
ORGAN İ K KAUTAT İ F 
ANALIZ 

(S İ STEMAT İ K KISIM) 

Prof. Dr. Nadire YÜKSEKIŞ IK 
Ankara üniversitesi Fen Fakültesi 

Kimya Bölümü 

Ankara 1995 



IÇINDEKILER 

Sayfa 

BÖLUM 1. GENEL BILGILER 	  

1.1. Organik kalitatif analizde uygulanan yöntenaler 	  

1 . 2 . Sistematik yakla şı m  	9 

1.3. Laboratuvar defterleri ve raporlar  	11 

1.4. Analitik i şlenderde sıra  	14 

1.5. Organik kalitatif analizde kullarulaeak malzeme  	16 

1.6. Genel belirteçler  	17 

BÖLÜM 2. ON DENEME VE GÖZLEMLER 	
 

19 

2.1. IIomojenlik  
	

20 

2 . 2 . Renk 	  20 

2 . 3. Koku 	  22 

2.4. Yakma (piroliz) denemesi 	  22 

2.5. Piroliz artığ nun ineelemnesi  
	

25 

BOLUM 3. MADDENIN SAFLAŞTIRILMASI VE FIZIK SABITLER 	  28 

3.1. Kristallendirme 	  29 

3.2 Destilasyon ve kaynama noktas ı  	  37 

3.3. Erime noktas ı  tayini 	  43 

3 . 4 S übil ınleş tirme 	  44 

3.5. Molekül ağı rlığı  tayini  	45 

3.6. Kıwılma indisi tayini  	48 

3.7 Yoğ unluk tayini 	  52 

3.8. Optik çevirme 	  53 

BOUM 4. ELEMENT ANALIZI 	  56 

4.1. Karbon ve Iddrojenin birlikte aranmas ı  	  56 

4.2. Ilidrojen aranmas ı   	56 

4.3. Sodyurn eriti ş i  	57 

4.4. Eritiş  süzüntiisuude N,S, IIalojeulerin aranmas ı   	59 

4.5. Oksijen aranması  	  66 

4.6. Fosfor aranmas ı  	  66 

3 



Sayfa 

4 . 7 . Arsenik aranmas ı   	67 

4 . 8 . Antimou aranmas ı   	67 

4 . 9 , C ı va aranmas ı   	67 

BOLt:r3/1 5. ÇAZI3 NFRI. K 	  68 

. 	 analizde:ki yeri  	68 

5 . 2 . Genel çozii ıı iirliik kmallan  	68 

. 3. 4; özinıürliik snuflarma genel bir bak ış   	70 

5 . 3. a . S uda çözünürliik  	70 

5 . 3 . b. Eterde çöziinürlük  	73 

5. 3 . e. Hidroklorik asit te çöznnürliik  	74 

5 . 3 . d . Sodyam hidroksitte çözüniirlük  	75 

5 . 3. e .Sodyum bikarbonatta çözilnitrlük  	77 

5 . 3 . f . S iilfürik asit te çözür ı ii rl ii k  	78 

3 . 4. Q3z 	tes tinin yap ı li şı   	79 

5 . 5. Çözünürliik cetvelleri.  	81 

'BOUM 6. FONKSIYONEL 	P TESTLERI 	  90 

I. Kısım : Kaba sunflan ı a testleri  	94 

6 . 1. Aromatik bile şikler için testler  	94 

6 2. Indirgen guruplar için testler  	97 

6 . 3. Yükseltgen guruplar için testler 	  101 

6 . 4 . Doyina ımş  bileş ikler it:in. testler 	  104 

6 	Tuzlar için testler 	  105 

. 	Iyodoform testi 	  1.08 

	

6 . 7. .11idroliz testi     308 

II. Kısım : Tek fonksiyonel gurup testleri 	  112 

6. 8 . Asitler 	  112 

6. 9. Asit halojenürleri ve asit anhidritleri 	  119 

6. 10 . Karboksilli asit esterleri ve laktonlar 	  121 

6. Il. Fenoller 	  123 

6. 12 , Enoller 	  128 

6.13 Alkoller 	  129 

6.14. Alkil ve aril haloj enürler 	  139 

6..15 . E terler 	  143 

6.16 . Karbonil bile ş ikleri 	  147 

6 .17 , Azotla birlikte oksijen ha vi bile ş ikler 	  156 

6.18 . Nitroso bileşikleri (Mtroso aminler) 	  I 57 

6.19 Aromatik nitro bile ş ikleri 	  161 

	

6 .20 , Alifatik Miro bile ş ikleri     164 

6.21 . Organik nitratlar, nitritler s-e nitraminler 	  168 

4 



Sayfa 
. 

6 .22. Azo ve azok,i ve hidrazo bilesikieri 	  169 

6 . 23. Arninler 	  169 

6 .24. Amidler 	  180 

6.25 . Sülfonamidler 	  186 

6 . 26. Nitriller 	  187 

6.27. Hidrazin türevleri 	  191 

6.28 . Oksimler, Hidrazonlar, Semikarbazonlar 	  191 

6 .29. Hidrokarbonlar 	  191 

6. 30 . Karbohidratlar 	  192 

6. 31 . S illfürler, Disülftirler, Sülfonlar 	  195 

6 . 32 . Tioller (Merkaptaidar v e tiofenoller), Tioketonlar 	  195 

6 . 33 . Peroksider 	  197 

6 . 34 . Uygulama cetvelleri 	  199 

BÖLÜM 7. LITERATURUN INCELENMESI 	  205 

BÖLÜM 8. KARIS1MLARIN A.YRILMA.SI  	  208 

BÖLINI 9. TUREVLER 	  226 

9 . 1 . Türevin Seçimi 	  226 

9.2 . Aldebidler 	  228 

9 . 3 . Alkoller 	  231 

9 . 4. Amidler ve imidler (üreler) 	  234 

9 . S. Aminler 	  237 

9. 6 . Amino asitler 	  241 

9 . 7. Asetaller 	  243 

9 . 8. Asitler (karboksilli asitler) 	  243 

9.9. Enoller 	  245 

9 .10. Esterler 	  247 

9 .11 . Eterler 	  251 

9 . 12. Fenoller 	  253 

9 .13. H alojenürler 	  255 

9 .14. Hidrazin türe vleri 	  259 

9 . 15. Hidrokarboolar 	  259 

9 .16. Karbohidratlar 	  263 

9. 17 . Ketonlar 	  265 

9 .18 . Kinonlar 	  266 

9. J 9. Nitriller 	  267 

9. 20 . Nitro bilesekleri 	  268 

9. 21 . Nitroso (aza. bidrazo) bilesikleri 	  270 

9.22 . Salfinik abitler 	  271 

5 



Sayfa 

9.23. Sülfonarnidler ve salfokloriirler 	  272 

9.24. Sülfonik asitler 	  275 

9.25. Tio eterler     277 

9.26. Tioller (merkaptanlar) ve tiofenoller 	  277 

9. 27. eretanlar 	  279 

6 



ÖN SÖZ 

Sevgili öğ renciler 

oğrenciliğ im s ı ras ı nda yapt ığı m pratik çal ış malar içinde bana en 
zor geleni te şhis olmuş tur. Bunun. içi ıı  ben bu kitapta elimden geldiğ ince 
yiikünüzii hafifletmeye çalış tım. Bu kitapta numunenizi elinize ald ığ mı z 
andan itibaren yapaca ğı nız iş ler s ıra ile bölümlere konmu ş tur. Ancak 
karışı m analizleri için i ş leme fi'inei bölümden. baş lanmas ı  ve sonra kita-
b ın. s ıras ı nın uygulanmas ı  tabiidir. 

6'ı ncı  bölümün bas ı nda fonksiyonel gurup testlerinin bir listesini 
bulacaks ını z. Bu uygulamak istedi ğ iniz testi bulmanı n kolayla ş tıracak-
t ır. Baz ı  organik analiz kitaplarmda reaksiyonlar ve uygulama belirteçe 
göre s ı ralanmış t ır. Böylece ö ğ renci sıras ıyla reaktifleri uygulamakta, bu 
da madde ve zaman kayb ına yol açmaktad ı r. 

Bu notlar ilk defa 1971 y ı l ı nda çok eksik olarak bas ılmış -tl. Bu defa 
eksikleri daha azald ı , ama yine çok eksik. Ancak haftada üç saatlik bir 
yarıyı l dersindc daha fazlasma yer vermemiz de güç. 

Kitab ı n diline gelince: Ders anlat ırken kullandığı m. ve  kullanaca-
ğun dildir. Yani cürnleler bazan eskice terimlerden "te ş ekkiil etmekte" 
hazan. da yeni "deyinderden olu şmaktadı r". Böylece nesiller aras ındaki 
bağı  sıkılamağ a çalış t ığı ma inanıyorum. 

Organik bile ş iklere ve reaksiyon tiplerine verilen isimler d ışı nda faz-
la yabancı  kelime kullanmamaya çal ış tım.. Ne var ki (spot-plate) denen 
porselen tablaya bir isim yak ış tıramad ım. (Deney çukuru) dedim. olma-
dı , (damla reaksiyon tablas') dedim olmad ı  ve en. sonunda oldu ğu gibi. 
kullanmaya karar verdim. 

Dünya literatiiriinde s ı cakl ı ldar verilirken sadece derece i ş areti kon-
makta olduğundan ve ilmi çal ı .ş malarda sadece santigrad kullandd ığ m-
dan bn yolu seçtim. Bölümlerin. sonuna konu ile ilgili problemler kon-
ııı aya çal ış tım. Üzerinde dü ş üneceğ inizi umar ı m. 

Bu notlarm hepinize faydal ı  olmas ını  dilerim. 

Nadire Yüksekışı k 
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BOLITM I 

1.1. Organik kalitatif analizde uygulanan yöntemler. 

Kalitatif organik analiz. bir organik maddeyi te şhis etme ınetod-
lannı  veren denel bir bilim dal ıdır. 

TE Ş HIS: Kimyasal anlamda. te şhis cley-imi (Identity), kimyasal 

bir maddeye molekül veya iyonik öyle bir yap ı  tay-in etmektir ki, o. böy-
lece daima ayni ve di ğer kimyasal maddelerden farkl ı  tek bir bile ş ik ola-
rak ayırt edilebilsin. 

Teshis için üç genel yol vard ır: 
a. Sistematik yaklaşı m, 

b. Mikroskobik metodlar, , 

e. Fiziksel metodlar. Fizifisel metodlan iki bölümde toplamak-
ta fayd.a vard ır 

1. Göçme b ı zlann ın. farkl ı l ığı na dayanan yöntemler 

A. Adsorpsiyon (sütün kro ınatografisi) 

B. KLeğı t kromatografisi .(Inee tabaka krornatografisi 

C. Elektroforez 

2. • Spektroskopik yöntemler 

A, Infraded ve Raman 

..B. firltra-viyole (morritesi) 

D. Kütle spektroskopisi 

E. Nükleer manyetik rezonans 

1.2. Sistematik yakla şı m. 

Biz bunlardan sistematik yakla şı mı  ilk önce yani bu dersi ıı  ba ş lan-
gıç bölümü olarak göreee ğ iz..Sistematik yakla şı m birçok basamaklan 
içine alır kiı  bunlardan herbiri bilinmeyen bir A maddesini ıı  fiziksel ve 

, 
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kimyasal özelliklerinin bilinen ve özellikleri literatürde verilen bir B mad-
desinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ayni oldu ğunu isbata yarar. 
(Literatürde Indunmayan yeni bir maddenin te ş hisi öğ renciyi ilgilendir-
mediğ i için bu ders n.otuna konmam ış t ır). 

Sistematik yakla şı mda basa ınaklar ş öylece s ıralanabilir: 

1. Saf maddeyi elde etmek için safland ı rma. Tekrar tekrar fraksi-
yonlamada fiziksel özellikleri de ğ iş miyorsa madde safland ırılmış  demek-
tir. Kat ılar 	erime. noktas ı , sivılar kin kaplama noktas ı  ve k ı rd ı-na 
indisi saflığı n ölçüsü olarak kullan ılır. Böylece bu basamakta madder ıin 
bir veya birkaç fiziksel özelliğ i de. tayin edilmi ş  olur. . 

2. Bilinmeyen madde bundan sonra nisbeten genel bir incelemeye 
tabi tutulur. Maddenin yap ıs ında..bulunan elernerıtlerin tayini, *Seçilen 
birkaç çözücüdeki çö'zii ıı ürlük testleri, bir kaç pH indikatörüne karşı  re-

' aksiyonun denerunesi' bu basamakta yer al ı r. Bu testlerin sonucuna göre 
bilinmeyen madde içinde bir çok. s ınıfın bulunduğu geniş  bir bölüme gir-
mi ş  olur. 

3. Bilinmeyen maddenin küçük örnekleri ile yap ısında karboksil 
(C0011.) karbonil 	hidroksil (--OH), nitro (-NO2)-, amino (--NH2) 
ve benzeri gruplar ın bidunup b-ul ımm.adığı  bu gruplar ın. özel reaktifleriyle 
denen.ir. Bu. denemelerin ışığı nda bilinmeyen maddenin s ı rtıflandırılmas ı  
ıllerler ve onu organik maddelerin belli bir suufma koyma ıııı z mümkün 
olur. 

L1. 'Yukardaki deneylerden dde edilen bütün bilgiler bir tablo halin-
de s ıralanır. Daha sonra literatüre ba şvurulur ve bir (muhtemel bile ş ik-
ler Ii3tesi) haz ırlamr. Bu listedekilerden özellikleri, bilinmeyen madde-
mizin deney verilerine en uygun olan ı  maddemizle aynı  olmas ı  (en muh-
temel bile ş ik) olarak seçilir. 

5. Kimyasal reaksiyonlar ı  yard ı mı  ile bilinmeyen maddenin bir ve-
ya bir kaç kat ı  türevi haz ırlamr. Eğer bu türevlerin. erime noktalar ı  li-
teratürdeki en muhtemel maddenin türevlerinin erime noktalar ım 1-2 'C 
farkla tutarsa te şhise bitmiş  nazar' ile bakahiliriz. 

Te ş hisin bu anlattığı m ız basamaklarm ı  daha iyi belirtmek için bir 
misal verelim: 

Farzedelim ki maddemiz bir S ı v ıd ı r. Destilasyon s ı ras ında .(,>/,, ()IYI 

11,6-118' ler aras ında geçiyor. Bu fraksiyonun element.analizi ise yap ı -
sında aZot, kükürt ve halojen olmad ığı nı  göstermektedir. Yani bile ş ik-
te C,11 ve muhtemelen (0) vard ır. Matl ık--..ıiz suda ve eterde çözünüyor. 

10 



Çözilniirliik grubu Si'dir, ki bu gruba karboksilli asitler, alkoller, karbo-, 
nil bileş ikleri, artlıidridkr, esterler, eterler ve baz ı  ferı oller girmektedir. 

Maddemizin sulu çöze ı tisi nötraldir. Ş u halde bütün asidik maddeler 
liste dışı  kalmaktadı r. 

Bilinmeyen maddenin potasyum alkoksid ve karbon sülfürle yap ı -
lan ksantat denemesi maddede bir alkol grubunl ı n ıneveudiyetini göster-
mektedir. Bile ş ikte bir alkol grubunun varl ığı  ayr ıca hidroksamat testi 
ile ıle kamtlan ır. Bak. s. 131. Böylece bilinmeyen maddemiz daha dar 
bir gruba sokulmu ş  olur (Alkol grubu). 

Bundan sonra referans cetvellere ba şvururuz ve mesela alkeller için" 
hazırlarun.ış  :olan cetvelde n- butil alkolün kaynama noktas ının 117°C 
olduğunu görürüz. Bn da bize maddemizin büyiik bir ihtimalle n-butil 
alkol olabileceğ ini ifş a eder. 

ıı 4ıatil alkoliin. tavsiye ed,ilen bir türevi. 3.5-dinitrobenzoat ıdı r. 
(3.5- dinitro benzoii asteri). ş imdi 3.5-dinitro benzoil klorür ve numune-
ımizle 'böyle bir tiireVinizırlayalım türevin erime noktas ını  63' olarak 
bulmu ş  olaltm Literatürde n- alkolün. 3.5-dinitro benzoil-esterinin 
erime, noktas ı  64 °:Ç olarak verilmi ş tir.. Bu dnrumda bir de bilinen örnek-
le yani n- butil alkolle türev yapal ım. El.,s'er o da 63 'C de erirse yap ı lacak 
iş  lıu iki türevle karışı k erime noktas ı  tayinini yapmakt ır Eğer bunda 
da bir değ iş iklik (bir alçalma) görühnezse. bilinmeyen madderniz n- butil 
alkoldür deriz. 

1.3. Laboratuvar defterieri ve netice raporlart. 

Her üniversite laboratuvarmda tutulacak defterler ve raporun yaz ı -
lışı  ayrıca belirtilirse de yine de baz ı  temel prensipler ortakt ır ve şarttır. 
Bunları  ş öylece özetleyebiliriz: 

a. Laboratuvar defteri bütün gözlemleri ihtiva etmeli, bütün güç-
lükleri göstermeli ve y-ap ılan iş lerin tam ve belirgin bir iizeti olmand ır. 

b. Asistana verilecek raporlar, laboratuvarda ö ğrenci tarafından ya-
pılarak not defterine kaydedilmi ş  iş lemlerin (fizik sabitler, fonksiyonel 
grup testleri, yakma denemesi ve b.) bilhassa ö ğ rencinin kanaatine v-e 
problemin çözümüne etkili olatılannı n hepsini kısaca ihtiva et ınelidir. 

Aş ağı daki aç ıklumalar bu husus ta .tamamlay ıcı  olabilir: 

1. Numunenin almdığı  tarih ve maddenin (veya kar ışı mın) görünü- 
şü, 
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2. Ön deneme ve gözlemlerin sonuçlar ı , safl ık tayini ve fraksiyon-
lama. 

3: Element analizi sonuçlar ı , 

4. ÇöZiirıürlük 'testleri' ve asit-haz indikatörlerine kar şı  reaksiyon 
sonuçları , maddenin muhtemel s ınıfı  veya sin ıfları , 

S: -Yapı lan fonkSiyonel grup testlerinin sonuçlar ının listesi (-OH . 
veya (±) olarak, 

6. Deney sonuçlar ından•bilinmeyen madde için elde edilen fiziksel 
sahitlerle literatürde nmhtemel madde için verilen fiziksel sabitleri kar şı -
laştıran bir cetvel, 

Muhtemel maddenin türevini haz ırlamak için kullan ılan eaksi-
yordarm., listesi: ve denklenderi 

8. Tiirev haz ırlarnada kullandan reaksiyonlar ı  ve saflandırmada 
kullanılan metodlat ı  ve,niçin b ır metodlarm seçildiğ ibibelirten bir özet. 

• 
9, Bilinmeyen. numunenin türevinin fizik sabitlerini bilinen bile ş i- ‘ 

gin türevinin literatürde verilen sabitleriyle kar şı laş tıran bir çizelge, 

10. Öğ rencinin te şhis hakkındaki kiş isel kanısını  bildiren bir ifade. 

—ÖRNEK- 
1 

Bile ş ik 	: n. butil alkol 	 isim : Mehmet Yılmaz 

Bilinmeyen No. 1 	 Tarih : 2 Ocak 1970 

1. Fiziksel inceleme : 

a. Fiziksel hali 	: Sı vı  b. rengi: renksiz e. koku: bobleu 

d. yakma denemesi : mavi alevle yaruyOr, art ık Inrakrznyor 

2. Fiziksel sabitleri : 

a. Eritiae noki ı i 	 b. az ağ . 0,81222/4 

Kay. 	r gözlenen : 115=111' 	düzelt : 116-118. c. ni," : 1.3988 

3. Element 	: 

N-, S-, Metal : yok 

4. Çözüniirlük s ınıfı  

1 ILA 	 Na0I1 	.NaHCO, 	11C1 	112SO, 	Çöz. sını fı  

S, 
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2, 4-dinitrofenilhidrazin 

Asetil 

Seryam ıntrat 

Elmas belirteci 

Stıntl ı ,; yorum 

çöketek yok 	karbonil ğ urtıbu yok 

reaksiyon var 	•hidroksil gurubunu-ıl varlığı  
ı s ı , meyve kokusu 

var, 
- - - 

Kı rmı zı  renk 	Ilidroksil var 

Yag tabakas ı 	muhtemelen bir primer 
ayrılma& 	 alkol 

5. Fonksivonel gurup testleri : 

Literatiirün incelenmesi: 

Muhtemel bile şikler E.N. ,--eva 

- 
-N, ermesi gereken ba şka testle ı  

Yok Ts ı) batı l 	alkol 108' 
- 	......__ 

lyodeform reaks ıyonu vermeli Metil Tsopropil karbiuol 113' 

3-- Pentanol 118° Yok 

u. Butil alkol 117° Yok 
_____ ___ ______ 

2- Pentanol 119° tyodorona reak. vermelidir 
-- 

Metil, tertbntil karbinol 120° ., i 	 " 	 it 

7. Daha ileri ve özel testler: 

I 	Behrtee 	 gözlem 	 yor ılın 

I 	+ KOII 	 Çökelek yok 	bir see. ınetil karbinol de ğ il 
 	, 

8. Muhtemel 
_____ 

' i ş e yarar 'türevleri ve bunlar ın E.N., K.N. 

Adı  3, 5- dinitro 
benzoat 

1- naftiluretan feniluretan öz. ag. 

n. Butil alkol ' 	64 71 61 0,810 
iso butil alkol 86 104 86 0,805 
3- pentanol 97 71 49 0,820 

9. Türevlerio. haz ırlanması : 

Ttirevin adı 	r'' gozlenen E.N. Literat ıir E.N. 
_._ 

3, 5- Dfintro benzoat 	' 62-63 64 
1-- naftil uretan 68-69 71 
Ferdi uretan 57-59 61 

10. özel görü şler: 

11. Baş vurulan literatiir: 

Huntress and Mulliken Identification of Pare Organic Compounds'daki ceiveller. 
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1.4 . Analitiki ş leınterde sıra 

Bilinmeyen mad.denin teş hisinde öğ renci tarafından uygulana-
cak sıra: 

A) Karışı Mın ayrılmas ı  

B) Bile ş enlerin saflaştırılınaS ı  ve fizik sabitleri tayini 

C) Element analizi 

D) Çöziiniirlük testleri 

E) .Fonksiy-orıel- grup testleri 

F) Literatürün incelemesi, 

G) Türev haz ı rlanmas ı  
„ 

ol ınal ı dı r. Yani önce ön deneme ve gözlenderle bilinmeyen maddenin 
nisbeten saf (ticari kalitede) bir madde mi yoksa bir organik maddeler 
karışı mı  mı  olduğu tayin edilir Bu basamakta maddenin safiyetini tayin 
için yapılan fraksiyonlaniada .baz ı  fiziksel sabitleri de tayin edilmi ş  eilur. 

A) Eğer saflaş t ırma iş leminin ilk basamaklar ı  maddenin bir karışı m. 
olduğunu gösterirse Bölüm 8'deki ş ekilde çalış darak kar ışı m. ayrılır. 

B) Saflaş tırd ımş  madde ile fizik sabit ıer tayin. ediiir. Bunlar s ıvılar 
için kaynama noktas ı , (bazen donnıa noktas ı) özgiil ağı rlık, larılma indi-
si v.b. katılar için bilhassa eri ıne noktasıdır. 

C) Element analizi (Bölüm 4) 

D) Cözüniirliiğ ii ve asit-baz karakteri yönünden s ınıflandırma Bö-
lüm 5) 

E) Fonksiyonel grup testlerinin uygulanmas ı  (Bölüm 6) 

F) Bilinmeyen maddenin sınıfı  tesbit edildikten sonra 1.1'de 
latıldığı  gibi sıra literatüre ba ş vurmaya gelir. Bu i ş in nas ıl yap ılacağı , 
Bölüm i'de anlat ı lmış t ı r. 

G), Alıalizin. son basama ğı m te şkil eden türev haz ırlarna, hangi grup-
lar için hangi türevlerin tavaiye edilebilece ğ i Bölüm 9'da etraflinlarak 
incelenmiş tir. 

Bütün bu i ş lemler için gerekli laboratuvar mahareti ö ğ renci tarafı n-
dan organik rpreparatlar ı  yaparkenkazandm ış  olmalıdır. Ayrıca öğ renci 
kendisine verilen. meçhul ınaddenin te ş hisini yaparken organik madde-
lerin önemli gruplar ını n özellikleri ile elde etti ğ i sonuçlar aras ındaki ilgiyi 
gözden kaç ırmamal ı dır. Bunun içinde etrafl ı  bir (organik kimya bilgisi-
ne ihtiyaç duyaca ğı  a ş ikard ı r.) 
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Teşb.is yapan ö ğ renciniu elinde tuttu ğu bir tilple asistana <örğet-

mene) s ık sık sorduğu soru ş udur: (Bu   için pozitif bir test say ılır 
rru?). Bu sorunun ö ğrencinin kendisi taraf ından cevaidand ırı l ınası  için 

bir kör deneme yap ılmas ı  en tı vgunudur. Böylece bilinen örne ğ in kendi 

çalış ma şartlar ı nda n.e sonuç verdi ğini görüp. mukayese edebilecek olan 

öğrenci öğ retmeni de kendi bozuk çabs,mas ı ndan ötürü yanl ış  bir cevap 

vermekten korumu§ olacak-t ır. 

Eu çok kullanılan kurutueular 

Kurutuen Uygulanabildiğ i 
bileşikler 

uygulantrıamast 
gerekenler 

kmmtma 
güeii 

etkinliğ i 

Kalsiyunt kloriir 
Hidrokarbonlar, 
halojenürler 

Itidrok-i ve 
amino bile- 

30° mn 
altında 

Orta 

eterler, esterler ş ikleri yüksek 
Kalsiyum sulfat Bütün bilesikler Yok düşük ı y i 
(Drierite) 
Maguezyum sulfat Bütün bilesikler Yok Yüksek iyi 	. 

Potasyum karbonat arninler alkoller 
ketonlar 

asitler (Ma Orta 

Fosfor pentoksit 

Sodyum hidroksit 

hidrokarbonlar 
halojenürler 
nitriller 
amioler, hidra- 
zinler, doymus 

Birçok bil. Yüksek fevkalade 

hidrokarbonlar o o 

Sodyum metali Eterler doymus 
bidrokarbonlar 

Birçok bil. o 

1.5. Semintikro organik kalitatif analizde ö ğ renci masası nda bulu-

nacak malzente. 

1 semimikro su banyosu 

2 beher 25 ml 

2 beher 50 ınl 

1 beher (150 ml) 

1 beher (400 rn1) 

12 reaktif ş iş esi (15 ml hacminde, tercihen 4 kö ş e, dandal ıkl ı ) 

6 vidal ı  kapaldı  ş iş e, katı lar ve türevler için (15 ral lik) 

2 soğutueu (semimikxo) 16 e ın lik 

1, mantar delen 

1 ölçü silindiri (10 nı l) 

1 destilasyon tiihü veya balonu 10 ml) 
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1 destilasyon tilPü veya balonu (25 nil) 

1 küçük dessikatür 

1 kapsül (30 ml) evaporating dish 

- 2 Erlenmayer ( 25 ral) 

1 Erlen ınayer ( 50 ml) 

1 Erlenraayer (125 ml) 

1 huni (4.5-5 em çaii ında, kumlu) 

1 ayı rma hunisi (10-30 mi) 

1 paket süzgeç ldi ğı dı  (25 nım) 

4 damialık 

1 dereeeli damlalık 

1 pipet, dereeeli.(1 mi) 
	

»t 

25 etiket (reaktif ş iş eleri için) 

2 halka (6 cm) 

1 spatül 

6, tüp ( 10 x 75 ınm) 

6 tüp ( 13 x 100 mrn) 

6 tüp. ( '16 125 ınin)•'. 

3 tüp (100x 25 mm) 

3 tiip (200 x 25 m ın) 

destilasyon tüpü (200x 25 nun) 

1 tüp fırças ı  
1 port tüp 

1 termometre (360°C) 

9 saat cam ı  (5() mra) 

2 saat cam ı  (75 mnı ) 

1 aluyant teli 

1 lıa-vlu 

3 cam kapakl ı  tüp (3m1) mümkünse 

Organik kalitatif analiz laboratuvar ında ortakla ş a kullan ı lacak ge-

reçler. 1 erime noktas ı  tayin. cihaz ı , 1 refraktometre, 1 emme tununbas ı  
manornetresile birlikte Claisen balonlar' (25 n ı l)'Claisen balonlar], Vig-

reaux fraksiyon ba ş l ıklı , Fraksiyon sütunu Etüv (elektrikli veya bul ıarl ı ) 
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1.6. Genel belirteçIer. 

a. Çözüciisii a.yrı ca belirtil ıneyen. bütün çözeltiler sulu çöze1.- 
tilerdir, 

b. Billur suyu ile kristallen. ıniş  oan tuzlar ın tart ımlan 

surınun da birlikte tart ılacağı  gözönüne alınarak verilmi ş tir. Böylece 
çözeltide susuz bile ş iğ in arzu edilen konsantrasyonu sa ğ lanmış  olur. 

c. Uzun zaman bekledi ğ inde bozulan belirteç çözeltileri b ıı  
listeye almmanu ş t ır. 

d. Buradaki stok çözeltilerin gerekti ğ inde ihtiyaca göre sey-
reltileceğ i kabul edilmiş tir. 

Baryum klorür 	5 lik 

Brom, Karbon tetraklorürde % 2'lik 

Dernir-3-klorür % 10 (100 ml çözeltide 16 gr hekzahidrat) 

Formaldehid % 4.0 (formalin) 

Gümüş  nitrat % 5 

Gümüş  nitrat, efanoldeki doymu ş  çözeltisi, 

Ilidrojen peroksit % 6 

Ilidroksibunin hidroklorür, metanolde IN (100 r ıd de 7 gr) 

iyod, 20'lik potasyum iyodürde % 101uk. 

Kurşun asetat, % 5 

Kurşun asetat, etauoldeki duymu ş  çözeltisi 

Methort (dimetildihidro resorsin), etanolde % 5'11k. 

Morfoliu % 20'lik. 

Nikel suifat, % 10'hık. 

Potasyum ferrisiyaniir, % 1.0'1uk 

Potasyum florür % 30 

Potasyum hidroksit, % 80'lik metanolde 5 N. (28 gr 20 ini suda 
çöziilür ve metanolle 1.00 nil ye seyreltilir.) 

Potasyum hidroksit, 6N. (33.6 gr 100 ml suda çözülür.) 

Potasymn permanganat, % 

Sodyum asetat, % 10'1uk (100 ml çözeltide 16.5 gr trihidrat 
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Sodyunı  bikarbonat, 1..5 N. 

Sodyunı  hidroksit 	20 ve ').<, 

Sodynnı  hidroksit 6N, (100 nı l ç ıizeltide 24 gr) 

Sody ıun I ı ipoklor ı t ("/„ 

Sodyurn iyodat °,;(,'" 4 

Sodyurn iyodür 	2 

Sodyurn nitrozopr ıı ssiyat. °.1,, 10 
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BÖLÜM 2 

ON DENEME VE. GÖZLEMLER 

Her organik maddenin incelenmesine, homojenlik, renk, koku gibi 
kaba gözlernlerle ba şlanmah, esas kimyasal i şlemler bunu takip etmelidir. 

2.1. Homojenlik 

Eğer madde kat ı  ise muayyen bir dereceye kadar homojenlik kont-
rolü. birkaç mgl ık bir madde miktann ı n bir biiyüteç veya mikroskop 
altında incelenmesiyle yap ılır. Çok defa ç ıplak gözle homojen görünen 
bir maddenin mikroskop alt ında renkli ve renksiz bile ş enlerden olu şmuş  
bir karışı m. olduğu. görülür. Ayni şekilde çıplak gözle bir cinsli gibi görü-
nen maddenin biiyütüldü ğünde amorf ve billuri bileş enlerden veya ba şka 
başka billur cinslerinden olu şmuş  bir karışı m olduğu meydana çıkabilir. 

Eğer optik inceleme elimizdeki maddenin bir einsli oldu ğı unt ifşa 
ediyorsa maddenin erime noktas ının tayinine geçilebilir. 

Eriıı te : 

Erime esnas ında madde fazla bir bozunmaya u ğ ramamal ıdır. Eğer 
maddenin. bir k ısım diğer bir kısmından oldukça dü şük bir sıeakhkta eri-

, yorsa, yani erinıe geniş  bir s ıcaklık aralığı na yayıllyorsa madderniz bii-
yük bir ihtimalle bir karış mıd ır. E ğer maddemizin erimesi dar bir s ıcak-
lık aralığ uıda ve muntazam oluyorsa maddenin küçük bir örne ğ i uygun 

. 

bir çözücüden (Bak. Bölüm 3.2) tekrar billurland ırıhr ve erime noktas ı  
tayinedilir. E ğer erime noktas ındaki yükselme 1°C den fazla de ğ ilse mad-
de saf olarak kabul edilir. 

2.1.b Kromatografi : 

Hiç erimeyen fakat hem suda hem de organik çözüciilerde çöz'ünen 
numunenin homojenlik ve safiyet tayinleri kromatografik yolla yap ılır. 
Bunu ayrı  bir bölümde inceleyece ğ iz. 

19 



Siiblimle ş tirme : 

Maddenin veya bileş enlerden birinin süblimlesip siiblimle şı nedikine. 

bakmakta hem safiyet kontrolü hemde safla ş tırma metodu bulmak ba-
kımından fay-dal ı dı r. Süldimasyou denemesi miligram ımertehesinde 

madde miktar ı  ve -iki küçük saat cam ı  ile yap ı labilir. Alttaki ı s ıtma kab ı  
iisteki daha küçük olan ı  da sokutueu iidevi görür. Üsttekinin iizerine ı s-

latı lmış  bir siizgeç kâk ıdı  konur. Su banyosunun s ıcaklığı nda süblümle-

ş en maddeler için bir mikro kröze kullan ı lır, bir saat cam ı  çukur tarafı  
alta gelmek üzere a ğ zına kapat ı lır. Bombeli kısım bir damla su veya ıs-

latılmış  bir süzgeç kâ ğı dı  ile soğutulur. Süblimat çukur yüzde toplan ır, 
ve genel bir kaide olarak en saf maddedir. Ceri kalan komponent ayr ı ca 
incelenir. 

2..2. Renk : 

Rengin incelenmesi de Imzan maddenin yap ısı  hakkı nda önemli ip 

uçları  verebilir. Çünkü organik maddelerin büyük ço ğunluğu gün ışı -

ğı nda renksiztlir. Binaenaleyh, e ğer saf madde renkli ise, nmayyen grup-
ların meveudiyetinden ş iiphe edilebilir. Ve buna uygun fonksiyonel grup 
testleri seçilerek uygulan ır. 

Rengin sebebi üzerindeki tart ış malar sonuçlannıamış  olmakla birlikte 
elimizde genelle ş tirilmiş  teoriler vard ı r. örne ğ in: karbon hidrojen, halo-
jen, oksijen ve kükürt ihtiva eden bile ş ikler aras ında renkli olan-

lar pek azd ır. Bunlar baş lica kinonlar, doymamış  bir yan zinciri olan 

arornatik ketonlar, ve pek az say ıda doymn ş  diketonlard ı r. 

Eker bile ş ikte azot varsa halojen ve kükürt olsun olmasm birçok 
renkli bile ş ikler muhtemeldir. Bunlar aras ında substitüe anilinler, tolui-
dinler, polinitro veya poliamino hidrokarbonlar, nitro ve amino kinonlar, 

azo ve diazo bile ş ikleri, pikratlar, hidrazonlar ve osazonlar ı  sayabiliriz. 

Gene,llikle turuncu ve k ırmı zı  olan azo bile ş iklerinden ba şka sadece 
C= gibi kromofor gruplu bile ş iklerle 

orto ve para kinoid yap ılı  bileş ikler de ghnellikle sarı  renklidirler. Eker 

bile ş ik ayni zamanda -INIH2 -NHR, -011, veya -S11 gibi oksokromik 
gruplar da ihtiva ediyorsa renk ş iddetlenir. Baz ı  halojenli nitro bile şik-

leri de renklidider. Re ırıgin koyula ş mas ı  eğ ilimi halojen klordan broma 

ve brorridan iyoda geçtikçe artar. 

Substitue olmayan aniliuler renksizdir. Renk bazen safs ızliktan da 

olur. Bazı  bile ş ikler hava oksidasyonu dolay-ısiyle renklenmiş  olabilirler. 

örne ğ in: saf anilin renksizdir. Fakat bil- müddet beklemi ş  olan kı zıl es- 
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mer bir renk alır. Bu renk ancak destilasyonla bertaraf edilebilir. Bu ba-
kımdan renk hakk ındaki görü ş ler ancak saf madde için. geçerlidir. 

