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KANTİTATİF ANALİZ PRATİKLERİNE GİRİŞ 

Kantitatif analizin amacı: 

Kantitatif analitik kimya pratiklerinde maddelerin miktar tayinleri yapılır. 

Kalitatif bir analiz sonunda ne olduğu belli olmuş maddenin çözeltisi verilip bu 

çözeltinin g/L olarak miktarı (kantitesi) veya katı halde verilen bir maddenin % 

olarak saflık tayini istenebilir. 

Kantitatif analizin temeli: 

Maddeler aynı eşdeğer gram sayılarda reaksiyona girerler. Bir "A" maddesi ile 

bir "B" maddesi reaksiyona girerse; 

A + B -» AB 

reaksiyon denklemine göre "AB" maddesi için n tane ekivalent (eşdeğer) gram A 

maddesi ile n tane ekivalent gram "B" maddesi reaksiyona girmiştir. Maddelerin 

ekivalent gramlarını bulmak için; maddenin mol ağırlığını tesir değerine bölmek 

gerekir. Klasik olarak asitlerin tesiri değeri oynak protonlarının sayısına eşit olup 

bazlar için bu oynak hidroksil grupları sayısıdır . Tesir değerliği tuzlarda asidin 

protonlarının yerine giren iyonların toplam değerliği, indirgenme yükseltgenme 

reaksiyonlarında ise alınan veya verilen elektron sayısıdır. 

Kantitatif analizde kullanılan çözeltiler : 

Kantitatif analizlerde çoğu kez normalitesi belli çözeltiler kullanılır, bunun 

yanı sıra bazen de molaritesi belli çözeltiler kullanılır. Normalite ve molarite 

kavramlarını kısaca hatırlatalım: 

Normalite (N) : Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin ekivalent gram sayısı 

(eşdeğer gram sayısı) dır. 

Molarite (M) : Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısı dır. 

Normalite. hacim, eşdeğer gram ( ekivalent gram) sayısı arasındaki ilişki: 

Normalitesi N olan bir çözeltinin litresinde "n" tane gram ekivalent madde var 

demektir (normalite tarifini hatırlayınız). Bu çözeltinin "V" litresinde "N x V" 



r 

ekivalent gram var demektir. Litre, analitik kimya analiz çalışmalarında çok 

kullanılmayan bir hacim birimidir. Bunun yerine, ml ( mili litre ) daha çok kullanılır. 

Böyle alınırsa "N x V" şeklindeki bir ifade "V" ml hacimindeki mili ekivalent 

(milieşdeğer) gram sayısını verir. 

VA ml hacmindeki normalitesi bilinmeyen bir A maddesinin çözeltisi; 

normalitesi kesin olarak NB olarak verilen bir B maddesinin Vb ml si ile ; 

A + B —> AB şeklinde reaksiyona girmiş olsun. Bu durumda A çözeltisinin 

normalitesi hesaplanabilir. 

Normalitesi NB olan B maddesinden VB ml deki kadarı reaksiyona girmiştir. 

Buna göre "B" maddesinden reaksiyona giren meq ( mili ekivalent gram) sayısı: 

Nb x VB = meqB dir. 

A maddesinden de aynı sayıda meqA madde reaksiyona gireceğine göre, A 

maddesinin reaksiyona giren mili ekivalent gram sayısını veren çarpım; 

NA x VA = meqA dır. 

( eşdeğerlik noktasında) meqA
:= meqs dır. Yani: 

NA X VA = Nb x VB yazılabilir. Buradan; 

NA= Nb x VB olur. (1 ) 

VA 

(1) eşitliğinin ikinci tarafındaki bütün değerler bilindiğine göre NA 

hesaplanabilir. 

Kantitatif analizde çoğu kez normalitesi bilinmeyen bir çözelti verilir 

(örneğimizdeki "A" maddesi çözeltisi gibi). Bu çözeltinin miktarının g/L şeklinde 

konsantrasyonu olarak bulmamız istenir. Bu yolda ilk yapılacak iş çözeltinin 

normalitesini bulmaktır. "A" maaddesinden belirli hacim (VB ml) pipet veya büret 

yardımıyla hassas olarak bir erlene alınır, "A" maddesiyle kantitatif reaksiyon veren 

bir "B" maddesinin kesin olarak normalitesi belli çözeltisi de bürete konulur ve damla 

damla erlendeki çözeltinin üzerine ilave edilir (Titrasyon işlemi). 

A + B -> AB 

reaksiyonun sonunda (dönüm noktasında) normalitesi NB olan "B" çözeltisinden ne 

kadar harcandığı büretten okunur. Vb ml olarak bulunursa ; 

N A x VA = N b x VB 

- 2 -



NA = Nb x VB olarak bulunur. 
V A 

Nb = Belli 

VB = Bürettten okunur 

VA = Pipetle veya büret ile belli bir miktar alınmıştır. 

N a = Hesaplanır. 

NA, "A" çözeltisinin normalitesidir, yani litresindeki ekivalent gram (veya 

mililitresindeki mili ekivalent gram ) sayısı dır. 

"A" çözeltisinin gram/litre olarak konsantrasyonunu bulmak için litredeki 

gram ekivalent sayısını yani normaliteyi ekivalent (eşdeğer) ağırlığıyla çarpmak 

gerekir: 

C (g/L) = N x Eq.ağ (eşdeğer ağırlığı). 

Standart çözeltilerin hazırlanması: 

Standart çözelti; tayin edeceğimiz madde ile kantitatif reaksiyona girebilen 

maddelerin normalitesi kesin olarak belli olan çözeltileridir. Eğer bir baz çözeltisinin 

kantitesi tayin edilecekse, standart çözelti bir asit çözeltisi olabilir. 

Standart çözeltileri hazırladıktan sonra kesin normalitelerini bir primer 

standart madde yardımıyla hassasiyetle ayarlamak gerekir. (Bakınız Bölüm 3). 

Standart bir asit çözeltisinin nasıl hazırlanacağına dair bir örnek Bölüm 3 de 

verilmiştir 

LABORATUVARDA TAYİNLERİN VE HESAPLAMALARIN 

YAPILMASINDA KULLANILACAK ANAHTAR: 

a) Miktarı (g/L olarak konsantrasyonu) tavin edilecek çözelti sıvı olarak 

verilmişse : 100 mi' lik balonjoje içinde verilen 20 ml numune çözeltisi distile suyla 

100 ml ye tamamlanır. Çalkalanır, pipetle hassas olarak 25 ml' si bir erlene alınır ve 

her deney için özel olarak belirtilen standart çözelti ile belirtilen şartlarda titre edilir. 

Reaksiyonun sonunda : 

Standart çözelti sarfiyatı Vstandart (belli ) 

standart çözelti normalitesi N standart ( belli) 

Tayini yapılacak çözelti normalitesi Nx ( ? ) 

Tayini yapılacak çözelti hacmi 5 ml 
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Bu verilerden hareket ederek tayini yapılacak maddenin normalitesi ( Nx ) 

aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanır: 

N x . 5 = N„t. . V„. 

N X = N * . VST. 
5 

Burada tayini yapılan maddenin normalitesinin hesaplanmasında dikkat 

edilmesi greken numune hacminin (Vnumuae ml) seyreltme işlemidir : 20 ml 

numune çözeltisi 100 ml' ye seyreltilip V* ü olan 25 ml si alınmış olduğuna göre 20 

ml numune çözeltisinin de V* ü olan 5 ml si alınmış olmaktadır. Buna göre tayini 

yapılacak esas numune çözeltisinin hacmi 25 ml değil gerçekte 5 ml dir . 

g/L olarak konsantrasyonu bulmak için hesapladığımız normaliteyi, tayin 

edilen maddenin ekivalent ağırlığı ile çarparız. 

C (g/L) = N x Eq.ağ. 

b) Miktarı tavin edilecek numune katı olarak verilmişe ve % saflık tavini 

isteniyorsa: "t" mg madde hassas olarak tartılır. Erlene alınır, uygun cözücüde 

çözülür. Standart çözelti ile titre edilir. Normalitesi Nrt olan çözeltiden Vrt ml 

harcanırsa, N*. x V*. çarpımı kadar mili ekivalent gram standart maddeden 

harcanmış demektir. Bu sarfiyat "t" mg madde için yapıldığı için "t" mg tartılmış 

maddede N*. x V^. x meq. ağırlğı kadar saf madde var demektir. Buradan basit bir 

orantıyla % saflık tayini hesaplanır. 

"t" mg madde de N*. x V „ x Eq.ağ. mg. saf madde varsa 

100 mg da x 

% X = Nrt. x Vst x Eg.ag. x 100 
t 

c) Numuneyi tavin ederken geri titrasyon yapmak gerekirse ; 

Bazı tayinlerde numune direkt olarak titre edilemez, araya bir geri titrasyon 

basamağı girer. Numunenin üzerine, onunla reaksiyon veren bir "A" maddesinin 
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ayarlı (konsantrasyonu kesin olarak bilinen) çözeltisinin aşırısı ilave edilir. Numune 

ile "A" maddesi reaksiyona sokulur ve reaksiyonun sonunda, aşın ilave edilmiş 

olduğu için bir kışımı artmış halde ortamda bulunan "A" maddesinin geride kalan 

miktarı "A" ile reaksiyon verebilen bir "B" maddesinin ayarlı çözeltisi yardımıyla ve 

geri titrayonla tayin edilir. "A" maddesinin artan miktarı böylece bulunup ilk ilave 

edilen miktarından çıkarılırsa, tayini yapılacak numune için harcanan "A" maddesi 

miktarı bulunur. Bundan sonra direkt titrasyon söz konusuymuş gibi hesaplarımızı 

yaparız. 

Bu söylenenlerin daha kolay anlaşılabilmesi için şekille gösterirsek ; 

Tayin edilecek "C" maddesi mili ekivalent 
sayısını c doğru parçası göstersin. 

Aşın sı ( VA ml) ilave edilen NA 
normal A çözeltisinin mili ekivalent 
sayısını a doğru parçası göstersin. 

"C" maddesi ile reaksiyona 
girdikten sonra artan "A" 
maddesinin mili ekivalent sayısı b 
doğru parçası ile gösterilmektedir ve 
bu titrasyonda kullanılan "B" 
maddesinin mili ekivalent sayısına 
eşittir. 

meqc = meqA- meqe 

meq leri, kullandığımız çözeltierin normalite ve hacimlerinden yararlanarak 

hesapladığımıza göre, 

V c . Nc = VA . NA - VB . NB bağıntısı elde edilir. 

Örneğin; ilave edilen "A" maddesinin 5 meq olduğunu bildiğimize ve bundan 

artarak geri titre edilen miktann da 2 meq olduğunu bulduğumuza göre "C" maddesi 

3 meq dir. 
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Reaksiyon bitimi nasıl anlaşılır : 

Reaksiyonun bittiği noktaya ekivalent nokta (eşdeğerlik noktası) veya dönüm 

noktası denir. Bu noktayı indikatör dediğimiz dönüm noktasında renk değiştiren 

maddeler yardımı ile tesbit edebileceğimiz gibi potansiyometri, kondüktometri, 

amperometri, spektrofotometri gibi başka yöntemlerle de belirlemek mümkündür. 

Kantitatif reaksiyonun özellikleri: 

1 - Reaksiyon belirli ve tek olmalı 

2 - Reaksiyon bir yönde ceryan etmeli 

3 - Reaksiyon hızlı olmalı 

4 - Reaksiyonun sonu tayin edilebilmeli 

5 - Reaksiyon tekrarlanabilmeli ve her defasında aynı sonucu vermeli. 

Titrasvon tekniği hakkında kısa bilgiler : 

1 - Standart çözeltiler hazırladıktan hemen sonra şişeleri etiketlemeli ve etikette 

çözeltinin adı ve normalitesi belirtilmelidir. 

2 - Standart çözeltiler kullanılmadan önce çalkalanmalı 

3 - Titrasyon yavaş ve titre edilen çözeltinin bulunduğu erlen çalkalanarak 

yapılmalı 

4 - Büretin musluğu sol avuç içine alınarak kullanılmalı. Sağ elle titre edilen 

maddenin bulunduğu erlen çalklanmalı 

5- Titrasyon esnasında kullanılan erlenin hacmi titrasyon sonunda içinde birikecek 

çözeltinin en az iki katı kadar olmalıdır. 

6 - Erlenin cidarı sık sık yıkanmalı standart maddenin fazlasının bulaşık olarak 

kalmasına mani olmalı. 
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BÖLÜM 1. TERAZİ 



ANALİTİK TERAZİNİN PRENSİPLERİ VE TARTIM 

YÖNTEMLERİ 

Terazinin yapısı: Analitik terazi temelde birinci sınıf bir kaldıraçtır. Aşağıdaki 

şekilde AB ile gösterilen kısma " terazi oku" denir. Ok, O noktasında keskin bir uç 

üzerine dayanmaktadır. Tartılacak cisim ve ağırlıklar okun her iki ucuna asılmıştır. L ve R 

kaldıraç kollandır. OP göstergesi bu uca eklenmiştir. WL ağırlığı A ucuna asılmıştır ve 

bu, oka saat yönünün aksi yönünde bir hareket verir. Aynı şekilde B ucuna asılmış olan 

WR de oka saat yönünde bir dönme hareketi vermektedir. Saat yönünde ve aksi yönde 

etkiyen kuvvetlerin eşitliği halinde şu bağıntı yazılabilir. 

WL x L = WR x R 

A L O R B 

G 

P 

W|_ Wr 

Bir analitik terazinin şeması yukarda görülmektedir. 

Eğer ok yukarıda gösterilen denge durumunda iken WL nin asılı olduğu tarafa birde 

Wo yükü ilave edilirse saat yönünün aksi yönde bir hareket meydana gelir ve ok 

başlangıçtaki durumundan sapar. Bu gerçek bizi 

a) Direkt tartım 

b) Yer değiştirme yoluyla tartım 

c) Çift tartım (= Gauss yöntemi) 

olmak üzere üç önemli tartım yoluna götürür. 
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A) Direkt tartım: Sola madde, sağ tarafa ise gram konur. Sol tarafa WQ cisminin 

ilavesi ile saat yönünün aksi yönünde meydana gelen hareket sağ tarafa Ww ilavesi ile 

karşılanır ve denge tekrar kurulursa şu bağıntı yazılabilir. 

Başlangıçta WL x L = WR x R 

Son halde (WL + W 0 ) X L = ( W R + W W ) X R 

Bu iki denklem birleştirilirse 

W0 x L = Ww x R elde edilir. 

Eğer L ve R birbirine eşitse W0 = Ww olur. Ve bilinen bir ağırlık kullanmak suretiyle 

bilinmeyeni tayin etmek mümkün olur. 

Terazinin Duyarlığı: Terazinin duyarlığı kefelerden birine 1 mg yük konduğu zaman 

denge durumundan sapma açısının tanjantı ile verilir, w mg konduğunda a kadar 

sapıyorsa; 

Duyarlık = tana / w olur. 

a açısı çok küçük olduğundan pratik amaçlar için 1 mg yük için göstergenin skalada 

sapüğı bölme sayısı duyarlık olarak alınabilir. Terazinin duyarlığı okun ağırlığı (w) ve 

terazi okunun dayanma noktası ile salınan kısmın ağırlık merkezi arasındaki d uzaklığı ile 

ters; terazi kollarının uzunluğu L ile doğru orantılıdır. 
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tana / w = 1 / w x d 

Sağ kefeye w ağırlığının ilavesiyle terazi oku AB durumundan A"B' durumuna gelmiştir. 

A*B' konumunda iki kuvvetin etkisi altmdadır.Birinci kuvvet sağ kefeye konan cisme 

etkiyen wg kuvvetidir ve terazi okuna saat yönünde bir hareket verecek şekildedir. İkinci 

kuvvet terazi okunun ağırlığı olan Wg kuvvetidir ve saat yönüne karşıt yönde hareket 

verecek şekildedir. Verilen bir eksene göre dönme hareketine sebep olan bir kuvvetin 

momenti kuvveti etki çizgisi ile eksen arasındaki dikey uzaklıkla kuvvetin çarpımına eşit 

olacağından 

wg x OB = Wg x DG 

DG = wg = "w" 

OB Wg W 

S m a ^ C o s a = J § -
OG OB' 

t a n a = Sina _ & x Q B ! = w x~ÖBf 

Cos a ÖB ÖĞ W ÖĞ 

ÖB'= 1 

OG =d olduğundan t a n a = w x 1 
W x d 

Maksimum duyarlık için terazi okunun hafif maddelerden yapılmış ve uzun kollu olması, 

ayrıca ağırlık merkezinin okun dayanma noktasına yakın, onun hemen altında olması 

gerekir. Fakat bunları yapmadaki güçlükler yanında sahnımlann yavaş olması gibi bir de 

dezavantajı vardır. İyi bir terazi mümkün olduğu kadar hızlı salınım yapmalı ve 

hassasiyeti yapılan analizin hassasiyet sınırlan içerisinde olmalıdır. 

İdeal şartlar altında duyarlık kefelerdeki yüke bağlı olmamakla beraber, gerçekte, yük 

arttıkça duyarlık azalır. 

B) Yer değiştirme (Sübstitüsvon) volu ile tartım (= Bordo Yöntemi) 

Terazi kollarının eşit olmamasından ileri gelen hatalan önleyecek bir yoldur. 

Tartılacak cisim sağ kefeye konur. Aynı ağırlıktaki dara ile dengelenir. Sonra tartılacak 

cisim sağ kefeden kaldınlarak yerine gramlar konmak suretiyle tekrar dengelenir. 

Gramlar tartılan cismin kütlesine eşittir. 
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C) Çift tartım (= Gauss Yöntemi) 

Bu yöntemde cisim bir sağ bir de sol kefeye konarak tartılır. Ve iki ayrı Wı ve W2 

değeri bulunur. 

L .Wo = R .W, veya W0 / Wı = R / L 

L ,W2 = R ,W0 veya W2 / Wo = R / W2 

W0= VW,xW2 olur. 

Tartılan cismin ağırlığı her iki kefede bulunan ağırlıkların çarpımının kareköküne eşittir. R 

ve L yani terazi kollan aşağı yukarı birbirine eşit olduğu için son bağıntı 

Wo_ WI + W2 şeklinde de yazılabilir. 
2 

TERAZİNİN KULLANIMINDA UYULMASI GEREKLİ KURALLAR: 

1) Terazi uygun bir yere konulmalıdır. Bu iş için, laboratuvardan ayn, duman ve 

buhardan korunan bir oda uygundur. Mümkünse terazi odasının sıcaklığı sabit olmalı ve 

terazi, pencere, radyatör yanma konmamalı, titreşimlerden korunması için sağlam bir 

yüzeye oturtulmalıdır. 

2) Terazi kullanılmadığı zaman kefeler desteklere oturtulmalı, kapaklan kapalı 

tutulmak ve kefelerde gram veya maddeler bırakılmamalıdır 

3) Terazinin düzeci ayarlanmış olmalıdır. 

4) Tartım yapılacağı zaman kefelere bir şey konmadan önce sıfir noktası kontrolü 

yapılmalıdır. Tartım sırasında düğme yavaşça çevrilerek kefeler serbest bırakılır. Denge 

konumuna gelinip gelinmediği kontrol edilir. Cisim ve gramlar alınmadan önce yine 

kefeler düğme çevrilerek desteğe oturtulur. Sonra ağırlıklar alınır ve konulur. Ve tekrar 

denge durumu düğme çevrilip kefeler serbest bırakılarak kontrol edlir. Elektrikli 

terazilerde kefenin üzerinde ağırlık varken ve cihaz tartım konumundayken ağırlık 

değiştirilmesi yapılmamalıdır. 

5) Toz edilmiş maddeler doğrudan kefeye konmaz. Kefelerin etkilenmesini önlemek 

için uygun tartım kaplan kullanılır (Saat camı, kroze, özel kaplar, küçük erlen vs.). 

Uçucu sıvıların tartılmasında gayet sıkı kapanabilen kaplar kullanılır. İyot, klor veren 
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maddeler, oksidanlar vs. gibi aşındırıcı ve uçucu maddelerin tartımında kağıt kullanılmaz. 

Bu amaçla saat camı kullanılır. 

6) Tartılacak maddeler oda sıcaklığında olmalıdır. Aksi halde tartım hassas olamaz ve 

terazi kefeleri de sıcaktan bozunabilir. Ayrıca sıcaklık oda sıcaklığına gelirken tartımda 

devamlı değişir. 

7) Terazide çok ağır şeyler tartılmamahdır. Terazinin yükü emniyet sınırından fazla 

olmamalıdır. 

8) Terazi temiz tutulmalı, kaza ile herhangi bir madde döküldü ise derhal fırçalanıp 

silinerek temizlenmelidir. Terazinin çizilmesini engellemek amacıyla temizlenmesinde sıvı 

temizlik maddeleri kullanılmalıdır. 

9) Çift kefeli klasik terazilerde veya elektrikli terazilerin kalibrasyonunda Gramlar 

(özellikle küçük gramlar ve miligramlar) elle tutulmamak, plastik veya kemik uçlu pensler 

kullanılmalıdır. Bir cismi tartarken önce büyük sonra sırası ile daha küçük gramlar 

denenmelidir. Daima mümkün olan en küçük sayıda gramlar kullanılmalı, örneğin 1+1 

gram yerine 2 gram alınmalıdır. Büyük ağırlıklar kefenin merkezine yerleştirilmeli, 

miligramlar da üst üste konmalıdır. Tartım bittikten sonra gramlar kutuya yerleştirilip, 

kutunun kapağı kapatılmalıdır. 

10) Eğer tartım sırasında herhangi bir yanlışlık yapılmışşa veya terazinin ayarlanması 

gerekiyorsa derhal görevli asistana haber verilmelidir. 
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ELEKTRİKLİ ANALİTİK TERAZİNİN KISIMLARI (Microwa marka) 
(Not: Laboratuvanmızdakı terazilerimizin bu marka olması nedeniyle) 

1) 10'lar basamağı düğmesi: Her sağa çevrilişinde terazinin görünmeyen kefesine 10 g 

ağırlık konmuş olur (Rakamlar 1 a kadranında görülüyor). 

2) l'ler basamağı düğmesi: Her sağa çevrilişinde terazinin görünmeyen kefesine 1 g 

ağırlık konmuş olur (Rakamlar 1 b kadranında görülüyor).Tartım bittikten sonra her 2 

düğme tekrar geri çevrilerek görünmeyen kefedeki ağırlık 0'a indirilir. 

3) Hassas ayar düğmesi: T artımlarda virgülün sağındaki 4.basamak (0.0000 g) bu 

düğmenin üzerindeki kadrandan okunur. Düğme yaylıdır. Serbest bırakıldığında 

kadranında "0" rakamım gösterir. 

4) Açma-Kapama düğmesi: Üç konumu vardır. 

0 konumu: Terazi kapalıdır. 

1. konum : Kaba tartım konumudur. 

2. konum : Hassas tartım konumudur. 

Açma-kapama düğmesi hassas tartım konumunda iken kesinükle; 
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a) Kefe üzerine madde konulmaz veya kefeden madde alınmaz. 

b) 10'lar ve l'ler basamağı düğmeleri çevrilmez. 

5) "O" ayan düğmesi: Terazinin sıfir ayarının yapılmasında kullanılır. 

6) Düzeç ayan yapmada kullanılan vidalar: Her iki arka ayakta bulunurlar. Sağa 

çevrildiklerinde terazinin arka bölgesi yükselir. Sola çevrildiğinde ise alçalır. 

7) Terazi düzeci: Terazinin bulunduğu zeminde dik durup durmadığını gösterir. Hava 

kabarcığı bölmenin dışında ise terazi zeminde eğri duruyor demektir. Bu şekilde tartım 

yapılırsa sonuçlar hatalı çıkar. Kabarcık bölmenin tam ortasında olmalıdır. 

8) Terazi pencereleri: Kefeye madde konulacağı zamanlar hariç kapalı tutulur. Çünkü 

terazi miligramın onda birini (0.0000 g) ölçecek kadar hassastır.Yan pencereler açık 

olursa, 

a) Hava akımı tartımın yanlış okunmasına sebep olur. 

b) Dış havanın nemi tartılan maddenin nem çekmesine ve dolayısıyla hataya sebep 

olur. 

9) Terazi kefesi: Nem çekici (NaOH gibi), aşmdıncı (iyot gibi), boyar maddeler 

(indigokarmin gibi) saat camında; diğer maddeler parşömen kağıdı üzerinde tartılırlar. 

10) Nem çekici madde kabı: Terazinin iç bölmesindeki havayı nem çekerek kurutur. 

Böylece tartılacak maddenin ağırlığının tartım esnasında havadan nem çekerek 

değişmesini engeller. 

11) Gösterge tablası: Tabloda 5 adet bölme bulunur (11 a). 

Tartım: 

1) Terazinin fişi prize takılır. 

2) Düzeç ayan yapılır. Bu amaçla arka ayaklardaki vidalar (6) sağa sola çevrilerek 

terazinin düzecinde (7) hava kabarcığının tam ortaya gelmesi sağlanır. 

3) Açma düğmesi (4) "terazinin yan pencereleri kapalıyken " "0" konumundan "2" 

konumuna getirilir. Gösterge tablası aydınlanır ve içindeki 5 bölmede rakamlar görülür. 

• • • • • 
4) "0" ayan düğmesi (5) sağa sola oynatılarak gösterge tablasındaki (11) 5 bölmeden (11 

a) en soldakinde "0" rakamlanmn tam ortaya gelmesi sağlanır. 

0000 
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5) Açma düğmesi kapatılır 

6) Tartılacak madde kefenin (9) tam ortasına yavaşça konur. 

7) Yan pencereler kapatılır. 

8) Açma düğmesi (4) kaba tartım konumuna (1. konum) getirilir. 

9) 10'lar basamağı düğmesi (1) gösterge tablasının bölmelerinde (11 a) görülen 

rakamlar tamamen kayboluncaya kadar sağa çevrilir. 

10) Rakamlar kaybolduğunda bir defa sola çevrilir. 

11) Aynı şekilde l'ler basamağı düğmesi (2) göstergedeki rakamlar kayboluncaya kadar 

sağa çevrilir. 

12) Rakamlar kaybolduğunda bir defa sola çevrilir. 

13) (1 a )ve ( 2 a) kadranlarından maddenin g olarak ağırlığı okunur. 

(Örnek. 12, g ) 

14) Açma düğmesi (4) kaba tartım konumundan (1. konum) hassas tartım konumuna 

(2. konum) getirilir. 

15) Hassas ayar düğmesinden (3) yararlanarak göstergedeki bölmelerden (11 a) 

herhengi birinde rakamların bölmenin tam ortasına gelmesi sağlanır. 

Bu rakamlar virgülün sağındaki 3 basamağı belirlerler 

(Örnek : - -,979-). Virgülün sağındaki 4. basamak ise hassas ayar düğmesinin (3) 

üzerindeki kadrandan okunur (Örnek: 8). Bu örnekte tartılan maddenin ağırlığı 12.9798 

g'dır. 

16) Açma düğmesi (4) kapatılır. 

17) Tartılan madde kefeden alınır. 

18) Terazi pencereleri kapatılır. 

19) 10'lar (1) ve l'ler basamağı düğmeleri (2) "0" a getirilir. 

SORULAR VE PROBLEMLER 

1) Terazinin duyarlığı ne demektir? 

2) Gauss ve Bordo yöntemleri ile tartım nasıl yapılır? Bu yöntemlere neden gerek 

duyulmuştur. Elektrik ve elektronik teknoloji terazi imalatına girince bu yöntemlere gerek 

kalmışımdır. 

3) Tartımda dikkat edilecek noktalar hangileridir. 
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BÖLÜM 2. CAM MALZEME 
BİLGİSİ 
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CAM LABORATUVAR MALZEMELERİ 

Cam laboratuvar malzemeleri saydam, ucuz ve irıert olmaları nedeniyle kimya 

laboratuvarlannda çok kullanılırlar. Bu malzemelerin imalinde genellikle "pyrex" olarak 

isimlendirilen borosilikat camı kullanılır. Pyrex cam kimyasal maddelere, sıcaklığa ve 

kırılmaya karşı adi camdan daha dayanıklıdır. 

Camın Bileşimi 

Adi cam; soda, kireçtaşı ve kumun 1400 °C de ısıtılarak eritilmesiyle elde edilir : 

Na2C03 + CaC03 + 2 Si02 -» Na2Si03 + CaSi03 + 2 C02 

Soda-kireç camı olarak ta isimlendirilen adi cam takriben % 75 Si02, % 15 Na20 

ve % 8 CaO içerir. Cam üretimi esnasmda karışıma belü oranlarda metal oksitlerin 

ilavesiyle farklı özellikleri olan camlar elde edilir. Örneğin karışıma bor oksitlerin 

ilavesiyle borosilikat camı elde edilir. Bu cam % 70-80 Si02, % 7-13 B203 ve buna 

karşılık az miktarda Na20 içerir. 

Pyrex cam (sıcak ve konsantre olmamak şartıyla) alkali çözeltilere dayanıklıdır. 

Fakat az da olsa çözündüğünden içlerinde alkali çözelti tutulmamalıdır. Alkali çözeltiler 

poliolefin kaplarda muhafaza edilirler. 

Saf Si02 ' in (= kuvars, silika) 1700 °C m üzerinde eritilip şekil verilmesiyle 

kuvars laboratuvar malzemeleri elde edilir. Camdan ayırdetmek için bu kapların üzerine 

"Silica" veya "S" yazılır. Silikanın genleşme katsayısı adi camdan 15 defa daha küçük 

olduğundan sıcaklık değişmelerine çok dayanıklıdır (Tablo 1). Buna karşılık çok 

kırılgandırlar. Ayrıca HF, H3P04 hariç asitlere, sıcak ve konsantre olmamak şartıyla 

alkalilere de dayanıklıdırlar. Kuvars laboratuvar malzemeleri çok pahalı olduklarından 

çözeltiye camın bileşimindeki alkali metallerin geçmemesi gereken durumlarda ve yüksek 

sıcaklıklarda çalışılması gerektiğinde kullanılırlar. Ayrıca ultraviyole ışınlarını geçirdiği 

için spektrofotometrik ölçümlerde kullanılan küvetler de kuvarstan imal edilir. 

Yakın tarihlerde kuvars yerine kullanılmak amacıyla kuvars cama yakın nitelikler 

taşıyan fakat daha ucuza üretilebilen "Corning Vycor" camı geliştirilmiştir. Bu cam % 96 
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Si02 içerir ve borosilikat camından termal ve kimyasal işlemlerle SİO2 dışındaki 

bileşenlerin aynştınlmasıyla elde edilir. 

Tavlama ve temperleme 

Cam ürünlerin mekanik dayanıklılığım artırmak için kullanılan işlemlerdir. 

Laboratuvar malzemeleri ve teknik ürünlerin üretiminde cam şekil vermek için işleme 

sıcaklığına kadar ısıtılır. Şekil verilen cam gerilme noktasından daha düşük sıcaklıklara 

soğuduğunda ürünün dış ve iç yüzeyleri farklı hızda soğuyacağından bir iç gerilim 

meydana gelir. Bu nedenle cam kolaylıkla kırılır. İç gerilimi önlemek için cam ürün 

kontrollü bir hızda soğutulmalıdır. Eğer cam işleme esnasmda soğuduysa iç gerilimin 

ortadan kalktığı tavlama sıcaklığına kadar tekrar ısıtılır ve iç gerilim oluşamayacak bir 

sıcaklığa kadar kontrollü bir hızda soğutulur. Kontrollü soğutma işlemine 'Tavlama" 

denir. İşlem tavlama fırınlarında yürütülür. 

Benzer özellikteki iki pyrex cam türü için gerilme, tavlama ve işleme sıcaklıkları Tablo 

2 de, farklı cam kalınlıkları için tavlama hızlan Tablo 3 de verilmiştir. 

Temperleme'de ise tavlama yönteminin tersi yaklaşım uygulanır. Gerilme 

sıcaklığının üzerine kadar ısıtılan cam ürün, üzerine soğuk hava püskürterek veya bir 

sıvıya daldınlarak ani olarak soğutulur. Soğumayla oluşan büzülme dolayısıyla camın dış 

yüzeyinde basmç gerilimi, içinde ise çekme gerilimi meydana gelir. Bu iki etki birarada 

olduğunda camın dayanıklılığı artar. Bu teknik örneğin, pipetlerin, kazan seviye gösterge 

camlarının dayanıklılığının artırılmasında kullanılır. 

Cam ürünler yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında soğurken yemden iç gerilimler 

oluşacağından tavlama ve temperleme işlemleriyle kazandıklan mekanik dayanıklılığı 

tekrar kaybederler. 

Cam malzemelerin temizlenmesi 

Hacım ölçümünde kullanılacak cam malzemenin kusursuz temizlikte olması istenir. 

Kirli cam malzemeyle elde edilen analiz sonuçlanna güvenilemez. 

Cam yüzeyindeki kaba kirler mekanik olarak fırçalamayla veya suyla çalkalayarak 

(gerekirse içine süzgeç kağıdı parçalan ilave edilir) uzaklaştırılır. Yağlı kirler gözle 

görülemezler. Kirlilik kontrolü için cam yüzey distile su ile ıslatılır. Temiz yüzeyler ince 
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bir su filmiyle kaplanırken yağlı yüzeylerde su tabakası yarılmaya uğrar ve damlacıklar 

halinde toplanır. Yağlı yüzeylerin temizlenmesi için öncelikle % 2 lik sıvı deteıjan 

çözeltilerinden yararlanılır. Cam kap içerisine deteıjan çözeltisi doldurulur. 

Tablo 1 : Cam cinslerinin genleşme katsayıları 

C i n s i Isısal genleşme katsayısı, 8 ("C1 x 10"6) 
Kuvars (eritilmiş silika) 1.6 
Borosilikat camı 10 
Soda camı 25 

Tablo 2 : İki farklı borosilikat camının (NB002 ve PCOOl) fiziksel özellikleri 

NB002 PCOOl 
20 °C de dansite (g/cm3) 2.37 2.23 
20 -300 °C de genleşme katsayısı, 6 ("C"1 x 10"6) 4.9 3.3 
Termik şok dayanımı (°C) 200 250 
Gerilme noktası (1014 5 poise viskozitedeki sıcaklık, °C.) 517 515 
Tavlama noktası (1013 poise viskozitedeki sıcaklık, °C) 558 560 
Yumuşama noktası (1016 poise viskozitedeki sıcaklık, °C) 781 825 
İşleme noktası (104 poise viskozitedeki sıcaklık, °C) 1160 1125 

Tablo 3 : Değişik cam kalınlıkları için 'Tavlama hızlan" 

Cam kalınlığı (mm) T a v l a m a h ı z ı (°C/dak) 
560 - 480 °C 480 - 400 °C 400 - 20 °C 

arasında arasında arasında 
3 12 24 400 
6 3 6 120 

12 0.8 1.6 32 

1-2 dakika bekletildikten sonra boşaltılır ve cam kap bol musluk suyu ile durulanır. En 

son distile sudan geçirilir ve kurumaya bırakılır. 

Bu şekilde sonuç alınamazsa "Yıkama suyu" olarak isimlendirilen Na2Cr2C>7 nin 

H2S04* teki çözeltisi kullanılır. Kirli cam kaplar yıkama suyu ile doldurulur ve 30-90 dak 

beklenir (Sonuç alınamazsa bir gece beklenmelidir). Sonra boşaltılır ve cam kap bol 

musluk suyu ile durulanır. En son distile sudan geçirilir ve kurumaya bırakılır. 
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Çok kirli ve yağlı yüzeylerin temizlenmesinde derişik H2S04* + dumanlı HN03* karışımı 

daha iyi sonuç verir. 

*Kuwetli asitlerle çalışılırken mutlaka koruyucu gözlük takılmalıdır. Ayrıca asitler cilde 

ve elbiselere zarar vereceklerinden çalışılırken bulaşıp dökülmemesine dikkat edilmelidir. 

Yıkama suyunun hazırlanması 

15 g kadar teknik Na2Cr207* 500 ml teknik H2S04 te karıştırılarak çözülür ve 

cam pamuğundan süzülür. Hazırlanan çözelti cam kapaklı şişelerde muhafaza edilir. 

Kullanılan çözeltinin dibinde kirlilikler ve oluşan kristallerden meydana gelen çökeleği 

uzaklaştırmak için belli aralıklarla cam pamuğundan süzülmesi gerekir. Çünkü kirlilikler 

büret ve pipetlerin uçlarını tıkayabilecekleri gibi iç yüzeylerini çizerek hacımlarmın 

değişmelerine de neden olurlar. 

Yıkama suyu kullanıldıkça koyukahve olan rengi yeşile döner. Bunun nedeni 

bileşimindeki Cr6+ nın cam yüzeylerindeki kirlilikleri yükseltgeyerek parçalarken yeşil 

renkli Cr3+ e indirgenmesidir. Rengi yeşile dönen yıkama suyu etkinliğini kaybetmiş 

olacağından tazesi hazırlanmalıdır. 

* Yıkama suyunun hazırlanmasında Na2Cr207 m K2Cr207 'a tercih edilmesinin sebebi 

bu bileşiğin daha ucuz olması ve H2S04 te daha iyi çözünmesidir (1 litre H2S04 te 70 g 

Na2Cr207, 5 g K2Cr207 çözünür). 

Cam laboratuvar malzemelerinin kurutulması 

Distile sudan geçirilen cam laboratuvar malzemeleri temiz bir yüzey üzerinde ters 

çevrilerek kurumaya bırakılır. Pipetler ise pipetliğe yerleştirilirler. Çabuk kurutulmaları 

gerekirse: 

a) İçlerinden basınçlı hava geçirilir, 

b) Az miktarda aseton veya metanolle çalkalanıp kurumaya bırakılırlar, 

c) Etüvde kurutulurlar (*Balonjoje, büret ve pipetler hacımlan ayarlı olduğundan etüvde 

kurutulamazlar. Çünkü camın genleşmesi nedeniyle hacımları dönüşümsüz olarak 

değişebilir. Ayrıca tavlama ve temperleme işlemleriyle kazandıkları dayanıklılığı da 

kaybederler). 
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Cam laboratuvar malzemeleriyle ilgili standartlar 

Cam laboratuvar malzemeleriyle ilgili standartlar ulusal (Türkiye'de TSE: Türk 

Standartları Enstitüsü) ve Uluslararası Kuruluşlar (Örneğin ISO: International 

Organization for Standardization) tarafından belirlenir. Standartlarla ilgili semboller ve 

hacım belirten işaretler cam malzeme üzerine asit ve alkalilere dayanıklı boyalarla yazılır. 

Genellikle kahverengi boya kullandır. Fakat kan gibi koyu renkli sıvıların ölçümünde 

kullanılan ölçülü cam kaplar işaretlerin görülebilmesi için beyaz renk boya ile 

işaretlenirler. 

Cam laboratuvar malzemelerinin aşağıdaki özellikleri standartlara bağlanmıştır : 

1- Kullanılacak camın cinsi (Soda camı, borosilikat camı gibi), 

2- Şekli ve boyutları (Örneğin bir ölçülü balon, armut şeklinde bir gövde ve bir boyun 

kısmından meydana gelir. Gövdenin çapı, boyun kısmının çapı ve uzunluğu, ağız kısmının 

ve kapağın çapı belli boyutlarda olmalıdır). 

3- Hacımlan (Örneğin tek işaretli ölçülü balonların hacımlan 5 - 2000 ml arasında olur), 

4- Kapasitelerinin ayarlandığı sıcaklık (= Standart referans sıcaklık) 20 °C olarak kabul 

edilmiştir. Yani hacım ayarlaması 20 °C de yapılır. Tropikal ülkelerde ise 27 °C de yapılır. 

Ayarlama için distile su kullanılır. Örneğin hacmi 100 ml olması istenen bir ölçülü 

balona sıcaklığı 20 °C olan çalışma ortamında aynı sıcaklıktaki distile sudan (Yoğunluk = 

ağırlık/hacım) bağıntısından hesaplanan miktarda doldurulur. Sözkonusu miktarın işgal 

ettiği hacım, ölçülü balon üzerinde bir işaretle belirlenir. 

5- Üzerinde belirtilen hacım kadar sıvı içermek veya vermek üzere mi ayarlandığı: Ölçülü 

balonlar işaret çizgilerine kadar doldurulduklarında üzerlerinde belirtilen hacım kadar sıvı 

içermek üzere ayarlanmışlardır. Bunu belirtmek için üzerlerine "In" veya "TC" (= to 

contain = içermek) işareti koyulur. Örn. üzerinde "In 20 ml" yazan bir ölçülü balon işaret 

çizgisine kadar doldurulduğunda 20 ml sıvı içerir. Bu balonjoje boşaltıldığında 20 ml den 

daha az sıvı verir. Çünkü sıvı ve cam molekülleri arasındaki çekme kuvvetleri (adhezyon) 

dolayısıyla bir miktar sıvı çeperlerde tutunarak içeride kalır. 

Buna karşılık büret ve pipetler genellikle üzerlerinde belirtilen hacım kadar sıvı 

vermek üzere ayarlanmışlardır. Bunu belirtmek için üzerlerine "Ex" veya "TD" (= to 

deliver = serbest bırakmak) işareti koyulur. Örn. üzerinde "Ex 10 ml" yazan bir pipet 

tamamen boşaltıldığında 10 ml sıvı verir. 
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Bazı küçük hacimli pipetler de "In" olarak ayarlanmışlardır. Bu tür pipetler adhezyon 

nedeniyle üzerlerinde yazılı hacım kadar sıvı vermeyeceklerinden, ancak en alttaki işaret 

çizgisine kadar sıvı boşaltmak için kullanılabilirler. 

6- Doğruluk derecesi : Ölçülü cam kaplar üzerlerindeki hacım belirleyen işaretlerin 

doğruluk derecesine göre A sınıfi (Yüksek doğrulukta) ve B sınıfi (Alçak doğrulukta) 

olmak üzere 2 ye ayrılırlar. Her iki sımf için kabul edilebilir hata aralıkları standartlara 

bağlanmıştır. Bilimsel çalışmalarda doğruluk derecesi A sınıfi olan ölçülü kaplar 

kullanılmalıdır. Rutin çalışmalarda ise daha ucuz olan B sımfi ölçülü kapların kullanılması 

yeterlidir. A sınıfi cam kapların üzerine bir de tanıtma numarası verilmesi istenir. Ölçülü 

balonlarda aynı numara kapak üzerine de yazılır. A ve B sembollerini taşımayan ölçülü 

kaplar standartlara uymadığından kullanılmamalıdırlar. 

7- Boşalma süresi (Saniye olarak) : Büret ve pipetlerden sıvı boşaltılırken sıvı ve cam 

molekülleri arasındaki çekme kuvvetleri dolayısıyla cama temas eden sıvı molekülleri 

daha yavaş hareket ederler. Eğer bu moleküller aşağıya inmeden hacım okuması yapılırsa 

okunan hacımdan daha az sıvı aktarılmış olur. Bu hatayı engellemek için büret ve 

pipetlerin boşalma uçları hızlı boşalmayı engelleyecek şekilde dar yapılır. Bir büret veya 

pipetin içindeki sıvıyı adhezyon hatası olmadan kaç saniyede boşaltabileceği deneylerle 

belirlenmiştir (Örn. Büretler için boşalma süreleri Tablo 7 de verilmiştir) 

8- Hacım okuması yapmadan önce beklenmesi gereken süre : Bazı büret ve pipetlerde 

ise, sıvıyı boşaltma süresi yanında, cama temas eden sıvı filminin aşağıya inmesi için de 

bir bekleme süresi verilmiştir. Örn. bazı büretlerde hacım okuması yapmadan önce 30 sn 

beklenmesi gerekir. 

9- Renk kodlan : Hacımlan farklı veya hacımlan aynı olduğu halde, alt bölüntü taksimat 

birimleri farklı pipetleri kolaylıkla tasnif edebilmek için, pipetlerin emme kısımlarına farklı 

renk ve sayıda bandlar çizilir. Örn. 10 ml lik dereceli pipetlere "turuncu" bir band çizilir 

10- Üzerine imalatçı firmanın ismi ve sembolü koyulmalıdır. 

Ölçülü cam kaplar 

Hacımlan hassas olarak ayarlanmış (= kalibre edilmiş) olan balonjoje, büret ve 

pipetlere "Ölçülü cam kaplar" denir. Bu kaplarla yapılan hacım ölçümleri hesaplamalara 

temel teşkil edeceğinden hatasız olmalıdır. Bunu sağlamak için hacım ölçümleri ilgili 
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kısanlarda belirlenen kurallara göre yapılmalı, ayrıca hacmin ısı, çizilme gibi dış etkenlerle 

değişmemesi için temizleme ve kurutma işlemleri dikkatle yapılmalıdır. 

Ölçülü cam kaplarda hacım okuma 

Balonjoje, büret ve pipet gibi ölçülü cam kapların dereceli (= taksimat, bölüntü) 

kısımları boru şeklinde olduğundan içlerine sıvı doldurulduğunda sıvı üst seviyesi bir 

bombe (menisküs*) oluşturur. Renksiz sıvıların hacmi okunurken, menisküsün altına 

temas eden bölüntü çizgisi, renkli sıvıların hacmi okunurken ise menisküsün kenarlarına 

karşılık gelen bölüntü çizgisi okunur (Şekil 2 b,c). Sıvı-cam molekülleri arasındaki 

çekme (adhezyon**) sıvı-sıvı molekülleri arasındaki çekmeden (kohezyon**) daha 

kuvvetliyse menisküs içbükey olur. Örneğin suyun menisküsü içbükeydir. Sıvı-sıvı 

molekülleri arasındaki çekme, sıvı-cam molekülleri arasındaki çekmeden daha kuvvetliyse 

menisküs dışbükey olur. örneğin civanın menisküsü dışbükeydir. 

Sıvı seviyesinin doğru okunabilmesi için gözle sıvı seviyesi aynı hizada olmalıdır. Eğer 

daha yukarıdan bakılırsa parallaks*** nedeniyle gerçek değerden daha büyük, daha 

aşağıdan bakılırsa gerçek değerden daha küçük hacım değerleri okunur. 

*Bir sıvı sütununun iç- veya dışbükey olan üst yüzeyine menisküs (meniscus) denir. 

**Farklı cins moleküller arasındaki çekmeye "adhezyon" (= adhesion), aynı cins 

moleküller arasındaki çekmeye "kohezyon" (= cohesion) denir. 

•••Gözlemcinin konumuna bağlı olarak bir nesnenin gerçek yeri ile gözlenen yeri 

arasında meydana gelen farka "parallax" denir. 

Tek işaretli ölçülü balonlar (= Balonjoje) : 

Belirli hacımda çözelti hazırlamak için kullanılan cam ölçü kaplandır.(Şekil la). 

Boyun kısmında hacmim belirten bir işaret çizgisi bulunur. Kapaklan cam veya 

polietilenden yapılmıştır ve ebatlan standarttır. Piyasada daha çok hacmi 5 - 2000 ml 

arasmda olan balonjojeler bulunur. 

Belirli hacımda çözelti hazırlamak ve belirli hacımda çözelti aktarabilmek için 

hazırlanmış çift işaret çizgili balonjojeler de vardır. Ama daha güvenilir sonuç 

verdiklerinden aktarma işlemlerinde büret ve pipetler tercih edilir. 
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Balonjojeler üzerinde işaret çizgisi dışında aşağıdaki işaretler bulunur : 

1- Hacmini belirten bir sayı ve hacım birimini belirten "ml" veya "cm3 " işareti 

2- Hacminin ayarlandığı sıcaklık (20 °C veya 27 °C) 

3- Balon işaret çizgisine kadar doldurulduğunda üzerinde andan hacım kadar sıvı 

içerdiğini belirtmek üzere "In" veya 'TC" (= to contain) işareti 

4- Doğruluk sınıfını* belirtmek üzere A veya B işareti 

5- Yapımcının veya satıcının ismi veya markası 

6- Standart kapağı olanlarda kapak ve balonun boynunda bağlantı yerinin boyutları * A ve 

B sınıfi ölçülü balonlarda kabul edilen hata sınırlan Tablo 4 te verilmiştir 

Kapak ve balon ağızlarının ebatları* 

Kapaklar içi dolu veya boş camdan veya polietilenden yapılırlar. Sıvı sızdırmamalan 

için balonun boynuna tam olarak oturmalan istenir. Kapak ve balon boyunlarının standart 

ebatlarda olması tercih edilir. Böylece örneğin balonjojelerle çalışılırken balonun ağzına 

uyan kapağı arama sorunu ortadan kalkar. Kapağı va balon boynunu uygun ebada 

getirmek için yapılan aşındırma işlemine "traşlama" denir. Traşlama ile elde edilen kapak 

ve balonlara "şlifli kapak" ve "şlifli balon" denir (Alm. schleifen = traşlamak, 

zımparalamak, bilemek). Şekil lb de şlifli (= rodajlı) bir kapak, Tablo 5 te ise standart 

kapak ölçüleri verilmiştir. Şlifli kısım her 10 mm.de 1 mm daralacağından örn. 24/29 

ebatlanndaki bir kapağın dar kısmındaki çapı 21.2 mm olur. 

* Verilen ebatlar bütün cam bağlantı parçalan için geçerlidir. 

Ölçülü balonlarda çözelti hazırlanması: 

Tartılan madde balona çözücü yardımıyla aktanlır. Bir miktar daha çözücü ilave edilir 

ve kanştınlarak çözülür. Sonra işaret çizgisine kadar çözücüyle seyreltilir. Seyreltme 

esnasında işaret çizgisinin geçilmemesi için, İlave edilen son çözücü damlalan ince bir 

cam boru veya bir pipet yardımıyla yapılmalıdır. Bundan sonra ağzı kapağıyla kapatdır ve 

homojen kanşmayı sağlamak için 3 - 4 defa tersyüz edilir. 
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İBÜRETLER 

Alınan sıvının hacmim ölçmede kullanılan üzeri derecelendirilmiş boru şeklindeki cam 

ölçü kaplandır. Büretler titrimetrik analizde sarfedilen ayarlı çözelti miktanm ölçmede ve 

pipetler gibi sıvı aktarmada kullanılırlar. İçindeki sıvıyı kontrollü olarak boşaltabilmek 

için alt ucunda bir musluk bulunur (Şekil 2a). 

Piyasada hacmi 10-100 ml arasında olan büretler bulunmaktadır. 

Büretler üzerinde aşağıdaki işaretler bulunur : 

1- Hacmim belirten bir sayı ve hacım birimini belirten "ml" veya "cm3" işareti 

2- Hacminin ayarlandığı sıcaklık (20 °C veya 27 °C) 

3- Doğruluk sınıfim* belirtmek üzere A veya B işareti 

İti J 

'NAME T.M.\ 
SOOml. 

