda belirttiğimiz konularda bilgili olmaları ve hatta bu konuların mümkünse çalışanların
sürekli görebileceği panolarda renkli ve büyük baskı olarak bulundurulması gerektiğidir. Unutulmamalıdır ki; çalışanların vücuduna veya giysilerine bulaşan nitro selüloz kuruduğu andan itibaren farklı bir
dış etkenle (ısı veya darbe gibi) tetiklenerek yanmaya başlayabilir.

NİTRO SELÜLOZ

BİNA ve EKİPMAN

1. Nitro selülozun depolandığı veya kullanıldığı bina
veya odaların en azından iki ayrı çıkışı olmalı ve çıkışların
önü daima açık olmalıdır. Böylelikle yangın veya patlama
esnasında çalışanların sıkışacağı ölü noktalar engellenmiş
olur.
2. Bina ayrıca su baskınına karşı düz ve kuru zeminli olmalı; çevresi ise drenaja uygun meyilli bir alana sahip olmalıdır. Binanın taş, beton veya tuğla olması, zeminin ise
nem tutmayan, düz, kıvılcım çıkartmayacak ve temizlemesi kolay bir yüzeyle kaplı olması önemlidir.
3. Nitro selüloz kesinlikle bodrum katta kullanılmamalı
veya depolanmamalıdır.
4. Nitro selülozun depolandığı, taşındığı veya kullanıldığı yerlerde birikmesini engellemek için; zeminin, kirişlerin, ekipmanların ve makinelerin düzenli olarak temizlenmesi ve zeminde nitro selülozun birikimine sebep olacak
çatlakların olmaması gereklidir.
5. Mekanik ekipmanların metal olması ve topraklanması önerilir. Mümkünse elektrikli ekipmanlar kullanılmamalı; gerekirse patlamaya dirençli ekipmanlar seçilmelidir.
6. Binada doğal havalandırma ve mümkünse yangın esnasında otomatik devreye giren yağmurlama sistemi olmalıdır.
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7. Binada depolanan kimyasalların tiplerine ve uyum
kategorilerine göre ayrılması ve tehlikeli olabilecek etkileşimlerden kaçınmak amacıyla uygun bariyerlerle tecrit
edilmesi önemlidir. Mümkünse nitro selülozun tek başına
muhafaza edilmesi uygun olacaktır.
8. Depolama ve kullanım alanının yönetim ve ikamet
edilen binalardan her ülkenin kendi düzenlemeleri dahilinde belirli bir uzaklıkta olması önemlidir.
9. Fıçıların kesinlikle üretim alanında açılması, depolama alanında açılmaması gerekir. Fıçılar açılırken demir olmayan, örmeğin bakır aletler kullanılmalı; statik elektrik
yaratabilecek plastik aletlerden kaçınılmalıdır.
10. Daima “Önce giren önce çıkar” kuralı uygulanmalı;
böylelikle nitro selülozun uzun süreli depolanması önlenmelidir.

DEPOLAMA

1. Nitro selüloz, kurumayı önlemek için sıkıca kapatılmış antistatik polietilen torbalar içeren fiber fıçılarda veya
karton kutularda muhafaza edilir.
2. Nitro Selüloz üretim alanından uzak ve kapalı bir yerde depolanmalıdır. Açık havada depolama kesinlikle önerilmez.
3. Nitro Selüloz fıçıları direkt güneş ışığı, buhar veya