E ğ er renkli madde kat ı  ise mutlaka çiizelti halinde de incelenmeli-
dir. Su ile veya organik çözücülerle, asit ve baziarla temasta renk art ı -
yor mu, kayboluyor mu. yoksa ayni kal ı yor veya bir renk de ğ işmesi olu-
yor mu not edilmelidir. Bu bilgiler diğer iin denemeler ve özellikle fonk-
siyonel grup testleriyle birle ş tirilince çok kıymetli olabilir. 

Ş imdi meselâ, çözeltisinde de sar ı  rengini muhafaza eden bir madde 
nitro, nitroso, azo kinonlar, kinonimidler, 1,2 diketonlar, aro-
ınatik polihidroksi ketonlar, baz ı  tioketo bileş ikleri, boyarmaddeler v,b. 
sınıfından olabilir. K ırm ı z ı  mavi sar ı  veya yeş il bir renk, kat ı  bir madde-
nin organik boyar maddeler, organometalik bile ş ikler, iizellilde nor ınal 
veya kompleks tuzlar havi olabilece ğ ini ifş a eder. 

Numunenin floresans özelliklerini tayin etmek için ultraviyole ışı k-
ta incelenmesi de faydal ı  ip uçları  verebilir. Baz ı  organik maddeler gün 
ışığı  ve ultraviole ışı kta veya yaln ız ultraviole ışı kta floresans gösterirler. 
Eğer bir madde giinışığı nda veya morötesi ışı kta floresans gösteriyorsa 
asit veya baz ihivesinde sabit kal ıp kalmadığı , floresan rengini de ğ iş tirip 
değ iş tirmediğ i, mutlaka delıenmelidir. Bu denemeler te şhis bakımından 
önemli olabilir. Çünkü maddenin agregat hali floresans özellik gösterip 
göstermemesinde mühim rol oynar, hazan bu özellik sadece kat ı  hal ta- 

. 

rafından gösterilir maddenin. çözeltisi taraf ından gösterilmez. 

2.3. Koku": 

Organik maddelerin birço ğunun karekteristik kokusu vard ır. Mad-
denin kokusu tesbit edilip hangi sullftan bileş iğ in kokusunu andırdığı  
not edilmelidir. Kokuytı  kesin bir ş ekilde tarif etmek mümkün. olmad ığı  
için laboratuvarda çe ş itli bileş iklerin. kokular' ile ünsiyet.peyda edilme-
lidir. Alkollerin, esterlerin, fenollerin ~ipleri!). aldehid ve ketonlarm 
kokular]. birbirinden farkl ı dır. Merkaptanlar ı n, isonitrillerin ye baz ı  dia-
minlerin kokulan çok pistir. Fosforlu ve arsenikli organik bile ş ikler de 
çok fena. kokarlar. Benzaldehid, nitrobenzen, ve benzonitril için kitap-
larda ac ı badenı  kokustutdad ı r denilirse de bunlarla uzun süre çal ış an bir 
kimse buni.arı  birbirinden ayırabilir. Eugenol, kumaria,,vanilin iso 
arnilasetatin 1« ılayea lıat ırlanabilecek karekteristik kokular' vard ı r. 

* Kokularla me ş gul olan iline -e ğ er ilim denebilirse-ostniks denir. Bu ad Crekçe koku an-
lammadir. Osmiurn metalinin isminin kökeni de aynidir., çünkü osmium tetraoksitin çok belir-
gin bir kokusu vard ı r ve metal oksitlerde rastlanan bir özellik de ğ ildir. 
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Homolog sıralarda küçük moleküllü bile ş iklerin. kokusu büyük mo-
leküllü bile ş iklerin kokusundan daha belirgindir, çünkü bunlar daha uçu-
eudurlar. 

Bir kokuya sahip olabilmek için ınuayyen. bazı  özellildere sahip ola-
bilmek ş arttır. Bunlar: 

1. Uçum olmak (ancak daimi ve bol buharla ş abilen bir madde bu-

run içinde belli konsantrasyonda bulunabilir.) 

2. Buharlarm koku sinirlerini saran hem ya ğ l ı  hem sulu tabakaya 
etki edebilmesidir. 

Meselâ c ıva birinci özelli ğ e sahip oldu,6; ıı  halde ikinci özelli ğ i olma-
d ığ mdan kokusuzdur. 

Nadir olmakla beraber kokulu ilçi maddenin kokusuz bir kar ışı m 
te ş lçd ettiğ i de vakidir. Zwaardemaker'e göre kauç ıık ve Tolu balsam ı , 
parafin ve kauçuk, ard ıç esans ı  ve kafuru böyle kar ışı mlard ır. 

2.4, Yakma ve pirofiz ürünkrin incele. ı inmesi: 

Bir yak ınıa (piroliz) denemesiyle de numune hakk ında birçok öne ınli 
ipuçları  elde edilebilir. Nurrıune s ıvı  ise 1-2 da ınla, kat ı  ise birkaç milig-
ram' bir kröze kapa ğı n'''. tersine veya bir semimikro kapsüle konur. 
Kap küçük bir alevle ı sıtıhr. Alev aras ıra hafifçe maddeye de ğdirilir ki 
madde buharlaş madan önce tutu ş abilsin. E ğer ısıtma s ıras ında madde-
nin tutu şmasından önce gazlar çiluyorsa bir pH kâ ğı dı  dam ıtık su ile ıs-
latilarak ç ıkan dumanlara tut ı  lup dumanla'rın. asitli ıııı i bazik mi olduğu 
tesbit edilmelidir. Uygun reaktif kâ ğı tlanyla ba şka birçok parolanma 
ürünleri de te şhis edilebilir. 

Bu ıalar: 

1. Uçucu asitler 

2. Uçucu bazlar 

3. Hidrojen siyanür 

4. Disiyan 

5. indirgen buharlar 

6. Hidrojen sülfür 

7. Asetaldellid 

Kongo kı rmizısı  kâğ idi (mavileş ir) 

Fenolftalein kâ ğı dı  (lurmı zı -menek şe olur) 

Bakır asetat-benzidin asetat kâ ğı dı  (mavile ş ir) 

Potasyum siyanür-oksin kâ ğı dı  (Kırmı zı laşı r) 

Fosfomolib dik asit kâğı dı  (mavileş ir) (Bak S. 98) 

Kurş un asetat kâ ğı dı  (kararlı-) 

Morfolin-sodyum nitrosoprussiat kkğı d ı  (ma-
vileş ir) (Bak. S. 145) 
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Tablo I'de y-akarda l'den 7'ye kadar verilen ,testlerin de ğ iş ik sın ıf-
lara ait baz ı  bileş iklerin uçueu piroliz ürünlerine uyg ıllannı tisma ait so-
nuçları  görüyoruz. 

TABLO 2.1. 

Bile şik 

Tioiire 
Urikasit 
Nitroso-R tuzlan 
Sakkaria 
Rodamin B 

I 	
+

 	
I  

'  

(CN), 

--- 
+ 
- 

-- 

indirgen 
buhar 

-I- 
--- 

-F 
--f- 

1-12S 

-I- 
— 
--- 

— 

CU CHO 

Barbitiirik asit -- -- 
Çinkonin - - + -- - - 
Glikos -l- __ -4- 
D, L iso lösi ıı  4- — -1- — -_ 
Alloksantin - ■ - -- __. __. 
Benzidin. 
Hialrazobenzen -- 4- 

Mınetilgligksim .. — -- — 

Guanidin karbonat --- — 
8 Hidroksikinolin + -- — 
6-Nikrokinolin - — 
Rsantopterin 	' -İ - -- — 
Polyvinil alkol --- - - 

Tablonun tetkikinden birçok azotlu 	pirolizinde HCN ç ıkar 
dığı  görülür. E ğ er daha önce bo husus tesbit edihni ş se azot aramnas ında 
siyan.ür b ıdunmamasmın sebebi kolayl ıkla. a ıdaşı hr. . 

Organik bileş iklerin :pirolitik parçalanmas ından disiyan. ve asetal-
dehidin teş ekkülü çok nadirdir. Disiyan,. gua ındinierve siklik'veya aç ık 

zineirli guanidin türevlerinden aç ığ a. çıkabilir. ,Asetaldebide --0C2115, 
-NC2II„ 0--CII,CH, veya -NCII2C1120-- gruplar ı  ihtiva eden bile-
ş iklerin piroliz ürünleri aras ında rastlamr. Son:iiçü ıı çuenetilenglikol tü-
revleri verirler, bunlar da su .kaybederek asetaldehid reaksiyonu verirler. 

Organik bile ş ikleriu pirolitik 	 hidroliz, redoks reakSi- 
yoldan, kondensasyon gibi diğ er. i ş lemler takip edebilir vey-a yolda§ 

Enteresan,,bir misal halojeoli bile ş iklerin. çoğunun pirolis ıra'sında 

sadeçe beklenen bidro halojeniir asidini. de ğ il. ayni:zamanda önemli mik-
tarda. serbest halojen de vermesidir. ki ş serbest halojenin te ş ekkillii bu 

ftali) realiyondan.ötiiriidiir.,Onçe te ş ekkül eden bidro•ltalojen 

asidinin hava ile .,yükseltgen ınesindem doğ ar. 

11-11a1 :17- 1 /2 02 	 ,2 Har, 

Yukarda, babsellen .0.etil • ve N-etil türevlerinin/' pirolizind ev ''aSet 
aldehidin te ş ekkülii de •yine. bu sikincil işlemlere örnektit. Bu takdirde ve 

• 
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keza tekal ı iil eden metil bile ş iklerinin pirolizi s ıras ı nda te ş ekkiil eden su 
(k ı zg ı n buhar) ınetanol veya etano/e sabunla ş tı rı r. (Pirolitik hid-
roliz) S ıcak etanol (veya metanol) bukadar' da hava ile temasta k ısmer 
aset aldebide yükse ı tgenir. 

Yine çok ilginç olarak birçok anilin türevi k ı zduıldığı nda anilin ve-
rir. Bu. da gaz faz ına tutulan p- dimetilamino benzaldehidli siizgeç U-
ğı d ı nın sararmas ı  ile te şhis edilebilir. (Schiff baz ı  te ş ekkülü S. 174) Bu 
den.ey o kadar hassast ır ki 5 tıg asetanilid, benzanilid, hidrazobenzen ve-
ya fenil hidrazin pirolizde bu sar ı  lekeyi verirler. 

Aşağı da verilen pirolitik bölünme ürünleri an.aliz bak ımından önem-
lidir: 

1. Hem azot hemde oksijen ihtiva eden gruplar ı  havi organik bile-
ş ikler piroliz s ıras ında istisnas ız nitröz asit urkederler. 

2. Yan zineirde vEya aromatik halkada oksijen atonau kavi aroma-
tik bile ş ikler fenol ha.s ıl ederler. 

Hem nitröz asit hem de uçueu fenoller gaz faz ında te şhis edilebildik-
'etinden. bu özelli ğe dayanan karekteristik testler uygulanabilir. 
(S. 156'da ki gibi Griess belirtici ile indofenol te ş ekkülii ve S. 123). 

Eğer kızdırdan bir kar ışı m ise s ı cakta birbirine etkiyerek yeni gaz 
ürünlerde verebilirler. Buda kazan ş aşı rt ı c ı  olabilir. Alkali veya toprak 
alkali asetatlar alkali veya toprak alkali formiatlarla kar ış nuş larsa böyle 
bir karış un pirolizde aset aldehid verir ki bu da gaz faz ında nitroso prus-
siat morfolinli kgı tla tanınabilir. 

	

COONa 	CH3COONa --> Na2CO3 	CH3CHO 

	

(HC00)2Ca 	(CH3C00)2Ca —> 2CaCO3 I- 2 CII3CHO 

Ticarette sat ılan formiatlarda asetat bulunup bluunmad ığı  bu me-
todla aranır. 

Eğer madde çabucak tutu ş uyorsa alevin genel görünü şü (isli parlak, 

mavimtrak v.s.) ve kokuyu not etmek Mzund ı r. Eğer madde kömürle ş i-
yorsa siyah art ığı n tamamen yan.abilmesi için s ıcak alev tatbilç edilir. 
Buna rağmen. e ğ er herhangi bir art ık kal ıyorsa bu büyük bir ihtimalle 
bazı  ınetallerin oksit veya karbonatlar ı  olabilir. Artık ekseriya beyazd ır, 
bazen. renkli olabilir. A ş a ğı da yakma attığı " ineelenmesine bak ını z. 

Birçok aromatik bile ş ikler bilhassa e ğer oksijen ihtiva etmiyorsa isti 
bir alevle yanar. Küçük molekiil a ğı rlıklı  ve. aromatik olmayan bilesikler 
issiz bir alevle yanar. Bu bile ş ikler eğ er oksijen de ihtiva ediyorlarsa ma- 
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vimsi bir alevle yanarlar. Halojer ıli bileş ikler güç tutu ş urlar, tutu şunca 
dumanlı  isli bir alevle yanarlar.: Ş ekerler ve protenirder karbonize olma-
y-a yatkind ır. Ş ekerler etil alkol ve uretanlar karamela kokl ı su verirler. 

Madde kat ı  ise küçük alevle ısı tma sıras ında eriyip erimediğine dik-
kat edilmelidir. Ş ayet erinnyorsa sonradan erime,noktas ı  tayin edilmeye-
cek demektir. 

Böyle bir deneyi bilinmeyen madde ile yapmadan ünce ö ğ renci 

1. Etanol 

2. Toluen 

3. Baryunı  benzoat 

4. Bakır asetat 

5. Sodylım potasyum. tartarat 

6. Ş eker (sakkaroz) la birer yakma deneyi yaparak fikir edir ımelidir. Ak-
si takdirde hiç bir hüküm veremez. 

Yakma deneyin.e fazla güvenmemek lüzl ındır. Çünkü ayni gruptan 
maddeler için. yanman ın dış  görünü ş ü bütün hallerde ayni de ğildir. A ş a-
ğı  yukarı  benzer ş artlarda dahi tozun eri ş ilen s ıcakl ık ve ı sıtma-
nın hı zına göre alevin görünü ş ü değ işebilir. 

Baz ı  bile ş ikler (nitro, nitroso, azo, azotür gibi) ı s ı tılmea patlayabilir-
ler. Bunun için. yak-ma tecrübesinin önce 1-2 miligraml ık bir madde mik-
tarı  ile yap ılması  eğer tehlike yoksa 5-20 gr.l ık kadar madde ile tekrar-
lannıası  tavsiye °bulur. 

2.5 Piroliz artıkn ı n incelenn ıesi: 

Art ık ekseriya beyazd ır, bazen renldi de olabilir. önce bir damla su 
ile ezilip turnsol kâğı dı  ile muayenesi yap ılır. Sonra bir dair& seyreltik 
hidroklorik asit (veya asetik asit) damlat ılarak gaz ç ıkıp ç ıkmadığı na 
bakılır. Böylece yan ına art ığı n.dan baz ı  önemli ipuçlar ı  elde edilebilir. 

Tamamen organik karakterdeki bile ş ikler bütiiniyle yanar ve hiç bir 
art ık bırakmaz. E ğer karbon ve katra ıums ı  ürünler süratle y-arup kay-
boluyorsa bu bile ş iğ in oksijen ve hidrojen bak ımından zengin olduğun.a 
delil sayıl ır. Aksine güç yanan bir karbon art ığı nın görülmesi ısıya da-
yanıklı  mineral maddelerin meveudiyetini veya te şekkülünü ifşa eder. 

Bu maddeler erimi ş  ve kayna şmış  karbon zerrelerinin te şkil etti ğ i bir k ı -
lıf sayesinde tam bir tutu şmaya karşı  korunmuş  olurlar. Böyle bir du-
rumla kar şı laşı ldığ m.da yanmamış  karbonu tanıamile ınalda ş tırmak için 
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• • Merkaptaular e sülfonik Yakma' 'art ık,. 

Bile ş im 

Su 	 asetik asit 
seyreltik 

'Alkali metalle 	ve taly um 	Sülfat -1- 
Toprak alkali metaller 	 Sülfat - 	veya 	 veya * 
Diğ er ik 	değerli metaller 	Sülfat 
Viç ve dört 	" 	" 	 Bazik' Sülfat 
Cı s a ve amony um 	 Art ık yok 

tuzlan Çözünürlük 

E.oğ lıtalan art ık bir iki damla hid,rojen peroksit ile nemlendirilir, kuru- 
, 

luğ a kadar huharla ş truhr ve bir defa daha kizd ırdır. Gerekirse bu i ş lem 
tekrarla ı n r. 

Ayni iş  daha etkin ş ekilde deriş ik nitrik asitle de y-ap ılabilirse de al-
kali ve toprak alkalii metallerin beklenen. karbonat, oksit ve k-lorürleri 
y-erine nitratlarm te şek.k-iiiii kaNnklığ a soba-) olabilir ve yakma art ığı -
nı n gerçek görüntüsünü de ğ i ş tirebilir. 

• - 

Çoğuidulda metal ihtiva eden bir organik maddenin tamamen 
tal karbonattan ibaret bir art ığ a dönü ş tüğü iddia edilirse de a ş ağı daki 
tablolar bu genelle ş  tirrnenin do ğ ru. olnı adığı nı  göstermektedir. 

Tablo 2.11 

Karboksilli asit, fenol, nitro 
biles. ve oksirnlerin tuzlan. 

Yakına artı k' • 

Bilesint Çözünürliik 

Su 	. aset asit (Sey.) 

Alkali metaller ve talyum 	' Karbonat , -I-- 	 -F 
Toprak alkali mateller Karbonat ve (oksit) --( 1 ) 	-i (-0 
Diğ er 2' değ erli naataller Karbonat oksit - - 	 I - 
Al 1.•.e' diğer 3 ve 4 değerli metal oksit , — 
Soy metaller Metal -- 	 — 
Cıva ve amonyum hiç artı k 'hıralunaz' 

nitrat ve nitritler ı sıya davamkb,olduklar ı  halde asidik nitro 
alkali,tuzlar ı  yakıldığı  zaman nitrat (nitrit) art ığı  bırak-

mazlar. Bunun sebebi alkali nitrit ve nitratlarm karbonla ş abilen malze-
menin aşı rı  bir miktar ı  ile birlikte yak ı ldığı nda (Pirolizinde) tamamen 
karbonata çevrilmesidir. 

Tablo 2.111 . 

Ayrıca karbonats ız veya, (Karbonat -I- ba.şka bi ürün) ş eklinde art ık, 
bı rakan _organik bile ş ikler„ 	ş unlardır: 
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Organik bileş ik Artık 

— 

Bazı  organik bazlarm (molibilik, wolframik 
fosfomolibdik asit gibi) metal asitlerle 
verdikleri tuzlar. 

Metal asitlin aubidridi 

.krsenat ve arsenit asidinin ortanik tiirev-
le dilin. tuzlan Mei al ZIrSeil M. 

- 

Stannat ve mantık asidinin organik 
bileş ikleri 

______ 
SnO, 

.... 

Antinıonik asidin organik tiirevlerinin tuzlan 
. 	

Metal antimonat 

Fosforik asidin organik türevierinin tuzlan Metal fosfat 

-:-- 
Ilalojen. ta şı yan karboksilli asitlerin Metal halojernir -1- metal 
fenollerin, ve (Asit/derin tuzlan karbonat 

. 

Flor haizi asitlerin tuzlar ı  
. 	 . 

Metal florür 

Organik. asitlerin soy..metallerle tuzlan Metal 
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BOLUM 3 

MADDENİN SAFLAŞ TIRILMAS1 

Analiz numunesi ya nisbeten saf bir organik madde veya. saf olma-
yan organik bileş ik yahut ta bir organik bile ş ikler karışı mı  olabilir. Saf 
organik bile ş ik; ardarda yap ılan saflaş tırma iş lemlerinden sonra erime 
noktas ı , kaynama noktas ı ; yoğunluk (iizgill ağı rl ık) kır ılma indisi, 
zünürliik ve diğer fiziksel sabitleri de ğ işmeyen maddedir, demi ş tik. 

Organik maddelerin saflaştırdması  için uygulanan fraksiyonlama 
ınetodları  - billurland ırma, destilleme veya süblimle ş tirmedir. Muayyen 
bazı  durumlarda kromotografik iş lemler veya iyon de ğ iş tifici reçineler ve 
ekstraksiyon en iyi sonucu verebilirse de en. genel safla, ş t ırma yolu kat ı -
lar için billurlaş t ırma, ~dar için destilasyondur. 

denemeler numunenin oldukça saf bir organik bile ş ik olduğunu 
ifş a etse bile sistematik analize ba ş lamadan iinc ı. maddenin., s ı vı  ise bir 
defa daha destillenmesi, kat ı  ise bir defa daha billurland ırılması  ş artt ı r. 

öğ renci destilleme ve bilIurland ı rma i ş lemlerine preparatlar ı  yapar-
ken al ış mış  olmal ı  ve bu i ş lemlerin. teorik dayanaklarm ı  genel kimya ve 
fizikokirnya derslerinden bil ınclidir. .Aş ağı da bu fraksiyonlam.a i ş lemle-
rinin yalnız prati ğ i ve öğ rencinin laboratuvarda kar şı laş acağı  miktarlar 
esas olmak üzere verilmi ş tir. 

Metod seçimi. 

Eğ er numune kat ı  ise ve miktarı  da 1 gr. kadarsa fraksiyorda ına içi ıı  
billurland ı rma i ş lemi seçilmelidir. 

Eğ er bilinmeyen numunenin miktar ı  500 ıng. den daha az ise va.- 
kumda sübliimle ş tirme tercih edilmelidir. [S: 44 I. 

Eğer numune 5-10 ml. haernüı de bir Slkl ise S: 37'de verilen yar ı  
mikro fraksiyonl ıı  destilasyon tatrninkar sonuç -verir. 2 ml. veya daha az 
s ı vılarm fraksiyonlu. destilasyonu tecrübe kazandmadan yap ı lmamal ı - 
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dır. Maharet kazanmak için 1,9 ml klorberizenle 0,1 ml. brombe ı ;zeni ka-
rış tulp tarif şekilde ay ırmağ a çalış arak beceri kazanmaild ır. Her 
fraksiyonun saflığ a kull ına indisi ile kontrol edilir. 1 ml.den daha az s ı v ı  
ı naddeler gaz kro ınotografisi ciliaz ında fraksiyonlanabilir. 

3.1. Kristallendirıne. 

Çözücünün seçimi: 

Katliamı  kristallendirilmesinde çözüeünün seçimi son derece önem-
lidir. Çoğu zaman çözücü -teorik mülahazalar veya kaidelere dayamlarak 
seçilemez deneme ile tayin edilmesi zorunludur. Bazan türevleri veren 
literatürde çözileüler için de,referanslar verilmi ş tir. Fakat pek az ında 
zünürliik hakk ında bilgi (kaiıiitatif) mevcuttur. Bu gibi hallerde yeni 

. 

ba ş layanlar aş ağı d.aki y-olu uygulaınandırlar. S: 30. 

Aş a ğı daki genel kurallar da çok faydand ır. 

1- Bir kat ı  genelinde Yap ıs ı  kendi yapısına benzeyen s ıvıda en ko-
lay kolay çözürıiir. MeSela,,Mtanol, etanol, etil asetat gibi çözüeüler kat ı  
esterler için en önce denenmelidir. 

2-- 'özücü ham kat ı  ürünü s ıcakta çok, soğukta çok az çözmelidir. 
.T..- 

3- Bir çöziieü bir kat ıp soğukta çok kolay çözebiliyorsa, tek ba şı na 
uygun bir sözüeü olamaz ama kat ıp soğukta pek az çüzen di ğer bir çö-
züeü ile birlikte iyi bir kristallendirme ortam ı  te şkil edebilir. Meselâ bir 
madde alkolde so ğukta kolay suda ise çok az çözünüyorsa madde s ıcak 
alkolde çözülüp süzülür, ve bulanild ık oluncaya kadar su ilave edilir 
Sonra sayda ın oluncaya kadar ısıtıhr,Gerekirse süzülür.) ve so ğutulur. 

kristallendirmelerde (çözücü çiftleri) kullandmas ında fayda var- 
dır. 

4- Safsızlıklar seçilen çözücüde ya ana maddeden çok kolay veya 
çok güç çözülmedir. Meselâ hidroksil grubunu te şhisinde kullanılan 3,5- 
dinitrobenzoat türevleri safs ı zlık olarak dinitro benzoik asit ihtiva eder-
ler. Bu ise metanol veya etanolde tamamen çözünür, Yine örne ğin hid-
roksil grubunun ba şka bir türevi olan üretanlar ın muhtemel safs ızlıklar ı  
difenil üredir. S ıcak petrol eteri üretz n ı  çözer fakat difenil üreyi çözmez. 

5- Çözileü billurlandırdacak maddeye kar şı  inert olmal ıdır. Bazı  
özel hallerde ise aksi özellikten, yani .çözücünün kimyasal reaksiyonun-
dan faydalandır. örneğ in, baz ı  aromatik asitler seyreltik sody um hidrok-
sitte çözülüp süzüliir ve süzüntüniin. seyreltik hidroklorik asitle nötrie ş -
tirilmesiyle çöktürülerek safla ş tırıhr. 
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6-- Kristallendirilecek tiirev için< literatürde tavsiye edilen. bir • çö-
zücü yoksa, veya henüz nc-uldu ğunıi'bilmediğ imiz meçhul bir- kat ı  mad-
denin billurlambrıhrı as ı  için çözücü seçeeeksek a ş ağı daki sıra uygulan ır: 
1. metanol veya etanol, 2. küçük aikoner .11- su kar ışı mı , 3. aseton veya 
aseton alkol, 4. benzen. veya benzen toluen, 5. petrol eteri veya pet-
rol eteri benzeri, 6. buzlu veya sulu asetik asit. 

Aş ağı daki tabloda hangi çözücü veya çözücü çiftlerinin hangi bile-
ş ik su-uçları /un kristallendirilmesi için tavsiye edildi ği görülmektedir. 

Tablo 3.1 

kristallenmesinde en çok kullan ılan çözüe ıder 

Çözüeüler Bileşikler 

Su Karboks ılli asitler, anddler, substitüe anddler 
Metanol BeaZoatlar, 3,5-dinitro benzoatlar, amidler, p-toluididler, 

Nitro- v.lırorao bilesikleıi v.b. 
Metanol + su 

Etanol 

Anilidler, sulfonamidler, pikratlar, semikarbazonlar, hidra-
zonlar4.-p-nitrobenzil es terler, 
Metanol ve ınetanol -I- su kanşı nundalci bileşikler, rrıole- 

, küler kornpleksler. 
Dioksan -I- su Ksantiltunidler, 
Petrol eteri Feniluretaular, cc-naftil uretanlar 
Petrol eteri-benzer ı  p-nitrofenilureta ıdar, 3,5-auntrofenduretardar 
Aseton-alkol Brom bileşikleri, ıı itro bile ş ikleri. Osazonlar 
Benzen Pilcratlar,"moleküler komPleksler 
CHC.13 	ve 	CC1, Asit klorürleri, anhidridler, sulfoklorfirler, 
Etli asetat Xvaterner amonyum tuzlan, esterler 
isopropil eter Kvaterner.anıonyunı  tuzlan. 

IL Eğer birkaç cözüeü birden uygulanabilir özellikte bulumnu şsa, 
fiatşuçuculuk, temin edilebil ıne kolayl ığı  gibi hususlar göz önüne alın-
mal ıdır. Yüksek kaynayan bir çözüciiniin az bilharla şma avantaj ı  var- 

. 	 . 

dır, ayr ı ca çözme ve billurlanma s ıcaklıkları  araSmda geni ş  bir aral ık 
vardır. Ancak bu kural da 60-150°C aras ında kaynay-an çözüeüler için 
geçerlidir. Daha yüksek kaynayanlarda. çöziiciiniin uzaldas,t ırılması  güç-
lüğ ii-baş lar ki lı u da arziı  edilen bir ,5,4eY de ğ ildir. 

çöztinürlüğün kabaca tayini : 

Çözücü seçbnine esas olmak üzere. bilinmeyen:bir maddenin bir çö-
zücüde beni 'oda s ıcakl ı :',İndaki hem ,de. çözüeüln ı a kaynama noktas ı  ya-
'oradaki çöZünürliiğ ii kabaca ş u ş ekilde :tayin edilir- Yakla şı k olarak 
10-50 miligram kat ı . madde kiiçük bir deney tüpüne (7-8 c ın boyda) al ı -
nır. Varsa kapakl ı. bir tüp tercih edilmelidir. Buna dereeeli bir pipet yar-
dımı  ,ile 0.14/.5 ınl. çiizii.eii ihive cdilir, ince bir .eam çubukta kar ış t ı rı l ı r 
ve 1-2 dakika kendi haline b ı rak ıl ı r. 
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ilk deneme için kat ı  jçözücü ora ııı  :1 /10 olmal ı  yani 10 mg ince toz 
edilmi ş  madde 0.1 mi çözüciide denenmelidir. E ğer madde oda s ı cakl ı -

ğı nda tamamiyle çözünüyorsa ba çözücü tek ba şı na uygun bir çöziicii 

değ ildir (kat ıyı  oda sıcaklığ nidak' ok -az çözen ba ş ka bir çözücü ile kan ş tır-
ınad.an) i ş iınize yaramaz.' 

E ğer elimizdeki kat ı  nı adde 1 li0 oran ında çöziln ıniiyorsa dereceli 
bir pipetle peyderpey çözücü ilave edilerek bir tarafa not edilir ve her 
ilaveden sonra tiip iyice çalkalan ı r. Bu i şleme bütün kat ı  çözününceye 

miligram (kat ı ) 
kadar devam edilir. 	  oran ı  oda s ı cakl ı 4nedaki çiizii- 

ınililitre (çöziicii) 

ıı iirlüğ ü verir. 

Katının çözüciiniin kaynama noktas ı  civarındaki çöziinürlüğ ii. de 

benzer ş ekilde tay-iıı  edilir. örne ğ in: 50 mg madde ile çözii ıiiirlük testi 
yapıllyorsa ilk 0.5 nıl.lik çözücünün ilavesinden sonra tüp dikkatle kay-
nalı» sıcaklığı na kadar ı sı tı lır. E ğer bütün numune birdenbire çözünü-
yorsa daha az çözücii ile (örne ğ in 0.3 1111 ile) deney- tekrarlamr. E ğer 0.5 
ml.de tamanıcn çöziiıııniiyorsa 0.1--0.2 k ı sı nilar halinde çözüeü 

ilave edilerek tekrar. kaynama sleaklığı na getirilir. Tamamı  çözününce 
yukardaki ş ekilde çözünürlük heFapla ınr. 

Art ık maddemizin bu çöziiciideki oda s ı caklığı nda ve. kaynar tucak-

lıkta çözünürlii ğünü biliyoruz. Bu bilgiler bize çözileiiyü seçmekte ve 
seçtikten sonra da kullanmam ı z gereken çözücü miktar ın ın hesab ında 

çok lüzuniludur. Farzedelim ki; 50 mg hk bir numuneyi 20'de tamamen 
çözmek için 8 1.111 metanol kulland ım§ olsun. Ayrı ca ayni miktar numu-
neyi ınetanoliin kaynama noktas ı  civarında çözmek için de 0.9 rol meta-
nol kullandsm. Böylece 20"deki çözüniirlük 50 mg bu da takriben 
6 mg /m1 bulunur. Kaynama noktas ı  civarındaki ise, 50 nig /0.9 ml yak-

laşı k olarak 55 mg /m1 dir. örne ğ in kristallendirilecek türevin miktar ı  
200 mg ise 4-4.5 mi metanol kullan ılacak demektir. Kristallenmeden son-
ra ana çözeltid.e kalacak miktar da belli ve y-akla şı k 25 mg dı r. 

Genel bir kural.'vermek gerekirse: 

kaynama s ıcaklığı ndaki çöziinürliik 
	  > .5 olmalıdır. 

. oda s ıcaklığı ndaki çözünürlük 

Bu oran 5'ten küçük olursa madde kayb ı  fazla olur. Yukardaki örnekte 
eğ er oda s ıcaklığı ndaki çözinı iirlük 12 mg /m1 olsa idi, birinci kristallen-

meden sonra ana çözeltide en az.50 mg madde kalaeakt ı . 
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Çözüçüler 15, 30 ve 60 mi lik. ş i,?_elerde saklan ır ve kendi plastik ka-
pakl ı  cam damlabklar ı  ile al ın ıp kıı ilandır. Dandalığı n hacmi daha önce-
den bilinirse isabetli olur. E ğer varsa dereeeli p4 ıet kullan ılmalıdır. Bu-
lunmadığı  zaman adi bir dandal ıkla da (t ıpta kullandardardan) çal ışı la-
bilir ve Sulu çözeltilerin 20 damlas ı  1 nıl olarak al ınabilir. Böylece 1 dam-
la -.0.05 mi olur. Yüzey gerili:M ve"y., ılığ unluk- farklariyle yakla,şı k olarak: 

40 damla metanol veya etanol 

50 damla aseton 	 ==.. 1 mi 

55 da--=.1a benze ıa 	 1 -ııı l 

60 damla eter 	 --,-: 1 rıd kabul edilir. 

. Kr;.stallendirmek üzerc s ıcak Ozeltinirı  hazı rlanması  : 

ilk iş  kristallendirilecek inaddenin miktarma uygun tüpii seçmek-
tir.' 100-300, ıng madde için 20 em boyda büYiieek bir tüp, e ğer doymuş  
çözeitinin baerni 5 mi kadar olaeWksa 20 110' ınm lik bir tüp al ınabilir. 
Çözüciderin pek ço ğu yanabilen s ı vıllar olduğundan kaynatrna s ıras ında 
alev kullan ılması  mahzUrbadur. Bunun için gereken bütün koruyucu ted-
birlerin al ı nmas ı  lâzımdır. 

Tüp hiç, bir suretle, üçte, birinde* fazla dolu olmamal ıdır. Isıtmaya 
uyum. üst,,seyiyesinden ba şianıp, yukardan a ş ağı ya doğ ru devam edil-
melidir. Eğer sıvı  kaynamaya ba ş la ılığı nda katılım çözünnıesi tamam-
lanmamış  ise, biraz daha çözücü ilâve edilir. E ğ'er kat ı  yavaş  çözünüyor-
sa tiipün, üstüne bir mantar yardun ıyle bir soğutma çengeli veya bir geri 
sobıtueu takı lır geri so ğutueu altında kaynatma yap ılarak çözünme h ız-
landırıhr. 

süzülmesi ve bil tur te şekkülü: 

Sıcak billurlanma 	çözücilnün kaplama noktas ının ° al- 
t ında hemen hemen doynn ış  olmalı dır. Eğer kaynaına noktas ında doy-
muş  olursa siizme s ıras ında billurlanana ba şlar ve bir sürü. istenmeyen 
güçliiklere yol açar. Bunun önüne a. huninin önceden unt ılm,ası  ile b. hızlı  
süzmekle, e. şüzme s ıras ında buharla ış mayı  mümkün mertebe indemelde 
geçilebilirse de tebirli olmak en. 	Bu ş artlar ı  m.ümkün olduğu ka- 
dar yerine getirmek için borusuz bir h ıstni ve kırmal ı  bir süzgeç k ılğulı  
landır. Iluninin üstüne bir de saat cam ı  örtülür. Buna ra ğ men billıı rlan 
ma baş larsa huni içindekilerle beraber içi ıı de saf çözüeü (billuriandn-
mada kullanı lan çöziieü) bulunan bir behere oturtulur. S ıvı  kaynat ıln. 
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Buharlar hurıiyi 'satıp çöziin ıne başlarken çöziieü uzakla ş tırdır ve siizün-
tünün toplanacağı  billurland ırma beheri konarak siiz ıneye devam ediılir 

E ğer swak çözeltide çözünmeyen safs ı zl ıklar, herhangi bir siispan- ' 
siyon veya benzer renkli cisinder yoksa siizülmeden billurland ırmaya 
b ırakılabilir. Renkli safs ızliklar hayvan kömürü (aktif kömür) ile uzak-
laştırdabilir. Kullan ılacak hayvan könıürüniin miktar ı  çözünxnüş  100- 
200 mg kat ı  için 20 ıng'ı  aş mamahehr. 

Emme suretiyle süzme yap ıl ırken de huninin a ğ zı  buharlaşınayı  
lemek üzere bir saat camı  ile k.apatıhr. Bazan bir miktar s ıvı  geçtikten: 
sonra süzme yava ş lar. Bunun sebebi çiizeltide bulunan kolloidal madde-
lerin kâğı dın gözeuelderini t ıkamaSıdır. Kizelgur, kil gibi baz ı  silislipre-
peratlar ince da ğı lmış  halde çözeltiye ilâve edilirse kolloidal safs ızliklar 
adsorbe eclilmiş  olur. ilâve edilecek miktar siizgeç kâ'g ıdı  üzerinde hiç 
değ'ilse 2 mm kahnlığı nda bir tabaka te şkil edebilmelidir. 