C. 2or 
, BOROSILICATEy 

NS-H 

Şekil 1 : a) Balonjoje, b) Balonjoje ağzı 

ve kapaklarının ebadı standarta bağlı 

olan kenar ve çaplan 

Anma 
Kapasitesi 

Kabul Edilen 
En Büyük Hata 

Değerleri 
Anma 

Kapasitesi 
Sınıf A Sınıf B 

5 ± 0,025 ± 0,05 

10 ± 0,025 ± 0,05 

25 ± 0,04 ± 0,08 

50 ± 0,06 ± 0,12 

100 ± 0,10 ± 0,20 

200 ± 0,15 ± 0,30 

250 ± 0,15 ± 0,30 

500 ± 0,25 ± 0,50 

1000 ± 0,40 ± 0,80 

2000 ± 0,60 ± u o 

Tablo 4 : Balonjoje anma kapasitelerinde 

kabul edilen hata sınırlan 
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Tablo 5: Cam bağlantı yerleri için (Balonjoje ağzı ve kapaklan dahil) 

standart ebatlar 

G ö s t e r i l i s i 

G e n i ş u ç t a 

yaklaş ık ç a p . m m . 

T a s l a n m ı ş k ı s m ı n 

yaklaş ık uzun luğu , m m . 

7 . 5 / 1 6 7,5 16 

1 0 / 1 9 10 19 

12 .5 /21 12.5 21 

1 4 . 5 / 2 3 14.5 23 

1 9 / 2 6 18.8 26 

2 4 / 2 9 24 29 

2 9 / 3 2 29 .2 32 
34.5, 35 34.5 35 

4 0 / 4 0 4 0 40 

45 40 45 40 

4- Büretin üzerinde belirtilen hacım kadar sıvı boşaltmak üzere ayarlandığını gösteren 

"Ex" işareti (Eğer hacım okunmadan beklenmesi gerekiyorsa, bekleme süresi de yazılır. 

Örn. "Ex + 30 sn"), 

5- Yapımcının veya satıcının ismi veya markası 

Sertifikalı ve sertifikasız A sınıfi ve istenirse B sımfi büretler üzerine aynca 

6- Bir tanıtma numarası (İstenirse musluk üzerine de yazılabilir), 

7- Saniye olarak boşalma süresi 

*A ve B sınıfi büretlerde kabul edilen hata sınırlan Tablo 6 da verilmiştir. Bu büretlerde 

bölüntü çizgilerinin çaplan da farklıdır. 

Büretlerin kullanıma hazırlanması 

Bir büret kuru ve temiz bile olsa kullanılacak sıvıyla doldurulmadan önce 10-15 ml 

kadar sıvıyla 2-3 defa çalkalanmalıdır. Çalkalama sıvısı büretin üst kısmı lavaboya eğilip 

yavaşça kendi ekseni etrafında çevrilerek boşaltılır. Böylece sıvının büretin iç çeperini 

bütünüyle yıkaması sağlanır. 

Bundan sonra büret bir desteğe (support, stative = statif) takılır ve bir beher 

yardımıyla sıfir çizgisinin üzerine kadar sıvıyla doldurulur. Musluk açılarak büretin 

musluğunun altında kalan kısmının da sıvıyla dolması sağlanır. Eğer musluk altında hava 

kabarcığı kaldıysa çıkanlması gerekir (Şekil 2f). Çünkü kabarcık büretten belli hacımda 

sıvı alınırken çıkarsa okunan hacımdan daha az sıvı alınmasına sebep olur.Hava 



Şekil 2 : a) büret çeşitleri, b) Büret içinde sıvı üst yüzeyi (=menisküs), c) Menisküsün 

okunması, d) Titrasyon işleminde büret ve erlenin tutulma şekli, e) Musluk anahtarının 

yağlanan kısımları, f) Büret musluğunda hava kabarcığı, g) İki farklı büret musluğu 
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Tablo 6 : Büret anma kapasitelerinde kabul edilen hata sınırlan 

Kapasite 

ml 

Doğruluk 
Sınıfı 

En Küçük 
Bölüntü 

ml 

Tolerans 

ml 

10 A 0,05 = 0,02 
10 B 0,05 = 0,05 

25 A 0,05 ± 0,03 
25 B 0,05 = 0,05 
23 B 0,1 ± 0,1 
50 A 0,1 = 0,05 
50 B 0,1 ± 0,1 
100 A 02 ± 0,1 
100 B" 02 ± 02 

kabarcığının çıkanlması için büret ele alınır, eğik olarak musluğa tutulur, büretin 

musluğu sonuna kadar açılarak kabarcığın çıkması sağlanır. Gerekirse büret musluğu 

dikkatlice sarsılarak kabarcığın çıkması kolaylaştınlır 

Bu işlemlerden sonra büret tekrar sıfir çizgisinin üzerine kadar doldurulur. Adhezyon 

nedeniyle çeperlerde ince bir sıvı filmi kalacağından -sıvının tamamen aşağıya inmesi için-

20-30 saniye kadar beklenir ve musluk dikkatlice açılarak sıvı menisküsünün sıfir 

çizgisine gelmesi sağlanır. Artık büret kullanıma hazırdır. 

Suretlerin temizlenmesi 

Büretler kullanıldıktan hemen sonra boşaltılıp "Kullanıma hazırlama" kısmında 

anlatıldığı şekilde distile suyla yıkanmalıdır. Çünkü kirli bırakılan büretlerin musluk 

anahtarlan yapışarak dönmez hale gelir (Musluğun kaynaması). Bürete doldurulan bazı 

çözeltilerin iç çeperde bıraktığı lekeler distile suyla temizlenemez. Örneğin KMnC>4 

çözeltisi doldurulan büretlerde indirgenmeyle oluşan Mn02 ten ileri gelen kahverengi 
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lekeler görülür. Bu lekeleri çözmek için büret önce HC1 çözeltisiyle yıkanır, sonra distile 

sudan geçirilir. AgN03 doldurulan büretlerde ise indirgenmeyle oluşan Ag den ileri gelen 

siyah lekeler görülür. Bu lekeleri çözmek için büret önce HNO3 çözeltisiyle yıkanır, sonra 

distile sudan geçirilir. 

İç çeperi kirlenen büretler "Cam laboratuvar malzemelerinin temizlenmesi" 

bölümünde anlatılan genel kurallara göre temizlenir. 

Musluklar 

Büret musluklarının kolayca dönmesini sağlamak ve sızıntısının belirlenen değerlerden 

fazla olmasını engellemek için traşlanmış olması gerekir. Traşlama, musluk konikliği 1/10 

olacak şekilde yapılır (Musluğun her 10 mm uzunlukta 1 mm daralması anlamına gelir. 

Şekil) Konik musluk anahtarının yerinden oynayarak sızma yapmasını engellemek için 

uygun bir sıkıştırma düzeneği kullanılır. 

Musluk anahtarının yağlanması 

Sıvı sızmasını engellemek ve kolay dönmesini sağlamak için muslukların yağlanması 

gerekir. Yağlama, muslukların kaynamasına (= musluk anahtarının yuvasına yapışarak 

dönmemesi) da engel olur. Musluk anahtarının yağlanmasında vazelin kullanılır (Yağlama 

amacıyla silikon yağları kullanılmamalıdır. Çünkü zamanla büretin içine yayılırlar ve 

temizlenmeleri çok zordur). 

Yağlama için işaret parmağına alman vazelin musluk anahtarının deliklerin üzerinde 

kalan kısmına çepeçevre; dar kısmında ise deliklerin bulunmadığı yan yüzlere ince bir 

tabaka halinde sürülür (Şekil 2e). Bundan sonra musluk anahtarı yerine oturtulur ve sağa 

sola döndürülerek yağın bütün temas yüzeyine yayılması sağlanır. Eğer sürtünme varsa 

bir miktar daha vazelin sürülmesi gerekir. 

Bazı büretlerde teflon musluk anahtarları kullanılmıştır. Teflon musluk anahtarlarının 

yağlanmasına gerek yoktur. Bu nedenle vazelinle tıkanma ve kirlenerek kaynama gibi 

dezavantajları yoktur. 

Tıkanan muslukların açılması 

Bazen musluğun kayganlığını sağlamak için kullanılan katı vazelinin bir parçası büret 

musluğunu tıkar. Vazelin parçasını almak için musluk ucuna ince bir tel sokulur ve ileri-
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geri hareket ettirilir. Kalan kısmını uzaklaştırmak için büret bir miktar distile su ile 

doldurulur, aynen hava kabarcıklarının çıkarılmasında olduğu gibi musluğun ağzı 

lavaboya tutularak açılır ve sıvı boşalırken şiddetle sarsılarak vazelin parçasının 

uzaklaşması sağlanır. 

Temizlenen büretler muslukları yukarıya gelecek şekilde bir desteğe takılır ve 

kurumaya bırakılırlar. İçindeki sıvının çabuk süzülmesi için muslukları açık bırakılır. 

Çevrilmeyen (= kaynamış) büret musluklarının açılması 

Kirli bırakılan büretlerin muslukları çözeltinin içinde kuruması dolayısıyla kaynayabilir. 

Bu muslukların açılabilmesi için aşağıdaki işlemler yapılır. Bu işlemler esnasında kırılma 

tehlikesine karşı musluk anahtarı bir bezle tutulmalıdır.: 

1 - Bürete bir miktar distile su doldurulur. Suyun musluk kısmına diffuze olması için 2-3 

dak. beklenir. Musluk anahtarı zorlamadan elle çevrilmeye çalışılır. Açılmazsa masa 

üzerine bir bez koyulur ve musluk anahtarının ince tarafi yavaşça masa üzerine vurulur. 

Anahtar yerinden çıkmazsa zorlamadan tekrar elle çevrilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa 

2- Büretin musluk kısmı içinde sıcak su (deterjanlı olabilir) bulunan bir behere daldırılır. 

2-5 dak bekledikten sonra aynı işlemler tekrarlanır. Sonuç alınamazsa büretin musluk 

kısmı 2-3 dak devamlı hareket ettirerek hafif bek alevine (isli alev) tutulur ve aynı 

işlemler tekrarlanır. Musluk açıldıktan sonra musluk anahtarı yuvasından çıkarılır Musluk 

anahtarı ve musluk yuvasındaki vazelin tabakası temiz bir bez veya kağıt mendille 

silinerek uzaklaştırılır. Her iki kısım da distile suyla yıkanır ve kurulanır. Musluk 

anahtarının yerine takılmadan önce tekrar yağlanması gerekir. 

Büret musluklarında sızdırmazlık testi 

Büret ucundan ve musluk yuvasından sıvı sızması hacım ölçümlerinde, dolayısıyla 

hesaplamalarda hatalara neden olur. bu nedenle büretlerde sızdırmazlık testi yapılır ve 

alınan sonuca göre büretin kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir. 

Test için büret musluğu yağından arındırılır, musluk yuvası ile anahtarı distile suyla 

ıslatılır. Büret bir desteğe takılır ve yukarıda anlatıldığı şekilde sıfır çizgisine kadar suyla 

doldurulur. Musluk tam olarak kapatıldığında 10 dakikada sızan sıvı miktarı büretin en 

küçük bölüntü çizgisini aşmamalıdır. 
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Büretin boşalma süresi tayini 

Bir büretin çok hızlı boşalması halinde bir miktar sıvı adhezyon nedeniyle iç çeperde 

bir film oluşturur ve boşalma hızından daha yavaş olarak aşağıya iner. Bu durum sıvı 

seviyesinin ölçümünde hataya neden olacağından büret içindeki sıvının belirlenen bir 

süreden daha hızlı boşalmaması istenir. Bu sebeple büretlerde boşalma süresinin tayin 

edilmesi gerekir. 

Boşalma süresi, sıfır taksimat çizgisindeki su menisküsünün musluğun sonuna kadar 

açılmasıyla aşağıya inerek en alttaki taksimat çizgisine ulaşmasına kadar geçen süre, 

olarak tanımlanır. Boşalma süresi tayininde, musluk ağzının büretin altındaki kaba 

değmemesi istenir. A sınıfı büretlerin üzerine boşalma süresinin yazılması gerekir. 

Boşalma süresi, büret belli hacımda sıvı aktarma amacıyla kullanıldığında önemlidir 

(Titrasyon işleminde titre edici sıvı ortama damla damla alındığından aşağıya gecikmeyle 

inen bir sıvı filmi oluşmaz). Eğer büret standartlara uymuyorsa sıvı aktarırken musluğu 

hafifçe açılır ve hızlı boşalmadan ilerigelen hata elimine edilmiş olur. 

Tayin edilen ve büret üzerine yazılmış olan boşalma süreleri Tablo 7 deki değerlerle 

uyumlu olmalı ve büret üzerine yazılmış olan değerden en fazla % 10 sapmalıdır. 

Bürette hacım okuma 

Alman sıvının hacmi, sıvı almadan va aldıktan sonra okunan sıvı seviyeleri arasındaki 

farka eşittir. Menisküsün yerini belirleyebilmek için büretin arkasına siyah ve beyaz olmak 

üzere iki renkli bir karton Şekil 2c deki gibi yerleştirilirse okuma daha sağlıklı yapılır 

Titrasyonlarda dönüm noktasına yaklaşıldığında dönüm noktasını çok aşmamak için 

büretten bir damladan daha az titre edici sıvı alınması istenir Bunu sağlamak için musluk 

hafifçe açılarak küçük bir damla büretin ağzında asılı bırakılır. Sonra içinde titrasyon 

yapılan beherin iç yüzü büretin ucuna temas ettirilerek damla behere alınır. Bir pisetten 

püskürtülen distile su yardımıyla damlamn reaksiyon çözeltisine karışması sağlanır. 

PİPETLER 

Bilinen hacımda sıvı aktarmak için kullanılan boru şeklindeki ölçüm kaplarıdır. İki tür 

pipet vardır : Tek işaretli pipetler ve dereceli pipetler (Şekil 3 a-e ). 



Tablo 7 : Büretler için kabul edilen boşalma süreleri 

Kapasite 

ml 

Doğruluk 
Sınıfı 

En Küçük 
Skala 

Bölüntüsü , 

Boşaltma Zamanı 

Kapasite 

ml 

Doğruluk 
Sınıfı 

En Küçük 
Skala 

Bölüntüsü , En Az En Çok 
Kapasite 

ml 

Doğruluk 
Sınıfı 

ml Saniye Saniye 

10 A 0,05 70 100 
10 B 0,05 30 60 

25 A 0,05 120 170 
25 B 0,05 85 170 
25 B 0,1 35 70 

50 A 0,1 105 150 
50 B 0,1 75 150 

100 A 02 100 150 
100 B 02 65 130 

Tek işaretli pipetler (= Aktarma pipeti, bullu pipet) 

Üzerlerinde hacım belirten tek işaret bulunduğundan sabit hacımda sıvı aktarmak için 

kullanılırlar (Şekil 3a). Dereceli pipetlere göre daha doğru hacımda sıvı aktarılmasını 

sağlarlar. Piyasada hacmi 0.5 - 200 ml arasında değişen tek işaretli pipetler bulunur. 25 

ml den büyük hacımların aktarılmasında büretler tercih edilmelidir. 

Tek işaretli pipetler üzerinde işaret çizgisi dışında aşağıdaki işaretler bulunur : 

1- Hacmini belirten bir sayı ve hacım birimini belirten "ml" veya "cm'1" işareti 

2- Hacminin ayarlandığı sıcaklık (20 °C veya 27 °C) 

3- Pipet boşaltıldığında üzerinde yazılı hacım kadar sıvı aktaracağını belirtmek üzere 

"Ex" veya "TD" işareti. Eğer pipet boşaltıldıktan sonra 15 sn beklenecekse "Ex + 15 sn" 

işareti 

4- Doğruluk sınıfını* belirtmek üzere A veya B işareti 

5- Yapımcının veya satıcının ismi veya markası 

Resmen tescili istenen A sınıfı ve istenirse diğer A ve B sınıfı pipetler üzerine ayrıca 



g 

Şekil 3 : a) Tek işaretli pipet ve üzerindeki semboller, b) Mohr pipeti, c) Serolojik pipet, 

d) Ostwald-Folin pipeti, e) Lambda pipeti, f) Otomatik mikropipet ve atılabilir uçları, 

g) Mikro enjektör 

-33-



6- Tanıtma numarası 

7- Saniye olarak boşalma süresi** 

* Tek işaretli pipetlerde kabul edilen hata sınırları Tablo 8 de verilmiştir. 

**Tek işaretli pipetler için boşalma süreleri Tablo 9 da verilmiştir. Boşalma süresi tayini 

deneyinde -büretlerinkinden farklı olarak- pipetin alttaki boşaltma kabının iç cidarına 

temas etmesi istenir 

Tablo 8 : Tek işaretli pipet anma kapasitelerinde kabul edilen hata sınırlan 

Kaoul Edilebilir En Büyük Hala Değeri (mi) 

Anma Kapasitesi 05 1 2 5 10 20 3 50 10D 200 

Düz Pipet 
A S , m f l Hazneli 
Doğruluk p i p e t 

- 0,005 ± 0,007 

* 0.007 ± 0,01 ± 0,015 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,03 * 0,05 * 0.08 ± 0,10 

Düz Pipet 
B Sınıfı Hazneli 
Dcgruiuk pipe, 

± 0,01 - 0,015 

± 0.015 

i 0,02 

± 0,02 ± 0,03 i 0,04 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,10 ± 0.16 ± 0 3 

Tablo 9 : Tek işaretli pipetler için kabul edilen boşalma süreleri 

Doğruiuk Sınıfı 
Anma Kapasitesi (ml) 

Doğruiuk Sınıfı Oj 1 • T S 10 20 25 50 100 200 

Sınıf A min. 10 10 10 15 15 25 25 30 40 50 

max. 20 20 25 30 40 50 50 60 60 70 

Sınıf B mia. 7 7 7 10 10 20 20 20 30 40 

max. 20 20 25 30 40 50 50 60 60 70 

İzlenen ve işaretli boşaltma 
zamanlan arasında kabul 
edilebilir en büyük fark. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

1 

5 5 



Analitik Kimya laboratuvarlarında kullanılan aktarma pipetleri dışında (Şekil 3 a) başka 

tek işaretli pipet türleri de vardır Bunlara 2 örnek aşağıdadır : 

OSTWALD-FOLİN Pipetleri : Sabit hacımda sıvı aktarmak için (=Ex) ayarlanmışlardır. 

Boşaltıldıktan sonra içlerinde kalan sıvı üflenerek aktarılır. Piyasada hacımlan 0.5-10 ml 

arasında olan çeşitleri vardır (Şekil 3d). 

LAMBDA Pipetleri : Belli hacımda sıvı aktarmak (=Ex) ve içermek (=In) üzere 

ayarlanmış olan tipleri vardır (Şekil 3e). Birinci tiplerin içlerinde kalan sıvı üflenerek, 

ikincilerin ise uygun çözücü ile yıkanarak aktanlır. Piyasada hacımlan 0.001-2 ml 

arasında olan çeşitleri vardır. Küçük hacımlarda kullanılan radyoaktif çözeltileri aktarmak 

için kullanılırlar 

Dereceli pipetler 

Üzerleri derecelendirilmiş olduğundan en fazla anma kapasitesi kadar olmak üzere 

istenilen hacımda sıvı aktarılmasına imkan verirler. Mohr ve serolojik olarak 

isimlendirilen 2 temel çeşidi vardır (Şekil 3 b,c). 

Piyasada hacmi 0.5-25 ml arasında olan dereceli pipetler bulunur. 

Dereceli pipetler üzerinde aşağıdaki şekiller bulunur : 

1- Hacmini belirten bir sayı ve hacım birimini belirten "ml" veya "cm3" işareti 

2- Hacminin ayarlandığı sıcaklık (20 "C veya 27 °C) 

3- Pipet boşaltıldığında üzerinde yazılı hacım kadar sıvı aktaracağım belirtmek üzere 

"Ex" veya "TD" işareti. Eğer pipet boşaltıldıktan sonra 15 sn beklenecekse "Ex + 15 sn" 

işareti 

4- Eğer boşaltıldıktan sonra üflenmesi gerekiyorsa üst ucuna 2 buzlu halka çizilir ve 

"Üflenir yazısı" yazılabilir 

5- Doğruluk sınıfını* belirtmek üzere A veya B işareti 

6- Yapımcının veya satıcının ismi veya markası 

Resmen tescili istenen A sınıfi ve istenirse diğer A ve B sınıfi pipetler üzerine aynca 

7- Tanıtma numarası 

S- Saniye olarak boşalma süresi 

* Dereceli pipetlerde kabul edilen hata sınırları Tablo 10 da verilmiştir. 



MOHR Pipetleri : Belirtilen hacmi, iki ayrı taksimat çizgisi arasındaki hacım olarak 

tanımlanmış olan pipetlerdir (Şekil 3b). Bu nedenle derecelendirme pipetin ucuna kadar 

yazılan ve gözlenen boşalma süreleri 2 sn den daha farklı olmamalıdır. 

SEROLOJİK Pipetler : Derecelendirme, pipetin ucuna kadar devam eder (Şekil 3c). 

Pipet çıkış ucuna kadar boşaltıldığında üzerinde belirtilen hacım kadar sıvı alınmış olur. 

Kullanılma amacına göre sıfır işaret çizgisi veya belirtilen hacmi gösteren işaret çizgisi üst 

ucunda olan çeşitleri vardır Boşaltıldıktan sonra 15 sn beklenmesi gerekenlerin üzerinde 

"Ex + 15 sn" yazılıdır. Diğerlerinde boşaltıldıktan sonra bekleme yapılmasına gerek 

yoktur Boşaltıldıktan sonra üflenmesi gerekenlerin tepe ucuna 1 buzlu veya beyaz halka 

çizilmiştir. Ayrıca "Üflenir" yazısı da ilave edilebilir. 

Tip 3 (boşaltıldıktan sonra bekleme yapılmaz, sadece B sınıfi olur), Tip 4 (boşaltılan 

hacmi okumadan önce 15 sn bekleme yapılır, sadece A sınıfı olur) ve Tip 5 (boşaltıldıktan 

sonra üflenir, sadece B sınıfı olur) olarak nitelendirilen türleri için Boşalma süreleri Tablo 

12, 13 ve 14 te verilmiştir. 

Serolojik pipetler için üzerinde yazılan ve gözlenen boşalma süreleri 2 sn den daha farklı 

olmamalıdır. 

Küçük hacımda sıvıların aktarılması 

Bu amaçla otomatik mikropipetler ve mikro enjektörlerden yararlanılır. 

OTOMATİK MİKROPİPETLER : Bu pipetlerle 1-1000 |il sıvı aktarılabilir (1 fal = 10"3 

ml). Aktarımda hata* % 1-2, kesinlik* ise % 0.5 civarındadır. Aktarabildiği sıvı miktarı 

sabit ve değiştirilebilir olan türleri vardır Sıvı bir defa kullanılıp atılan (= disposable) 

plastik uçlar içine alınır (Şekil 3f) 

MİKRO ENJEKTÖRLER : Mikro enjektörlerle 1-1000 [il sıvı aktarılabilir. Aktarımda 

hata ve kesinlik % 1 civarındadır. Gaz kromatografısi (GC), Yüksek basınçlı sıvı 

kromatografısi (HPLC) gibi küçük numune hacımlarıyla çalışılan tekniklerde cihaza 

numune aktarılmasında kullanılırlar (Şekil 3g). 

*Hata alınan hacmin, alınması istenen hacımdan farkını; kesinlik ise aynı hacmin 

alınmasındaki tekraredilebilirliği gösterir. 
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Tablo 10 : Dereceli pipetlerin anma kapasitelerinde kabul edilen hata sınırlan 

K a p a s i t e (mi) H a t a s ı n ı r ı (± ml) 
A sınıfı B sınıfı 

0.5 0.005 -

1 0.006 0.01 
2 0.01 0.02 
5 0.03 0.05 

10 0.05 0.1 
25 0.1 -

25 0.1 0.2 

Tablo 11 : Tip 1 cinsi dereceli pipetler (Mohr pipetleri) için boşalma süreleri 

K a p a s i t e (ml) B o ş a l m a s ü r e s i (sn) 
A sınıfı B sınıfı 

min rnax min max 
1 7 10 2 10 
2 8 12 2 12 
5 10 14 5 14 

10 13 17 5 17 
25 15 21 9 21 

Tablo 12 : Tip 3 cinsi dereceli pipetlerde (Bekleme yapılmaz, sadece B sınıfi olur) 
boşalma süreleri 

K a p a s i t e (ml) B o ş a l m a s ü r e s i (sn) 
min max 

1 2 10 
2 2 12 
5 5 14 

10 5 17 
25 9 21 



Tablo 13 : Tip 4 cinsi dereceli pipetler (boşaltılan hacmi okumadan önce 15 sn beklenir, 
sadece A sınıfi olur) için boşalma süreleri 

K a p a s i t e (ml) B o ş a l m a süresi (sn) 
min mas 

0.5 2 8 
1 2 8 
2 2 8 
5 5 11 

10 5 11 
25 9 11 

Tablo 14 : Tip 5 cinsi dereceli pipetler (boşaltıldıktan sonra üflenir, sadece B sınıfı olur) 
için boşalma süreleri 

K a p a s i t e (ml) B o ş a l m a s ü r e s i (sn) 
min mas 

1 3 5 
2 4 6 
5 5 7 

10 6 9 
25 8 11 

Pipete sıvı alınması ve sıvının aktarılması 

Pipet içinde sıvı bulunan kaba daldırılır. Sıvı pipetin üst ucundan hava emilerek* pipete 

en üst işaret çizgisini aşıncaya kadar doldurulur. Sıvının tekrar boşalmaması için pipetin 

üst ucu hemen işaret parmağıyla kapatılır ve pipet sıvının içinden çıkarılır. Pipetin dışına 

yapışan sıvının aktarma yapılacak kaba damlayarak hataya neden olmaması için temiz bir 

kağıt mendille kurulanır. Pipet içindeki sıvı seviyesini işaret çizgisine kadar boşaltabilmek 

için pipet dik konumda tutulur ve boşalma ucu sıvı kabının iç cidarına değdirilir. Sonra 

pipetin üst ucuna işaret parmağıyla yapılan basınç hafifçe azaltılarak sıvının işaret 

çizgisine kadar boşalması sağlanır (Kontrollü bir boşaltma yapabilmek için işaret parmağı 

kuru olmalıdır). Sonra pipet sıvı kabından uzaklaştırılır ve aktarma yapılacak kabın 

örn.balonjoje iç cidarına dik konumda değdirilerek istenilen hacımda sıvının boşalması 

sağlanır. Pipet aktarma kabından uzaklaştırılmadan birkaç saniye beklenir. 
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Üzerinde "Ex + 1 5 sn" yazan pipetlerde boşaltılmak istenen hacmi gösteren derece 

çizgisinin birkaç mm üzerine gelindiğinde boşaltma işlemi durdurulur, 15 sn beklenir ve 

boşaltma işlemi yavaşça tamamlanır. 

Üst ucunda bir buzlu veya beyaz halka veya "Üflenir" yazısı olan pipetlerde -boşalma 

tamamlandıktan sonra- içinde kalan sıvı üflenir. 

A veya B olarak sınıflandırılmamış yani standart olmayan tek işaretli pipetler kalibre 

edilmeden (= ayarlanmadan) kullanılmamalıdır. Kalibre edilmiş tek işaretli 

pipetlerdeboşaltma işlemi üzerlerinde "Ex + 15 sn" yazan pipetlerde olduğu gibi 15 sn 

beklenerek yapılmalıdır Standartlara uymayan dereceli pipetler ise kesinlikle 

kullanılmamalıdır 

(*Havanın emilmesi genellikle ağızla yapılır. Bazı pipetlerin üst ucunda ağıza sıvı 

kaçmasını engellemek için "Güvenlik haznesi" olarak isimlendirilen bir şişkin kısım 

bulunur. Zehirli, tahriş edici ve kötü kokulu sıvıların çekilmesi için "lastik puvar" gibi bir 

vasıta kullanılmalıdır. Şekil 4) 

Pipetlerde renk kodlaması 

Hacımları farklı veya hacımları aynı olduğu halde, alt bölüntü taksimat birimleri farklı 

pipetleri kolaylıkla tasnif edebilmek için, pipetlerin emme kısımlarına farklı renk ve sayıda 

bandlar çizilir. Tek işaretli ve dereceli pipetler için standart renk kodlaması Tablo 15 ve 

16 da verilmiştir. 

Diğer cam laboratuvar malzemeleri 

Pisetler : Distile su ve diğer yıkama sıvılarını koymak için kullanılırlar. Cam ve 

polietilenden yapılmış olan türleri vardır. Yıkama sıvısı cam pisetlerden üflenerek, 

polietilen pisetlerden de ise gövdesi sıkılarak alınır. Plastik olanlara sıcak sıvı 

koyulmamalıdır (Şekil 5 a,b). 

Deney tüpü : İçlerinde numune çözeltisi üzerine reaktiflerin ilave edilerek meydana 

gelen reaksiyonların gözlendiği tüplerdir (Şekil 5c). 

Santrifüj tüpü : Çökeleğin numuneden ayrılması için santrifüj edilmesi gereken 

durumlarda kullanılırlar. Çökeleğin toplanabilmesi için taban kısımları dar yapılmıştır. 

Kapaklı ve üzeri derecelendirilmiş olan çeşitleri vardır (Şekil 5d). 

Cam baget (=cam çubuk): Çözeltilerin karıştırılmasında ve süzülmesinde kullanılırlar. 

Damlatma şişesi: Damla hacmında kullanılması gereken reaktifleri aktarmak için 
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Şekil 4 : a) Pipetle sıvı çekme, b) Sıvının boşalması için pipet ağzının işaret parmağıyla 

kapatılması, c) Pipetin dışına yapışan sıvının silinmesi, d) Sıvı boşaltılırken pipetin cam 

kaba dik olarak temas ettirilmesi 

kullanılır (Şekil 5e) 

Beherglas : Genel kullanım amaçlı cam kaplardır. En çok yoğunlaştırma, çöktürme gibi 

işlemlerde kullanılırlar Sıvı aktarmayı kolaylaştırmak için ağız kısımlarında bir oluk 

vardır (Şekil 5f) 

Erlenmayer-kolben : Genel kullanım amaçlı kaplardır. En çok titrasyon kabı olarak 

kullanılırlar. Kapaklı ve kapaksız türleri vardır (Şekil 5g). 
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Mezür : Sıvı aktarma amacıyla kullanılan cam kaplardır. Hacımlan ayarlı olmadığından 

kantitatif miktarlarda aktarma yapmak için kullanılamazlar. Kapaklı ve kapaksız türleri 

vardır (Şekil 5 h-j). 

Saat camı: Katı madde tartmak, beher ve hunilerin üstünü örterek havadan toz girmesini 

engellemek için kullanılırlar (Şekil 5 k). 

Tartım kabı (=Vezin kabı) : Katı madde tartmak için kullanılırlar. Tartılan madenin 

istenilen kaba bir çözücü yardımıyla aktanlabilmesi için bir tarafi boru şeklinde üretilmiş 

olan türleri vardır. Kapaklı türleri havadan nem çeken maddeleri muhafaza etmek ve 

sabit tartıma getirmek için kullanılırlar (Şekil 6 a-e). 

Desikatör : Havadan nem çekmemesi istenen maddeleri muhafaza etmek için kullanılırlar 

(Şekil 6 f,g). Çünkü nem çeken maddeler tartıldığında alınan tartım sadece maddeye ait 

olmayacağından bu tartıma dayandınlan hesaplamalar hatalı olur (Çünkü tartımın bir 

kısmı havadan çekilen suya aittir). Bazı desikatörlerin havası kapaklanndaki bir musluk 

vasıtasıyla alınır. Böylece içlerinde muhafaza edilen maddenin nem çekme ihtimali iyice 

azaltılmış olur. Bu desikatörlere "Vakum desikatörü" denir. 

Huni : Sıvılan süzmek için ve ağzı dar kaplara aktarmada yardımcı olarak kullanılırlar. 

Süzme işleminde üzerlerine amaca bağlı olarak kalitatif veya kantitatif süzgeç kağıtları 

yerleştirilir. Soğuyunca hemen kristallenen çözeltileri süzmek için kısa borulu olanlan 

tercih edilirler (Şekil 6 h,i). 

İç yüzeyleri kanallı olanları "kantitatif huni" olarak nitelendirilir (Şekil 6 j,k). Kanallar 

süzme işlemini hızlandınrlar. Kantitatif analizde bu huniler kullanılırlar. Süzme esnasında 

çökeleğin havadan düşen toz tanecikleri ile kirlenmemesi için üzerlerine saat camı örtülür. 

Süzme işlemini hızlandırmak için vakum da uygulanabilir. Huni bir adaptör yardımıyla -

yan kısmında bir boru bulunan "Nuçe erleni" (= Nutsche) üzerine oturtulur ve çözelti 

vakumla emilir (Şekil 6 1). 

Gooch krozesi : Sıvılan süzmek için kullanılırlar (Şekil 7 a-d). 4 farklı gözenek 

büyüklüğünde üretilirler. Bunlar -gözenek büyüklüğü en küçük olanı G1 olmak üzere-

Gl, G2, G3, G4 olarak nitelendirilirler. Süzmenin yapıldığı gözenekli kısım, toz haline 

getirilmiş camın ısıyla hafifçe yumuşatılıp birbirine yapışmasınınn sağlanmasıyla elde 

edilir. Gözenek büyüklüğünü toz camın tanecik büyüklüğü belirler. 

Gooch krozeleri ile süzme yapılırken süzmeyi hızlandırmak için vakum uygulanır. Kroze 
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Tablo 15 : Tek işaretli pipetler için renk kodlan 

Anma Hacmi 
(ml) 

Renk Kodu Bandlarının 
Sayısı ve Rengi 

0.001 1 mavi 
0.002 2 kırmızı 
0.003 1 sarı 
0.Ü04 2 yeşil 
0.005 1 beyaz 

0.01 1 turuncu 
0,015 2 mavi 
0.02 1 siyah 
0.025 2 beyaz 
0,03 2 sarı 

0.035 2 siyah 
0,04 2 kırmızı 
0,05 1 yeşil 
0.075 2 turuncu 
0.1 1 mavi 

0.15 1 beyaz 
0.2 1 kırmızı 
0,25 2 yeşil 
0.3 1 sarı 
0,4 2 kırmızı 
0,5 2 siyah 
1 1 mavi 
2 1 turuncu 
3 1 siyah 
4 2 kırmızı 
5 1 beyaz 
6 2 turuncu 
7 2 yeşil 
8 1 mavi 
9 1 siyah 

10 1 kırmızı 
15 1 yeşil 
20 1 sarı 
25 1 mavi 
30 1 siyah 

40 1 beyaz 
50 1 kırmızı 
75 1 yeşil 

100 1 sarı 
150 2 siyah 
200 1 mavi 
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Tablo 16 . Dereceli pipetler için renk kodlan 

Anma Alt Renk Kodu 
Hacmi Taksimatın Bandlannm Sayısı 

(ml) Birimi ve Rengi 
(mi) 

0.01 o.ccı 1 mavi 
0.05 0.Ü01 1 sarı 
0.1 0.001 2 yeşil 

0.005 1 kırmızı 
0.01 1 beyaz 
0.5 2 turunca 

0.125 0.0125 2 sarı 
0.2 0.001 2 mavi 

0.002 9 i-4 J 
0.01 1 siyah 
0.1 1 turuncu 

0,5 0,005 1 yeşil 
0.01 2 sarı 
0,02 2 kırmızı 
ü.03 2 siyah 
0.25 2 yeşil 

1 0.01 1 sarı 
0,05 2 yeşil 
0.1 1 kırmızı 

1.5 0.01 1 kırmızı 

2 0.01 2 beyaz 
0.02 I siyah 
0.05 2 turuncu 
0,1 1 yeşil 

3 0.01 2 mavi 
5 0.05 1 kırmızı 

0,1 1 mavi 

10 0,1 1 turuncu 
15 0.1 2 yeşil 
20 0.1 2 sarı 
25 0.1 1 beyaz 

0.2 1 yeşil 

50 0,1 2 turuncu 
0.2 1 siyah 

100 0.2 I kırmızı 



\ 

— -

Si 
-§t7 "s"/ 

d 

Şekil 5 : a) Cam piset, b) Plastik piset, c) Deney tüpü, d) Dereceli ve derecesiz santrifüj 

tüpleri, e) Damlatma şişeleri, f) Beherglas, g) Erlenmayer-Kolben, h) Mezür, 

i) Kapaklı mezür, j) Geniş ağızlı mezür, k) Saat camı 
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Saat cam Kıskaç 

Madde 

M 

Çökelek 
ve çözelti 
beheri 

Süzgeç 
kağıdı 

Toplama 
b«fwri 

Şekil 6 : a-d) Kapaklı ve kapaksız tartım kaplan, e) Etüvde sabit tartıma getirme 

düzeneği, f)Desikatör, g) Vakumlu desikatör, h,i) U z u n ve kısa boyunlu huniler, 

j,k) Kantitatif huniler, 1) Huniyle süzme işlemi 

-45-



Sûhto erteni Tuo* 

Şekil 7 : a) Gooch krozeleri, b) Vakumlu süzme düzeneği, c) Ayırma hunisi 

bir adaptör yardımıyla yan kısmında bir boru bulunan "Nuçe erleni" (=Nutsche) üzerine 

oturtulur ve çözelti bir vakumla emilir (Şekil 7 e). 

Ayırma hunisi : Numune çözeltisindeki etken maddeyi, çalkalamayla, bu çözeltiyle 

karışmayan diğer bir çözücüye almak için kullandırlar. Daha yoğun olan sıvı altta toplanır 

ve ayırma hunisinin musluğu açılarak dışan alınır. Böylece etken maddeyi içine almış olan 

çözelti diğerinden ayrılmış olur (Şekil 7 f). 
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BÖLÜM 3. VOLUMETRİK 

ANALİZLER 
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3.1 NÖTRALİZASYON TİTRASYONLARI 
(ASİDİMETRİ-ALKALİMETRİ) 

Tanım: Proton aktarılması reaksiyonlanndan yararlanılarak asidik karekterli 

maddelerin standart baz çözeltisi ile veya bazik karekterli maddelerin standart asit 

çözeltileri reaksiyona sokulması yoluyla miktar tayinleri yapılabilir. Bu tip titrasyonlara 

genel olarak "nötralizasyon titrasyonlan" denir. Burada bir asit çözeltisinin standart baz 

çözeltisiyle titre edilerek tayinine "asidimetri", bir baz çözeltisinin standart asit 

çözeltisiyle titre edilerek tayinine ise "alkalimetri" denir. Nötralizasyon titrasyonlannda 

dönüm noktası (= eşdeğerük noktası, ekivalent nokta) doğru olarak belirlenebilmelidir. 

Bunun için teorik hesaplamalardan yararlanılarak titrasyonda kullanılan titrant (= titre 

edici) hacmine karşı reaksiyona giren maddelerden birinin konsantrasyonundaki değişim 

grafiğe geçirilir. Nötralizasyon titrasyonlannda da titre edilen madde asit ise H4 

konsantrasyonundaki değişim, baz ise OH~ konsantrasyonundaki değişim, pH veya 

pOH olarak titrant hacmine karşı grafiğe geçirilir. Bu grafiğin incelenmesi ile dönüm 

noktasındaki değişimin büyüklüğü, dönüm noktasının saptanıp saptanamayacağı veya 

hangi indikatörün kullanılacağı belirlenebilir. 

1 litre 0.1 N HC1 çözeltisinin hazırlanması: 

Konsantre bir asit çözeltisinden seyreltilerek hazırlanmalıdır. Genelde ticari olarak 

satılan HC1 % 37 saf d = 1.19 g/cm3 tür. Bundan hareketle hazırlanır. 

A = d x V dir. Konsantre asidin 1000 ml'sinin ağırlığı ise : 

A = 1.19 x 1000= 1190 g dır. 

100 g' da 37 g saf HC1 varsa (Ticari asitlerde % saflık a/a cinsinden verilir ) 

1190 x 

x = 440.3 g safHC1 vardır. 

İ N 1 L HC1 için 36.5 g HC1 gerekiyorsa 

0.1 N İ L HCliçin 3.65 g HC1 gereklidir. 

1000 mide 440.3 g saf HC1 varsa 

x 3.65 g HC1 

x = 8.3ml de vardır 
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Yani; 8.3 ml konsantre HC1 çözeltisi alınıp 1000 ml'ye su ile tamamlanır. 

0.1 N HC1 çözeltisinin ayarlanması: 

Saf NaHCCh, etüvde 270 °C de 2-3 saat kadar kurutulur. Desikatörde soğutulur. Çift 

tartım yöntemiyle hassas terazide 0.1 - 0.2 g kadar tartılır. Bu şekilde en az iki tartım 

yapılmalıdır. Ayrı ayn erlenmayerlere alınan numuneler 50 ml distile su ilavesiyle çözülür. 

Üzerine 1-2 damla metil oranj indikatörü damlatılır (Rengi bazik ortamda sandır). Bürete 

doldurulmuş ayarlanacak HC1 çözeltisi ile erlendeki çözelti soğan kabuğu rengi meydana 

gelinceye kadar titre edilir. Bundan sonra erlendeki çözelti kısa bir süre kaynatılarak 

CCVnin tamamının uçması sağlanır. Renk san olduğu takdirde, tekrar soğan kabuğu 

rengi oluncaya kadar HC1 ile titrasyona devam edilir ve toplam harcanan HC1 ıniktan 

okunur ( VHCI) 

Reaksiyon denklemi: 

NazCOs + 2 HC1 2 NaCl + HzO + C02 

Hesap: 

ıneq HC1 = meq Na2C03 

V hci x N Ha = mg Na2CC>3 (tartılan Na2C03 miktan) / Na2CC>3 'm eşdeğer ağırlığı 

Na2C(V m eşdeğer ağırlığı = Na2C03' m molekül ağırlığı / Tesir değerliği = 106 / 2 = 

53 dür. 

Buradan NHcı bulunur. Diğer Na2CC>3 tartımlanna göre de hesap yapılır ve bu değerlerin 

ortalaması alınır. 

2.5 litre 0.1 N NaOH çözeltisinin hazırlanması: 

1000 ml İ N çözelti için 40 g NaOH gerekir 

2500 ml 0.1 N x 

x = 10 g NaOH gerekir. 

Yani; 10 g NaOH tartılıp 2.5 litrelik bir balonjojede hacmi 2.5 litreye distile su ile 

tamamlanmalıdır. 
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Not: NaOH pelletleri saat camı kullanılarak tartılmalıdır. Ayrıca NaOH çok nem çekici 

bir madde olduğu için hızlı bir tartım yapılması gerekir. Aksi taktirde nem çeker ve saat 

camına yapışır, ayrıca bu nedenle devamlı ağırlığı artar. 

0.1 N NaOH çözeltisinin ayarlanması: 

1.yol : Hassas terazide çift tartım yöntemiyle 0.1 - 0.2 gram okzalik asit 

(H2C204.2H20) dikkatle tartılır. Bu numuneden en az iki tartım alınmalıdır. Erlene 

konulan okzalik asit üzerine 50 ml karbon dioksitsiz (ısıtılmış, soğutulmuş) distile su 

ilave edilerek çözülür. 1-2 damla fenolftalein indikatörü damlatılır (Asidik ortamda 

renksiz). Ayarlanacak NaOH bürete konur ve erlendeki çözeliti NaOH çözeltisi ile pembe 

renk meydana gelinceye kadar titre edilir. 

Reaksiyon denklemi: 

H2C204 + 2 NaOH -> Na2C204 + 2H 2 0 

Hesap: 

meq NaOH = meq H2C204.2H20 

V N a 0 H x NNaOH = mgH2C204.2H20 (tartılan okzalik asit miktarı) / Eşd.ağ. H2C204.2H20 

Eşd.ağ. H2C204.2H20 = Molekül ağırlığı H,C704 2H?0 = 126.1 dir. Tesir değeri 2 

Buradan N N a 0 H bulunur. Diğer okzalik asit tartımlanna göre de hesap yapılır ve 

ortalaması alınır. 

2.yol: Bir erlene 10.00 ml ayarlı (konsantrasyonu kesinlikle belli) HC1 çözeltisi hassas 

olarak alınır. Bürete ise ayan yapılacak NaOH çözeltisi konur. Erlendeki çözeltiye 1-2 

damla fenolftalein indikatörü damlatılır ve çözelti pembe renkli olana kadar titrasyona 

devam edilir. 

Hesap: 

meq HC1 =meqNaOH 

V HCl x N HC1= v NaOH X N NaOH 

Değerler yerine konursa buradan N N a o H hesaplanabilir. Deney en az iki kez tekrarlanır 

ve ortalaması alınır. 
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Nötralimetride asit ayarlanması için kullanılan bazı primer standart maddeten 

1) Na2C03 : NaHCOs'ün 250-300 °C'de kurutulması üe elde edilir. Çok saf Na2C03 de 

bu amaçla kullaıulabilir. 

2) KHCO3 

3) Tl2C03: Kristallendirilerek kolayca saflaştınlabilir. 

Nötralimetride baz ayarlanmasında kullanılan bazı primer standart maddeler: 

1) KHCgHAt (potasyum biftalat) 

2) H2C2O4.2H2O (okzalik asit) 

3) KHC204.2H20 (potasyum biokzalat) 

4) H C 7 H S 0 2 (benzoik asit) 

5) NHzSOsH (sülfamik asit) 

6) KH(IC>3)2 (potasyum biiyodat) 

7) N2H4HS04 (hidrazin sülfat) 

Primer standart maddelerin özellikleri: 

1- Maddenin saflık derecesi kesinlikle bilinmeli 

2- Mümkünse billur suyu olmamalı 

3- Madde kurutma sıcaklığında bozunmamalı ve kolaylıkla sabit tartıma gelmeli 

4- Hava şartlarında kolaylıkla yükseltgenmemeli ve C02 ile reaksiyon vermemeli 

5- Nem çekmemeli 

6 - Ekivalent (eşdeğer) ağırlığı büyük olmalı 

7- Ayarlanacak çözelti ile uygun reaksiyon vermeli 

8 - Kolay temin edilebilmeli. 

DENEY 1: H3BO3 TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: Borik asit çok zayıf bir asit olduğundan kuvvetli bazlarla 

doğrudan doğruya titre edilemez (Ka = 5 x İO"10). Ancak H3BO3' in gliserol, mannitol, 

sorbitol gibi birden fazla alkol grubu içeren maddelerle meydana getirdiği kompleks orta 

kuvvette bir asit özelliği göstermesine neden olur ve burada açığa çıkan 1 adet proton 

NaOH ile titre edilir. 



Deneyin yapılışı: Balonjojedeki çözelti distile su ile 100 ml'ye tamamlanır. İçerisinden 

20-25 ml numune bullu pipetle bir erlene alınır. Üzerine 10 ml 1:1 oranında su ile 

seyreltilerek hazırlanmış ve NaOH ile fenolfialein varlığında nötralize edilmiş gliserol 

ilave edilir. 20 ml kadar distile su konur. 2-3 damla fenolfialein indikatörü damlatıldıktan 

sonra NaOH ile pembe renk meydana gelinceye kadar titre edilir. 

Reaksiyon denklemi. 

C H 2 O H 
I 

2 C H O H + H3BO3 
I 

C H 2 O H 

Hesaplamalar: 

meqNaOH =meqH3B03 

VN aOHX N N a o H = Vh3bo3 x Nh3bo3 buradan N h3bo3 bulunur. 

Buradan konsantrasyona geçmek için 

C = NH3B03 X Eq.ağ. ( = eşdeğer ağırlık ) 

C = Nh3bo3 x (Molekül ağırlığı / Tesir değerliği) 

c = N H3B03 X (61.82 / 1) g/L olarak H3BO3 miktarı bulunur. 

CHZOH C H 2 O H 
I I 

H - C - O V / O - C - H + H + + 4 H 2 0 

1 / < 1 
H 2 C - O O - C - CH 2 

DENEY 2 : GLİKOKOL TAYİNİ (RONCHESE YÖNTEMİ) 

Yöntemin prensibi: H2N-CH2-COOH bir amino asittir ve üzerinde hem asit hemde 

bazik grup içerir. NH2 grubu; asitliği azaltır, bu haliyle amino asitler direkt olarak tayin 

yapabilmek için çok zayıf asittirler. Nötralize edilmiş formol (% 40 lık formaldehit 

çözeltisi) ilavesiyle amin fonksiyonu bloke edilir. Böylece titre edilebilen bir amino asit 

elde edilir. 

Deneyin yapılışı: Numune üzerine 10 ml nötralize edilmiş formol ve 2-3 damla 

fenolfialein indikatörü ilave edilir. Büretteki NaOH ile pembe renk oluşuncaya kadar 

titrasyona devam edilir. 
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Reaksiyon denklemi: 

C O O H COOH 

CH2 + H - C = 0 -> CH2 + H 2 0 

NH2 H N = CH2 

COOH COONa 

CH2 + NaOH -» CH2 + H 2 0 

N = CH2 N = CH2 

Hesaplamalar 
meq NaOH = meq glikokol 

N NAOH X VN«OH = N glikokol X V glikokol 

Ngüknkoi bulunur. 

C = N gHkokoi x Eşd.ag. 

C - N ^okoi x 75 buradan g/L olarak glikokol miktarı bulunur. 

Deneyin yapılışı: Balonjojedeki numune distile su ile 100 ml'ye tamamlanır. 

İçerisinden 20 - 25 ml bir erlene alınır. Üzerine 1-2 damla fenolftalein indikatörü 

damlatılarak NaOH ile pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir. 

Reaksiyon denklemi: 

CH3COOH + NaOH -> CHîCOONa + H20 

Hesaplamalar: 

meq CH3COOH = meq NaOH 

V CHICOOH x N CHS COOH ~ V NaOH X N NaOH 

N CHÎCOOH bulunur. 

C = N CH3COOH x Eşd.ağ. 

c = N C H 3 C O O H X 60 buradan g/L olarak CH3COOH miktan bulunur. 

DENEY 3 : C H 3 C O O H TAYİNİ 
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DENEY 4 : CaC03 % SAFLIK TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: CaC03 saf suda pratik olarak çözünmediği için belli miktar 

alındıktan sonra suda çözülüp titre edilemez. Bunun için geri titrasyon yöntemi 

kullanmak gerekir. 

Deneyin yapılışı: 0.1 - 0.2 g arasında CaC03 numunesi tartılır. Erlene alınır. Üzerine 

hassas olarak 50 ml normalitesi belli ve 0.1 N civarında olan HC1 ilave edilir. CaC03' a 

eşdeğer miktarda asit: 

CaC03 + 2 HC1 -» CaCl2 + H20 + C02 

reaksiyonu gereğince CaC03 ile reaksiyona girer. Erlen ısıtılarak C02'nin uçması 

sağlanır. Ortamda kalan asidin aşırısı fenolftalein varlığında normalitesi belli ve 0.1 N 

civarında olan NaOH ile titre edilir. 

Hesaplar: 

I 1 CaC03 

I 1 1 HC1 

I \ NaOH 

meq CaC03 = N Hcı x V Hcı - N NaoH x V NaoH 

meq CaC03 = mg CaC03 = mg CaC03 

Eşdeğer ağ. CaC03 / Tesir değeri 100 / 2 

Buradan tartılan miktar içinde CaC03'ün kaç mg'ının saf olduğu bulunur. Bir orantıyla % 

saflık miktarına geçilir. 