NİTRO SELÜLOZ
benzeri ısı kaynaklarıyla temas halinde olmamalıdır. İçten
ısıtmalı binalarda fıçılar ısı kaynaklarından uzak olmalı, ısı
kaynaklarının direkt olarak ambalajları ortam sıcaklığından daha fazla ısıtacak şekilde konumlanması engellenmelidir. Nitro Selüloz kesinlikle 250 C’un altında depolanmalıdır.
4. Üretimi esnasında güvenlik amacıyla alkol veya plastifiyanla ıslatılan nitro selülozun ambalajları depoya getirildiği anda kontrol edilmeli ve belirli süreler dahilinde
fıçıların kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır. Kapakları
açılmış herhangi bir ambalaj bulunduğu takdirde solvent
veya su ilave edilmeli ve kapağı tekrar sıkı bir şekilde kapatılmalıdır.
5. Fıçılar asla deponun içinde açılmamalıdır.
6. Depolama alanı yeterli havalandırma sistemine sahip, kuru ve serin bir mekan olmalıdır.
7. Pek çok ülkede nitro selülozun aşağıda belirtilen malzemelerle depolanmasına izin verilmez; patlayıcı ve patlayıcı madde içeren malzemeler, sıkıştırılmış, sıvı veya çözünmüş gazlar, yanıcı solventler veya bunları içeren formülasyonlar (solvent bazlı boyalar dahil), kendiliğinden
yanıcı malzemeler, toksik, bulaşıcı ve radyoaktif malzemeler, asit ve alkali solüsyonlar ve diğer kostik malzemeler, aminler.

TAŞIMA VE KULLANIM

1. Nitro Selüloz fıçıları, boşaltma ve yükleme esnasında
düşürülmemelidir. Tercihen forklift kullanılmalı, elle boşaltım zorunluysa rampa kullanılmalıdır. Fıçılar beton, çelik veya diğer sert yüzeyler üzerinde kesinlikle sürüklenmemelidir.
2. Nitro selüloz fıçıları açılırken demir olmayan aletler
kullanılmalıdır.
3. Üretim esnasında, kalan nitro selülozun kurumasına
asla izin verilmemelidir. Dolu veya yarı dolu ambalajlar
vakit kaybetmeden sıkıca kapatılmalıdır.
4. Boş fıçılar suyla veya solventle yıkanıp temizlenmeli ve sonrasında kapakları sıkıca kapatılmalıdır. Nitro selüloz fıçısı dikkatlice boşaltıldıktan sonra antistatik polietilen torba fıçının içerisinde bırakılmalıdır. Fıçı boşaltılırken
nitro selülozla temas eden her tür ekipmanın kıvılcım çıkartmayacak materyalden yapılmış olması önemlidir (örneğin bronz).
5. Kimyasal depolama alanlarında her tür kişisel koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.
6. Mümkünse antistatik ayakkabı ve kıyafet kullanılmalıdır.
7. Üretim alanında, mümkün olan en az miktarda nitro
selülozun bulundurulması önemlidir.
8. Fıçılar kesinlikle düşürülmemeli, yuvarlanmamalı ve
sürüklenmemelidir.
9. Nitro selülozun yere veya herhangi bir yüzeye dökülmesi durumunda bölgeyi izole etmeli, havalandırmayı sağlamalı, parlamasını sağlayacak kaynakları uzaklaştırmalı ve malzeme derhal bir fıçıda toplanarak alkol veya

suyla bolca ıslatılmalıdır. Kuru nitro selüloz, kapalı fıçı
içinde tutulduğunda patlama riski taşır.

NİTRO SELULOZUN İMHASI

Nitro selülozun imhası her ülkenin kendi kanunları doğrultusunda yerel otoritelerin uygun gördüğü şekilde kontrollü olarak yapılmalıdır. Başlıca yöntemler şöyle sıralanabilir:
1. % 20’lik NaOH solüsyonunda 2 saat bekletme
2. % 5’lik Sodyum Sülfit solüsyonunda 1 saat bekletme.
3. Küçük miktarlarda nitro selülozu açık ve kontrollü bir
alanda uzaktan ateşleyerek yakma. Nitro selüloz asla kapalı ekipmanlar içinde yakılmamalıdır.
Son olarak, nitro selülozun Güvenlik Bilgi Form’larının
(MSDS) alım satım yapan, kullanan, depolayan herkes tarafından okunması, okutulması ve el altında bulundurulması gerekliliği unutulmamalıdır.

Boyatürk
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