Süzül ıniiş  olan berrak, doyınuş , sıcak çözdü üstü kapal ı  bir beher, 
erlenmayer veya tüpte kendi haline so ğ umaya bırakılır. Billurlar olu ş -
maya başlar. Billurların büyüklüğü teşekkül hızı  ile ters orantılıchr. Bil-
liulaş ma hı zlı  olursa billurlar küçük olur, yava ş  olursa büyük olur. Bil-
lurlanma hı zı  çözeltinin soğunıa bizum ve aşı rı  doygunhığ una büyük öl-
çüde ba ğ lıdır. Aşı rı  soğuma billurlanma h ızını  yükselteceğ inden sarsma, 
sürtme veya daha iyisi aşı  billuru ile a şı lama yapılması  uygun olur. 
Böylece fazla aşı rı  doymuş luk önlenerck billurlanman ın yavaş  dolayısıy-
le billurlarm büyiik dü ş mesi temin edilmi ş  olur. Çözeltiden ayrılan billur-
lar saf maddedir. Üzerindeki safs ızbidar çözeltiden üzerine yap ış madır. 
Binaenaleyh kristaller ne kadar büy-ükse 'üzerine yap ış an yabancı  madde 
o kadar az olacakt ır, çünkü yüzey küçük olur. ş idı alde billurla ş tırmayı  
mümkün mertebe yava ş  geliştirip büyük billuxlar elde etmelidir. Billur-
laş ma çözeltisini ara s ıra sarsarak yavaş  yavaş  soğuması  temin edilme-
lidir. Süzüntüleri de atmayıp bir kenara koyarak incelemeye devam. et-
melidir. 

Yağ  aynlmast: 

Eğer beldenen kat ımn erime noktası  çok düş iikse soğurken bir ya ğ  
ayrdabilir. Yağ  te şekkülü hakikatte çözünmü ş  maddenin...elimi§ halde 
ayrılma. ıdır ve bu termodinamik olarak. kararl ı - durum. olabilir. Çünkü 

çözünenin erime noktas ını  kriyoskobi prensibi uyarın.ca düşürür. 
Ayrılan yağ  daha sonra katılaşsa bile temiz (saf) de ğ ildir. Çünkü y-ağda 
çözünebilen safs ı zlikları  ihtiva eder. Bu olay ı  benzen fenilendiamin ör- 
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neğ inde ineeleyelim. Ş ekil 3.I'de muhtelif benzen - fenilendiamin kar ışı m-
lann ı n değ iş ik sıcakl ı klardaki durumlar ın ı  gösteren e ğriler görül ınekte-
dir. Burada .A bölgesi bütün kar ışı m oranlar ı  için tek bir S ı v ı  faz Olan ı dır. 
Görüldüğü benzenin erime noktas ı  fendendiarainin cri ıne nok-
tas ı  62.8 ''dir. S ı cakl ık 69 'nin üzerinde ise .erimi ş  iki bileş ik birbiri ile 
her oranda kar ışı r, 53.8' ile 69 aras ında bile ş imi B bölgesine dü ş en kan-
şunlar iki ayr ı  s ı v ı  faz gösterir. Biri m-fenilendianiinin benzendeki çözel—. 
tisi, ikincisi benzenin ın-fenilen diamindeki çözeltiSidir. C. bölgesi' kat ı  
m-fer ıllen diamin ve m-fenilendiarninin ben.zendeki çözeltisinin kar ışı mı -
n ı  temsil cd.er. (Yanya.na bir kat ı  ve bir s ıv ı . fa.z) D bölgesi ise kat ı  diamin-
le; benzenin diarnind.eki çözeltisini ternsil eder. C bölgesinin' 53.8"ye ka-. 
dar olan sınır çizgisi katı  diaminin benzendeki çözünürlüğ iinfl temsil 
eder. D bölgesinin. s ın ı r çizgisi diaminin benzenle kan ş maSından ötü-
rü erime noktas ını n dii ş mesini temsil eder. Kat ı  m-fenilen diamine ben-
zen ilâve edildikçe erime noktas ı  53.8 "ya kadar düş er, çünkü ba ş lang ıç-
ta benzen bir çözücü gibi de ğ il bir safs ızhk gibi- etkir. -S ıcaklık 53.8'nin 
üstünde kald ıkça daha fazla benzen dâvesi iki ayr ı  Sı v ı  faz ın teş ekkülü-
ne sebeb olur ve bu. benzeri yflzdesi.% 82'yi a şı ncaya kadar devana eder. 
P noktas ı nda bir tek s ıv ı  faz vard ır. Bu P noktas ındaki bileş irne,tekabül 
eden <34," 18 ın-fenilendiamin ihtiva eden bir. çözeiti 53..8 "nin. alt ına. kadar 
soğutulu.rsa. kat ı. diamin billurlan ı r. Fakat % .18 le % 75: .aras ındaki I ıile-
ş imlerdeki herhangi bir s ıcak çözelti so ğutulursa iki s ıvı  faz ayr ılmaya 
ba ş lar ve 53.8' de bunların bileş imleri P ve P'ye tekabül eder. Daha faz-
la soğu.tulursa birinci çözeltiden, yani (P) bile ş imin.e tekabül edenden, 
saf billurlar ayr ılmaya ba ş lar. Diaminin miktar ı  75'ten 'fazla ise ve 
53.8'C nin altına soğutulan madde karışı m lıenzen ihtiva eden bir kütle 
halinde katalaşı r. 

Yağ  olusmas ı nzn önlenmesi: 

Billurlanma s ırasında yağ  te şekküliiıiiin 'önüne geçmek için .a şağı -

daki tedbirlerden bir veya birkaçun birden uygulamak tavsiye:edilir. 

1. Çözeltinin s ıcaklığı n ı  saf katin ı n(çözünnı ii ş 	"erim e. nokta- 
sının altında tutmak, 

2. -Y.'"a ğ  ayrı lması  baş larken karışı mı  ş iddetle karış tırarak ya ğan ga-
yet ince da ğı lmas ım temin etmek, 

3. Ilk ayrılan «liman) ya ğı  ay ıran almak. 

4. Aynlan yağ  çözününceye kadar daha fazla çöziicü ilâve etmek, ' 

5. S ı caklığı  yavaş  yava ş  düşürmek ve ara s ıra a şı  billuru. ile. a şı la-
mak. 
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2 O 	4 O 	 60 	dO 	top 

% metafeni (e-r ı  d icı  rnin 

Yukarda. grafik üzerinde . yap ılan tartış malardan da anla şı laca ğı  
üzere çözelti so ğurken yağ  ayrd ırsa diaminin yiizdesi °A., 18'e dü şünceye 
kadarseyreitmelidir. Bu seyreltme ile madde kayb ı nm çok olaca ğı nı  dü-
ş ünüp. endiş e etmeye gerek yoktur. Zira bu misaldeki gibi 20"ye so ğutu-
tulan seyreitilç çözeltiden fenilen diaminin 90' ını  kazanmak mümkün-
dür. 

Billurlann süzülüp ay ı-alman : 

Billuriarı  ana çiizeltiden ay ırmak için ernerek siizmek lâz ımdır. 
Çünkü. bütün safs ızlıkları  ihtiva ed.en ana .çözeltinin (çözücüyü fazla bu-
harlaş tırmadan) mümkün oldu ğu .ka ılar çabuk billurlardan. ayr ılmas ı  ar-
zu edilir, bu da ancak h ızla emilirse mümkün olur. Seçilecek huninin 
büyüklüğü toplanacak kat ı  kal ınca bir :tabaka te şkil edebilecek ölçüde 
olmal ıdı r. Böylece yüzey küçülmii ş , buharla ş ma azal ımş  oltır. Siiziintü-
den ikinci. bir billurlanma yap ılabilece ğ i dü ş ünülerck huninin içi temiz 
olmal ıdır. Süzgeç kâ ğı dı  huniyeiy-ice intibak etmeli ve düz olmand ır. 
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çözücii ile ı slatılmal ı  ve büniye yap ışı p hava sızd ı rınamas ı  için önce-

den vakum yap ılarak kontrol edilmelidir. Huni e ınme kab ına bir mantar-

la değ il bir lastik t ıpa i/e s ıkı ca oturmal ıdır. Emme kab ın ın yan borusu 

su trompuna do ğ rudan do ğruya de ğ il bir su kapanı  vas ıtasiyle ba ğ lan-

mal ı dır. 

içinde billurlarm bulundu ğ u kat ı -s ı v ı  karışı m ı  çok hafif bir emme 

yap ı lırken huniye aktarihr. Billurlar ın bir k ısmı  kab ın dilıinde kalmış sa 

süzüntilnii ıı  bir k ısmı  ile dinli.. Bütün kat ı  madde süzgeç üzerinde top-

lanınca emme ş iddetlendirilir. Billurlar dipte bir tabaka.l ı alinde .kat ıla ş -

maya ba ş layı nca huninin çapma uyan bir ş i ş e kapa:g ı  ile bastudır ve bu 

işe emme kab ına bir s ıvı  ak t ığı  sürece devam edilir. E ğer bu i ş  ihmal 

eilirse bilin" tabakas ında meydana gelen çatlaklardan h ızla süzülen hava 

vakum dü şmesine dolayısiyle buharla şmanuı  artma şma sebeb olur. Siiz-

geçteu çözelti geçrneyinceye kadar emmeye devam edilir. Ş üzünt-iiniin 

yar ı sı  veya üçte ikisi destillenerek deri ş tirilirse ikinci derecede. saf bilim-

lar elde edilir. Çünkü safs ı zlıklar da ayni derecede deri şmi ş tir. 

Billurlann yakantrıast: 

Baş arılı  bir yıkaına için I. trompun ba ğ lant ısını  kesiniz. 2. siizüntü-

yii başka bir kaba alunz. 3. kat ı  maddeye ya:ba şka bir kap-ta veya siiz-

geçte kütlenin hepsini c ıvıl( bir çamur haline getirmeye yetecek kadar saf 
soğ uk çöziicii ilâve edip kar ış tırmaz. Böylece çöziicü katl ı:km.11.er tarafı  
ile tam olarak temas etmi ş  olacakt ır. 4. trompu ba ğlayarak önceden yap-

tığı n ı z gibi emerek siizmeye ba ş laymız. 5. gerekirse. Y ıka.ma iş lemini tek-

rarlaymız. Eğ er ilk süzme s ıras ında çöziiciinün hızla buharla şmas ı  so-

nucu ana çözeltiden gelen ve billur yüzeyinde yap ışı p kalmış  safs ızlıklar 

varsa bunlar ın yıkama ile uzaklaş tırd ınaSı  oldukça güçtür. 

Billurlann kurutulmasx: 

Silziiimüş  kütle bazen % 50 kadar çözücü ve ana çözdü ihtiva ede-
bilir. Bu s ıvıların baş ka bir cisinı  tarafından absorbe edilmesi buharla ş -

ma suretiyle uzaklaş tırıbrias ına tercih edilmelidir. Çünkü ikinci yolla 
uzalçla ş tnada s ıv-ılar içle ırindeki safs ızbklar ı  billurlarm üstünde b ırak ırlar. 

Absorplama i ş i süzgeç kâ ğı d ı  veya poröz kille  yap ılabilir. Huni ab-

sorban cisim (siizgeç kâ ğı dı ) üzerine ba şaş ağı  çevrilir ve borusundan üf-

lenerek kâ ğı t üzerine dü ş iirülür. Daha sonra süzgeç kfığı tlan arasında 

hasbi-11u ve küğı tlar ıslandikça de ğ iş tirilir. Bu iş lemden sonra billurlarm 

üzerinde pek az çöziieü kalm ış tır ki bu da I. oda s ıcaklığı nda aç ık hava-

da bı rakarak, 2. aç ık kapta ı s ı tarak uzakla ş tırd ır. 
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Kuru maddenin erime noktas ı  tayin edilir ve literatüre ba ş vıı rulur. 
Meçhul bileş ik bir de ba ş ka bir çözücii,ile billurlandırıhr—Erime noktas ı  
taym e r. -Her ıki. bı lludandırmada da ayni e ıcinıe noktas ı  bulunursa 
madde saf olarak kabul edilir. 

3..2. • Destilasyon ve kaynama noktasi: 

Destilasyon bir sivilin' -buharla ş tuddıktan sonra s ıcaklığı nın diişii-
' riilmesiyle yeniden eski haline getirilmesi demektir. 

Kaynama s ı caklığı nda bozunmayan s ı vı  bile ş iklerin kar ışı m halinde 
bulundukları  kat ı  maddelerden ayr ılmas ı  veya bula şmış  olduklar ı  renkli 

,-;bileş iklerden.yahutta kaynama noktas ı  çok yiiksek olan diğ et sıvılardan 
:ayrılması  ve 'safland ırılması  destilasyonla yap ı lır. Destilasyon ayni 
zamanda s ı vını n. kaynama noktas ının tayininde de bir yöntemdir. 

.Destilasyon için ş ekil 	d.üzenek Itaz ırlarnr. Burada.özellikle 
..dikkat edilecek noktalar şu.nlard ır: 

Ş ekil 3.2 

1-- Kaynama kab ı : kaynama kabı  ya destilasyon balonu veya az 
miktardaki s ı v ılar için destilasyon tiipü.dür. Kayna ına kabnun boyutlar ı - 

se,çiminde destilleneeek s ıvııı .ın hacmi ve kaynama noktas ının yük-
seldiğ i gözöniinde tutulmal ıdır. Eğer sivil= miktarma göre kap çok:bü-
yük al ınırsa içindeki s ıvı  kuruluğa kadar destillense bile kay ıp çok faz-

la olur. Çünkü kab ı  dolduracak kadar buhar siirüldeneniez kal ır. Büyük-
çe moleküllü bile ş iklerde bu. miktar birkaç grama ula şı r. Kab ın. büyük-
lüğü o şekilde seçilmelidir ki destilleneeek s ıv ı  kabın üçte ikisini ancak 

doldursun. Aksi halde ta ş ma tehlikesi olabilir. 

Balonun boynun». uzunluğu, özellikle B bor ılsuıtım boyuna 'eklen-
diğ i yerin yüksekli ğ i destilleneeek 	kaynaın.a,steakli ğna göre uy- 
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gun biçimde seçilmelidir. Yüksek kaynayan s ıvıtar için yan l ı orusu a ş a-
ğı da, dü şük kaynayan s ıvılariçin yarı  borusu yukarıda olan balönlar ter-
cih edilmelidir. Eğer yan boru aş a ğı  dogru eğ ilmeden önce biraz yukar ı  
dogru k ı vrı l ı p sonra a ş ağı ya egilirse s ıvının yan boru yolu ile sogutucuya 
s ı çramas ı  önlemniş  olur, bu durumda sogutucuya ancak buhar geçebilir. 

Ş ekil 3.2.b de görüldüğü gibi bir tüpün a ğ zına uygun. bir mantarla 
termometre ta şı yan bir baş lık takı l ı rsa az miktardaki s ıvı lar ı n destilas-
yonu için uygun bir diizenek haz ırlanmış  olur. 

Sıvı  kayn.ama noktas ı  civarında bozunmaya uğ ruyorsa su buharı  ile 
veya vakumda destille ırımesi uygun olur ve çok defa da zorunludur. 

2-- Termometre: Her ö ğ renci organik laboratuvara ba şlarken ter-
mometresirı i ayarlamış  olmal ıdır. Termornetrenin c ıva haznesi şekilde 
görüldüğ ü gibi 13. yan borusunun biraz a ş ağı s ı nda bulunacak ş ekilde yer-

' leş tirilmelidir, böylece destilasyon s ıras ında buhar ak ımın ın içine gömül-
müş  olaca ğı ndan ve c ıva haznesi üzerinde yo ğ,unlaşmış  sıv ı  dolayısiyle 
de s ıvı -gaz. (buhar) denge s ı cakl ığı nı  verebilecektir. Bununla beraber c ıva 
haznesi üzerindeki s ı v ı nı n. a şı rı 	olabileceğ i ve bu yüzden de kay- 
nama s ı cakl ı 'ğmı n yüksek ç ıkabilece ğ i de hat ı rlanmalidı r. 

3-- Isıtma: Is ı  üç kaynaktan temin edilebilir: alev, buhar ve elekt-
rik. Genellikle bir havagaz ı  beki kullan ı l ır, amyant ı l ı  veya amyants ı z 
olarak. Amyantsız çab şı lıyorsa alev kaynama kab ına yakm olmatıdır ve 
iliz ınriundan büyük olmamal ıdır. Büyük alev balonun S1V1 ile dolu kı s-
mın ı  aş arak buhar ın aşı rı  ı s ınınasina ve hozunmas ına sebep olabilir. Bu 
durum özellik-le destilasyonu.n sonuna do ğru daha çok sak ıncalı  olabilir, 
çünkü balonda s ıv ı  azaldığı nda.n balonun cam ı  daha çok ısmabilir. 

Çı plak alevin bu sak ıncalarun gözönüne alarak daha homojen ıs ı t-
ma araçlar ı  tercih edilmelidir. Bunlar hava ve ya ğ  banyolar ıdır. 75"ye 
kadar kaynayan s ıvı lar için en iyi banyo su banyosud ıı r. Daha yüksek 
kaynayanlax için a şagıdaki s ıvılar kullan ı l ır. 

Tablo 3.2 
Is ıtma Banyolar ı  

Ortam e.n.°C faydal ı  aral ık °C 

Su O en çok 100 
Pamuk çiğ idi 941 en çok 290 
gliserin en. çok 200 
bütil ftalat en çok 250 
Sülfürik asit+ ea çok 275 
Parafin 50 50-175 
Ilidrojenieumis pamuk yağı * 60 60-250 
Potasyum bisülfat 210 210-400 

-I- 1 damla nitrik asitle rengi giderilebilir. 

• Panauk Oğidi yağmdan daha kararl ıdır. 
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Banyo s ıcakbğı  ayrı ca bir termometre ile kontrol edilir. Tutu şabilen 
sıvıların destilasyonunda uzakça bir yerdeki bir buh.ar kayna ğı ndan el-
de edilen buharia ı s ıtma yap ı lmas ı  uygun olur. Böylece yak ında alev 
bulımmamış  olur. 

Eğ er destilasyon s ıras ında balon içinde kat ı  parçalar varsa veya, 
ayrılacaksa ısıtma asla ç ıplak alevle yap ı lmamalı , mutlaka bir banyo 
kullanılmalıdır. Yerine göre kum banyosunda ıs ı tıria da uygulanabilir. 
Ş üphesiz en iyi ı sı tma ş ekli elektrikli (eaket tipi banyo) ıs ı tıcılardır. Isı t-
manın hı zı  saniyede bir damla destilat,toplanacak ş ekilde ayarlanmah-
d ır. Yavaş  yapılan destilasyonlarda termometre gerçek kaynama nok-
tasından dü ş ük, h ızlı  yapdanlarda özellikle sona do ğ ru yüksek bir s ı cak-
lık verir. 

-Kaynama ta şı  veya borusu - Teorik olarak buhar bas ı ncının dış  
basıncaeş it olduku. anda kaynama baş lam. al ıdır. Fakat gerçekte kayna-
mamn. baş lamas ı  için s ı vımn buhar basme ın ı n dış  basınçtan biraz fazla 
olmas ı  gerekir, bu da s ıvının içinde buhar kabarc ıklarmın oluşması  için 
şartt ır. Yani s ıv-inın buhar basınemni,Yüzeyindeki d ış  bas ınçtan biraz-
cık fazla oldu ğ u anda sıvı  kavnamal ıdır. Ancak unutulmamal ıdır ki çok 
temiz bir. sıvı  çok temiz bir kapta kaynanaa' noktasn ım üzerine hatta 
epeyce üzerine kadar kaynamadan -a şı rı  ısı iımış - kalabilir. örneğ in. su 
eğer içinde çöZün ınüş  'havadan temizlenir ve çok temiz, pürüzsüz bir ba-
londa ısıtılırsa 137 kadar kaynamadan ısıt ılabilir. SüpheSiz bu dengesiz 
bir durumdur sars ı lma veya herhangi bir d ış  etki bir„mantar parçac ık' 
veya toZ dü ş mesiyle bu. dengesiz durum aniden ortadan—kalltaca ğ' ınd.an 
kay-Dama patlama şeklinde olur ve s ıvı  soğutucuya geçebilir.,Bu yiizden 

' 

destilasyona baş lamadan önce a şı rı  ısmnıaya karşı  tedbiralmak 
B ıt.' da destilasynna ba ş lamadan önce btdona kaynaına ta şı  veya 

kaynanni borusu koymakla sa ğ lan ır. Kaynima bor ıtsu-3' mm çap ında 
ve bır nen alevde eritilerek 5-6 mm berisinden kapat ılmı  bir borueuk-
tur ve kaynama ta şı ndan daha etkindir. Kayna ınanın düzenli olmasm ı  
sağlıtt.'Sekil 3.3.te görüldüğ'ü gibi bokum yeri kabın dibine doğ ru gelecek 
şekilde yeAe ş tirilir..Destilasyon balonıumn içinde düşey olarak kalabil-
mesi boyn" kab ın boynuna kadar gelebilnıelidir. Sıvıya daldırddığı  
zainan dipteki' kikük tüpün ı sii kı s ı m hava ile dolu kal ır ve ısmdıkça ç ı -
kaış haVaınti Yerini bnhar doldurur. 

, 

Kay-nama kab ın ı n dibinde kat ı  bir tabakan ın oluş mas ı  da patlama 

sebebi olabilir, çünkü bunun çatlamas ı  sonucu oraya hücum eden s ı vı  
çok ismim§ balon Cam ı  ile temasta h ızla buharla şı r :ve ani. s ı çra ınalara 

. 

yolaçar. 
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et ) 	 b ) 
Ş ekil 3.3 

5- Soğutuen - So ğutuc ıı  destilasyonda buharm ı s ı smın al ınacağı  
ve tekrar s ıv ı  haline dönü şeceğ i yerdir. Laboratuvarlarda ençok kullan ı -
lan soğutucu tipi Liebig so ğutucusudur. Tam yoğunlaşma için buhar ı n 
ı sıs ımn belirli bir miktar ının alı nmas ı  ş artt ır. Ayrıca sıvılaş an maddenin 
temparatürii de buhar basmenun az oldu ğu bir noktaya kadar so ğutul-
mandı r. 

Eter gibi düş ük kaynayan s ı vilar için uzun soğutucular kullanılma-
lıdır. (takriben 90 cm) ve mümkünse budu su ile so ğutulmalı dı r. Yüksek 
kaynayanlar için daha kısa soğutucular yeterlidir. 150 "nin. iistiinde kay-- 
nayan. s ıvılar için su ceketli so ğ utueu gerekmez, hava so ğutucusu denen 
iç boru yeterlidir. Oda s ıcaklığı nda kat ıla ş an bir bileş ik destillenecekse 
destilasyon lıalommun yan. borusu ve so ğ utucunun iç borusu geni ş  seçil-
melidir ki kat ılaşma dolayısiyle tıkanrnas ın ve katı  -ürün. kolayca alma-
bilsin. Kat ılaş an madde hava so ğutueusurı u küçük bir alevle hafifçe ıs ı -
tarak al ınabilir. 

250"den daha yüksek kaplayan s ıvılar Için hava so ğutueuSu göre-
vini balonun yarı  borusu görebilir, gerekmedikçe uzun so ğutucu kullan-
mamalıdır. Ş ayet buhar so ğutuçuya girer girmez yo ğunlaşı yorsa ki bu 
durum gözlenebilir, soğutma suyu hı zh aç ılmaz ve destilat soğ uk geldiğ i 
müddetçe destilasyonun. h ı zı  artırıhr. Kaynama kab ına verilen bütün 
ı sının soğutueu tarafından alınmas ı  Itı zımd ı r. Fakat muhtelif s ıvılarm 
buharlaşma ı sıları  farklı  olduğundan kaynama kab ına ayni miktar ı sı  
verip soğutucuda ayni miktar ıs ıyı  geri almakla destilleyece ğ imiz sıvı  
miktarları  aynı  olmaz. Mesci!' suyun buharla şma ısı sı  540 cal igr.d ı r. To-
luerıinki ise 86.5 cal /gr.d ır. Say un kaynama noktas ı  100 °., tolueninki 110 ° 
dir. Ş imdi dakikada 10 gr.toluen verebilen bir so ğutucudan dakikada 2 
gram bile su alinamayacakt ır. 

6- Toplanıa kabı  - Toplania kab ı  tercih» bir 'tüp veya erlendir. 
Beher kullannd ığı nda buharla ş ma dotayısiyle destilatm kayb ı  sakınca-
smdan baş ka buharlaş an ürünün aı ev alma tehlikesi ve d ış ardan düş e- 
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bileeek toz v.s. ile kirle ıtme olas ı lığı  da vard ır. Higroskopik ürünler için 
havadan fazlaca nem çeknac ihtimali de dar a ğı zlı  kaplaria (erlen) önlen-
miş  olur. Destillenen s ıv ı  çok uçucu ise veya ate ş  alma yahutta göz ya-
ş artım/ gibi bir özelli ğ i varsa so ğutucunun a ğ zına bi:r önleyiei adaptiir (ii) 
takmak gerekir. Ayr ıca destilati laboratuvar'havas ından. veya laboratu-
var havas ını  destilat ın yarlm.akla yapaca ğı : (istenmeyen) naho ş  etkile-
rinden korumak gerekti ğ inde toplama kab ı  E'ye iyi -uyan bir tapa ile K 
tüpü tak ı l ı r. Bu K tiipüne destilenecek maddenin einsine göre bir tutucu 
madde konur. Orrı eğ in: çok uçucu olan bir bile ş iğ in toplanmas ı  sıras ında 
bulı arla ş mar önlemek için toplama kab ın]. soğuttuğumuzda havadaki 
nernin destilat üzerinde yo ğunla ş mas ı nı  önlemek için kalsiyurn klorürle 
doldurulur. Asetil klorür gibi tahri ş  edici hir bile ş ik destillenecekse; K 
tilpü sudlu kireçle doldurularak asetil kloriir buharlar ını n kaçmas ı  önle-
nebilir. Eter veya karbonsülfür gibi çok nçuc ıl vc yanı c ı  bir bileş ik des-
tilleneceğ i zaman but K tiiniine uzun. bir lastik boru tak ılıp diğ er ucu pen-
cereden d ış arı  verilmeli, buna imkan yoksa deney- ınasas ından diişemeye 
değecek kadar sark ıt ılmalıd ır. Böylece buharlar ın alev almas ı  önlenebilir. 

Kaynama noktas ı  - Bir &iyinin 1 atmosfer bas ınçtaki kaynama s ıcak-
lığı na (kaynania noktas ı  - k.n.).denir. Bölüm l'de gördü ğ ümüz gibi: kayna-
raa noktas ı  kırı lma indisi ile beraber slv.' organik Maddelerin sall ıklarnim 
ert önemli kriterleridir. Kaynama noktas ı  •dış : ',atmosfer bas ıncına göre 
değ iş eceğ inden gözlenen kaplama noktasin ıı i düzeltilmesi gerekir. 760 
m ın dell az farkeden bas ınçlar için düzeltme kaynama derecesi ile oran-
t ı lıdır. Atmosfer bas ıncında 1 ınm lik bir art ış  bile ş iğ in kaynarnanokta-
suı da, mutlak temperatürle ifade edilen. kay ıtarna noktas ın ın onbinde'hiri 
kadar bir art ış a kar şı lık gelir. Meselü: benzenin kaynarna noktas ı  760 mm 
de 80.1 "dir. Her mm bas ınç değ iş imi için yap ılacak düzeltme (273 +80) 
x 0,0001 0.0353 olacakt ır. Ş ubalde 750 Mm de 79.7'de kaynayan 
bir- benzeri ınımunesinin .gerek k.n. ı  farkı ; - 

760-750.------ 10 mrn 10 x 0.0353=4).35 ° olur. .79.7 	0.35.°,,80.05 
olarak bulunur. Ancak bu, kural ın: yalnızca yakla şı k bir kural olduğunu 
unutmamak lLızımdır,- ve 760 man. den. fazlaca farkeden basmçlara uygu-
laırımamas ı  l'az ınıdı r. 

• Eğer bulunduğumuz yer yiiksek ve barometrik bas ınç düş ükse daha 
esash düzeltmeler yap ılmas ı  gerekir' Bkuz. Organik Kimya Laboratuvar 
klavıtzu s.21. B ımunla birlikte standart referans maddeler kullanmak 
baro ınetrik basım duyarlıkh olarak tayin etmek zorunlu ğunu ortadan 
kaldım. Bu metot karma şı k yapılı  eihazlar kullanmaya lüzum kalma-
dala ço ğu tayiiderde 0.5-0.1 ° do ğ ruluk sağlar. 
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Yapıhşı : Bilinmeyen maddenin kaynama noktas ı  aş ağı da verilen 
yöntemlerdcn. biri ile tayin edildikten hemen sonra Tablo 3.3'u:içi refe-
rans standart bile ş iklerden incelenen bile ş iğ e yap ı  bak ınandar ı. ve  kay-

. nam,a ımktaaı  bak ımından CD. yakın olanın. kaynama noktas ı  ayni yön-
temle tayin edilir. Referans maddenin deney ş artlanndaki ve standart 
ş artlar4aki kaynama noktalar ı  aras ı ndaki fark incelenen bile ş iğ in kay-
nama noktas ını  düzeltmek için kullan ı l ı r. 

Tablo 3.3. 

Kaynama. noktas ı  tayinleri için" primer standartlar 

Madde I 	K ay.nok. 'C Madde . . Kay.nok. °C 

Etil bronnir 38.40 ; , Siklohekzartol 161.10 
Aseton 56.11 Anilin 184.40 
Kloroform 61.27 . 	Metilbenzoat 	' 199.50 
Karboutetraldorür 76.75 	; . Nitrobenzeu 210.85 
Benzen 	. '80.lo Metilsalisilat 222.95 
Su 100.00 ' p-Nitrotoluen 238.34 
Toluen 110.62 . Difenilmetan 264.4 
Klorberı zen 131.84 1-Brournaftalin 281.2 
Brombenzen 156.15 Benzofenon 306_10 

Farzedelim ki elimizdeki madde 84.5 `'cle kaymyor. Ay-ni şartlar al-
t ı nda benzenin kaynama,,noktas ı  da 79.5"dir. Benzenin 760 mm deki 
kayna ına noktas ı  80.1° olduğuna göre fark 0.6' eder. Bu durumda ince-
lediğ inliz Maddenin kaynama nokta_s ı  d üzeltiltniş  olarak 84.5 -E-0.6=85.1 
clir,. 

kaynama naktast tayini: 

Ş ekil 3.4'te. görülen mikro cihaz ın bir kaynama tüpü ve bir de ho-
' kapiler tüpü vard ır. H.epsi birlikte ayarl ı  bir tennometreye tuttu-
- rulur. Kaynat ı c ı : 3----4 mm d ış  çap ı  olan can ı  borudan bir x ı cukapat ı lmak 
suretiyle 80-100 m ın boyunda bir tüp haz ı rlan ı r. Daldı rma kapileri: Tak-
riben 120 mm boyunda bir erime noktas ı  kapileri bir ucundan 30 mm ka-
dar berisinden eritilir. (llikkathşalevin d ış  k ısmın.a tuttuktan sonra uç-
larınd-a.n içe doğ ru itilirse ortada kaynar) Ş imdi şekilde görüldüğ ü gibi 
kaynağm 10 mm itersinden kesilir. E ğer hazı rlanması  s ıras ında tüp eğ i-
lise kaynatma tüpiine gire ıneyecektir„ Ikinci bir yol da erime noktas ı  
kapilerinin hiç aç ı k uç kalmayacak ş ekilde:diğ er ucunun da kapat ı hrı ası , 
bu i ş ,.yapılırken ikinci bir. kapileri aleve yakla ş t ınp ikisini birlikte erit-
Jack. ucuca,reklemektir„. Ş imdi bir ucu açık :olana istenilen nzaki ı ktan 
kesin iz . 
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KaPiler bir pipet yaral ı/4:de kaynama tiipüne 2--3 damla s ı vı  konur. 
Sayı nın tiiP içindeki' Yiik'sekli ği 623 mm olmalıd ır. Kapiler tüp aç ık ucu s ı -
vanın içine batacak şekilde dald ı rdır. Hepsi birlikte Ş ekil 3.4'te görüldü ğü 
gibi bir termonıetreye teSbit edilir, ve bir erime noktas ı  tabancas ındaki 
s ıvaya (parafin Vya siilfürik asit) bat ıl-dar. Kiiçiik bir alevle yava ş  yava ş  
ı s ı tı lır. Kapiler tüpte s ı kış ims bulunan hava temperatiir yükseldikçe ç ık-
mak için zorlamaya ba ş lar. Gaz kabarc ıklarnon ç ıkışı  b ı ziamıken beki 
çekip ısıtma durdurıdur. Böylece s ıcaklığı n 1-2 dü ş mesi beklenir. Tem-
peratür dü ş ünce s ıvı  kapileriu içinde yükselmeye ba ş lar ve erime noktas ı  
tüpünün (kapilerin eritilmi ş  böhnesi) içini tamamen doldurur. Ş imdi sı -
caklık dakikada 1° artacak ş ekilde ;tekrar ı sı tı lır ki kaynama noktas ı  ta-
yin edilecek s ı vmm buharı  kapal ı  hacmi tamamen doldursvn. By anda 
buhar devaml ı  bir kabarc ıklar ak ımı  ş eklinde kapalı  hacicaden ç ıkmaya 
baş lar. Derhal ısıtmayı  durdurup gözlenen temperatür not edilir. Kabar-
eaklarnı  çal9nas ı  durup s ıvı  tekrar kapal ı  bacnıe dolmaya baş layınca tem-
peratürii tekrar okunup not edilir. Bu s ıcaklık aralığı -ki saf say ı larda çok 
çok kiiçüktür- incelenen s ıvan ın kay-nama noktas ı dı r. 

3.3. Erime noktas ı  tayini: 

Safla ş tarıbınş  ma4clenin erime noktasuon nas ıl tayin edileceği ve bu 
iş te liullandacak termometrenin nas ıl kalihre edileceği Organik Kimya 
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Laboratuvar Kla v u z ı.7 'nd a ayrın t ı l ı  olarak anlat ıldığı ") d an burada tekrar 
verilmeyecektir. Bak ını z: Organik Kimya Laboratuvar Klavuzu A. Böl-
üm 1.3. 

3.4. Siibli ınle ş tirme : 

Çok az miktardaki kat ı  maddelerin safla.nd ı rı lmas ı  söz konusu ol-
duğunda süblimle ş tirme billurland ırmaya tercih edilmelidir. Çünkü süb-
lileş tirmede ınadde kayb ı  çok azd ır. Siiblile ş tirme ya maddeyi safla ş tır-
İnak veya bir karışı mdan bile ş enleri ay ı rmak için kullanılabilir. Ancak 
fraksiyonlu süblimesyon uygulamas ı  smırl ıdır. ÇiinIcü ayni kapta ardar-
da bir seri süblimat elde etmek güçtür. Her. ıiç kadar, teorik olarak adi 
bas ı nçta veya vakun ı da bozunmadan destillencbilin herhangi bir organik 
kat ı  bileş ik ayr ı  zamanda süblile şebilirsede, .,13ratikte çok dü şük basmçta 
erime noktas ının 25-50' altında bir kaç saat ısıtıldığı  halde bir süblimat 
vermeyen kat ı  (süblimle ş mez) kabul edilir,. 

(I--5 min) Hg bas ınc ı nda fraksiyonla siiblimasyon kflçük miktarlar-
dak' (50 mg'a kadar) kat ı larm safland ırdmas ı  için. kristallendirmeden da-
ha uygundur. Bu i ş lem için kullan ı lacak cihaz şekil 3.5'te görülmektedir. 

Aletin küresel dip k ısm ı nı n çapı.,30 mm kadardır. Soğutneunun 'iç 
kısmı  koniktir ve koninin üst k ısmında bir çukurluk vardır. Soğutueu tü- - 
pe çok iyi al ış t ı rı lmış ur. 

Süblimle ş tirileeek numune küresel k ısm ın tabanına yay ılır ve soğ u-
tueuyıl ta şı yan rodaj çok hafif yağ lanarak yerine oturtulu!r ve so ğutma 
suyu açı lı r. Cihazın küresel kısm ı n ın arıenk'S -6 MM.Satabilece ğ i az derin 

. 	 . 

bir isme] banyo cihaz ı n alt ına yerle ş tirilrek ıs ı til ı r: ' 

'Vakum nyguland ır Olağan iş ler için. 5-20 m ın Hg bas ınç yeterlidir. 
Sı cakl ık yavaş  yavaş  40-50 c> ye yükseltilir ve bu aral ıkta 30 dakika sabit,,,„: 
tot ıı lur. 