DENEY 5 : HCI + H3BO3 KARIŞIMININ ANALİZİ 

Deneyin yapılışı: 

Karışımdaki HCI tayini : 25 ml karışım numunesi üzerine 2-3 damla metil oranj ilave 

edilerek ayarlı NaOH ile sarı-turuncu renk elde edilinceye kadar titre edilir. Kuvvetli baz 

kuvvetli asit ile reaksiyona gireceğinden 
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Hesap: 

meq HC1 = meq NaOH 

VHC1 X N HO = V l NAOH X N NAOH 

NHCI bulunur. 

C - N HCI x Eşd.ağ. 

C = N Ha x 36.5 buradan g/L olarak numunedeki HCİ' in miktarı bulunur. 

Karışımdaki H3BO3 tayini : 25 ml diğer bir karışım numunesi üzerine 10 ml nötralize 

edilmiş gliserol ve 20 ml distile su ilave edilir. 2-3 damla fenolftalein damlatılır ve NaOH 

ile pembe renk meydana gelinceye kadar titre edilir. Bu titrasyonda toplam asitlik (HCİ + 

H3BO3) titre edilmiş olur. Toplam asitlik için harcanan bu ml (Vtop) den bir önceki 

deneyde HCİ için harcanan NaOH miktarı çıkarılır ( Vtop - VHcı = V H3B03 ). Kalan 

miktar H3BO3 için harcanmıştır (V2 N«OH) 

Hesap: 

meq numune = meq NaOH 

V H3B03 X N H3B03 ~ V2 NaOH X N NaOH 

N H3B03 bulunur. 

C = Nh3B03 X Eşd.ağ. 

C = N HSBOS x 61.82 g/L olarak numunedeki H3BO3 miktarı bulunur. 

DENEY 6 : ASPİRİN MİKTAR TAYİNİ 

Deneyin yapılışı: 0.1-0.2 g civarında hassas olarak tartılmış numune 25 ml % 60 lik 

etanolde çözülür. 2-3 damla fenolftalein ilave edilir ve ayarlı NaOH ile pembe renk 

oluncaya kadar titre edilir. 

Reaksiyon denklemi: 

COOH COONa 
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Hesap: 

N NaOH x V NaOH = mg saf Aspirin / Eşd.ağ. Aspirin 

Bulunan saf aspirin miktarından hareketle % saflığa geçilir. 

Not: Aspirinin ekivalent (eşdeğer) ağırlığı öğrenciler tarafından Aspirinin 

formülünden hareketle hesaplanacaktır. 

DENEY 7 : TARTARİK ASİT TAYİNİ 

Deneyin yapılışı: Balonjojedeki numune distile su ile 100 ml'ye 

tamamlanır. İçerisinden 20 veya 25 numune alınıp üzerine 20 ml distile su ilave edilir. 2-3 

damla fenolftalein varlığında ayarlı NaOH çözeltisi ile kaybolmayan pembe renk 

görülünceye kadar titre edilir. 

Reaksiyon denklemi: 

COONa 
I 

+ 2 NaOH CHOH + 2HzO 
I 
CHOH 

I 

COONa 

Hesap: meq Tartarik asit = meq NaOH 

N Tartarik asit = N NaOH X V NaOH / V Tartarik asit OİUr. Buradan; 

C ~ N Tartarik asit X Eşd.ağ. 
C — N Tartarik asit x (150.09/2) g/L olarak tartarik asidin miktarı bulunur 

COOH 
I 

CHOH 
I 

CHOH 
I 

COOH 

DENEY 8 : H3PO4 'in TİTRASYONU 

Yöntemin prensibi: Fosforik asit poliprotik bir asittir. Poliprotik asit formül gramında 

1 mol/g' dan daha fazla (2,3 ... vb ) iyonlaşabilen H* içeren asitlere denir O halde 

fosforik asit 3 proton içerdiği için birbirinden çok farklı kuvvetlerde 3 asitliğe sahiptir 
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Ekivalent noktadaki pH Ka 

H3P04 ->H2P<V +H* pH = 4.6 

H2P<V HP04
 2"+ ^ pH= 9.6 

HPO4 2_ P04
3" + Vt pH = 12.3 

Kat = 7.5 x 10~3 

Ka2 = 6.2 x 10"8 

Ka3 = 4.8 x 10~13 

1-3 

l.asitliğin tayini için dönüm noktası pH'ı 4.6 civarında olan bir indikatör, 2.asitliğin 

tayini için dönüm noktası pH'ı 9.6 civarında olan bir indikatör kullanılmalıdır. 3.asitliğin 

tayini ise pH değişimi çok yavaş olduğundan ve asitlik gücü çok zayıf olduğundan 

zordur. 

Deneyin yapılış» Balonjojedeki numune distile su ile 100 ml'ye tamamlanır. 20-25 ml 

bir erlene alınır. Üzerine 2-3 damla brom krezol yeşili ve fenol ftalein indikatörleri 

damlatılır. Önce mavi-yeşil renkli dönüm noktasına kadar NaOH ile titre edilir (Harcanan 

NaOH miktarı Vı olsun). Bundan sonra aynı numune üzerinde menekşe renkli dönüm 

noktası rengi elde edilinceye kadar NaOH ile titrasyona devam edilir. (Bu kısımda 

harcanan NaOH miktarı V2 olsun) 

Hesap: l.Asitliğin tayini 

V , X N 1 V Numune X N Numune 

N numune bUİUUUr. 

C=Nmımunex Eşd.ağ. 

C=N numune x 98 g/L olarak bulunur. 

l.Asitliğin tayini 

V 2 x N 1 = V Numune X N Numune 

Numune bulunur. 

c= N ıramune X Eşd.ağ. 

C— N namune x 98 g/L olarak bulunur. 

Toplam Asitliğin ( 1. ve 2. asitliğin ) Tavini: 100 ml'ye distile su ile tamamlanmış 

olan numuneden 20-25 ml alınır. 2-3 damla fenol ftalein indikatörü ilave edilip NaOH ile 

pembe renk oluncaya kadar titrasyona devam edilir. 

Hesap: 

V NaOH X N NaOH = V Numune X N Numune 

N numune bulunur. 
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C= N numune x Eşd.ağ. 

C= N numune x (98/2) g/L olarak bulunur. 

Fosforik asidin 3. asitliği sulu ortamda titre edilemez. Çünkü bu ortamda titre 

edilebilecek kadar kuvvetli değildir. 

DENEY 9 : Na2C03 + NaHCOa KARIŞIMININ ANALİZİ 

l.yol: 

Deneyin yapılışı: a) 0.2 g civarında hassas olarak tartılmış numune metiloranj 

indikatörlüğünde HCI ile titre edilerek toplam alkalite tayin edilir. Harcanan HCI miktarı 

Vı HCI olsun. 

Reaksiyon Denklemi: 

a) Na2C03 + 2 HCI -» 2 NaCl + H20 + C02 

NaHCOs + HCI NaCl + H20 + C02 

Bu şekilde numunedeki toplam baziklik bulunur. 

Na2C03 + NaHC03 
I 1 
I ( HCI 

Burada harcanan HCI (Vı Hcı) , Na2C03 + NaHC03 ' a karşılık gelir. 

b) İkinci olarak alman 0.2 g civarında hassas olarak tartılmış numune üzerine normalitesi 

N NAOH olan NaOH dan V NAOH ml kadar ilave edilir. Böylece; numunedeki NaHCOs , 

Na2C03 haline dönüşür. Üzerine 25 ml BaCl2 konur. Na2C03 , BaC03 çökeleği haline 

geçer. NaOH'm aşırısını içeren süzüntü fenolftalein indikatörü kullanılarak HCI ile geri 

titre edilir.(Harcanan HCI miktarı V2 HCI olsun) 

NaHC03 + NaOH Na2C03 + HzO 

İlave edilen NaOH'm bir kısmı NaHC03'ı Na2C03'a dönüştürmek için kullamhr. Geriye 

NaOH' in aşırısı kalır. Numuneden gelen Na2C03 ve NaHC03'ın dönüşümüyle meydana 

gelen Na2C03, BaCl2 ile BaC03 halinde çöktürülür: 

Na2C03 + BaCl2 BaC03 i+ 2 NaCl 

Çökelek ayrılır. Süzüntüdeki fazla NaOH fenolftalein indikatörlüğünde HCİ ile geri titre 

edilir 
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Na2C03 + NaHC03 
I 1 
I I I NaOH 

I 1 HCİ 

Hesaplar; 

NaHCOj için hesap = 

N>JaOH X Vm.0H - Nna x V2 meq NaHCOs 

C = meq NaHC03 x 84 mg cinsinden NaHC03 miktarını verir 

Na^COj için hesap = 

NHcı x Vı acı - meq NaHC03 = meq Na2C03 

C = meq Na2C03 x (106 / 2) mg cinsinden Na2C03 miktarını verir 

NOT: Birinci ve ikinci tartımlar tam olarak birbirinin aynı olamayacağı için iki tartım 

birbirine bir orantı kurularak bağlanır. 

2. Yol 

Deneyin yapılışı. Numune üzerine 2-3 damla fenolftalein konur. HCİ ile titre edilir (Vı). 

Sonra aynı çözeltiye bir kaç damla metiloranj damlatılır ve HCİ ile titre edilir (V2). 

Fenolftalein varlığında titrasvonunda 

Na2C03 + HCİ NaHC03 + NaCl 

Bu tayinde Na2C03'ın 1 bazlığı için kullanılan HCİ miktan bulunmuş olur. 

Metiloranj varlığında titrasyonunda 

NaHCOs + HCİ NaCl + C 0 2 + H 2 0 

Burada da Na2C03'ın 2. bazlığı ve NaHCCh'ın bazhğı için harcanan HCİ miktan 

bulunmuş olur. Fenolftalein ile titrasyonda harcanan HCİ miktan Vı, metiloranj ile 

titrasyonda harcanan HCİ miktan V2 olsun. 

Na2C03 için harcanan HCİ = 2Vı 

NaHCCb için harcanan HCİ = V2 - Vı dir. 

meq Na2C03 = meq HCİ 

mg Na2C03 / (106 / 2) = 2 x V, x NHcı 

mg Na2C03 = 2 x 5 3 x V j x Nhci olarak Na2C03 miktan bulunur. 

meq NaHCO? = meq HCİ 

mg NaHCCb / 84 = (V2 -Vı) x 
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mg NaHC03 = 84 (V2 -Vı) x N Hcı olarak NaHC03 miktarı bulunur. 

Deneyi Şematize edecek olursak: 

Na2C03 + hc03~ Numune 

İVı ml HCI (fenolftaleinin dönüm noktasına kadar) 

HCO3 + hco3 

ml HCI (metiloranjın dönüm noktasına kadar) 

H2CO3 +h2co3 

k j e l d a h l y ö n t e m i i l e o r g a n i k m a d d e l e r d e a z o t 

t a y i n i 

Yöntemin prensibi: Organik maddelerde bulunan azot H2S04, katalizör ve bir takım 

yardımcı maddelerle NH3 haline dönüştürülür. Bu NH3 ortamdaki fazla H2S04 ile 

(NH4)2S04 haline geçer. Sonra NaOH ilavesi ile (NH4)2S04 'den NH3 tekrar serbest hale 

geçirilir, damıtılır ve hacmi belli asit çözeltisi içine gönderilir. Nötralleştikten sonra geriye 

kalan asit, metilen kırmızısı kullanılarak NaOH ile titre edilir. Bu yöntemin 

uygulanabilmesi için organik maddelerde bulunan azotun amin azotu olması gerekir. 

Organik maddelerde azot şu şekillerde olabilir: 

Nitro - N = O 
I 
O 

Nitrozo - N = O - Kjeldahl yöntemiyle tayini için bunların 

Zn° + HCI ile indirgenmesi gerekir. 

Azo - N = N-

Hidroksilamin N - OH 

Hidrazin = N-N = 

Primer amin R-NH2 
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Sekonder amin R-NH 

R 

Tersiyer amin R-N-R 

R 

Deneyin yapılışı 0.5 - 3.5 g numune 500 ml'lik Kjeldahl balonuna konur. Üzerine 10 g 

K2S04 (H2S04'ün kaynama noktasını yükseltmek için ) veya 1 g CuS04 ve 20-25 ml 

derişik H2S04 ve oksidan olarak da bir miktar potasyum okzalat [(COOK)2] ilave edilir 

ve kuvvetli alevde 1 saat ısıtılarak (COOK)2 eritilir. Çözelti tamamen berraklaşmca balon 

almarak distilasyon cihazma bağlamr. Distillenen NH3 ayarlı hacmi belli asit çözeltisinde 

toplanır. Bu çözelti de metil kırmızısı kullanılarak NaOH ile titre edilir. 

Hesaplamalar: 

1000 ml N HCİ 14 g azota karşılık gelir. 

Şekil: Kjeldahl distilasyon sistemi 
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SORULAR 

1. Asidimetri ve alkalimetriyi tanımlayınız. 

2. Primer standart madde olarak Na2C03 kullanılarak HCİ ayarlanırken dönüm noktasına 

erişildikten sonra niçin ısıtma işlemi uygulanır? 

3. H3BO3 titrasyonunda ortama ilave edilen gliserolün rolü nedir? Gliserol nötralize 

edilmemişse ne gibi sakıncalar ortaya çıkar? 

4. Amino asitler NaOH ile direkt titre edilebilirler mi? Neden? Deneyin yürümesi için ne 

yapmak gerekir7 Olayı açıklayınız. 

5. Asetilleme ne demektir? Salisillik asidin asetillenmesini formülle gösteriniz. 

6. Büret ve pipet ne amaçla kullanılır? Ne gibi özellikleri vardır ? 

7. Balonjoje ne amaçla kullanılır ? 

ÖRNEK PROBLEMLER 

1) 100 ml 0.1032 N HCİ çözeltisini nötralize etmek için 0.1022 N NaOH çözeltisinden 

ne kadar harcanır ? 

meq Hcı = nıeq Na0H 

N HCİ X V HCİ = N NaOH X V NaOH 

0.1032 x 100 = 0.1022 xVNaOH 

v NaOH = 100.97 ml 

2) 250 ml 0.0955 N asit çözeltisini tam olarak 0.0900 N yapmak için kaç ml su ilave 

etmelidir? 

Seyreltme ile meq sayısı değişmez; yeni hacimle normalitenin çarpımı, ilk hacimle 

normalitenin çarpımına eşittir. İlave edilecek miktara Y dersek, 

N ı x V , = N 2 x V 2 

250.0 x 0.0955 = (250.0 +Y ) x 0.0900 

Y = 15.3 ml su ilave edilmelidir, veya 

Yeni hacim Y ml ise, 

250.0x0.0955 = Y x 0.0900 

Y = 265.3 ml 

İlave edilecek su = 265.3 - 250.0 = 15.3 ml 
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3) 0.286 g Na2C03 0.1040 N 26 ml HC1 ile reaksiyon veriyor. Na2C03 un % saflığını 

bulunuz. 

meqHcı = meqN«2co3 

N h c l X V HC 1 - m g Na2CQ3 

Mol. Ağ / tesir değeri 

0.1040 x 2 6 = mg N^CCh 
106 / 2 " 

mg Na2C03 = 143 mg saf Na2C03 var demektir, 

286 mg da 143 mg safsa 

100 x 

x = 50 mg yani demekki numune % 50 saflıktadır. 

4) 11.400 g sirke 0.5000 N baz ile titre edildiğinde 18.24 ml baz harcanıyor. Reaksiyon 

denklemini yazın ve sirkedeki % CH3COOH miktarını hesaplayın. (Cevap : % 4.8) 

5) 87.50 ml'lik baz çözeltisi 100 ml'ye seyreltiliyor ve yeni normalitesi 0.1220 N 

bulunuyor. Seyreltme işleminden önce çözeltinin normalitesi nedir? ( Cevap: 0.1394) 

6) 1 litre 0.1950 N H2S04'ün normalitesini 0.2000N yapmak için 0.5000 N H2S04 den 

kaç ml ilave etmeliyiz. (Cevap: 16.67 ml) 

7) 0.1200 N NaOH çözeltisinin 1 Litresine ne kadar su ilave edildiğinde karışımın 

normalitesi 0.1000 N olur9 ( Cevap. 200 ml) 

8) 30 ml H2S04, 25 ml 0.6600 N KOH çözeltisini nötralize edebiliyorsa sonuç olarak 

H2S04 normalitesini 0.500 yapmak için aynı asitten alınan 200 ml çözeltiye kaç ml su 

ilave etmek gerekir? (Cevap: 20 ml) 

9) 500 ml'lik bir balona 150 ml 0.200 N H2S04 konulmuştur. Aynı çözeltiye derişik 

H2S04'den işaretli kısma kadar doldurulmuştur. Bu karışımdan sonra çözeltinin 

molaritesi 0.1500 olarak bulunmuştur. İlave edilen derişik H2S04'in normalitesi nedir? 

(Cevap: 0.3429) 

10) Yoğunluğu 1.058 g /cm3 olan %50 saf CH3COOH çözeltisinin normalitesi nedir? 

(Cevap: 8.82) 
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11) Hidrobromik asit çözeltisi % 49.8 HBr ihtiva etmektedir. Çözeltinin yoğunluğu, 

1.515 g/ml dir. 250.0 ml çözeltiden bromürü çöktürmek için kaç gram AgN03 kullanmak 

gerekir? (Cevap: 395.86) 

12) 10.00 g BaCl2.2H20 numunesinden baryumu çöktürmek için % 98'lik d =1.84 g /cm3 

olan H2S04'den kaç ml kullanmak gerekir? (Cevap: 2.23) 

13) Ağırlıkça % 50 saf NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1.53 g/ml dir. Çözeltinin 

normalitesini hesaplayın. 0.1200 N 4 litre NaOH hazırlamak için bu çözeltiden kaç ml 

alınmalıdır? (Cevap: 19.13 N ; 25.1 ml) 

14) 2.5 litre 0.2500 N asit çözeltisi hazırlamak için kaç ml su ve kaç ml 0.2650 N asit 

karıştırılmalıdır? (Cevap: 141.5 ml su ve 2358.5 ml asit) 

15) 5.2460 g numune 500 ml'ye seyreltiliyor. Bu çözeltinin 50 ml'si 42.62 ml 0.2480 N 

asit tarafından nötralize edildiğine göre numunenin alkaiiliğini NaOH cinsinden bulunuz. 

(Cevap: % 80.6) 

16) 0.400 g H2C2O4.2H2O numunesi, 0.3000 N 20 ml NaOH ile tamamen nötralize 

ediliyor. Okzalik asidin % saflığım bulunuz.(Cevap: % 94.5) 

17) 1.00 g CaC03 numunesi üzerine 0.5000 N 35.0 ml HCİ çözeltisi konuyor. Ortamdaki 

fazla HCl'i nötralize etmek için 17.50 ml 0.1000 N NaOH kullanılıyor. Numunedeki 

CaC03 yüzdesini bulunuz.(Cevap: % 78.78) 

18) Molekül ağırlığı 126.1 olan 0.2270 g saf katı asidin titrasyonu için 0.0800 N 45.00 

ml baz gerekir. Bu nötralizasyon reaksiyonunda asit molekül başına kaç proton verir? 

(Cevap: 2) 

19) Na2C03 yardımıyla asit ayarlanmasında 0.5300 g Na2C03 için 20 ml asit harcanıyor. 

Asidin normalitesini, bu asit H2S04 olduğuna göre g/L olarak konsantrasyonunu bulunuz. 

(Cevap: 0.5 N ; 24.5 g/L) 

(C: 12, H 1, O: 16, S: 32, Na: 23, Br: 80, Ag: 108, N. 14, Ba: 137, Cl: 35.5, Ca: 40) 
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3.2. KOMPLEKSOMETRİ 

Tanım: Bir veya birkaç merkez atomu ile buna bağlanmış olan ligant denilen yüklü 

veya yüksüz iyon veya iyon gruplarının veya moleküllerin biraraya getirmiş olduğu yeni 

yapıya KOMPLEKS adı verilir. Eğer merkez atomu bir tane ise buna mononükleer (tek 

çekirdekli kompleks, birkaç tane ise buna polinükleer (çok çekirdekli) kompleks denir. 

Merkez atomuna bağlanmış olan grupların sayısına ligant sayısı (= koordinasyon sayısı ) 

adı verilir. Bir merkez atomu genelde yükünün iki misli sayıda ligant alabilir. Örneğin: 

Ag(NH3)2+'de Ag, +1 değerlikli olduğu için en fazla iki ligant, Cu(NH3)4
2+' de ise Cu, +2 

değerlikli olduğu için en fazla 4 ligant alabilir. 

Eğer bir bileşik elektron vericisi olan birden fazla grup içeriyorsa aynı 

moleküldeki birkaç grup birden aynı metal iyonu ile koordinasyon yapar. Bu şekilde aynı 

ligant üzerindeki birkaç grubun aynı metal iyonu ile koordinasyonu sonunda oluşan 

komplekslere ŞELAT KOMPLEKSİ adı verilir. 

3.2.1. EDTA TİTRASYONLARI 

Pratik uygulamalarda en çok şelatlaştmcı madde olarak EDTA (Etilen Diamin 

letra Asetikasit) kullanılır. EDTA, +2 ve +3 değerlikli iyonlarla 1:1 kompleksler 

oluşturur. EDTA ikisi azot atomlan üzerinde ve dördü karboksil gruplarındaki oksijenler 

üzerinde bulunan altı ortaklanmamış elektron çiftini kullanarak metallerle altı dişli 

(hekzadentat) olacak şekilde şelat kompleksleri verir [Sadece bir ligant merkez atomuna 

bağlanıyorsa buna (Unidentat : tek dişli), iki ligant merkez atomuna bağlanıyorsa (buna 

bidentat : iki dişli), üç ligant merkez atomuna bağlanıyorsa buna (terdentat : üç dişli), 

dört ligant merkez atomuna bağlanıyorsa buna (quadridentat: dört dişli), . ..vb denir], 

EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetikasit): 

h o o c h 2 c c h 2 c o o h 
\ / 
n-ch2-ch2-n 

/ \ 
h o o c h 2 c c h 2 c o o h 
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\ 

EDTA suda çözünmez. Suda çözünmesi için disodyum tuzu içeren 

bileşiğinin kullanılması gerekir. Piyasada bu Komplekson® III, Titriplex® III gibi adlar 

adı altında satılmaktadır. 

hooch2c CH2COOH 
\ / 

N-CH2-CH2-N 2H20 
/ \ 

NaOOCH2C CH2COONa 

Komplekson® III 

(Etilen Diamin Tetra Asetikasit'in disodyum dihidrat tuzu ) 

Bu formülün şematik gösterilişi: Na2H2Y.2H20 

Molekül ağırlığı: 372.24 

EDTA'nın disodyum tuzu +2 ve +3 değerlikli bir çok katyonla çok dayanıklı ve 

suda çözünen iç kompleksler yani şelat bileşikler oluşturur. Kompleks oluşumu daima , 

metal ile EDTA arasında metalin veya katyonun yükü ne olursa olsun 2lf açığa çıkması 

ile olur. Bu nedenle tesir değerliği 2 dir. 

M2' + H2Y2" o M Y + 2H* 

M3l + H 2 Y 2 - o M r + 2H* 

Kimyasal olarak EDTA kısaca h4y şeklinde gösterilir.Burada Y molekülü 4 

protonu çıkarılmış büyük molekülü göstermektedir.Bu molekülün iyonlaşma dengeleri ve 

asitlik sabitleri şu şekildedir: 

H4Y <=> H3Y- + H* Kaı= 1.0 x İCT2 

H3 Y - <=> H2Y2~ + Ff Ka2 = 2.0 x 10~3 

H2Y 2" o HY 3" + i t Ka3 = 6 3 x 10"7 

HY 3 ~ o Y4" +IT Ka4= 5.0 x 10~n 
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Yapılan hesaplamalar sonucu EDTA yada h4y çözündüğü zaman pH: 10 da en fazla 

HY 3_ ve Y iyonları ortamda bulunur. pH =10 ortamında yani, [H"j =:lxlO~10 

ortamında EDTA'nın [ HY : 2/3 EDTA, [ Y4"]: 1/3 EDTA'ya karşılık gelir. 

EDTA ayrıca tıpta da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Metal iyonlarıyla 

kompleks yapabilmesi özelliğinden dolayı tıpta özellikle zehirlenmelere karşı ilk yardımda 

kullanılır. Metal iyonlarıyla olan zehirlenmelerde EDTA zehirlenmeleri önleyen önemli bir 

ajandır. Metal iyonları alan kişiler bu iyonlar kana karışmadan önce EDTA çözeltisi 

içerlerse EDTA mide de metal iyonları ile kompleks oluşturur ve oluşan bu kompleks 

bağırsaklardan atılır böylece metal iyonlarının kana geçmesi önlenmiş olur 

EDTA titrasvonlannda indikatörler: 

Kompleksometrik titrasyonlarda dönüm noktasını saptamak için metal indikatörleri 

kullanılır. Bu indikatörlerin renk değiştirmeleri çözeltide metal iyonunun bulunup 

bulunmamasına bağlı olduğu için bunlara "metal indikatörler" denir. 

Metal İndikatörler aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. 

1- metallerle suda çözünebilen renkli şelat kompleksler meydana getirmelidirler. 

2- bir indikatörün EDTA titrasyordannda metal indikatörü olarak kullanılabilmesi için 

metal iyonu ile yaptığı kompleksin, aynı metalin EDTA kompleksinden daha az dayanıldı 

olması gerekir. 

3- kompleksometrik titrasyonlarda kullanılacak indikatörler titrasyon eğrisinin düşey 

kısmında renk değişterecek maddeler olmalıdırlar. 

Bu olayı daha iyi anlayabilmek için Mg2+ tayinim inceleyelim. Bu tayinde indikatör 

olarak eriokrom siyahı T (erichrom black T) veya kısaca erio T kullanılır. 

Magnezyum tuzu çözeltisi nötralleştirilir, buna pH = 10 tampon çözeltisinden ve 

erio T'den bir kaç damla ilave edilir. Çözeltinin rengi kırmızıdan maviye dönünceye kadar 

ayarlı EDTA çözeltisi ile titre edilir. Titrasyon başmda çözeltide eriokrom T nin Mg ile 

yaptığı kırmızı renkli şelat bileşiği vardır, sisteme EDTA ilave edildikçe metalin EDTA ile 

kompleksi (MY)2-, eriokrom T ile yaptığı kompleks (MInd) den daha dayanıklı olduğu 

için EDTA onu kompleksten çıkarır ve yerine kendisi geçer. 

MInd + H2Y2" -> MY2 + H2Ind 

M = +2 yüklü metal iyonu 
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H2lnd= İndikatör 

Titrasyonun dönüm noktasmda metal iyonunun hepsi EDTA ile kompleks haline geçer ve 

metal indikatörü yani eriokrom siyahı T serbest kalır. Eriokrom siyahı T'nin pH = 10 da 

rengi mavi olduğundan dönüm noktasmda çözelti kırmızıdan maviye döner. 

Kompleksometrik titrasyonlarda kullanılan metal indikatörlere eriokrom siyahı T, 

kalkon, kalsein ve müreksid'i örnek olarak verebiliriz. Bu indikatörlerden eriokrom siyahı 

T; magnezyum, çinko, kadmiyum, kurşun, indiyum, müreksit; kalsiyum, nikel ve demir, 

kalsein ise kalsiyum'un tayininde kullanılır. 

EDTA titrasvonları iki şekilde yapılır. 

1- Direkt titrasyon: 

Bu yöntemde metal tuzlarının sudaki çözeltisi, metalik indikatör yardımı ile ayarlı 

bir sodyum EDTA çözeltisi ile titre edilir. Bu reaksiyonun sonuna kadar cereyan etmesi 

için titrasyon , bazik ortamda ve genellikle pH = 10 olan amonyaklı tampon çözeltilerde 

yapılır. Bu yöntem, pH = 10'da hidroksitleri halinde çökmeyen ve EDTA ile sağlam şelat 

bileşikleri meydana getiren katyonların tayinine uygulanabilir; Örneğin; Mg, Ca, Sr, Ba, 

nadir toprak elementleri (lantanitler),Th , Fe(ffl), Co, Cu, Pb, Bi. Katyonların bu 

yöntemle titre edilebilmesi için gerekli olan diğer bir şart ise uygun bir indikatörün gerekli 

olmasıdır. 

2- îndrekt titrasyon: 

Bazı metaller EDTA ile pH =:10 da hidroksitleri halinde çöktüklerinden direkt 

olarak titre edilemezler. Bunun için metal yeterli derecede düşük pH'larda EDTA'nm 

aşırısı ile muamele edilir. Sonra çözelti tamponlanarak yüksek bir pH'a ayarlanır. 

EDTA'nın fazlası ayarlı Zn2+ veya Mg2+ ile uygun indikatör kullanılarak titre edilir. 

meqMetoi = mecjEDTA ~ meq Mg2+ veya meq zn2f 

Bu tayinde titre edilecek metal önce EDTA ile kompleksleştirildiği için sonradan pH 

yükseldiğinde çökmez ve indikatör reaksiyonu üzerine bir etkisi olmaz. Bu yöntem Co, 

Ni, Cu, Al, Fe, Ti ve diğer bazı metallerin tayininde kullandır. 

0.1 M EDTA çözeltisinin hazırlanması: 

EDTA suda az çözündüğünden ayarlı çözeltisi disodyum tuzundan Na2H2Y.2H20 

hazırlanır. Bu madde 80°C de kurutularak rutubeti giderildikten sonra 
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CıoH^NazOs^HzO bileşiminde tuz elde edilir. Molekül ağırlığı 372.24 olan bu 

maddeden 0.1 M hazırlamak için 37.22 g tartılır, suda çözülür ve litreye tamamlanır. 

Ayarlı çözelti olarak 0.1 N EDTA çözeltisi de kullanüabilir, bu taktirde aynı tuzdan 18.61 

g tartılır ve litreye tamamlanır. Etilen diamin tetra asetik asit disodyum tuzunun eşdeğer 

ağırlığı molekül ağırlığının yansıdır. 

0.1 M EDTA çözeltisinin ayarlanması: 

EDTA çözeltisi molaritesi belli Ca2+ çözeltisine karşı ayarlanır. Bu amaçla erio T 

indikatör olarak kullanılır ve ortam bazik olmalıdır. 

Deneyin yapılışı: 

10 ml 0.1 M Ca2+ çözeltisi alınır. Üzerine 10 ml pH = 10 tamponu, yaklaşık olarak 

90 rnl distile su ve 2 damla Eriokrom siyahı T indikatör çözeltisi ilave edilerek EDTA ile 

mavi renge kadar titre edilir. 

Hesaplamalar: 

MÇ,2+X VO 2 + = MRDTA X VEDTA 

4 - 4 - 4' 4' 

0.1 M 10 ml bulunur büretten okunur 

Bu hesaplama EDTA nm metal iyonlan ile 1:1 kompleks oluşturması dolayısıyla eşit mol 

sayılarında reaksiyona girmelerindendir. Çözüm meq. 1ar cinsinden de yapılabilirdi. 

Kalsiyum + Magnezyum karışımının EDTA Be titrasvonu: 

Bu yöntem yüksek fosfat içeriği olan ve % 2'den daha az Mg 2+ içeren 

numunelere uygulanamaz. 

Reaktifler: 

a) pH = 10 Tampon çözeltisi: 

67.5 g nh4cı 200 ml suda çözülür, üzerine 570 ml nh4oh üave edüerek hacim 

1 litreye distile suyla tamamlanır. 
b) Eriokrom siyahı T indikatör çözeltisi (eriochrom black T): 

0.2 g indikatör, 2 g hidroksilamin HCİ içeren 50 ml metanolde çözülerek 

hazırlanır. 

c) Katı kalsein indikatörünün hazırlanması (calceine): 
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0.2 g kalsein + 0.12 g timolftalein + 20 g potasyum nitrat'ın havanda iyice ezilip 

karıştırılması ile hazırlanır. 

d) % 0.l'lik standart EDTA çözeltisinin hazırlanması: 

3.72 g Na2EDTA.2H20 (EDTA disodyum tuzu veya sodyum edetat) 1 L suda 

çözülerek hazırlanır. Standart kalsiyum çözeltisine karşı standardize edilir. 

e) Standart kalsiyum çözeltisinin hazırlanması: (1 mg/ml) 

Önceden 285 °C'de iki saat süreyle kurutulmuş olan kalsiyum karbonattan 1 g 

hassas olarak tartılır ve 1 litrelik bir balonjojeye alınır Üzerine çözünene kadar 1/10'luk 

HCI ilave edilirek ısıtılır (Isıtılmayla karbondioksit ortamdan uzaklaştırılır) Daha sonra 

hacim 1 litreye bidistile suyla tamamlanır. 

EDTA çözeltisinin molaritesinin ayarlanması: 

300 mililitrelik bir erlenmayere standart kalsiyum çözeltisinden bir pipet 

yardımıyla 10 ml hassas olarak alınır Üzerine 90 ml su ve iki damla taze hazırlanmış 

eriokrom siyahı T indikatörü üave edilerek % 0.l'lik EDTA ile mavi renge kadar titre 

edilir. 

Hesaplamalar: 

Mca2+ x Vca2+ = MeDTA X VedTA 

•i- 4- i i 

(1 mg/ml) 10 ml bulunur büretten okunur 

Kalsiyum* un tayini: 

300 ml'lik bir erlenmayere tayini yapılacak çözeltiden 1 ml alınıp 100 ml'ye distile 

suyla tamamlanır. Üzerine 1 N NaOH' den 5 ml ilave edilerek pH>12.5 yapılır. Bir spatül 

ucu katı kalsein indikatörü (çok çok az) üave edilerek % 0.l'lik EDTA ile mavi renge 

kadar titre edilir (A ml ). 

Kalsiyum + Magnezyumdun toplam tayini: 

300 ml'lik bir erlenmayere tayini yapılacak çözeltiden 1 ml alınıp 100 ml'ye distile 

suyla tamamlanır. Üzerine pH = 10 tamponundan 10 ml ilave edilir. İki damla taze 
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hazırlanmış eriokrom siyahı T indikatörü ilave edilerek % 0.1'lik EDTA ile mavi renge 

kadar titre edilir (B ml). 

A ml: Ca2+ için harcanan EDTA miktarı 

B ml: Ca 2+ ve Mg 2+ için harcanan EDTA miktan 

C ml = (B - A) = Mg 2+ için harcanan EDTA miktan 

İmi 0.01 M EDTA 0.4008 mg Ca 2+ eşdeğerdir. 

İmi 0.01 M EDTA 0.2432 mg Mg 2+eşdeğerdir. 

Hesaplamalar: 
a) Kalsiyum için: 

m e q c 2 + = meq EDTA 

mg Ca2+ / (40 / 2) = N EDTA X VA 

mg Ca2+ / 20 = N EDTA x VA 

x — t (mg) / z (mg) x 100 = ... Sonuç % cinsinden bulunur. 

Aynı işlem Mg 2+ içinde yapılır. 

Suyun sertlik derecesinin tayini: 

Suyun sertliği başlıca kalsiyum ve magnezyum iyonlarından ileri gelir. Bu metallerin 

bikarbonatlı tuzlan geçici sertliği oluşturur. Kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlan 

suda çözünürler. Ancak kaynatma ile çözünmeyen tuzlara dönüşerek "kazan taşı" denilen 

karbonat çökeltisini oluştururlar. Böylece kalsiyum ve magnezyum karbonattan ibaret 

olan bu çökelti kapların içinde kazan taşlarım borularda da tıkanmalan meydana getirir. 

Sonucu % cinsinden bulmak istersek 

1 ml de bulunan Ca2+ miktarına z (mg) dersek 

z (mg)'da 

100 de 

t (mg) varsa (hesapla bulunan miktar) 

X 
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Ca(HC03)2 CaC03 i + C02 + H20 

Mg(HC03)2 -> MgC03 i + C02 + H20 

Kalsiyum ve magnezyumun sülfat ve silikat tuzlan ise kalıcı sertliği oluştururlar. 

Kalsiyum ve magnezyum klorürler (CaCl2, CaCl2) ile nitratlar [Ca(N03)2, Mg(N03)2 ] ise 

suya sertlik vermede çok az rol oynarlar. Toplam sertlik ise iki sertliğin toplamına eşittir. 

Yani; 

Toplam sertlik = Geçici sertlik (HC03") + Kalıcı sertlik (S04
2 ') 

Suyun sertliği "sertlik derecesi" ile ifade edilir. Ülkemizde sertlik derecesi olarak 

Fransız sertlik derecesi kullanılmaktadır. 1 Fransız sertlik derecesi (FS°) "litrede 10 mg 

CaC03 veya 8.4 mg MgC03 içeren suyun sertliği" olarak tanımlanır. Toplam sertlik 

derecesi 0 - 7 FS° arasında bulunan sular yumuşak ve çok tatlı sular, 7 - 1 4 FS° arasında 

bulunan sular yumuşak, 14 -22 FS° arasında bulunan sular oldukça sert ve 22 FS° den 

daha fazla olan sular çok sert sular olarak vasıflandırılır. İçilecek iyi sulann (memba 

sulan) toplam sertliklerinin 5 - 1 0 FS° arasında olmalıdtr. 

Su sertliğinde kullanılan diğer tanımlar: 

1 Alman derecesi (AS°) "litrede 10 mg CaO veya 7.14 mg MgO içeren su sertliğinin" 

karşılığıdır. 

1 İngiliz derecesi (IS0) ise "litresinde 10 mg CaC03 ve 0.7 litrede 10 mg CaC03 

içeren su sertliği" olarak tanımlanır. 

Amerikalılar ise litrede 1 mg CaC03 içeren su sertliğini birim olarak kabul ederek "1 

sertlik derecesi = 1 ppm" olarak tanımlarlar. 

DENEY: Suyun sertliğinin tayini: 

1) 25 ml su numunesine 5 ml pH = 10 tampon çözeltisi, 5 damla eriokrom siyahı T 

ilave edip kırmızdık tamamıyla kaybolup benak bir mavi renk meydana gelinceye kadar 

0.1 M EDTA ile titre edilir. Bu sırada erlene dairesel bir karıştırma uygulanıp çözeltinin 

kabın çeperlerine şıçraması önlenir ve kabın çeperleri su ile yıkanmamalıdır. Bu işlemle 

numunedeki Ca2+ + Mg2+ iyonlan dolayısıyla toplam sertlik tayin edilmiş olur. Sonuç: 

a) g/L olarak CaO 

b) g/L olarak CaC03 cinsinden hesaplanır. 

(1 ml 0.1 M EDTA = 10 mg CaC03'e eşdeğerdir). 
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V ml.O.1 M EDTA V x 10 mg CaC03 

25 ml numunede V x 10 mg C&CCh 

1000 ml de V x 10x1000 mg CaC03 
25 

2) Kalıcı sertlik tayini: 

25 ml su numunesi 600 ml lik bir behere konulup sıçramamasına dikkat edilerek 

hafif ateşte 20-30 dakika kaynatılır. Soğutup 250 ml'lik bir balonjojeye süzülür. Süzgeç 

kağıdı yıkanmamalıdır. Distile su ile 250 ml'ye tamamlayıp 25 ml çekilir ve toplam 

sertliğin tayinindeki işlemler uygulanır. Bu sırada geçici sertliği oluşturan CaCHCC^ ve 

Mg(HC03>2, CaC03 ve MgC03 halinde çöküp ayrılmış olduğundan bu ikinci işlem 

sırasında tayin edilen sertlik kalsiyum ve magnezyumun sülfat ve klorür tuzlarına tekabül 

etmektedir. Sonuç g/L olarak CaCCh cinsinden hesaplanır. (Ca:40, C: 12, 0:16 ). 

3) Geçici Sertlik: 

Toplam sertlik - kalıcı sertlik = Geçici sertliği vermektedir. 

4) Kalsiyum Tayini: 

25 ml numune 250 ml lik bir erlenmayere konur. 5 ml dietilamin ve 5 damla 

calcon indikatörü damlatılır Dietilamin çözeltiyi pH = 12.5'a tamponlar, bu da ortamdaki 

magnezyumun Mg(OH>2 halinde çökmesini sağlar. Ortamda kalan kalsiyum iyonları 

EDTA ile renk kırmızıdan maviye dönünceye kadar titre edilir. Eşdeğerlik noktasına 

doğru erlen sürekli çalkalanır (dairesel bir hareketle). Kabın çeperleri yıkanmamalıdır. 

Deney 1 'deki sarfiyattan Deney 4' deki sarfiyat çıkarılırsa aradaki fark S5 = Sı - S4 ml 

magnezyuma karşılık gelmektedir. 

S5 x NEDTA— meq Mg2+ olur ve buradan g/L olarak Mg2+ iyonu konsantrasyonu hesaplanır 

veya sonuç g/L olarak MgO olarak verilir (Mg:24, 0:16). 

ÖRNEK PROBI.FMI .FRr 

1) 0.1 M 500 ml EDTA 2Na.2H20 çözeltisi nasd hazırlanır? 

1000 ml 1 M EDTA 2Na.2H20 çözeltisi için 372.24 g gerekir 

1000 ml 0.1 M " 37.22 g 

500 ml 0.1 M " " 18.61 g gerekir. Yani 
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18.6 g EDTA 2Na.2H20 tartılır, 500 ml lik bir balonjojeye alınarak distile suda çözülür 

ve hacim tamamlanır. 

2) 20 ml CaCl2 numunesi su ile 100 ml ye seyreltilip 30 ml si 0.1 M EDTA çözeltisi ile 

titre ediliyor ve 14 ml standart çözelti harcanıyor. CaCl2 numunesinin konsantrasyonunu 

g/L olarak bulunuz? 

20 ml CaCl2 çözeltisi -> 100 ml ye seyreltildiğine göre 

x 30 ml 

x = 6 ml CaCl2 (30 ml seyreltilmiş numunede gerçekte 6 ml CaCl2 ve 24 ml su vardır) 

meq CaCl2 = meq EDTA 

6 X M c . c i 2 = 0 . 1 x 1 4 

M c»ci2 = 0.2333 

C = M Caci2 X Mol.ağ. C a c i 2 = 0.2333 x 111 = 25.9 g/L olarak bulunur. 

3) Bir EDTA çözeltisinin 5 ml si 6.0 mg CaC03 ile kompleksleşir. EDTA'mn 

normalitesini bulunuz? 

meq CaC03 = meqEDTA 

m g c a c o s / Eşd.ağ = N x V 

6/(100/2) = N x 5 

N = 0.0240 olarak bulunur. 

SORULAR 

1) İç kompleks ne demektir? 

2) EDTA titrasyonlannda Bi3+ , Mg2+ , Ca2+ 'm tesir değerliğini EDTA ile verdiği 

reaksiyotılan yazarak gösteriniz? 

3) EDTA titrasyonlannda kullanılan indikatörler hangi özelliği taşımalıdır? 

(reaksiyon mekanizması yazılarak açıklanacaktır.) 

4) Suda geçici ve kalıcı sertlik ne demektir? Nasıl tayin edilir? 

5) 500 ml 0.01 M EDTA çözeltisi hazırlamak için iki mol billur suyu içeren etilen diamin 

tetra asetikasitin di sodyum tuzundan kaç gram almak gerekir? (Cevap: 1.86 g ) 
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6) EDTA nedir? Ca2+ ile verdiği reaksiyonu yazınız? 50 ml su numunesi için 28.60 ml 

EDTA çözeltisi sarfedilmektedir. EDTA çözeltisinin 1 ml si 1.00 mg CaCCVa karşılık 

gelmektedir. Sudaki Ca2+ miktarını CaO olarak hesaplayınız? (Cevap: 0.320 g/L ) 

7) EDTA titrasyonlannda ortamın pH'ı çok önemlidir. Neden? 

8) EDTA çözeltisinin ayarlanmasında primer standart olarak CaC03 kullanılmaktadır Bu 

amaçla 0.160 g CaC03 tartılmış, üzerine HC1 ilave edilerek tümüyle çözülmesi 

sağlanmıştır. Daha sonra ortam tamponlanarak 15 ml EDTA sarfedilerek titre edilmiştir. 

EDTA'nın normalitesini bulunuz? (Cevap: 0.2133 N ) 

9) Standart CaCl2 çözeltisi 2.0 g CaC03'ı HC1 de çözüp hacminin 250 ml ye 

tamamlanması ile hazırlanmıştır. 25.00 ml Ca2+ çözeltisi için 22.62 ml EDTA çözeltisi 

harcandığına göre 1 ml EDTA çözeltisinin kaç mg CaC03 'a eşdeğer olduğunu 

bulunuz?(Cevap: 8.84 mg/ml) 

10) 2 L 1 N EDTA çözeltisi hazırlamak için EDTA'nın disodyum dihidrat tuzundan kaç 

gram alınmalıdır?( Cevap: 372 g) 

11) EDTA çözeltisinin 20 ml si ile 10 mg CaC03 reaksiyona girdiğine göre EDTA'nın 

molar konsantrasyonunu bulunuz? (Cevap: 0.005 M) 

12) EDTA çözeltisinin 1 ml si litresinde 0.250 g MgCl2 içeren bir çözeltinin 10 ml si ile 

kompleks oluşturmaktadır. Bu EDTA çözeltisinden 100 ml kuyu suyunun sertliğini tayin 

için 8.60 ml harcandığına göre suyun sertliğini mg CaC(V100 ml cinsinden ifade ediniz? 

(Cevap: 22.63 mg /100 ml) 

13) EDTA ile Ca titrasyonunda sonuç 0.400 g CaO olarak verilmiştir. Sonucu CaC03 

cinsinden bulunuz? (Cevap: 0.714 g) 

14) 1 ml lik Ni2+ çözeltisi üzerine 15 ml 0.01 M EDTA çözeltisi üave ediliyor. EDTA'nın 

fazlası 4.30 ml 0.015 M Mg2+ çözeltisi ile geri titre ediliyor. Ni2+ çözeltisinin 

normalitesini bulunuz? (Cevap. 0.0855 M) 

15) Mililitresinde 1.36 mg CaS04 içeren bir çözeltinin 50 ml si 0.2 M EDTA çözeltisi ile 

titre edilmektedir. Kaç ml EDTA çözeltisi harcanır? (Cevap: 5 ml) 

16) Bir EDTA titrasyonu sonucunda numunedeki magnezyum miktan MgS04 cinsinden 

0.180 g/L olarak verilmiştir. Bu sonucun MgO cinsinden değeri kaçtır? (Cevap: 0.06 

g/L) 
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17) 0.1 M EDTA çözeltisi ile CaCl2 ve MgCl2 içeren çözeltiden 25 ml bir erlenmayere 

alınıp titre ediliyor ve titrasyon sonucu 40 ml EDTA harcanıyor. Aynı numuneden diğer 

bir kaba 25 ml alınıp İN NaOH çözeltisi ile Mg2+ iyonlarının pH=12 de çöktürülmesinden 

sonra yapılan titrasyon sonucu 24.00 ml EDTA harcanıyor. MgCl2 konsantrasyonunu 

g/L olarak hesaplayınız? (Cevap: 6.08 g/L) 

18) Eriokrom siyahı T yi indikatör olarak kullanmak suretiyle uygun pH'da EDTA ile 

yapılan Ca2+ tayininde ortamda renk dönüşümü kırmızıdan maviyedir. Eriokrom T nin 

pH = 10 da rengi nedir? 

19) 50 ml su numunesi 28.50 ml EDTA çözeltisi ile titre ediliyor. EDTA'nın her ml si 1 

mg CaC03'a eşdeğer olduğuna göre suyun toplam sertliğini mg/L CaC03 olarak 

bulunuz? (Cevap: 576 mg/L) 

Sorularla ilgili atom ağırlıkları aşağıdadır. 

(C =12, H =1 ,0 =16, Na = 23, N=14, Ca = 40, Cl = 35.5, Mg = 24) 

3.2.2. SİYANO ARJANTİMETRİ 

Tanım: Ag+ iyonları yardımıyla CİNT iyonlarının miktarının tayin edilmesine yarayan bir 

yöntemdir. 

Yöntemin esası: Kompleks oluşumuna dayanan ve kantitatif olarak yürüyen 

reaksiyonlardan yararlanarak, bazı maddelerin miktar tayinlerini yapabiliriz. Siyano 

aıjantimetri'de böyle bir reaksiyona dayanır. 

Bu yöntemde bir gümüş tuzu çözeltisindeki Ag+ iyonlarının siyanür çözeltisindeki CN" 

iyonları ile dayanıklı ve suda çözünen alkali disiyanoaıjantat kompleksi vermesi esastır. 

Ag+ + 2 CN" Ag(CN)2~ (esas reaksiyon) 

Titrasyon esnasında siyanür çözeltisine, büretten gümüş nitrat çözeltisi 

damlatıldığında damlanın çözeltiye karıştığı noktada bir çökelti meydana geldiğini, fakat 

çözelti karıştırılınca bunun çözündüğü görülür. Burada önce gümüş siyanür oluşmakta, 
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fakat çözeltide siyanür iyonları aşın olduğundan Ag+ bunlarla çözünen kompleksini 

vermektedir. 

Ag+ + O T AgCN 

AgCN + C K Ag(CN>2_ (çözünür) 

veya toplam denklemi yazarsak 

2 KCN + AgNO3 -> K[Ag(CN)2] + KN03 

Titrasyon esnasında siyanür iyonlarının hepsi , bu şekilde bağlandıktan sonra 

çözeltiye ilave edilen ilk damla gümüş nitrat çözeltisiyle gelen Ag+ iyonlan aşağıdaki 

denkleme göre beyaz renkli gümüş siyanür çökeleğini meydana getirir. 

Ag+ + Ag(CN)2~ -» 2AgCN i veya Ag[Ag(CN)2] (indikatör reaksiyonu) 

o halde AgCN çökeleğin meydana getirdiği çalkalamakla kaybolmayan bulanıklık bize 

titrasyonun sonunu gösterir. Fakat bu bulanma anı dönüm noktasından daha önce 

meydana çıkar. Zira reaksiyonun dönüm noktasına doğru oluşan siyanürün ortamdaki 

kansantrasyonu oldukça düşmüş bulunan siyanür iyonlarının aşınsı ile kompleks verip, 

çözünmesi oldukça güçtür. Onun için 1851'de J. Von Liebig'in geliştirdiği bu metodu 

1893 de G.Deniges daha da geliştirmiştir. Deniges'in metoda getirdiği yenilik ortama 

uygun miktarlarda amonyak ve potasyum iyodür ilavesidir: 

Gümüş siyanür kompleksi, Ag(CNV, gerek Agl ve gerekse Ag(NH3>2+ 

bileşiklerinden daha sağlam olduğu için ortamdaki siyanür iyonu konsantrasyonu çok 

düşünceye kadar Ag(CNV kompleksi oluşur. Dönüm noktası yakınında NH3 

konsantrasyonu fazlalığından dolayı 

Ag[Ag(CN)2] + 4 NH3 o 2 Ag(NH3)2++ 2 CnST 

Reaksiyonu cereyan eder ve dönüm noktasına vanhncaya kadar hiç bir çökme 

olmaz, ama dönüm noktasına varıldığında Ag+ iyonlan konsantrasyonu oldukça yükselir. 