E ğer bu süre sonunda so ğutuennun alt k ısm ında bulutu ınsu bir film 
bir bulan ıkl ık olu şmamış sa s ıcaklık adım adırn. 10-15' daha yükseltilir 
ve her basamakta 30-60 dakika beklenir. Bu i şe bir süblimat filmi elde 
edilinceye kadar devam. edilir. Takriben bir kaç ıniligrarn.süblimat top- " 
landığı nda vaktim yava.ş  yavaş  kaldırıhr. Soğutueu ba ş lık.hir lam (veya 
saat cam ı ) üzerine tutulur ve (bir spatüliip. keskin tarafryla) birkaç kris-
tal h'im ı n orta k ısmına dü ş iiriilür. Kristaller milçroskop alt ında in.celenir 
(sonra da erime noktas ı  tayini yap ı lacakt ır.) • 

Soğutacu üzerinde kalan süblimat ince uçl ıı  bir pisetten püskiirtü-
len çöziieü ile bir saat ı- ııı n ı na yıka.mr. Çözüciiniin bul ı arlasmas ı .sonunda 
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-madde geri kazan ı hr. Bu sekilde ardarda 6-8 fraksir ın elde edilebilir. 
Ne erime noktaları  tayini yapı l ıp elde edilecek bilgiIe ı-e dayamlarak 
fraksiyonlama plan ı  haz ırlan ır. 

Eğer siiblinale ş tirilecek kirli maddenin ne oldu ğu biliniYorş a ve erime 
noktas ı ' 200"den düşükse ı sı tnı a banyosu ının s ı caklığı  erime noktas ının 

-10-15 alt ına ayarlan ır ve fra.ksiYonl ıi süblimle ş tirmeye saf maddenin 
erime noktas ına ula şı lı ncaya kadar devam edilir Tiirevlerin safland ırd-
masında çabuk bir yöntem ham iirünün üçte b.irini fraksiyonlad ıktan 
sonra ba ş lığı  temizleyip ikinci bir süblimle ş tirme yapmakt ır. Bu ikinci 
siiblimat oldukça saf bile ş iktir. 

Eğ er madde 200 "nin 'üzerinde eriyorsa ve etkin ve siiblimasyo ıa için 
gerekli sıcaklık ve bas ınça dair elde. bilgi yoksa 100-150 S ıcaklikta ve 
0,01-0,02 miii bas ıçla haşlamak ,en.do ğ ru yoldur. E 'ger,. kullan ı lacak 
vakum düzeneğ i sadece 1-10 mm. bas ıncı  sa ğ layaeak güçte ise 
sıcaklığı n 150-180'ye ç ıkarılması  ve 'Siiblimasyon i ş lemin e- 6-12 saat s-ü-
rekli olarak devam edihnesi uygun: 'olur. 

3.5. Molekül 

Molekül a ğı rhğı  tayini konusunda sadece kriyoskoLi metodu üze-
rinde duracağı z. Bütün kriyoskobi metodlar ı  saf çöziicii ve bu çözüeü ile 
hazırlanmış  çözeltinin erime noktas ı  tayinine dayan ır. En 'baş ardı  mikro 
metodlar molal kriyoskobi sabiti yüksek çözülerin kullan ılmasına daya-
mr.Böylece %10'll ık bir numune çözeltisi içi ıı  5-20 "lik birdonma noktas ı  
alçalması  temin edilmi ş  olur. ölvaıeler kapiler tüp yöntemiyle yap ı l ır. 
Bu. yöntem Rast tarafından geliş tirilmiş  olduğundan Rast yönlemi ola- 
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rak 	Çözüeü olarak küfuru kullan ı l ır. Bu çözücünün seçilmesinin 
sebebi molal donma noktas ı  alçalmas ının takriben 40' olmas ıdı r. Herne-
kadar Rast metodu kendi alan ında en kullan ış l ı  ve emsalsiz metod ise de 
baz ı  güçlükleri ve baz ı  sın ırlamalar ı  vardı r. Bunlardan birincisi elde edili ş  
kaynaklar ı na göre kâfurunun ınolal donma noktas ı  alçalmasm ın 37 ile 
40 aras ında değ iş mesidir. ikinci önemli husus kâfurunun erime nokta-., 
sının yüksekliğ idir. (176-180) 'Ye eak bu s ıcaklıklarda kararl ı  olabilen 
bile ş iklere uygulanabilmesi. somı cunu do ğurur. Bundan ba şka bu metod 
yaln ı z kâfuru da çözüncl ı ilen veideal çözehi veren bile ş iklere uygulana-
bilir. 

Tabii kâfuru yerine molal dun ına noktas ı  sabiti yüksek ba şka çözü-
eider de kullan ı larak s ı n ırlar geni ş letilebilir. Molekül a ğı rlığı  tayininde 
kullanılacak sıvının faydal ı  ve elveri ş li olabilmesi için organik bile ş iklerin 
pek çoğunu çözebilmesi, kar ışı m ın erime noktas ında çözehinin berrak 
olmas ı , çözün ınii ş  maddenin erime s ı caklığı nda bozun'marnaS ı , çözüeünün 
de bozucu bir etkisiml ına.mas ı  gerekir: Ayr ı ca çöziinmüş -nı adde çözüeüde 
assosiasyona u ğ ramanıal ı  ve çöziiciiiı iin konsantrasyonu.,°/, 5--10 civar ı n-
da iken çöziiciinür ı  donma noktas ı  alçalnı as ı  büyük olmalıdır A ş a ğı daki 
cetvelde Rast metodu için tav-siye edilen çözüeüler verilmi ştir. Bunlardan 
pek az ı  ticarette sat ılmaktad ı r dolay ısiyle temini kolayd ı r. Diğ erlerinin 
te:mini daha zordur. 

Tablo 3.4 , 

Rast metodunda kullan ılan eöziieüler 

Qizücfl EX C° Molal donma nok alçahna 
— 

Siklohekzanol 24.7 42 . 5 
Kamfen 49 31 
Siklopentadekanol 65.6 21 . 3 
(Exaltorte) 
Perilen 276 25.7 

. 2.4.6-Trinitrotoluen 82 11.5 
Kiifurn 176-180 	, 37-40 
Borni3„,lamin 164 40.6 
Rorneol 202 35.8 

Rast metotunun. duyarl ı lığı  önemli derecede çözünen bile ş iğ in tabi-
at ına bağ lıdı r. Karboksilli asitlerin ınolekül a ğı rlığı  tayin edilirken kâfu-
ru çözücii olarak kullan ıhrsa sonnçlar yüksek ç ıkar bu 'inıı htemelen. 
karboksilli asithı rin -kâfurnda asSosiy-e olmasu ı dand ı r. Enintisait şart-
larda ve tecrübeli kiinseler, taraf ından yapı lan tayinlerde- •duyarl ık 

n ıtrı  (.,>/, 1 
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Deneyin yap ı lışı : E ğer çöziicii daha önde laboratu.varda kulland-
mamışş a ilk önce çözücünün erime nt ı ktas ı  ve molar kriyoskobi sabiti ta-
yin edilir. Bu, tayin daha sonra, çözelti ile yap ı lacak tayinierin yap ılaca ğı  
cihazda V e ayni term.ometreyi kullanarak yap ı lmal ı d ır. Aletin ayarlan-

. ınas ı  için (Standartdizasvonu için) kullan ı lması  tavsiye edilen bile ş ikler: 
azobenzen, asetauilid, sulfonal, naftalin -ve kloro antrakinondur. 

Don ına noktas ı  tayin edilecek çözelti 50-70 mm uzunlukta ve iç çap ı  
3-4 mut olan bir kapiler tüpte haz ırlan ır. Tüp yumuş ak camdan. olabilir. 
Eğer numune alkali eserlerinden etkileniyorsa Pyrex can ı  kullanı lır (A). 
Tüpiin dışı  bir güderi veya -temiz bir bezle silinip te ınizlendikten sonra 
duyarl ı  ş ekilde tart ı lır. Diğer taraftan çap ı  daha ince bir kapiler l ı oruya 
(B) al ınan numune kapiler ,tüpiin içine verle ş tirildikten sonra ince bir 
cam çubukla harbilenerek d ış taki A tiipiine itilir ve numune tüpün çeper-
lerine bulaş mamış , olur. Bu yolla. A. tiipiine almacak numune 0.5-5.0 mg 
kadar' olmal ı dır: E ğ er numunenin miktar ı  1.5 ıng den fazla ise iç çap ı  
4 ın ın 'Ol'an bir tüp .kullan ı lmas ı  doğ ru olur. Ş imdi a şağı  yukar ı  yüzde 
5-10 luk bir çözelti vermek üzere yeterince çözücü ihive edilir. 

B 	 D 

Ş ekil 3,6 
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Çöziicii de ayni şekilde tiipün dip kısmına konduktan. sonra tiipiin 
Orta kısrn ı  ineeltilir. Ş ekilde 3.3 C. Tekrar kurulan ı p tart ılır. Böylece hem 
çöZiietiniin hen) çözünenin a ğı rlığı  bilindikten sonra .tüp ince k ısm ından . 
erifiterek kapatinr. Bu i ş i yaparken çözileiinün buharlaşmasnun .ırıüm-
kün olaugu. kadar az olmas ına özen göstermek gerekir? Bu i ş  için tüpü-n 
dolu kı smı  ıslak süzgeç kâ ğı d ı  ile sarılı r ve tüp elde çevrileeek ineeltilmi ş  
kısmı), bir mikro bek alevinde cam eriyip ince bir çubuk te şkil edinceye 
kadar ı sı t ıhr. Veya sar ılmış  kısmın suya daldırdır ve düşey durumdaki 
tüp 'çok ince bir hamlaç aleviyle çabucak eritilir. Ş ekil 3.3 D. 

Kapiler tüp, ş imdi ı sı t ılarak çözüciinün (kâfuru) erimesi ve çözünen-
le karış ması  temin edilir. özellikle küfuru gibi erime noktas ını n altında 
çok çabuk billurlanan çözüeülerle çal ışı ldığı nda homej en bir da ğı lma elde 
edilmesi zoruOludur. Aksi. takdirde hata olas ılığı  artar.. Kapiler tüp için-

. dekiler tamamen eriyineeye kadar bir su banyosunda -tutulup, daha son-
raki kuvvetle çalkalan ı r ve bu i ş lem dört defa tekrarlan ırsa homojen bir 
da ğı lma temin. edilmiş  olur. 

Ş imdi lıu karışı mın ve saf çözücünün erime noktas ı , ilgili kıs ı mda 
tarif edildi ğ i ş ekilde birkaç defa tayin edilir. Erime noktas ı  çok kesin ol-
madığı ndan, diğer bir deyin ıle bir aral ığ a yarld ığı ndan en. son kristalin 
kaybolduğu nokta alınmalı dır. 150'nin üzerinde eriyen kâfuru ve di ğ er 
çözüciderle çal ışı lacaksa 140-230° aras ında kullarulabilen duyarl ı  bir ter-
mometre kullan ılmalıdır. Her tayinden sonra kapiler ve termometre ani-
den banyodan ç ıkarı lır ve kapiler ters çevrilerek içindekilerin kar ış ması  
temin edilir Erimi ş  kütle h ızla; katila şı r ve erime noktas ı  tekrar tayin 
edilir. Bu i şe arda şı k iki tayin aras ındaki sapma ° oluncaya kadar 
devam, edilir. Sonra a ş ağı daki formüle göre molekül a ğı rlığı  hesaplanı r. 

KS, ğ S2 At 

M = numunenin molekül a ğı rlığı  K çöziieünün. molal depresyon sa-
biti x 1000 • 

S, 	numunenin. miligram olarak a ğı rlığı . S2= çözücünün miligram 
olarak a ğı rlığı  

t 	çöziieü ve çözeltinin erime noktalar ı  aras ında gözlenen fark. 

3.6. Ktr ı lma indisi tayini: 

Sıvı ları  karakterize' etme . e ve safl ık kontrolünde ba ş vurulan fizik 
sabitlerden birisi de k ırılma indisidir. Bir s ıvını n kır ılma indisi en rahat 
ş ekilde bir Abbe refraktometresi ile tayin edilir. 

Bu refraktometre ile: 
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1. ilir• damla numune ile, tayin yap ı labilir. 

2. K ırdma indisi 1.3000 ile 1.7000 aras ında olalı  s ıvı larm k ırdma in-

disleri 0.0002 kadar bir duyarlikla do ğ rudan doğruya okunabilir. 

3. ölçme yaparken. monokromatik bir ışı k kayna ğı  kullanmak zo-. 

runlu. 	ozel bir ayarlay ıeı  yard ı mı  ile beyaz ışı kla ayd ınlatmada 

gözlenen k ır ı lına indisinin sodyumu ı t D çizgisine tekabiil etmesi sa ğlan-
mış t ı r. olç ıneler genellikle 20° s ıe,akl ıkta yap ı l ır ve bütün hu faktörleri 

belirtmek için knalma 	nn2° sembolü ile gösterilir. 

Safl ık kontrolünde k ı r ı lma indisi kaynama noktas ı ndan daha güve-

nilir bir de ğ erdir.. ikili bir kar ış lında bilesenlerin yüzdesini k ı rdma indisi 

ölçmek suretiyle 'hesaplamak mümkündür. Çünkii yandaki grafikten 

görüleceğ i gibi kırdnut indisleri kar ış midaki bile ş enierin yüzdelerinin 

lineer bir forıksiyon.udur. 

Bu ba ğı ntıdan faydalanara.k fraksiyonlu 	destila.svon.da fraksi- 

yoular ın biles;iminin nasıl değ iş ti ğ i destilatm kırılma indisinin tayini ile 

takip edilebilir. 

Ş ekil 3 . 7 

Aletin idç ıne prensibi k ırılma indisi çok yüksek olan bir camla (ör-

ne ğ in ıl 1.75 ola ıı  flintglass ile) kı rıl ıı ta indisi ölçüleeek olan s ıv ı  ara-

s ındaki tam yans ı tnanı n kritik aç ı s ı nı  gözle ıneye dayanır. 

K ı rdnı a indisinin saptanmas ı  için! önce yanda bulunan hareket vi-

das ı  yarduniyle piriz ınalarm ortak yüzeyi yatay duruma getirilir Piriz-

ınalart üstüste tesbit eden dü ğ me döndürülerek iistteki pirizma mente ş e-

si üzerinde aç ı l ır. Alttaki piriz ına yilzeybı e k ırdn ı a indisi ölçüleeek s ıvı -

dan bir damla. damlat ıhr. S ı vnun kal ınl ığı  takriben 0.15 mm oln ı al ı d ı r. 
Ş imdi iistteki pirizma yerine oturtulup s ıkış tırild ıktan sonra teleskopun 

çapraz telleri merkezi duruma getiril.ir ve iyi bir ayd ı nlatma için aletin 

alt ı nda bulunan hareketli aynan ın durumu ayarlan ı r. 
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Aletin yan tarafı ndaki hareket vidas ı  kullanılarak pirizma sistemi o 
şekilde döndürüliir ki görüş  alanı  kı smen karanlık k ısmen ayd ınl ık olsun. 
(Beyaz; ışı k kullan ıldığı nda renklenme görülecektir). 

Aletinanındaki ikinci vida renkli (tayf) spektrum kayboluncaya 
kadar çevrilir. 

renlderin kaybol ıaa çizgisi çapraz ince tellerin kesim. nokta-
sından- geçecek ş ekilde kayd ı rd ır ve' bu s ırada yandaki saydardan renk-
lerin kaybolma çizgisine- karst.. gelen okunur ve not edilir. 

Aletin do ğruluğu darrut ık su ile kontrel edilebilir ve kalibrasyonu 
yapı lır. Damı tık sayun değ iş ik sıcaklıklardaki kn ılma 

Sıcaldık °C 	K ırılma indisi 

10 	 1.3337 
20 	 1.3330. 
30 	 1.3320 
40 	 1.3307 

Moleküler kır ı lma indisi Lorenz-Lorentz ba ğı ntısı ndan lıesaplanabi- 
lir: 

	

-- 1 	M 
n2D 	2 	d 

Burada nD maddenin lurılma iudisi, d ayni sıcaklıktaki yoğunlak, 
M maddenin molekül tart ı s ı dır. Moleküler k ıpluta indisi bileş iğ in (diğ er 
verilere göre) muhtemel yap ı  formülü esas alınarak a ş a ğı da verilen sabit-
lerin kallaınlmasiyle de hesaplanabilir. Denel olarak bulunan k ırılma in-
disinin. kullanılması  ile besaplanan. moleküler kırılma indisi ile yap ı  esas 
alınarak hesaplan.an moleküler k ırılma indisinin ıtyuşması  muhtemel yap ı  
için kuvvetli bir delil sayı l ı r. 

°Inek olarak asetoaset-esterini alal ı m: Keto şekline giire hesaplanan 
ıı D yi bulalım 

6. karbon için 	 6 x 2.42 14.52 

10- hidrojen 	 10 x 	1.10 11..00. 

2 oksijen (ester) x 2.21 .4.42 

• 1 -oksijen (fieto) 

Topları' 

1 x 	1.64 = 	1.64, 

= 31.58 bulunur. 
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Tablo 3.5. Atom ve grup refraksiyonlart 

(Sodyumun D çizgisine göre) 

e 2.42 

1.10 

O (-OH ta) 	1,52 

O 	(eter, ester) 	1.64 

O (karborni) 	2,21 

el 	 5.96 

B r 	 8.86 

L 13,90 

S (SH ta) 	 7.69 

S 	(112S te) 	 7.97 

S (Ile NS) 	 7.91 

S (112.32) 	 8.11 

bag 	 2.40 

Çift bag 	 1.73 

eçlü halka 	 0.71 

Dörtlü halka 	 0.48 

Konjiigasyon için literatüre ıniiracaat* 

N 	(Iıitlxoksilamin) 	2.48 

N 	(hidrazin) 	2.47 

N (alif.1 amin) 	2.32 

N ( " 2° " ) 	2.49 
N ( o 3. 	) 2./94 

N (arom. 1 °amiri) 	3,21— 

N ( " 2° " ) 	3:59 

N 	( " 3° " ) 	4.36 , 

N 	(alif.nitril) 	3.05 

N (arom. " ) 	3./9 

N (alif.oksim) 	3 :93 

N (amid) 	 . 2.65 

N (sekonder. amid) 	2.27. 

1N 	(tersiyer anda) 	2.7 

NO2 (aromatik) 	7.30 

NO, (alifatik) 	6.72 

NO2 (nitrit) 	 5.91 

NO, (nitrat) 	 7.59 

..NO2 (nitrosamin) 	5.37 

* Fajans, Physieal Methods of Orgarde Chemistry Vol I, Part II 2r ıd Ed Interseienee Puh-

lishers, New York 1949, p 1162. 

Enol ş ekline göre hesap-lararsa 32.622 ç ıkacakt ı". 

Denel yoldan ve Lorentz-Lorenz for ıniilüne göre bulunan değer ise 

32.00'dir. Bu sonuç aseto as'et esterinin bir kete-en.ol kar ışı m ı  olduğu ve 
keto şeklini daha fazla ihtiva etti ğ i gerçeğ ine uymaktad ır. 
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3.7. Yoğ untu,k tayb ı ;: 

.Az miktardaki s ıvılarm yo ğn ı duk tayininde kiiçük haeimli pikrto-
metreler kullan ılır. Ş ekil 3.7'de görülen bu piknornetreler 1-2 111/11 kal ın-
lıktaki camdan yap ılabilir. Orta k ısmında bir haloncuk ta olabilir. Bir 
ucu çok ince b ır kapilcr ş eklinde sonlar ın. (k) Diğ er koluna, dii ş ey tutul-
duğ unda kapilerin ueu ile ayni yükseklikte olaçak şekilde bir çentik ya-
p ıl ır. Bu iş  için ilâç ampullerini açmakta kullan ı lan küçük bir keski kul-
lanı labilir. 

Ş ekil 3 .3 

Böylece hazırlanan piknometre bir platin, alüminyum veya nikrom 
tel yardımiyle teraziye as ılarak bo şken tartı l ır. Ağı rlığı  not edilir. Daha 
smı ra piknometre dam ı tık su ile iş aret çizgisine kadar dolduredur. Bu dol-
durma iş ini kolay ve emin kilde yapabilmek için piknometrenin çen-
tikli ucuna iyi uyan bir lastik boru tak ı lır. Kapiler uç yo ğ unluğu tayin 
edilecek s ıvı ya veya suya &Adildir ve dikkatle emilerek doldur ıdur. Eğer 
çizginin üstüne çlk ılmış sa bil- siizgeç kâ ğı dı  yard ımı  ile kapiler uçtan azar 
azar alinarak s ıvı nın içbükey çizgisi i ş aret çizgisine te ğ et olacak ş ekilde 

ayarlamr. Böylece doldurulmu ş  olan piknometre sabit s ıcakliğ a gelmesi 

için içinde 20"de su bulunan. bir behere sark ıtılarak (tam batm ış  vazi-
yette) de ğ il, adi su kaçmayacak şekilde) 10 dakika bekletilir. 10 dakika 
sonra bir biizülme veya genle ş me olmu ş sa tekra.r seviye diizeltmesi yap ı -
lır. Bir giideri veya yumu ş ak bez parças ı. ile çabucak karulann ve tart ı -
lir. Piknotnetre bo ş alt ıhr ve kurutulur. Çabuk kurumas ı  içiıı  önce alkol 

sonra eter veya asetonla çalkalarup içinden birkaç dakika hava emilir. 

Kurut ıdan piknonıetre bu defa yo ğunluğu tayin edilecek s ıvı  ile an-
latıldığa ş ekilde doldurulur ve se-viye çizgisin,e getirilir. Ayni ş ekilde sabit 
s ı cakhğa getirilir ve kurulamp tart ıhr. Buradan iizgül 

sıvnun a ğı rlığı  
(1'> ■, 

suyun a rlığı  

olarak hesaplamr. 

52 



E ğ er özgiil a ğı r.ığı 	4°C taki suya göre vermek gerekiyorsa: 

20 	s ı vı nın ağı rlığı  
d4   X 0.99823 

suyun a ğı rlığ t 

olarak bulunur. Buradaki 0.99823 faktörü suyun 20 "deki iizgül a ğı rlığı -
dır. 

özg-ül ağı rlığı n tayini özellilde teşhise uygun. türev vermeyen bile-
ş ikler için iinemlidir. Ayrı ca özgül a ğı rlık tayini bilinmeyen. Maddenin 
yapı sının kompleksli ğ i hakkında da fikir verebilir. Bu sabitten birçok 
hallerde faydal ı  sonuçlar ç ıkarılabilir. Mes.el ıl-:'<hgül ağı rlığı  l'den kiiçiik 
olan bileşik büyük bir ihtimaliyetle polifonksiyonel olamaz. Çünkü ge-
nellikle lirden fazla fon.ksiyonel grup ihtiva eden bile ş iklerin özgül 

Vden büyük tür. örneğ in: Propandioik asit (malonik asit) in d=1.619, 
Pentandioik asit (glutarik asit) in d ==. 1.424, 1.., 2, 3-tri hidroksi propan 
(gliserin) in d = 

Molekülleri assosiasyon yapabilen veya 4,hr elemenler ihtiva eden 
bileş ilderin özgü' ağı rlıkları  büyüktür. Mesrlâ: Etil iyodürün d 	1.936'. 
d ı r. Bro ın benzeni ıı  d 	1.494'tür. Halbuki etil alk.ol ve benzenin özgül. 
ağı rlıkları  l'deış kiiçüktür. 

S ıvı  hidrokarbonlar ın özgül ağı rlığı  l'den hatta ço ğunun 0.8'den kil-
çüktür. Az-farkla ılanIsa özgül ı ağı rlık parafin -olifinler- asetilenler s ıra-
s ında ilerledikçe artar. Bu da çift Ve üçlü' ba ğm atomlar ı  birbirine yak-
laş tırmasuun do ğ al; S ınniend-ur. 

Azotlu ve oksijenli,bile ş ilderdç ise .özgi,i1 ağı rlıklarma göre snalama: 
lı—O—R < R.--.C112-011 < R—COOR' < 
RH-COOH ş eklindedir. Daha sonra. da -poli fonksiyonel -bile ş ikler gelir. 

•. 
3.8. Optik çevirn ıe (Opiical ,..otation) 

PoIarize ışığı n titre ş im, düzleminin anizotropik n ı addelerden geçi ş i 
sı rasında yön değ iş tirmesine optik çevirme.- optical rotation böyle bir et- 

. 

kiye sahip olan maddeye de optikçe. aktif madde diyoruz. Auizotronik 
maddeler baz ı  minerallerin kristalleri baz ı  organik bile ş ikler veya çözel- • 
tileridir. Minerallerin optikçe aktiflikleri onlar ı n kristal yap ı sın.a ba ğ lı  ' 
olduğ u. halde organik bile ş iklerin bu özelli ğ i bilindiğ i gibi yapısındaki asi-• 
metriden clo ğduğundan çözeltilerinde de görülür. 

Optik çevirmenin tayininde ilk i ş  aletin s ıfı r noktas ını n tesbit; edil-
ınesidir. (Zero reading) Bu da görü ş  alan ındaki. iki, yarım dairenin ışı k-
lan ınas ı  ayni oluncaya kadar hareketli pirizn ı aları  döndiirmekle sa ğ lamr.. 
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Dah.a önceden aletin dürbür ıiinün ayarlanmas ı  da gereklidir. Bu maksatla 
gözün bakacağı  mercek, iki alan ı  ayıran çizgi kesinle ş itıceye kadar sa ğ a 
veya sola döndürülür. Sonra demin anlat ıldığı  ş ekilde iki alanın ışı klan-
num ayni oluncaya kadar (na.ercek de ğ il) pirizmalar ı  döndürerek aletin 
sıfır ayar ı  yapı lır. Bu durumda gerçek s ıfır noktas ı  taksimat (skala) -üze-
rindeki s ıfır noktas ı  ile üstüste dii ş meyebilir. Birçok Polarimetre tipleri-
nin çoğun.da esas skala derecelere ve 1 "nin 0.25'ini verebilen k ısımiara 
böliinmüş tür. D ış taki verniyenin bölümleri ise 2.5 ° (iki ş er buçuk) dere-
cedir. Böylece aletle 0.01 "lik bir sapmay ı  okumak mümkün olmaktad ır. 

S ıfır noktas ının saptanmas ı  için 5 okuma yap ılı r ve ortalaması  al ını r. 

Optik çevirmenin tayininde ikinci ad ım optikçe aktif bile ş iğ in çözel-
tisini haz ırlamakt ır. Aşağı  yukarı  100-500 mg l ık bir numune duyarl ı  
terazide dikkatle tart ı lır. 25 ml lik bir ölçü balonunda çözülür. Çöziicii 
olarak su, nr ıetanol, etanol, kloroform veya etanol-piridin kar ışı mı  kul-
lanılabilir. Ş üphesiz çözü.cünün optikçe aktif olmamas ı  gerekir. Bile ş iğ in. 
de daha önceden safland ırı lmış  olmas ı  lazımdır. 

Buna :rağmen çözelti berrak de ğ ilse kuru bir kâğı ttan kuru bir ba-
lona veya erlene siizülür. Bu i ş leme berrak bir çözdü elde edilinceye ka-
dar devam edilir. Tabii her defas ında kuru bir kaba siizerek. 

Optik çevirmenin tayinin.de iiçüncü ad ım polarirnetre tüpünün dol-
duralmasıdır. Tüpün bir ucunda vidal ı  bir kapa ğı  ve alt ında bu vida ile 
y-erine oturan bir cam vard ır. Doldurma s ı ras ında tüp dikey tutulur ve 
çözelti üst uca gelinceye kadar ak ı t ıhr. Kapak cam ı  yatay tutularak ya-
vaş ca ve hiç hava. kabarc ığı  kainı amasına dikkat edilerek s ıvının üzerin-
den kayd ırmak suretiyle yerle ş tirilir. Ş imdi pirinç baş lık dikkatle vida-
lamr. Kapak cam ı  üzerine büyük bir bas ıç ol.ursa gerginlik oPtik aktifli-
ğe yolaçaea ğı ndan önemli yanlişlara sebep olabilir. Çevirme aç ısı  çok kii-
çük maddelerle çalışı lırken her okumadan sonra ba şlığı  gevş etip tekrar 
kapatarak ikinci bir °k ırmayı  öyle yapmal ıdır. 

Doldurulmuş  olan polarimetre tüpü 	pirizma aras ındaki iizel ye- 
rine oturtulur. Hareketli priz ın.alar e ş  aydınlanma elde edilin.ceye kadar 
döndürülür. Taksimat üzerinden ne kadar çevrildi ğ i okunur ve not edi-
lir. I şlem 4-5 defa tekrarlarur ve not edilen de ğerlerin ortalamas ı  alınır. 
Okumalar yap ıldığı  sırada s ıcaklık kaç derece ise not edilir. 

Elde edilen.' değerlerin ortalamasmdan s ıfı r noktas ı  için yap ı lan. oku-
malarda elde edilen de ğerlerin ortalamas ı  çıkarılır ve gerçek çevirme aç ı -
s ı  bulunur. özgül çevirme (spesifik rotasyon) a ş ağı daki forraülle hesap-
lanır. 
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özgü! çevirme 

	

rai2s 	a x 100 

	

ip 	 x e 

Burada a derece olarak numunenin gözlenen çevirmesi, L desimetre ola-
rak tüpiin boyu, e de 100 ml çözeltide gram olarak optikçe aktif mad-
denin konsantrasyonudur. 

Unutulmaması  gereken önemli noktalar: spesifik çevirme çözüeü-
nün tabiatıu.dan biiyük ölçüde etkilenir, baz ı  hallerde incelen.erı  
konsantrasyonundan etkilenebilir. Kullan ılan ışığı n dalga boyu da çe-

virmenin sadece büyüklü ğünü değ il fakat'arn zamanda yönünü de etki-
leyebilir. Literatiirde verilen de ğ erin hangi ş artlara göre verildi ğ ine çok 
dikkat etmek lâz ımdır:- 

55 



BÖLt) M 4 

ELEMENT ANA.Lİ Zİ  

Hernekadar dersimizin ba şı ndan beri bilinmeyen maddemizin orga-
nik olduğunu kabul ediyorsak da bilinmeyen madde her zaman asistan-
dan aldığı mız ve organik olduğuna emin olduğumuz bir (nurnune) olma-
yabilir. Böyle bir durumda karbonun da aranmas ında fayda vard ı r. CC1„ 

C,F6 gibi bütün hidrojenlerin halojenle yerde ğ iş tirdiğ i bile ş ikler hariç 

hemen hemen biitün organik bile ş ikler bidrojerı  de ihtiva ederler. Azot, 
kükürt ve halojen mutlaka aranmal ıdır. Organik bir bile ş ikte bulunmas ı  
muhtemel elementlerin say ı sı  pek çoktur. Fosfor, arsenik, bor, silisyum 
birçok vemetaller organik bile ş ikte bulunabilir ve tayinleri çok önemlidir. 

4.L Karbon ve Hidrojen birlikte aranmas ı  : 

Maddenin organik olup olmad ığı  bir yanma denemesiyle anlaşı labi-
lir. Bu iş  daha önee görüldü ğü gibi yainl ı r. Ş ayet arzu edilirse nunumede 
karbon ve hidrojen oldu ğ u doğ rudan doğ ruya saptanabilir. Bunun için 
0,1 gr numune 1-2 gr. k ı zdır ıl ınış  bakı r okside çok kuru bir tüpte kar ış t ı -
rıhr. Tiipe iyi uyan bir mantarla U ş eklinde bükülmüş  bir cam boru tak ı -
lır. Borunun diğer ueu içinde Ba(011)2 çözeltisi veya kireç uyu bulunan 
bir tüpe da1d ırıhr. Numune tüpii üst tarafından bir kıskaça tu ttur ıd tır ve 
yavaş  yava ş  ı sıtıhr. E ğ er karbon varsa CO2 ç ıkışı  ile kireç suyu bulan ı r 
hidrojen varsa tüpün soğuk kısmılarında su dandaelklar ı  görülür. 

4.2. Hidrojen aranmas ı : 

Hidrojen ihtiva eden ve uçueu olmayan organik n ı addeler crimi ş  
deiikürtle kızd ırddığ uı da hidrojen sülfür verir. Bu H2S te ş ekkülü molekül-
de bulımmas.1 muhtemel diğer metalik ve ametalik elementlerden müte-
essir olmaz. Dehidrojenasyon 250"de birden vukubulur ve muhtemelen 
molekülden ayrılan su aşı rı  kızdırdmış  buhar gibi etki etmektedir. 

Testin yapılışı : 
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Kat ı  rıumuneden çok küçük bir parça, s ı vı  ise küçük bir damla, e ğ er 
deneuecek olan. maddenin bir çözeltisi ise 1--2 damla çözeltinin buharla ş -
ma art ığı  birkaç santigram kiikürtie kan şt ı nl ı r, bir deney tiipiine ko-
nur. Tüpün ağ z ı  kurşun asetath bir süzgeç kil ğı d ı  ile kapat ıln. Tüp 220— 
250 "ye ısı tılmış  bir gliserin veya yağ  banyoSuna yerle ş tirilir. Eğer Orga-
nik bile ş ikte hidrojerı  varsa süzgeç ka ğı duida hidrojenin az Vey';'a. çokl ıı -
ğurıa bağ lı  olan ve kurşun sülfür te ş ekkülünde,' ibaret esmer bir leke gö-
rülür. 

Duyarl ık : 0.1 y n.aftalin 	0,1 y süksinik asit 

0.2 y üre 	0,1 y fenol 

0.1 y anilin 

Ilidrojensiz maddelerin 0,5 gram ı  ile dahi, hiç hidrojen sülfür te ş ek-
külü görülmemiş tir. örne ğ in:. heksa kloro hemen, tetrakloro-p-benzoki-
non (kloranil) le.. 

4.3. Sodyu ın eritiş i (Lassaigne den emesi): 

Organik bileşikte azot, kükiirt ve halojen aramak için ilk i ş  olarak 
bu elementler iyonik hale çevrilmelidir: Bu da organik bile ş iğ i bir alkali 
metalle birlikte eritmekle olur. K ızd ı rma 'esnas ında organik bile ş ik tama-
men bozunur, içindeki azot siyanür, kükürt sülfiir, halojenler de haloje-
nür anyonlarına dönü ş iir. Bu iş  için en çok kullan ı lan metal sodrundur. 
Pirol türevleri gibi baz ı  tip bile ş ikler için potasy-um tercih 	.Aym 
eritiş  potasyum karbonat H- n ı:agnezyum veya kalsiyurn oksit 	çinko 
kanşı mlan ile de yap ılabilir. 

Bu denemede dikkat edilecek mühim bir nokta madde örne ğ inin çok 
kuru 'olmas ı dı r. Aksi takdirde sodyumla k ızdırı ldığı  vakit rnaddedeki su 
çok siddetli bir rcaksiyon verir. Bu bak ımdan bilhassa sıvı  madde ile ça-
lış ildığı nda maddenin kunduğundan emin olabilmek için kuruluk testi 
yap ı lmalıdır. E ğer büyük rniktarlarla çal ışı llyorsa bu kontrol susuz bak ı r 
sülfatla 

Tetra isopropil titanat bu konuda en hassas reaktifdir. Madde s ıvı  
ise bir iki damla kat ı  ise mutlak metanoldeki çözeltisinden bir veya iki 
damla ayraeın bir veya iki damlas ı  ile karış t ınbrsa suyun bulunmas ı  ha-
linde ayrac ın hidrolizi ile ayr ılan hidratize titan oksit tebe şirimsi bir ço-
kelek Oluş turur. Eğ er su varsa eriti ş ten önce m.adde uygun bir' kurutucu 
ile kurutulmal ı dır. 

içinde .eriti ş in yapılacağı  tüp. de mükemmel surette kurut ıı imu ş  ol- 
. . 	 , 

malıdır. Eriti ş ,,esnas ında baz ı ,bileş ikler sıcak sodyumla tamasta patla- 
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yabilirler. Bunun.. için .korunma gözhi ğ ii mutlaka tak ı lmal ıd ır. E ğer var-

sa bütün yüzü koruyan mika koruyucular tereikedilir 

Patlama kontrolü: Deneneeek (eriti ş  yap ılacak) sı Vı dan bir damla 

(mikro. pipetle) kat ı  ise birkaç mg temiz ve kuru bir rnikr4 deney tiipüne 

kon ıı r." Di ğer taraftan ş i ş esinden al ı nan 1 mm büyüklü ğ ünde bir sodyum 

parças ı  süzgeç ktsığı d ı  ile.bast ı rı larak üzerine 'yap ış m ış  olan s ı vıdan kur-

tar ı l ır ve deney tiipiine at ı l ır. Tür:nin dibi çok hafif ı s ıt ı larak kar ışı m 2-3 

dakika so ğumaya b ırakı l ı r. Ş imdi: 

a. Patlama belirtisi görülüyorsa nu ınune a ş a ğı da tar edildi ğ i ş e-

kilde indirgentlir. Bak.S. 59. 

b. Patlama belirtisi görül ıniiyorsa 	c ın boyunda bir tüp spora 

dü ş ey olarak tesbit edilir ve içine 4 x 4x 4 ınm büyüklükte kurula-nam§ 

bir soilymn parças ı  konur. Sodymn eriyine,eye kadar hafifçe ısı tıhr. S ı -

cak: tiipe dokrinup yap ış maınas ına itina edilerek hacmi kadar (ayni mik-

tarda) ş ekerie karış t ı r ılm ış  birkaç miligram-Madde erimi ş  sodyumun üze-

rine diiş iiriilin. Tüpiin dibi k.ı pkırmıza olana kadar ı sı t ıhr. K ırmı zı  olduk-

tan sonra 2 dakika daha ı s ıt ı naya devam edilir: Sonra bak çekilir ve tüp 
. 

oda s ı caklığı na kadar sOğ utaı l ıı r. 5 damla mefanol ilâve edilir Ve e ğ er 

piin içindekiler yekpare bir kütle haline gelıniş'se içte kalnias ı  Muhtemel 

sodyum zerrelerinin metanolle.term;s ın ı  temin için temiz -1nr bagetie da- 
; 	 • 

ğı tihr. Kabareddar çik ı yorsa yava ş larnas ı  beklenir. Sonra-2 mi danut ık 
su iliı ve edilir ve kar ışı m. birkaç saniye kaynat ı lıp siizüliir. Veya Santri-
füjleair. Süzüntii dam ı t ık ile 4 ye seyreltilir, 

Ki.3-,er bu esnada siizii ı itii koyu renkli ise bununla yap ı lacak 'testlerin 
güvenliğ ini göl geleyeee ğ indea eriti ş  tekrarlan ınal ı d ı r. Bu durum çok kere 
ki ı llan ılan madde miktar ının fazial ığ uidan veya yeterince yüksek s ıcak-
li ğa kadar ç ık ı lrna ı nış  olmas ı ndan ileri gelir. 

B. Magnezyum ve potasyum karbonatla yap ı lan 'eritiş . 

iki k ı s ı m ince ii ğ iitülmiiş  susuz potasyum karbonat ve bir k ısmı  in-
ce ınagnezyum tozu. iy-iee karış t ıran. Bu, karışı m ba şka deneylerde de kul-
lan ılmak -üzere iyi kapanan bir ş iş ede saklamr. 

Eriti ş  yap ı lmak üzere 7-8 em l ı iı yunda kalm cidarh i ı ir deney tüpü- 
0.1 gr 1111.1112111e konur. Bu i ş i yaparken maddenin; tiipiin kenarlarma 

değme ınesine dikkat edilir. Siv ı lar için bir pipet kullan ı lmal ı d ır. Tiip bir 
spora yatayla 30 "lik bir aç ı  yapacak ş ekilde tutturulur. 0.2 gr magnez- 
y ıl ın -4- potasyum karbonat kar ışı m ı  yava ş ea tiipe ak ıt ıhr. -Karışı m ı n tü- 

pün içindeki durumu tiipiin ağ z ı ndan cm a ş ağı da ve maddeye 1 em ve- 



ya daha az Yakla ş mış 	 Ş imdi 2 dainla eter dandat ı larak 

a ğ zı  cam parti. lığıı  ile kapatd ın Bir bunzen beki ile tüpün üst k ı sm ından 

baş lamak üzere a ş a ğı ya doğ ru ı sı tı l ı r. Kütle kı zıllaş t ıkça tedrieen a ş ağı -

ya do ğ ru inilerek ı sıtrnaya devam edilir. En sonda tüpiin dibi de ı s ıttla-

rak madde büharlarm ı n. kı zg ın kiitle üzerinden geçmesi temin edilir. Po-

tasyum karbonat-ina ğnezyum kar ışı mı  iyice k ı zarmadan organik n ı ad-

deyi ı s ı tmamal ıdı r. Is ı tmaya, bütün tüpii k ı zıl derecede tutacak orga-

nik madde kızıl haldeki karışı m üzerinde destilleneeek ş ekilde iki dakika 

daha devam edilir. Alev, çekilir. Bundan sonra ya tüp so ğ utulup sodywn 

eritiş indeki gibi çalışı hr yeya tüp henüz s ıcakken içinde 20 nı l sıı  bulunan 

bir behere dald ırd ı r. (Dikkat!) Tüp k ı rılarak ufalamr, kar ışı m bir bagetle.. 

karış t ı rı l ır ve cam parçalar ından süzülür. Ba ş arı lı  bir eriti ş te süzüntü 

renksiz olmal ıdı r. 

• 	 • 

C. Çinko ve k4Siyunt, oksitle eritis: 

E ğer sodyum eritiş i ba şka usullerle denetim:ulu& istenirse, eriti ş  bir 

de kalsiyum oksit: +-çirıko tozu kar ışı mı  ile tekrarlan ın eriti ş te halo-

jen halojeniir, organik bile ş ikteki, azot amonyak, kükürt 'desülfür anyo-

nuna dönüşmüş  olarak süzüntiide bulunur*. 

D. Patlitytet 	 indirgenmesi: 

Itiitro aikanlar, organik azotürler, diazo esterler, diazonyum tuzlan 

ve alifatik polil ı alojeniirier (CIIC13, CC14) gibi s ıcak sodynn ı  veya mag-

nezyurala patlama .ş eklinde reaksiyoua-, girerier. E ğ er patlama belirtisi 

görülüyorsa (bak. S. 58) 0.1 gr numut ıe 0.1 gr çinko tozu ile 1 n ı l buzlu 

asetik asitte hafif hafif kaynat ı larak indirgenir. Çinko çöz-ündükten so ı-ı -

ra kar ışı m kurulu ğa kadar buharla ş t ırd ı r Ve sodyum eriti ş i için emniyet-

le kullan ı l ır. 

4.4. Eritis süzüntesinde eletnentlerin te ş hisi: 

A. Kükürt aranmas ı : 

Kiikürt aramak için iki yol tavsiye edilir, 

1. 0.3 ml bazik siizüntü küçük bir deney tüpiine al ınır. 1 damla 

5'lik kurşun asetat çözeltisi ilâve edilir. Kar ışı ma çözelti asitli Oluncaya 

kadar damla danıla 6 M'asetik asit ilâve edilir. Koyu kab.verengi-siya-• 

hı msı  bir çökelek veya renk siilfürü ve dolay ısıyle kiikürdii gösterir. 

* Beu.net . Gould, Swift ve Nienunın, Anak Chem., 19 1035 (1947. 
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2. 0.2 mi eritiş  süzüntüsii bir deney tüpüne al ınır -1 da ırıla 
sodyum nitrosoprussiyat çözeltisi kat ı lır. Koyu k ırmı z ı .mor erguvani.bir 
renk süzüntiide sülfür iyonum ın varlığı n ı  gösterir. 

B. Azot arann ı ctst: 

E ğer bile ş ikte aZot varsa eriti ş  siiziintiisünde siyanür 'iyonlar ı  CN-
olarak bulunacakt ır. Ş ubalde aranacak olan bu iyoncl ıir. 

1. 0.8 mi eriti ş  süzüntüsii bir deney tiipiine akan ve.1 damla °,4; 10'- 
ilik -sodyurrı  hidrokş it çözeltisi ilâve edilir .1 clamla."/„ 30'l ıı k potasyum 
florür ve-15-2.0 . ıng demir-2- ş ülfat veya 2 damla cloy-mu ş  demir-amonyum 
ülfat çözeltisi ilâve .edilir. Kar ışı m 1 dakika hafifçe kaynat ıl ır. 1 damla 

demir-3-klorin çözeltisi edili.r ve tekrar kaynama. s ıcaklığı -
na getirilir. Te ş ekkiil eden demir oksitleri çözünceye kadar damla darnla 
6 N siilfürik asit ilüve edilir. Tüp bir port tiipe b ırakılır 2-3 dakika bekle-
tilir. Mavi bir renk -veya çökelek azotun v-arb ğı nı  gösterir. Ye ş il veya ye- 

bir renk ise azOtun Varl ığı na zayıf bir delildirSöyle ye ş ilimSi. olan 
çözelti bekletildiktensonra s-üziiiii.r. E ğ er siizgeç kâ ğı duı da mavi bir leke 

rüliirse azot var dernektir. 

2. Bak ı r asetat-ben.zidir ı  deneyi: 

Asetik asitli çözeltide i ı irçok.Tükseltgen, benzidini benzidin rr ı avi-
sine yükseltger: 

') 
[ 

H
2 	

H Nn Hx 

Cul- iyonlar ının yükseltgeme potansiyeli benzidini l ıenzidin ın- avisine 
yükseltgenteye yetmez. Daha do ğ rusu burada çabucak bir denge teessüs 
eder ve reaksiyon durur: 

	

2 Cul- 1- benzidin 	benzidin mavisi -I- Cu2-i•-1. 

E ğ er bn sisteme CN -• iyonlar ı  iblve edilirse: 

C312-• 	2 CN- 	Cu.2(CN)2 

reaksiyonu gere ğ ince.C ı i24-P iyonları. denged-en çekihni ş  olacağı ndan den-
ge bozultir' bütün benzidinin benzidin ınaviSine yükseltgenn ıesi temin 
edilmi ş  Olur: • 

Kloriir Ve.broniürler bir renk vermez ve deneyi aksatinaziar, fakat 
iyodürler ye ş ilimsi bir çökelek verirler. 
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Takril ıen 0.1-0.2 ml süzüntü 1. dan ı la 	10'll ı k asetik 

asitle asitlendirilir. Sonra 1-4. damh ı  reaktif bir kapiler pipet yard ı ndyle 

ve dikkatle iki s ı vı  birbirine kanşınayıteak ş ekilde ilâve edilir. E ğ er siya. 
niir varsa:S ıvıları n temas yüzeyinde mavi bir halka görülür. 

Belirteç: Bak ı r asetat —benzidin belirteci iki ayr ı  çözelti halinde s.ak-

lanır ve kullamimad.an önce e ş it haci ınleri karış tı rd ı". 1-150 ı ng benzidi-

nin 100 ml sudaki çözeltisi. 2-286 mg bak ı r asetatm 100 nal stulaki çiizel-
tisi. Her iki. çüzelti de koyu renkte ş işelerde saklanmand ı r. 

3. Sulfosiyaniir'e çevirerek ta ınn ınas ı : 

Takriben 2 damla amonyunı  polisülfür 1 ml 	 iltıve 

edilir ve karışı m su hanyosun.da kurulu ğa kadar buharla ş t ırdı r. Buna 

3 ml seyreltik hidroklorik asit ilâve 	çözelti biraz ı sı tı lır ve süzüliir. 

Süzüntilye 1 da ınla demir3-kloriir çiizeltisi 	edilir. K ırmı zı  bir renk 

sulfosiyanürün ve dolav ısiyle azot ım varlığ uu gösterir. (Denkle ınleri 

şüniinüz.) 

4. Nitrosoprussiyata çevirerek tannaMas ı : 

0.5 ml. eritiş  süzüntüsü içinde. çok küçük bir sodyam nitrit NaNO2 

çözidür, .1 damla de ınir-3-kloriir çüzeltisi kat ılır ve elde edilen 

kanşı m sülfürik asitle asitlendirderek kaynama s ıcaklığ ma kadar Ismim 
Soğıı duktan s ıı nra amonyakla kalevilendirilir ve süzülür. Siizüntii 1 dam-
la alkali sülfür çözeltisi veya hidrojen sülfürlü su ile menek ş e renk verir-

se azot var demektir. (Denklemleri yaz ını z.) 

Nitro bile ş ikleriyle yap ılan eriti ş lerde azot çok defa hulun ınayabilir. 

Fakat birçok nitro bile ş ikleri alkalilerle koyu kırınızı  bir renk verirler. 
Ayrıca azot,ilk numuneden mangan dioksitle de bulunabilir. 

5. Azotıı â pirolitik oksidasyonla aran ınası : 

Azotlu. bir bile ş ik aşı rı  Mn021e kuvvetle ısıtıhrsa gaz fazmda Griess 

belirteci ile tanınabilen azot oksitleri verir. 14.," ğer bileş ikte ayni zamanda 

oksijen de varsa bile ş ik bu reaksiyonı t doğ rudan do ğ ruya k ı z ıl ı nnakla 

verebilir. Deneyim. aynnt ılan ve renk reaksiyonun kimyas ı  için Bölüm 6. 

16'ya bak ını z. 

C. flalojen aranması.: 

1. Beilstein testi:. .•: 

Doğrudan do ğ ru.ya numune ile yapılan bir ön denetnedir. Hidrojen 

ve halojen (klor, brom, iyod, siyanür ve rodanür gruplar ı ) ihtiva eden. 
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organik bile ş iklerin kızıl ırma s ı ras ında alevde bozunarak hidrojen. balo-
jenürleri vermesine dayan ır. Eğ er numune bak ır oksitle karış tırı lıp ısıtı -
l ı rsa Parçalanma sonunda olu ş an CO2 ve H20 yan ında.bak ır halojenürler 
de,ola ş ur ve alevi mavi ye ş il renge boyar. • 

. 

Yap ı lış i: Takriben 1 mm kalml ığ uı da bir bakır tel bir cam çubu ğa 
tesbit edilir. Di ğ er ucu ezilerek geni ş letilir. 1311:yass ı  kı sı m alevin yükselt-
gen k ısmında bir süre tutularak üzerinde butu.nmas ı  olağan olan halojen 
eserlerinden kurtarihr ve bak ır da bu' arada oksitlenir. So ğutulurken hiç 
bir yere, dokandurüln ı az. Ş imdi bir parça toz edilmi ş  numune veya bir 
damla çözeltisi (halojensiz bir çözücüde) telin yass ı  kısmına ko-
nur ve önce kurulu ğa kadar buharlaş t ı rıhr. Sonra kuvvelle k ıZdırıhr. Ön-
ce .alevin mavi iç kı smı na daha sonra d ış  kısm ın aş ağı  tarafına tutulmal ı -
d ı r. Alevde :mavi Veya yeş il bir renklen ıne pozitif sonuç sayılır. Tele bu- 

• 	 , 	 . 

laş raı s olabilen sOdyum 'eserlerinin zor. temizlenmesinden ötürü bunun 
sarı  rengi gözleneeek ye ş il rengi kapatabilir. Bunu.n önüne mavi kobalt 
camı  kullan ılarak • geçilebilir. 

2. Nunannede azot ve kükürt yoksa süzüntüde halojenlerin te şhisi: 

0.5 ml. eriti ş  siizinı tüsü 10 cin lik bir tüpe al ın ır ve damla damla sev-
reltik nitrik asit ilâve edilerek asitlendirilir. I damla °;„ 5'lik gümü ş  nit-
rat çözeltisi damlat ı lır. Beyaidan Saraya do ğ rn değ işebilen bir çökelek 
veya bir süspansiyon, halojenlerdeuSerhangibirinin veya birkaçuun bu-
lunabilece ğ ini gösterir. 

Numuilede azot ve kükür`i, varsa haloj'e ıderin te şhisi; 

Hem Sillfür hernde siyanür iYon ıa gümüş  .iyonu ile çok güç çöziii ı en 
çökelekler verdiklerinden, halojenlerin aranmasma ba ş lamadan önce bu 
iyonlar uzakla ş tırılmandır. Bunun. için 0.5 mleriti ş  süziiiıtüsü seyreltik 
nitrik.asitle.asitlendirilir. 1 ml darn ı tik su ilâvesiyle iyi:çeken bir ocakta 
(Dikkat: HCN ve H2S) hacirri 0.5 ye inineeye kadar kaynat ıhr. Soğu.- 
tulan çözeltiye 3 damla (>/„ 5lik gümü ş  nitrat çözeltisi il ılve edilir. Bey-az 
veya sar ı nı s ı  bir çökelek v-eya süspansiyon C1--, veya I- iyonlarm ın 
varlığı nı  gösterir. 

4‘. Klor, bro ın ve iyodun 	y-anında te şhisi: 

a. :Birinci metod:- 	- 

Bıı  usul nitrik asidin oda s ı cakl ığı nda iyodür iyonlar ı m elementel 
iyoda yükseltgemesine dayan ır. Asit oldukça seyreltik oldu ğu vakit bile 
bu yükseltgenme gerçekle ş ebilir. .A.şı rı  miktardaki deriş ik nitrit asit oda 
sıcakl ığı nda bromür iyonlarm ı  elementel broma yükseltger. Klorür iyon-
lar ı  ise bu ş artlar alt ı nda bir .de ğ i ş ikliğe uğ ramaz: 
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Yapil ışı : 0.5 mi eritia siizüntinsii 10 ern boyunda. bir tiipe al ın ı r. 0..5 

rrı l karbon tekrakiorür ve 3 damla deri ş ik nitrik asit ilave e:dibi.. Çalkala-
rup duruılmaya b ı rak ı l ır. Karbon tetrakloriir faz ı nın menek ş e renk alma-
s ı  numuneıle iyodun varlığı nı  aösterir. E ğ er iyod bulurımuş sa renklennti ş  
karbon tetrakloriir tabakas ı  bir pipetle çekilerek uzakla ştırdı r. 0.5 ml 

taze CCI4' ilave çalkalann renklenirse bu tal ıaka yine at ı l ı r ve 0.5 

ral taze CCI4 ilave edilir. Ş imdi 1 da ııı ht deri ş ik nitrik asit ilave edilir N-(: 

tüp kuvvetlice çalkal al ın. CC14 faz ı  pembele ş iyo.rsa iyod henüz temizlena 
memiş  demektir. O zaman b ıı . renkli faz a•t ı lıp yeniden ayni miktar CCI4 

ilave edilir, (Bu. i ş lem. iyod temizlenineeye kadar tekra ı lan ı r.) Bilahare 
2 ml deri ş ik nitrik asit ilave ed.ilerek çalkalan ı r ve durulmaya b ırakı lır. 
13u arada CC1, raz ı  k ırmı zı  kahverengi veya turuncu olursa nun ı unede 
bro ın var demek:lir. 

Ş imdi 	faz ı  tarna ınen renk.siz oluncaya kadar ekstraksiyon tek- 
rarlan ı r. Çözeltide bro:mür kalmad ığ nı a kanaat getirilinee 3 damla °,/„ 5'- 
lik gümüş  ni-Irat ilave edilir. Aniden. beyaz bir çökele ğ in oluaurnu 
iyonlarnu belirtir. „ 

in ikinci eted: • 
Burada farkl ı  yükseltgelerin yükseltgerne potansiyellerinden yarar. 

Yapı lışı : 1 ml süziintüye 0.5 ml karbon tetraklorür ve birkaç dant-
la sodyıtin nitrit NaNO2 çözeltisi ilave edilip çalkalan ır. fazmda me-
nekş e bir renk iyodun meveudiyetini gösterir. E ğer numunede iyod var-
sa daha fazla NaNO2 ilavesiyle aç ığ a ç ıkan bütün iyod karbon tetra klo-
riirle çekilir. Çiizelti en sonunda birkaç dakika kaynat ılır ve so ğutulur. 

Tekrar 0.5 nıl CCI, ilave edilir, 2 damla klorlu su kat ılarak kuvvetle 

çalkalann ve durulmaya b ı rak ı lır. CC14 faz ı  kahverengi olursa brom var 
demekfir. 

iyod ve brıma bulunmuşsa klor aramak için bunlar ı n uzakla ştırılması  
lazımdır. Eritiş  süzüntiisünden 0.5 ml al ını r. 3.5--4.0 ral y-e seyreltilir. 0.2 
mi derisik 112S0., katılarak sitlendirilir. 30 mg kadar potasyum persülfat 
ilave edilerek 3-4, dakika kayriat ıhr. Karışı m soğuduktan.. sonra birkaç 
damla °„,;) 5'lik Gümü ş  nitrat çözeltisi ilave edilir. Beyaz bir çökelck veya 
süspansiyon C1.-- ün varl ığı nı  gösterir. 

e. 'Üçüncü metod: 

lialojenür iyonları  aranacak çiizeltiden 8-10 damla bir tüpe al ınır 
üzerine 5 damla 0.1 M potasyum perrnanganat ve 5 damla. 6 N nitrik asit 
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ilâve edilir. Tüp 1-2 d.akika dayandı  çalkalan ır. 5-6 damla karbon sülfür 
ilâve edilir. Tekrar 2 dakika çalkalanarak durulmaya b ırak ı l ı r. Takriben 
15-20 mg oksalik asit ilâve edilir Yine iyice çalkalamr. liipteki karbon-
sülfür tabakas ında kırm ı zı  kahverengi bir renk bromu veya bromla bir-
likte iyodu gösterir. E ğer sadece iyod varsa CS, tabakas ı  mor renk göste-
rir. Eğ er CS2 tabak:as ı  renksiz kallyorsa iyod da brom da yok demektir. 

Eğer karbon sillfür tabakas ı  kırmı z ı  kahverengi olursa 2 damla allil 
alkol ilâvesiyle karışı m çalkalamr. E ğer renklenme sadece hromdan ileri 
geliyorsa renk kaybolur, larom ve iyoddan ileri geliyorsa menek şe veya 
e ırguvani bir renge dörni şıir, 

Ş imdi üstteki sulu fazhir damlal ıkla ba ş ka bir tüpe aluur Bu k ısım 
eğer varsa sadeee klorür iyonlarm ı  havidir. Buna 2 damla deri ş ik nitrik 
asit ve 3-.4 damla °,/,' 5'lik gümüş  nitrat ilâve edilir. Beyaz bir çökelak ve-
ya süspansiyon klorun varl ığı na delildir. 

d. Klor, brom ve iyinin serbest halojerı c çevirme 

Bile ş iminde klor. brom ve iyod bulunan ve uçueu ol ınayan organik 
bileş ikler sodyum karbonat veya magnezyum karbor ı atla karış t ırthr ve 
ı s ıtı lı rlarsa ıs ı ya dayan ıkl ı  sodyum veya magnezyum halojenürler olu-
ş ur. B ıi art ığı n kromik asit- sülfürik asit kar ışı m ı  ile' ıs ı tılmasiyle serbest 
halojenler olu ş ur ki bunlar gaz faz ında te şhis edilebilirler. flalojenlerin 
gaz fazinda te şhisi için Tio-Mielıler ketonu çok duyarl ı  bir reaktiftir. 
Renk reaksiyommun kimyas ı l için Bölüm. 6. 1023-ye Bak. 

Yap ılışı : 

Az bir miktar sodyurn karbonat (10 mg den fazla olmamah) bir mik-
ro deney tiipiine konur. 'Üzerine bir damla test çözeltisi ilk ı-e edilir ve çti-
zeki bultarla ş tırılarak uzakla ştırd ı r. Karışı m kızdırdı '. -ve soğutulduktan 

. 

sonra 4 damla kromik asit-sülfürik asit kar ışı m ı  ilâve edilir. Tüpün ağ zı  
belirteç emdirilmi ş  süzgeç kâ ğı dı  ile örtülü'. Ve s ıcak bir su banyosuna 
yerleş tirilir. Belirteç kâ ğı d ı nda mavi bir leke pozitif sonuç say ıhr. 

Belirteçler: 

1. Tio-Miebler ketonunun benZendeki °,7"a" l'lik çözeltisine hat ıram§ 
süzgeç kâ ğı tları  havada kurutulur ve karanhk yerde saklamr. 

2. Kromik-sii.lfürik asit kar ışı ma Potasyum bikro ınatın sülfürik 
asitteki doy ınu ş  çözeitisi haz ı rlan ı r ve bılharları  (1) de haz ı rlanan:reak-
tif kâ ğı d ı  ile reaksiyon vern ıcyineeye kadar ismin. Kar ışı m.da bulunma-
s ı  muhtemel kloriir es.erlerini uzakla ş t ı rtrı ak için bu. ün işlem mutlaka ya-
p ılmal ı d ı r. 
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FlOrür aranm.as ı : 

a. Küçük bir den.ey tüpiine 15-20 ıng lantan kloranilnitrat (2,5- 
dikloro-3,6-dihidroksi-p-benzokinonun lantan tuzu) konur. ş imdi sıra 
ile 1-2 mi su ve 5 damla 6 M asetik asit ve 5-10 damla sodyum eriti ş i sü-
züntiisü ilave edilir 10 dakika içinde pembe veya eflatun bir rengin te-
ş ekkülü flor için pozitif bir sonuç say ıl ır. 

b. Titanat iyonlann ı  havi bir çözeltiye hidrojen peroksit ilave edi-
lirse sarı  renkte pertitanat iyonlan olu şur. Bu sar ı  çiizeitiye floriir iyon-
lan ilave edilir Tİ F3-2 kompleksierinin te şekkülü dolarsiyle sar ı  renk 
kaybolur. 

Tİ O++ 4- 11,02 	11,0 	T10.-- --I- 4H+ 
sarı  

TIO4 	6F- -I- 211+ --> TIF,-- 	H20 
renksiz 

Yap ılışı : 

iki tüpten birine 0.2-0,5 ml sodyurn eriti ş i süzüntüsü diğerine ayni 
miktar danut ık su konur. H,çr iki tüpe birer damla deri ş ik sülfürik asit, 
bunu takiben 2-3 damla % 31iik hidrojen peroksit çözeltisi ye her iki tü-
pe de birer damladan ba şlayarak titanat belirteei 13u. ilaveye 
boş  kontrol tüpünde sar ı  renk görülüneeye kadar devam edilir. Her iki 
tüp beyaz bir zemin üzerine tutularak kar şı laşt ırılır. 

Belirteç: 

150 mg titan amonyum floriirve 350 mg amonyum sülfat 2.5 ml süt-
Birik asitte çözüliir. 7.5 ml daha sülfürik asit ilave edilerek su ile 1.00 mi 
ye tamamlamr. 

' 	 . 	 • 	 - 

c. Eritiş  süzüntiisiinde florür iyonlan doymak' CaC12 çüzeltisi ile 
CaF2 şeklinde çöktürül. erek te tannıabilir. 

d. Florür için çok duyarl ı  •bir rea.ksiyou da zirkonyum alizarinatla 
olan reaksiyondur. Zirkonyu.m tuzlan. mineral asitli çüzeltide •alizarinie 
kırmızı-menekşe renkli ürünler verirler, Florürle etkile ş irse bu renk say ıya 
döner. 

Zr+4 	-I- 4 Aliz--> 

Zr(Aliz), 4- 6 F 	—> ZrF6-- -I- 4 Aliz-. 

kı rrn ı zı rrieriekşe 	 sarı  

Yap ılışı : 

0.2 ral eriti ş  süzüntüsü asetik asitle asitlendirilir, kaynat ı l ır ve soğ n-
tulur. Bir damlas ı  zirkonyurn ka ğulına damlat ıhr Kırmı zı  kar-
ğı tta sar ı  bir leke fiorür bulundukanu gösterir. 
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Itelirteç kâ ğı d ı : \ lizarinin ",, 1 'Ilk alkollü çözeltisinden 3 ınl, zir-
konyn ı n klorür veya nitrat ı n °,,', 04'liik çözeltisinden 2 mi kar ış t ı rd ı r. 
Serif, halinde kesilmi ş  siizgeç kâ ğı tlar ı  bu kar ış  ıı nal ı at ı r ı larak kurutult ır. 
Kullambnadan önce ('/,' 50'lik asetik asitten bir damla ile ı slat ıhr. 

4.5. Oksijen aranması : 

Çok keskin k ırmı z ı  renkli hir bileş ik olan demir-3-hekzatiosiyano fer-

riat (Ferrox) hidrokarbonlarla. bunlar ı n halojenti türevlerinde çözünme-
diğ i halde oksijen ve kükürt ihti şva eden bile ş iklerle azotlu 
çoğ unda çöziinür. Butes-t (Grup N) çöziiniirlük s ın ı fma giren bile ş ikler-
den deriş ik sülfürik asitte çözünen hidrokarbonlarla oksijenli bile ş ekleri 
farklan.d ı rmada çok kullan ı lı r. Orne ğ in, eterlerin fonksiyonel grup test-
leriyie te ş hisi çok güç oldu ğundan Ferrox testi eterleri hidrokarhontardan 
ay ı rdetmede ba ş ar ı  ile kullan ı labilir. 

Yapı l ışı : 

Küçük bir billur. demir-amonyum sülfat ve bir batar potasynn ı ro-

danür 7-8 em lik küçük bir tüpe konur. Tüp iyie,e kurutuimu ş  olınalıd ır. 
Batarlar kuru bir cam çubukla ezilir. Cam çubuk üzerine yap ış m ış  bulu-
nan reaktifle birlikte ba şka bir temiz tüpe al ını r. Oksijen aranacak s ıvı -
dan 2-4, damla çaıbuktan a ş a ğı  s ı zacak ş ekilde damlat ı lı r. Karışı m karış -
t ırı tır. S ıvı  tuzu çözer ve e ğ er bile ş ik oksijen veya kiikiirt ihtiva ediyorsa 
k ı rm ı zı  veya k ırmı z ı -menek ş e bir renk görülür. ilidrokart ı onlar ve halo-

jenli türevleri negatif sonuç verirler., 

Not 1: Kat ı  numunelerin s ı cak benzende,Yeya safla ş t ır ı lmış  CCI, deki 

doymuş  çözeltileri Benzen ve CCI, de yeterince çözün ıneyerı  
kat ılar oksijen ihtiva etseler bile negatif sonuç verirler. 

Difena eter, alkii-naftil eterler, trifenil karbinol gibi yüksek molekül 

ağı rl ıklı  bile,ş ikler de pozitif sonuç vermezler. Baz ı  esterler (örne ğ in di-

metil oksalat) de bu testi verm.eiler. Alkilananter hariç denenmi ş  olan 
azotlu bile şekelerin ço ğu bu testi verir. Bunun için dal ı a önce azot ve 
kiikürtü aramal ıd ı r. 

Not 2: Demir a ın.onyurn sülfat yerine demir-3-kloriir 

4.6. Fosfor arartınast: 

1. Nurn ımede fosfor varsa sodyum eriti ş inde fosfin kokusu duyulur. 

2. 1 mi sodyum eritiş  siizüntüsüne ml deriş ik nitrik asit ilâve edi-

lir ve 1 dakika kaynat ıhr. 'Füp so ğut-ukr ve e ş it hacim amonyum molilı-

dat belirteci ilâve edilir. Kar ışı m 40-50"de bir süre tutulur ve so ğuma- 
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ya bırakı lır. Eğer fosfor varsa amonyu ın fosfomolibdattan ibaret billuri 
sarı  çökelek ayr ıl ır. 

3. Fritiş  yapmadan ilk numuneden de fosfor aranabilir. Bu takdi ı-de 
bileş ikteki fosfor do ğ ru.dan sodyum peroksitle yükseltgenir. 

20-50 ıng 11111M111110 bir nikel krözede 3 gr sodyum peroksitle kar ış tı -
rıhr. Kröze önce hafif sonra kuvvetli olmak üzere küçük bir alevle kröze 
içindekiler eriyinceye kadar ı sıtı lır. Eridikten sonra 10 dakika daha ı s ıt-
maya devam. edilir. So ğumaya bırakılı r. Soğuduktan. sonra kröze içinde-
ki karışı m su ile al ın ı r ve süzüliir. Süzüntü.ye  biraz çokca deri ş ik nitrik 
asit ilâve edilir, ve yukarda yap ıldığı  gibi amonyum molibdat belirteci 
ile denenir. Sar ı  bir çökelek fosforun varl ığı n ı  belirtir. Ş ayet nu ınunede 
arsenik varsa yukardaki şartlarda onun da arsenata dönü şeceğ ini daima 
gözönünde tutmak gerekir. 

4.7. Arsenik aranntan : 

1.2. E ğer numune.de arsenik varsa Lassaigne denemesi yap ılırken 
tüpün. d ıivarlarında koyu gri. arsenik aynas ı  oluşumu görülür. Ayr ıca eri-
tiş  siiziintüsiinde de hidroklorik asitle asitlendirildikten sonra 112S le sa-
rı  arsenik trisülfür çökele ğ i 'verebilecek -miktarda arsenik bulunur. 

3. Yükseltgen eriti ş le arsenata çevrilebilir. 

Yap ılışı : 

Numune 2 kı sı m sodyurn karbonat ve 1 k ısım sodyum peroksitle 
ynkarda fosfor 	anlatıldığı  gibi eritilir. Erimi ş  kütle su ile al ırni,; sü- 

seyreltik 11C1 ile asitlendirilii. S ıcak çözeltiden. hidrojen sülfür 
Arsenik sarı  arsenik sülfür halinde çöker. 

4_8. Antimon: 

Eritiş te tüpün çeperinde antimon. aynas ı  görülebilir: 

2. ArSenikte anlat ılan şekilde çalışı hrsa 	sonda turuncu antinaon 
sülfii.r çöker.:- 

4.9. Clva aranınası::' 

1. Numune uzun bir deney tiipünde sudlu kireçle birlikte ı s ıtıhrsa 
tüpiin..çeperlerinde ÖTICe bir eı v-a aynas ı  daha sonra da üst k ıs ımlarda cı -
va damlaları  görülürse. c ıva var demektir.' 
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B() Li41 s • 

ÇOZVNİIRLCK 

5.1. Çözünürlüğün analizdeki yeri: - 

Bundan önceki bölümler& maddenin Hsafiat,mr ılmas ını , bile ş ik-
te bulunan. clementlerin te ş hisini ve iin denemelerle elde edilen bilgileri 
gördük. Bu bölümde ise bilinmeyen maddenin -seçilmi ş  birkaç çözücüde-
ki çözünürlüğünü ve birkaç. asit-baz indikatörüne kar şı  davranışı n ı  esas 

alarak belli bir s ı n ıfa yerle ş tirmeye çal ış aca ğı z. Pers saatlerimizin azl ığı  

organik bir bile ş iğ in asit-baz karekteri ve çöziinMedeki davran ışı nı ,' esas-
lar ı  üzerinde fazla durma ın ıza müsaade. etmiyor. Çok etrafl ı  bilgi için. aş a-
ğ,ıdaki literatüre miiracaat edilebilir*. Böylece çözlicii etkisi, ba ğ  tipleri 
ve ba ğ  kuvvetleri, asit-baz indiiktif etki, resonans, elektrone-
gatiflik, dipoller, assosiye sistemler ve di ğer etkenlerin çözürıürliik üze-
rindeki etkisi hakk ında daha geni ş  bilgi. edinilebilir. 

5.2. Genel çözünürlük kuralları : 

Bir çözdü (kar ışı m) deyimi ile ifade edilebilen basit bir sistem 
değ ildir. Çözünürlük hem çözüeü hem çözünen taraf ından uygulanan mo-
leküller aras ı  veya iyonlar aras ı  kuvvetlere dayanir. Bir, maddenin bir 
diğerinde çözünebilmesi için her ikisinde de baz ı  bağ lar gev şemeli ve çö-
zünenin iyonları  veya molekülleri ile çözileiiniin niolekülleri aras ında yeni 
ba ğ lar oluşmal ı dır..- • 

Çöziieülüğüne dayanarak bile ş ikleri s ın ıfland ırmak için kullandığı -
/Tuz çözüeüler ba ş l ıca iiç tanedir: su, etil eter ve deri ş ik sülfürik asit ayr ı -
ca suda çöziin ıneyen bileş iklerin polarlığ nu ve s. udaki çözünürlii ğ iinü ar-
tırmak için de asit ye bazlar ı n suhr çözeltilerini kullanırız. 

* Audreetk and :Kleinberg, Non-aqueous Solvents (N.Y.,Wile'y 1953): Ferguson, elec-

tron strueture of organic molectde's Prentice-Hall 1952), Inkold, Structure and 

mechanism in organic chemistry: (Ithaca N.Y. Cornell University Press 1953), Ketelear, 

Chemical Constitution, (Houston: Elsevier 1953), Wheland, The Theori of Resonans; (N.Y. 

Wiley 1944): Luder and Zuffanti, The Electronic Theori of Acids and %ses N.Y. 1916). 