Bu anda amonyakta çözünmeyen Agl çökeleği oluşur ve bu olay titrasyonun sonunu 

gösterir. 

Dikkat: 

Çözeltiye ilave edilen amonyak ve potasyum iyodürün uygun miktarlarda olması 

lazımdır. Aksi takdirde gümüş iyodür dönüm noktasından önce ve sonra çöker. 



Yöntemin uygulaması: 

KCN çözeltisinin 0.1 N AgN03 ile tayin edilmesidir: 

Genellikle tayinler için ayarlı gümüş nitrat ve potasyum siyanür çözeltileri 

kullanılır. Gümüş nitrat çözeltisi, gümüş nitratın distile suda çözünmesi ile direkt olarak 

hazırlanır, potasyum siyanür çözeltisinin normalitesi ise ayarlı gümüş nitrat çözeltisi ile 

tayin edilir, çünkü potasyum siyanür çözeltisini direkt olarak hazırlamak mümkün 

değildir. 

A) Yaklaşık olarak 0.1 N KCN çözeltisinin hazırlanması: 

Ag+ + 2 CİNT ->Ag(CNy 

Siyano aıjantimetride yukarıdaki esas reaksiyona göre 1 mol Ag+ , 2 mol CN~ile 

reaksiyona girdiğinden 1 eşdeğer gram Ag+'e 1 eşdeğer gram yani 2 mol CN karşılık 

gelmektedir. Bu nedenle siyanürün tesir değerliği 1/2 dir. Siyanürün tesir değerliği 1/2 

olduğu için potasyum siyanürün eşdeğer ağırlığı molekül ağırlığının iki katı olur. Bu 

durumda potasyum siyanürün eşdeğer ağırlığı 130 olur. 

KCN için Eşd. ağ. = Mol. Ağ. x 2 = 65 x 2 = 130 

Buna göre 15 g KCN bir litrelik bir balonjojeye konularak biraz distile suda çözülür. 

Çözeltiye 50 ml Na2C03 çözeltisi ilave edilerek çözeltinin dayanıklı olması sağlanır ve 

hacim bir litreye tamamlanır. 

B) Tayin işlemi: 

Bir erlenmayere 20 ml tayini yapılacak KCN çözeltisi ilave edilir. Üzerine 10 ml 

amonyak (1:1 oranında seyreltilmiş), 2 ml % 10 luk KI çözeltisi ve 75 ml civarında distile 

su konularak ayarlı AgN03 ile titre edilir. Soluk san renkli bulanmanın kalıcı olduğu 

nokta titrasyonun sonudur. 

Hesaplamalar: 

Yukarıda da belirtildiği gibi titrasyona esas teşekkül eden 

Ag+ + 2 CN -» [ Ag(CN)2 ] " veya tam yazarsak 

AgN03 + 2 KCN -» K[Ag(CN)2] + KN03 denklemlerinden de anlaşdacağı üzere 

siyanürlerin eşdeğer ağırlığı formül ağırlıklarının iki katıdır.Bunu dikkate alarak 

hesaplarımızı şöyle yaparız. 

Numune hacmi : Sı 

Numune normalitesi : Nı 
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Reaktif hacmi : S2 ml 

Reaktif normalitesi : N2 

SıxNı=S 2 xN 2 

C= Nı x Eşdeğer ağırlık ( g/L olarak konsantrasyon bulunur) 

Not: 

-Siyanür çözeltileri amonyak çözeltileri ile karıştırılarak lavaboya dökülebilir. Asitli 

ortamda: CN~ + îT HCN gazı açığa çıkar. Bu gaz zehirlidir. 

-Siyanür çözeltisi pipetle çekilirken dikkat edilmeli, elde bulunan kesik ve çatlaklarla 

temas ettirilmemelidir. 

-Artan AgNÛ3 çözeltileri şişelere boşaltılmalıdır. 

ÖRNEK PROBLEMLER; 

1) % 5 saf KCN numunesinin 2.5 gramı 0.0998 N AgN03 çözeltisi ile titre edildiğinde 

kaç ml AgNCh çözeltisi harcanır? 

KCN'ün Eşd.ağ.= 65 / (1/2) = 130 

2.5 g KCN numunesinin % 5'i saftır. 2.5 x 5 / 100 = 0.125 g = 125 mg 

rneqKCN = meqAgNO? 

mg KCN/Eşd.ağ. = N AgN03 X V AgN03 

125/ 130 = 0.0998 x V 

V = 9.63 ml AgNO? harcanır. 

2) Siyanoaıjantimetrik tayinde kullanılmak üzere hazırlanan 250 ml 0.3000 N NaCN 

çözeltisinde kaç gram NaCN vardır? 
MAN.CN = 49 g => Td =1/2 Eşd.ağ. = MA /Td = 49 /(1/2) = 98 g 

1000 ml İ N NaCN de 

1000 ml 0.1 N NaCN 

1000 ml 0.3 N NaCN 

250 ml 0.3 N NaCN 

98 g vardır 

9.8 g 

3 x 9.8 g " 

3 x 9 . 8 / 4 = 7.35 g vardır 

SORULAR 

1) Siyano aıjantimetrinin ana prensibi nedir? 
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2) Liebig metodu ile siyanür tayinini kısaca anlatınız? Esas reaksiyonu ve indikatör 

reaksiyonu yazınız? Bu titrasyonda kullanılan siyanür çözeltisinin molaritesi ile 

normalitesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 

3) Liebig metodunda Deniges'in yaptığı modifikasyonu açıklayınız? 

4) Sodyum siyanür çözeltisinden alman bir numunenin AgN03 ile titrasyonunda 

bulanıklık meydana gelinceye kadar 26.05 ml AgN03 sarfedilmiştir, AgN03'ın 1 

litresinde 8.125 g AgN03 bulunmaktadır. Titre edilen numunedeki gram NaCN miktarını 

hesaplaymıız? (Cevap: 0.128 g ) 

5) 10.00 ml NaCl çözeltisine 50.00 ml 0.6200 N AgN03 çözeltisi ilave edildikten sonra 

geri titrasyon için 13.00 ml 0.1510 N NH4SCN sarfedilmiştir. NaCl çözeltisinin 1 

litresindeki NaCl miktarım gram olarak hesaplayınız? Reaksiyon denklemlerini yazınız? 

(Cevap: 170 g/L NaCl) 

6) Liebig yönteminde kullanılmak üzere hazırlanan 500.00 ml 0 2400 N NaCN 

çözeltisinde kaç gram NaCN vardır? (Cevap: 11.76 g) 

7) % 39 saf KCN numunesinin 0 300 g'ı 0.0901 N AgN03 ile titre edildiğinde kaç ml 

AgN03 harcanır? (Cevap: 9.99 ml ) 

8) 3.26 g KCN ün 1000 ml çözeltisinin Ni2+ + 4CN" Ni(CN)4
2" reaksiyonuna göre 

normalitesi nedir? (Cevap: 0.025 N ) 

9) KCN içeren numunenin AgN03 ile titrasyonunu yaptıktan sonra çözeltiyi lavaboya 

dökerken neden çözeltinin içine NH4OH ilave edilmelidir? 

10) Saf olmayan 0.200 g NaCN numunesi üzerine 0.1 N AgN03 tan 15 ml ilave ediliyor. 

Ortamdaki AgN03 ın aşırısını geri titre etmek için de 0.05 N KSCN den 20 ml gerekiyor. 

Numunedeki NaCN yüzdesini bulunuz? (Cevap: % 24.5) 

11) Laboratuvarda AgN03 çözeltisi ile çalışırken neden mümkün olduğu kadar az ışıkta 

veya ışıktan korunmuş bir büret ile çalışmak gerekir? 

12) 10.00 mmol KCN içeren çözeltiyi titre etmek için 0.1 N AgN03 tan kaç ml harcanır? 

(Cevap: 3.85 ml) 

13) Siyanoaıjantimetrik tayinde kullanılmak üzere hazırlanan 300 ml 0.5500 N NaCN 

çözeltisinde kaç gram NaCN vardır? (Cevap: 16.2 g ) 

(C. 12, H: 1, O. 16, N: 14, K: 39, Na: 23, Cl: 35.5) 
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3.3. ARJANTİMETRİ 

Tanım: 

Kantitatif çökelek veren reaksiyonlardan yararlanarak gravimetrik olarak miktar tayini 

yapılabilir. Bu tip reaksiyonlarda gümüş iyonu çoğu kez ya aranılan maddedir veya 

titrasyon maddesidir. Bu nedenle gümüş iyonunun işe karıştığı kantitatif çökelek 

meydana getirilmesi reaksiyonlarına dayanan miktar tayini işlemlerine Arjantimetri 

diyoruz. Bu yöntemde, AgNC>3'ın ayarlı bir çözeltisini kullanarak halojenürlerin (florür 

hariç) tayinleri yapılabilir, çünkü halojenürler gümüş iyonlan ile kantitatif bir reaksiyon 

sonunda, çözünmeyen, formülü bilinen bileşikler verirler. 

Bu yöntemle yapılan bazı tayin işlemleri aşağıda gösterilmiştir: 

MOHR YÖNTEMİ İLE KLORÜR TAYİNİ 

Ydntemin Esası: 

Klorür iyonlan gümüş iyonlan ile kantitatif çökelekler verirler. 

Ag+ + c r -> AgCİ i (beyaz) 

Ayarlı gümüş nitrat çözeltisinin hazırlanması: 

1 Normal AgNC>3 , i t r e d e 1 eşdeğer gram AgNC>3 (170 g) içerir. Çözeltiyi 

hazırlamak için 220°C'de 5 dakika tutulmuş AgNC>3 kullanılır. 170 g AgN03 1 litrelik 

balonjojede 500 ml suda çözülür, çözelti iyice çalkalandıktan sonra litreye tamamlanır. 

Penevin yapılısı: 

Bürete, ayarlı AgNC>3 çözeltisi konulur. Bununla, C1 numunemiz titre edilir. 

Reaksiyonun sonunu anlamak için ortama K2Cr04 ilave edilir. Ortamdaki bütün Cl~ 1er 

Ag+ iyonlan ile AgCİ halinde çöktükten sonra ortamda bulunan Ag+ iyonlan yine 

ortamda bulunan CrO^- ile birleşerek çözünmeyen, kırmızı renkli Ag2Cr04 çökeleğinin 

meydana gelmesine neden olurlar ki bu kırmızı renk bize reaksiyonun sonunu gösterir. 
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Titrasyon esnasında çözeltideki klorür iyonu konsantrasyonu kromat iyonu 

konsantrasyonundan çok fazla olduğundan önce gümüş klorür çöker ve ancak çözeltideki 

klorür iyonu dolayısıyla gümüş molar konsantrasyonu doymuş bir gümüş klorür 

çözeltisindeki değere yani 10"5 mol/lt'ye ulaşınca (KspAgCl = [Ag+] [Cl ] = 10"10 

olduğuna göre; [Ag+] = [Cl~] = 10"^ M olacaktır) kırmızı renkli gümüş kromat 

çökelmeğe başlar, böylece eşdeğerlik nokta tesbit edilir. Gümüş kromatin hemen 

eşdeğerlik noktası aşılır aşılmaz çökmesi için çözeltideki kromat konsantrasyonu 0,02 M 

olmalıdır. Bunu şöyle hesaplıyoruz : 

K s p Ag2Cr04 = [Ag+]2 . [Cr042-] = 2.10-12 

[Cr04
2"]= 2.10-12/ (10-5)2 

[Cr04
2"] = 0.02 M 

Mohr yöntemiyle çakşırken ortamrn pH'ı 6,5 - 7,5 arasında olmalıdır. pH'nın düşmesi 

Ag2Cr04'ın çözünürlüğünü arttırır, yükselmesi ise gümüşü oksit halinde çöktürür. 

Ortamda alüminyum, demir, bizmut veya kalay iyonları varsa hidroksitleri halinde çöker. 

Bu sınırlamalar yöntemi kullanışlı olmaktan çıkarır. 

Yöntemin uygulanması: 

Çözelti asidik ise çözeltiye karıştırılarak CaC03 ilave edilir. Çözelti bazik ise, nitrik 

asit damla damla ilave edilerek hafifçe asitlendirilir. Sonra asidin fazlası CaC03 ile 

nötralize edilir. Çözelti nötral ise; tayin doğrudan yapılabilir İndikatör K2Cr04 dır. 

Titrasyon sonunda AgN03'ın fazlası ile kırmızı bir renk verir. 

Bir behere 10 ml tayini yapılacak numune (NaCl) çözeltisi 20 ml distile su ve 2 damla 

%10'luk K2Cr04 çözeltisi konur. Elde edilen karışım kırmızı renk meydana gelinceye 

kadar AgN03 ile titre edilir. 

Hesaplamalar: 
Titrasyonda V ^ , N, normal AgNÛ3 harcanmışsa = V x N , meq NaCl'e karşı geliyor 

demektir. Buna göre numunedeki NaCl miktan; 

CNaci ^ meq NaCl x 58,5 mg/L olarak bulunur 
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CHARPENTIER-VOLHARD YÖNTEMİ İLE KLORÜR TAYİNİ 

Yöntemin Esası: Farmasötik önemi olan maddelerin miktar tayinlerinde Volhard 

yöntemi diğer aıjantimetrik yöntemlerden daha çok kullanılır. Nitrik asitli ortamda, tayin 

edilecek halojenür numunesine 0,1 N AgNC>3 çözeltisinin hacmi bilinen aşırısı konur. 

Halojenür, gümüş halojenür şeklinde çöker. AgNC>3 çözeltisinin geri kalan miktan KSCN 

çözeltisi ile geri titre edilir. Şematize edersek, 
1 1 Halojenür (Örneğin Cl") 

I 1 1 AgNC>3 (aşın) 

I 1 KSCN 

Burada, kısaca AgNC^'m aşırısının KSCN ile nasd titre edileceğinden bahsedelim: 

AgNC>3, nitrik asitli ortamda indikatör olarak demir şapı FeNH» (S04)2.12 H20 

kullanılarak titre edilir. Titrasyona esas olan reaksiyonun denklemini şöyle yazabiliriz. 

Ag+ + SCNT -» AgSCN i (beyaz) 

Ortamdaki bütün Ag+ iyonlan reaksiyona girdikten sonra, ilave edilecek 1 damla fazla 

KSCN çözeltisiyle, S O T iyonlan Fe3* iyonlanyla birleşerek suda çözünen kan kırmızısı 

renkli [Fe(SCN)]2+ kompleksini verirler (Fe3 + + SCK-)• Fe(SCN)2+) 

Dikkat edilecek noktalar: 

1) Gümüş iyonunun nitrik asitli ortamda demir şapı indikatörü yardımıyla ayarlı 

postasyum tiyosiyanatla titrasyonunda kırmızı rengin meydana çıkması eşdeğeriik 

noktasmdan % 0,7 - 1 kadar önce meydana gelir. Çünkü titrasyon esnasmda meydana 

gelen gümüş tiosiyanat ortamdaki Ag+ iyonlarının bir kısmım absorbe eder. Bu nedenle, 

ilk kırmızdık meydana geldiğinde, erlen kuvvetlice çalkalanmalı, renk kaybolursa, 

tiyosiyanat ilavesine devam edilmelidir. 

2) Volhard yönteminde, demir şapının hidrolizim engellemek için titrasyon ortamı 

nitrik asitle asitlendirilir. 
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0,1 N KSCN Çözeltisinin hazırlanması: 

KSCN ve NH4SCN nem çeken ve yüksek sıcaklıkta kurutulmağa çalışıldığında 

bozunan maddeler oldukları için kesin ayarlı çözeltileri hazırlanamaz. Bunların yaklaşık 

olarak 0.1 N olacak şekilde çözeltileri hazırlandıktan sonra, ayan bizce kesin olarak 

bilinen 0.1 N AgNC>3 çözeltisi ile titre edilerek kesin normaliteleri tayin edilir. 

Yaklaşık 0.1 N 1 litre KSCN çözeltisi hazırlamak için, 10.2 g KSCN 1 litre distile 

suda çözülür. Yaklaşık 0.1 N 1 litre NH4SCN çözeltisi hazırlamak için 8 g NH4SCN 

distile suda çözülür hacim bir litreye tamamlanır.. 

Fe NH4 (S04)2.12 H 2 0 çözeltisinin hazırlanması: 

U.S.P. XXÜ'ye göre bu tuzun sudaki 0,1 M çözeltisi hazırlanır. Bunun için 48.2 g madde 

tartılır ve 1 litreye suyla tamamlanır. 

Yöntemin uygulanması: 

100 ml'lik balonjojeye 10 ml tayin edilecek çözelti (NaCl), 20 ml 0,1 AgNC>3 ve 1 ml 

konsantre HNO3 konur, distile suyla 100 ml'ye tamamlanır. Balonjojenin ağzı 

kapatıldıktan sonra meydana gelen çökeleğin (AgCİ) birleşmesi için balonjoje çalkalanır, 

5 dakika bekletilir. Üstteki berrak kısım 50 ml'lik kuru bir balonjojeye aktarılır (gerekirse 

süzülür). Balonjojede hassas olarak toplanmış 50 ml süzüntü bir erlene aktardır. 50 ml'lik 

balonjojenin içi distile su ile çalkalanıp, bu da aynı erlene aktarılır. Erlene 1 ml konsantre 

HNO3 ve 2 ml demir şapı ilave edilerek devamlı kırmızı renk oluşana kadar tiyosiyanatla 

titre edilir. Bu tayini, oluşan AgCİ çökeleğini süzmeden de yapabilirdik. Bu takdirde 

KSCN sarfiyatı gerektiğinde fazla olur ve bizi hatalı sonuca götürürdü. Bu olayı şöyle 

açıklanır; Gümüş tiyosiyanat (AgSCN) gümüş klorürden daha az çözünür. Sistemde 

gümüş klorür varken tiyosiyanatla titrasyon yaparsak, gümüş klorür, şu denkleme göre 

tiosiyanatla reaksiyona girer ve çökelek değişimi olur; 

AgCİ + KSCN -> AgSCN + KC1 

bundan dolayı fazla KSCN sarfedilmiş olur. 

Bu titrasyonda en önemli problem SCN~ ile geri titrasyon sırasmda ortamda AgCİ 

bulunmasıdır. AgSCN'ün AgCl'den daha az çözünür olması nedeniyle SCN" varlığında 

yukarıda belirtildiği gibi AgCİ + SCN~ AgSCN + Cl~ şeklinde bir çökelek değişimi 
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reaksiyonu meydana gelebilir. Bunu önleyebilmek için ortama nitrobenzen ilave edilerek 

AgCİ tanecikleri kaplanır ve SCN~ ile temas etmesi önlenir. 

Hesaplamalar: 

50 ml filtrat için, V3 ml KSCN sarfedersek, 100 ml için, 2 V3 ml KSCN sarfedilmesi 

gerekiyor demektir. Aslında 100 ml olan filtratm 50 ml'sini titre ettiğimize göre KSCN 

sarfiyatımızı 2 ile çarpmamız gerekmektedir. 

Şimdi şu şemanın yardımıyle hesaplamalarımızı yapalım: 

i (meq)Cr = (Vl.Nı) 

j.—| (meq) AgN03 = (V2 N2) 

l 1 (meq) SCN" = (V3N3) 

görülüyor ki, 

Vı N! = V2 N2 - 2 V3 N3 dür. 
v b V2, N2, V3, N3 tizce bilinmektedir. Bunlann yardımıyla hesaplayacağımız N/ i 

NaCl'ün eşdeğer ağırlığı olan 58,5'ile çarparak g/L olarak NaCl çözeltisinin 

konsantrasyonunu buluruz. 

SORULAR VE PROBLEMLER 

1. Aıjantimetrinin ana prensibi nedir? 

2. Mohr yönteminin esası nedir? 

3. Mohr yöntemi ile Cl tayininde indikatör nedir? İndikatör konsantrasyonunun önemi 

var mıdır? Hesap yaparak açıklayınız. 

4. Volhard yöntemi ile gümüş tayininde titrasyon çözeltisinin pH'ı nasü olmalıdır? 

Neden? 
5. Volhard yönteminde reaksiyonun sonu nasd saptanır? 

6. "U.S.P.XVI" ifadesinin anlamı nedir? 

7. Volhard yönteminde aşın AgN03'ı KSCN ile geri titre ederken neden AgCİ çökeleğini 

ortamdan uzaklaştırmak gerekir? 
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8. 0,200 gr. NaCl numunesi tartılıyor ve 0,1022 AgN(>3 ile titre ediliyor. Bu titrasyonda 

15 ml AgNC>3 harcandığma göre NaCl'ün % safiyetini bulunuz. 

(Cevap : % 44,84) 
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3.4. OKSİDOREDÜKSİYON (REDOKS) TİTRASYONLARI 

Atomlar, iyonlar ve moleküller arasında elektron alış verişine dayanan reaksiyonlara 

oksidoredüksiyon veya kısaca redoks reaksiyonları denir. Oksidasyon (yüksehgenme) bir 

atomun, bir iyonun veya bir molekülün , bir veya daha fazla sayıda elektron kaybetmesi 

olayıdır. Bu elektronlar diğer bir atom , bir iyon veya bir molekül tarafından alınır. 

Elektronları alan madde ise redüklenmiştir (indirgenme).Elektron reaksiyon ortamında 

serbest olarak bulunamayacağı için bir yüksehgenme olayı mutlaka bir indirgenme olayı 

ile beraber yürür. Bu prensibe dayanarak pek çok maddenin miktar tayini yapılabilir. 

Oksidasyona veya redüksiyona uğrayan maddelerin eşdeğer ağırlıklarını bulmak için bu 

maddelerin molekül ağırlıklarını yükseltgenen veya indirgenen maddenin veya grubun, 

reaksiyon esnasında molekül başma verdiği veya aldığı elektron sayısına (tesir 

değerliğine) bölünür. Bu tip bir maddenin 1 elektron alan veya veren miktarı 1 eşdeğer 

gramdır. 

3.4.1. PERMANGANİMETRİ 

Ayarlı KMn04 çözeltisinin kullanıldığı titrasyonlann hepsine birden permanganimetri 

denir. KMnCVın yükseltgenme etkisi reaksiyonun yapddığı ortamın asidik veya bazik 

oluşuna göre değişir. Tayinler genellikle asitli ortamda yapılır. Reaksiyon şu denkleme 

göre yürür. 

Mn04~ + 8 i t + 5e -> Mn2+ + 4 H20 (1) 

Titrasyonda permanganat iyonundaki Mn7+ titre edilen maddenin yükseltgenmesi 

sırasında açığa çıkan 5e' u alarak Mn2+ iyonuna indirgenir. Böylece Mn(V iyonunun 

karakteristik mor rengi titrasyon sırasında kaybolur , fakat dönüm noktası aşıldıktan 

sonra Mn04 indirgenmeyeceği için çözeltiyi renklendirir ve reaksiyonun sonunu belirtir. 

Eğer kullanılan titre edici çözelti renkli, reaksiyon ürünleri de renksiz veya çok açık 

renkli ise titre eden çözeltinin çok az aşınsı indikatör görevi görebilir. Bu nedenle 

permanganimetrik reaksiyonlarda indikatör kullanmaya gerek yoktur. 

Asidik ortamda yapılan titrasyonlarda KMn04'm eşdeğer ağırlığı yukarıda verilen 

denkleme göre bulunabilir. 
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Bazı durumlarda, özellikle organik maddelerin titrasyonunda KMn04 ile nötr veya bazik 

ortamda titrasyon yapılır, böyle durumlarda KMn04 aşağıdaki denkleme göre reaksiyon 

vererek +4 değerli bir mangan bileşiği olan Mn02 'ye dönüşür. 

Mn04" + 2H20 + 3 e" Mn02 + 4 OH (2) 

Asidik ortamda kolayca tayin edilemeyen S= , S03
= , S203

= , HP04
= , HCOO , 

CH3COCH3, CH2-OH VS. gibi 
CH -OH 
CH2-OH 

maddeleri titre etmek için bu reaksiyonlardan faydalanılarak tayinler geliştirilmiştir. 

0.1 N KM11O4 çözeltisinin hazırlanması: 

Asidik ortamda kullanılmak üzere hazırlanacak KMn04 çözeltisi için, denklem (1) den 

görüldüğü gibi KMn04'ın eşdeğer ağırlığı molekül ağırlığının beşte biridir. 

1 litre 1 N KMn04 158.03/5 =31.605 g 

1 litre 0.1 N KMn04 3.1605 g KMn04 gerekir, fakat uygulamada bu miktarın 

yaklaşık olarak 100 - 200 mg fazlası tartılır. Çünkü kullanılacak suda bulunan organik 

maddeler tarafından KMn04'ın bir kısmı indirgenir.(Oluşan Mn02 de KMn04 çözeltisi ile 

temasta bulunursa, bozunmayı katalizler, bu nedenle süzülerek ayrılmalıdır). Tartılan 

KMn04 1 L distile suda çözülünceye kadar ısıtılır, kaynar halde 1 saat tutulur, 

soğuyuncaya kadar bekletilir ve amyanttan veya cam pamuğundan süzülüp koyu renkli 

şişelerde saklandığı zaman uzun süre ayan değişmez. Normal süzgeç kağıdından 

süzülemez, çünkü kağıdın selüloz yapısı ile reaksiyona girer. 

0.1 N KMnOd çözeltisinin ayarlanması: 

Ayarlamada en çok kullanılan madde Na2C204'tır. Aynca okzalik asit dihidrat da 

kullandır. (H2C204 2H20). Na2C204, ayarlama yapmadan önce 110 °C de etüvde 

kurutulmalıdır. 

Ayarlama H2S04'li ortamda yapılır. Bu taktirde C204 , 2e" vererek C02 ' e oksitlenir. 

Reaksiyon aşağıdaki şekilde cereyan eder : 

(COO )2 2C02 + 2e" 

Mn04~ + 8 H" + 5 e" -> Mn2+ + 4 H20 

5 (COO~ )2 + 2 MnO<f + 16H ->2Mn2+ +10C0 2 + 8 H20 
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Reaksiyon soğukta görüldüğü kadar basit yürümez. Titrasyon başında ortama üave 

edilen permanganatın renginin çok yavaş kaybolduğu görülür. Yani reaksiyon başlangıçta 

çok yavaştır, fakat damlalar ilave edildikçe renk kaybolması hızlanır. Bunun sebebi 

permanganat iyonunun indirgenmesi ile oluşan Mn2+ iyonunun reaksiyonu 

katalizlemesidir. Başlangıçtaki bu güçlükleri önlemek amacı ile titrasyona başlamadan 

önce çözelti ısıtılır ve titrasyona devam edilir 

Avarın yapılması: 

110 °C de kurutulmuş saf Na2C204 veya H2C204 2H20 den hassas olarak tartılmış 

100 - 200 mg civarında numune bir erlenmayere alınır. 100 ml distile su ilave edilerek 

çözülür (Genellikle ayrı ayrı 2 tartım alınarak paralel çalışma yapılır) ve 1/2 oranında 

seyreltilmiş H2S04 den 10 ml ilave edilir. 70 °C ye kadar kaynamamasına dikkat edilerek 

ısıtılır. KMn04 çözeltisi ile son damla ile pembe renk ortamda kalıcı olana kadar 

titrasyona devam edilir. 30 saniye kadar kalıcı renk elde edildiği zaman titrasyona son 

verilir. Sarfiyat Vml olsun. 

meq C204
2 = meq KMn04 

NKMN04 • vmlKMI>O4 = m g c ^ 2 - / e ş d . a ğ . ( 3 ) 

Na2C204 için MA =134 eşdeğer ağırlık = 134 / 2 = 67 g 

H2C204. 2H20 için MA = 126 eşdeğer ağırlık = 126 / 2 = 63 g 

(NH4)2C204 için MA = 142 eşdeğer ağırlık = 142 / 2 = 71 g 

Denklem (3) den KMn04'ın normalitesi hesaplanır. Oksido-redüksiyon 

reaksiyonlarında tesir değerlikleri yan reaksiyon denklemlerindeki alınıp verilen elektron 

sayılarından hesaplanır. 

DENEY 1: As,O* MİKTAR TAYİNİ 

Deneyin yapılışı: 

Balon jojede verilen numune 100 ml'ye seyreltilip,balonjoje iyice kanştınldıktan sonra 

pipet ile 20 ml çekilerek bir erlenmayare konur. Üzerine 10 ml 1/2 oranında seyreltilmiş 

H2S04 ve hacim arttırmak amacı ile 50-100 ml distile su ilave edilir, 0.002 molar 1 ml 

Kl'de ortama katalizör amacı ile eklenir. Kalıcı pembe renk meydana gelinceye kadar 

ayarlı KMn04 ile titre edilir. ml sarfedilmiş olsun. 
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Nı V ,=N 2 V 2 

AS 2 0 3 ' in eşd.ağ- 49.5 

Nı = KMn04'tın normalitesi 

Vı = KMn04'tın sarfiyatı 

V2= As203' ten alınan miktar 

N2= As203'ün normalitesi bulunur 

Reaksiyon denklemi: 

5AS203 + 12 H" + 4 MnO4 -> 4Mn2+ + 5 As205 + 6 H20 

Alınıp verilen elektron sayılarından As203 tesir değerliği 4 olarak bulunur. 

DENEY 2: OKSİJENLİ SU (H,Q?)TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: H202 asitli ortamda permanganat iyonunu indirger, kendisi 

elementel oksijene yükseltgenir. 

Reaksiyon denklemi: 

5/ H202 -» 0 2 + 2lT + 2e" 

2/Mn04 + 5e" + 8 H+ -> Mn+2 + 4H 2 0 

5 H202 + 2Mn04" + 6 H+ -> 5 0 2 + 2 Mn+2 + 8 H20 

Deneyin Yapdışı: 

Balonjojede verilen numune 100 ml'ye seyreltilir. İyice karıştırıldıktan sonra 

numuneden 20 ml erlene pipet yardımı ile çekilir. 10 ml 1/2 oranında seyreltilmiş H2S04 

ve 50-100 ml, distile su konur, kalıcı pembe renk görülünceye kadar 0.1 N KMn04 

çözeltisi ile titre edilir. Vı ml sarfedilmiş olsun. 

Hesaplamalar: 

H202 in eşdeğer ağırlığı = MA / 2 = 34 / 2 = 17 g dır. H202 çözeltisinin ayan özel bir 

birim ile de ifade edilir.Bu birim H202 H20 + 1/2 0 2 denklemine göre 

bozunmaya uğradığı zaman bir litresinden açığa çıkan oksijen hacmidir. Nı x Vı = N2 x 

V2 formülünden H202 çözeltisinin normalitesi bulunur. 

Nı = KMn04 ' m normalitesi. 

Vı = KMn04 ' m sarfiyatı. 

N2 = H202 ' in normalitesi. 
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V2 = Alınan hacim (yine verilen numune 20 ml kabul edilecek seyrelmeden dolayı 

numune hacmi 4 ml olarak alınacaktır). 

N2 = N ı x V , / V 2 = N , X V , / 4 

H202 in Konsantrasyonu: 

C H202 = N2 x eşdeğer ağırlığı g/L olarak bulunur 

H202 -> H20 +112 0 2 denklemine göre ; 

34 g H202 ' den 11.2 litre 0 2 açığa çıkıyorsa 
C g H202 ' den x 

x litre Oz / litre H2O2 bulunur. 

DENEY 3: MUSLUK SUYUNDA Ca2+ TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Musluk suyunda Caft tayini yapabilmek için, önce Ca^, CaC204 halinde çöktürülür. 

Sonra kalsiyum oksalat, oksalik aside dönüştürülür ve KMn04 ile tayini yapılır. 

Ca2t + COO -> Ca(COO)2İ 
c o o 

Ca(COO)2 + 2Fr —> Ca2+ + (COO ^ + 2lT 

(COO h -> 2C02 + 2e 

Ca2+' un eşd.ağ. = Ca2+ atom ağ./ 2 dir. Sonuç genellikle CaO cinsinden verilir. 

Eşdeğer ağ. CaO = CaO mol ağ./ 2 = 28 g dır. 

Deneyin yapılısı: 

Bir behere 50 ml lik balonjoje ile 20 ml musluk suyu ve 5 ml'lik kısımlar halinde 20 ml 

(NH4)2C204 çözeltisi konur, karıştırılır. 5-10 dakika bekledikten sonra çökelek süzülür, 

distile su ile yıkama suyu CaCl2 ile çökelek vermeyinceye kadar yıkanır. (Bu kontrol ile 

ortamda bulunan (NHO2C2O4 'ün iyice uzaklaştırılıp uzaklaştınlamadığı kontrol edilmiş 

olur). Sonra, bir baget yardımı ile filtre kağıdı delinir, önce distile su ile çökelek bir 

erlenmayere alınır. Sonra 1/10 seyreltik H2S04 ve tekrar su ile süzgeç kağıdı iyice 

yıkanır. Bütün çözeltiler ayrı ertene alınır. Buna 1/2 seyreltilmiş H2S04 den 10 ml ilave 

edilir. Karışım 70 °C'ye kadar ısıtılır ve KMn04ile titre edilir. 

(Nl X Vı)lCMn04 = (N2X V2)CaC204 



N2 = N ı x V ı / 5 0 

Konsantrasyon. 

C (g/L) = N2x 28 

V2 = 50 ml 

DENEY 4: FeSO, TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Fe2+ iyonu H2S04 asitli ortamda permanganat iyonu ile kantitatif olarak Fe3+ iyonuna 

yükseltgenir. 

Reaksiyon denklemi: 

Mn(V + 8H+ + 5e" -> Mn 2 + 4 H20 
Fe2+ —> Fe3+ + e" 

Mn04" + 5Fe2+ + 8H + -> Mn2+ + 5Fe3++ 4 H20 

1 eşdeğer g FeS04 = mol g FeS04 

Deneyin yapılışı: 

Bir erlenmayere aşağıdaki çözeltileri alınır. 20 ml numune (100 ml'ye seyreltilmiş 

numuneden), 10 ml 1/2 oranında seyreltilmiş H2S04 ve 50-100 ml su ilave edilir. Elde 

edilen bu çözelti normalitesi belli olan KMn04 çözeltisi ile titre edilir. Kullandan 

KMn04'ın hacmi Vı ml olsun. 

meq KMn04 = meq Fe2 

Nı x Vı =N2X V2 

Eşd.ağ.FeS04 = 152 Reaksiyon denklemine göre tesir değerliği 1 dir. 

DENEY 5: FeCh TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

FeCl3 çözeltisi ayarlı KMn04 ile direkt olarak titre edilemez. Bu amaçla Fe3+ (ferri) 

tuzu doğal hidrojen veya diğer indirgen maddelerle Fe2+ (ferro) tuzuna indirgenir. Elde 

edilen Ferro tuzu Deney 4 deki gibi tayin edilir. 

2FeCl3 + 2Fr 2FeCl2 + 2HC1 

Deneyin vapüısı: 
Bir erlenmayere aşağıdakiler konulur : 
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20 ml numune (100 ml'ye tamamlanmış numuneden) 50 ml H20, 4 ml derişik H2S04 ve 

3 adet Zn granülü. 

Elde edilen çözelti, hidrojen çıkışım kolaylaştırmak üzere hafifçe ısıtılır. Çözeltinin 

rengi kaybolduğu takdirde Fe3+ tuzunun indirgenip indirgenmediği KSCN ile kontrol 

edilir. Erlende bulunan çözeltiden bir damla bir baget ile alınarak beyaz bir kağıt üzerinde 

bulunan bir damla KSCN üzerine konur. Fe3+ ' ün indirgenmesi tam ise kırmızı renk 

meydana gelmez. Erlenmayerdeki çözelti soğutulduktan sonra bir spatüi ucu NaHC<>3 

konmuş balonjojeye aktarılır, Distile su ile 100 ml'ye tamamlanır. Balonun ağzı 

kapatılarak çalkalanır. 50 ml'si alınır ve Fe2+ tayinindeki gibi çalışılır. Numuneden bu 50 

ml içinde başlangıçtaki numunenin ancak 2 ml'si bulunur. 

2 x N 2 = VıxNı V, = KMn04 sarfiyatı 

Nı = KMn04 normalitesi 

N2 = FeCl3 çözeltisinin normalitesi 

N 2 = N ı x V , / 2 

Konsantrasyonu: 

C = N2. ekivalent ağırlığı (Böylece g/L olarak konsantrasyon bulunur) 

Eşd.ağ.FeCİ, = 162 g 

DENEY 6: Fe2+(Ferro) ve Fe^fFcrri) TÜ7J ARI KARIŞIMI TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Karışım numuneden önce belirli hacim alınarak Fe2+ tuzu tayini yapılır. Sonra numuneden 

tekrar aynı hacim alınarak Fe3+ tuzu Fe2+ ye indirgenir ve toplam Fe2+ tayini yapılır. İki 

sarfiyat arasındaki fark Fe3+ tuzu için harcanan KMn04 hacmini verir. Buradan Fe2+ ve 

Fe3+konsantrasyonu ayrı ayrı hesaplanır. 

Not. Yine 100 ml'ye tamamlanmış numuneden 20 ml alınarak deneyler yapılır ve daima 

verdiğimiz numune 20 ml olarak kabul edilir. 

3.4.2. İYOTLA YAPILAN TİTRASYONLAR 
İyot pek çok inorganik ve organik madde için iyi bir yükseltgeyici ajandır. Standart 

redoks potansiyelleri kuvvetli oksitleyicilerle kuvvetli redükleyiciler arasında olan 

sistemler geniş bir kullanım alanına sahiptirler. İyot/iyodür sistemi de bunlardan birisidir. 
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Kuvvetli oksitleyiciler iyodür iyonu ile reaksiyona girip onu iyoda yükseltgerler, 

kuvvetli redükleyiciler iyotla reaksiyona girip onu iyodüre indirgerler. 

İyot suda çok az çözündüğü için ortama KI ilavesi ile çözünen I f (triiyodür) 

kompleksi oluşturur (I2 + T I3~). Triiyodür/iyodür çifti ile iyot/ iyodür çiftlerinin 

yükseltgenme potansiyelleri aynı olup 0.535 V dur. Reaksiyonlarda I f yerine I2 

yazılabilir. İyot titrasyonları ikiye ayrılır : 

1) İyodimetri (Direkt yöntemler) 

Burada ayarlı iyot çözeltisi ile kuvvetli indirgeyici bir madde direkt titre edilir. Ortam 

genellikle nötral veya hafif asitlidir 

I2 + 2e <=> 2 r reaksiyonu reversibldir. I°/T sisteminden daha düşük oksidasyon 

potansiyeline sahip olan cisimler iyot tarafından oksitlenebilirler ve standart iyot 

çözeltisiyle titre edilebilirler. Bu yönteme iyodimetri denir. 

SO32 + I 2 + H 2 0 SO42' + 2r + 2H+ 

2 S203
2- +12 S406

2~ + 2 T 

Bu reaksiyonlar iyodimetriye birer örnektir. 

2) İyodometri (İndirekt yöntemler) 

Burada oksitleyici bir madde iyodürün aşırısı ile muamele edilir. Açığa çıkan iyot 

genellikle hafif asitli çözeltide tiyosülfatla titre edilir. Bu titrasyonun avantajı çok az 

serbest iyodun bile rengi nedeni ile kolayca farkedilebilmesidir. İyot reaksiyonları kuvvetli 

alkali ortamda uygulanamaz çünkü bu durumda bir iç redoks (disproporsiyonasyon) olur. 

Kuvvetli oksitleyici sistemler üzerine iyodür redükleyici olarak etkir ve ekivalent 

miktarda iyot açığa çıkar, bu da ayarlı tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. Bu yöntem ise 

iyodometridir. 

İyodun atom ağırlığı 126.91 g dır, 1000 ml de 12.69 g iyot içeren çözelti 0.1000 

N'dir. 

Kullanılan indikatörler : İç redoks indikatörleri bu titrasyonda kullanılmazlar. Nişasta 

çok duyarlı ve pratiktir. Serbest iyot kolloidal nişasta ile çok şiddetli bir mavi renk 

meydana getirir. Direkt titrasyonlarda titrasyon sonunda mavi renk oluşur. İndirekt 

titrasyonlarda titrasyon sonu iyodun mavi renginin kaybolması ile anlaşılır. Kesin 
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mekanizma bilinmemekle beraber mavi renk iyodun kolloidai dağılmış nişasta yüzeyinde 

adsorbsiyonundan meydana gelmektedir 

İyot çözeltisinin hazırlanması: İyot primer standart olarak kullamlamaz. Çünkü saf ve 

kuru halde elde edilmesi zordur. Ayrıca dikkate değer bir buhar basıncına sahiptir. Bu 

yüzden istenilen konsantrasyona yalan bir konsantrasyonda hazırlanıp bir primer standart 

maddeye karşı ayarlanır 

Hazırlarken; 14 g kadar iyot, 26 g potasyum iyodür'ün 100 ml sudaki çözeltisinde 

eritilir, çözeltiye 3 damla hidroklorik asit ilave edilir ve su ile 1000 ml'ye tamamlanır. 

Diğer bir hazırlama metodu da şöyledir: 13 g kadar iyot, bir beherde 30 g potasyum 

iyodür ve 40 ml su ile karıştırılarak çözülür ve su ile 1000 ml'ye tamamlanır. 

İyot suda iyi çözünmediğinden çözeltileri hazırlarken potasyum iyodür kullanmaya 

ihtiyaç vardır. İyodun potasyum iyodürle verdiği KI3 çözeltide serbest iyot gîbi hareket 

eder. 

İyot çözeltisinin normalitesinin tayini: 

İyot çözeltisinin normalitesi, belli normalitede AS2O3 çözeltisi yardımı ile tayin edilir. 

2/ r + e r 

AsOs3- + H20 -» AS04
3"+ 2H+ + 2e 

2F + As03
3~ + H 2 0 - > AS04

3 + 2TT + 2R 

Açığa çıkan asidi nötralleştirmek için NaHC03 ilave edilir. Böylece reaksiyon 

tamamen sağa doğru kayar. 

Deneyin yanılgı: 

Bir behere 10 ml Nı normal As03'3 (Arsenit) çözeltisi konur, üzerine 1 g NaHC03 

ilave edilir ve iyot çözeltisi ile damla damla titre edilir. Titrasyonun sonuna doğru 

beherdeki çözeltiye 1 ml nişasta çözeltisi ilave edilir. Titrasyonun sonunda mavi bir renk 

meydana gelir. Kullandan iyot çözeltisi V2 ml ise, 

Vı . N ı = V 2 . N 2 ' d e n 

1 0 . N ı = V 2 . N 2 

N 2 = 1 0 . N ı / V 2 bulunur. 
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Sodyum tivosulfat çözeltisinin hazırlanışı 

(Na2S203.5 H20 = 248.19), 1000 ml'de 24.82 g Na2S203.5 H20 içeren çözelti 0.1 N'dir. 

26 g sodyum tiyosülfat ve 200 mg sodyum karbonat, yeni kaynatılıp soğutulmuş 

distile suda çözülür ve 1000 ml'ye tamamlanır. 1 gün bekletildikten sonra ayarlanır. 

Sodyum tivosulfat çözeltisinin tayini 

2 /1° + e -» r 
2 S2O32" -> S406

2" + 2e" 

2 S2O32" + 2 r -> 2 r + S4O62" 

Bir behere 10 ml miktarı tayin edilecek tiyosülfat çözeltisinden alınır ve N2 normal I2 

çözeltisi ile nişasta çözeltisi kullanılarak titre edilir. Kullanılan iyot çözeltisi V2 ml ise, 

Vı. Nı = V2. N2 

İ O . N i = V 2 . N 2 

N, = N2. V2/IO 

Konsantrasyon hesaplaması; 

c Na2S203 = Nı x 248 g/L Na2S203 5H20 olarak bulunur. 

SÜLFİT TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

İyodimetrik sülfit ve bisülfut tayini şu reaksiyonlara dayanır. 

S03
2 + 12 + H20 -> SO42" + 2îT + 2 r 

HS03" + I2 + H20 -> S04
2" + 3IT + 2 r 

Duyarlı sonuçlar için şu koşullara uymak gerekir. 

1) Çözeltiler çok seyreltik olmalı 

2) Sülfit, iyot çözeltisi üzerine yavaş yavaş ve çözelti karıştırılarak ilave edilmelidir. 

3) Sülfit çözeltisinin hava tarafından oksitlenmesini önlemek amacı ile havayla temasım 

azaltılmalıdır. 

Tayin için hacmi kesin olarak ölçülen ayarlı iyot çözeltisinin aşırısı su ile seyreltilir. 

HCI veya H2S04 ile asitlendirilip bunun üzerine belli hacimde bisülfit çözeltisi büretten 
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yavaş yavaş akıtılır. İyodun fazlası ayarlı tiyosülfatla titre edilir. Katı sülfürler iyice toz 

edilip iyot çözeltisine ilave edilmelidir. 

Deneyin yapılısı: Na^SO? .7 HaO 'vûzde saflığının tayini: 

Safsızlık içeren numuneden 0.25 g dolaymda bir tartım alınarak 25.0 ml ayarlı 0.1 N 

iyot (Nj), 5 ml 2 N HCİ ve 150 ml su ihtiva eden 350 ml lik bir erlene konur. Katı madde 

tamamıyla reaksiyona girinceye kadar çalkalanır. Sonra iyodun aşırısı 0.1 N Na2S203 (N2) 

ile titre edilir. İşlem iki üç kez başka ~ 0.25 gr lık tartımlarla tekrarlanır. 

Hesaplamalar: 

I | meq so32" 

I | \. meql2 

I | meq S203
2" 

meq.S03^ = 2 5 x N , - V 2 x N 2 

mgr so32 "= meq S03
2 x eşd. ağırlığı 

Başlangıçtaki numune miktan bilindiğine göre buradan % saflığa geçilir. 

NO VALJİN % SAFLIK TAYİNİ 

V N ^ C H 3 
h 2 o 

nC ch 3 
I CH3 

NaS03CH2 

(1- fenil, 2,3- dimetil -5- Pirazolon-4- metil amino metan sülfonat) 

Novaljin numunesi suda çok dayanıksız olduğu için titrasyon bekletilmeden 

yapılmalıdır. Aynı nedenden dolayı ortama çok miktarda su eklenemez. 
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Reaksivondenklemi 

^ 6 H 6 C*H 
N ^ N / C H 3 .1 

" 2 ° + h N ^ CH3 I CH J 

NaS0 3 CH 2 
N A S 0 3 C H 2 

6 n 6 

" T I 3 N - C H 

CH-

Bu reaksiyon bir katılma (Addisyon ) reaksiyonudur. 

Deneyin yapılısı: 

100-200 mg civarında numune tartılır. Bu numune 5 ml suda çözülür. Üzerine 5 ml 

0.02 N HN03 ilave edilir. İndikatör olarak 1 ml nişasta konup bekletilmeden titre edilir. 

Şiddetli çalkalamaya 2 dakika dayanan mor renk elde edilene kadar titrasyona devam 

edilir. 

Hesaplamalar: 

Nıx Vı = mg novaljin / (Mol. ağ / td) 

formülünden numunedeki saf madde miktarı bulunur. Daha sonra % saflık için 

hesaplama yapılır. 

Novaljinin molekül ağırlığı ve tesir değerliği öğrenciler tarafından bulunacaktır. 

SORULAR VE PROBLEMLER -

1) Manganın asidik ve bazik ortamda yükseltgen olarak tesir değeri nedir ? 

Tuz olarak tesir değeri nedir?. 

2) KMn04 ayarlanmadan önce neden ısıtma işlemi uygulanır veya bir süre 

beklenir ?. Süzme işleminde niçin süzgeç kağıdı yerine cam pamuğu kullanılır?. 

3) Bazı KMn04 titrasyonlannda niçin titrasyona başlamadan önce titre edilecek 

çözelti ısıtılır?. 

4) Permanganimetrik titrasyonlarda ilk damlaların rengi kolayca kaybolmaz, 

titrasyon ilerledikçe reaksiyon çabuklaşır. Bu olayın nedenini açıklayınız? 

5) S203
 2" 'm iyot titrasyonlannda tesir değeri kaçtır? Nedenini açık formül ve denklem 

yazarak açıklayınız. 6) Aşağıdaki redoks maddelerinden 0.5 litre 0.1200 N çözelti hazırlamak için 
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gerekli madde miktarlarım bulunuz? 

a) I2 b) Ce02 c) FeS04 d) Ti2(S04)3 

Cevap: a-7.61 g b-10.2g c-9.12g d-11.52g 

7) Asidik ortamda kullanılmak üzere 0.1 N İL KMn04 çözeltisi hazırlamak 

için 0.2 M KMn04 dan ne kadar alınmalıdır?.(Cevap: 100 ml) 

S) ÖRNEK PROBLEM 

1.1255 g demir numunesi çözülüp bütün demir Fe2+' ye indirgeniyor. Çözelti 

0.1005 N KMn04 ile titre edilip 42.5 ml sarfediliyor. Numunedeki Fe203 % sini bulunuz? 

Çözüm: 

Titrasyon reaksiyonunda, 

Fe2+ -> Fe3+ + e" yükseltgeniyor. 

Fe203 için 

2Fe2+ —> 2Fe3+ + 2e" 

Bu nedenle Fe203'ün tesir değeri 2 dir. 

meq KMn04 = meq Fe203 

V x N = mg / eq.ağ. 

42.50x0.1005 = m»**» / (159.7 / 2) 

mgFe203= 42.50 x 0.1005 x (159.7/2) 

% Fe203 = 42.5 x 0.1005 x (159.7/2) x 100 
1125.5 

%Fe203 = % 31.31 

9) Asidik ortamdaki titrasyonlarda kullanılmak üzere hazırlanan bir permanganat 

çözeltisinin 1.00 ml.si 0.0134 gram anhidr sodyum oksalata karşılık gelmektedir. Bu 

çözelti alkali ortamda Fe2+ tayininde kullanılmaktadır. 1.00 ml permanganat çözeltisi kaç 

mg demire eşdeğerdir. Reaksiyon denklemlerini yazınız ?. (Cevap:6.72 mg) 

10) Mn04~ ile Ca2+ tayinini anlatınız. CaO ihtiva eden bir numuneden 0.6416 gram 

üzerine 41.73 ml 0.1230 N KMn04 ilave ediliyor. Karışımın geri titrasyonunda 4.76 ml 

0.2935 N FeS04 çözeltisi sarf edildiğine göre numunedeki % CaO miktarını 

hesaplayınız. Reaksiyon denklemlerini yazınız ? (Cevap: % 32.66 saf) 



11) 0.2471 gram primer standart As203'ün titrasyonu için 40.80 ml KMn04 gereklidir. 

KMn04'ın normalitesini hesaplayınız ?(Cevap:0.1225 M). 