Beli, Acids aud Bases quantitative behaviour (N.Y. Wiley 1953. 
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Moleküler yap ı  ve etkile ş meler: 

Bir bile ş iğ'in verilen bir' çöziieüde çözünebilmesinin veya çözünme-
mesinin sebebini anlamak için kimyasal ba ğ  einslerinin karakterlerini 
hatırlamakta fayda vard ır. Bildiğ imiz gibi (iyonik bağ) elektron ah şveri-
ş iyle olu ş ur. Organik bileş ikler aras ında iyonilç. bağ lı  olanlar pek aZd ır. 
Bunlar: Organik asitlerin metal veya amonyn ın tuzlan, fenollerin, enol-
lerin, tiofenollerin, merkapta ıdann ve alkollerin metal tuzlan, aminlerin 
asitlerle ve sülfonik asitlerle verdi ğ i tuzlard ı r. 

' 7 

' KOvalent bağ  elektron ortakl ığı na dayanan bağ dır ve, organik kim-
yada büyük önemi olan ba ğ  cinsi budur. Kovalent bağ  her iki atorr ı Jan 
birer elektronun ortakla ş masiyle o/uş abildiğ i gibi iizerinde bir ortakla ş -
man ın elektron çifti bulunan bir atomun bunu elektron aç ığı  bulunan bir 
atorn veya iyonla ortakla ş masiyle de oluş abilir, veya iki atom hem si ğ -
ma hem de pi ba ğı  yapabilirler. 

Kovalent bağ larm karakteristik bağ  uzunluklan, bağ  açılan, ve bağ' 
sağ lamlıklan vard ır. Yine her kovaleut ba ğan belli bir polarl ığı  da vard ır. 
çünkü ba ğı  oluş turan elemen.tlerin elektron ilgisi (elektror ıegatifliğ i) ba ş -
ka başkad ı r. Bağ lanan atomlann elektronegatillikleri ne kadar çok fark-
.h ise, bağ  o kadar fazla polard ır. 

Organik moleküller çok de ğ iş ik say-ıda atomdan olu ş abildiğ inden ve 
bu atornlan bir arada tutan ba ğ lar' da çok değ i ş ik karakterlerde olabildi-
ğ inden polarbklan da çok de ğ iş ik Olabilir. Bir çözücünün polarl ığ inı  en 

belirleYen ölçü dielektrik Dielektrik- sabiti yükSek :olan. (su) 
ğ ibi s ıv ılan polar çözücü, dielektrik sabiti küçük Olan (Cici) gibi çözüeü-
leri de apolar çöziicü olarak kabul ediyoruz. 

Çok- polar çözüeüler iyonik veya çok polar kat ı ları  çözmeye yatk ın-
d ır,4.akat polarl ığı  çok zayıf olan kat ılan çözemezler. Aksine zay ıfça po- 

' 'lar çözileiiler de zayı f (az) polar kat ılan çözmeye yatk ındır, fakat iyonik 
veya kuvvetle polar bile ş ikleri çözmeye -yatk ı n değ ildirler. Molekül a ğı r- 

. • likları  bakımından bir birine yakla ş an bileş ikler debirbirinde çözünürler. 
• , Birbirine benzeyenler birbirinde çiizünürler anlam ına gelen (Simila Simi-

libus solvtıntur) Latince deyitninin kayr ı a ğı  buradad ır. örneğ in ınetila-

min suda, 7naftalin nitrobenzendeçiiziinür. CS2 ve M, her oranda, suile 
alkol her oranda kar ışı r. Buna karşı l ı k sulp parafin (molekiil a ğı rlıkları  
çok farklı  oldu ğundan) petrol eterinde çözünn ıez. Bu etkenler ço ğukez 

birlikte ya birbirlerini zay ıflatarak veya destekleyerek çözünürlii ğ ii etki-
!erler. 
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Bir katı  bir srv ı da çözii ııı lüğ ii zaman, kat ılım molekiilleri veya iyon-

ları  birbirinden ayr ı lmalı  ve çözücü molekülleri aras ınd.a da ğı lmış  bulun-

malıdı r. Çözinc ıme sı ras ında tı pkı  bir kanun" eritnesinde veya bir s ı vının 

huharla ş nıasında olduk- ıl gibi çözüneeek maddedeki ionlar aras ı  veya mo-

leküller aras ı  kuvyetleri yenmek için bir enerji gereklidir. Kat ı nın parça-

cıklar ı  aras ı ndaki çekıncleri yenmek içi ıı  gerekli olan bu enerji kat ı  ve s ıvı  
molekülleri arasmda yeni haklar ın olu ş masiyle sal ınacak enerjiden 

mr. ÇÖZÜCÜIIÜT1 molekiilleri de birbirinden uzakla ş malıd ı r ki katı  aralar ı - . 
na dak ı labilsin. Eker kat ıda ve s ı vı da nacveut haklar ı  çözmek için gerekli 

cnerjilerin. topla-m ı  çöziinii ve çözür ıen inolekülleri aras ında yeni bakla-

rm oluşmasiyte saimabilecek enerjiden. daha biiy-ükse madde çöziinme-

yeeektir. Mademki apolar veya zay- ıf polar ınoleküller çok zay ıf ba ğ larla 

bir arada durmaktad ır, bu 'tip kanlar yine ayn ı  tipteki çözüeülerde çii-

zünme ekilimindedirler. Çünkü her iki tarafta da çözülecek kuvvetli 

bağ lar yoktur. Örne ğ in benzen eterde çözünür (kar ışı r) çün.kü benzen-eter 

bağ lannın ohiş masryle açıkfa ç ı kacak enerji benzen-benzen. ba ğ lar ı nı  veya 

eter-eter ba ğ ları nı  bölmeye yeter. Buna. kar şı l ı k benzeri suda çözünmez 

çünkü benzen.-subaklann ın oluş masiyle aç ığ a ç ıkacak enerji ber ı zen-ben-

zen haklar ın ın çözülmesi için gerekti enerji ile su-su haklar ının çözülmesi 

için gerekli enerjinin toplarnmdan çok daha azd ır. 

5.3. Çözünürliik st ınf/arına genel bir bakş . 

5.3. a. Suda çöziinürliik 

Su dielektrik sabiti fl0 alan polar çözricii niteli ğ i ile Polarlığh 

mayan alkanlar (hiclro karbonlar) alkenler (olefir ı br), alkinler (asetilen-

ler), ve benzonoid bilc ş ikler için çok kötii bir çöziieüdür. Moleküle bir ha-

loj enin girmesi de polarl ığı  hissedilir ölçüde de ğ iş tirmez. Tersine molekül 

ağı rlığı nı  artıracakındarı  sudaki çözünürlü ğü azalt ır. Tuzlar ise çok po-

lar daha do ğ ru deyinde iyonik yap ıda olduklarından suda pek çok çözii- 
nür. Diker bile ş ikler bu iki uç arasmda yer ahrlar. 

Aminler ve asitler nötral bile ş iklerden fazla çözünürler. Aminlerin 

bu beklenenden fazla olan çözünürlükii muhtemelen st ı  ınolekülleri ile 

hidrojen ha:fflan ile ba ğ lanarak kompleksler te ş kil etme yatk ıııı hk ından-

dır. Bu izah aininlerin sudaki çözünürlü ğünün bazlıklar ı nm azalmas ına 

paralel olarak azalmas ı  ile de uyu ş um halindedirler. 

Molekülde hidrokarlı on kısnu küçüldükçe sudaki çözünürlük artar. 

Fonksiyonel gnıplann sayısı  ço ğaldıkça yine sudaki çözünürlük artar. 

(Butirik asitle süksinik asit ve tartarik asidin çözünürliiklerini mukayese 

ediniz.) Sudaki çözünürliikii art ıran. vazifeli gruplar bilhassa azotlu ve 

70 



oksijenli fonksiyonel gruplard ır. Oksijen ihtiva eden baz ı  muayyen bile-
ş iklerin hidrat te şkil etme eğ ilimi suda.ki çözünürliiğün artmas ına yar-
dım eder (örneğ in kloralin a şı rı  çözüniirlüğ ii) 

Tablo 5.1 

Bazı  arnialerin bazlik sabitleri 

Arninin Adı  10"K b Aminin Adı  10."Kb 

Anilin 4 Arıdil' 4 
N-Metil Anam 7 0-Kloranilin O . 05 
N, N-Dimetilanilin 11 ın-Kloranilin O . 3 
o-Toluidin 3 p-Kloranilin 1. 5 
m-Toluidin 5 o-Nitroanilin O. 0004 
p-Toluidin 12 nı-Nitroanilin O. 03 
o-Fenilendiamin 3 p-Nitroanilin O . 001 
m-Fenileudiandn 8 Benzidin „ .- O. 007 
p-Fenilendiamin 110 Difenilamin O . 0007 

„ 

Nitro grubu da halojen gibi sudaki çözünürlükii ı  hemen hemen hiç 
artırro ıtz. (Azotta ortaklanmam ış  elektron. çitti Yok). 

Fonksiyonlu grup sayiS ı  ayni olmasına rağı rıen izomer bile ş iklerin 
sudaki çözünfirlüğü de karbon zincirinin.dallamm ş  olmasmdan. büyük 
ölçüde etkilenir. Dallanma ın ış  d.üz zincirli iznnı erler dallanmış  izomerlere 
k ı yasla daha az çözünür. 

Çözünmeye bir fenil grubunun yapaca ğı  etki bir butil grubun yapa-
cağı  etkiye e ş it gibidir. 

Fonksiyonel grubun rnolekül içindeki yeri de ;çözür ıiirliiğü etkiler. 

Bu durum izom.erik pentanollerin, su ılaki' çözünürliikleriude ;aç ıkça 0- 

rülmektedir. Hidroksil grubunun birinci karbondan ikinciye kaymas ı  su-

daki çözünürlii ğü iki kat ına ç ı karmış tır. Hidroksil.grubunun.üçiincii kar-
bona kaymas ı  ise çözünürlüğü iki katından daha, da fazla, art ırmaktad ır. 
Her iki tip etkinin birbirine eklenmesiyle çözünürlük çok fazla artmak-
tad ır. (2-metil-2-butanol de oldu ğu gibi). 

Tersiyer alkoller suda normal pri ıner alkollerden hemen hemen 5 
kat fazla çözünmektedir. 

Çözünme s ırasında çözünen maddenin moleküllerinin çözilcü içine 
diffüzyorm bir s ı v ı nın baharla ş masun and ı ran bir olay-d ır. Eğer Tablo 

5.3.teki alkolleriu kaynama noktalar ına dikkat edecek ve ayn ı  alkollerin 

çözünürlüklerini kar şdaş t ı racak olursak her grup ta dü ş ük kaynayan al-

kolün en çok çözünen alkol olduğunu görürüz. 

Molekülde bulunan karbon atomlar ının saydarma dayanarak çözü-
niirliik tal ı rrı i ıaleri s ıv ı larda oldukça ba ş anh oldu ğu halde kat ılarda daha 
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Tablo 5.2) 

Pentauollerin sudaki 

Adı  
. 

Formülü ÇOı üriiirlük Kaynama Nok. 

Primer 
1-Pentanol CCCCC-011 2 . 36 138 
3-Metil-l-butanol CC(Clis)CC-011 2 . 85 134 
2-Metil-l-butanol CCC(C113) C-011 3. 18 120 
2 . 2-Dinıetil-l-propanol cc(cır,),c-on 3 .74 113 
Sekonder 

2-Peutanol CCCC(011)C 4 . 86 120 
3-Pentanol CCC(011)CC 5 . 61 116 
3-Metil-2-butanol CC(C113)C(01I)C 6 . 07 114 
Tersiyer 

2-Meti1-2-butanol CCC(C11,)(011)C 12 .15 102 

çok yandmaktad ır. Çünkü kat ı  hal çöziinme olay ının tamamlanması  sı -

ras ında yenilmesi gerek.en daha büyük ve daha karma şı kmoleküller ara-
sı  kuvvetleri içermektedir. E ğer iki kat ın ı n erime ı sıları  ayni ise bunlar-
dan erime noktas ı  düşük olan verilen herhangi bir. çözüeüde daha fazla 
çözünür. Ayni ş ekilde eğ er iki kat ınin erime nektalar ı  ayni ise erime Ilmi 

küçük olanı  daha çok çözünür. Tablo 5.4'te dibazik asitlerin hem erime 
noktalar ı  hem sudaki çözünürlükleri verilmi ş tir. Görüldü ğü gibi diprw. 
tik asitlerin karbon say ısı  tek olarılarm çözünürlüğ li; fazla, karbon sayısı  
çift olanlar ın azd ı r. 

Eğer bir bile ş ik eis-trans izornerisi gösteriyorsa eis- şeklin erime nok-
tas ı  daha düş ük çözünürliiğ ii ise daha yüksektir. 

. Baz ı  bileş iklerin sudaki çözünürlüğ ii de suda çözünebilen ürünler 
vermelerine dayanır. Asit halojeniirleri ve anhidridlerinin küçük molekül 
ağı rlıkları  olanları  bile suda çok az çözündii ğ ii lıalde:zamanla hidrolizle-
n.erek suda çözünen. ürünler verirler. Çözünürlük tayininde bu noktay ı  
hatırda tutmak gereklidir. 

Tablo 5.3 

Diprotik asitlerin sudaki çözii ı  lüğ u 

Adı  Formülü. Çözünürluk Erime Nok. 

Oksalik 1100C - C0011 9. 5 189 
Malonik 1100C - CH2-00011 73. 5 135 
Süksinik 1100C(C112)2 coon 6. 8 188 
Glutarik 1100C(C112)3 C0011 64 97 
Adipik 1100C(CH,), C0011 2 153 
Pimelik 1100C(C112)5 C0011 5 105 
Süberik 1100C(C112),, C0011 O .16 144 
Aı elik 1100C(CH,), COOH O . 24 107 
Funıarik (trans) 1100 C(C11), COOH O . 7 300 
Maleik (els) HOOC(C11), C0011 75 130 

20°C de 100 gr sudaki çözündrIük. 
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5.3.b. Eterde çözünürlük 

Güçlii bir çöziicii. olan eter sudan ba ş lı ca iki önemli no.ktada ayr ılı r. 
Birincisi suyun 80 olan dielektrik sabitine karsm eterinki 4.3'tür. „ 
eisi 	.m..olekülleri.assosiye olduklar ı  halde 4'. ter ınolekülleri assosiye. de- 

: 	• 
ğ ildir yani. aralar ında hidrojen ba ğı  yoktur. 

Eter tuz gibi iyonik Yap ıdaki maddeleri çöze ınez, çünkü eterin zay ıf 
;olan dipol etkisi tuzlarda anyon-katyon aras ındaki elektriksel çekimi 
yeneınez ve iyot' -örgiisünü çözemez. Eter rnoleküliin.ün oksijen' atomu ..„ 
,iizerindeki negatif elektrostatikyük azd ır fakat bu yiik eter. moleküliinün 
. (kuvvetli dipolkarakterdeki) pOzitif uçta hidrojeni olan moleküllerle hid-
rojen ba ğı  -yapmas ı na yetecek güçtedir. Örne ğ in: bir benzoat -esterinde 
safs ı zlık olarak bulu.nan benzoik asidi tızakla ş tırmak için hekzandan ar-
darda billurlandırma bizi sonuca götürmedi ğ i halde, hekzana % 5 ora-
nında eter iblvesiyle sonuca ula şı hr. Çünkü çözücü.deki eter kuvvetlipo-
lar bile ş ik olan benzoik asidin l ı idrojen ba ğı  ile etere ba ğ lanmas ına ve ana 

çözeltide kalmas ına sebep olur. 

Suda çözünen bir bile ş iğ in eterde 	çözünmemesi bile ş ikteki 

fonksiyerael gruplar ın sayısına ve niteliğ ine bağ lı d ır. Bile ş ikte çok polar 

gruplar varsa eterde çözünmeyebilir. Ön ıeğ in aıninlerin ve organik asit-

lerin tuzlan eterde çözünmez. 

iyonik yapı da olmayan bile ş iklerden's'a ıleee bir fonksiyonel grap 
ihtiva edenler eterde çöziiniir.. Fonksiyonel grup say ısı  artt ıkça eterde, 

çözürı iirliik azal ı r (Şüphesiz s ıı daki çözünürbikte artar). 

. Suda çöz.üameyen birçok organik bile ş ik eterde çözüniir, Bu yüz- . 
den bir bile ş iğ in eterde çöziin ınesi ş ayet 	su da çözünmüyorsa 

sm ıflarubrılmasmda bir ölçü olamaz. Ş imdi; eğer bir madde hem 
s-u.da hem de terde çözünüryorsa biiyük bir yakla şı mla, 

1- iyonik yapıda değ ildir. 

2-- Be ş  •veya daha az karbon. ihtiVa etmektedir. 

3.- ,llidrojen ba ğı  da yapabilen pplar bir f ıı nksiyonel grubu bulun-
maktadı r:. 

4,- Bir- taneden daha fazla kuvvetli polar fonksiyOnel grubu olamaz. 

B ıı -nlar Tablo 5.6'daki S, grubu bileş ikleridir.. • 

E ğ er bir madde suda çiSzünür de eterde çözünmezse 1- iyonik yap ıda 

olabilir. 2- 4 taneden daha fazla olmayan bir karbon zincirinde iki veya 
daha fazla polar fon.ksiyonel grup ihtiva edebilir. (S2 grubu) Ş üphesiz her 

kaidenin istisnas ı  olabileceğ i gibi b-urada da vard ır. 
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Ticarette saman eterlercle safs ız ıı k olarak bulunan alkol ç.öZücii özel-
liklerini etkileyebilir. 

5 3.c.. Hidroklorik asitle. çözünürlük : 

Küçük molekül a ğı rlıkl ı. aminler suda çözünürler ve bu yüzden Si 
S2 grubuna girerler. Suda çözünmey-en aminICrin suda çözünür.hale•gel-
rnesi sulu faza innla ş .m ış  olarak çekilinesiyle mümkündür. Aminlerin baz-
lığı . azot üzerindeki ortakla ş manaış  elektron çiftinin varl ığı ndan ötürü-

dür. Bu yüzden, bir aminin baz olarak gücü bu elektron çiftinin bir asitle 
reaksiyon verme yetene ğ iyle ölçülür. -,Aminlerde azota ba ğlı  alkıl ve 

gruplarımn elektron salma veya elektron çekme e ğ ilimleri aminin 

bazlığı nt tayin eden en önemli faktördür". Bunun sonucu olarak arninleri 
bazl ı k gücüne göre'ay ırmak mümkün olur..1.2 N Hidroklorik asit çözelti- 
sinde iyonik tuz verebileeek kadar güçlü baz alan. aminler (B) grubunu ;,.. 
olu ş tururlar. 

B -1-..HC1 	Bil+ 

B 4- 	--> 	1120 

1.2 N. hidroklorik asitle,yeaks4mn •ver ıneyeeekkadar,zarf baz olan 
aminler bu sımflamada:(13) grnbunun d ışı nda kalır ve. yan ıltıcı  olabilir. 
Bunun için e'ğer element analizinde azot bulunmu ş sa nurnünenin çözii-
niirlük sındmı .saptarken daha deri şik asit çözeltisine kar şı  reaksiyonn. da 
denenmelidir ',Bn tip bile ş ler çözüniirlü.k s ın ıfına girer.. 

Alkil kökünün. elektronegatifli ğ i hidrojeninkinin hemen hemen ay.' 
mdı r, dolayasiyle alkil aminlerirı  lı azlığ t.da amonya ğı nkine yakındır. Bu-
nunla 1,raber alkil. kökliaznt atornunu az da olsa negatifle ştirir yani al-
kil kökü azot iherindeki elektron çiftini.hidrojenden daha az çeker (ve-
ya biraz daha'fazla iter). Sonuç olarak alkil aminler antonyaktan..a şağı ,, • 
yukarı  25 kat daha kuvvetli bazlard ı r. Kb değ erleri; antonyak için 1.8 X 
10-2, ınetil amin. için 4, 4 x 10', dimetil arain için 5.1 x 1.0-4 etil arnin. 
için 4.7 X 1.0-4 ve dietil arnin için 9.5 X :10->4'. 

•Glirüldü ğü alkil aminlerin Kb değerleri 10-4 mertebesindedir. Aril 
arninlerin de ğ erleri ise 10- 10 biiyiiklük s ın ıfındandır. Anilinin bazlığı  

metil aminin bazlığı nın milyond.a biridir. Aril aminlerde azot üzerindeki 
ortaklanummi ş  elektron çifti aromatik halka ile rezonansa'(mesomeriye) 
girer. (Hem serbest amin he ın de konjuge asidi olan katyon bütün ara-
matik bile ş iklerde olduğ u gibi mezomerdir) 

Bu sebepten bir prntonun bu elektron çiftine ba ğlanmas ı  çok zor-
la şı m ş , yani a ıninin bazlığı  çok azalmi ş t ır. 
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N(4-) 

H 

Arit aminlerde Azota ba ğ lı  aroMatik çekirdek <veya çekirdekler) 
üzerinde substitiientler olabilir ve bu .substit aent 'erin karakteri aZot üze-
rindeki elektron dolarsiyle aminin baal ığı eu çok fazla etkiler. E ğer 

sUhstitüent birinci snuftan isc yani halkava elektron sevkcden (amino 
metil ve metoksi gibi) bir grup ise aminin bazlığ e artar. Tanı  tersine eğer 

substitiient (--NH3+ --NO2 --N0,-- CO011, w-eya l ıalojen gibi) 
halkadan elektron çeken bir grupsa aminin:bazIn ğı  azal ır. Ancak burada 
bir istisnay ı  belirtmek gerekir: e ğer. substitiielıt amino grubuna göre orto 
durumunda ise substitüent ister birinci s ınıfitan i sterikinci s ını ftan olsun 

bazlığı  azal ır. Ş üphesiz elektron çeker gruplar amino grubunun 
bazl ı  `gitti elektron sabrı  grablard.l.'n çok dahailaz1 a azalt ırlar. Bu (orto et-
kisi)nin tatn ıinkar bir aç ıklanı asi Yap ılmamış t ır- 

Aril aminlerde subStituentlerin bu eleltrealegmt ıf etkilerin.e 
ten, hazan assosiasyon 	bazlığı -aZalt ı r. Iteta we para nitro a ı dlinlerde 
ve amino fenollerde moleküller aras ı  hidrojen bqğ lanı  oluş arak azot üze-
rindeki ortaklanmann ş  elektron çifti i ş gal edilmiş. b ıdunur. Bu bile ş ik s ı -
mflarmı n orto izomerlerinde ise kelat olu şur (ckelatian), 

Tabii aromatik halka amino grubuna lloğ rndan doğ ruya bağ lı  de-
ğ ilse, azot üzerindeki ortakla şmanuş  elektron çiftine halkan ın pi elekt-
ronlann ın olmayacağ-ından bazhk ve çüzünürlü ğii etkile- 
mez. örne ğ in: benzilamin suda çok çöziinür 	Lazlık. sabiti 2 >< 10-5 tir. 
Halbuki bunun izomeri olan toluidiulerin. bazl ık 	 b'yüklük 
sınıfındand ı r., İki aril grubunun azota do ğ rudan doğraya ba ğlanmas ı  ha-

lide ise bazik karakter tamamiyle kaybolur, Arainlerden ba şka baz ı  s ı -
nıflar da 1,2 N HC1 çöziiniir. Bunlar arasanda,l ı az ı  amino asitler, ami-
no fenoller amino sülfor ı  aminler ve balo lcetok.s,inderi sayabiliriz. 
RCONR2 tipinde baz ı  amidler de aSitte çöazar ı i.r. Binçok defa amfoter 
bileş ikler suda dipolar iyon Olarak bulunula" ve çözüiliirlükleri izo 
elektrik noktan ın her iki yanında artar. 

5.3.d. Sodyn ın Hidroksitte çöziiniiriiik : 

Suda çözünıneyen lıileş iklerin iyonlamanbrak suda çözünür hale 
getirilmesi için bir bazla etkile ş tirilir. Asit knavvatli ise reaksiyon için za- 



yıf bir baz y-eterli olur. Tersine asit nekadar zay ıf ise reaksiyon için o ka-
dar kuvvetli bir baz gerekmektedir. Baz olarak su sodyum bikarhonat ve 
sotlyum hidroksit (hidroksil iyonu) kullan ı l ı r. Suyun baz olarak etkisi' 
çok kuvvetli asitlerin suda çözünmeleri ile sonuçlamr. 

II. AC. 	1120 	 AC-- 

Suda çöZiinıneyen 	hile ş ilder için sodyum hid.roksit (te şhis çö- 

ziieilsii);'Sodyum bikarbon.at•ise {S ınıfland ı rma çöZüciisii)dür denilebilir: 
Bikarbonat anyonu kidroksil anyonundan çok daha zay ıf bir bazda- ve', 

bu yüzden ancak kuVvetli asidik maddelerle reaksiyoin verebilir. Uygu-
lamada sud.a.-çöZünnı eYhi. bile ş ik önce 2,5 N S•odyınn hidroksitte derıenir 

eğer çöZiiiiiiyOrSa 1.5 N Sodyum bikarbon.atta da çözinı iıp çöziiıınnediğ i, 

ı-v_ı  bak ılır:Her ikisinde de çözii.n.en bile ş ikler s ınıfı  yani kuvvetli asit-. 

Ier olarak-sl ınflarıdırilir;' Södyum hidraksitte çözünüp sodyum bikarbo-. 
natta çözünineyenler -de' Az' çözünürliik s ı n ıfım oluş .turur. 

. Organik asitler bu özelliklerini molekiillerinde t ılektronegatif bir kö-
ke bağ lı 	 =NH ve bazı  özellıallerde,N Hz gruplar ı nın var- 

. 

'Ağma horçludurlar. Bu gruplara ba ğ lı 	v.b.. gruplar ınm elektro- 
•;,• 

negatif4;i asitliğ i etkiler. Elektroneg,atifli,s ı r şı .:. 

Siiifonil > aroil > açil > aril > alkil şeklindedir. 

ör 	—01-1 grubunu alal ı m ve bu gruplar ı  bağ layal ı m. 

O' 	 O 

A-R—S020H, All--‘4G- • , 	 1-1-:T911, 
, 

.„., OH 	OH 

Asitliğ in bn sı rada sa ğ a doğ ru 'azaldığı nı  görürüz yani ---01-1'a ba ğ lanan 
grup ne kadar k ıı vvetli elektronegatif ise protonun ayrilinasi o kadar ko-,., 
lay olmaktad ı r. 

Protonun ---OH grubundan ayr ıldığı  asitli s ınıflar arasinda sülfonik, 
sülfinik, karboksili asitler, fenoller, enoller, hidroksarnik asitler, oksim-
ler, primer ve sekonder nitro parafinlerin aei ş ekilleri ve- baz ı  daha az bi-

lenen. s ı nıflar vard ır. Tio asitler, .tiofenoller ve ınetk4tanlar söz, konusu 
. 

olduğunda pr ınon veren grup-SH grubudur, AZot 'üzerindeki protonlar-
dan. birinin bidroksil tarafından kopar ıldığı  bileSik s ı n ıflar ı  aras ında sül-
fon.amidIeri ve N- ınonoalkil sülfonamidleri, alifatik ve aromatik asitlerin 
imidlerini ve baz ı  N-mono metil aromatik amidleri sayabiliriz. 
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A.rornatik asitler& aromatik halkaya elektron sevkeden substitii-
ender 	azalt ırken halkadan elektron çeken substitö.entler 
art ım. Ayıu ifade fenoller için de do ğ rudur. Orta sübstitüe asitler anor7 
ın.al Ka değerleri gösterirler. Tablo 5--t ıle elektron satan ve elektron 
ken grupların hem aromatik asitlerde bem 	asitlerd eki etkisi gö- 
rülmektedir. 

Tablo 54 

Alifatik asitlerin K a'lar ı  üzerindet -ıı iistitiient etkisi 

Zinzirdeki yer Kax 10' 

1 .5 
140 

9 
3 

S ubs titüent say ıs ı  

Asetik 	. 
Klorasetik 
Diklörasetik 
Trikloraş etik 

K ax / 0' 

1 . 8 
140 

5000 
13000 

Butirik 
ot-Klorbutirik 

-Klorbutirik 
y-Klorbutirik 

X -C112C0011 ta 	değ iş ik substitüentler 

X-gurubu K aıc.10' 
......_ ________, 

x, gurubu 
_____ 

Kax10' 
— ___. _____ 

CI■1 . 342 : 1 71 
F 213 en, 1 . 3 
C1 140 C211, 1 . 5 
Br 138 C311 . 5 

11 . 	1 . 8 CH,0 30 

5.3.e. Sodyurn bikarbonatta çözünürlük 

Sodyum bikarbonat çözeltisi kuvvetli asitleri zay ıf asitlerderı  ay ır-
maya yarar. Sodyn ın bikarbonatta çözünen bile ş ikler karbOksilik asitler, 

sülfonik asitler ve bu asitlerin anhidridleri ve halojenürleridir. 
asitlerin Ka lar ı  10-3-10-5 aras ında de ğ iş tiğ i halde fenollerin Ka lar ı  

10-9-10-1° civarındadır. Ancak aromatik halkada bir veya birkaç elektro-
negatif grupta şı yan fenoller dahaluvvetli asittirler. Karbonik asidin 
rinci iyonlaşma sabiti 10-vdir. Fenoller ve di ğ er karbonik asitler daha 
zayı f asittirler. Bu nedenle sodyum hidroksitle etkile ş irler fakat bikar-
bonatla etkile ş mezler. 2 ve 3 nitro grubu ta şı yan fenoller bikarbonat çii-
zeltisinde çözünürler. 

Amino substitue aromatik karboksilik asitler ve sulfonik asitler e ğer 
sadece bir tane amino grubu ta şı yorsa sodyum bikarbonatta çözünürler. 
Amino grublarnun, sayı sı  arttarsa çözünürlük azal ır ve sodyum hidrok-
sitte çözünebilen zay ıf asit durumuna girerler. 
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Siitfürik asit ıeki-ç'özünür/iik.' 

E ğer bile ş iğ liniz suda, seyreltik IICI de ve seyreltik Na011 te çözün-
müyorsa, öte yandan eker element analizinde azot ve kiikürt bulunmu ş -
sa daha fazla çözünürlük testi uygular:n=1n faydas ı  yoktur. Bu durum-
da bile ş iğ imiz muhtelif sunflardan olabilir. (G,rup M). E ğer bileş iğ irnizde 
azot ve kükürt yoksa deri ş ik sülfürik asitteki çözünürlii ğ iine bakarak 
s ı nıflandı rmas ı  ilerletilebilir. Ba ş l ıca iiç bile ş ik s ı n ıfı  vardır ki daha önce 
kullandığı nnz s ınıfland ırma çözüeülerinde çözünmedikleri halde deri ş ik 
sülfürik asitte çözünürler. Bunlar 1-Sülfürik asitle oksonyum tuzlan ya-
pabilen oksijen ihtiva eden Lewi ğ  bazlar ı  2- alkenier, siklo alkenler ve 
alkinler. 3- az say ıda kolay stilfolanabilen aromatik hidrokarbonlard ır. 
Sülfürik asitte çözün.meyenler alkanlar, siklo alkanlar, birçok aromatik 
hidroka.rbonlar ve bunlar ı n halojenli türevleri, diaril eterler perfloro es-
terler, eterler, aldehidler ve ketonlard ır. 

Alkoller, eterier, esterler, aldehid İJe kel onlar ve benzeri oksijen ihtiva 
eden organik böle ş ikler oksijen. ato ınu üzerindeki ortaklanmarmş  elektron 
çifti dolay ısiyle zayıf bailardır. Bu bazlar deri ş ik sülfürik asitle okson-
yurn tuzu olu ş tururlar: bu tuzlar da. deri ş ik sülfürik asitte çözünürler. 

R -- O --- R H-- 	--> R -- O — R - İ-- HSO.,-- 

H 

Oksijen .bile ş ikleri bunların benzerleri olan azot bile ş iklerinelen. da- 
. 	 ., 

ha zay ıf bazlard ı r. örneğ in su ile amonYa ğı n veya etil eter ile dietil ami-
nin bazl ı kını ,k ıyaslaym ız. 

C2113 — O 	C2113,' C2H3—N—Ç2H3, 	11—Nitz 

Oksonyurn tu.zlar ı  çok zayıf bazlardan türeyen tuzIar olduklaw ından 
dalıa.kuvvetli baz olan su. ile etkile ş irier. E ğer sülfürik asitteki oksony-um 
:tuzu çözeltisi kırı l ır/iş  buz üzerine dökülecek olursa zay ı f baz ayrılır ve 
,suda çözünmedi ğ i için seyreltik asit üzerinde ayr ı  bir faz te şkil eder. 

11(1-) 	 II(+) 
• R--0--R - İ- H--0—H R--0--R 11-0--H 

Doymameş  hidrokarbonlar sülfürik asitle bir kat ılma sonucu alkil 
sülfürik asitler (alkil hidrojen sinfatlar) olu ş turur. Bunlard.a asidin fazla-
sında ludrojen 1,41 olu ş turarak çözii ıı iire Baz ı  hallerde lı idrokarbon poli-
ınerleş ir ve polimerizasyon ürünü asitle çözinunez. Çöziiniirliik s ınıflan-
dırmas ı  yönünden bu hidrokarlıonlar bu eözüciide "çözünür" kabul 

78 



Buraya kadar söyledi ğ imiz çözünürlük kuraliar ı nni.: şı gn ı dalöliu-

meyen bir numunenin a ş ağı daki s ı v ılardaki çözöniirlii ğı n ı e,d ı akarak üç 

bak ı mdan bilinmeyen madde hakk ı nda fikir edilebilir. Ibı . çözücider 

eter, 1.2.N hidroklorik asit, 2.5.N sodvum hidroksit, 1.5, IN sodymn bi-

karbonat ve deri ş ik sülfürik asittir. Bn çöziieülerdeki çiizin ı iirliik davra-

n ış lardan elde edilen önemli sonuçlar: 

1°.' (;,öziinürliik bir fonksiyonel grubun meveudiyetini ifş a 

örne ğ in: hidrokarbonlar suda hiç çözünmedi ğ irte gör-! suda kis-Inen çö-

zünen (dietil veya dipropil etcr gibi) bir bile ş ikte fi>nksivonel bir grup var 
demektir. 

2'. Muayyen çtizüeülerdeki çözünürlük fonksiyon srup hakk ı nda 

daha özel bilgiler verebilir. örne ğ in: benzoik asit polar bir çözücii olan 

,mda hiç çözünmez, fakat seyreltik sodyum hidroksitte çözör ı iir. Suda 

hiç çözünmeyen bir maddenin seyreltik Na011 te çöziinmesi..onun yap ı -

sında kuvvetli asidik bir grup oldu ğ unu ifş a eder. 

Qizii ıı ürliiğüne bakarak maddenin molekül a'g ı rl ığı  hakk ında 

belirli bir fikir edinilebilir. örne ğ in birçok mono fonksiyonel gruplu ho-

molog seriler& 5 karboulu hile ş iğ e kadar olanlar suda közünciiikieri hal-

de daha yüksek karbon say ı lı  olanlar suda çüzlinmezier. 

.Ş .4. Çözünürlük testinin yap ı lışı  : 

Bu dersirnizde bütün bu .sindland ırmalar ı  yaparken (çöziiniir) veya 

(çözünmez) deyirnini kullanaea ğı z. Bunun için bu deyimin s ınır ı m çiz-

memiz gerekir. E ğ er mad.de oda s ı caklığı nda I ml çözüciide 30 mg'a ka-

dü çözünüyorsa (çözüniir) kabul edilir. (Makro miktarlar için 100 ml de 
3.gr) Şüpheli durumlarda karar' Vermeden önce tiipü 2 dakika kuvvetle 

çalkalamalıdır. Kat ı lar çözünMe h ız ını  art ırmak için çokince toz edil-

melidir. Bütün çözünürliikler oda s ı caklığı nda tayin. edihnelidir. Bununla 

birlikte karar. vermeden önce kar ışı mı n hafifçe ı s ıt ı l ı p tekrar oda s ı cak-
lığı » kadar soğ utulmas ı  tavsiye edilebilir.' Aneak b-n S ı rada a şı rı  dor/I.' u ş -

luğ a engel olmak için tüp sars ı larak so ğutulmal ı dı r. S ı vı larna çözür ı -iirliik 

tayininde ı niktarlar ı  ölçmek için tartrna yerine dereeçli, 	pipe: kulla- 
nılmas ı  daha uygun olur. Ayrıca s ı vılarm çözünürlük tayininde: di,kkat 

edilmesi gereken. bir husus da iki renksiz s ı vı  faz ı n 	iiZerinde oldu ğu 

zaman bir tek fazm ış  gibi görünebilmesidir ki-yan ı l ınalara-sebelı  
Tiipü çok kuvvetle çalkala ınakia hata yap ılmas ı  önlenebilir. 	renksiz 

s ıv ını n kı rı lma indislerinin ayni oldu ğu pek nadir hallerde bu tedbire ra ğ -

men ikinci faz gözden kaçabilir. 
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öğ renciler i ş te .olduğu. gibi bu klarnıda d.a 	bileş ikleriıa çözii- 
nürlük s ınıflarin ı  tayin ederek yetenek kazan.abilir. Her bile ş iğ i çöziicii- - 
'erin hepsinde, denemek Iiiza ı msuzdur. Bunun yerin.e 5.5.deki s ıra 
tercih edilmelidir.. örne ğ in madde suda çözünüyorsa eterde de denemeli-
dir, fakat diğer çözücülerde den.enmesi lüzumsuzdur. E ğer madde suda 
çözünmilyorsa önce eterde de ğ il tercihan hiffroklorik asitte denenmeli • 
dir. Hidrok-lOrik asitte çözii ıien madde a ınfoter bir bile ş ik olabilir,.bn ba-
kımdan sodyuni- hidroksitteki çözünürlü ğünü de denemek ak ılhea bir 
davranış  olur. 

Suda çözünnleyen fakat sodyum hidroksitte çözünebilen bir bile ş iğ i 

sodyum bikarboriat'çö-zeltisinde de denemek gerekir. Böylece asid.in kuv-
veti hakk ı nda hüküm vermek mümkün 

Herhangi bir çöziicüde çözün ıne s ıras ıncia-bariz bir kimyasal reak-
siyon oluyors ıı  (NaHCO3'a il ılvede karbondioksit ç ıkışı  gibi) çözünürlük 
testi sakatlansa da madde o çözücüde (muhtemelen çözünüyor) diYe s ı -
mflandırd ır. • 

Baz ı  hallerde verilenden (yani 1.2 N de.n) daha kuvvetli asit kullan- .. 
mak ta faydal ı  bilgiler verebilir. örne ğ in. nitroanilinler 1.2 N hidroklorik 
asitte çözinunezler, (Nitro grubunun asitle ş tirici etkisi (I) ile aminin baz-
kg] alalm ış t ır.) fakat 3 N HCI de çözünürler. A.ncak hu uygulaman ın da 
baz ı  sak ıncalar ı  vardır. Zira N-alkil asetanilidler gibi baz ı  bileş ikler de 
kuvvetli asitlerde çözünebilirler, ve.l ı ir amin grubunun varl ığı  konusun-
da yanl ış  biriptıcu verebilirler: 

• 

Eğer maddenin asit' veya baz ayraçta yeterince çözüniip çözünme- 
. 	 . 

diğ inde şüpheli bir d ıtrum varsa, iistteki berrak çözelti ba şka bir tiipe 
aktard ı n nötrle ş tirilerek ba ş lang ıç Maddesinin tekrar ayr ılıp ayrılmadıgı  
kontrol edilmelidir..Bu dnitımda bir bulanikbk bile görülse deneyin so-,... 

Alış kanl ık edinebilmek için a ş ağı daki bileş ilderin .çözünürlük s ını f-
ları /1m tayin edilmesinde fayda vard ı r: 

1. Toluen 	- • 5.. Sakkaroz 
	

9. . Benzonitril - 

2. Benzil alkol 	. 	Etil, benzoat 
	

10. Antranilik asit • 

3. Etil asetat 
	

7. Dinleti' tatilin 

4. Asetanilid 
	

8. Ftalimid 

Ögrenci test sonuçlar ı n ı  a ş ağı da görüldüğ ü gibi hi'ıt tahlo. haline ge-
t irmelidir. 

nueu pozitif say ıl ı r. 
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Tablo 5.5 

Bile şiğ in 
adı  çözünürlük 

Su Eter Na011 NaliCO, 11C1 11280, sınıfı  
çözü. 

o-krezol 
ani] asetat 
Asetofenon 
Katehia 
n-Beksan 

I -1-±
 I ±

 I f 

ı  
+

 +ı  I 	
I 

ı  
 

— 
-- 
— 

— 

± 
....... 

+
 +

 I 

-.N-  z
 ,fi.  - 

Çöziinürlük testini yaparken deney tüpüne alaca ğı mı z 1 ml çözücü-
ye çözülecek olan. maddeyi kiiçiik porsiyonlar halinde azar azar ilâve 
edersek, bile ş ik hemen hemen hiç çözüntr ı edi ğ i takdirde bo ş  yere fazla 
katı  (veya s ı vı ) numune ziyan edilmemi ş  'olur.' 

Sülfürik asitte çözünürlük tayin edilirken yukardakinin aksine tüpe 
konan çözücüye biraz bilyiieek bir miktar kat ı  ilâve edilir Bu reaktifle 
çok defa baz ı  anlaml ı  reakSiyonlar olabilir ki bunlar iS ı  açığ a ç ıkması , 
renklenme, renk de ğ işmesi,4ökelek te şekkülü ve gaz ç ıkmasıdır. Bunlar 
dikkatle gözlertip not edilirse te şhisin di ğ er basamaklarında çok faydalı  
olabilir. 

5.5. Çözünürlük cetvelleri : 

Grup Si suda ve eterde çözünencler genellikle 5 veya daha az kar-
bon atomu olan mon.o fonksiyonel gruplu bile ş ikler) Alt indisler: k 
kuvvetli, z = zay ıf o 	orta, a = amfoter) 

1. Yalnız C, H ve O ihtiva ediyorsa 

Karboksilli asitler A. 
Alkoller N 
Aldehid ve ketonlar N 
Anbidridler Az ve A, 
Esterler .A, veya N 
Eterler N 
Bazı  fenoller Az 
Bazı  glikoller N 
Bazı  astaller N 
Bazı  laktonlar Az veya A. 

2. .Azot varsa: 

Amidler (N veya Az) 
Aminler (B. veya B,) 
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Nitriller (N) 

Nitro parafinler (N veya Az) 

Oksimler (Az) 

Heterosiklik aminler (112) 

3.. lialojen varsa 

1 nci höliimdekilerin halojen substitiie bilesilderi-` • 

4. Kükürt varsa: 

Heterosiklik hidroksi kükürt bilesilderi (Az) 

Merkapto asitler (Ac, veya Ak) 

Tio asitler 	(A. veya A.k) 

S. Azot ve halojen. yarsa: 

Halojenli aminler, amidler ve nitriller (Bz veya N) 

6. Azot ve" ükiirt varsa: 

-Kükürtlü heterosiklik amino bilesikleri 

Grup Si (Suda çözünüp eterde çözünmiyenler) 

1. Sadece C, H ve: ihtiva ediyorsa: 

Dibazik ve poli bazik asitler (A. veya Ak) 

Hidroksi asitler (A.) 

Polihidroksi alkolller (N) 

Polihidroksi fenoller (A.z) 

Basit karbonhidratlar (N) 

2. Metal varsa: 

Asitlerin ve fenollerin tuzlan muhtelif metal bilesikleri 

3. Azot varsa: 

Amonyum tuzlan (B,) 

Organik asitlerin amin tuzlar ı  (A.) 

Amino asitler A. 

Amino alkoller B, 

Amidler N 

Aminler B., B, 

Semikarbazidler B,. 
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Semikarbazonlar N 

Creler 	Bz 

4. Halojen varsa: 

Hahı asitler (Ak, A0) 

Haloalkoller, aldehid.ler v.b. N 

Aeil halojenürler (hidrolizle) Ak 

5. Kükürt varsa: 

Sülfonik asitler Ak 

Alkilsiilfürik asitler Ak 

tı . Hem azot hem halojen varsa 

Halojenli asitlerin amin tuzlan Az 

7. Hem Azot hem kükürt varsa: 

Amino sülfonik asitler A.„ 

Zayıf baziarm bisülfatlari A.° 

Siyano sulfonik asitler Ak 

Nitro sülfo ınk asitler .Ak 

Grup B (1.2 N hidroklorik asitte çözünenler) 

Aminler B„, Bz 

Amino asitler A..0 

Aril substitüe hidrazinlar Bz 

N, N-dialkilamidler 

Amfoter bile ş ikler 	AzBz, A.,13„ 

Metal tuzlan 

Grup A, (Na0II ve NaHCO, ta çüzünenler) 

1. Yalnız C, H ve O varsa:• 

Asitler(a) ve arthidridler A0, Ak. (a). genellikle 10 veya daha az kar- 

botdu bile ş ikler, 

2. Azot varsa: 

.Amino asit Aa 

Nitro asitler Ac, 

Siyano asitler A„, Az 
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Polinitrofenoller A. 

Heterosiklik karboksilik asitler A.. 

3. Halojen varsa: 

Halo asitler A., Ak 

Polihalo fenoller 

Asit halojenürler A., Ak 

4. Kükrüt varsa: 

Siilfonik asitler Ak 

Sülfürik asitler Ak 

Merkeptanlar A., 

5. Hem azot hem kükürt varsa: 

Nitro tiofenoller A. 

Zay ıf bazlarm sülfatlan Ak, A° 

Sulfonamidler A, 

Aminosülfonik a.sitler A° 

6. Hem kükürt hem halojen varsa: 

Sulfonhalejenürler A„, A° 

GRUP M 

1. _Azot varsa: 

Andidler ve toluididler N 

Amidler N, A, 

Nitro aril aminler N, B, 

Nitrohidrokarbonlar N 

Diardaminler N 

Azo, hidrazo ve aZoksi bilesikleri N 

Dinitrofenilhidrazinler B, 

Nitriller N - 

Amino fenoller 

aminler N 

2. Kükürt varsa: 

Sülfürler N 

Sülfonlar N 
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Tio esterler N 

Sülfatlar N 

Bisiilfatlar A0 

3. Hem azot hem kükürt varsa: 

N, N-dialkil sulfonamidler N 
Tioüre tiirevleri .N, A., 

Suifonamidler Az 

Azot ihtiva eden sülfonatlar N 

Tiosiyanatlar N 

4. Azot ve halojen varsa: 

Halojenli amidIer N,B, 

Halojen.li arninler N,B, 

Halojenli nitriller -N,Bz 

Halojenli nitro I ı ile ş̀ ikleri N 

GRUP .A2 (Na0II te çözünüp NaHCO3 ta çüzüruneyenler) 

1. Yaln ı z C, H ve O li olanlar: 

FENOLLER A.„ 

Enoller A, 

Bazı  yüksek moleküllii asitler vearrbidridier A, 

2. Azot varsa: 

Amino asitler .A.a 

Nitro fenoller A, 

Amidler A, 

Amino fenoller 

Siyano fenoller .A.o 

p- 	s- nitro parafinler A.„ 

Trinitro arornatik hidrokarbon.lar A 

Oksirıller A, A0 

Creidler A, A0 

imidler A, 

Arnfoter bile ş ikler Aa 
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3. Halojen varsa: 

HALO FENOLLER Az, A° 

Perfloro see. ve tert. alkoller Az 

4. Kiikiirt varsa: 

Tioller (merkaptanlar) Az 

Tiofenoller 

5. Azot ve halojen varsa: 

Polinitro halojenli aromatik hidrokarbonlar A, , 

Substitue fenoller A° 

6. Azot ve kükürt varsa: 

Sülfonamidler A, 

Amino tio fenoller A° 

Aminosulfonik asitler Aa, Az 

Tioamidler Az 

A minosulfonamidler A, 

GRUP N 

ALKOLLEIt N 

ALDEH İ DLER VE KETONLAR N 

ESTERLER Az veya N 

DOYMAMIS IIİDROKARBONLAR N 

Anhidritler Az 

Laktonlar Az vey-a N 

Asetaller (N) 

Polisakkaridler N (asitte kümürle şerek) 

GRUP I 

Hidrokarbonlar (N) 

Hidrokarbonlarm halojen türevleri (N) 

Diaril eterler (N) 

Bütün perfloro esterler, eterler, aldehidler ve ketonlar (N) 
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9. GRUP. Suda da eterde de çözünmeyenler : 

Yalnı z. C,H,0 : Alifatik, alisiklik 	bazı  aromatik poli karbok- 
silli asitler.1(gallik, ftalik asit v.s.) Hidroksi ant-
rakinonlar. Yüksek moleküllü ketonlar (antraki-
non v.$). Aldehidlerin polimerizasyon ürünleri. 

Azot varsa 	: Amino antrokinonlar. Yüksek moleküllü aroma- 
tik buzlar (benzidin ve henzidin türevleri) 

Aldehid ve ketonların. fenil hidrazonlan. 

Organik hazlarm tuzlan 

S varsa 	: Sulfonlar, polimer tioaldehidler. Segonder amin- 
lerin sulfamid türevleri. 

10 .GRUP Suda çözi.innteyip eterde çöziinenler : 

: S ı vı  ‹re katı  alifatik ve aromatik hidrokarbonlar 

: Ester ve laktonlar, Yüksek molekiillü alkol alde-
hid ve laktonlar, eterler, yüksek ya ğ  asitler. Aro-
matik karboksilli asitler, fenoller ve enoller. 

N varsa 	: Nitrobileş ikleri 

Nitro fenoller ve aromatik nitrokarhoksilli. asitler. 
" • Nitröz aSit • eaterleri; 'aronıatik hazlitr,* Hidrazin 

türevleri 

Aromatik r.'amino asidler, asit amidleri, .imidler, 

Halojen varsa : Alifatik. ve  ,armıı atik halojenli hile ş ikler 

Halojen,•substitüe alkoller .aro ınatik aldehidler, 
ferıoller, karhoksilli •aaltler,• esterler, 

Halojen nitro hile ş ikleri 

R'ilkürt varsa : Ti011er, tinasit amidler 

Tio eterler 

Alifatik ve aromatik sülfonik asitlerin esterleri 

Disülfürler. 
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'tablo 5.6 ' 

Bilinmeyen madde 

I Sn 

4, 
Çözürtmeyenler 	 Çözünetter 

I 1.2 N Rel 	 I Eter 

4( 
Çözünenler 	Çözünmeyenler 	 çözünen 	çözünmeyen 
GURUP B* 	i 2.5 N Na01-1 	 GURUP S, GURUP S2 

4, 
çözünenler 

1 1.5 N NalICO. 

çüzünmeyen 

4, 
çözünen 	çöziinmeyen 
GURUP A, 	GURUP •1' 

Azot ve kiikiirt var 	 Azot ve 
GURUP 	 kükürt yok 

Der. I 112S0, 

çözünen 	 çözünnoeyen 

GURUP 	GURUP I 

Sorular 

1. Aş ağı daki 	bileş iklerin 	çözünürlük 	s ını flar-un 	tahmin 	ediniz: 

Rezorsin o-kresol Dekstroz Asetofenon 

Asetonitril propionamid Allilasetat Nitrobenzon 

Sitrik asit Tartarik asit Dibutileter m-nitroanilin 

2. Aş ağı daki gerçeklerin nedenini aç ıklaymız: 

a) Oksanaid suda çok az çözünüs, niçin? 

b) Adipik asit (6C) suda glutarik asitten (5C) daha çok çözü-
nür. 

e) p-fenileudiamin ın- ve o- izomerlrine nazaran eterde daha 
az çiizüniir. 

d) 2-pentanol suda 1-pentanolden yakla şı k iki kat fazla çö-
ziiıı iir. 

Amfoter bileş ikleri teşhis edebilmek için NoOlri de deneyiniz. 
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e) Dioksan suda dietileterden daha fazla çözünür. 

f) N, N-dietil benzamidin zay ı f bir baz olmas ı na kar şı lı k ben-

zamid zay ı f bir asittir. Niçin? 

3. Oksamid suda pek az eöziiniir,,N, N-dimetiloksamid suda çözii-

nür fakat eterde çözür ını ez, tetra rnetiloksamid ise hem suda 

hem eterde çiizünür. Sebebini dö. ş iinünüz.. 

4. Arninoasetik asit suda asetik asitten daha az çözünür. Niçin? 

5. Propantiol suda propanolden daha az çözünür. Niçin? 

6. S ın ı flambrma çöziieülerini kullanarak a ş a ğı daki bile ş ik çiftle i-

ni nas ı l av ı rı rs ı nez? 

a) Sakkaroz ve hidrokinon. 

b) Pikrik asid ve fer ıol 

e) Nitrobenzen ve p-nitrofenol 

n) etilengliikol p-kresol - benzoik 'asit 

e) p-tolaidin - p-toluik asit 

f) 3-pentanon - nitroetan 

g) 3-pentanon - nitroetan, - p-toluidin - p4eluik asit 

h) o-klor toluen - o, klor nitrobenzen 

i) klorase tasit - p-klorofenol 

7. Bir karısunda o-nitro 	nitro .benzen, ve anilin olsa çözü- 

nürliik farklar ından yararlanarak nas ı l ay ırırs ı n ı z? 
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BÖLÜM 6 

FONKSIYONEL GRUP TESTLERI 

I. Kı sım : Kaba s ı nırlama testleri 

6. 1. Aromatik bileş ikler içiıı  testler 

6. 2. İ ndirgen gruplar için testler 

6. 3. Yükseltgen gruplar için testler 

6. 4. Doymanuş  bile ş ikler için testler 

6. 5. Tuzlar için testler 

6. 6. İyodoform testi 

6. 7. Iiidroliz testi 

II. K ı s ım : Fonksiyonel grup testleri 

6. 8. Asitler 

6. 9. Asit halojenürleri ve asit anhidritleri 

6.10. Karboksilli asit esterleri laktonlar 

6 . 11 . Fenoller 

6.12. Enoller 

6.13. .Alkoller 

6 . 14 . Alkil ve aril halojenürler 

6 . 15 . Eterler 

6 . 16 . K arbonil 

6.17. Azotla bir'ikte oksijen havi bilesikler 

6.18. Nitrozo bilesikleri (nitroze aminler) 

6 .19 . Aromatik nitro bilesikleri 
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6.20 . Alifatik nitro 

6.21 . Organik nitratlar, nitritler ve nitraminler 

6.22 . A zo ve azoksi ve hidrazo bile ş ikleri 

6.23 . Aminler 

6.24 . Arnidler 

6.25 . Sülfonamidler 

6.26 . 

6.27 . Hidrazin t ürevleri 

6.28 . Oksimler, Hidrazonlar, Semikarbazonlar 

6.29 . Hidrokarbonlar 

-6 30 . K arbohidratlar 

6.31 . Sififürler, Disülfürler, Sülfonlar 

6.32 . Tioller (Merkaptanlar ve tiofenoller), Tioke- 
tonIar 

6'. 33 . Peroks itler 

İ lreler 
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BOLVIVI 6 

- - 

FONKSIYONEL GRUP TESTLERI 
. 

.< 
.Analizin bu bölümünde iki yol takip edilebilir. Bunlardan birincisi 

, 
bilinmeyen bileş ik hakkında elimizde' pek 'a.Z AMeu varsa uygulamr Da-
ha önce yap ılan. ön denemeler örne ğ in çözünürliik s ınıfı  ve element ana-
lizi bize fazla bir ipucu verrnemi şse nisbetenlaba bir gruplama ile bile ş ik 
içinde birçok fonksiyonel grubun bulunabilecefti kalabal ık bir gruba so-
kulur. (örneğ in indirgenler-yükseltgen.ler,' doymu ş  bile ş ikler-doymamış  
bileş ikler, alifatik bile ş ikler-aromatik bile ş ikler gibi) Daha sonra s ın ı f-
taki fonksiyonel grublar ın özel testleri uygulanarak bile ş iğ in s ı nıfı  tayin. 
edilir. 

Eğer ön denemeler, element analizi ve çözünürlük testleri bile ş ikte 
mu.ayyen fonksiyonel gruplar ın bulundu ğunu göstermi şse bu durumda 
ikinci yol takip edilerek varl ığı ndan şüphe edil.en fonfisiyonlu grubun 
veya gruplar ı n iizel belirti.ci testleri uygulan ır. 

Böylece bu bölümü: Kaba s ırnflama testleri 	( I KISIM) 

Fonksiyonel grup testleri ( II KISIM) 

olmak üzere iki kısma ayıracağı z. Bunlardan. hangi yolun seçilece ğ ine ka-
rar vermek bir yandan ön denemelerin sonuçlar ına bir yandan da analiz-
cinin tercihine kalmaktad ı r. 

Farzedelim ki maddemizin çözün.ürlük s ınıfı  Si olsun. Hem suda hem 
eterde çözünen bu s ınıfa pek çok grup girmektedir. örne ğ in: alkoller, eter-
ler, aldehidler, ketonlar, asetaller, esterler v.b. Yaln ız -bu lı omolog serile-
rin 4 karbonlu ve daha kiiçük üyeleri suda çözünebilece ğ inden tek tek 
grup testlerini yapmaya geçmeden önce bir iyodoform reaksiyonu yap-
mak faydal ıdır. Çünkii eğ er madde eter veya esterse halaform reaksiyonu 
vermez. Yaln ı z nrımyyen baz ı  alkoller, aldehidler v-e ketonlar iyodoform 
reaksiyonu verir. 
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Bazan da fonksiyonel grup testinin önce uygulanmas ı  daha elveri ş li 

olabilir. Farzedelim ki asit-baz s ınıflamas ı nda maddenin amfoter karak-
terini tesbit ettik. (Aa) Belirli bir erime, noktas ı  y,-ok..A.yr ı ca bile ş ikte azot 
ta var. Bile ş ik bi.r amino asit olabilece ğ i gibi bir organik asidin amonyum 
tuzuda olabilir. Amino asitlerin fonksiyonel grup testi, tuziar için uyg ıı -

lanacak olan. kaba s ımflama testinden daha kolay oldu ğundan•önce ami-
no asitlerin karakteristik testi uygnlan ı r. Onun sonucu negatif .is-e 
()vakit tuzlar için karakteristik olan kaba s ı nıflama testleri nyg ıtlanir: 

Kaba ~flama (haz ırlık) testleri: 

1. Aromatik bile ş ikler için 

2. indirgen gruplar 

3. Yükseltgen 	" 	

44 

4. Doymarıuş  bile ş ikler " 

.5. Tuzlan ay ırt etmek "' 

6. Hidroliz denemesi 

7. İ yodoform reaksiyonu olmak üzere 7 tanedir. 
Ş imdi bunlar ı  sı ra ile görelim. 
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KISIM 

KABA 'SINIFLAMA TESTLERI 

6.1. 4roırı atik bileş ikler için: 

A.. Kloroform-Altuninyum kloriir testi. 

Aromatik yap ıtı  bileş ikler çoğunlukla aliiminyum klorür beraberin-
de kloroformla renkli ürünler vermek üzere etkile ş irler. (Tri arilmetan 
boyarma ddeleri te ş ekkülü) 

ALCI, 
3 C6II, 	 (C61-15)3CH 	3 HC1 

-1- 	.. 
AlC1, 	A1C - -f- [II—C—CI: 	H—G------- Cl: 

•• 

CI 	 CI 

ı -) 
+ H - --C1 

C 1 

Çt 

H 

1-1Ct -c- 

Yap ı lışı : Bir deney tüpüne alman 100 mg AlC13 kuvvetle ısrularak 
tiipün çeperlerinde süblünde ş tirilir. Tüp sokumaya b ırakılır. 15-20 mg 
mun ımenin 5-8 damla kloroformdaki çüzeltisi tiipiin çeperlerindeki süb-
Iiimle ş miş  Al.C13'ü yıkayarak tiipe aktardn. Çüzeltinin tuzla temas ında 
renk dekisimi gözlenir. 

Genel bir kural ola.rak aromatik olmayan bile ş ikler AlC13'le temasta 
renksiz kal ı r veya çok uçuk sar ı  olur. Aromatik olanl.ardan monosiklik 
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olanlar aril halojeniirler dahil sar ı-turuncu veya kırmı z ı , 2 halkal ı  aro-
nıatik bileş ilder mavi v-eya Mor, daha kompleks yap ı l ı  aromatik bile ş ik-
ler ye ş il renk verirler. Ancak aromatik ohnad ıklar ı  halde iyodlu baz ı  bi-
leş ikler de mor renk verir. 

B. Formald.ehid - Sülfürik asit .(Le Rosen) testi. 

Aromatik hidrokarbonlar, fenoller, polifenoller, tiofen v.b.od.a s ı -
caklığı nda veya hafifce ı s ı t ınakia bu testi verirler. K ırmı z ı , ye ş il menck-
ş e çökelek veya renklenme görülür. Renkli ürünün bile ş imi kesin olarak 
belli de ğ ildir. Sülfirik asit burada herıı  yükseltgen hem de st ıçeken 
olarak etkimektedir: 

2 (_"/ + C l-1?0 

C H? 	2 1-12504— 

1-120 

Böylece reaksiyon p-pozisyonu serbest olan bile ş iklerde çok kolay-
ca olur. Substitüe benzen tiirevierinde halkadaki su.bstitiientler reaksi-
yonu güçIe ş tirirler veya tanunn.en önleyebilirler ve hazan ancak uzun 
süre beklemek vey-a ı sı t ınakla renk görülebilir. 

Yap ılışı : 

%mune kat ı , sıvı , gaz veya bunların organik çözücülerdeki çözel-
tisi olabilir. 

Uygulama 1: (Uçucu bile ş ilder için) küçük bir miktar s ıv ı  veya 
katı  numune ş ekilde görülen cihaz ın tüpüne konur 
(veya 1 damla eterli çözeltisi su banyosuna dald ıra-
rak orada buharia ş tırıhr.) Kapa ğı n topuzuna 1 dam-
la belirteç çözeltisi as ılarak cihaz kapat ıhr, ve 60-80° 
deki suya dald ırı lır. 2-3 dakika sonra topuzdaki 
damla silkilerek bir beyaz spot-plate'in çukuruna 
aluur A.z veya çok bir renklenme uçucu ve aktif bir 
aromatik bile ş iğ in varlığı n ı  belirtir. 

Uygulama 2: (Uçuc ıı  olmayan bile ş ikler için) I damla (susuz) test 
çözeltisi veya küçük bir miktar kat ı  bir spot-plate'-' 
in çukuruna konur ve bir damla belirteç çtizeltisi ile 
karış tırdır. Bir renklenme pozitif sonuç say ıhr. Her 
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seferinde deri ş ik sülfürik asitle paralel bir test mut-
laka yap ılmal ıdır. E ğer bu da renklenirse bana da 
1 damla belirteç çözeltisi ilâve edilerek renk de ğ iş imi', 

n.ot edilir. Renk değ iş ikliklerini iyi 'görebilmek için 

seyreltik çözeltiler tercih edilmelidir. 

şekil 6.1. 

	

BEL1RTEÇ: Formaldehid 4- H,S0, - 0,2 n ıl %. 	formaldehid 
-I- 10 ml der. 	(taze haz ırlannıalı d ır) 

Duyarl ı l ı k: 2y benzen. 57 naftalin, 4y o-kresol 

C. Kloranil testi. 

Birçok aromatik;bile ş ik potasyum klorat ve deri ş ik hidroklorik 
asitle ışı tddığı ncla Kloranil (tetrakloro.p,benzekinon) verir. Bn bir-
çok kar ışı k, reaksiyonlar sonunda olu şan en son üründür. Bunun 
olu ş mu ş  olduğ u potasyum iyodürden iyod aç ığ a ç ıkarnı asiyle anla şı -
labilir. Ye mademki HCA, ta: 

IIC103 ..+ - 5 Red 3 11,0 	3C1, 

	

4 HCIO3. 4 C10, -I- O 	2H,0 

denklemlerine' 'göre bozulmu ş tur.; belirteç olarak potasyum iyodii ı  
kullanı labilir. Daha 'eMirt olabilmek için organik bile ş ik etere çe-
kilir ve tetrabazia reaksiyon verip vermedi ğ ine bak ı l ı r. 
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CL CL 

Yopthşı  : Küçük bir deney tüpiinde bir damla test çözeltisi 'veya 
çok küçük bir miktar numune- 1 damla doymu ş  KC103 çözeltisi -ve 1 
damla der. HO'le ısrt ılı r. Klor ç ıkışı  durunea çözelti sogutulur. 2-3 
damla su ilâve edilir ve 5-10 damla eterle çalkalan ır-Eter tabakas ından 
alınan 1-2 damla çözelti bir süzgeç kâg ıdına damlatıhr ve üzerine 1, da-
mla % eterli tetrabaz çözeltisi ilâve edilir. Eter huharla ş tıktan 
sonra mavi hir leke kat ıllyoısa aromatik bir bile ş ik var demektir. 

Duyarl ık: 	0,5 y Asetanilid 

0,5 y Benzidin 

0,25 y Kumarin 

0,25 y Difenil amin. 

10 y ın- hidroksi berızaldebit 

10 y a ve P-naftol. 

10 y fenil üre 

1 y salisilik asid 

Zayıf verenler: 

Zay ıf verenler: Azobenzen, efedrin, isokinolin, nitrobenzen, e-rnitro 
benzoikasit, kongo k ırmızısı , 	tetrabaz, toluen. 

Vermeyenler: 

Alizarin, antrasen, antrakinon benzoik asit hekzakloro-benzen, mo-
rin, morfin IIC1, naftalin, nitroso-p-naftol, ftalik asit, resorsin, kinali- - 
zarin, kinin. sakkarin ve aromatik-nitro bile ş ikleri de bu reaksiyonu 
vermezler. 

6.2- indirgen gruplar için testler: 

A, Tolen belirteci (Amonyakit gümü ş  nitrat) 

Ş ekerler, polihidroksi fen.oller, hidroksi karboksilli asitler 1,2 - dike-
tonlar, a-bidroksi ketonlar, sulfinik asitler, aminofeaoller, alkil ve aril 
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hidroksilaminier, baz ı  aromatik a ıninler, aldehidier, hidrazo bile ş ikleri 
ve hidrazinler amonyakh gümü.ş  nitrat çözeltisini elementel gümü ş e 
indirgenler. 

BELİ RTEÇ: 1 	% 10'Iuk gümü ş  nitrat çözeltisi 1 mi % 10'1uk 
sodyum hidroksitle kan ş tınlır. Bu sırada ayrılan gümüş  oksit çökele ği 
çözününceye kadar damla (1:l) a ınonyak ilav'e edilir. Belirteç her sefer 
taze haz ırlanmalıdn. Durmakla bozurıor ve patlayıcı  gümiiş  azotür olu-
ş ur. 

B. Fehling belirteci. 

20 mg numıme 0.5 mi suda çözülür ve 0.5 mi Fehling çözeltisi ilâve 
edilir ve kar ışı m kaynama sıcaklığ nıa kadar ıs ıt ıl ır. Bir indirgen varsa 
kırmı zı  Cu20 çöker. 

BELİ RTEÇ: 3.46 gr CuS02.5H40 50 ml su (No 1) 

17.3 gr sodyıun potasyum tartarat +, 7 ğ r Na0II 
50 ml su (No 2) 

Kullanın' adan önce iki çözelti e ş it haeiMde karış tı rıhr. 

C. Nessler belirteci. 

Analitik kimyada çok kullandığı = Nessler belirteeinin organik in-
dirgenlerin tann ımasmda kullanı lmas ı  sadece aldehid ve ketonlara 
münhasır değ ildir. Aldehidler oda sıcaklığı nda diğ er birçok bile ş ikler ise 
ıs ıtmakla Nessler ayracuu indirgeyerek e ıv'a açığ a ç ıkarırlar. 

BELIRTEÇ: 50 gr potasyum iyodür 35 mi suda çözülür ve çok ha- 
. 

fif bir çökelek kalmcaya kadar ,doymuş -cıva- 2.klorur çözeitisi ilâve 
edilir. Sonra 400 mi 9 N KOII çözeltisi edilerek 1000 ml'ye ta-
nıamlan ı r. Durulmaya bırakılarak berrak k ısım aktardır ve saklan ır. 

D. Fosfomolibdik asit. 

inelirgenier fosmolibdik asidi (11.3PO4 .12Mo03.aq ) normal molibdat 
anyonundan çok daha kolay ınolibden mavisine indirgerler. Kuvvetli 
anoganik asitli çözeltide ancak kuvvetli iudirgenler etkindir, fakat özel 
tamponlarla zayıf indirgenler de t ımınabilir, Bu redoks reaksiyonu için 
belirli bir pll ş art değ ildir sadece numune veya asitli çözeltisinin fosfo-
rnolibdik asitle muamele edilmesi sonra a şm amonyak katılması  kafidir. 
(Aşı rı  amonyak teşekkül etmi ş  olan molibden mavisine etki etmez, an-
cak san fosfomolibdat iyonuna etkir ve o'nu` bOzarak renksizle ş tirir. 
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(PO4 12Mo03)-3 + 24 OH- --> PO4-3 + 12Mo03-2 + 12 1120 

Reaksiyon. hızları  karşda ş tınhnea redoks h ızlı  bu yava ş tır. 
Yap ılışı : 1 damla nötral veya asitli deney çözeltisi bir spot-plate'in 

çukurunda 1 damla % 5'lik fosfomolibdat asidi çözeltisi ile kar ış tınlır ve 
sonra 1 damla deriş ik amonyak çözeltisi ilâve edilir. Maviden ye ş ilimsi 
maviye kadar de ğ i şen bir renk indirgen bir grubun varl ığı nı  gösterir. 

Duyarl ık: 0.05 y hidrokinon 	10 7 :benzaldehid 
0.05 7 fenol 	 5 y tio tire 

0.25 y p-fenilen diami ıı 	2.5 y anilin 

0.05,7 tio semikarbazid 

E. Periodik asit 

Periodik asidin indirgenmesi bilhassa, a--(3 hidroksil gruplan veya 
komşu karbon atomlarmda —OH ve -:-N112 gruplar ı  olan bile ş ikler için 
çok karekteristiktir. Karbonile kom şu. --OH veya -NH2 ta şı yan bile-
ş ikler, keza a, f3 dikarbonil bile şikleri de indirgerler. 

R — CH--C11—R 
İ  

OH OH 

liNTW 

R --CII—C 
11 

OH O 

I 	2R—C O +III0, +H20 

11 

+11104-÷ R—C .=-= O +R—C=0 +1110, +N113 

H, 

+-HI04-> R—C-= O +R—CO0H +HIO3 

H 
R,—C --C -- 

I 	I 	+11104 -1-H20 	R,---COOH +II,C00 H +III0, 
O O 

Son iiç reaksiyon do ğ rudan doğ ruya cereyan etmez; suyun etkisi ile 
önce hiclroksilli bileş ikler oluşur: 

, 	 OH 
\C :=-, O -I- H20 ->. \C/ ıi' 	 ı  \ 

/ `OH 

i 	 İ  
— C—N112 + H20 -›- — C---OH + NH3 
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NO2. + 4 Ho 
NO2. 

NHOH 4-2KOH 
NC12 

CL-NHOH + HİO 
NO2. 

NOK +21119 
NC12K 

Hiz incelemeleri glikolden sonra da ara ürünlerin varli ğı nı  göster-
miş tir*. Mademki periyodik asit gümü ş  nitratla çökelek vermez o halde 

HNO3 	AgNO3 karışı m ı  belirteç olarak kullan ılabilir. 11103 te- 
ş ekkülünde Ag1:03 çöker. 

'• Yap ılışı : 

Siyah bir deney tablas ı nın çakurunda 1 damla deney çözeltisi (suda 
veya dioksanda) 1 damla belirteçle kar ış t ırıhr, daaika içinde olu şan 
beyaz veya aç ık sarı  bir çökelek veya bulan ıklık indirgenin vafl ıgını  gös-
terir. Karış t ırmakla çözünen kahverengi bir çökelek negatif sonuç say ı lar, 

BELIRTEÇ: 2 ml der. IINO3, 2 ml c",/„ 10'1uk AgNO3'lük AgNO3 ve 
25 ml % 2'lik KIO., çözeltisi kar ışı mı . (Zamanla sar ı  bir Okelek olursa 
süzülür) 

F— o-Dinitrobenzenin indirgenrnesi: 

o-dinitrobenzenin alkollü poatadaki renksiz çözeltisi bazik ortamda 
hidrojen verebilen organik bile ş ikler tarafından o-nitrofenil hidroksil-
amine indirgenir. Bunun potasyum tuzu ise orto, kinoid yap ı s ı  dolay ı -
siyle renklidir. 

o, nitrofenil hidroksii amin 

Yaptli şı : 1 damla test çözeltisi (su veya alkolde) veya birkaç eg 
kat ı  s ırasiyle 1 damla % Yhk alkollü 	dinitrobenzen çözeltisi ve bir 
damla 0.5 N NaOH çözeltisi 	muamele edilir. Kar ıSiin bir mikro bek 
alevinde 1 dakikayı  hiç bir surette geçmeyecek ş ekilde ısıtıhr. Indirgenin 
miktarma göre az veya çok mor bir renk görülür. 

Duyarlık 

5 y fenil hidrazin IICI 

5 y Pirogalol 
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5 y glikoz 

10 y laktoz 

4 y maltoz 

(.) Reak. mekanizmas ı  için bak. J.Chem.Soe. 1954 1406 veya *J: 
Am.Chem Soç.76.3803 (1954). 