12) KHC2O4.H2C2O4.2H2O (Potasyum asit oksalat) numunesini asit olarak titre etmek 

için 27.40 ml 0.1845 N baz gerekmektedir. Asit titrasyonu tamamlandıktan sonra H2S04 

ilave edilmekte ve oksalat KMn04 ile titre edilmektedir. 41.30 ml KMn04 sarfedildiğine 

göre KMn04'ün normalitesi nedir? (Cevap: 0.1633 N) 

13) ÖRNEK PROBLEM 

Yoğunluğu 1.010 olan H202 çözeltisinin 5 mi si için 18.40 ml 0.024 M KMn04 

çözeltisi sarfedildiğine göre H202 çözeltisinin % safiyetini hesaplayınız ?. 

Çözüm: 

0.024 M KMn04 0.024 x 5 = 0.1200 N'dir. 

meq H202 = meq KMn04 

meq H202 = 0.1200 x 18.40 = 2.208 meq 

mg H202= 2.208 x 17 = 37.536 mg 

5 ml H202 çözeltisinde 37.536 mg H202 var. 

1 ml. H?Q? çözelti sinde x 

x = -7.5 mg vardır. 

H202 çözeltisinin yoğunluğu 1 010 olduğuna göre 1 ml 1.010 gramdır. 

1.010 gramda 0.0075 gr saf H202 var 

100 x 

x = 0.74 % 0.74 saf. 

14) Yoğunluğu 1.01 g/ml olan 5.0 ml H202 numunesi için 18.40 ml 0.12 N KMn04 

çözeltisi sarfedildiğine göre, 

a- Numunedeki % H202 miktarını hesaplayınız ? 

b- g/L olarak H202 konsantrasyonu 

c- Litre oksijen / litre H2O2 
(Cevap: a-% 0.74 saf, b- 7.507 g/L c-2.492 L 0 2 / L H 2 0 2 
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15) 1.200 g H202 balonda 500 ml seyreltiliyor. 50 ml seyrettik çözelti asidik ortamda 

30.80 ml 0.0650 N KMn04 ile titre ediliyor. Başlangıçtaki numunede bulunan % H202 

nedir ? (Cevap: % 28.4 H202) 

16) Aşırı KI ve asit üe 0.1835 g KI03 karıştırıldığında açığa çıkan iyodu titre etmek için 

37.34 ml S203
= gerekmektedir. S2Of normalitesini hesaplayınız ? Reaksiyon 

denklemlerini yazınız.(Cevap:0.1378 N) 

17) KHflOs^ 50 ml çözeltisini titre etmek için 0.2137 N 32.89 ml baz gerekiyor. Aynı 

KH(I03)2'm 25 ml.sini aşın KI ve asit ile muamele ettikten sonra S2C>32" ile titre etmek 

için 49.32 ml S203
2 sarfediliyor. Tiyosülfat çözeltisinin normalitesi nedir. 

(Cevap:0.8552) 

3.4.3. KUPRİMETRİ 

Tanım: Kuprimetri; aldehit ve hidroksilli keton gruplanmn Cu+2 iyonlan üzerindeki 

indirgen (redüktif) etkisinden yararlanılarak yapılan tayinleri içine alır. Bu yöntemle 2 

Oz'un miktar tayini yapılabilir. Bunlar aldehit grubu içeren glukoz ve bir a-hidroksi 

keton olan fruktozdur. Oz'lann indirgen aldehit ve keton gruplan Cu+2' yi Cu+ haline 

indirger kendileri de karboksil grubu haline yükseltgenirler. 

GLUKOZ MİKTAR TAYİNİ: 

Bu maddenin tayininde kullanılan üç yöntem aşağıda gösterilmiştir: 

1- Bertrand Metodu 

2- Fehling Metodu 

3- Causse-Bonnaus Metodu 

BERTRAND YÖNTEMİYLE GLUKOZ MİKTAR TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Glukoz numunesine alkali Cu2+ çözeltisinin aşırısı ilave edilir. Glukoz miktarına bağlı 

olarak bir miktar Cu2+ ->• Cu1+ haline indirgenir. Cu1+ miktan tayin edilerek glukoz 

miktarına geçilir. Şekille gösterirsek; 

I 
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I Glukoz 

I | y Aşın Cu2+ 

I [ Cu1+ (tayin edilir) 

Alkali Cu2+ çözeltisi olarak Fehling çözeltisi kullanılır. Fehling A; bakır sülfat 

çözeltisidir. Fehling B ise alkali senyet (Seignette) tuzu çözeltisidir. 

1- Balar sülfat çözeltisi Fehling A çözeltisi 

35 g kristalize CuS04 ve 5 ml saf H2S04 1000 ml'ye distile su ile tamamlanmıştır. 

2- Fehling B çözeltisi veya alkali çözelti 

200 g sodium potasium tartarat (Seignette, senyet tuzu) ve 150 g NaOH 1000 ml'ye 

distile su ile tamamlanmıştır. 

Bu iki çözelti kanştmldığında Cu2+ senyet tuzuyla mavi renkli bir kompleks verir. 

Deneyin yapılısı: 

Miktan tayini edilecek glukoz çözeltisinden hassas olarak 20 ml bir erlene alınır. 

Üzerine 20 ml Fehling A, 20 ml Fehling B çözeltisi ilave edilir. Kanşım kısık bek alevinde 

3 dakika kaynatılır. Glukoz miktarına bağlı olarak bir miktar Cu2+, Cu1+ haline indirgenir. 

Ve oluşan kırmızı, renkli Cu20 erlenin dibinde toplanır. Cu20 çökeleğinin erlenin dibinde 

toplanması için birkaç dakika beklenir. Çökeleğin üst kısmında bulunan çözelti mavi 

olmalıdır. Bu bize ortamdaki bütün glukoz indirgendikten sonra bile Cu2+ tuzunun 

fazlasının bulunduğunu gösterir. (Niçin ortamda Cu2+ tuzunun fazlası bulunmalıdır). 

Çökeleğin üzerinde bulunan çözelti, nuçe erleni üzerinde bulunan süzgeç krozesine bir 

baget kullanarak aktardır. Bu esnada Cu20 (bakır-1-oksit) çökeleğinin çözelti ile krozeye 

geçmemesine ve erlen içinde kalmasına dikkat edilmelidir. Çökelek üzerindeki çözelti 

tamamen uzaklaştırlıdıktan soma, çökelek üzerine bekletilmeden kaynatılmış 20 ml distile 

su ilave edilir. Cu20 çökeleğinin hava ile temasta bırakmak lazımdır. Su ile çalkalanır ve 

çökeleğin dipte toplanması beklenir. Çökelek üzerinde çözelti tekrar dekantasyon ile 

aynlır ve bu arada da yine çökeleğin çözelti ile gitmemesine dikkat etmek gerekir. 

Bundan sonra çökelek ikinci defa aynı şekilde yıkanır. Nuçe erleninde (kitasoto 

edeninde) bulunan filtrat atdır ve erlen dikkatlice yıkanır. Süzgeç krozesi tekrar erlen 

üzerine yerleştirilir. Cu20'i içeren erlenmayere 20 ml Fe2(S04)3 çözeltisi ilave edilerek, 

çökelek çözülür. 
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Fe^SO^ çözeltisi hazırlanış» 

50 g Fe2(S04>3 ve 200 ml saf H2S041000 ml'ye distile su ile tamamlanmıştır. 

Cu20' deki Cu1+ tekrar Cu2+ haline yükseltgenirken Fe3+ iyonlan da Fe2+ haline 

indirgenir. Çözülme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen çözelti bir baget kullanılarak 

krozeden geçirilir. Daha önceki işlemlerde krozeye geçmiş bulunan Cu20 çökeleği 

böylece Fe2(S04)3 çözeltisi ile temasta çözünür. Erlenmayer yaklaşık 5 ml Fe2(S04)3 

çözeltisi ile yıkanarak krozeden geçirilir. Bundan sonra aynı işlem iki defa 15 ml distile su 

ile yıkama yapılarak tekrarlanır. Süzgeç krozesi erlen üzerinden kaldırıldıktan sonra 

titrasyon direkt olarak nuçe erleni içerisine damla, damla 0.1 N KMn04 ilave edilerek 

devamlı pembe renk meydana gelinceye kadar yapılır. Böylece Cu1+ tarafından 

indirgenmiş Fe+2 iyonlarım tayin edilir. 

Bütün bu olaylan şöyle özetleyebiliriz. 

I 1 Glukoz 

I 1 Cu+2 'nin aşın çözeltisi (Fehling A) 

(Fehling B) 

I 1 Cu20 

I 1 Fe
+3 

I 1 Fe+2 

I 1 KMn04 

Hesaplamalar: (Tayinde 0.1 N KMn04 kullanıldığma göre) 

1 ml 0.1 N KMn04 0.1 meşd.gr Fe2+'ye karşı gelir. O da 0.1 meşd.gr Cu+'e karşı 

gelir. Bakınn atom ağırhğı 63 olduğuna göre 0.1 meşd.gr bakır 6.3 mgr bakır demektir. 

Eğer son titrasyonda n ml KMn04 harcanmışsa bu n x 6.3 mgr bakıra karşılık gelir. 

Bulunan bakır miktarından da daha önce düzenlenmiş BERTRAND tabloları yardımıyla 

numunedeki glukoz miktarına geçilir. 
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FEHLİNG YÖNTEMİYLE GLUKOZ MİKTAR TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Hazırlanmış Fehling çözeltisiyle tayin edilecek oz'un çok hassas olarak hazırlanmış, 

belirli bir standart çözeltisini titre ederek Fehling çözeltisinin 1 ml sinin kaç gr glukoza 

karşı geldiği bulunur. Fehling çözeltisinin 1 ml si içindeki Cu2+ nin kaç mg glukoz'un 

CHO grubu üzerine indirgen etki edebileceği saptanır. Bu Fehling çözeltisiyle, aynı oz'un 

bilinmeyen numunelerini, aym şartlar altında titre ederek miktar tayinleri yapılır. Elimizde 

hazırlanmış Fehling çözeltisi olsun, bunu kullanarak bununla Örneğin 10 ml glukoz 

çözeltisi içindeki glukoz'un miktan tayin edilmek istensin. (Buradan da glukoz 

çözeltisinin molaritesine geçilir). Önce standart bir glukoz çözeltisi hazırlanıp bunu elde 

bulunan Fehling çözeltisiyle titre ederek harcanan Fehling çözeltisinin her ml. sinin ne 

kadar mg glukoza karşdık geldiği bulunur. Daha sonra bu Fehling çözeltisi kullanılarak 

bilinmeyen glukoz numuneleri tayin edilir. Standart glukoz çözeltisi şöyle hazırlanır: 

Etüvde 100 °C'de kurutulmuş susuz glukozdan karşılaştırma çözeltisi hazırlanır. 

Glukoz'dan hassas olarak 0.48 gr. tartılır ve 100 ml'lik balonjojeye konulur, distile suda 

çözüldükten sonra 100 ml'ye tamamlanır. 

Deneyin yapılısı: 

Bir balona hassas olarak alınmış 10 ml Fehling A çözeltisi ve hassas olarak alınmış 10 

ml Fehling B çözeltisi ilave edilir. Çalkalayarak (aşın ısınmaya engel olmak üzere) 

kaynayıncaya kadar ısıtılır. Kaynayan bu çözeltiye ilk önce 0.5 ml'lik tasımlar halinde 

çözeltiyi kaynar halde tutarak ve devamlı kanştırarak şeker çözeltisi ilave edilir. Fehling 

çözeltisinin rengi yavaş yavaş açılırken kırmızı renkli Cu20 çökeleğinin oluştuğu gözlenir. 

Eğer şeker çözeltisi çok çabuk ilave edilirse kolloidal bir çökelek elde edilir ki bunun 

çökmesi çok zor olur. Tayinin sonuna doğru şeker çözeltisi ancak damla damla ilave 

edilmelidir. Çözeltinin rengini iyice gözleyebilmek için, erlen bek alevi üzerinden alınır ve 

çökeleğin altta toplanması beklenir. Bundan sonra erlen arkasına beyaz bir kağıt konarak 

göz hizasından erlen içine bakılır. Erlendeki çözelti mavi rengini muhafaza ettiği sürece 

balon tekrar kaynayıncaya kadar ısıtılır ve çözelti renksiz oluncaya kadar indirgen şeker 

çözeltisi ilavesine devam edilir. Çözeltinin 1 damla fazlası ilave edildiği taktirde, renk açık 

sanya döner. 
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Cu20'ın tekrar oksidasyonuna engel olmak üzere mümkün olduğu kadar çabuk ve 

devamlı kaynar halde tutarak çalışmak lazımdır. 20 ml Fehling çözeltisinin redüksiyonu 

için gerekli şeker miktan hacmini hassas olarak tayin etmek için işlem birkaç defa 

tekrarlanır. 

Kullandan şeker çözeltisinin hacmi "n" ml olsun. 100 ml şeker çözeltisi 0.48 g 

içeriyorsa:n ml glukoz 0.0048 x n g Glukoz içerir. 

Sonra yine aynı miktar Fehling A ve Fehling B'yi kanştınhr. Aynı şartlarda bu defa tayin 

edilecek glukoz kullanılarak titrasyon yapılır. Fehling'in n x 0.0048 g glukoz'a karşılık 

geldiği bulunmuştu. Eğer bu ikinci denemede aynı miktar Fehling için aynı şartlarda m 

ml tayin edilecek glukoz çözeltisi harcamışsa m ml'deki glukoz miktan m x 0.0048 gr 

demektir ki buradan kolayca molariteye geçebilir. 

Fehling çözeltisinin standart glukoz çözehisiyle ayarlanması mümkün olduğu gibi 

standart sakkaroz çözeltisiyle de ayarlanabilir. Sakkaroz redüktör değildir; fakat hidroliz 

sonucunda glukoz ve levuloz kanşımını verir ki bunlar redüktördür. 

C12H22O11 + H 2 0 - > CSHNOE + CFEHıZOÖ 

Sakkaroz Glukoz Levuloz 

1 molekül sakkaroz (342 gr) 2 molekül redüktör şeker oluşturur. Her ikisinin kanşımına 

invert şeker denir (180 x 2 = 336). Litrede 5 g invert şeker içeren çözelti hazırlamak için 

> 

336 g invert şeker 342 

5g x 

x — 5 x 342 / 366 = 4.75 g sakkaroz kullanmak gerekir. 

150 ml'lik bir erlenmayere 0.475 g hassas tartılmış sakkaroz konur (tercihan alkol ile 

yıkanıp, sülfürik asit içeren desikatörde kurutulmuş sakkaroz kullanılır). Buna yaklaşık 

80 ml distile su ve 1 ml saf hidroklorik asit ilave edilir. Kanşım çalkalanır ve erienmayer 

bir su banyosunda 15 dakika 20 °C'ye kadar ısıtılır. Soğuduktan sonra erienmayer içeriği 

100 ml'lik balonjojeye aktarılır. Sonra erienmayer birkaç defa biraz distile su ile 

yıkanarak, yıkama sulan yine balonjojeye aktarılır. Turnusol kağıdı ile kontrol edilerek, 

hafif asidik oluncaya kadar seyrettik NaOH ilave edilir. Bundan sonra distile su ile 100 

ml'ye tamamlanır ve iyice kanştınlır. Bu çözeltinin 10 ml'si 0.050 g invert şeker içerir. 
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İnvert sekere göre titrasyon: 

20 ml Fehling çözeltisi tarafından indirgenen g invert şeker miktarı 

t = 0.005 x n dir. 

Glukoz'un Fehling çözeltisini indirgeme kabiliyeti invert şekerinden çok az farklıdır. 

Fakat diğer redüktör şekerlere karşı Fehling çözeltisinin ayarını bir sabit ile çarpmak 

gerekir. 

Susuz glukoz t x 0.96 

Glukoz hidrat t x 1.04 

Susuz laktoz t x 1.39 

Laktoz hidrat t x 1.46 

Susuz maltoz t x 1.64 

Maltoz hidrat t x 1.80 

Dikkat: 

1- Titre edilecek çözelti nötr veya çok zayıf asidik veya çok zayıf alkali olmalıdır. 

2- Şeker çözeltisi amonyak veya amonyakh tuzlar içermemelidir. Çünkü bunlar Cu20'in 

çökelmesini geciktirir. 

CAUSSE-BONNANS YÖNTEMİYLE GLUKOZ MİKTAR TAYİNİ 

Yöntemin prensibi: 

Fehling çözeltisinin potasyum ferro siyanür çözeltisine ilavesi, Cu20 çökeleğinin 

oluşumuna engel olur. Aşağıdaki renkler gözlenir: 

Yavaş yavaş azalan mavi renklenme daha sonra yeşile dönüşür ve san olur. Bir damlanın 

ilavesi rengin ani olarak siyaha dönüşmesine sebep olur ki bu da reaksiyonun sonunu 

gösterir. Bu renklenmeler şöyle açıklanır. Oluşan Cu20, ferro siyanürle san renkli bir 

kompleks verir. Başlangıçta görülen Fehling'deki Cu2+ 'nin mavi rengi zamanla artan bu 

san renkle birlikte yeşil rengin oluşumunu sağlar. Ortamda hiç Cu2+ kalmayınca renk 

tamamen sanya döner (ortamda sadece Cu20 ile feno siyanürün verdiği san renkli 

kompleks vardır). Bir damla oz çözeltisi ilave edersek artık indirgenecek Cu2+ kalmadığı 

için ortamda serbest kalan oz bu kez feno siyanürle birleşir ve siyah renkli bir kompleks 

yapar ki bu bize reaksiyonun sonunu gösterir. 
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Gerekli reaktifler: 

Fehling A çözeltisi 

Potasyum ferrosiyanür çözeltisi 5 g/L 

Deneyin yapılıyı: 

Bir balona 10 ml Fehling A çözeltisi miktan hassas olarak ölçülecek. 10 ml Fehling B 

çözeltisi ve 15 ml K4Fe(CN)6 çözeltisi konulur. 

Fehling yönteminde olduğu gibi çalışılır ve aynı dikkat gösterilir. Reaksiyon sonunu 

ani olarak meydana gelen siyah rengin oluşumu belli eder. 

Hesaplamalar: 

Şekerlerin redüklenme kabiliyeti Bonnans çözeltisine karşı bariz şekilde yükseltilir. 

Eğer Fehling çözeltisinin normalitesi, invert şekere karşı t ise, Bonnans çözeltisinin 

normalitesi 

t x 0.082 invert şeker için 

t x 0.82 x 0.96 Susuz glukoz için. 

BERTRAND TABLOSU 

mg olarak Glukoz ml olarak 0.1N 
KM11O4 Solüsyonu 

mg olarak Glukoz ml olarak 0.1 N 
KMn04 Solüsyonu 

10 3.21 56 16.6 
11 3.52 57 16.9 
12 3.83 58 17.2 
13 4.14 59 17.5 
14 4.45 60 17.7 
15 4.75 61 18.0 
16 5.07 62 18.3 
17 5.39 63 18.6 
18 5.72 64 18.8 
19 5.99 65 19.1 
20 6.31 66 19.4 
21 6.61 67 19.6 
22 6.91 68 19.9 
23 7.38 69 20.2 
24 7.52 70 20.4 
25 7.81 71 20.7 
26 8.09 72 21.0 
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27 8.39 73 21.2 
28 8.70 74 21.4 
29 8.97 75 21.7 
30 9.30 76 22.0 
31 9.58 77 22.3 
32 9.88 78 22.5 
33 10.1 79 22.8 
34 10.3 80 23.0 
35 10.7 81 23.2 
36 10.9 82 23.5 
37 11.2 83 23.8 
38 11.5 84 24.0 
39 11.8 85 24.2 
40 12.2 86 24.5 
41 12.4 87 24.7 
42 12.7 88 25.0 
43 13.0 89 25.2 
44 13.3 90 25.5 
45 13.6 91 25.7 
46 13.8 92 26.0 
47 14.1 93 26.2 
48 14.4 94 26.5 
49 14.7 95 26.7 
50 15.0 96 27.0 
51 15.2 97 27.3 
52 15.5 98 27.5 
53 15.9 99 27.7 
54 16.1 100 28.0 
55 16.4 

İNGİLİZ FARMAKOPESİ 1993'DE YER ALAN GLUKOZ MONOHİDRAT 

TAYİN YÖNTEMİ 

Bu yöntemle dekstroz içeriği susuz (anhidr) olarak hesaplanır. Daha sonra glukoz 

monohidrata geçilir. Sonuçta elde edilen verilerin, etikette belirtilen dekstrozun % 95 - % 

105'i arasında olması gerekir. 

Deneyde kullanılan çözeltiler: 

Kupri-Sitrik R Çözeltisi : 25 g CuS04 , 50 g sitrik asit ve 144 g anhidr Na2C03 R 

tartılıp karıştırılır ve 1000 ml suda çözülerek hazırlanır. 
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Potasyum iyodür çözeltisi: 16.6 g KI alınır ve su ile hacmi 100 ml'ye tamamlanır. 

%25'lik (a/a) H2S04 

0.1000 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 

Nişasta R çözeltisi (indikatör olarak). 

Deneyin yapılısı: 

250 ml'lik balona 25 mg dekstroza karşılık gelen miktar konulur. Bunun üzerine 25 

ml kupri-sitrik R çözeltisi eklenir. Bir kaç tane ponza taşı balona atılır ve geri dönüşümlü 

yoğunlaştırıcı altında 15 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra üzerine 3 ml KI çözeltisi 

ilave edilir. % 25'lik H2S04 çözeltisinden 25 ml yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edilir. 

Titrasyonun sonuna doğru nişasta çözeltisi ilave edilerek 0.1N sodyum tiyosülfatla titre 

edilir. Ayrıca 25 ml su kullanılarak ve aynı çözeltiler kullanılarak bir de kör titrasyon 

yapılır. Nişasta ilavesinden sonra oluşan mavi siyah renklenmenin kaybolması titrasyonun 

sonunu gösterir. Hesaplamalar : 

Titrasyonda harcanan sodyum tiyosülfat miktarına göre aşağıdaki tablodan anhidr 

dekstroz miktarı bulunur. 

0.1000 N sodyum tiyosülfat (ml) anhidr dekstroz (mg) 
8 19.8 
9 22.4 
10 25.0 
11 27.6 
12 30.3 
13 33.0 
14 35.7 
15 38.5 
16 41.3 

Buradan bulunan anhidr dekstroz daha sonra glukoz monohidrata çevirilir. 

SORULAR VE PROBLEMLER 

1) oz ne demektir ? Bu maddelere indirgen karakterlerini hangi gruplar 

kazandırır ? 

2) Bertrand yöntemi ile glukoz tayini yapılırken, Cu20 çökeleğinin üstündeki 

çözeltinin mavi renkli olması gerekir, neden ? 
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3) Nuçe erleni ne demektir, hangi amaçla kullandır ? 

4) Bertrand yönteminin esasım şekille gösteriniz ? 

5) Kolloidal hal ne demektir ? Bir çöktürme işleminde kolloidal hal oluşumu 

neden istenmez. 

6) İnvert şeker ne demektir ? 

7) Causse-Bonnans metodu ile glukoz miktar tayini yapüırken oluşan 

renklerin nedenlerini açıklayınız. 

-110-



BÖLÜM 4. SUSUZ ORTAMDA 
TİTRASYON 

- 1 1 1 -



SUSUZ ORTAMDA TİTRASYON 

Iindikatörlerin renklerini değiştirmek, stokiyometrik reaksiyonlar gibi sulu ortamda 

gözlenen asit-baz reaksiyonlarına analog reaksiyonların susuz ortamda da görüldüğü 

uzun senelerden beri bilinmektedir. Örneğin , 1912 de Folin ve Flanders asitleri benzen, 

kloroform ve kloroform-etanol karışımı içinde titre etmişlerdir. Belki de sulu ortamdaki 

asit-baz teorilerinin pratik ve teorik başarısı nedeniyle susuz sistemdeki çalışmalar da çok 

az bir ilerleme kaydedilmiştir. 1927 de Conant ve Hail bazların glasiyel asetik asitteki 

davranışlarını bulmuşlardır. Bu araştırmalarım glasiyel asetik asit içindeki yapmayı 

başardıkları titrasyonlara rağmen 1940 ve 1950 lere kadar susuz ortam için ileri derecede 

pratik ve teorik çalışma yapılmamıştır. 

Su, çözücü olarak biyolojik ve jeolojik sistemlerdeki yaygın bulunuşu nedeniyle çok 

tercih edilir. Su, çok iyi bir çözücü olmasına ilaveten asit ve bazlar için ikinci bir iyon 

çiftini oluşturur. Suyun kullanımındaki esas ümit onun amfoterik davranışına bağlıdır, ve 

H* ve OFT iyonlarını ortama verir. Asit-baz dengesi bir protona karşı iki bazm, yani hem 

titre edilenin bazhğı hem de suyun dissosiasyonundan gelen OH" arasındaki bir 

yarışmadır. Eğer diğer baz izafi olarak daha zayıfsa proton için çözücünün bazlığı ile bir 

yarışmaya girmeyecektir. Pratik açıdan söylenecek olursa titre edilemiyecektir. Zayıf bir 

asidin sulu çözeltisinin titrasyonu çözünen asit ile titre edici baz için bir yanşmasıdır. Bu 

nedenle, ne zayıf asitler nede zayıf bazlar sulu ortamda kolaylıkla titre edilemezler çünkü 

çözücü olan su asit veya baz olarak yarışmaya girer. 

Bu problemin en kolay çözümü çözücünün değiştirilmesidir. Eğer çözünen zayıf bir 

baz ise başarılı bir titrasyon suyun bazik karekteri tarafından bloke edilir. Eğer baz izafi 

olarak bazik olmayan bir çözücü ile yer değiştirirse bu istenmeyen yarışma ya elimine 

edilir ya da minumum indirilir ve baz titre edilebilir. Aynı durum zayıf asitler için de 

geçerlidir. Bu durumda suyun asidik özelliği istenmeyen bir özelliktir ve asidik özellik 

göstermeyen bir çözücü ile yer değiştirilerek bu özellik yok edilebilir. 

Çözücülerin özellikleri: 

Dissosive olan ve olmayan çözücüler: Susuz ortamdaki asit-baz kimyasının 

açıklanmasına başlarken öncelikle çözücülerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin gözden 

geçirilmesi mantıki bir yaklaşım olacaktır. Pratik nedenler genellikle çözücünün 

kullanışhğım belirler; bir çözücü oda sıcaklığında sıvı olmalı ve eğer analizler de çok fazla 
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miktarda kullanılıyorsa toksik olmamalıdır. Çözücülerin kullanışlığını etkileyen bu 

özelliklerin dışmda sahip olması gerekli üç şey daha vardır. Bunlar ; self-dissosiasyon 

kapasitesi, asit-baz karekteri ve dielektrik sabitidir. 

Çözücüler dissosiye olan veya olmayan olmak üzere 2 grupta toplanabilirler, örneğin 

su; 

H20 -> tT + OH 

Diğer saf çözücüler de aynı şekilde dissosiye olurlar. Örneğin, etanol; 

EtOH —>H" + OEC 

ve asetik asit 

HOAc H+ + OAc" 

Tüm bu e şitlikler de HT solvatize olmuş protonu göstermektedir, her solvent içinde 

değişik biçimde solvatize olmuştur. 

Bazı çözücüler solvatize olmuş proton vermeden dissosiye olurlar. Örneğin, asetik 

anhidrit, 

Ac20 -> Ac+ + OAc 

Dissosiye olmayan çözücülere örnek ise eter ve hidrokarbonları verebiliriz. Bu 

çözücüler çok küçük oranda dissosiye olsalar bile bu dissosiasyon tayin edilemez. 

Su örneğinde gördüğümüz gibi dissosiye olan bir çözücü için iyonlar çarpımı 

yazılabilir. Bir çözücüyü AB şeklinde ve dissosiasyonu AB <=> A + + B ~ şeklinde 

gösterirsek iyonlar çarpımı K , , 

K. = [ A+ ] . [B ] olacaktır. 

Tablo (I) bazı önemli çözücüler için pk« değerlerini göstermektedir. 

Tablo (I) Bazı çözücülerin iyon çarpımları 

Çözücü pK« 

Su 14.00 

Metanol 16.7 

Etanol 19.1 

Asetik asit 14.45 

Asetik anhidrit 14.5 
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K, in analitik anlamı su ile etanol karşılaştırılarak daha iyi anlaşılabilir. Suda bir asidik 

çözeltiden (ki pA = pH = 1 ) bazik çözeltiye (pB = pOH = 1 ) geçerken asitlik 

skalasmda 12 ünitelik bir geçiş söz konusudur. (pA + pB = 14 ). Etanolde ise pA = 1 den 

pB = 1 e geçerken 17.1 ünitelik bir geçiş vardır. Bu nedenle etanol de değişik kuvvetteki 

bileşiklerin titrasyonu için daha büyük skala görülmektedir. Bunlara göre yaklaşık fakat 

kullanışlı bir genelleme yapılabilir ; çözücünün Kg' i ne kadar küçükse içindeki titrasyon 

için gerekli potansiyel aralık o denli büyük olacaktır. 

Asit - baz karekteri . Asitlik veya bazlık izafi kavramlardır ve tanımlan için referans 

bir standarta gerek vardır. Bronsted'in asit-baz teorisi pek çok bileşik için bu tür bir 

karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. Çözücülerin tanımlarında kullanılan bazı terimler 

susuz ortam kimyasında da sıkça kullandır: 

Protojenik çözücü : Dissosiasyonu sonunda solvatize olmuş proton veren çözücü 

(asetik asit, sülfürik asit gibi). 

Protofilik çözücü : _Proton alan dissosiye olabilen veya olamayan çözücüler (asetik an-

hidrit, eter, aseton, dioksan, esterler ve piridin gibi). 

Amfiprotik çözücüler : Proton alıp verebilen çözücüler (su, metanol, etanol gibi). 

Aprotik çözücüler: Proton alıp vermeye meyli olmayan çözücüler (kloroform, benzen, 

karbon tetraklorür gibi). 

Protojenik çözücüler esasta asidik çözücülerdir ve çok az bir bazik karekterleri 

vardır, protofilik çözücüler ise bunun tersidir. Amfiprotik çözücüler ise belirli ölçüde 

asidik ve bazik özellikleri vardır Bunlar kuvvetli asitlere karşı baz gibi kuvvetli bazlara 

karşı asit gibi davranırlar. Aprotik çözücülerin ise asidik veya bazik karekterleri yoktur. 

Dissosiye olan çözücüler özellikle nonprotonik dissosiye çözücüler çözelti teorisinde 

esas olarak kullanırlar. AB çözücüsü A+ katyonu (Lyonium iyon) ve B " anyonu (Lyate 

iyon) verir. Lyonium iyonu çözücünün asidik karekterini, Lyate iyonu ise bazik 

karekterini oluşturur. Aşağıdaki örnekler bunu göstermektedir : 

Lyonium Lyate 
2H20 H30+ + OHT 

2 MeOH -> MeOH2
+ + MeO 

2HOAc -» H 2 OAC + + OAc 

2NH3 (sıvı) —» NH/ + NH2 
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AczO -» Ac+ + OAc" 

Asetik asitteki CH3COO iyonu sudaki OHT iyonu rolünü oynar, asetat iyonu 

asetik asitteki, O H - iyonu ise sudaki en kuvvetli bazdır. Bundan hareketle ; bir asit 

dissosiye olan bir çözücü içerisindeki Lynium iyonunun konsantrasyonunu artıran, baz ise 

Lyate iyonun konsantrasyonunu artıran maddelerdir denilebilir. Amonyum klorür sıvı 

amonyak içerisinde kuvvetli bir asittir. Alkali asetatlar ise asetik asit içerisinde kuvvetli 

bazdırlar. Aminler de keza aynı şekilde asetat iyonu konsantrasyonunu çözücü ile 

reaksiyona girerek artırdıklarından kuvvetli bazdırlar. 

RNH2 + HOAc RNH3
 + + AcO 

Dielektrik sabiti : Eğer bir çözeltiyi homojen bir ortam olarak düşünürsek ve bu 

iyonlarda yük merkezleri ise iki aynı sayıda yüklü değişik iki yük arasındaki çekim 

kulomb kanunu verilir. 

- e 2 

F 
D r2 

Burada (e) elektronik yüktür, (D) ise ortamın dielektrik sabiti ve r de iyonlar 

arasındaki uzaklıktır. Bu iki iyonu ayırmak için yapılan iş 

e2 

W olarak verilir.. (r üzerinden F in integrali alınarak ). Bunun çok basit 
Dr 

bir gösteriş olmasına karşılık, iki karşıt yükü ayırabilmek kolaylığı ortamın dielektrik 

sabitinin artmasına bağlıdır 

Dielektrik sabiti: Kondensatörün çözücü ile dolu haldeki elektriki kapasitesinin boş 

haldeki elektriki kapasitesine oranıdır, ve boyutları yoktur. Ve birden büyüktür. 

Tablo : 2 Bazı çözücülerin dielektrik sabitleri 

Çözücü D Çözücü D 

Siklohekzan 2.02 Aseton 20.7 

Dioksan 2.21 Etanol 24.3 

Benzen 2.27 Metanol 32.6 

Etileter 4.34 Asetonitril 37.5 

Kloroform 4.81 Dimetilsulfoksit 46 7 
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Asetik Asit 6.15 Su 78.5 

t- butil alkol 11.5 Sülfürik asit 100 

Susuz ortamdaki asit-baz dengesi: 

Leveling ve differentiating effect (aynı seviyeye getirme ve farklılandırma etkisi): 

Çözücünün asidik veya bazik karekter göstermesi ancak çözünen için asidik veya 

bazik çevre yaratıyorsa önemlidir. Çözünen, çözücü ile belli bir dereceye kadar 

reaksiyona girecektir. Bu giriş her ikisinin izafi güçleri oranında olacaktır. Bu durumda 

iki olasılık söz konusudur 

1- Çözünen tümüyle çözücü ile reaksiyona girer. HX gibi asidik bir çözünenin S gibi 

bir bazik çözücüde çözündüğünü düşünelim. Eğer reaksiyon, 

HX + S SH+ + X~ 

tamamıyla oluşuyorsa yani HX tamamıyla SH + haline dönüyorsa bu çözücü HX için 

leveling yani güç olarak aynı seviyeye getiren çözücüdür. Açıktır ki HX ve HY gibi iki 

asidin böyle seviyelendirici bir çözücü içerisinde güçlerini karşılaştırmak imkansızdır. 

Çünki her ikisi de aynı görünecektir. Gerçekte ; bu iki asit lyonium iyonunun gücüne 

kadar leveling olmuşlardır. Bu, çözücü içindeki en kuvvetli asit olan lyonium iyonu 

demektir. Aynı mantık yürütme lyate iyonu için, ki en kuvvetli bazdır, de yapılabilir. Bu 

nedenle mineral asitler su içerisinde aynı gücü gösterirler, halbuki aralarında güç farklılığı 

vardır ama hepsi suyu kantitatif olarak lyonium iyonuna çevirir. Örneğin, su içerisinde 

HN03, HC104 ve HC1 gibi asitlerin güç olarak birbirlerinden farkı yoktur. Glasiyel asetik 

asit zayıf asittir ve pek çok baz için leveling etkisi gösterir, ve suda anilinden pKb = 9,42 

daha kuvvetli olan bazlar asetik asit içerisinde en kuvvetli baz olan asetat haline dönerler 

ve aynı güç seviyesine gelirler. 

2- İkinci olasılık : Çözünen, çözücü ile tümüyle reaksiyona girmez. 

HA + S -» SH" + A~ 

Eğer reaksiyon tümüyle sağa doğru cereyan etmiyorsa S, HA için differantiating yani 

farkhlandıncı çözücü olarak adlandırılır. Bu sistemin değeri S çözücünün yine 

farklılandıncı etki gösterdiği HB gibi ikinci bir asitin varlığında ortaya çıkar. HA ile 

çözücü arasında ve HB ile çözücü arasındaki reaksiyonun dereceleri KHA ve KHB üe 

karekterize edilir. Her iki halde de S çözücüsü aynı olduğuna göre KHA ve KHB, HA ve 
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HB asitlerinin S referans bazına göre asitlik güç farkının göstergesi olacaktır. Bu durum 

suda , ki S = H2O dur, asit güçlerinin ölçüldüğü ve asitlerin K' lannm konvansiyonel 

asit sabitlerinin olduğu durumlarda gayet belirgindir (zayıf asitler için). CH3COOH 

içerisinde HCIO4 , HCİ den daha güçlüdür. Bu nedenle de genellikle susuz ortam 

titrasyonlaıında asit çözeltisi olarak asetik asitte çözünmüş HCIO4 kullanılır. 

İyonlaşma ve dissosiasyon : İyonlaşma iyon meydana gelmesi, dissosiasyon ise bu 

iyonların birbirinden ayrılmalarıdır: 

iyonlaşma dissosiasyon 

AB -> A+ B~ -» A+ + B (1) 

A*B~ iyon çifti olarak adlandırılır. 

İyonik dissosiasyon büyük ölçüde ortamın dielektrik özelliği tarafından kontrol edilir. 

Suyun dielektrik sabiti çok yüksektir. Bu nedenledir ki suda iyonlaşma ile dissosiasyon 

arasında fark yoktur. Böyle bir çözücü içinde iyon çifti oluşur oluşmaz hemen iyonlar 

birbirlerinden ayrılır. Düşük dielektrik sabitleri çözücülerin bulunduğu ortamda 

dissosiasyon derecesi çok küçük olacaktır ve iyon çiftleri görülebilecektir. Bu iyonik 

assosiasyonun büyüklüğü önemlidir ; tuzlar suda kuvvetli elektrolitlerdir. (% 100 

dissosiye olurlar), buna karşılık dielektrik sabitleri 6 ile 11 arasında olan çözücülerde 

dissosiasyon sabitleri 10"7 - 10"4 arasında değişir. 

(1) Nolu eşitlik için iyonlaşma ve dissosiasyon sabitleri bulunabilir ve bu tayinlerden 

hareketle düşük dielektrik sabitli ortamlardaki asit-baz reaksiyonları için kantitatif bir 

teori geliştirilebilir. Bu işlem Kolthoffve Bruckenstein tarafından glasiyel asetik asit için 

yapılmıştır. İyon çiftlerinin tam olmayan dissosiasyonu olayı asetik asit ile su arasındaki 

asit-baz dengesinin kantitatif farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu konuda örnek olarak 

irıdikatörlerin bu çözücülerdeki davranışı verilebilir. Bilindiği gibi indikatörlerin renk 

değiştirmeleri suda proton iyonu konsantrasyonu tarafından kontrol edilir. Asetik asitte 

ise indikatöriin renk değişimi dissosiye olmamış serbest asit konsantrasyonu tarafından 

kontrol edilir. (Bu asit genellikle kuvvetli bir mineral asittir, perklorik asit gibi). 

NH4+ + 2H20 NH3 + H30+ Kulomb (-) 

CH3COOH + HzO CH3COO" +H30+ Kulomb (+) 

HSO4" + H20 -> SO42' + H30+ Kulomb (++) 
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Asit-baz güçlerinin ölçülmesi : Bir maddenin kantitatif olarak asit baz gücünün 

ölçülmesi onun referans bir asit veya bazla reaksiyona girdiğindeki denge sabitinin tayin 

edilmesi esasma dayanır. Bu konuda iki değişik yöntem kabul edilmiştir. Referans madde 

ya çözücüdür veya referans olarak kullamlacak ikinci bir madde ortama ilave edilmiştir. 

Eğer çözücünün tayin edilecek maddeler ile reaksiyona girebilecek kadar asit veya baz 

gücü varsa, eğer bu çözünenler için farklılandırıcı bir özellik gösteriyorsa, ve eğer orta ile 

yüksek arasında bir dielektrik sabitine sahipse birinci yol kullamlabilir. Suda asit baz gücü 

tayinlerinin yapılması buna bir örnektir. 

Düşük dielektrik sabitine sahip çözücülerdeki çalışmalarda yorumlanması zor veriler 

elde edilir çünki tam olmayan iyon çifti dissosiasyonu söz konusudur. (Bazen üçlü 

bazende dörtlü iyon çifti oluşumu vardır.) Bazen bu çözücülerdeki iyonlaşma sabiti 

(dissosiasyon sabiti değil) asit baz güçlerinin bir göstergesidir. 

Asetik asitte örneğin bir B bazı; 

Ki Kd 

B + HOAc o BH +OAc o BH+ + OAc~ 

şeklinde reaksiyona girer. Burada K ; , ki iyonlaşma sabitidir, B nin asetik asite göre bazlık 

gücünü gösterir. Dissosiasyon sabiti olan Kd ise büyük ölçüde ortamın dielektrik sabiti 

tarafından belirlenir. 

İkinci yöntem, ortama referans bir asit veya baz ilavesi, genellikle düşük dielektrik 

sabitine sahip çözücüler içinde çalışılırken kullanılır. Bazen referans madde bir asit-baz 

indikatörüdür. Bu nedenle zayıf bazların izafi güçlerinin tayininde bunlar aynı HInd asit 

indikatörü ile reaksiyona sokulur. Reaksiyonun denge sabiti tayin edilir 

(Spektrofotometrik olarak indikatörün asit ve baz formlarının oram tayin edilerek). Bu 

sabitler bazların HInd e karşı izafi güçlerim ortaya koyar. 

Bu ikinci yöntemin bir başka uygulanış şeklinde ise, ortama seçilmiş bir asit veya baz 

ilave edilir İlave edilen asit veya baz indikatör özelliğinden değil diğer avantajlarından 

dolayı ilave edilir, özellikle güçlerinden dolayıdır. Örneğin, Perklorik asit, asetik asit 

içinde zayıf bazlar için iyi bir referans maddedir. Reaksiyonun denge sabiti Kf bhcıo4, 

aynı zamanda tuz oluşma sabitidir. 
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[ BHC104] 
Kf bhcıo4 = 

[B][HC104] 

böylece B nin bazlığı HC104 'e karşı tayin edilebilir. 

Asetik asit içerisinde asitlerin güçleri için aşağıdaki sıralama bir örnektir; 

fenol DMF CH3COOH C6H5COOH H30+ HCI HC104 CH3COOH2
+ 

Susuz ortamda asit veya bazlaıın güçlerinin ölçümü ve yorumu güncel bir olaydır ve 

hala çözülmemiş problemler vardır. 

Yöntem pratik açıdan çok önem taşımaktadır, çünki sulu ortamda saptanamayan bazik 

veya asidik özellikler susuz ortamda saptanabilir. 

RA7 .I.AHIN TAYtfJT r 

Materyaller: Bazların tayini için esasta bazik olmayan herhangi bir çözücü ortamı 

kullanılabilir. Glasiyel asetik asit bu amaçla en fazla kullanılan maddedir. Bu çözücü ucuz 

olmasına ilaveten toksik değildir ve pek çok tip madde için iyi bir çözücüdür. Ticari 

glasiyel asetik asit analitik çalışmalar için yeterince saftır. Eğer içindeki eser miktar suyu 

giderilmek istenirse Eichelberger ve La Mer yöntemlerinin uygulanması tavsiye edilir. 

Asetik anhidrit, asetillenmeyen her zayıf baz için (amitler gibi) kullanılabilir. Reagent 

grade (reaktif saflığında) madde doğrudan kullanılabilir. Benzen, kloroform ve benzer 

çözücüler de yemden saflaştırmaya gerek kalmadan kullanılabilirler Dioksan titre edici 

asit için çözücü olarak bazen kullanılır. Çünkü HC104 'in dioksandaki çözeltisi çabucak 

renklenir. Dioksanın kullanmadan evvel asbestos ve iyon değiştirici reçineden geçirilerek 

saflaştırılması yapılmalıdır. Pratik grade dioksan içinde bazik safsızlıklar bulunabilir ve 

bunlar iyon değiştirici reçinelerden geçirilerek temizlenebilir. Nİtrometan da yine 

kullanmadan evvel saflaştınlmalıdır. 

Sulu ortamdaki titrimetride mineral asitlerin seçimleri önemsizdir çünkü suda hepsi 

de aynı güce gelerek leveling olacaktır. Ama asetik asit bu asitler için differantiating yani 

gücü farklılandına çözücüdür. Bu nedenle asetik asit için kuvvetli bir asit seçmek 
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gerekir, bu da perklorik asit olarak bulunmuştur. Bu asit asetik asitte çözüldükten sonra 

zayıf bazların titrasyonunda yaygın olarak kullanılır. Perklorik asitin ticari satışı kosantre 

sulu çözeltisi şeklindedir, dolayısıyla hassasiyetin artması için bu zayıf baz suyun 

ortamdan uzaklaştırılması gerekir, hesaplanmış miktardaki asetik anhidrit bu amaçla 

kullanılır. Asetik anhidritin fazlası tehlikedir, çünki aminler gibi pek çok madde bununla 

asetiillenebilir ve daha zayıf baz haline dönebilir. 

HC104 J asetik anhidrit içinde de çözülerek hazırlanabilir ama bu çözelti dayanıksızdır. 

Nedeni belki asetilperklorat ile asetik anhidrit arasındaki reaksiyon olabilir. 

Perklorik asit çözeltisi susuz ortamda yüksek bazik gücü bulunan maddeler ile 

standardize edilebilir. Ki bunlar ticarette yeterince saf olarak satılmaktadır. Ayarında, 

primer standart olarak protasyum biftalat en fazla kullanılanıdır. Sodyum karbonat ve tris 

(hidroksi metil) aminometan (TRİS; THAM) da aynı amaçla kullanılabilir. 

Volumetrik analizlerde susuz ortamın kullanılmasındaki en önemli dezavantaj pek 

çok organik sıvının kübik genişleme katsayısının yüksek olmasıdır. Bu, susuz ortamdaki 

titre edici çözeltinin normalitesinin sıcaklık değişimine bağlı olarak ve sulu çözeltisine 

oranla daha fazla değişmesi demektir. Asetik asit için kübik değişme katsayısı 20° de 1.07 

x 10"3 derece-1 dir. (su için bu 0.21 x 10 3 derece"1). Bu demektir ki glasiyel asetik asit 

içerisindeki perklorik asidin normalitesi her bir derece sıcaklık değişimi için % 0.1 

değişecektir. Bu değişim önemli bir değişmedir. Standardizasyon sıcaklığı mutlaka 

kaydedilmelidir ve tayin sıcaklığı değişince bir düzeltme yapılmalıdır (0.1 N çözelti için 1 

derece artışı için -0,0001 N, 1 derece azalması için +0,0001 N yapılmalıdır,). 

Vgt = V [ 1 + 0,0011 ( T,* - T )]. 

Titrasyonun bitim noktası en kolay olarak gözle tayin edilebilir. Susuz ortamda asit 

baz indikatörü gibi rol oynayan pek çok maddenin varlığı bir avantajdır. Glasiyel asetik 

asitteki titrasyonlar için en çok crystal violet (gentian violet) indikatör olarak kullanılır. 

Ama bu indikatör dönüm noktası civarında pekçok kompleks serisi meydana getirir, 

dolayısıyla tatmin edici bir indikatör değildir. Asetik asitteki titrasyonlar için en iyi 

indikatörler belki p-naphtolbenzein (baz formu san, asit formu yeşil) ve quinaldine red 

(baz formu pembe, asit formu renksiz) dir. Bu indikatörler diğer ortamlarda da 

kullanılabilirler, inert çözücü kullanıldığı zamanlarda ortamda keskin dönüm noktası 

görebilmek için ortama bir miktar asetik asit ilave edilir. 
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Uygulamalar : Sudaki pK, değerleri dörtten büyük olanlar asetik asitte leveling 

olurlar yani aynı seviyeye gelirler ve gözle renk değişimi izlenebilen bir indikatör yardımı 

ile titre edilebilirler. pK, değerleri 2-4 arasında olanlar ise asetik asitte gözle dönüm 

noktası bulunması yardımıyla doğrulukla tayin edilemezler. Ama potansiyometrik olarak 

titre edilebilirler. Başka bir çözücüye geçiş bu tayine imkan sağlar. Çözücü etkisi şekil (1) 

de görülmektedir. 

Kafein'in asetik asit ve asetik anhidritteki titrasyonu Şekil 2 de görülmektedir. Dönüm 

noktası asetik asitte çok zor görünmesine karşılık asetik anhidritte gayet belirgindir. 

Pek çok alifatik amin ve heteroksiklik amin asetik asitte titre edilebilir. Çoğu 

antihistaminler de yine bu şekilde titre edilebilecek kadar baziktirler. Amino asitlerde bu 

şekilde titre edilebilirler. 

Amitler asetik asitte titre edilemezler ama asetik anhidritte potansiyometrik olarak 

titıe edilebilirler. Bazı heterosiklik azot bileşikleri de bu çözücüde titre edilebilir. Eğer 

titre edilecek primer veya sekonder amin ise bu çözücü tavsiye edilmez çünki 

asetillenmiş amitlere dönerler. 

Zayıf asitlerin tuzların tuzlan da asetik asitte titre edilebilir. Bu reaksiyon zayıf 

asidin perklorik asit ile yer değiştirmesi esasına dayanır. Bu zayıf asitlerin alkali tuzlarının 

titrasyonu için en geçerli bir analitik yöntemdir. Perklorik asidin potasyum biftalata karşı 

standardize edilmesi buna bir örnektir. Diğer bir örnek ise barbütirik asit türevlerinin 

sodyum tuzlandır. Pek çok inorganik tuz da bu yöntemle tayin edilebilir. Hatta alkali 

halojenürler asetik anhidrit içinde baz olarak titre edilebilir. 

Bu yöntemlerin ilginç bir uygulaması kendisi bazik olmamasına karşılık bazik 

deriveleri haline dönebilen bileşiklerde görülür. En uygun uygulaması ise Pifer ve Wollish 

tarafından bulunan aminlerin hidrohalit tuzlarının titrasyonudur. Asetik asitte çözülmüş 

amin tuzu aşın civa (II) asetat ile reaksiyona sokulur. 

2 RNH3C1 + Hg(OAc)2 HgCl2 + 2RNH2 + 2 HOAc 

Amin serbest hale geçer ve bir baz olarak titre edilir. Civa (II) klorür ve Civa (D) asetat 

ise bazik karekter göstermezler. 
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Şekil (1) de antipirin'in suda (dönüm noktası yok) ve asetik asitteki potansiyometrik 

titrasyonunu göstermektedir. 

Şekil (2) de İse kafeinin 0.1N asetik asit içerisindeki perklorik asitle, (A) glasıyel 
asetik asit, (B) asetik anhidrit içerisinde titrasyonu görülmektedir. 
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Difîerantiating (farklılandıncı) çözücüler kullanılarak (nitrometan, asetonitril v b) bazı 

baz kanşımlannı titre etmek mümkündür. Genellikle bu tip titrasyonlarda dönüm noktası 

potansiyometrik olarak tayin edilir. 

Günümüzde bazların susuz ortamda titrasyonlan pek çok ilaç maddesi için kabul 

edilmiş bir analitik yöntemdir. Örnekleri U.S.Phanmacoepeia ve National Formulary de 

bulunabilir. 

ASİTLERİN TAYİNİ 

Materyaller : Asidik maddelerin titrasyonunda kullanılan tüm çözücüler non asidiktir. 

Çok bazik çözücüler (aminler gibi) zayıf asitlerin asitlik karekterini artırırlar ama hepsini 

aynı güce getirdiği için bunların karışımlarının tayininde uygun bir çözücü değildirler. 

Nötral çözücüler (ketonlar gibi) differentiating çözücüler olduklarından zayıf asit 

karışımları için kullanabilirler. Alkoller çok yaygın olarak kullanırlar ama onların özellikle 

az karbonlu olanlarının asitliği bu kullanımı sınırlar. 

Etilendiamin, piridin ve n-butilamin en sık kullanılan bazik çözücüdürlerdir. Bunların 

ticari şekilleri yeniden safi andırmadan kullanılabilir. Bu çözücüler ayrıca yüksek kör 

titrasyon değeri vermeye yattandırlar, çünkü atmosferden CCVi absorbe ederler. Ayrıca 

piridin'in dezavantajı dayanılmayacak kokusudur. N,N-Dimetilformamit (DMF) son 

derece kullanışlı bir çözücüdür. Dezavantajı içindeki sudur, bu onun formik aside 

hidrolizine neden olur ki bu da titre edilebilir. Ticari DMF doğrudan kullanılabilir. 

Benzen, etanol, metanol, metil etilketon ve t-butilalkol de yine yeniden 

sataştırılmadan kullanılabilir. 

Benzen-metanol içindeki sodyum, potasyum ve lityum metoksit pek çok zayıf asit 

için uygun bir titre edicidir. Sodyum ve potasyum metoksit pek çok titrasyonda 

jelatinimsi bir çökelek meydana getirir ve bu çökelek gözle dönüm noktasının tayinini 

zorlaştırır. Bu iki titre ediciden potasyum metoksit en kullanışlı olanıdır 

Jel oluşması dezavantajım yenmek için titre edici olarak tetraalkilamonyum hidroksit 

kullanılır. Bu titre edici, gümüş oksit, tetrabutilamonyum iyodür ile reaksiyona sokularak 

elde edilebilir. 

Tüm bu kuvvetli bazik titre ediciler pyrex ya da polietilen bir kapta saklanmalıdır. 

Atmosferdeki C02 ile temasları minumuma indirilir. Benzoik asit en iyi primer standarttır. 

En kullanışlı indikatör ise thymol blue dür, ve DMF ve amin çözeltilerinde çok iyi görev 
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yapar. Asit formu sarı baz formu mavidir. Azoviolet (p-nitrobenzenazoresorsinol), 

thymol blue ile titre edebile asitlerden daha zayıfların titrasyonunda kullandır. Azo violet 

asit formunda kırmızı, baz formunda mavidir. o-Nitroanailin yine zayıf asidik maddelerin 

titrasyonunda iyi bir indikatördür. 

Uygulamalar : Karboksilik asitler suda olduğu gibi pek çok çözücüde titre 

edilebilecek kadar kuvvetlidirler. Alkoller içinde alkali hidroksit veya metoksitler ile 

fenolftalein indikatörü varlığında titre edilebilirler. Bunlar için DMF de tatmin edici bir 

çözücüdür ve lityum metoksit ile jel oluşumu önlenerek timol mavisi imdikatörü 

varlığında titre edilebilirler. 

Bu çözücüler içinde oldukça özel indikatör davranışları gözlenebilir. Thymol blue; 

benzen, butilamin ve DMF de iyi iş görmesine karşılık etilendiaminde iyi sonuç 

alınamaz. Azo violet bazik çözücülerde net renk değişimi göstermesine karşılık benzen 

gibi inert çözücülerde göstermez. 

Fenoller karboksilik asitlerden daha zayıf asittirler ve titrasyonlan daha zordur. 

Fenol kendisi (pK, 9.95 suda) ve alkil substitue fenoller gözle dönüm noktası tayini 

yardımıyla tayin edilemezler, potansiyometrik tayin gerekir. Fenoller elektron çekici 

grublar ile substitue edildiğinde daha asidik özellik kazanırlar ve azo violet veya o-

nitroanilin indikatörleri varlığında DMF içinde kolayca titre edilirler. 

İmitler genellikle titre edilebilecek kadar asidiktirler. Bu nedenle imit (-CO-NH-CO) 

yapışma sahip barbutirik asit türevleri (ki asidiktirler) kolaylıkla titre edilirler. -HN-S02 -

yapışma sahip sulfonamitler de yine titre edilebüecek kadar asitliğe sahiptirler. 

Pek çok ilaç maddesi farmasötik katkı maddeleri yanında (seyrelticiler, bağlayıcdar 

v b.) girişim olmaksızın doğrudan titre edilebilirler. Bazen bu katkı maddeleri işe karışır, 

örneğin tablet formülasyonundaki stearik asit doğrudan titrasyonda baz kullanır bu 

nedenle aktif madde titre edilmeden önce stearik asidin ortamdan elimine edilmesi 

gerekir. 

Önemli notiar: 

Susuz ortamda duvarlı çalışabilmek için gerekli şartlar; 

1) Çözelti sıcaklığı sabit olmalı 

2) Çözelti sık sık yeniden standardize edilmeli özellikle bazik titre ediciler C02 den ayrı 

tutulmalıdır. Ayrıca su buharından uzak çalışılmalıdır. 
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3) Kullanılacak büret muslukları cam yerine teflon kaplı olmalı çünkü yağlamaya gerek 

yoktur. Yağ önemli çünkü organik çözücüler kullanılırsa çözünür ve ortama geçer 

4) Potansiyometrik titrasyonlarda zayıf potansiyometrik dönüm görülecekse 

standardizasyon benzer bir maddeye göre yapılmalıdır 

5) Eğer otomatik kaydedici kullanılıyorsa indikatör elektrodun cevap titreşimi yok 

edilmelidir. Bunun için çok sayıda titrasyon değişik hızlarda yapılmalarak denemeli ve 

en iyisi seçilmelidir 

6) Kullanılan pipetler iyi kalibre edilmelidir 

Susuz ortam titrasyonlaıında dönüm noktası; potansiyometrik, kondüktometrik, 

voltametrik ve amperometrik, termometrik, indikatörler ile ve fotometrik olarak 

belirlenebilir. 

a) potansiyometrik dönüm noktası tayini en çok kullanılan yöntemdir. Genellikle bir 

indikatör ve bir referans elektrot kullandarak yapılır. Titrasyon en büyük potansiyel 

sapmasının olduğu ana kadar devam eder. Bu yöntemle % 0.03 hata ile tayin yapdabilir. 

Dönüm noktasının kesin olarak belirlenebilmesi için elde edilen S eğrileri için teğet çizme 

ve türevlerini alma yöntemleri uygulanır. İndikatör elektrotlar olarak cam elektrot 

(kullanmadan evvel kurutulmak veya çözücünün içerisinde 2-4 saat bekletilmelidir) 

kalomel veya Ag/AgCİ gibi referanslara karşı kullanılabilir. Ayrıca indikatör elektrot 

olarak metal elektrotlar da kullanüabilir. 

b) Kondüktometrik titrasyon çok kullanılan bir yöntem değildir. Çünkü yeterli 

iletkenliği sağlayabilmek için yüksek polariteli çözücüler kullanılmalıdır. Ayrıca kesişme 

açılarının yardımıyla titrasyon sonu noktası bulunması zordur çünkü iletkenlik düşüktür. 

Kondüktometrinin özel kullanıldığı hal alkilaluminyumlardır Bu durumda düşük 

iletkenlik ve nonpolar çözücüler kullanılır. 

c) Voltametrik ve amperometrik dönüm noktası tayininde, elektrotlar arasından geçen 

akım önemlidir. Voltametride sabit küçük bir akım geçirilerek polarize hale getirilirler ve 

titrasyon sırasında potansiyel değişimleri kaydedilir. Amperometride ise elektrotlar 

araşma potansiyel farkı uygulanır ve akım şiddetindeki değişim kaydedilir. Her iki yöntem 

için de bir redoks sistemi gereklidir. Susuz ortamda bunun örnekleri çok değildir. Kari 

Fisher yöntemi ile su tayini amperometrik yönteme bir örnektir. 
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d) Termometrik yöntemle dönüm noktası tayininde entalpi değişimleri esastır. 

Maksimum duyarlık % ± 1 kadardır. Ve ancak konsantre çözeltilere uygulanabilir. 

Karışımların tayininde kullanılamaz çünkü çözücü kanşımlanndaki dilüsyon sıcaklığı 

hataya neden olur. Sıcaklık çok önemlidir ve Dewar kaplarında titrasyon yapılmahdır. 

e) İndikatörlerle tayinde ise, dönüm noktası yakınlarındaki renk değişimi sudakine 

oranla daha yavaş olmalıdır. Konsantrasyonda çok düşük olmalıdır, çünkü konsantrasyon 

renk değişim hızını etkiler. Çok zayıf bazlar için ancak bazı önlemler alınarak 

kullamlabilir.Kuvvetli bazların titrasyonunda su miktan % 0.2 ye kadar olursa renk 

değişimini etkilemez. 

f) Fotometrik dönüm noktası tayininde; oluşan ürün renkli olmalı veya indikatör 

renkli olmalıdır. Perklorik asit ile trifenilguanidin' in titrasyonunda kinaldin kırmızısı 

indikatörü kullanılır ve bu yöntemle dönüm noktası bulunur. 

CEUCOOH içerisinde 0.1 N HClOa hazırlanması: (BP 19631 

25 °C da 900 ml glasiyel asetik asite 8.2 ml HC104 ilave edilir. Kanştırılır sonra 32 ml 

asetik anhidrit ilave edilir. Soğutulur ve sonra hacmi 1000 ml ye glasiyel asetik asit ile 

tamamlanır. 24 saat beklemeye bırakılır. 

Ayan için: 2 saat 120 °C da kurumaya bırakılmış Potasyum hidrojen ftalat 'a karşı titre 

edilir. 1 ml 0. İN HCIO4, 0.02042 g potasyum hidrojen ftalat 'a karşı gelir 
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BÖLÜM 5. GRAVİMETRİ 
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GRAVİMETRİ 
Gravimetrik analiz uc yöntemle yapılır: 

1. Çöktürme 

2. Uçucu hale getirme 

3. Elektroliz 

Burada çöktürme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bunlar, bir iyonu 

çözünmeyen bileşiği haline getirerek çöktürme esasına dayanır. Bir iyonun suda 

çözünmeyen birçok bileşikleri olabilir, fakat suda çözünmeyen bu bileşiklerin gravimetrik 

tayini için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Şöyle ki; 

1. Çözünürlüğünün çok az olması 

2. Kolayca süzülebilmesi ve yıkanabilmesi 

3. Çökerken yabancı maddeleri absorbe etmemesi 

4. Çöktürücü maddenin yalnız istenilen iyonu çöktürmesi yani çözeltide bulunması 

ihtimali olan diğer maddelerle suda çözünmeyen bileşikler meydana getirmemesi gerekir. 

Genellikle son şartı sağlamak mümkün olmaz, bu nedenle bazen gravimetrik 

analizlerden önce kantitatif ayırmalar yapılması gerekebilir. 

Kullanılan malzemeler: 

Beherglas, erienmayer, piset, bağet, huni, kroze, maşa, kantitatif süzgeç kağıtları, 

bunzen beki, etüv, desikatör, elektrik firını, vs. .. Bu aletlerle ilgili bilgiler giriş 

bölümünde verildiği gibi laboratuvarda da görülecektir. 

Gravimetrik tayinlerindeki işlemler: 

1. Ön İşlemler : Çöktürücünün ve ortamın hazırlanmasıdır. İşlemler çözelti 

ortamında yapılacağı için çözücü ve ortam pH inin seimi ve ayan önemlidir. 

2. Çöktürme : Bu işlem genellikle beherglas'ta çöktürücünün yavaş yavaş ilavesi ile 

ve etrafa sıçratılmayarak yapılmalıdır. 

3. Çökeleği süzme ve yıkama : Her tayinde kullanılacak süzgeç kağıdı dikkatle 

seçilmelidir ve bu çökeleğin kristal büyüklüğüne göre yapılmalıdır. Eğer çökeleğin 

indirgenme ihtimali sözkonusu değil ise kağıt süzgeç kağıtları, aksi takdirde cam 

süzgeçler (Goosch krozeleri) kullanılabilir. Süzgeç kağıdı huninin 2/3'nü kaplamalıdır, 

yani üst temasından 0,5 cm aşağıda olmalıdır. Süzmenin çabuk olabilmesi için süzgeç 
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kağıdının huniye iyi yerleştirilmesi lazımdır. İyi yerleştirilmemişse; süzerken huninin 

borusu sıvı ile dolu olur ve hava kabarcıkları bulunmaz ve süzme yavaş olur. Süzme 

işlemi bittikten soma çökelek dikkatle birkaç defa uygun çözücü ile yıkanır. 

4. Yeniden çöktürme : Bazı çökelekler dikkatli yıkanmalarına rağmen önemli 

miktarda safsızlık içerirler. Bu durumlarda çökelek uygun bir çözücü ile çözülerek 

yeniden ilk defadaki gibi çöktürme işlemine tabi tutulur, süzülür ve yıkanır. 

5. Çökeleği kurutma ve kızdırma : Bazı çökelekler 150° C civarında ısıtdarak suyu 

uçurulur ve etüvde kurutulur. Süzgeç kağıdından süzülmüş çökeleklerin tartılabilmesi için 

kağıdın yakdarak kül edilmesi, dolayısıyla çökeleğin kızdırılması lâzımdır. Ayrıca sabit 

tartıma gelip gelmediği şu şekilde kontrol edilmelidir. Önceden sabit ağırlığa getirilmiş 

kroze içindeki çökelek ve kroze kızdırılır soğutulur sonra tartdır, tekrar aynı sıcaklıkta 

ısıtılır ve soğuduktan soma tekrar tartılır; bu iki tartının arasındaki fark 0,3 mg veya daha 

az ise sabit tartıma gelmiş demektir. 

6. Çökeleği tartma : Çökelek havadan su veya CÖ2 almıyorsa açık olarak, aksi 

takdirde kapağı kapatılmış olarak tartılır. 

7. Hesaplama : Tartma şeklinin tayini istenen madde olup olmamasına göre hesap 

tarzı değişir: 

a) Tayini istenen madde numuneden basit fiziki yöntemlerle ayrılarak tayin 

edilebiliyorsa, yüzde miktarı: 

b 
Y = x 100 

a 
formülü ile hesaplanır. Burada a = Analiz numunesi ağırlığı, b = Tayini istenen madde 

ağırlığı 

b) Sonuç ve yüzde miktarı reaksiyon denklemi ve formül ağırlığı yardımı ile 

hesaplanır. Örneğin; 

Na 2S0 4 + BaCl2 -» BaS04 i + 2 NaCl 

142.07 233.4 

233.4 g BaSÖ4 142.07 g Na2SÖ4 la reaksiyona giriyorsa 

t g BaSC>4 x g Na2SC>4 la reaksiyona girer. 
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142.07 
x — t . = t . f 

233.4 

t miktan değişse bile x'i bulmak için yine aynı oranla (aranan maddenin molekül 

ağırlığı/tartılan maddenin molekül ağırlığı) çarpmak lazım gelir; bu orana Gravimetrik 

faktör denir (burada 142.07/233.4). Numune balonjojede çözelti halinde vermişse 

tamamının miktarım bulmak için, bu numunenin seyrelme miktan gözönünde tutulur. 

Örneğin 100 ml'lik balonjojede verilmiş, bunun 25 ml'sindeki madde miktan tayin 

edilmişse toplam miktan bulmak için 4 ile çarpüır. 

M ^ - t . f . 4 

Yüzde miktan isteniyorsa buradan geçmek kolay olur. 

t.f 
Y — x 100 

a 

Çökelekteki kirlilikler: 

Bir çökelek meydana gelirken çözeltide mevcut bazı maddeleri de beraber sürükler 

veya çökelek meydana geldikten sonra daha başka maddeler de çökerek çökeleğe kanşır. 

Bunlan sırası ile görelim : 

1) Kopresipitasvon: 

Çökelek meydana gelirken çöktürmenin yapüdığı sistemdeki çözünmüş maddelerin de 

bu çökeleğe kanşması olayına, beraber çökme anlamına gelen kopresipitasyon 

(Coprecipitation) denir. Kopresipitasyon iki şekilde olur : 

a) Yüzeyde adsorbsiyon 

b) Kanşım kristalleri oluşması 

Bunlardan kısaca bahsedelim: 

a) Yfizevde adsorbsivon : Mevdana gelmekte olan veya yeni oluşan çökelekler çok 

geniş bir yüzeye sahiptir. Dolayısıyla bu yüzey üzerinde adsorpsiyon olabilir. 

b) Karışım kristalleri oluşması : Eğer çözeltide, çöken maddeyle ayn kristal 

sisteminde billurlaşabilen kirlilikler varsa kanşım kristalleri oluşur. Örneğin, kromat iyonu 

içeren bir sülfat çözeltisine BaCİ2 ilavesi ile BaSC>4 ve BaCrC>4 ortak kristalleri oluşur, 

çünkü BaSC>4 kristallenirken SO42" lannın yerine C1O4 iyonlan geçer. Kanşım 
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kristaUeri oluşması yoluyla olan kopresipitasyon gravimetrik analizlerde büyük hatalara 

neden olur, bu şekilde kirlenmiş çökelekleri temizlemek hemen hemen imkansızdır; bunun 

için çöktürme işlemi yapılmadan ön tedbirler almak lazımdır. Örneğin, yukarıdaki 
2 -

kanşımda OO4 m çökmesi kromun Cr3"1" iyonuna indirgemesiyle önlenebilir. 

2) Post presipitasyon : 

Esas çökelek oluşup ayrıldıktan bir müddet sonra bazı bileşiklerin, yani kirliliklerin de 

çökerek çökeleğe karışması olayına, sonradan çökme anlamına gelen "post presipitasyon" 

denir. Kopresipite olmuş kirliliklerin çökeleğin olgunlaştırılması esnasında azalmasına 

karşılık, sonradan çökmüş kirliliklerin miktarı çökelek üzerindeki sıvı ile ne kadar fazla 

temasta kalırsa o kadar artar. 

Post presipitasyon aşın doymuşluk ile açıklanabilir. Post presipite olan madde yalnız 

başına aşın doymuş bir çözeltisi halinde bulunabileceğinden kristallenmez, yani çökmez, 

bunun nedeni taneciklerin çok küçük oluşu veya tam kristal şeklini almamış olmasıdır. 

Tanecikler bu halde yüzeylerinde birçok yabancı iyonlan adsorbe etme yatkınlığı 

gösterirler. Bu kopresipite edilmiş maddeler çökeleği yıkamakla giderilemezler, ancak 

çökme işlemini takiben çökelek ve üzerindeki süzüntüyü bir müddet bekleterek 

olgunlaştırmak bu kirliliklerin (yabancı iyonların) büyük bir kısmının çözeltiye geçmesine 

yardım eder. Büyümekte olan bir kristalin yüzeyinde adsorbe edilmiş olan kirlilik, 

olgunlaşma sonunda kristalin iç kısmında kalabilir, buna oklüsyon (Occlusion) denir. 

Eğer çökelek 100°C'de kurutularak sabit tartıma getirilerek madde miktan 

hesaplanıyorsa oklüsyon büyük hata getirir, eğer kızdınlacak olursa oklüsyondan gelecek 

hata gravimetrik hata sının içinde kalır. AgCİ gibi yumaklar halinde bulunan çökeleklerin 

yüzeyindeki adsorbsiyonda kristal çökeleklerdeki gibi olmakla beraber bu safsızlıklar 

çökeleğin yıkanması ile giderilebilir. Yalnız çökeleğin peptitleşmemesi için yıkama saf su 

yerine seyreltik bir elektrolit çözeltisi ile yapılır. 

Pelteli (Jel) çökeleklerde ise adsorbsiyona elverişli yüzey çok fazla olduğundan bu 

çeşit çökelekler kirlilikleri çok adsorbe ederler ve bu safsızlıklar yıkama ile de 

giderilemezler. Kopresipite olmuş bu safsızhklardan kurtulmanın en iyi çaresi çökeleği 

süzüp ayırdıktan sonra ayn bir yerde çözelti haline getirerek tekrar çöktürmektir. 

Ortamda bulunan maddelerin birinin çökmesi halinde aşın kristaller oluşacağından aşın 

doymuş madde yavaş yavaş çökmeye başlar. 
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Mümkün olduğu kadar saf bir çökelek elde etme yollan : 

1. Seyrettik çözeltiden çöktürmek : Safsızlıklann adsorbsiyonu az olur, çökelek 

yavaş yavaş teşekkül eder ve büyük taneli olur. 

2. Çöktürücüyü yavaş ilave etmek : Çöktürme yavaş yapılırsa az sayıda çekirdek 

oluşur ve bunlar büyük tanecikli ve temiz olur. 

3. Çöktürmeyi sıcakta yapmak : Bu durumda adsorbsiyon az olur, çökeleğin 

çözünürlüğü artacağından kristaller daha mükemmel olur. 

4. Çöktürmede bazı ilave maddeler kullanmak : Örneğin, BaCİ2 ile SO42 

çöktürmesinde ortamın HCİ ile iyice asitlendirildiğine dikkat edilmelidir. 

5. Olgunlaştırma : Sonradan çökme (Post presipitasyon) halleri hariç, çöktürme 

işleminin tamamlandıktan sonra kristallerin büyüyerek olgunlaşması ve kirliliklerinin 

azalması mümkün olur. 

6.Tekrar çöktürme (Represipitasyon) : Kirliliklerin en iyi giderilme şekli budur, 

fakat BaS04 gibi çökeleklerde uygulanamaz, çünkü bu çökelekleri tekrar çözmek 

mümkün olmaz. 

GRAVİMETRİK TAYİNLER 

SQ4*~ Tavini: 

Suda çözünen bileşik veya kanşımlar içindeki sülfatı hafif asitli ortamda BaCİ2 ile 

çöktürülerek BaS04 halinde sabit tartıma getirilme esasına dayanır. 

Ba2+ + SO42 BaS04 4, (beyaz) 

Yapılısı: 

Verilen numuneye 150 ml su ilave edilir. 1.3 h/h (hacim / hacim) oranında suyla 

seyreltilmiş konsantre HCl'den 4 ml konulur ve bagetle kanştınlarak kaynamaya yalan bir 

sıcakhğa kadar ısıtılır (kaynatmamaya dikkat edilmelidir). % 5'lik sıcak BaCl2 çözeltisi 

10-12 ml damla damla bir pipet vasıtası ile numune üzerine ilave edilerek devamlı 

kanştınlır. 2-3 dakika çökmesi beklenir. Sonra üstteki benak süzüntü üzerine birkaç 

damla daha BaCİ2 çözeltisinden ilave edilerek çökmenin tamamlanıp tamamlanmadığı 

kontrol edilir. Baryum klorür ilavesinde, çözelti bulamyorsa, BaC^'den 3-5 damla daha 
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ilave edilir. Kontrol aynı şekilde tekrar edilir. Sonra sıcak su banyosunda üstü bir saat 

canıı ile kapatılarak 1 saat bekletilir ve tam çökme sağlanır. Ve (Whatman No.42 veya 

540) mavi bant süzgeç kağıdından (külsüz) süzülür. Bir lastikli baget ile kap iyice yıkanır 

ve çökelek üzerine aktarılır (kullanılan su ılık olmalıdır). Çökelek 2-3 defa ılık su ile 

yıkanır. Yıkama ile elde edilen son süzüntüde Cl_ iyonlan aranır. Süzme işlemi bittikten 

sonra sabit tartıma getirilmiş bir kroze içine süzgeç kağıdı ve içeriği katlanarak konur. 

Önce hafif alev ile kurutulur. Sonra 700° C da açık bunzen alevinde veya finnda 

kurutulur. İyi beyazlaşan çökelek ve kroze desikatöre alınır, soğutulur ve tartılır. Tekrar 

ısıtılır ve tartılır. Son iki tartım arasındaki fark 0,3 mg olunca sabit tartıma gelmiş olarak 

düşünülür. 

Hesaplama: 

w = f w' SO42" 
f = = 0.4115 

BaS04 

SO42 w w' = Çökeleğin ağırlığı 
2 -

= w = SO4 ağırlığı 
BaS(>4 çökeleğin ağırlığı 

S04
2" 

w x çökeleğin ağırlığı 
BaS04 

POd3" Tavini: 

Suda çözünen bileşik veya kanşımlar içindeki fosfat miktan, bazik ortamda 

MgNH4P04.6H20 halinde çöktürülerek 1050 °C'da Mg 2 P 2 0 7 olarak sabit tartıma 

getirildikten sonra tayin edilebilir. 

P0 4
3 + Mg2+ + NH4 + + 6H 2 0 -> MgNH4P04 .6H20 4, 

2MgNH4P04 -> M g 2 P 2 0 7 + 2 N H 3 + H 2 0 

eğer çözeltide fosfatla çökelek veren katyonlar varsa önce E.D.T.A. çözeltisi ilave 
3 -

edilerek kompleksleri haline getirilerek tutulur, sonra yukandaki gibi PO4 tayinine 

geçirilir. 
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Deneyin yapılısı: 

Verilen numune 100 ml'ye seyreltilir. 1 ml derişik HCİ ilave edilir. Sonra MgS04 

çözeltisinden 200 ml konur ve kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra karıştırılmak 

suretiyle derişik amonyak damlatılarak çöktürülür. Çökme işlemi bittikten sonra amonyak 

çözeltisinden 5 ml kadar fazlası daha ilave edilir. 1-2 saat bekletildikten sonra (mavi bant 

süzgeç kağıdından) süzülür. NH4NO3 v e amonyaklı su ile birkaç defa iyice yıkanır. 

Süzüntü, amonyak ile kontrol edilir ve sabit tartıma getirilmiş bir kroze içinde bek alevi 

ile süzgeç kağıdı kurutulup bir miktan yıkandıktan sonra 1050 °C'de elektrik finmnda 1 

saat kızdırılır. Desikatörde soğutulup tartılır, son iki tartım arasındaki fark 0.3 mg olunca 

sabit tartıma gelmiş kabul edilir. 

Hesap: 

w = f w' 
PO43" 

f = = 0.8544 
m 8 2 p 2 ° 7 

w' = çökeleğin ağırlığı 
w = po43 ın ağırlığı 

Ni2+ Tavini: 

a) Nikelin dimetHglinksimle tayini: 

Bu yöntem yaklaşık olarak 100 mg Ni2 + içeren çözeltilere uygulanabilir. Nikel 

çözeltisinin hacmi 100 ml'ye tamamlanıp pH seyreltik hidroklorik asit yardımı ile 1,85'e 

ayarlanır. 10 gr üre ve 30 ml %1'lik dimetilglioksim ilave edilir (dimetil glioksimin 

n-propanoldeki %1'lik çözeltisi). Bir saat camı ile üzeri kapatılır. Su banyosunda ısıtılır. 

10 dakika sonra çökelme tamamlanır. Soğumaya terkedilir. Çökelek daha önce sabit 

tartıma getirilip tartılmış 3 numara cam süzgeç krozesinden süzülür. Soğuk su ile yıkanır. 

110-120° C'de kurutularak sabit tartıma getirilir, yeniden tartılır. İki tartım arasındaki 

faik çökeleğin ağırlığına karşı gelmektedir. 

Hesaplar: 
Ni 59 

f = = 

Ni(C4H702N2)2 289 
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w = f.w' 

w' = çökeleğin ağırlığı 
w = Ni2+ nın ağırlığı 

b) Nikelin piridin yöntemi ile tayini: 

Çözelti 100 mg dolayında içermelidir ve nötral olmalıdır. Çözeltiye 0.5 - 1.0 gr 

NH4SCN ilave edilip karıştırılır. Kaynayıncaya kadar ısıtıhr. 1-2 ml. saf piridin ilave edilir 

(alevden uzak tutulmalıdır). 2-5 dakika kaynatıhr. Bu sırada gök mavisi prizmatik 

kristaller oluşur (çökelek derhal veya nikel azsa bir süre sonra meydana gelir). Soğuduğu 

zaman tartılmış bir süzgeç krozesinden süzülür. Çökeleği filtreye aktarmakta 1 

çözeltisinden yararlanılır. Çökelek 2 çözeltisi ile 4 defa yıkanır. Sonra 1 ml'lik kısımlar 

halinde 3 çözeltisi ile 2 defa ve 5-6 defa da 1 ml'lik kısımlar halinde 4 çözeltisi ile yıkanır. 

Vakum desikatöründe oda sıcaklığında 10 dakika kadar yıkanıp kurutulur ve tartılır. 

1 Çözeltisi: 0.4 g NH4SCN ve 0.6 ml piridin su ile 100 ml ye tamamlanır. 

2 Çözeltisi: 61.5 ml su, 37.0 ml % 95 lik alkol, 0.1 g NH4SCN ve 1.5 ml piridin. 

3 Çözeltisi: 10 ml mutlak alkol ve 0.5 ml piridin. 

4 Çözeltisi: 20 ml mutlak eter ve 2 damla piridin. 

SORULAR VE PROBLEMLER 

1. Suda çözünmeyen bir bileşiğin gravimetrik tayinde kullanılabilmesi için hangi 

özelliklere sahip olması gerekir? 

2. Çökeleğin sabit tartıma gelmesi sözünden ne anlıyorsunuz? 

3. Kopresipitasyon ve post presipitasyon ne demektir? Önlemek için ne gibi çareler 

düşünürsünüz? 

4. Mümkün olduğu kadar saf bir çökelek elde etmek için hangi yollan uygularsınız? 

5. Mavi bant, siyah bant, beyaz bant ve pileli süzgeç kağıdı sözünden ne anlıyorsunuz? 

Hangi amaçlarla kullanılırlar? 
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6. 10.0 g BaCİ2-2H20 numunesinden baryumu çöktürmek için d = 1.84 g/ml olan % 

98 saf H2SC>4'den kaç ml gereklidir? (Cevap : 2.22 ml). 

7. Hidrobromik asit çözeltisi % 49,8 HBr içermektedir. Bu çözeltinin yoğunluğu 

1.515 g/ml dir. 250,0 ml çözeltiden bromürü çöktürmek için kaç gram AgN03 

gereklidir? (Cevap: 395.8 g) 

8. Bir kireç taşı numunesi % 40 CaO içermektedir. Bu numunenin 1,0082 gramında 

bulunan Ca2 + 'u oksalat halinde çöktürmek için kaç gram (NH4)2C204 gereklidir? 

Reaksiyon denklemini yazınız. (Cevap: 892.44 mg) 
9. 48.2 ml HC1 çözeltisi AgN03 ile kantitatif olarak çöktürüldüğünde 0.2795 g AgCİ 

meydana geldiğine göre HC1 çözeltisinin normalitesini hesaplayınız? (Cevap : 0,0404 N) 

10. Yoğunluğu 1.10 g/ml olan % 15 saf 50 ml H2SO4 çözeltisine, yoğunluğu 1.30 

g/ml olan % 40 saf H2SO4 çözeltisinden kaç ml ilave edilmelidir ki, yoğunluğu 1.20 

g/ml olan % 28 saf H2SO4 elde edilsin? Buçözeltinin 1 ml sine eşdeğer Ba ağırlığı nedir? 

(Cevap : 46.5 ml, 0.470 g) 

11. KC1 ve NaCl içeren 340.0 mg numune AgN03 ile muameleden soma 706.2 mg 

AgCİ vermektedir. Numunedeki % KC1 ve % NaCl nedir? (Cevap : % 70.6 KC1, % 29.4 

NaCl) 

12. 0,50 g saf (NH4)S04 dan sülfatı çöktürmek için kaç ml 0.05 M BaCİ2 

gereklidir? (Cevap : 75.7 ml) 

13. Süzme işleminde uyulması gerekli kuralları belirtiniz. 

14. Gravimetrik bir tayin sırasında süzmeden sonra tartım yapılıncaya kadar ki 

işlemleri sıralayıp her birinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz. 

(H: l , Ag: 108, Cl: 35.5, Ba: 137, Ca: 40, N: 14, C: 12, O: 16, Na: 23, K: 39, Br: 

80, S: 32) 
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BÖLÜM 6. ELEKTROANALİTİK 
YÖNTEMLER 
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6.1. POTANSİYOMETRİ 

Bir karşılaştırma elektrodu ve uygun bir ikinci elektrot ile oluşturulan elektrokimyasal 

hücrede ölçülen potansiyel değerleri kullamlarak hücrenin çözeltisindeki iyonlann nicel 

analizine Potansiyometri denir. Potansiyometri, uygun bir renkli indikatörün mümkün 

olmadığı hallerde, örneğin renkli ve çok seyreltik çözeltilere de uygulanabilen 

fizikokimyasal bir analiz yöntemidir. Bu yöntem basit bir işlemle iki veya daha fezla 

bileşene de uygulanabilir. Çözeltide önceden varlığı bilinmeyen iyonlann teşhisi için de 

çok kullamlan bir yöntemdir. Böylece, örneğin bir iyodür, klorür kanşımı 

potansiyometrik olarak, gümüş elektrot kullamlarak AgN03 çözeltisi ile titre edilebilir. 

Bu titrasyonda ilk dönüm noktası iyodürün ikincisi ise klorürün eşdeğerlik noktasıdır. 

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülememekte ancak bir referans elektrodun 

potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilmektedir. pH ölçümleri için hidrojen iyonlarına 

göre tersinir bir elektrotla bir referans elektrot kullamlarak bir hücre meydana getirilir. 

Potansiyometrik ölçümlerde mutlaka bir referans ve bir indikatör elektrot biraraya 

getirilerek bir hücre oluşturulur ve aradaki potansiyel farkı ölçülür. 

Potansiyometrik ölçümlerde kullamlan elektrotlar 2 sınıfta toplanabilir. 

1- Referans (karşılaştırma) elektrotları: 

Potansiyeli analiz sırasındaki bileşim değişmelerine bağlı olmayan elektrotlardır. 

Kalomel, Ag/AgCİ gibi elektrotlar bu sınıfa örnektir. 

2- İndikatör (ölçüm) elektrottan : 

Potansiyeli çözelti bileşimine bağlı olarak değişen elektrotlardır ve referans elektrotla 

beraber kullanılır. Membran elektrotlar (Cam elektrot, iyon seçici elektrotlar v b) ve 

metal elektrotlar bu sınıfa örnektir. 

Laboratuvarda kullandığımız elektrotlar ise cam ve Ag/AgCİ elektrodunu bir arada 

içeren kombine elektrotdur. Bu tek elektrot çözeltiye daldırılır ve oluşan potansiyel farkı 

ölçülür. Bu elektrodun bir avantajı çok küçük hacimli çözeltilerde ve ağzı dar deney 

kaplarının içine kolayca sokularak da kullamlabilmesidir. 
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Potansiyometrik titrasyonun teorisi basit titrasyonun teorisine çok benzer. Kendi 

iyonları ile dengede bulunan bir metal elektrodun potansiyeli 25°C'de şu bağıntı ile 

verilmektedir. 

E25°= E° + 0.0591 / n log C M n+ (1) 

Burada E° metalin standart potansiyeli, n iyonların değerliği, CMn+ ise iyonik 

aktifliktir. 

-log CMn+ = pM°+ şeklinde gösterilirse yukardaki (1) bağmtısı 

E25O= E° - 0.0591 /n pM°+ şeklini alır. 

Bu denklem hidrojen elektroda uygulanırsa 25 °C'de 

E 2 5 °= E°H - 0.0591 pH (2) elde edilir. 

Burada E°H normal hidrojen elektrodunun standart potansiyelidir. Bağıntı bir redoks 

elektroduna uygulanırsa 

E25°= E° + 0.059 l/n log [Ox] / [Red] (3) şeklini alır. E° standart redüksiyon 

potansiyeli, n elektron sayısı, [Ox] ve [Red] gerçekte sırasıyla yükseltgenmiş ve 

indirgenmiş maddelerin aktiflikleridir ama seyreltik çözeltiler kullanıldığı için 

konsantrasyon olarak alınabilirler. Görüldüğü gibi E ile iyonların aktiflikleri orantılıdır. 

Potansiyometrenin temeli E'nin belirlenmesidir. Bu da ya çözeltideki [Ox] / [Red] 

iyonik konsantrasyonlarım ölçerek yada daha önemlisi titrasyon yolu ile [Ox] / [Red] 

oranında meydana gelecek değişmeleri izleyerek yapılabilir. 

E°H , hidrojenin normal potansiyelidir ve birim aktivitedeki ÎT çözeltisine batırılmış ve 

üzerine 1 atmosfer basınçlı H2 gazı gönderilen bir elektrodun potansiyeli olduğundan 

bütün sıcaklıklarda sıfir kabul edilmiştir. Böylece (2) denklemi şu hale indirgenmiş 

olur. 

E = - 0.0591 pH (25 °C'de) (4) 

Elektrometrik yöntemle pH'ın belirlenmesi en basit haldir. Ük olarak hidrojen 

iyonlarına göre tersinir bir elektrotla bir referans elektrot kullanılarak bir hücre meydana 

getirilir. Çünkü daha önce de söylendiği gibi elektrot potansiyelleri mutlak olarak 

ölçülememekte ancak bir referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak 

bulunabilmektedir. Örneğin hidrojen iyonlarına göre tersinir elektrot olarak hidrojen 

elektrot seçilirse hücre aşağıdaki şekilde şematize edilebilir. 

Pt | H2 (1 atm), H+ (bilinmiyor) | Tuz köprüsü | Referans elektrot 
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Normal veya standart hidrojen elektrot; elektrolitik olarak Pt ile kaplanmış bir Pt 

levhanın birim aktiflikte H' çözeltisine batırılmasından meydana gelmiştir Bu düzeneğin 

bulunduğu cam bölmeye 1 atm basınçlı hidrojen gazı, gönderilmektedir. Şekil-1 'de 

basit bir hidrojen elektrot gösterilmiştir. Hidrojen elektrot özellikle pH'ın 12'den büyük 

p^slatm 

İLETKEN 

P« LEVHA 

/ \ • 

— 

HT(aH-=i) 
şekil 1 

olduğu çözeltilerde kullanışlıdır, fakat yapılması güçtür ve çözeltide oksitleyici maddeler 

bulunduğu zaman kullanılamaz Hidrojen iyonlarına göre tersinir olan cam elektrot gibi 

elektrotlarda vardır. Cam elektrot özel bir camdan yapılmıştır Bu cam düşük erime 

noktasına sahip olup, nem çekiciliği ve yüksek elektriksel iletkenliği diğer camlara oranla 

yüksektir. 

Potansiyometrik titrasyonun bazı dezavantajları da vardır. pH ölçümü sırasında cam 

elektrot ölçüm elektrodu olarak kullanıldığı için belli pH aralığında çalışılır (H iyonlan 

için en önemli elektrot cam elektrotdur.) 

pH >9 olduğu zaman cam elektrot alkali metal iyonlarına karşı hassaslaşır ve alkali 

hatası denilen bir hataya neden olur 

pH'ı O'a yaklaşan çok yüksek asidik değerlerde de asit hatası denilen bir hata oluşur. 

Bu nedenle belli pH aralığında çalışılmalıdır. 

Potansiyometrik titrasyonun bir diğer dezavantajı da normal titrasyondan daha uzun 

zaman almasıdır 

Cam ile çözeltinin birbirlerine değmesinden dolayı bir potansiyel farkı meydana gelir. 

Bunun deneysel olarak çözeltinin pH'ına reversibl bir hidrojen elektrodunda olduğu gibi 

EC=EC° - 0.059 logaH, = Ec° + 0.059 pH (25 °C de). (5) 
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bağıntısı ile bağlı olduğu bulunmuştur Burada Ec° verilen bir elektrot için sabittir. Basit 

bir cam elektrot şekil-2'de gösterilmiştir. Burada bir cam membran içerisine 0.1 N HC1 

çözeltisi konmuş ve bir Ag/AgCİ elektrodu daldırılmıştır. Bunun yerine pH'ı belli bir 

tampon çözeltisi konup içerisine Kalomel, kinhidron veya Pt elektrot da daldırılabilir. 

pH ölçüleceği zaman cam elektrot pH'ı bilinmeyen çözeltiye daldırılır. Bir tuz köprüsü ile 

bir referans (karşılaştırma) elektroduna (Örneğin kalomel) bağlanır ve aşağıdaki hücre 

meydana getirilir; 

Ag | AgCİ | 0.1 N HC1 | Cam | Numune || Kalomel 

hücrede ET = E,\g. + EC + EKaı cebrik toplamına eşittir EAG. ve EK»I sabit olduğu için 

Ec'a bağlı olarak toplam potansiyel değişecektir. Camın direncinin yüksek olması nedeni 

ile Ej'nin ölçülmesinde 10 -100 milyon akımlık iç dirençli vakum tüplü 

potansiyometreler kullanılır. (5) denklemindeki Ec°, cam elektrodu pH'ı bilinen 

tamponlara batırılarak ayarlamak yoluyla bulunur. 

Cam elektrodun temel mekanizması henüz kesinlikle anlaşılamamıştır. Fakat camın 

görevinin yan geçgen bir zar gibi yalnız hidrojen iyonlarını camın bünyesine aktarıcı bir 

A g - A g Ç l 
İÇ R E F E R A N S 
ELEKTRODU 

AgCİ İLE DOYMUŞ 
İÇ ÇÖZELTİ 

SEÇİCİ CAM MEMBRAN 

şekil 2 
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rol oynadığı sanılmaktadır. Bu, camdaki alkali iyonları ile hidrojen iyonlarının bir değişimi 

olabilir. Bir cam membrandan elektrik akımı geçirildiğinde camdan geçen hidrojen 

iyonlarının miktarının Faraday Kanununa uyduğu bilinmektedir. Bu sırada ortamda suyun 

bulunması da gereklidir. Cam kuruduğunda veya derişik h2so4 , mutlak alkol gibi su 

çekici bir maddeye daldırıldığında bu fonksiyonunu kaybeder. 

pH'ı 10'dan büyük olan çözeltilerde cam elektrot hidrojen iyonları yanında diğer 

iyonların da değişiminden dolayı düşük değerler verir. Yan geçirgen cam, iç tarafında AH+ 

iyonlan aktifliği aı, dıştan da a2 olan iki çözelti ile temasta olduğundan ara yüzeydeki 

potansiyel: 

E = Sabit - RT / F İn a2 / aı (6) bağıntısı ile verilir, aı aynı elektrot için sabit 

olduğundan (6) denklemi şu şekli alır; 

E= Sabit - R T / F lna2 

bu da 5 denklemi ile aynıdır. 

Referans elektrot olarak genellikle kullanılan doymuş kalomel elektrot: Hg, Hg-

Hg2Cl2 pastası ve buna batınlmış bir platin elektrot ve doygun KC1 çözeltisinden 

meydana gelmiştir. Bu elektrotdaki olaylar şöyle gösterilebilir, 

Hg2Cl2 o Hg22+ + 2 C r 
Hg22+ + 2e" 2Hg 

Hg2Cl2 + 2e" o 2Hg + 2C1~ 

saf sıvı ve katıların aktiflikleri 1 alınabileceğinden elektrot potansiyeli; 

Ec= Ec° - RT/2F log(acf)2 şeklinde gösterilebilir. 

Yukanda anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi böyle bir cam veya bir kalomel 

elektrottan meydan gelmiş düzenekle asit-baz titrasyonu yapdabilir. Örneğin behere titre 

edilecek asit konur, cam ve referans elektrot daldınlarak pH'ı okunur. Sonra eşit kısımlar 

halinde baz çözeltisi akıtılarak her ilaveden sonra pH okunur ve baz hacmine karşı grafiğe 

geçirilerek titrasyon eğrisi elde edilir. Aynı şekilde redoks ve çöktürme titrasyonlan da 

yapüıp potansiyeller okunur ve ilave edilen titre edici hacmine karşı grafiğe geçirilir. pH 

veya potansiyeldeki ani sıçrayış eşdeğerlik noktasını gösterir. Eğrinin dönüm noktasını 

kesinlikle saptayabilmek için birinci ve ikinci türev eğriler çizilir. 
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Yapılan deneyin sonucunda ilave edilen her ml baz hacmine karşılık okunan pH 

değerleri grafiğe geçirilir. X eksenine ilave edilen baz hacmi (bağımsız değişken), Y 

eksenine de bu hacme bağlı olarak değişen pH değerleri yerleştirilerek grafik çizilir. 

Bu grafikten dönüm noktası hassas olarak okunamaz. Bu yüzden grafik yöntemle türev 

alınır. Türev bağımlı değişkenin bağımsız değişkene oranı demektir. 

Bulunan bu değerlerle yeni bir grafik çizilirken de X eksenine Vı + V2 / 2 den bulunan 

değerler yerleştirilir. 

ApH / AV = pH 2 -pH, /V 2 - V, 

x 
C l 

V (ml) 

şekil 3 a 

Şekil 3b 
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Bu grafikten de 2 nokta bulunabilir. Bazen böyle dik bir eğri yerine daha yayvan eğri de 

elde edilebilir ve dönüm noktası yine saptanamaz Bu nedenle 2. bir defa daha türev 

alınması gerekir 

ApH / AV = AzpH 
AV AV2 

ifadesi elde edilir. Bu Y eksenine yerleştirilir ve V ml baz miktarı da X eksenine konur. 

Eşdeğerlik noktasını eğrinin X eksenini kestiği nokta verir Bu grafikten yararlanılarak da 

doğru denklemi oluşturulur. 

V (ml) 

şekil 3 c 

DENEY I. HCl'in NORMALİTESİNİN TAYİNİ 

Deneyin yapılısı: Deneye başlamadan önce pH metre bir bazik bir de asidik tampon 

çözeltilerle kalibre edilmelidir. Kalibrasyondan sonra bir behere konsantrasyonu 

bilinmeyen HC1 çözeltisinden 10 ml pipetle ölçülerek konur. Hacim arttırmak için 30 ml 

su eklenir İçerisine magnetik karıştırıcı konur ve karıştırılır. Bürete ise ayarlı NaOH 

çözeltisi konur. Başlangıçta hiç NaOH ilave etmeden elektrot çözeltiye daldırılır ve pH 

ölçülür. Soma 1 'er ml NaOH ilave edilerek her ilaveden sonra pH ölçülerek eşdeğerlik 

noktası kaba olarak saptanır pH'da birden bire beliren artış dönüm noktasımn geçildiğini 

gösterir. Birkaç ml daha ilave edildikten sonra deney bitirilir Bütün değerler okunduktan 

soma tablodaki yerlerine yerleştirilir. İstenilen diğer değerler bulunur ve grafik çizilir, 

hesap yapılır ve HCl'in normalitesi bulunur: 
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Eşdeğerlik 

Noktası 

Hesaplamalar: Bütün değerler bir tabloda gösterilirse 

Deneyin 1. 

kısmının 

sonuçlan 

Deneyin 2. kısmının sonuçlan 

Vml 

NaOH 

pH Vml 

NaOH 

pH ApH=pH2-pHı AV=V2-V, ApH 
AV 

v,+ v ; 
2 

A2pH 
AV2 

Vml 

NaOH 

Tablodaki değerlere göre çizilen grafiklerden birincisi pH - Vml NaOH grafiği ikincisi 

ise birinci grafikten elde edilen eğrinin türevi olup ; 

pH2 - pHı = ApH ve VL + V2 grafiğidir. 
V2 - Vı AV 2 

3. grafiktede 2. grafikteki eğrinin türevi alınmış olup, 

ApH/AV = A2pH ve V ml NaOH grafiğidir. 
AV AV2 

3. grafikte elde edilen AB doğrusunun X eksenini kestiği nokta bize dönüm noktasında 

harcanan baz miktarım verir. Bu değere göre de HCI konsantrasyonu hesaplanabilir. 

meqHCl = meqNaOH 

İlave edilen hacim Okunan pH 

0.0 1.38 

1.0 1.42 

2.0 1.46 

3.0 3.52 

10.0 3.52 

11.0 11.30 
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Nnci X 10 = NNAOH X VNAOH 

NNaoH = Biliniyor 

VNaOH - X ekseninden bulunan NaOH sarfiyatı 

NHCI = Bilinmeyen numunenin normalitesi 

Bulunan bu değerlerin doğruluğunu kontrol için ; 

3. grafikteki A ve B noktalarının koordinatları olan (xt ,yı) ve (x2 ,y2) değerleri 

bulunur. 

x j lx j_= y - yı 
Xı - x2 y ı - y 2 

doğru denkleminde veriler yerine konur ve denklem çözülür. Örneğin: 

342 x - 3591 = -0.2 y + 39.6 gibi bir denklem oluştuğunu düşünelim. 

Y = 0 dersek (X eksenini kestiği noktayı bulacağımız için) 

342 x = 3630.6 dan x = ? değeri bulunur ki bu değer de grafikten bulunan değerin 

aymsı veya daha ayrıntılı değeri olacaktır. 

Buna göre HCİ konsantrasyonu: 

meq HCİ = meqNaOH 

NHCI x 10 = NNAOH x VN3OH buradan NHcı bulunur. 

DENEY 2. CAM ELEKTROT KULLANARAK ASİT VE BAZLARIN 

KARIŞIMLARININ TİTRASYON EĞRİSİNİN ÇİZİLMESİ 

Gereçler: 

pH metre, cam elektrot, kalomel elektrot, ayarlı NaOH çözeltisi, tayin edilecek H2S04, 

H3PO4, HCİ numuneleri. 

25 ml asit numunesi 250 ml lik bir behere konur, üzerine 50 ml kadar su ilave edilir. 

Elektrotlar bu çözeltiye daldırılarak pH'ı öçülür. Soma büretten birkaç ml lik kısımlar 

halinde baz çözeltisi akıtılır, her ilaveden soma pH okunur. Böylece bir deneyle kaba bir 

şekilde eşdeğerlik noktası saptandıktan soma ikinci bir deney yapılır ve eşdeğerlik noktası 

civarında baz ilavesi 0.05 - 0.1 ml'lik kısımlar halinde yapılır. Her üç asit için titrasyon 

eğrisi ve bunun türev eğrileri çizilir 
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DENEY 3. FefNBLUSO^ ÇÖZELTİSİNİN K,Cr,07 ÇÖZELTİSİ İLE 

TİTRASYONU: 

Gereçler: 

Pt elektrot, doygun kalomel elektrot, pH metre, 0.1 N K2Cr207 çözeltisi ve 0.1 N 

Fe(NH4)2(S04)2 çözeltisi (her ikisi de 2 N H2S04 kullanılarak hazırlanır), tuz köprüsü, 

doygun KC1 çözeltisi. 

10 ml Fe(NH4)2(S04)2 çözeltisi 2 ml derişik H2S04ve 40 ml su bir behere konur, Pt 

elektrot bu behere daldırılır. KC1 ile dolu diğer bir behere de kalomel elektrot batınlır. 

Her ilci beher bir tuz köprüsü ile bağlanır. Önce potansiyel okunur. Soma 1 ml'lik 

kısımlar halinde K2Cr207 behere ilave edilir. Her ilaveden soma karıştırılıp kısa bir süre 

beklendikten sonra potansiyel okunup, titrasyon ve türev eğrileri çizilir. Deney 2 kez 

tekrarlanır. Şekil 3 b'deki birinci türev eğrisini elde etmek için AE / AV değerleri Vn + 

Vn+ı I 2 değerlerine karşı grafiğe geçirilir. Bu eğri üzerinde max noktasının sağında ve 

solunda ikişer nokta seçilip bunların koordinatları grafikten okunarak şekil 3 c deki gibi A 

ve B noktalarının koordinattan bulunur ve doğru çizilir. X eksenini kestiği nokta 

eşdeğerlik noktasıdır. 

Aşağıda böyle bir titrasyonda elde edilen veriler tablo halinde sunulmuştur: 

K3Crz07 

ml 
Ev AE/AV Vn+Vn+1 / 2 

0 4 7 0 - -

1 . 0 4 9 0 2 0 0 . 5 0 

2 . 0 5 0 4 1 4 1 . 5 0 

3 . 0 5 2 0 1 6 2 . 5 0 

4 . 0 5 3 0 1 0 3 . 5 0 

5 . 0 5 5 0 2 0 4 . 5 0 

6 . 0 5 7 0 2 0 5 . 5 0 

7 . 0 6 5 0 1 0 0 6 . 7 5 

7 . 5 6 7 0 4 0 7 . 2 5 

8 . 0 6 8 0 2 0 7 . 7 5 

8 . 5 6 9 5 3 0 8 . 2 5 
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Not: Bu reaksiyon bir oksidoredüksiyon reaksiyonu olduğu için ölçüm elektrodu olarak 

Pt kullanılmıştır (Fe2+ + Cr6" -> Fe3" + Cr3+). pH ölçümlerinde ise ölçüm elektrodu 

olarak cam elektrot kullanılır 

SORULAR VE PROBLEMLER 

1) Konsantrasyonla gerilim arasındaki ilişkiden yararlanarak potansiyometrik 

titrasyonun ilkesini açıklayınız? 

2) Nernst denkleminde yer alan her bir simgenin anlamım açıklayınız? 

3) Hücre, yarı hücre nedir? Hücre ve yan hücre gerilimleri nasıl hesaplamr? Hidrojen 

elektrodunu, cam ve kalomel elektrodu anlatıp yarı hücre gerilimlerini veren bağıntıları 

yazımz? 

4) pH = 1 ve hidrojen gazı basıncı 1 atmosfer olan bir hidrojen elektrodunun yarı hücre 

gerilimini 30 °C için hesaplayımz? 

5) Hidrojen gazı basıncı bir atmosfer olan bir yan hücre normal kalomel elektroda karşı 

bağlandığında kalomel tarafının potansiyelinin 0.500 Volt daha pozitif olduğu görülüyor. 

Hidrojen yarı hücresindeki çözeltinin pHını hesaplayımz? 

Ekai = 0 . 2 5 V 

6) Referans elektrot nedir? 

7) 10"1 M Fe3+ ve 10"3 M Fe2+ çözeltisine batırılmış bir Pt tel ile 10"3 M Cr207; 10"2 M 

Cr3+ ve pH = 1.5 olan çözeltiye batırılmış diğer bir Pt telin oluşturduğu hücrenin 

gerilimini hesaplayımz? 

E° Fe3f/Fe2" = 0.77 V 

E° Cr207
27Cr3+ = 1.30 V 

8) Hücre gerilimi ölçülmesinden yararlanarak pH nasıl bulunur? 

(pH metrelerin ilkesi) 
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6.2. VOLTAMETRİ ve POLAROGRAFİ 

Voltametri, akım-potansiyel ilişkisine dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemde bir çalışma 

elektrodu (küçük yüzeyli) ile bir de büyük yüzeyli elektrot arasına bir potansiyel farkı 

uygulanır Bu durumda hücreden akım geçmezken Nernst eşitliği ile hesaplanan 

potansiyel farkı değişir Nernst eşitliğine uyum sağlamak üzere reaksiyona giren madde 

konsantrasyonları da değişir. Bu da ancak hücrede bir reaksiyon olması ile mümkündür 

ve reaksiyonun sonunda da akım oluşur Elektrotlardan birinin alanı çok büyük 

olduğundan bu elektrodun birim yüzeyi başına düşen akım şiddeti çok düşüktür (Birim 

yüzey başına düşen akım şiddetine akım yoğunluğu denir). Bu nedenle elektrodun 

potansiyeli sabit olup uygulanan dış potansiyelden etkilenmez. Yani bu elektrot referans 

elektrottur Çalışma elektrodu ise küçük yüzeyli olduğundan bu elektrotdaki akım 

yoğunluğu büyüktür ve bunun potansiyeli uygulanan potansiyel farkı ile değişir yani 

bunun potansiyeli uygulanan potansiyel farkına eşit alınabilir. Belirtilen bu özelliklere 

göre düzenlenmiş bir elektroliz hücresi analizi yapılacak uygun bir çözelti ile doldurularak 

buna gittikçe artan potansiyel farkları uygulanıp hücreden geçen akım okunur. Potansiyel 

farkı akıma karşı grafiğe geçirildiğinde bir eğri elde edilir. Bu eğri akım-potansiyel eğrisi 

olup , kullanılan elektrodun cinsine göre polarogram veya voltamogram adını alır. Bu 

şekilde akım-potansiyel eğrilerinden yararlanan analiz yöntemine de polarografı veya 

voltametri denir. Deneylerde kullanılan elektrot damlayan civa elektrotsa yöntem 

polarografı, kullanılan elektrot platin, camsı karbon, karbon pasta, rutenyum v b. ise 

yöntem voltametri adını alır 
20 - p 

15 Q Sın ı r ak ım ı 

i 10 

E 
M 
< 

Di l i J zyon 
ak ım ı id 

5 

0 

Uygulanan potansiyel . V ( D K E ' a karşı) 
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Yukarıda bir akım-potansiyel eğrisi (polarogram) görülmektedir. Burada analizi yapılacak 

maddenin elektrotla reaksiyona girmeye başlamasından sonra, potansiyelde oluşabilecek 

en küçük değişikliğe karşı akımdaki artış hızlı olacaktır. Akım büyüklüğü elektroaktif 

maddenin elektrot yüzeyine ulaşma hızı ile sınırlanır ve bu nedenle belli potansiyel 

değerinden sonra akımda artış görülmez. Bu bölgedeki akım büyüklüğüne sınır akımı 

denir (D - E). Elektrot ile elektroaktif maddenin reaksiyona girmesinden önce küçük bir 

akım gözlenmektedir. Çözeltideki safsızlıklar ve elektriksel çift tabakanın yüklenmesi gibi 

nedenlerden dolayı oluşan bu akım büyüklüğüne artık akım denir (A - A'). D - E 

bölgesinde potansiyelin artmasına karşın akım artmamaktadır. Bu bölgedeki akımın 

büyüklüğüne id difüzyon akımı veya sınır akımı denir. Sınır akımının yansına karşılık 

gelen potansiyele yan dalga potansiyeli adı verilir. Şekil 1 de görülen akım 

dalgalanmalan civa damlasının her defasında yeniden oluşup, büyüyüp kopması ile 

ilgilidir. Polarogramlar maddenin hem kalitatif (nitel) hem de kantitatif (nicel) analizini 

yapmamıza imkan verir. Her madde için belli koşullar altında belli yan dalga potansiyeli 

vardır. Bu polarografinin kalitatif analizde kullanılabilirlik özelliğini oluşturur. Kantitatif 

analizde de difüzyon akımının konsantrasyonla orantılı olması özelliğinden yararlanılır. 

Bu bağlılık İlkoviç denklemi ile verilir: 

id = 605 n DV2 C m23 t1/6 burada; 

id = Difüzyon akımı (mikro amper olarak) l|iA = 10"6 A (Cihazdan okunur), 

n = Elektrot reaksiyonunda yer alan elektron sayısı 

D = Çözünen maddenin difüzyon katsayısı 

C = Çözünen maddenin milimol/L olarak konsantrasyonu. (Bulunur) 

m = Civa kütlesi mg/sn olarak 

t = sn olarak damlama zamam 

605 = Damlanın geometrisi ve Faraday sabitini içeren bir sayı. 

Voltametri ve polarografı hem kalitatif analizde hemde kantitatif analizde 

kullanılabilir yöntemdir. Yan dalga potansiyellerinin verilen elektrotlar elektroaktif 

maddeler için karakteristik olmalan nedeniyle kalitatif analizde kullanılabilir. 
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Ayrıca, ilkoviç denkleminde kullanılan elektrot ve madde için diğer parametreler sabit 

iken id değeri ile konsantrasyon arasında doğrusal bir ilişki vardır (ia = k x C). Bundan 

yararlanılarak standart madde yardımıyla hazırlanacak olan kalibrasyon denkleminden 

hareketle bilimiyen numunedeki madde miktan hesaplanabilir. Kantitatif analizde aynca 

bilinmiyen ile bilinenen konsantrasyondaki çözeltiler için okunan id değerleri oranlanarak 

da miktar tayinleri yapılabilir; 

İd st Cst 

İd num C n um 

Voltametri ve polarografi yöntemlerinin eczacılık alanında sıklıkla kullanılmasının 

nedeni düşük konsantrasyonlarda ilaç analizlerinin yapılabilmesidir. Numunelerin kısa 

sürede hazırlanabilmesi, analizin hızlı olması, bu yöntemlerin kolaylığıdır. Tablet ve diğer 

yardımcı madde içeren dozaj formlarındaki bu çözünmeyen maddeleri veya katkı 

maddelerinin genelde voltametrik etkinlikleri olmadığı için herhangi bir ayırma işlemi 

yapılmaksızın analizleri yapılabilmektedir. 

6.2.1. AMPEROMETRİK TİTRASYON 

6.2 Bölümünde anlatıldığı gibi, İlkoviç denklemine göre sımr akımı konsantrasyonla 

orantılıdır. Buna göre, uygun bir elektrot seçerek bir referans elektrota karşı sımr akımı 

bölgesinde bir potansiyel uygulayarak çeşitli konsantrasyonlar için M (difuzyon akımı) 

değerleri okunabilir . Bu işlem, çözelti içerisindeki bir maddenin bir titre edici ayarlı 

reaktif ile titrasyonu şeklinde yapılabilir ve gözlenen id değerleri titre edicinin hacmine 

karşı grafiğe geçirilebilir. Ve titrasyon eğrisinden yararlanılarak çözeltideki maddenin 

miktan tayin edilebilir. Bu yönteme amperometri denir. Yöntemde titre edici veya titre 

edilen maddelerin veya herikisinin de elektroaktif olması olması gereklidir. Uygulanan 

potansiyelin uygun seçimi ile bazen elektroaktif maddelerin inaktif halde olmalan 

sağlanarak da istenilen reaksiyonlar, dolayısıyla titrasyonlar da gerçekleştirilebilir. 

Elektroinaktif maddeler yamnda elektroaktif maddelerin hiçbir girişim olmaksızın 

tayinlerinin yapılabilmesi bu yönteme seçicilik kazandınr. 
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Titrasyonun dönüm noktası, titrasyon grafiğinde eşdeğerlik noktasından önce ve 

sonra meydana gelen doğru parçalarının kesim noktasıdır. Bu noktamn x ekseni 

üzerindeki iz düşümü eşdeğerlik noktasına kadar harcanan titre edici hacmini gösterir. 

Bulunan hacim ve klasik meq eşitlikleri yardımıyla titre edilenin miktan tayin edilir. 

Aşağıda; titre edici, titre edilen ve her ikisinin de elektroaktif olduğu haller için elde 

edilen titrasyon eğrileri görülmektedir: 

eşd.n. V (ml) 

titre edici ve edilen 
elektroaktif 

Id İd 

eşd.n. V (ml) 

titre edici elktroinaktif 
edilen elektroaktif 

eşd.n. V (ml) 

titre edici elktroaktif 
edilen elektroinaktif 
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6.3. KONDÜKTOMETRİ 
Teori: 

Bir iletkenden geçen akım ohm kanununa göre uygulanan elektromotor kuvvet (E) ile 

doğru, iletkenin direnci ile ters orantılıdır: 

I = E / R 

Direncin tersine ( 1 / R ) iletkenlik denir (L). İletkenlik ölçümlerine dayalı yönteme 

Kondüktometri denilir 

Düzgün kesitli homojen bir maddenin direnci; R = p . / / a ifadesi ile 

verilmektedir. Burada a, cm2 olarak kesit alanını, / sözkonusu iletkenin cm olarak 

uzunluğu ve p maddenin cinsine bağlı bir katsayıyı göstermektedir, p ' ye özdirenç 

denir. Özdirencin tersine de (1 / p ) öz iletkenlik denir ve K ile gösterilir (Buna bazen 

spesifik iletkenlik adı da verilir), K maddenin boyu ve kesiti 1 cm olan küp şeklindeki 

kısmının iletkenliğidir. Bir elektrolit çözeltisinin herhangi bir sıcaklıktaki öz iletkenliği 

sadece ortamdaki iyonlara ve dolayısıyle onların konsantrasyonuna bağlıdır. Bir elektrolit 

çözeltisi seyreltildiğinde öz iletkenlik azalır çünkü çözeltinin herbir ml'sinde akımı 

taşıyacak iyonların sayısı azalmıştır. Eğer bütün çözelti aralarında 1 cm uzaklık bulunan 

ve çözeltinin hepsiyle temas edecek kadar geniş yüzeye sahip iki elektrot arasına konursa 

çözelti seyreltildiğinde iletkenlik artacaktır. Bu, kuvvetli elektrolitlerde iyonlar arasındaki 

elektrostatik etkinin azalmasından zayıf elektrolitlerde ise seyreltme ile disosiyasyonun 

artmasından dolayıdır. Eğer çözeltide 1 eşdeğer g madde varsa, böyle bir çözeltinin 

iletkenliğine, eşdeğer iletkenlik denir ( A ). Eşdeğer iletkenlik, aşağıdaki bağıntı ile 

verilir: 

A = 1000 K / N 

Bu bağıntıda N normaliteyi göstermektedir. 

Kuvvetli elektrolitlerde eşdeğer iletkenlik seyrelme ile artar, fakat bu artış bir limit 

değere ulaşıncaya kadar sürer. Bu andaki iletkenlik sonsuz seyrelmedeki eşdeğer 

iletkenlik anlamına gelmek üzere ile gösterilir. Bu bazen konsantrasyon gözönüne 

alınarak A0 şeklinde gösterilir. Ao sonsuz seyrelmedeki eşdeğer iletkenlikle eşdeğer 

iletkenlik A arasında Kohlrausch tarafından şöyle bir bağıntı bulunmuştur. 
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A = An - b Vc burada b bir sabit, c elektrolitin konsantrasyonudur. A, Vc 'ye 

karşı grafiğe geçirildiğinde C = 0 anındaki A değeri yani A0'ı verir. Böylece, A0 kuvvetli 

elektrolitlerin seyreltik çözeltilerinde extrapolasyonla tayin edilebilir. Fakat zayıf 

elektrolitlerin A0 değerlerinin bulunması için extrapolasyon yöntemi kullanılamaz. Fakat 

iyonların bağımsız taşınmaları kuvvetinden yararlanılarak bulunur. Sonsuz seyrelmede 

iyonlar birbirinden bağımsız hareket eder ve toplam iletkenliğe kendi hisselerine düşen 

kısım kadar katılırlar. 

A« = + 

X°+ ve katyon ve anyonun sonsuz seyrelmedeki iyonik iletkenlik veya iyonik 

hareketlilikleridir. İletkenliğin sıcaklığının 1°C artışına karşı artışı % 2 dolayındadır. Bu 

yüzden iletkenlik ölçmelerine başlamadan önce iletkenlik hücresinin içeriğinde termik 

dengeye gelmesini sağlamak gerekir. Zayıf elektrolitlerin iletkenliği geniş ölçüde 

iyonizasyon derecesine bağlıdır. Bilindiği gibi iyonizasyon derecesi de sıcaklığa bağlıdır. 

Bir elektrolitin diğer bir elektrolitin çözeltisine dikkate değer bir hacim değişmesi 

olmaksızın ilavesi, çözeltinin iletkenliğini iyonik bir reaksiyon olsun veya olmasın 

etkileyecektir. Eğer karşılıklı bir etkileşme sözkonusu değilse örneğin KCl'in NaNC>3 

çözeltisine ilavesi gibi iki basit tuz sözkonusu ise iletkenlik artar. Eğer iyonik bir 

etkileşme sözkonusu olursa iletkenlik genellikle değişir. Kuvvetli bir aside bir bazın 

ilavesinde yüksek iyonik iletkenliğe sahip hidrojen iyonlan ile daha düşük iletkenliğe 

sahip başka bir katyonun yer değiştirmesinden dolayı iletkenlik azalır. Böylece belli bir 

iletkenliğe sahip bir iyonun yerini iletkenliği başka bir iyonun alması kondüktometrik 

titrasyonun dayandığı esas prensiptir. 

Şimdi kuvvetli bir A+ B elektrolitine C+ D~ reaktifinin ilavesi ile iletkenliğin nasıl 

değişeceğini inceleyelim. Eğer AD ürünü az çözünüyor veya zayıfça iyonlaşıyorsa 

reaksiyon şu şekilde gösterilebilir. 

A+ B~ + C+ D~ AD + C+ B 

Böylece A+ ve D~ iyonlan arasındaki reaksiyonda A+ iyonlan yerlerini C+ iyonlan ile 

değiştirecekler ve titrasyon ilerledikçe iletkenlik C+ iyonlannın iletkenliğinin A+ dan 

büyük veya küçük olmasına bağlı olarak artacak veya azalacaktır. Nötralizasyon, 

çöktürme cs. reaksiyonları ilerledikçe iletkenlikte değişmeler beklenebilir ve bu dönüm 
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noktasını tayinde kullanlabilir. İletkenlik reaktifin küçük hacimler halinde her ilavesinden 

soma ölçülür ve elde edilen değerler reaktif hacmine karşı grafiğe alınır. Böylece elde 

edilen grafik eşdeğerlik noktasında kesişen iki doğrudan meydana gelir. 

Tablo 1: 25°C'deki limit iyonik iletkenlikler 

Katyon W 

(cm2/ohm) 

Anyon r . 

(cm2/ohm) 

FT 349,8 OH" 198,3 

Na+ 50,1 F~ 55,3 

r 73,5 c r 76,3 

Li+ 38,7 Br~ 78,1 

NH4 73,5 I 76,8 

Ag+ 61,9 N03 71,4 

Tl2+ 74,7 C103" 64,6 

y2 Ca2+ 59,5 cıo4" 67,3 

v2 Sr2+ 59,5 HCO3- 44,5 

'/2 Ba2 + 63,6 y2 c o 3
2 - 69,3 

y2 Mg2 + 53,1 y2 so 4
2 - 80,0 

V2 Zn2 + 52,8 1/3 po43- 80,0 

y2 Pb2+ 69,5 y2 c 2 o 4
2 - 74,2 

y2 Cu2+ 53,6 HCOO" 54,6 

'/2 Ni2+ 53,0 CH3COO~ 40,9 

y2 Co2 + 55,0 CH3CH2COO" 35,8 

'/2 Fe2 + 54,0 1/3 Fe(CN)6
3" 100,9 

1/3 Fe3 + 68,4 y4 Fe(CN)6
4" 110,5 

1/3 La3 + 69,7 
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Yöntemin duyarlığı kesişme açısının darlığı ve eğrinin şeklinin doğruya yakınlığı oranında 

artar. Titrasyon sırasında çözeltinin hacmi fazla değişmemelidir. Bu durum titre eden 

çözeltinin edilene göre 20-100 kez daha derişik hazırlanması ile sağlanır. Bu da titre 

edilen çözeltinin olabildiği kadar seyreltik oması demektir. Örneğin titre eden çözelti 

edilenden 50 kez derişikse ve iletkenlik hücresindeki çözeltinin başlangıçtaki hacmi 100 

ml ise titre eden çözelti 5 ml'lik 0,01 öz veya 0,02 ml taksimatlı bir büretten akıtılabilir. 

Bununla beraber öz iletkenliği V + v / V ile çarparak seyrelme için düzeltme 

yapılabilir. Burada V titre edilen çözeltinin başlangıçtaki hacmi v ise ilave edilen 

reaktifin hacmidir. Potansiyometrik titrasyonun aksine burada eşdeğerlik noktası 

yakınındaki ölçmelerin özel bir önemi yoktur. Reaksiyon sonunda meydana gelen 

ürünlerin hidrolizi, disosiyasyonu ve çözünürlüğü dolayısıyla eşdeğerlik noktası 

dolayında, doğru kıvrılarak yuvarlak bir şekil alır. Bu nedenle bu bölgedeki ölçmelerin bir 

değeri yoktur. Reaksiyon ürünlerinin eşdeğerlik noktası dolayındaki iletkenliği dikkate 

değer olsa bile eğer reaksiyon ürünü AD nin iletkenliği A+ ve D iyonlarının aşırısı 

tarafından tamamiyle bastınlabiliyorsa kondüktometrik yöntem uygulanabilir. O halde 

kondüktometri-potansiyometri ve diğer yöntemlerin olumlu sonuçlar vermediği 

eşdeğerlik noktasında göze çarpan bir çözünürlük, hidroliz olması hallerinde iyi sonuç 

vermektedir. Kondüktometrinin diğer bir üstün yam da oldukça seyreltik ve derişik 

çözeltilerde duyarlı bir yöntem olması ve renkli çözeltilere uygulanabilmesidir. Örneğin 

sulu ortamda fenol (Ka » 10 10) potansiyometrik olarak veya indikatörler yardımıyla 

eşdeğerlik noktası kesin görülememesine karşılık kondüktometrik olarak titre edilebilir. 

Sulu çözeltilerde potansiyometrik olarak tayin edilemeyen borik asit, fenol gibi çok zayıf 

asitler de kondüktometrik olarak kolaylıkla titre edilebilmektedir. Ayrıca örneğin HCl'in 

diğer bir kuvvetli asitle veya diğer bir zayıf asitle olan karışımı kondüktometrik olarak 

kuvvetli veya zayıf bir bazla potansiyometriye oranla daha duyarlı olarak tayin 

edilebilmektedir. Bu arada sıcaklığın sabit kalmasına dikkate edilmelidir. Termostat 

kullanılması pek uygulanan bir yol değilse de hiç olmazsa iletkenlik hücresinin oda 

sıcaklığında su ile dolu bulunan bir kab içerisine yerleştirmek ve su banyosunu düzenli bir 

şekilde karıştırmak gerekir. 
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Aletler ve ölçme : 

Kondüktometride tire edilecek çözelti iletkenlik hücresi denilen bir kaba konur. Bu 

kab pyrex veya jena gibi dayanıklı bir camdan yapılmıştır. Şekilleri kullanma amacına 

göre değişik olabilir. İçerisine genellikle her birinin alam l'er cm2 olan 2 Pt elektrot 

yerleştirilmiştir. Çöktürme reaksiyonlarında bu elektrotların düşey konumunda kaba 

tutturulması gerekir İki elektrot arasındaki uzaklık birçok hallerde 2 cm kadardır. Kab 

reaktifin ilavesine imkan verecek şekilde olmalıdır. 

İletkenliklerin mutlak değerlerini bulmak gerektiğinde hücre sabitinin tayini gerekir. 

Eğer hücredeki elektrolitin direnci R, öz iletkenliği K ise, hücre sabiti (l/a) ile aralarında 

şöyle bir bağıntı vardır. 

K = l/R . / / a dır ve k = / / a dır . Dolayısıyla K = k / R olur 

Eğer hücre düzgün kesitli bir tüpse hücre sabiti geometrik ölçümlerden de tayin 

edilebilir. Örneğin, uzunluk (cm) / alan (cm2). Bununla beraber hücre sabitini öz 

iletkenliği bilinen bir çözeltinin direncini ölçerek tayin etmek daha çok kullanılan bir 

yöntemdir. Bu amaçla genellikle KC1 kullanılır, çünkü bunun sulu çözeltisinin öz 

iletkenliği birkaç derecelik bir sıcaklık aralığında yüksek bir suyarlıkla tayin 

edilebilmektedir (Tablo II).. 

Tablo n 

1000 gr çözeltide gr olarak KC1 miktan 25°C'de öz iletkenliği 

71.1352 

7.41913 

0.745263 

0.111342 

0.0128560 

0.00140877 

Kondüktometrik titrasyonlarda mutlak iletkenliği bilmek önemli değildir. Genellikle 

ölçülen direncin tersini ilave edilen reaktife karşı grafiğe almak yeter. Elektrolit 

çözeltisinden akımın geçmesi elektrotlar yakınındaki çözeltinin bileşiminin değişmesine 

neden olabilir. Bu da elektrotlarda potansiyel değişmeleri meydana getirerek iletkenlik 

ölçmelerinde hatalara yol açar. Bu polarizasyon etkisi ölçmelerde alternatif akım 

kullanarak giderilebilir. Direnç Şekil 2'de gösterilen bir Wheatstone köprüsü ile 

ölçülebilir İletkenlik hücresi Wheatstone köprüsünün bir kolunu meydana getirir (Rx). 
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Güç kaynağı, 1000 Hz'lik bir alternatif akım sağlar (çok duyarlı olmayan çalışmalarda 60 

Hz'lik akım da kullanılabilir) Standart değişken bir direnç kutusu (R*) (üzerine bir 

kapasitör konularak yüksek direnç ölçümlerinde alternatif akım cihazlarında oluşan 

hassasiyetin düşmesi etkisi giderilir) Wheatstone köprüsünün sağ üst tarafında yer alır. 

RAC ve RCB , C kolu sıfir akımın geçtiği ana kadar oynatılarak belirlenir. Bu anda dengeye 

gelinmiştir ve: 

EAC - EAD olur. Yani: 

RX/RAC = RS/RBC dir 

RAC ve RBc bizim tarafımızdan ayarlanmıştır. Rs ise yine tarafımızdan konulan belli bir 

dirençtir. Eşitlikten Rx yani hücrenin direnci bulunur. Bunun tersi ise hücredeki çözeltinin 

iletkenliğidir. Sıfır akımın geçtiği bir osiloskop yardımıyla da gözlenebilir. 

Şekil 2. Kondüktometrik titrasyonda kullanılan Wheatstone köprüsü 

DENEY : HCI' in NaOH İLE KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONU 

N/5 HCI'den 20 ml alınır ve 100 ml'ye seyreltilir. Çözelti içerisine daldırılabilecek 

tipte bir iletkenlik hücresi kullanılır. Çözelti bir behere doldurulur ve hücre bir desteğe 

tutturularak çözelti içerisine daldırılır. Titrasyon için kullanılacak NaOH çözeltisi küçük 
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bir bürete doldurulur. Bu çözeltinin N/2 veya daha derişik olması gerekir. Aksi halde 

titrasyon sırasında meydana gelecek hacim değişmeleri hatalara yol açar. Elektrotlar 

hücreye daldınlırken Pt levhaların altında hava kabarcıklarının kalmamasına dikkat 

edilmelidir. Elektrotlar kondüktometreye bağlanarak direnci 1-2 ohm'luk bir duyarlılıkla 

tayin edilir. Büretten NaOH çözeltisi 0,5 ml'lik kısımlar halinde damlatılır ve her 

damlatmadan soma çözelti karıştırılır. Soma elektrotlar daldırılır ve hücredeki sıvının 

siizülmesi için beher bir iki kez aşağı indirilir, soma başlangıçtaki durumuna getirilerek 

direnç okunur. 10 ml alkali ilave edilinceye kadar bu işleme devam edilir. NaOH ilavesi 4 

ve 8 ml olduğu zaman ilaveler 0,2 ml'lik kısımlar halinde yapılmalıdır. R direnci 

göstermek üzere l/R değerleri ilave edilen alkali hacim (v)'ye karşı grafiğe geçirilir. 

Azalan ve artan şekilde iki doğro elde edilir. Eşdeğerlik noktası yakınında eğri 

yjvarlaktır. Bu nedenle, 2 doğrunun kesişme noktası eşdeğerlik noktası olarak alınır. Bu 

işlem ya grafiksel olarak veya matematiksel olarak bulunabilir. Eşdeğerlik noktasının 

böylece bulunmasından soma N, x Vı = N2 x V2 eşitliğinden asidin normalitesi 

hesaplamr. 

Böyle bir deneyde elde edilen sonuçlar ve buna göre çizilen eğriler aşağıda 

gösterilmiştir: 

V ml NaOH R X = l/R x 1000 

0 257 3.89 

1 281 3.56 

3 359 2.79 

4 412 2.43 

6 569 1.76 

7 697 1.43 

11 659 1.52 

12 579 1.73 

13 521 1.92 

14 470 2.13 
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Yapılan regresyon analizlerine göre: A doğrusunun denkleminin : y = - 0.36 x + 3.9 

B doğrusunun denkleminin ise : y = 0.2 x - 0.67 olduğu bulunmuştur. Buna göre iki 

doğrunun kesim noktası - 0.36 x + 3.9= 0.2 x - 0.67 eşitliğinden 8.16 olarak 

bulunur. Bu eşdeğerlik noktasına kadar harcanan NaOH in ml sidir. Daha soma meq 

eşitliğinden yararlanılarak HCİ' in miktar tayini kolayca yapılır. 

Kondüktometrik olarak zayıf asit ve bazların, asit karışımlarının ve tuzların da titre 

edilerek miktar tayinleride yapılabilir. Bu titrasyonlarda değişik şekillerde titrasyon 

eğrileri meydana gelir. 

(I) grafiğinde; a eğrileri kuvvetli bir asidin kuvvetli bir baz ile, b eğrileri zayıf bir 

asidin kuvvetli bir baz ile ve c eğrileri ise çok zayıf bir asidin kuvvetli bir baz ile titrasyon 
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eğrileridir. Çok zayıf asidin titrasyonunda zayıf asidin titrasyonundaki başlangıçtaki 

azalma görülmez. 

(II) grafiğinde; kuvvetli bir asit ile zayıf bir asidin karışımının titrasyonu görülmektedir. 

Grafikteki a kısmı kuvvetli asidin nötralizasyonunu, b kısmı ise zayıf asidin 

nötralizasyonunakarşı gelmektedir, c ise bu karışımda zayıf asit yerine çok zayıf bir asit 

varlığındaki titrasyon eğrisidir. c eğrisinde zayıf asidin eğrisine göre çok fazla bir 

değişiklik olmamasına karşılık dönüm noktasından sonra eğri hemen hemen düz olarak 

devam etmektedir. 

(III) grafiğinde ise tuzların asit ve bazlarla titrasyon eğrileri görülmektedir, a eğrisi 

nh4cı' ün NaOH ile titrasyonu, b eğrisi ise CH3COONa' ın HCİ ile titrasyon eğrileridir. 
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BÖLÜM 7. SPEKTROSKOPİK 
YÖNTEMLER 
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7.1. SPEKTROFOTOMETRİ 

Işık enerjisinin absorpsiyonuna dayalı bir yöntemdir. Işık ise elektromanyetik 

bir radyasyondur ve frekansı ( u ) veya dalga boyu ( X ) ile karakterize edilir. 

Enerjisi ise : 

E = h u veya E = h c / X 

formülleri ile verilir ( h = plank sabiti = 6.62 x 10"27 erg.sn ve c = 3 x l 0 1 0 

cm/sn). 

Bu eşitliklere göre ışığın dalga boyu büyüdükçe enerjisinin azalmasına 

karşılık dalga boyu küçüldükçe eneıjisi artar. 

Elektromanyetik spektrum aşağıdaki gibidir: 

E n e r j i N ü k l e e r İç t a b a k a A t o m v e y a V a l a n s m o l e k ü l l e r M a n y e t i k a l a n d a 
d e ş i ş i m i n e e l e k t r o n l a r ı m o l e k ü l l e r i n e l e k t r o n l a r ı t i t r e ş i m l e r s p i n y ö n t e m l e r i 
u ş r a y a n l a r i y o n i z a s y o n u 

E S R NMR 

E l e k t r o 
rr a n y a t i k 
s p e k t r u m G a m a Y u m u ş a k V a k u m Y a k ı n G ö r ü n ü r Y a k ı n T e m e l U z a k Mikro R a d y o 
b ö l g e l e r i ı ş ı n l a r ı X - ı ş ı n l a r ı X - ı ş ı n l a r ı UV UV b ö l g e İR İR İR d a l g a d a l g a l a r ı 

1 A 1 0 A 1 0 0 A 2 0 0 n m 4 0 0 n m 8 0 0 n m 0 0 4 c m 2 5 c m 
0.8 um 2.5 um 25 um 400 (im 
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D a l g a s a y ı s ı . D a l g a b o y » . F r e k a n s 

E n e r j i 

E l e k t r o n 
v o l t s . 

kka l m o l e V cm cm 
R a d y a s y o n 

H z t ü r ü 

S p e k t r o s k o p ! 

t ü r ü 

K u a n t u m 

g e ç i ş t i p l e r i 

9 . 4 x 1 0 ' 4 . 1 x 1 0 ° 3 . 3 x 1 ü 1 0 3 x 1 0 " 1 0 : l 

9 . 4 x 1 ü " 4 . 1 x 1 ü 1 3 . 3 x 1 ü " . 1 x 1 0 " 1 0 1 " 

9 . 4 x 1 0 ' 1 4 . 1 x 1 0 : 3 . 3 x 1 0 ° 3 x l 0 ~ 7 1 0 1 7 

y . 4 x l ( ) ' 4 . 1 x 1 0 ° 3 . 3 x 1 0 1 3 x 1 0 " ° 1 0 1 5 

G a m a 
ı ş ı n l a n G a m a 

ı ş ı n l a r ı 
e m i s y o n u 

î 

i 
^ ̂  Nül̂ eer 

X- ı ş ı n l a r ı 
X - ı ş l n l a r ı 

a b s o r p s i y o n u 
e m i s y o n u 

F . l e k t r o n i k 
( i ç t a b a k a ) 

s v o n u 

1 1 
uv t 

/ 
V a k u m 

a b s o r p s i y o n u 

G ö r ü n i l r 
b ö l g e 

E l e k t r o n i k 
l ' V a b s o r p s i y o ı ı ( d ı ş t a b a k a ) 
V i s e m i s y o n 
^ f l o r e s a ı ı s 1 

9 . 4 x 1 0 1 4 . 1 x 1 0 " " 3 . 3 x 1 0 " 3 x 1 0 " 5 1 0 1 3 

9 . 4 x 1 0 3 4 . 1 x 1 0 1 3 . 3 x 1 o " 3 x 1 0 " ' İ O 1 1 

9.4x10 4.1x10 ° 3.3x10" 3xlo' lü" 

9 . 4 x 1 0 7 4 . 1 x 1 0 " 3 . 3 x 1 0 ' 3 x l ü ' 1 0 

İR 
a b s o r p s i y o n u 
R a m a n 

i 
m o l e l c ü l e r 

v i b r a s y o n 

i 
M i k r o d a l g a 
a b s o r p s i y o n u 

m o l e k ü l er 
r o t a s y o n 

^ ^epr 
M a n 

R a d y o 
d a l g a l a r 

Manyetik 
o l a r a k 

u y a r ı l m ı ş 
s p i n h a l l e r i 
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Işık , atom, iyon ve moleküller tarafından absorbe edilebilir. UV ve görünür 

alandaki absorpsiyon elektronik yapı ile ilgilidir. Absorbe edilen enerji kuantalıdır. 

Ve elektronların düşük enerjili orbitallerden ( Temel hal) daha yüksek enerjili 

orbitallere (Uyarılmış hal ) geçmesine neden olur. Ama her eneıji absorbe 

edilemez, ancak iki eneıji seviyesi arasındaki farka eşit bir absorbe edilebilir. 

E2 

Eneıji t 

AE = E2 - E} = hu 

El 

UV ile görünür alandaki ışığın absorpsiyonu aym zamanda bir molekülün 

vibrasyonel ve rotasyonel eneıji seviyelerinde de değişikliğe neden olur. Çünkü 

bir molekülün toplam enerjisi . 

Etoplam = ^elektronik + E v i b r a S y 0 n e ı + E r o tasyonel + E-translasyonel 

dir ve her elektronik eneıji seviyesi çok sayıda vibrasyonel ve rotasyonel 

eneıji seviyesinden meydana gelmiştir : 

— —>rotasyonel 
— ^vibrasyonel 

,Elektronik (Uyar ı lm ış ) 

rotasyonel 
-> vibrasyonel 

_>Elektron ik ( T e m e l ) 
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Elektronik enerji diğer eneıjilerden büyüktür. Bu nedenle elektronik uyanlma 

sırasında vibrasyonel ve rotasyonel enerji seviyelerinde de değişme olur. 

Vibrasyonel ve rotasyonel enerjiler moleküldeki atomların titreşmesi ve 

molekülün dönmesi ile ilgilidir. Translasyon eneıjisi molekülün bütününün ötelenme 

hareketi ile ilgilidir ve en düşük eneıjili harekettir. 

Görünür ışık toplam elektromanyetik radyasyonun çok düşük bir bölümüdür 

(400-800 nm) ve insan gözü tarafından renk olarak algılanır. 400 nm olan alt 

ucunda viyole renk vardır ve gökkuşağı renklerini takip ederek 800 nm olan üst 

sımra geldiğinde kırmızı renk görülür. Görünür ışığın altındaki bölgeye (100 - 400 

nm)" Ultraviyole " bölgesi (100 - 200 nm arasındaki bölgeye uzak UV, 200 - 400 nm 

arasındaki bölgeye yakın UV bölgesi adı verilir), üstündeki bölgeye ise (0.8 - 4 n ) 

"infrared " bölgesi adı verilir (0.8 - 4 p arasındaki bölgeye yakın IR, 4 - 25 p 

arasındaki bölgeye uzak IR adı verilir). 

Burada: 

1 p = 10 6 m = 10~3 mm 

1 nm = 1 mp = 10"9 m = 10'7 cm = 10^ mm = 10~3 p = 10 A° 

1 A° = 10~8 cm = 10~10 m 

İki temel tip molekül eneıji geçişi vardır : 

1. Elektronik uyanlma: 35 -150 KKal/mol yani kimyasal bağlar seviyesinde 

bir enerji (200 - 800 nm 'deki ışık) ile gerçekleşebilir. Bu olay sonucunda 

elektronlar daha yüksek enerjili orbitallere (antibağ orbitalleri ) çıkarlar. Bu 

geçişler sonucunda ultraviyole (UV)ve görünür alan spektrumu meydana gelir. 

2. Nükleer Vibrasyon : 1 - 15 KKal/mol derecesinde bir eneıji ( 0 . 8 - 2 5 

p'daki ışık) ile gerçekleşebilir ve atomlar bağ eksenleri titreşim (vibrasyon) hareketi 

yaparlar ve bu olay sonucunda infrared (IR) spektrumu meydana gelir. 

Hangi spektrum bölgesinde olursa olsun belli bir dalga boyundaki ışığın 

absorpsiyonu eneıjiyi absorbe etmek kapasitesine sahip bir yapının varlığının 

absorpsiyonu enerjiyi absorbe etmek kapasitesine sahip bir yapının varlığının 

göstergesidir. Bu en kolay , dalga boyunun düzenli olarak değiştirilerek bir 

maddenin üzerine düşürülmesi soma, geçmeden önce ve geçtikten sonra ışığın 
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şiddetinin ölçülmesi ile belirlenir.Absorpsiyon miktarının dalga boyunun bir 

fonksiyonu olarak kaydedilmesi sonucunda" absorpsiyon spektrumu" meydana gelir. 

Atomlann elektronik uyarılmaları sonucunda her bir yüksek enerjili atomik 

orbitale geçişe karşılık fotoğraf plağında bir çizgi gözlenir. Bir atomda da birden 

çok fazla sayıda atomik orbital olduğu için bu tür bir uyanlma için çok sayıda 

çizgiden meydana gelen "çizgi spektrumu" görülür (atomik absorpsiyon 

spektroskopisi). 

Moleküllerde ise birden fazla sayıda atom içermeleri nedeniyle absorpsiyon 

sonucunda atomlar için gözlenen çizgilerin bir araya gelmesi söz konusudur. Ve 

bunun sonucunda "sürekli spektrum " meydana gelir : 

UV ve görünür alan spektrumunda absorbanslar dalga boyuna karşı grafiğe 

geçirilmiştir ve bu grafikte absorpsiyonun en yüksek olduğu dalga boyunda bir 

maksimum görülür (?ımax). İnfrared spektrumunda ise % transmittans'lar (% 

geçirgenlik) dalga boyuna karşı grafiğe geçirilmiştir ve bu grafikte absorpsiyonun 

en yüksek olduğu dalga boyunda bir minimum görülür. 

Işık absorpsiyonu spektrofotometrelerde ölçülür. Bu ölçüm atom, iyon veya 

molekül üzerine gönderilen ışığın şiddeti ( I ) ile geçen ışığın şiddeti ( IQ ) arasındaki 

farkın ölçümü şeklindedir. 

Ah 

I o I 
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Işığın absorpsiyonunun üzerine düştüğü atom, iyon veya molekülün 

konsantrasyonu ile orantılı olduğu ilk kez Lambert ve Beer tarafından ortaya 

konulmuştur. 

I / I 0 = e - k l C (i) 

Burada: 

I = Numuneyi terkeden ışığın şiddetini, 

I0 = Numune üzerine gönderilen ışığın şiddetini, 

k = absorpsiyon katsayısı veya absorptivite, 

1 = Işığın numune içerisinde aldığı yol (cm) 'dır, 

C = Absorpsiyon yapanın konsantrasyonu. 

I / I0 = Geçirgenlik (transmittans) ( T ) 

log I / I0 = absorbans ( A ) olarak adlandırılır. 

(1 ) eşitliği daha kolay işlem yapılabilmesi nedeniyle : 

A= log I / I0 = k . L C şeklinde ifade edilir. Buna göre 

absorbansın konsantrasyona karşı grafiğe geçirilmesi sonucunda bir "doğru " elde 

edilir. 

k , verilen dalga boyunda belli bir atom, iyon veya molekül için sabit bir 

değerdir ve genellikte maksimum absorpsiyonun olduğu dalga boylan için 

hesaplamr. k değeri kullanılan konsantrasyonun birimine göre aşağıdaki gibi farklı 

değerler ve adlar alır: 

Konsantrasyon Absorpsiyon katsayısı 

mol / L 

s (molar absorpsiyon katsayısı 

veya molar ekstinksiyon katsayısı 

g / 100 ml 
A l cm (A1! veya E11) 

(spesifik absorbans 

g / L a (absorptivite) 
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Lambert - Beer yasası ancak belli şartlarda geçerlidir : 

1) Kırılma,yansıma ve difuzyon gibi parazit olaylar meydana gelmemelidir. 

2) Kullanılan ışık monokromatik (tek dalga boyundaki ışık) olmalıdır. 

3) Çalışma sırasında analiz edilen maddenin özellikleri değişmemelidir. 

Bir spektrofotometre şu kısımlardan meydana gelmiştir: 

a) Işık kaynağı 

b) Prizma (veya monokromatör) 

c) Işık giriş aralığı 

d) Fotosel 

e) Amplifikatör 

f) Kaydedici 

ışık 
kaynağı 

yükseltici 

prizma 

ışık giriş 

aralığı 

motor 

numune 
foto-sel 

Referans 

ka lem 

Çift ışık yollu (double beam ) spektrofotometre şeması 
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Çalışılacak spektrum bölgesine göre kullanılacak ekipman aşağıda gösterilmiştir: 

Spektrum Bölgesi Işık Kaynağı Numunenin konulacağı 

hücrenin yapısı 

UV Hidrojen lambası Kuartz 

Görünür Tungsten lambası Cam (veya kuartz) 

IR Nernst flamam NaCl, NaBr 

Ultraviyole ve Görünür Alanda Spektrum 

o bağlarındaki elektronları uyarmak için çok yüksek enerji gerekir ki 

günümüzde kullandığımız spektrofotometrelerde sağlanan ışık ile ( 200 - 400 nm ) 

mümkün değildir. Bu nedenle doymuş moleküller ( ve moleküllerdeki gruplar) UV 

ve görünür alanda absorpsiyon yapmazlar. UV ve görünür alanda elde edilen 

spektrum bir moleküldeki k bağlarındaki ve n ( ortaklanmamış elektron çiftleri ) 

elektronlarının üst eneıji seviyelerine geçişi ile meydana gelirler. 

En düşük enerjili antibağ orbitali n* ' dir. Buna göre n - » n * ve n -» 

7i* geçişleri mümkündür. Bunlardan n -»7t* geçişi geometrik olarak zor bir 

geçiştir. Çünkü bu iki orbital birbirlerine diktir ve geçiş ancak düşük şiddette 

olabilir ( 8 = 10 - 100). n JI* 

Molekül orbitallerinin eneıji açısından dizilişi aşağıdaki gibidir. 

a* 

71* 

n 

71 

a 

geçişi yaklaşık 100 KKal/mol derecesindedir ve basit keton ve aldehitlerde 

280 nm civarında meydana gelir. 7t - » n * geçişleri ise uygun bir geometrik 

yapıya sahip olmaları nedeniyle daha kolay meydana gelir ( s = 10.000). 
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Spektrofotometri genelde aşağıdaki amaçlarla kullanılır: 

a) Tanıma 

b) Miktar tayini 

c) Molekül yapısı aydınlatılması 

d) Reaksiyon mekanizması 

e)pKa tayini 

Miktar tayinlerinde spektrofotometrinin kullanılışı: 

Miktar tayinlerinde spektrofotometrinin kullanılışı aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Lambert - Beer kanunundan yararlanılarak numune çözeltisinin 

konsantrasyonu tayin edilir. Bu nedenle numune çözeltisinin absorpsiyon spektrumu 

alınır. Okunan absorbans ( A x ) Lambert -Beer kanununa göre : 

Ax = s İC 

Cx = A x / e 1 ( mol/L) olarak hesaplanır. 

b) Örnek çözeltisinin gösterdiği absorbans (AjJ aynı maddenin bilinen 

konsantrasyondaki (C^) standart çözeltisinin gösterdiği absorbans (Ay) ile 

karşılaştırılarak örnek çözeltinin konsantrasyonu (Cy) hesaplanır. 

Örnek çözeltisini absorbansı A x = s 1CX 

Standart çözeltinin absorbansı : Ay = e l C y 

Buradan ; Ax / Ay = Cx / Cy bulunur, 

c) Kalibrasyon ( çalışma eğrisinden) grafiğinden yararlanılarak örnek 

çözeltisinin konsantrasyonu hesaplanır. Bu nedenle örneğe ait standart madde ile çeşitli 

konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlanarak bunların absorpsiyon spektrumlan alınır 

ve maksimum absorpsiyon yaptıkları dalga boyundaki absorbans değerleri okunur. 
Cı,C2,C3, ,Cn konsantrasyonları için okunan AJ,A2,A3, , An 

absorbanslan apsiste ve konsantrasyonlar ordinatta alınarak çalışma eğrisi çizilir. 

Örnek çözelti için okunan absorbans değerinden çalışma eğrisinden konsantrasyon 

( Cx ) değeri hesaplanır. Aşağıdaki şekil çalışma eğrisi ile yapılan bir tayini 

göstermektedir. 
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Şekil Bir ilaç maddesinin tayininde Çalışma eğrisinin kullanılması 

(a ve b bölümü Lambert ve Beer kanunlarından sapan bölümü göstermektedir.) 

DENEY: EFEDRİN.HC1' in MİKTAR TAYİNİ 

Deneyin yapılışı: 

1) Bronkodilatatör ilaçların içerisinde yer alan efedrin.HCl ' in miktar tayinini 

spektrofotometrik olarak tayin etmek isteyelim. Önce saf efedrin HCl 'ninO.lN 

HCI içerisinde 1x10-3 m çözeltisi hazırlanır. 

2) Spektrofotometre 'de spektrumu çizdirilir. 

3) Alınan spektrumda maksimum absorbansm olduğu dalga boyu (Amax ) tespit 

edilir. Efedrin.HCl için 258.6 nm 'dir. 

şekil Efedrin .HCl'in 0.1 N HCI içerisindeki 1.0 x l0" 3 M 'lik çözeltisinin UV 

spektrumu 
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4) Saf efedrin.HCl çözeltisinden hareketle konsantrasyonu biünen 5 - 1 0 değişik 

konsantrasyonda çözeltileri hazırlanır . Hazırlanan çözeltilerin maksimum 

absorpsiyonun olduğu dalga boyundaki (A,max) absorbans değerleri okunur.(en 

az hata ile okumanın yapılabileceği absorbans değerleri 0.250 - 0.750 arasındadır. Bu 

nedenle çalışma aralığı bu absorbans değerlerinin okunabileceği konsantrasyonlar olarak 

seçilmelidir). Böyle bir çalışmada elde edilen veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Konsantrasyon (M) Absorbans 

1.5xlO-3 0.205 

2.0xl0-3 0.300 

2.3 xl0"3 0.325 

2.5x10-3 0.375 

3.0x10-3 0.425 

3.8x10-3 0.516 

4.0x10-3 0.625 

4.5x10-3 0.730 

5) Okunan absorbans değerleri konsantrasyona karşı grafiğe geçirilerek kalibrasyon ( = 

çalışma) grafikleri (doğrusu) çizilir. 

6) Kalibrasyon (çalışma ) eğrisinden hareketle y = mx + n şeklindeki doğru 

denklemi bulunur. Bu deneyde 

Y = 1.6 x 10"2 X - 4.1 x 10"3 ( y absorbans değeri , x konsantrasyon değeri) 

7) Bilinmeyen konsantrasyondaki numune çözeltisinin ( Cx ) ^max 

absorbans değeri (A^ okunur ve doğru denkleminde y yerine yazdarak x 

konsantrasyon değeri hesaplanır. 
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KARIŞIMLARIN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ 

1) Klasik yol 

İkili bir kanşım iyin: bu analizin yapılabilmesi için ideal olarak, kanşımdaki bileşenlerin 

spektrumlannda birisinin maksimum yaptığı dalga boyunda diğeri minimum yapmalı, 

diğerinin maksimum yaptığı dalga boyunda öteki minimum yapmalıdır. Bu şartlan 

sağlayan bir kanşımda miktar tayini için toplanabilirlik kuralından yararlanılır. 

Toplanabilirlik kuralı; aynı dalga boyunda absorpsiyon yapan iki maddenin kanşımında bu 

dalga boyunda okunan absorbans değerleri, bu iki maddenin aynı şartlarda tek başlanna 

bulunduklannda bu dalga boyunda yaptıklan absorpsiyonlann toplamına eşittir. 

Buna göre x ve y maddelerinden meydana gelmiş bir kanşımın spektrumunda A.! ve X2 de 

okunan absorbanslar için Lambert-Beer yasasına göre aşağıdaki eşitlikler yazdabilir: 

A,ı de ATOP = Sxxı • 1 • CX + SYA,ı. 1. CY 

%2 de ATOP = 6XX2 • 1 - C X + SYX2 1 • CY 

Bu eşitlikte; X\ ve Xı de toplam absorbanslar spektrofotometrede okunur. ve %2 

de x ve y maddeleri için bu maddelerin saf hallerinden daha önce bilinen 

konsantrasyonlarda çözeltileri hazırlanarak okunan absorbans değerleri yardımıyla 

Lambert-Beer eşitliğinden 8 

değerleri hesaplanır. Böylece yukanda yazılan eşitlikte bilinmiyenler sadece CX ve CY dir. 

2 bilinmiyenli bu denklem çözülerek x ve y nin kanşımdaki konsantrasyonlan hesaplanır. 
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DENEY: K*Cr*0> + KMnCh KARIŞIMININ ANALİZİ 

Stok çözeltiler: 

0.01M K2Cr207 MA= 294.2 

0.0İM KMn04 (Bidistile su içerisinde) MA = 158 

K^Cr̂ O? serisi 

balonjoje stok çözelti 
(ml) 

H2SO4 

(ml) 
H3PO4 

(ml) 
molarite 

(M) 
1 5 5.4 4.7 0.0005 

2 10 cc cc 0.0010 

3 15 cc cc 0.0015 

4 20 cc cc 0.0020 

5 25 cc cc 0.0025 

6 35 cc cc 0.0035 

7 50 cc cc 0.0050 

Daha sonra tüm balonjojeler 100 ml ye bidistile su ile tamam] 

KMnCL serisi: 

anır. 

balonjoje stok çözelti 
(ml) 

H2SO4 

(ml) 
H3PO4 
(ml) 

molarite 
(M) 

1 2.5 5.4 4.7 0.00025 

2 5 cc cc 0.00050 

3 10 cc cc 0.0010 

Daha sonra tüm balonjojeler 100 ml ye bidistile su ile tamamlanır. 

Karışım çözeltileri :(I00 ml'ye su ile tamamlanır) 

balonjoje K2Cr2C>7 çözeltisi 
2 nolu balonjoje 

(ml) 

KMn04 çözeltisi 
3 nolu balonjoje 

(ml) 

Konsantre H2S04 
(ml) 

1 45 5 1 

2 25 25 cc 

3 5 45 cc 
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Deneyin yapılışı: 

1 nolu balonjojedeki K2Cr207 çözeltisinin (0.0005 M) 200-700 nm arasında spektrumu 

alınır ve Xm„ 1ar belirlenir. Sonra KMn04 çözeltisinin (0.0005 M) 200-700 nm arasında 

spektrumu çizdirilir ve A,m„ 1ar belirlenir. K2Cr207 çözeltilerinin belirlenen dalga 

boylarında okunan absorbans değerlerinden hareketle L^unbert-Beer eşitliği yardımıyla 

bu dalga boylarındaki S 1ar hesaplanır (bulunan değerlerin ortalaması alınır). Aynı işlem 

KMn04 çözeltilerine de uygulanır. Daha soma belirlenen dalga boylarında değişik 

konsantrasyonlar için okunan absorbans değerleri grafiğe geçirilerek kalibrasyon 

grafikleri çizilir: 

Soma karışım çözeltilerinin hem K2Cr207 hemde KMn04 için en iyi sonuçların alındığı 

dalga boylarında absorbans değerleri okunur (440 ve 545 nm). İkili karışımların 

analizinde anlatıldığı şekilde kurulan iki bilinmiyenli iki denklem yardımıyla karışımdaki 

K2Cr207 ve KMn04 miktarları hesaplanır. (Bulunan sonuçlar karışımdaki bilinen 

konsantrasyonlarla karşılaştırılarak yöntemin duyarlığı gözlenir). 

2) Türev spektrofotometri (Derivative spectrophotometry) 

UV- görünür bölgedeki bir spektrum madde üzerine gönderilen ışığın dalga 

boylarına karşı absorbbans değerlerinin grafiğe geçirilmesi ile elde edilir. Yani A = f(X) 

fonksiyonudur. Bu fonksiyonun her bir noktasındaki türevi hesaplanabilir (dA/ dX) 

Eğer bu türev değerleri dalga boyuna karşı grafiğe geçirilecek olursa "türev spektrumu" 

meydana gelir ve 1 den n'e kadar derecede olabilir. 

A 

Konsantrasyon 

dA d2 A d"A 
( - ) 

dA.2 dXn 
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Türev spektrofotometri ise türev spektrumlannm kullanılması esasma dayalı bir analiz 

yöntemidir. 

Görüldüğü gibi türev eğrilerinin hazırlanmasında matematik işlemler gerekmektedir. 

Bir oıjinal spektrumun herbir noktasındaki türevinin hesapla bulunması ve soma bunların 

grafiğe geçirilerek yeni türev eğrilerinin hazırlanması oldukça güç bir işlemdir. Bu 

nedenle hesapların yapılması için bilgisayardan yararlanılır. 

Deneysel eğrilerin ölçüm aletleri ile türevlerinin alınması oldukça eskiye dayanır ve 

1920 lerde ilk defa Rutherford tarafından kütle spektrumlannm yorumlanmasında 

kullanılmıştır. Genel kullanma ise 1950 senelerini bulmuştur. Günümüzde mikro 

işlemcilerin yaygın olarak kullanılması bu yöntemin kolaylıkla analizlere uygulanmasın 

imkan tanımaktadır ve geliştirilen spektrofotometreler de bu şekilde donanmışlardır. Son 

senelerde yayınlanan ilaç analizleri araştırmaların çoğunda bu yöntemle ilgili çalışmalar 

bulunmaktadır. 

Yöntemin özellikleri: 

1- Avantajları : 

a) Türev çalışması oıjinal spektrumun eğimleri hakkında bilgi verir ve bunun omuz 

noktalan ile dönüm noktalanmn daha belirgin hale gelmesine neden olur. Böylece bir 

bileşik daha kolay ve kesin olarak tanınabilir. 

b) Çoğunlukla oıjinal spektrumda elde edilen eğriler birçok pikin üst üste gelmesi ile 

meydana gelmiştir. Türev alma ile bu absorpsiyon eğrileri daha aynntıh şekle girer ve 

böylece birarada bulunan piklerin tet tek görülmesi sağlanır. 

c) Bilindiği gibi spektrofotometride bulanık çözeltiler ile çalışılırken çökme hızı, tanecik 

büyüklüğü gibi faktörlere bağlı olarak büyük oranda hata yapdabilir. Türev eğrilerinin 

hazırlanması ile bulanıklığın oluşturduğu bu olumsuz etki ortadan kaldınlabilinir. 

d) Birden fazla maddenin kanşım halinde bulunduğu ortamlarda ekstraksiyon ve 

kromatografi gibi herhangi bir ayırma işlemine başvurmaksızın tek tek miktarlan tayin 

edilebilir. 

e) Reaksiyon ortamından kaynaklanan gürültü piklerinin yok edilmesi sağlanır. 

2- Dezavantajları : 

a) Kullanımı çok kolay olmasına karşılık pahalı spektrofotometrelere ve oldukça 

karmaşık bir elektronik yapıya ihtiyaç vardır. 
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b) Türev spektrumlannda çok sayıda uydu pikler de görülür. Bu pikler bir kanşım ile 

çalışılırken başka bileşenlerin de varlığına bizi götürür . Türev derecesi arttıkça bu cins 

piklerin sayısı da artacağı için kanşıklık daha da artacaktır. 

3- Türev eğrilerinin şekilleri : 

Günümüzde 1. den 4. cüye kadar türev eğrisi çizilmekte ve anlam 

kazanmaktadır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi 1. türev eğrisi oıjinal spektrumdaki 

eğrinin teğetlerinin eğimini götermektedir. Burada oıjinal spektrumun maksimum noktası 

kaybolmuş buna karşılık oıjinal spektrumda absorbansın yükseldiği kısımlar için pozitif, 

azaldığı kısımlar için ise negatif değerler almaktadır. Oıjinal spektrumdaki eğri üzerinde 

eğimin en büyük olduğu noktalara yani eğrinin yan yüksekliklerine karşdık bir 

maksimum ve bir minimum göstermekte eğimin en düşük olduğu tepe noktasında ise sıfir 

olmaktadır. Buna göre gauss eğrisindeki maksimum noktasına 1. türev eğrisinde bir 

"kesim noktası (zero-crossing)" karşılık gelmektedir. 2. türev eğrisinde ise aynı işlemler 

sonucunda oıjinal eğrinin maksimum noktasına karşdık gelen bir minimum 

görülmektedir. 3.türev eğrisinde oıjinal eğrinin maksimum noktasına aynen 1. türev 

eğrisinde olduğu gibi bir kesim noktası karşılık gelmektedir. 4.türev ise oıjinal 

spektrumdaki maksimum noktaya yine bir maksimum nokta karşılık gelmektedir. Bu 

nedenle tek maddenin kantitatif tayinlerinde 2. ve 4. türev eğrileri kullanılmaktadır. 

Aynca oıjinal Gauss eğrisi tipindeki bir pik'e karşdık n türevde n + 1 tane maksimum ve 

minimuma rastlanmaktadır. Yani 1. türevde 2, 2.türevde 3, 3.türevde 4 tane gibi 

maksimumve minimum noktası gözlenmektedir. 

Önemli bir nokta ise, türev eğrilerinin aynı dalga boyu aralığı içerisinde alınması 

nedeniyle piklerin genişliğinin azalmasıdır, Bu azalma yaklaşık 1. türevde yansına, 2. 

türevde % 53 'üne ve 4. türevde yüzde 41 'ine inmektedir. 

Türev spektrumlannda, kesim noktası çok önemlidir. Çünkü, bu noktada ait olduğu 

maddenin diğer madde veya maddelerin spektrumuna katkısı yoktur. Dolayısıyla kanşım 

içerisinde herhangi bir ayırma işlemi gerekmeksizin bazı maddelerin diğerleri yanında 

miktar tayinlerinin yapılabilmesi mümkündür. Bu da özellikle kanşım halinde maddeleri 

etken maddeler olarak içeren farmasötik preparatlann analizi için yöntemin çok etkili ve 

kolay bir miktar tayini yöntemi olmasını sağlar. 
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Bu yöntem ikili karışımlarda olduğu kadar daha fazla sayıda bileşen içeren 

karışımlarda da uygun kesim noktalan bulunduğunda uygulanabilir. 

Orijinal spektrum 
(sıfınncı derece spektrum) 

1. Türev spektrumu 

2. Türev spektrumu 

3. Türev spektrumu 

4. Türev spektrumu 
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Kolorimetri 

Renkli bir çözeltinin ışığı absorbe etme miktarından yararlanılarak yapılan 

analiz yöntemidir. Bir çözeltide renkli maddenin konsantrasyonu direkt olarak 

kolorimetri veya spektrofotometri yardımıyla tayin edilebilir. Kullanılan madde eğer 

renksiz ise uygun bir renklendirici reaktif ile renklendirilir. Kolorimetrik yöntemde 

konsantrasyonu tayin edilmek istenen çözeltinin rengi konsantrasyonu bilinen 

çözeltilerin renkleriyle karşılaştırılarak da miktar tayini yapılabilir Kolorimetri, hassas 

olarak spektrofotometre ile ve daha az duyarlı olarak gözle de yapılabilir. 

Karşılaştırma ile yapılacak ise ; 

1) tayini yapılan örneğin konsantrasyonu belli standart çözeltileri hazırlanarak 

bunların renk şiddetleri karşılaştırılır Tayinlerde beyaz ışık (400 - 800 nm 

arasındaki elektromanyetik radyasyonların toplamı) kullanılır. Karşılaştırma 

işlemlerinde a) Standart seri hazırlanarak örnek çözeltinin serideki hangi 

konsantrasyondaki çözeltiye karşılık geldiği saptanır veya . 

b) Kolorimetre adı verilen aletlerde tabaka kalınlığı değiştirilerek renkleri 

denkleştirme yöntemi uygulanır. Bu nedenle kolorimetrenin küvetlerinin birine 

konsantrasyonu bilinen (C^) çözelti diğerine konsantrasyonu bilinmeyen (Cy) örnek 

çözeltisi konur. Küvetler içine batırılan cam çubuklar yardımıyla tabaka kalınlığı ( 

lx = konsantrasyonu bilinen, ly = konsantrasyonu bilinmeyen çözelti tabaka kalınlığı) 

değiştirilerek Lambert-Beer kanununa göre: 

Ax = e 1XCX , Ay = e lyCy eşitliğinin oluşması sağlanır. 

c xJx = Cy ly ve Cy = C x lx / ly 'dir. 

Bu eşitliğin sağlandığı oküler üzerindeki iki yarım dairenin renklerinin eşit duruma 

gelmesi ile anlaşılır. Tabaka kalınlıkları lx ve ly cam küvetlerin yarımda bulunan 

kadrandan okunarak örnek çözeltisinin konsantrasyonu hesaplanır. Aşağıdaki şekilde 

bu amaçla kullanılan Duboscq kolorimetresini ve kolorimetrik ölçmeyi şematik 

olarak göstermektedir. 
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2) Spektrofotometrede, görünür alandaki ışddann molekül tarafından absorplanması ve 

sonucunda da Lambert - Beer eşitliği yardımıyla yukarıda saydan spektrofotometrik tayin 

işlemleri yardımıyla miktar tayini gerçekleştirilir. Çünkü kolorimetri, spektrofotometrinin 

görünen alanda çalışdan bir bölümüdür. Günümüzde artık kolorimetri tek başma 

kullanılmamakta bunun yerine spektrofotometri kullanılmaktadır. Bu nedenle de 

spektrum taraması yapamayan Duboscq kolorimetreleri artık ticari olarak satılmamakta 

yerine spektrofotometreler günlük işlemler için kullanılmaktadır. 

KOLORİMETRİK Fe3* TAYİNİ 

Deneyin esası: Fe3 iyonlanmn SCN" iyonlan ile kırmızı renkli bileşik vermeleridir. 
2+ • 

Fe iyonlan bu reaksiyonlan vermezler. Kolorimetrik tayinlerde SCN" nin aşınsı 
3+ 

kullanılır. Fe çözeltileri hazırlandığı zaman ortama HCİ veya HNO3 gibi asitler 

hidrolizi önlemek amacıyla ilave edilir. H2S04 tercih edilmez çünkü S04
2" 

iyonlanmn Fe3+ ile kompleks verme meyli vardır. Ortama SCN" 'm aşrnsı ilave edilir. Bu 

hem renk şiddetini hemde renk stabilitesini artırır. Bu reaksiyonu; fosfat, arsenat, 

florür,okzalat ve tartaratlar bozar. Aynca, Ag, Cu, Co, Ni, Ti, U, Mo, Zn, Cd ve Bi da 

bu reaksiyonu bozar. Ortamda Hg+ ve Sn2+ varsa bunlann Hg2+ ve Sn4+ şekline 

çevrilmeleri gerekir aksi takdirde kompleks parçalanır. 
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Standart Fe3* çözeltisi hazırlanması: 

a) 0.7022 g Fe ( N H ^ (S04)2 6H20 100 ml de çözülür. Üzerine 5 ml 1:5 

seyreltilmiş H2S04 ve dikkatle seyreltik KMn04 (2 g/L) tan çok hafif pembe renk 

oluncaya kadar ilave edilerek karıştırılır. Soma toplu hacım 1 litreye tamamlanır. 

çözeltinin 1 ml' si = 1 mg Fe dir. 

b) 0.864 g Fe (NH4) (S04)2. 12H20 bir miktar suda çözülür. 10 ml konsantre HC1 

ilave edilir ve hacim 1 litreye tamamlanır. 

Standart SCN~ çözeltisi hazırlanması: 

20 g KSCN 100 ml suda çözülür (2M) 

Deneyin yapılısı: 

1) 10 adet temiz ve kuru tüp alınır. 

2)25 ml saf su konularak her biri işaretlenerek kalibre edilir. 
3+ . . 

3) Tüpler boşaltılır ve içlerine sırasıyla 1, 2, 3, ...,10 ml standart Fe çözeltisi 

konur. 

4) İşaretli kısma kadar su ile doldurulur. 

5) herbir tüpe 1 ml standart KSCN çözeltisi konur ve renkler gözlenir. 

Numune ile çalışma : 

1) 25 ml 'ye işaretlenmiş tüp alınır. 

2) Numune çözeltisi işaretli kısma kadar doldurulur. 

3) Üzerine 1 ml KSCN konur. 

4) Oluşan renk standart tüplerdekiler ile karşılaştırılır. Standart çözeltilerden 1. tüpte 

İmi'de 0.1 mg Fe3+ vardır . Hesap buna göre C = ... g/L olarak verilir. 

7.2. TÜRBİDİMETRİ VE NEFELOMETRİ 

Her iki yöntem de , sıvı bir örnekte süspande olmuş maddelerin miktar 

tayini için kullanılır . Yani bulanık çözeltilerle çalışıldığı zaman kullanılan yöntemlerdir. 
Türbidimetri de süspansiyonun ışığı absorbe etmesi sonucunda ışık şiddetindeki 
azalma miktan , nefelometri de ise süspansiyonun 90u ile yansıttığı ışığın şiddeti 

ÖlÇUİÇfÇk nıiktar tayini gerçekleştirilir. 
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Bir çözeltideki bulanıklık çok az ise , ölçmeler nefelometrik olarak yapılır. 

Bulanık olduğu açıkça görülen sistemlerin, örneğin tortu içeren bir suyun analizi 

ise türbidimetrik olarak yapılır. Türbidimetride ölçmeler gelen ışık ile aynı 

doğrultuda , nefelometri de ise bununla 90° 'lik bir açı yapan yönden yapılır. 

Ölçmelerde fotometreler kullanılır. 

Türbidimetri ve nefelometri, birbirine benzer iki tayin metodudur. Her ikisi de 

maddenin bulanıklılığını ölçme üzerine kurulmuştur. Bulanık (süspansiyon halinde 

parçacıklar içeren) bir çözelti üzerine bir ışm demeti düşürülünce , çözeltiden 

demetin bir kısmı geçer, bir kısmı da çeşitli yönlere doğru dağdır. 
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Bulanık bir çözelti üzerine bir ışm demetinin düşmesi 

Işm demetinin çözeltiden geçen kısmı ve dağıtdan kısmı söz konusu çözeltinin 

bulanıklığına ve ışm yoluna bağlıdır. 

Bir ışm demetinin bulanık bir çözeltiden geçmesi sonucu şiddetindeki azalmadan 

yararlanan yönteme türbidimetri, aynı ışm demetinin geliş doğrultusuna dik olan 

yönde dağıtılan kısımdan yararlanan yöntemede nefelometri denir. Yöntemde; 

oluşan tanecik büyüklüğü ve çökme zamanı en önemli iki parametredir. Anlamlı sonuçlar 

elde edebilmek için her deneyde bu iki parametrenin çok iyi ayarlanması gerekir. 
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M 

K 

şekil Türbidimetre 

Türbidimetre , Duboscq kolorimetresine benzemektedir. A şeffaf bir dalıcıdır. D 

mikrometrik vida yardımıyla, B bularak çözeltiye daldırılır veya çıkarılır (1 uzaklığı 

değiştirilir). L küçük bir lambadır ve üzerinde bulunan P penceresinden süspansiyon 

üzerine ışık demeti gönderilir . Bu gönderilen ışın demeti M merceğinden gözlenir. 

Cihazın bütünü ışm geçirmeyen bir K çerçevesi içine alınmıştır. 

Çalışma prensibi: 

Elimizde konsantrasyonu tayin edilecek X maddesi olsun . Bu maddeden 

konsantrasyonu Cj,C2,C3, olan süspansiyonları hazırlanır. Süspansiyonlardan 

Cj konsantrasyonlusu B kabına yerleştirilir. M merceğinden ışık görünmeyinceye 

kadar D mikrometrik vidası sağa sola çevrilir. Işığın görünmediği anda D vidası 

üzerindeki rakam okunur . Bu rakam l j uzaklığını verir. B kabı boşaltılıp 

temizlendikten sonra konsantrasyonu C2 olan süspansiyon konur. Aynı işlemler 

tekrarlanır ve I2 uzaklığı bulunur.Aynı ekilde C3,C4 .... konsantrasyonları için I3 , 

I4 bulunur. Elde edilen 1 değerleri ordinatta , konsantrasyonlarda apsiste 

gösterilerek bir grafik elde edilir. 
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Şekil Türbidimetride kalibrasyon ( çalışma) grafiği 

Cihaza fotoselli bir kaydedici de takılıp / uzaklığı yerine doğrudan doğruya 

absorpsiyonlar ölçülebilir. Yani normal spektrofotometreler de uygun şartlarda 

türbidimetre olarak kullandabilir. 

Türbidimetrinin kullanıldığı bazı tayinler aşağıda gösterilmiştir: 

1) Kolesterol tayini 

2) Tütünde nikotin tayini 

3) Organik maddelerde kükürt tayini 

4) Suda fosfat ve amonyak tayini 

5) Lastikte çinko tayini 

6) Antibiyotiklerin , kalsiyum pentotenatın, Vitamin B\2 nin ve daha başka 

bazı ilaç maddelerinin miktar tayinlerinde ve ayrıca bazı sınır testlerinde (Cl" ve 

SO42" sınır testleri ) için yararlanılır. 
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BÖLÜM 8. AYIRMA TEKNİKLERİ 
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8.1. KROMATOGRAFİ 

Kromatografi ilk olarak 1903 yılında bir Rus biyokimyacısı olan Tsweet tarafından 

yeni bir ayırma tekniği olarak bulunmuştur. Bu araştırmacı çok iyi toz edilmiş bir 

absorban ile doldurulmuş bir kolondan bitki ekstreleri geçirildiğinde renkli halkaların 

kolonda ayrıldığını görmüş. Bu nedenle yöntem kromatografi olarak adlandırılmıştır, 

olarak adlandırılmıştır. Bu yöntem adsorpsiyona dayalıdır. Tsvvett'im buluşundan sonra 

yöntem yaklaşık 25 sene kadar unutulmuş, daha soma tekrar ele alınıp yemden detayları 

ile araştırılmış ve rutin analitik işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Partisyon 

kromatografisi 1941 yılında kullanıma girmiştir. Daha soma bu konuda yapılan çalışmalar 

ile 1948 de A.W.K. Tiselius, soma 1952 de A J.P.Martin ve R.L.M. Synge Nobel ödülü 

almışlardır. 

Kromatografi, analitik kimyacdar için çok önemli olup değişik ayırma yöntemlerim 

içerir ve kanşımlardaki maddelerin birbirlerinden ayrılmaları, izole edilmeleri ve dana 

soma tanınmaları ve miktar tayinleri edilmelerine olanak sağlar. Kromatografi teriminin 

tarifi kesin olarak yapılamamasına karşılık genel olarak kramatografi; bir karışımdaki 

bileşenlerin hareketli fazın (mobile phase) etkisi ile sabit faz (stationary phase) boyunca 

değişik hızlarda hareket ederek birbirlerinden ayrılma temeline dayalı bir yöntemdir. 

Kromatografi, maddelerin iki veya daha fazla fazdan meydana gelmiş, ki bunlardan birisi 

devamlı olarak bir yönde hareket etmektedir, bir sistem içerisinde dinamik bir farklılarıma 

yürüyüşü (migration) yardımıyla birbirlerinden ayrılmaları işlemi olarakta tanımlanabilir. 

Bu işlemde; ayrılacak olan bileşikler bu sistem içerisinde adsorpsiyon, partitisyon, 

çözünürlük, buhar basıncı, molekül büyüklüğü veya iyonik yük yoğunluğu gibi 

karekterlerindeki farklılıklar nedeniyle farklı hareketlilikler gösterirler ve birbirlerinden 

ayrılırlar. 

Genel kromatografik tekniklerde biri sabit diğeri hareketli olan iki faz arasında 

çözünen maddenin dağılmaya uğraması temel işlemdir. Hareketli faz ayrılacak maddeleri 

ortamda birbirlerinden daha önce veya soma hareket edecek şekilde taşımak görevim 

üstlenir. Genel olarak, ayrılacak madde ayrılma ortamı boyunca bir gaz veya sıvı akımı 

(eluant) yardımıyla taşınır. Sabit faz, aktive edilmiş alumina, silika jel ve iyon değiştirici 

reçineler gibi adsorbanlann olduğu bir ortamda adsorpsiyona, veya ayrılacak maddeyi 
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önce çözüp sonra sabit ve hareketli faz arasında dağılmaya uğratarak partisyona neden 

olur. Partisyon işleminde inert bir katı (support) üzerine kaplanmış bir sıvı sabit faz 

görevini yapar. Bu anlatılan işlemlere göre genel olarak kromatografi; sabit fazın katı 

olduğu Adsorpsiyon kromatografi ve sıvı olduğu Partisyon kromatografi olmak üzere 

iki ana grup altında toplanabilir. Adsorpsiyon kromatografisinde maddeler adsorbana 

tutunma güçlüklerinde farkklıklar, partisyonda ise birbirine karışmayan iki sıvı arasındaki 

dağılmalarının farklılığı nedeniyle birbirlerinden ayrılırlar. 

Kromatografik yöntemler önce hareketli fazın yapısına göre, ikinci olarakta sabit 

fazın yapısına göre adlandırılırlar. Buna göre genel şartlarda kromatografi aşağıdaki gibi 

bir tablo halinde sınıflandırılabilir : 

KROMATOGRAFİ 

Adsorpsiyon Partisyon 
(Sabit faz katı) (Sabit faz sıvı) 

katı-sıvı gaz-katı sıvı-sıvı gaz sıvı 
kromatografi kromatografi kromatografi kromatografi 

(hareketli faz sıvı) (hareketli faz gaz) (hareketli faz sıvı) (hareketli faz gaz) 

a) Sıvı-sıvı kromatografisinde; klasik adsorpsiyon kromatografi, ince tabaka 

kromatografisi (thin layer chromatography), Jel kromatografisi (gel chromatography) 

b) Gaz- katı kromatografisinde ; gaz - katı kromatografi 

c) Sıvı-sıvı kromatografisinde; klasik partisyon kromatografi (partition 

chromatography), kağıt kromatografisi, (paper chromatography), HPLC (high 

pressure liquid chromatography), 

d) Gaz- katı kromatografisinde ; gaz - katı kromatografisi ve kapiler kolon 

kromatografisi (capillary column chromatography) gibi kromatografik teknikler yer 

alır. 
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Şimdi; yukarıda genel olarak açıklanan kromatografik yöntemler hakkında biraz daha 

detaylı bilgi vermek istiyoruz: 

1) Kafot kromatografısi (paper chromatographv): 

Bu kromatografı türünde adsorban uygun kalınlıkta ve yapıda bir kağıt yaprağıdır. 

Kromatografik ayrılma işlemi kolondaki adsorpsiyon kromatografisine analog olarak tek 

bir sıvı fazda gerçekleşir. Kağıdın doğal olarak su içeriği veya sıvı fazın hidrofilik 

bileşenleri ile selektif olarak emdirilmiş kağıt lifleri sabit faz olarak düşünülür ve 

partisyon mekanizması ayırım için çalışmaya başlar. 

Kağıt kromatografısi inen ve çıkan olmak üzere 2 şekilde uygulanır: 

1) İNEN (Descending chromatography) 

Bu işlemde mobil faz kromatografı kağıdından aşağıya doğru hareket eder. 

Kromatografide kullanılan kağıtların genişliği en az 2,5 cm dir, yükseldiği ise 

kullanılan kromatografi kabının boyuna göre ayarlanır. 

Kromatografı kağıdının bir ucu kromatografi tankının içinde yüksekte asılı olan mobil 

faz deposunun içine daldırılır ve üzerine bir ağırlık konularak aşağı sarkıtılan diğer ucun 

tankın içine düşmesi önlenir. Elle yerleştirme de çok fazla kontaminasyon ve kirlenme 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

Lekeler (ayrılacak maddeleri içeren çözeltiler) kağıdın mobil faz deposundan çıktığı 

yerin 1-2 cm ilerisine tatbik edilir. 

Kromatografi tankının dibinde çözücü sistemi bulunur, tankın içindeki kromatografi 

kağıdının herhangi bir yere veya alt taraftaki çözücüye değmemesine dikkat edilmelidir. 

Tankın açıhp kapanması sırasmda içerisindeki mobil faz deposundaki çözücünün kağıt 

üzerine dökülmemesi gerekir. 

Kağıt üzerinde ayrılmış olduğu düşünülen lekelerin yerlerinin belirlenmesi için bir 

belirleyici reaktifin püskürtülmesi gerekir. Ayrılan lekeler aynı şartlarda aynı kağıt üzerine 

tatbik edilen standartların lekeleri ile karşılaştırılarak kalitatif analiz yapılabildiği gibi 

ayrılan lekelerin kağıttan kesilerek alınması ve ardından uygun çözücü ile ekstraksiyonu 

sonucunda kantitatif analiz de yapılabilir. 
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2) ÇIKAN (Ascending chromatography) Bu teknikte kağıdın bir ucu alttaki çözücüye 

daldırılır, böylece mobil fazın kapiler etkisi ile yükselmesi sağlanır. 

Kağıdın çözücüye daldığı yüksekliğin yaklaşık 1-2 cm yukarısına olacak şekilde 

lekeler tatbik edilir. 

Yapdan işlemler aynen inen sistemde olduğu gibidir. Aynlan lekelerden kalitatİf ve 

kantitatif analiz yapılabilir. 

2) İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)(Thin Layer Chromatography) : Bu 

kromatografi yönteminde; adsorban ince ve uniform bir tabaka halinde cam, metal veya 

plastik bir plaka üzerine yaydmıştır. En çok kullamlanlan cam plakalardır ve genellikle 

20x20 cm ebatlanndadır. Kaplanmış plaklar "açık kromatografik kolonlar" olarak 

düşünülür. Bu plaklar üzerinde ayrım sabit fazın cinsine bağlı olmak üzere adsorpsiyon 

partisyon veya herikisinde etkisiyle oluşur. 

Tanıma, aynı plak üzerinde aynı mobil faz kullamlarak numune ve standardın Rf 

değerleri ve büyüklükleri karşdaştınlarak yapdabilir. Elde edilen lekelerin büyüklüklerinin 

gözle karşdaştınlması yan kantitatif bir analiz olarak düşünülebilir. Kantitatif analiz, 

dansitometri, floresans veya floresans yoketme yardımıyla, veya plak üzerindeki lekelerin 

kazınarak alınmasının ardından bunun uygun çözücülerdeki çözeltileri hazırlandıktan 

soma spektrofotometrik tayini ile yapdabilir. 

Rf değeri (Retention factor); lekenin tatbik edildiği noktadan kromatografik olarak 

derlediği son noktadaki lekenin orta noktasına kadar ki mesafenin, mobil fazın aynı 

tatbik edilme noktasından itibaren ilerlediği uç nokta (front) arasındaki mesafeye oranıdır. 

Genellikle 14-15 cm lik bir mobil faz hareketliliğine göre bu Rf değeri hesaplanır. 

İki yönlü (two-dimensional) kromatografi de; bir yönde ilerleme yapıldıktan soma plak 

90° çevrilerek ya başka bir çözücü sisteminde yemden yürütülür. Kromatografik işlemler 

'Tank " adı verilen saydam ve inert kaplar içerisinde yapılır. Tank'ın Boyutlan 

kromatografik plaklan içerisine alabilecek büyüklükte olmalıdır. 

Adsorban olarak; 5-40 pm çaph iyi toz edilmiş materyaller kullanılır. Bunlar içerisinde 

bağıl adsorpsiyon güçlerindeki azalma sırasına göre aktive edilmiş karbon, aktive edilmiş 

alumina, aktive edilmiş silika jel, magnezyum oksit,kalsiyum karbonat, potasyum 

karbonat, talk ve nişasta saydabilir. Plak üzerine bu maddeler yayılırken içerisine bazen 

-190-



floresans veren maddeler de ilave edilir ki plak üzerindeki lekelerin yeri UV ışığı kaynağı 

ile (genellikle Hg lambasıdır) ışık gönderildiğinde (254 ve 360 nm) meydana gelen 

maddenin veya katı fazın meydana getirdiği floresans yardımıyla daha net gözlenebilir. 

Plak üzerinde lekelerin yerlerinin görülebilmesi için (lekeler renksiz ise ki genellikle 

böyledir) plak üzerine bazı reaktifler püskürtülür. Bu reaktifler (visualisation reagent 

veya revelatör) ile meydana gelen renklenme gözle görülebilir. Aynlacak veya 

yürüyecek maddenin çözeltisi plak üzerine (adsorbanın üzerine) mikropipetler yardımıyla 

çok geniş bir leke olmayacak şekilde ve plağın alt ucundan yaklaşık 1.5 cm yüksekte 

olacak şekilde kontrollü olarak tatbik edilir. 

Maddelerin tatbik edilmesinden önce adsorban kaplı plaklar etüvde 100 - 105° C da 1 

saat kurutularak üzerindeki suyun tamamen uçması sağlanır. Böylece tam bir adsorpsiyon 

olayının oluşması sağlanır. 

Plaklar tank'a konulmadan önce kullanılacak mobd faz 2 cm yükseklik alacak şekliyle 

tank'a konulur. Sonra içerisine tüm tankın duvarlarını kaplayacak şeldlde bir süzgeç 

kağıdı konularak tamamen ıslanması sağlanır. Böylece tankın içerisindeki atmosferin 

tamamen mobil faz üe doyurulması sağlanmış olur. Yürüme sağlandıktan sonra; tanktan 

çıkardan plaklar açıkta veya sıcak hava akımı altında kurutulur. Sonra yukarıda anlatdan 

şekillerde oluşan lekelerin yeri veya miktan belirlenir. 

DENEY: ASPİRİN, FENASETİN VE KAFEİN'in İNCE TABAKA 

KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMALARI: 

Adsorban: Silika jel (gf254) 

Mobü faz (developer solvent): metanol: glasiyel asetik asit: eter : benzen (1 : 18 : 60 : 

120) 

Belirteç (revelatör) : 0.05 N H2S04 içerisinde hazırlanmış 0.1 N KMn04 

Numune çözeltüeri : Aspirin, fenasetin ve kafein'in metanoldeki 5-10 mg/ml çözeltileri. 

Deneyin yapılışı: 

Numune çözeltileri ince bir kılcal yardımıyla ve bir saç kurutma makinesinden üflenen 

sıcak hava akımı altında ve daha önceden aktive edümiş süika jel kaplı 20x20 cm lik cam 

plaklar üzerine çapı 0.5 cm yi geçmeyecek şekilde damlatılır. Numunelerin plak üzerine 
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damlatıldıkları yer bir uçtan yaklaşık 2 cm kadar yüksekte ve tüm lekeler aynı hizada 

olmak üzere tatbik edilir. Plaklar bu haliyle çözücü ile doyurulmuş tanklara konulur. 

Yaklaşık 14 cm lik bir çözücü ilerleyişi sonunda plaklar tanktan çıkarılır ve açık havada 

kurumaya bırakılır. Soma yürüyen lekelerin yerleri UV lambası altında belirlenir. Ve bu 

lekelerin Rf değerleri hesaplanır. 

3) Kolon kromatografısi (Column Chromatography): 

Bu işlemde aktive edilmiş alumina, silikajel veya kalsine edilmiş diyatome toprağı 

(kieselguhr) adsorban olarak mobil faz içerisinde süspansiyonu yapılarak cam borular 

içerisine doldurulur. Bu cam borular " kolon " adını alır ve alt uçlarında kolon 

materyalinin dökülmemesi için bir gözenekli cam veya pamuk tutucu vardır. Ayrıca 

mobil fazrn yukarıdan aşağıya doğru akma hızım ayarlayıcı olarak bir musluk bulunur. 

Ayrılması istenen maddelerin çözeltisi kolonun üst ucundan ve adsorbanın üst ucunda 

düzgün bir halka meydana getirecek şekilde tatbik edilir ve üzerinden mobil faz ilave 

edilerek adsorban boyunca iyi bir ayrım elde edilecek şekilde yürümesi sağlanır. Bu 

şekilde meydana gelen ayrılmış halkalara " kromatogram" adı verilir. 

Bir maddenin kolon boyunca hareketi, adsorbanın adsorpsiyon gücü, tanecik 

büyüklüğü ve yüzeyi, mobil fazm polaritesi ve sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır. 

Eğer ayrılanlar renkli ve alttaki musluktan renklerine göre alınarak ayrılırlar. Eğer 

renksiz iseler: ya musluktan alınan kısanlar renklendirici reaktifler ile renklendirilerek 

veya spektrumlan alınarak tanınmaları sağlanır. Bazen de İTK da olduğu gibi adsorbanın 

içine floresans yapabilen maddeler katılarak dışarıdan UV ışığı gönderildiğinde oluşan 

floresansa göre lekelerin yeri belirlenebilir. 

Ayrıca, kolon materyali olarak sıvı kaplı katı tanecikler kullanılarak kolon 

kromatografisinin sıvı-sıvı kromatografısi haline çevrilmesi sağlanabilir ve partisyon ile 

maddelerin aynmlanda yapılabilir. 

4. Basınçlı sıvı kromatografısi 

Kolon teknolojisindeki gelişmeler, yüksek basınçlı pompa sistemleri ve hassas 

dedektörler sıvı kolon kromatografi yöntemini yüksek hızlı ve yüksek performanslı 

ayırma kapasitesine ulaştırmıştır. Bu yöntem yüksek basınçlı sıvı kromatografısi 
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OTB SK) veya HPLC (high-pressure liquid chromatography veya high-performance liquid 

chromatography) olarak adlandırılır. Kolon teknolojisinde 2-5 mm çapmda kolonlar ve 3-

5 pm çapmda küçük taneciklerin kullanılır. Böylece mobil ve sabit faz arasında çok hızlı 

denge kurulur. Bu küçük tanecikli kolonlar için mobil fazı ml/dk akış hızında akıtabilmek 

için 300 atm basmcı sağlayabilen pompa sistemleri gerekir. Ayrıca [ig seviyesinde analiz 

edilecek madde kullanıldığı için hassas dedektörlere gerek vardır. Bu teknoloji ile yüksek 

hızda ayrım sağlanabilir ki uçucu olmayan veya sıcakta bozunan maddelerin 

parçalanmadan veya bunların uçucu olmayan veya sıcakta bozunan maddelerin 

parçalanmadan veya bunların uçucu türevlerinin hazırlanmasına gerek kalmadan bu 

yöntemle gaz kromatografisine üstünlükleri ile ayrım sağlanabilir. Ayrıca özel şartlarda 

preparatif olarak ta çalışılabilir. 

Sabit faz, sıvı veya polimerlerin katı tanecikler üzerine ince bir film tabakası olarak 

hesaplanması veya kimyasal olarak bağlanması ile meydana gelir. Böylece sabit ve mobil 

faz arasında kütle transferi direncini azaltarak hızlı bir dengenin meydana gelmesi 

sağlanır. 

Sabit faz, mobil faz ile karışmayan bir sıvı olmalıdır. Polimerler ile kaplı olan kolon 

materyalleri daha uzun ömürlüdür. Kimyasal olarak bağlanmış sabit faz çok değişik 

çözücüler ve yüksek sıcaklık için daha uygundur. 3-10 pm çapmda olan kolon 

materyalleri daha etkin ayırma sağlarlar ve 30-50 pm, ki kuru olarak paketlenmiştir, 

çapmda olanlardan farklı olarak ıslak halde paketlenmiştir. 

Üç tür YBSK yöntemi kullanılır; iyon değiştirme, partisyon ve adsorpsiyon. 

a) iyon değiştirme; molekül ağırlığı 1500 den küçük suda çözünür veya iyonlaşabilen 

maddeler için kullanılır. Sabit faz olarak çeşitli aktif gruplar içeren sentetik reçineler 

kullandır. Katyon değiştirici reçineler negatif yüklü aktif uçlar içerir ve aminler gibi bazik 

bileşiklerin ayrılması için kullanılır. Anyon değiştiriciler ise pozitif yüklü aktif uçlar içerir 

ve fosfat, sulfonat ve karboksilat gibi negatif yüklü grupları içeren maddeleri tutarlar. 

Suda çözünür iyonik veya iyonlaşabilen bileşikler reçineler tarafından tutulur ve bu 

tutulmadaki farklılıklar nedeniyle ayrılma meydana gelir. 
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Mobil fazın pH'ı, sıcaklığı, iyon tipi çözünen maddenin tutunmasını değiştirir ve bu 

nedenle sayılan parametreler iyi bir ayırma sağlanana kadar değiştirilerek ayarlanabilir. 

b) Partisyon kromatografisinde ; mobd ve sabit fazın değişik polarlıkta olanları 

kullanılır. Eğer mobil faz polar, sabit faz nonpolar ise ters-faz (reverse phase) 

kromatografi adım alır. Bu tip kromatografide molekül ağırlığı 1000 den küçük olan 

yağda çözünen vitaminler ve antrakinonlar gibi maddeler sabit faza karşı olan ilgileri 

nedeniyle aynlabilirler. Polar mobü fazrn daha az polar çözücülerle değiştirilmesi ilgiyi 

azaltır ve maddeler kolonda daha az tutulurlar. Eğer faz nonpolar, sabit faz polar ise, 

alkol ve aminler gibi polar maddeler daha iyi aynlırlar. Nonpolar mobil fazm daha polar 

yapılması tutunmayı azaltır ve ayrılmayı değiştirir. 

Çok sayıda noniyonik büeşikler adsorpsiyon kromatografi de uygun bir sabit ve mobil 

faz seçimi aynlabilirler. 

Cihaz bilgisi: Sıvı kromatografisi cihazı temel olarak pompa sistemi, analiz 

edüeceklerin injeksiyon cihazı, kromatografik kolon dedektörleri, yükseltici (amplifier) 

ve kaydediciden oluşur. Yüksek basınçlı pompa sistemi mobil fazı çözücü deposundan 

kolona pompalar. Numune çözeltileri bir enjektör vanası veya şınnga ile kolona verilir. 

Şırınga sisteminde; eğer kolon giriş basıncı 70 atm. den küçükse ( 1000 psi) bir septum 

kullanılır. Daha yüksek basınçlarda ise numune çözeltisi bir enjeksiyon vanası Ue kolona 

verilir. Kolonlar; 2 - 4 mm iç çapa sahiptirler. Daha geniş kolonlar preparatif 

çalışmalarda kullanılır. Kolonlar daha etkili ayırma işlemleri için ısıtılabilir ama katı fazm 

parçalanması veya mobil fazın uçması gibi nedenlerle 60° nin üstüne nadiren çıkdır. Özel 

bir not yoksa çalışma oda sıcaklığında yapdacak demektir. 

Dedektör olarak , fotometreler (ki genelde 254 nm de çalışır ama özel maddeler için 

değişik dalga boylanda seçilebilir), diferansiyel refraktometreler (çözücü üe 

kromatografik çözeltinin kınlma indislerinin farkına dayalı olarak çalışır), fluorometreler 

(ki aynlan maddelerin floresans özelliklerini yakalar veya maddeler ilave reaktifler ile 

floresans yapar hale getirdin) kullanılabilir. Ayrıca fenoller ve kateşoller gibi kolay 

-194-



oksitlenebilen maddeler için karbon pasta elektrotların kullanddığı elektrokimyasal 

dedektörler de vardır. 

Partisyon ve adsorpsiyon kromatografide mobil faz diğer çözücüler de modifîye 

edUebüirken iyon-değiştirme kromatografisinde pH, iyonik güç ve çözücünün 

değiştirilmesi ayırma kapasitesini değiştirir. Kromatografi sırasmda çözücü bileşimin 

değiştirilmesi "gradient elution" olarak adlandırılır ve çok karmaşık numunelerin 

ayrılması için kullanılır. 

İşlem; miktar tayini ya elde edilen piklerin yüksekliğinin veya alanlarının 

konsantrasyona karşı grafiğe geçirilmesi ile hazırlanan kalibrasyon eğrileri yardımıyla 

yapılır. Daha çok ikincisi tercih edilir. İşlemlerde iç standart (internal Standard) 

konulması yöntemin hassasiyetini artırır. Bu durumda piklerin alanlarının veya 

yüksekliklerinin iç standarrtın alan veya yüksekliğine oranlan konsantrasyona karşı 

grafiğe geçirilir. 

5. Gaz kromatografi : Gaz kromatografisinde hareketli faz gazdır. Sabit faz ise 

genellikle sıvıdır ama katı veya sıvı-katı kombinasyonlanda kullanılır. 

Gaz -sıvı kromatografisinde ; sabit sıvı faz katı partikülleri üzerine ince bir film 

tabakası halinde hesaplanır. Bu haliyle tüp veya kapiler kolonlar içine yerleştirilir. Gaz 

katı kromatografisinde ise katı faz alumina, silikajel veya karbon gibi katı adsorbanlardır. 

Her iki kromatografi tipinde de gaz mobil faz devamlı olarak sabit faz üzerinde akar. Gaz 

haline gelmiş olan maddeler kolonun başından bir gaz akımı içinde verilir. Burada gaz ile 

katı veya sıvı faz arasında dağılmaya uğrarlar. 

Bazı sabit fazlar polarlıklanna göre aşağıda gösterilmiştir 

Çok polarlar: Carbowax türleri Polarlar : Zonyl E-7 
Versamid 900 
FFAP 
Ouadrol 
Mannitol 

Ethofat 
XE-60 
Epon 1001 
Amine 290 
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Az polarlar: Bütün poiiesterler Apolarlar: SE-30 

Benzil siyanür 
QF-1 
OV-17 
Polifenil eter 

SAIB SF-96 
Dow 11 
Squalene 
Apiezon 
OV-1 

Cihaz bilgisi; Gaz kromatografi cihazında taşıyıcı gaz belli bir basmç altında kolona 

verilir. Helyum, azot veya diğer inert gazlar bu amaçla kullanılabilir. Maddeler 

enjeksiyon port'undan şırınga yardımıyla doğrudan kolona enjekte edilirler. Maddeler 

yüzler seviyesinde derecede ısıtılırlar. Böylece uçucu olanlar kolona doğrudan girerler. 

Katı bileşikler ise bu sıcaklıkta parçalanır ve gaz parçalanma ürünleri kolona girer. 

Kolondan çıkan bileşikler dedektörlere ulaşır. Uçucu olmayanlar ise türevleri haline 

çevrilerek uçucu hale getirilirler (silil türevleri gibi) 

Dedektör olarak; termal iletkenlik, alev-iyonizasyon (FID), elektron yakalama ve 

iletkenlik dedektörleri daha çok düşük hassasiyette olarak tüm organik maddeler için 

kullanılır. Başka bir not yoksa dedektör "alev- iyonizasyon" dur ve taşıyıcı gaz azot 

veya helyumdur. Helyum daha az viskoz olması nedeniyle daha hızlı gaz akışı sağlar. 

Elektron yakalama dedektörleri genelde halojen ve keton içeren maddeler için kullanılan 

spesifik dedektörlerdir. İletkenlik dedektörleri ise oksijen veya hidrojen ile iletken hale 

geçebilen (HC1 veya NH3 gibi) maddeler için tercih edilir. 

Gaz, gaz akış hızı ile belirtilir, ki bu dakikadaki akan ml gaz cinsinden ifade edilir. 

İşlemde; gaz kromatografisinde referans standart ile karşılaştırma yapmadan 

bileşikleri tanımak mümkün değildir. Tutunma zamanı (retention time) çok önemlidir ve 

bağıl tutunma zamanı (a) bileşiklerin tanınmasında daha çok kullanılır. 

t2- t a 

tl - ta 
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burada t2 aranan bileşiğin injeksiyonundan itibaren geçen zamanı, tı ise aynı 

şartlarda standardın tutunma zamanıdır, t, ise bir inert büeşiğin (örneğin hava) kolondan 

çıkma zamanıdır.. 

kapasite faktörü ise 

t2 
k2= . 1 

ta 

formülü ile verilir. 

Teorik plaka sayısı ise (n): 

t 2 

n = 16 ( ) dir. 
W 

Z A M A N 
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burada t bileşiğin tutunma zamanı W ise pikin ektrapole edilmiş halinin taban 

mesafesidir. N, bileşiğin cinsine göre akış hızı ve sıcaklık ve kolonun hazırlanışı ve 

materyalinin kolondaki dağılım düzenliliğine bağlıdır. 

İki bileşiğin ayrılma etkinliği R (resolution) ile belirlenir: 

2(t2-t ı) 
R = 

Wı + W2 

burada tı ve t2 iki bileşenin tutunma zamanlan Wı ve W2 ise bunlara ait piklerin baz 

genişlikleridir. 

Çalışmalarda yine daha hassas sonuçlar alabilmek için iç standart ilavesi gerekir. Bu 

anda pik alanlanmn inin iç standartınkine oram konsantrasyona karşı grafiğe geçirilir. 

Gaz kromatografisinde her zaman iyi ayrılmalar elde edilemiyebilir. Böyle 

durumlarda maddelerin daha uçucu veya daha az polar türevleri hazırlanarak istenen 

aynlmalar sağlanabilir. En çok karboksi, hidroksi, amino ve imino gruplan içeren 

bileşiklerde bu tür güçlüklerle karşılaşılır. 

Türev hazırlama teknikleri: 

1- Trimetilsililleme: alkoller, fenoller, steroidler, karbohidratlar ve amino asitlerin bu 

türevleri hazırlanır. Bu işlem için, trimetilklorsilan (TMCS) ve hekzametildisilazan 

(HMD S) kanşımı kullanılır. 

RXH + (CH3)3 SiCİ -> (CH3)3 Si XR + HCI 

2 RXH + (CH,), Si NH Si (CH3)3 -> 2(CH3)3SiXR+ NH3 

İşlemde; 10 mg örnek 1 ml kuru çözücüde çözülür. Üzerine 0.2 ml HMDS ve 0.1 ml 

TMCS konarak 1 dakika süreyle çalkalanır. 5 - 10 dakika sonra çöken NH4CI ayrılır ve 

numune kolona verilir. 

2- Esterleştirme: Kuru HCI ve BF3 lü metanol ile karboksilli asitler esterlerine 

çevrilebilirler. Metil esterlerini yapabilmek için en iyi yol eter veya metilen klorürde 

çözülmüş diazometanla reaksiyona sokmaktır Kanşım doğrudan kolona verilebilir. 
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3- Açilleme: hidroksi, amino ve imino gruplannın trisildleme yanında açilleme ile de 

türevleri hazırlanabilir. Piridinli ortamda asethanhidrit alkolleri, fenolleri ve aminleri 

hemen açiller. Çoğunlukla trifloroasetil türevleri asetil türevlerine tercih edilir, çünkü bu 

türevin alıkonulma zamanı daha kısadır, ve alev iyonlaşma dedektörü florlu bileşiklere 

karşı daha duyarlıdır. Trifloroasetil türevi, örneği trifloroasetanhidritin kloroformlu 

çözeltisi ile oda sıcaklığında çalkalıyarak hazırlanır. Anhidritin aşınsı ve trifloroasetik asit 

rotavopörde buharlaştınlarak veya su ile çeküerek uzaklaştırılır. 
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