G. Bazik permanganat çözeltisi : 

Hafif bazik 	l'lik KMn03 çözeltisi 25.HSO ang maddenirı lml: çii- 
ziieüdeki (su alkol aseton v.eya seyreltik asitte) çüzeltisine damluda ınla 
ihive edilir. iudirgenler derhal Mn02ay ırır, Aldelndler, 	hidrok- 
silaminler ve hidrazi ıı  türevleri derhal reaksi.yon :verir. Karbonath 
tide' aseton dahi pozitif sonuç verir. Bak Tablo .6.1. 

Feuoller ve aril aminler de permanganat çüzeitisini.i ıı dirgeyen:s ı -
nıflardandır. Kendileri bn arada kinonlara yükseltgenirler. 

_r_SILp 

O 

 

O 
Permanganatm a şı rı .% kullan ı ldığı nda  bu yükseltgenme daha da 

ileri gidebilir ve yükseltgen ıne ürünleri aras ında malik asit oksalik asid 
VC karbon dioksit te bulunabilir. 

C0011 
COOH 

(0) 	1.1C 	 (0) 
	

(0) 
CO2 

C0011 

o 	
\Ğ OOH 

Düş ük bir yük:seltgeme basama ğı nda kükürt ihtiva eden organik 
kükürt bile ş ikleri de permanganatm rengini giderir. (Bak. Tioller S: ) 

6.3. Yükseltgen gruplar 	testler. 

A.a) Seyreltik asitte çözünebilen maddeler için: 

II+ 
KI Yükseltgen --> 12reaksiyonu elVeri ş lidir. C-nitroso ve N-nit-

roso bileş ikleri, sülfonik ve karboksilli asitlerin baloannr ıleri (Cliloramin 
T ve Ghloranain B) amin oksitler alkil ve aril arsenit ve antimonik asit-
ler peroksi bileş ikleri bu reaksiyonu derhal verirler. Ni ş asta çüzeltisiyle 
pek az mikatardaki yükseltgen tan ınabilir. 
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B. Suda ve alkolde çözünebilen maddeler için: 

a) Suda ve alkolde çözünebilen ylikseltgenler ye ş il demir-2-hidrok-
sid siispansiyonu 'ile reaksiyona girerek onu pas k ırm ı zısma yükseltger. 

örneğ in nitro ve nitroso bile ş ikleri amine indirgenerek Fe+2 	> Fe+3 

yükseltgenmesini gerçekle ş tirebilirler: 

R—NO2 4- 6 Fe(OH)2 -4-- 41120 -4 R—NII2 4- 6 Fe(OH)3 

R—NO -4- 4 Fe(OH)2 4- 3H20 R—NH2 -4- 4 Fe(OH)3 

Yapı lışı : 1 daınla su, alkol veya dioksanla kar ış tırılmış  test çözel-
tisi küçük ve dar bir tüpte 1 damla taze haz ı rlanm ış  belirteçle kar ış tırı -
lır. Sonra bir miktar kat ı  NaI1CO3 ilâVe edilir Böylece hem kafi bir kale-
vilik temin edilmiş  olur hem de havaııııı  etkisini ördemek için bir CO2 
atmosferi temin edilmi ş  olunur. Bu ş artlarda ye ş ilden kahverengine gi-
den bir renk yükseltgeni belirtir. 

BELIRTEÇ: °,/,10'1uk sülfürik asitte 	l'lik demir amonyurn sül- 
fat çözeltisi. Belirtecin yükseltgenmesine mani olmak için içine bir demir 
çivi bırak ılır. 

b) Bak: Peroksitler için test. 6.33. 

C. Nötral ortamda etkin olan yükseltgenler için: 

Nötral ortamda etkin olan (organik) yiikseltgenler sarı -kahverengi 
tio-Michler ketonu vas ıtasiyle tanumbilir. Yahut ta bu ıaun yerine tetra-
baz dediğ imiz tetrametil diamino difenil metan da kullan ılabilir. Yük-
seltgenin etkisi ile koyu renkli kinoid boyar maddeler olu şur: 

(C113)2N—C3113—C ---LC3H3--N(C113), 

S 

(CH3)2 CH 	+(0) veya 2H ae 3 r. 

=4-N(CH3)2 + 62 
‘"4-1°- 2Har 

M, av boyar madde 
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(C)+3;iNt < 	-N(CH 	( O) 	(CH 3
)
2
r\i-<

_, ---/  
=N 	4. opi H3 

Bu bileş ikle reaksiyon veren yükseltgen sınıflar aras ında organik baz-
larm polihalojenürleri, ve halojenli asitlerle tuzlan, benzokinonlar ve 
tetra halojenli benzokinonlar, per asitler ve bunlar ın anhidridleri haloi-
midkr, mon.o ve dikarboksilli asitlerin anı idlerini sayabiliriz. 

Buna kar şı l ık asitli potasyum iyodür çözeltisinclen derhal iyod aç ı - 

\ 
ğ a ç ıkaran peroksi bile ş ikleri (--0001-1) ve amin oksitler tetrabaz 

veya tio-Michler ketonu ile etkileşmezler. 

Yapılışı : Kantitatif süzgeç ka ğı tları  tio-NSehler ketonunun benzen-
deki °,/o çözeltisine veya tetrabaz ın % 2.5'iuk eterli çözeltisine bat ı -
rılarak kurutulur, -Kuru ka ğı tlar havas ız yerde dayarukhd ır. Eğer 1 dam-
la deney çözeltisi renksiz ve`ya sar ı  kağı da damlat ıldiğı ndaçözelti buhar-
laştıktan sonra mavi bir leke. görülürse yükseltgen yar 'demektir. 

D. Kuvvetli asidik çözehide etkin olan yükseltgenler 

Bundan önce nütral, bazik veya zay ıf asitli ortamda etkin olan 
yükseltgenleri belirtmek için testler verdik. Kuvvetli: sülfürik s.sitli 
zeltide y-ürüttidenbir ba şka test ise N, Ni-- defenil benzidinin mavi 
renkli kinoid bile ş iğe yükseltgenmesine dayan ır. Bu değ iş me hem oksi-
jen veren hem de hidrojen alabilen organik maddeler. tarafindan ger-
çekleş tirilir. 

C6Kr --- N 3 I 	/ 
H 

C H N .= 	- 
r, 

- 	 6 5 	 -.-- 	J 

Yapı lışı : 

Bir deney tüpünde 1-2 damla (alkol, su veya benzenli) •deney 
zeltisi kuruluğ a kadar buharla ş tırdir. Buna s:ülfürik asitli benzidin çö-
zeltisinden 1--2 darala ilave edilir. ıia.vi  bir renk görülürse bir yülcseltgen 
var demektir. 

BELİ RTEÇ:: 100 ml deri ş ik H2SQ, te 10 mg N, N'-- difenilbenzidin 
Duyarl ık: 0.2 - 30 y. 
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6.4. Doymanu ş  bileş ikler için testler : 

A. Baeyer testi. 

Permanganat çözeltisi yükseltgen etkisini çift ba ğ lar üzerinde de 

gösterir. Onları  önce glikol türevlerüle sonra da ha:fr tamamen kesilmesi 
ile keton veya aldehide dönü ş türür. 

3 R2C-=CR2+ 	+ 4H20 3 R2C -- Ç 1:12 21V1n0 + 2011- 

I 	I 
OH OH 

R R 	 R R 

I 	İ 	 Mn04-- 	 İ 	İ  
R—C +C—R 

i 	 If 
HO OH 	 O O 

Yapılışı : 25-30 mg madde bir deney tüpünde 2 mi aseton, (alkolsuz) 
veya suda çözülür. Buna kuvvette çalkalayarak % l'lik çözeltisi 
ilâve edilir. E ğer bir damladan fazla çözeltinin rengi gideril ıniş se doyma-
nuş  bir bile ş ik veya ba şka bir indirgen var demektir. Bir damiamn ren-
gini herhangi bir safs ızlık ta giderebilir. Hernekadar suda çözünrneyen 
numuneier için aseton çok pratik ise de baz ı  olefinlerin asetonda reak-
siyon vermedikleri görülmü ştür. En iyisi etauol kullanmakt ır. Zira 
etanol oda s ıcaklığı nda 5 dakika içinde reaksiyon vermez. 

B. Bromlama testi: 

Doymamış  bağ lara bromun kat ı lmas ı  olayına dayan ı r. 

H H 	 H II 
İ 	 İ 	İ  

H — C = C — C1120H Br2 -› 	— C — C — CH2-011 

I 
Br Br 

Yap ı lışı : 50-100 mg numune (s ı v ı  ise 0.1 -2 mi) 1-2 ırd karbon tetra 
klorürde çözüliir. Buna damla damla belirteç kat ı l ı r. Ilk damlan ın sarı  
rengi 1 dakika içinde kayboluyorsa ikinci damla ilâve edilir. 2-3 damla-
dan fazla bront çözeltisi harcan ıyorsa bir kat ı lma veya substitiisyon ol-
mu ş  demektir. E ğer bir gaz ç ıkışı  oluyorsa (yani HBr ç ıkıyorsa) bir subs-
titüsyou oluyor demektir. Bak. Böl. 9. S. 253. 

BELIRTEÇ: Karbon tetrakloriirde % 2'lik brom çözeltisi 

NOT: Olefinli çifte bağ l ı), karbonlarma elektronegatif gruplar ba ğ -
lanmış sa reaksiyon çok yava ş tar. örne ğ in: Stilben ve tarç ın asidinde ol-
duğu gibi. 
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Incelenen numunenin tabiat] hakk ında genel bir sonuca varmak için 

lıer iki test te yap ıhnal ı  ve sonuçlar kar şı laş t ı r ı lmal ı d ı r. 

Tablo 6.1 

Permanganat ve Brom testlerinin sonuçlanan). kar şdaş tı nhnası  

Bileş ik tipi 

— 

Birçok alken ve alkinler 
Ar2C= CAr2; birçok ArC=--CAr(a) 
Fenoller; aril aminler 
Ketonlar(b) 
Birçok aldehidler(e) 
Primer ve sekonder alkoller(d) 
Merkaptaular; sülfürler 
Tiofenoller. 

Permarıganat 

pozitif 

Negatif 
Pozitif 

‘‘. 

iC 	 • 

Bronz 

Katılma substitiisyon 

pozitif 
rıegatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

(a) Doymamış  karbon atornlanna elektronegatif gurublar ba ğ landığ nıda alkenler bronda 

yava ş  reaksiyon verir. (sitilben ve tarçm asidi). 

(b) metil ketonlar. 

(e) Formaldehit, formatlar ve benzaldehit bromla önemli bir reaksiyon vermezler. 

( ıl) Segonder alkoller primer alkollerden daha çabuk reabiyon verir. Yüksek molekiil a ğı r-

lı kl ı  alkoller çok yava ş  etkidiklerinden sonuç negatif samlabilir. 

6.5. Tuzlar için testler. 

Analizde en çok kar şı laşı lan -onlar 4 gruba ayrılabilir: 

A. Organik asitlerin amonyurn tuzlan, 

B. Fenollerin ve asitlerin metal.tuzlar ı , 

C. Aminlerin asitlerl.e verdi ğ i tuzlar, 

D. Organik asitlerin alkali tuzlan. 

Yakma. denemesi, erime noktas ı  tayini ve çözünürlük testleri 

.
maddenin tuz olmas ı  ihtimalini ifş a edebilir. Bu durumda a ş ağı daki 

ş ekilde tuziar aran ır. 

A. Amonyum tuzlarm ın tanınmas ı . 

a. Amonyum tuzlatı  sodyum hidroksitle antony-ak verir. Bu da 

kokusu ve ıslak turnusol kâ ğı dına etkisiyle tanınır. 

A.monyurn tuzlan .sody ınn hidroksitle amonyak gaz ı  verir, 

bu da bakır sülfat' mavile ş tirmesiyle tanın ı r. 

Yap ı lışı : 8-10 em boYünda bir deney tüpüne 25-30 mg bilinmeyen 

madde kontı r ve üzerirı.e 0.5 nıl 10'1uk NaOH ilâve edilir. Küçük bir 

süzgeç kâğı dı  tüpün ağ zın.a kapat ıbr ve etrafı  bükülerek sıkış t ırıbr. 2 
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damla % 10'Iuk bak ır sülfat süzgeç kâ ğı dının. üzerine damlat ıhr ve tüp 
bek alevinde kar ışı m kaynayana kadar ı sıt ıl ı r. Amonyak çiloyorsa siiz-
geç kâ ğı d ı  mavileş ir. 

Bu test amonya ğnı  koku veya turuusol kâ ğı dı  ile teşhisinden çok 
daha güvenilir bir testtir. 

e. Amonyak için çok duyarlı  bir test de amonya ğm yükseltgenerek 
nitröz asit vermesine dayan ır. Nitröz asit fenolle reaksiyona girerek nit-
roso fenol verir. Nitroso fenolün denge izomeri olan kinonmonoksim üze-
rinden ikinci bir fenolle etkile şerek renkli ürünleri olus,turdu ğu 

HO- - H+HNO2---"H0-0-N04-H20 

-NO 	-OH 

=N-0 H OH 	O= 

Yap ıhşı : Fenolün sudaki 	41iik çözeltisinin 1 nı l si (),/,) 5'lik sulu 
sodyunı  hipo'klorit çözeltisi ile küçük bir deney tüp ünde kar ış tırıhr. Bu-
na deneneeek maddeden birkaç meg. veya birkaç damla s ıdu deney çözel-
tisi ilâve edilir Karışı m ı s ıtı lınea ortaya ç ıkan mavi bir renk amonyak 
veya amonyum iyonlarm ın varlığı nı  veya deney ke şullarında >amonyak 
veya an ıonyum iyoztlar ı  verebilen bile ş ikleri gösterir. 

Not. B-u test çok duyarl ı  bir testtir. Birçok amidlerin 	Ini testde 
ı navi renk. verdi ğ i görülmüş tür. 

d. Nessler b Airteei anorganik kimyadaki- gibi buradada an ımı -
yurnun te şhisi için kullan ı labilir. 

B. Fenollerin Ve 'asitlerin metal tuzlan. 

Yaknia denemesi sonunda beyaz veya renk-li bir art ık karbonat ok-
sit veya metal- Olabilir. Iketalin te şhiSi analitik kimyadan bilinen metod-
larla ,yaP ılır. ASidin tespiti ise in.organik asitle serbest hale geçirilerek 
ka'ilMkSilli asitler (S. 112) ve fenoller için (S. 123) verilen ınetodlarla 
yap ı lır. 
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C. Aminlerin tuzlan. 

a. Bunlar genellikle ivoniktir, ve suda çözünürler. Çok kere an-
yon sülfat veya klorürdür. Bazan fosfat, asetat veya ba şka 

iyonlarda olabilir. Suda yeterince çözünmeyen amin tuzlan 
%.5'lik NaOH te çözülebilir. Amin etere çekilir ve sulu faz 
asetik asitle asitlendirildikten sonra anyon aran ı r. Eterli çö-

zeltiden amin genel metodlaria te şhis edilir. (Bak. S. 169) 

b. Organik bazIarm suda çözünebilen tuzlanndan suda çözüne-
bilen kalsiyum tuzlan elde edilebilir. Kalsiyum karbonatia 
ısıtılı nca • 	. 

2(13H) 	CaCO3 	Ca4 	2 Hal- + 2B + HOH + CO2 

Ca++ iyonlan da sodymrt rodizonatla verdikleri mor k ırmız ı  renkle 
tan ınır. Kalsiyum karbonat bu. reaksiyonu vennedi ğ i için.a şı n CaCO3'm 
mahzuru yoktur. Deney-in sonucundan emin olabilmek için serbest asit, 
amonyu nı  tuzlan ve metal tuzlan bulumnamal ıd ır. Çünkü bunlar da ba-

zik sodyum rodizonatla renkli şökelekler verirler. Bu husus bir ön dene-
me, ile tesbit edilmelidir. Organik azotlu bazIann oksalat fosfat ve arse-
natlan' bu testle aranamazlar, çür ıkii bu anyonlar. CIL++ iyonlan ile 
çözünmeyen tuzlar te şkil edeceklerinden sodyum rodizonatla olan. 
reaksiyonu engellerler. 

Yap ılışı : 1 damla test çözeltisi bir damla reaksiyon tablas= çuku-
runda mümkün olabilen en. az  miktarda kalsiyum karbonatla kirletilir. 
CO2 ç ıkışı  durunca 1 damla 0,5 N NaOH ve 1 damla taze haz ırlanmış  % 
2'lik sulu. sodyıum rodizonat çözeltisi s ı ra ile ilâve edilir. Az veya çok mor 
bir renk bir aminin tuzunu belirtir. 

. Duy-arlık : 5 y anilin sülfat 	10 y u-naftilarnin klorür 

5 y benzidin • klorü.r 

5 y etilen .diaminklorür 

D. Karboksilli asitlerin ve sülfonik asitlerin alkali tüzlan (sodyum 
rodizonatla) %mune hidroklorik asitle kurulu ğa kadar buharla ştınbr 
ve att ığı  bir süre 110 'Cele tutularak kullamlmam ış  hidroklorik asit uzak-
laş tinlır. G-eriye alkali klorürle uçueu obriayan organik asit kal ı r: 

Alk.Ae. 	HCI 	Alk.CI 	HAc 

2 HAe 	-4- CaCO3 	Ca+4- -4- 2Ac-- + H20 	CO2 

Yap ılışı : (Organik -asitlerin alkah tuzlan için) Bir damla deney çö-
zeltisi bir mikro krözede 1 damla 0,5 N HCI ile kur ı lluğ a kadar buharla ş - 
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t ı r ıhr. Art ık (bakiye) birkaç dakika 110 'C ta: tutulu.r. Sogutl ılan art ıga 
1 damla su ilâve edilir ve pek az bir miktar CaCO3 la kar ış tırıhr. Bundan 
gerisi bazlardaki gibidir:: (Yukar ıya hakuuz) 

Duyarl ık : 5 y tartarik asit 	4 y adipik asit 

	

2,5 y sitrik asit 	, 5 y sülfanilik asit 

	

5 y :malik asit 	10 y amino etan sülfonik asit 

6.6. iyodoforrn realcsiyonu 

CH3--00 .grnbunu ihtiva eden veya yükseltgenerek bu gruba vere-
bilen bileş ikler sodyum hipo iyoditin alkali çözeltisi ile iyodoforma yük-
seltgenebilirler. örnegin etil alkol ilk hamlede yükseltgenerek aset alde-
hid verir: 

IOH ---> CH3—C.0 + HOH -+ HI 

H 

C113 	 ICI 
• 

C.0 	+31011 - 	C . O 	-I- 3 HOR 

R(H) 	 R(11) 

CI3 	 CI3 	 O- 
r 	• 

C.0 	 + OH-. 	II 	 + C-.0 

• İ  
11(11) 	 R(H) 

Yap ılışı : 

10 mg madde 0.1 ml suda .(suda çözünmüyorsa dioksanda) çözülür. 
Buna 0.3 ml % 10'1uk sodyum hidroksit çözeltisi ilâve edilir. Ş imdi bu 
karışı ma potasyum iyodürün sudaki % 20'lik çözeltisinde çözülerek ha-
zırlanmış  °,4, 10 iyod çözeltisi ilâve edilir. Bu ilâve çözeltide iyodun biraz 
aşı rı s ı  bulunacak ş ekilde yapılmal ı dır. Bundan sonra tüp bir belıerdeki 
60° C sıeakhkta suya dalehrıbr. Iyodun -rengi 2-dakika sabit kal ı ncaya 
kadar daha fazla iyod çözeltisi kat ı lır ve' sonra iyoduıi rengi kaybolun-
caya kadar NaOH çözeltisi dan ılatıhr. Tüp S ıCak 'sudan ç ıkarıhr ve 1 ml 
su il'ave edilir. Iyodoform sah bir çökekkelarak ayr ılır. (e.n 120 'C) 

6.7. Hidroliz testi : 

Bile şik hakkında elimizde çok az bilgi varsa örn.egir ı  çözünürliik s ı -
mflanmas ında asit ve baz olmayan. ıı iitrbir bile ş ik ise b.idroliz olup olma- 
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dığ uıa bakmakta büyük fayda vard ır, Ilielroliz ya sulu asitle veya sulu 
veYa alkollü bazla yap ı lı r. (% 50'lik 11,S0,, veya % 20'lik Na011 veya-
hutta 3 gram K011'in 60 ml metanoldeki çözeltisi) 

Yap ılışı : 

Hidroliz denemesi yap ılacak maddenin 0.5-1 gram ı  5-10 mi sulu asit 
veya bazla 20 ınl metanöllii KÖII ile bir halona konur. Kar ışı ma Mr iki 
kaplama taşı  veya kaynama borusu konur. ve  bir geri so ğutueu alt ında 
kaynatdın Bu kayna ına süresi maddenin konstitüsyonuna ye niolekül 
ağı rlığı na göre 15-20 dakikadan ba ş layarak birkaç saate kadar de ğ iş in 
Asit anhidridleri, açil l ı alojenürler, küçük molekül a ğı rlıklı  esterler (for-
matlar, asetatlar, oksalatlar, malonatlar gibi) çabuk bidroliz olurlar. 
IVIolekül ağgrlığı  büyük olan bile ş ikler güç sabunlaşular. Su.da çözünn ı e-
yen veya güç çözünen esterler çok zor hidroliz 

Hidrolizin oldu ğunu gösteren belirtiler şunlard ır: 
a- Koku: Sabunla şan bir amid ise amonyak veya uçuctı  aıninin 

kokusu dayulur. Ilidrolizlenen bir esterse ester kolusu kaybolur yerine 
alkol:kokusu duyulmaya ba ş lar. 

b-- Ba ş lang ıçta 2 fazla Olan reaksiyon. ortam ının tek faz oluş u. 

c- Faz kahyorsa, reaksiyon. ortam ınciaki 'maddelerin özelliklerinin 
değ işmesi. 

• 

d- Tek fark olmayan. reaksiynn ortUnunda ba şlangıçta konulmuş  asit 
veya hazin. harcanmış  olması , Bu da hidrolize ölçülü (kantitatif) asit vey a 
bazia ba ş lamak ve sonunda geri titrasyon yapn ıak suretiyle anla şı labilir. 

Hidroliz ürünlerinin te ş hisi:. - 

Ilidroliz karışı mındaki bir çökelek ço ğu kez Sodyum tuzu olabilir. 
Karışı mın küçiik bir örne ğ i seyreltilir ve çok defa da çözündü ğ ii görülür. 

Bazik hidroliz ürününde (tek farl ı) genellikle ester hidrolizinden ge-
len aLkol, asidin tuzu, ve amid (nitril v.b.) hidrolizinden gelen organik 
baz 

Karışı m 

Destillenix 

Destilat 	 Çtl.zelti (asit veya £enolün Ansa) 

a) Destilatm yoğunluğu 1 ise alkol yok 	asitlendirilir as:it ayr ıl ı r. 

b) D<1 ise K2CO3 la <hıyar-Mar. alkol fazı  a) Suda çözünen uçueu asit 

ayrıl ır. 	 destillenir. 

e) Destilat ın reaksiyonu kalevidir: 	 b) Uçueu değ ilse etere çekilir 

Amin. 	 e) Veya çözdü deri ş ti ıil ıiikten 

sonra alkolle 	VC 

teshi ş  
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Bazik Ilidroliz kar ışı mı  iki fazh ise organik faz ya alkoldür veya 
amindir. Fazlar ayr ı lır. Organik faz hidroklorik asitte çözüniirse a ırıin-
dir. Çözünmezse alkoldiir. 

1ki Fazh bazik Hidroliz iiriinleri 

4 
Ayribr veya eterle çekilir. 

i 
Eterli çözelti 	 Sulu çözelti 

I 	 I 
eterli uçur ıdur 	 aitslendiridir ve 

1 	 yukardaki gibi çalışı lır. 
.. HCI ile çalkalanır 

I • 
Çözünen 	 , Çözüzuneyen 
(andn) 	 (Alkol) 

Asitli hidroliz kar ışı mı : 

Asitli hidroliz ürünleri madde azot ihtiva ediyorsa b ır ' organik baz 
(herhangi ,bir »ün veya hidrazin türevi) ester hidrolizinden gelebilen 
alkol,' asetaller ve ketallerin Indrolizinden olu şabilen aldehit veya keton 
-suda 'çdiiinebilen ve çözünnieyen asitler ve fenoller olabilir. Hidroliz so-
nunda kar ışıı n bir fazl ı  ise şemadaki gibi çal ışı lır. 

Bir fazIs asitli karışı mı  

De.stillezdr. 

Destilat 

a) Yoğurılufi 

h) Asit - Baz karakteri 

e) Karbonil gurnbu aranmas ı . 

Çözelti 

Bazik yapılır 

Etere çekilir 

Eter uçurıtbar 

Amin teşhis edilir 

iki fazl ı  asitli hidroliz ürünleri kan şı m ı  anorganik fazda organik ba-
zın-tuzun ıı ; organik fazda ise suda çözünmeyen asit, fenol alkol, aldehit 
keton v.b. nötral bile ş ikleri ihtiva edebilir. 
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İki fazi ı  asitli hidroliz karışı mı  
Fazla/. ayr ı l ır 

1 
 I 	 1 

Organik Jaz 	 Anorgaınk faz 

Eter kat ılır 	 Bazik yap ılır 
Na0}1 çözeltisi ile çalkalann 	 etere çekilir 

İ 	1 
Çözinuneyen 	Çözünen 
(Nötral bileş ikler) 	(Asit veya fenolün 	 Eter açurn ler 

1 	sody ınn tuzu) 
Eter bile ş iğ in 	Eterle çekilir 
(alkol, keton v.b) 	Eter açılımlar 	 Bazın tanınması  
Teşhisi yapı lır 	(asit veya fenol) 	 yapı lır 
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KISIM 

6.8. Asitler 

Bilinmeyen maddenin as 	e ğer suda çöztinüyorsa indikatörlere 
karşı  davranışı ndan suda çözinatriiyorsa sodyru ırı  hidroksit -ve sodyum 
bikarbonatta çözünürlü ğ iinden belli olur. Ancak bütün asidik bile ş ilder 
bu anlamda asidik olarak s ıntfland ı rılarnazlar. Bundan ba şka baz ı  ger-
çek asitler o derecede zay ıf olabilir veya alkali çözeltilerde o kadar yava ş  
çözü.nebilirler ki te ş histe çözöniirliik ve indikatör metodlar ı  ile asitlik-
leri gözden kaçal ı ilir. Bu bak ı mdan çok zay ıf asitleri de belirtebilen me-
todiara ihtiyaç vard ır. 

a. Asitler için iyodat - iy-odür testi: 

Suda çözülıebilen asitler yanyana. iyodiir ve iyodat ionlar ı  ihtiva 
eden çözeltiden iyod aç ığ a ç ıkarırlar: 

5 I-- 1- 103- + 6 H4 --> 3 H20 + 3 12 

Yapı lıp,: Takrihen 5 mg kadar madde veya 2 damla alkoldek,i doy-
muş  çözeltisi küçük bir tiipe konur. 2 damla °/<, 2'lik potasyum iyodür 
çözeltisi ve 2 damla °,/,„ 4'Iük potasyum iyodat çözeltisi ilâve edilir. Tüp 
kapatı lı r ve 1 dakika kaynar sUda tutulur. Tüp so ğ uduktan sonra 1-2 
damla taze haz ı rl.anmış  (:)/o l'lik ni ş asta ilâve edilir. Madde asidik özelli ğ i 
taşı yorsa ınavi bir reniç görülür. 

Duyarlık : 2 y kaprilik asit 	5 y palmitik asit 

4 y miristik asit 	5 y stearik asit 

2 y sebazik asit 

6.8. b. Karboksilli asitler için hidroksamat testi: 

Bunlar önce asit kloriirleri, anhidridieri veya karboksilli asit astar-
lerine çevrilerek, hidroksilaminle hidroksamik aside çevrilirler. Böylece 
Indroksamik asitlerin Fe•' 4 iyonu ile verdi ğ i konıpleksier yard ımı  ile ta-
n ı nı rlar. Bu yap ı lmadan önce maddenin asit kloriirii, anhidridi veya kar- 
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boksilli asit esteri olmad ığı  ispat1anmış  olmalıdır. Ayrıca hidroksamik 
asitlerden ba şka pek çok s ını f FeC13 ile renkli ürünler verdi ğ inden mad-
denin kendisini de önceden FeC13 le denemclidir. (Bak. S. 122'de mühim 
rı ot) 

OH 	 Cl 

R—C = O + SOCl2 	 --> 	;+„SQ2 + HC1 

R—COC1 + NII,OH +2 Na0 H — 	 +NaCI +1120 

O 
R—C—Nil-0Na -+ 11C1 	 + NaC1 

O 
	

(1; 

3 R—CO(NHOH) -}- FeCI3 	Fe(RCO(NHO))3 	311C1 ‘`` 

veya: 
H 

N\ 
NHOH 	 N-0 

R---C 	1 /3 Fe-u --> R—C 	1 

O 	 0.,..Fe /3 

Yapılışı : 

1 damla test çözeltisi bir mikro krözede kurulu ğa kadar bub.arla ş -
tırılar Veya varsa çok küçük bir kat ı  numune kullan ılır. Numune, kröze 
içinde 2 damla tionil klorürle kar ış tırılır. Karışı m hemen hemen kuru-
luğ a kadar buharla ş tırıbr. Böylece karboksilli asit klorürüne çevrilm' ş  
olur. 2 damla doymuş  alkollü hidroksilamin hidroklorür ve sonra bariz 
bazik oluncaya kadar damla damla alkollü potasyum hidroksit çözeltisi 
ilâve edilir Tekrar ı s ıtıhr. So ğutulan. karışı ma birkaç damla 0.5 N hid-
roklorik asitle asitiendirilir. ve  Ilik sulu FeCI3 le muamele edilir Kah-
verengimsi kırnuzıdan mora kadar de ğ iş en bir renk karboksilli asidi gös-
terir. 

Duyarlık: 11 y süksinik asit — menek şe 

Il y oleik asit 	k ı rrn ı z ı - ınenek ş e 

15 y glisin 	— leylak 

16 y pabıtitik asit 	Kahve-menek ş e 

12 y antranalik asit — Koyu ınor 
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C H2--C H2—COOH 

COOH 
H2s04 	 

— 3 H20 H O 	04-0 	H 

Dikarboksiiii asitler 

1- Dikarboksilli asitierin küçük moleküllü olanlar ı  (4.5. 6.7) karbon-
lu. olanlar ısıtilmea. bir halkal ı  anhidrid verir. A.sidin ve anhidridin erime 
noktalar ı  faikindan durum tesbit edilebilir. 

2- Alifatik dikarboksilli asit auhidridleri için anilik asit testi. 

Dibazik asitlerin anhidridleri (bilhassa s ıvı  anhidridleri) dolayı siyle 

dibazik asitlerin kendilerini te şhis icin önemli bir reaksiyon da anilin 
(veya P - toluidinle) olan reaksiyondur, örne ğ in süksinik anhidrid ve 
anilin bu reaksiyonda süknin- anilik asit verir: 

CH2 — CO, 
	 CH2COOH 

C
I

112 	CO-' 
	H2N--C3H3 	

CH2----CO—NR—C 3113 

Yopı lış  : 

1.-2 damla numuneyi kloroform veya benzende çöziip buna 1 --2 dam-
la anilinin (veya p- toluidinin) ayni çözücüdeki çözeltisi kat ı lır ve hafifçe 
is ıt ıhr (anhidridin kaynama s ıcaklığı na kadar) Anilik asit hemen kris- 

Eğ er bir süre 'sat ıld ığı  halde anilik asit, kristalleri görülmezse kar ışı m 
soğ utulur ve de ğ işmemiş  anilini (veya toluidini) uzakla ş t ırmak için sey-' 
reltik hadroklorik asitle y ıkan ı r. 

Çözilcia lı -uharla ş tırdırsa anilik asit billurları  ayrıl ır. 
3-Dikarboksilli asitler veya bunlar ın türevleri (ester, anhidrid i ınid-

leri) resorsinle birlikte eritildiklerinde floreseh ı  tipinde boyarmaddeler 
verirler. Bu reaksiyon ürünleri alkali çözeltide, canl ı  ye ş il-sar ı  floresan.s 
gösterir. 

Yap ılışı  : 

Birkaç mg numune bir mikro krözeye konur. (E ğ er cliınizde çözeltisi 
varsa bir iki damlas ı. kuruluğ a kadar huharla ş tı r ı lar.) Küçiik bir parça 
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resorsin ve birkaç damla saf deri ş ik sillfiiı ik asit ilave 

edilerek kar ışı m 5 dakika 130 "de tutulur. daha sorıra kröze içindekilerle 
birlikte 50 ml lik bir beherdeki suya b ırak ıhr. Çözeltis.ody-um hidroksitle 
alkali yap ılır. E ğer dikarboksilli asit varsa ye ş il .sarı  floresans görülür. 
(Paralel bir kör deneme de mutlaka yapdmand ır. Zira sıcaklık 130"yi 

aşarsa rezorsinin kendisi de k ısmen bozunarak floresans gösterebilir.) 

6.8.d. Yağ  asitleri 

1. Uzun bir hidrokarbon zincirinin ucunda bir karboksil ihtiva. eden 
asitler olduğundan suda çözün ıneyip % 	sodyınnhidroksit veya po- 
tasyum hidroksitte çözünürler. Tuzlarma Sabun 'denir ve sulu çözeltide 
köpürıne özelliğinden tamnabilir. 

2. Uzun zineirli ya ğ  asitleri (ya ğ lar ve mumlarda oldu ğu gibi) kii- 
kürtle birlikte ısıtı ldıkları  vakit muhtemelen —CIL—CH2—gruplarm ın 

, 	• 
doyınamış  —CII=CH— gruplar ına dörrii ş niesiyle hidrojen sülfür had. 
ederler. 

H H H 

I 	i 	I 
...— 	-- C -- C --- C— . 	 C 	C .. +112S 

İ ' 
H H Il H 	 H H Il H 

Yugthş t Bak. Sekonder alkoller için test (S 134) 

e. Arotnatik ve alifatik polikarboksilli asitler 

Bu asitler alkali halojenürlerie 140-160 "ye ısıt ı lırlarsa tekabül eden 
hidrohalojenürleri tardederler. Bir karl ınksil grubu için: 

—COOH Me Hal --->- —000 Me II—Hal yaz ılabilir. 

Alifatik mono karl ı oksilli asitler, sulfon asitler; hidroksan ıik asitler ve 
a.ci-nitro bile ş ikleri asitli olmalar ına rağmen Iıı i 	iösterınezler. 
Dikkat. Aş ağı ya bakunz. 

Yapilt ş t : 

Bir mikro deney tüpiine küçiik birparça kat ı  numune veya I damla 
numune çözeltisi, birkaç santigram sodyurn klorii ı le karış t ırılarak konur. 
Çözüeii. uzakla ş tırddıktan sonra deney tüpü daha önceden 150"ye ısrtı l-
nuş  bir gliserin banyos ıma daldı rı l ı r:. Ve ağ zı  nenalendirilmi ş  bir indikatör 
ka ğı dı  ile (örne ğ in turnsol kapatıhr. S ıcaklık 160 "ye ç ıkarıl ır. 2 da-
kika için kağı dnı. rengi de ğiş irse (örne ğ in kızarırsa) aranan poli asit var 
demektir. 

Duyarl ık: 10 y pimelik asit, 20 adipik asit 
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f. Az-alkil mana 	asitler: 

Yukardaki hidto halojenür aç ığ a çıkarma reaksiyommu bu. tip asit-
ler de verirler. 	.' 

Yapılışı  : Yukardaki gibi. Duyarl ık: .1.00 y benzoik asit. 

g. Ifidroksi asitler. (Alifatilc). 

Molekülünd.e hem. -OH hem- COOH grubu -olan bile ş iklerdir. Alkol 

ve asit özelliğ i gösterirler. Asit özellikleri.dalıa a ğı r basar. 

I. Hidroksi .asitler indirgen olduklar ından diğ er in.dirgenler gibi, 
aranabilir. örne ğ in periyodik asidi indirgemesiyle tar ıma-bilir. 	reak- . 
siyond.a periyodik asidiu vükselgenme h ı z ı  a ş a ğı daki s ı ra de değ iş ir: .1,2- 
glikol> a-hidroksi aldebid> a-bidroksi ketor ı > 1,2-diketon> a-bid-
roksi asit. 

Yapiltst, : Bak. Sayfa 99. 

2. Bu ikinci metod ticarette sirke içinde hidroksi asitleri-aramak-
ta çok kullanılır ve hidxoksi asitlerin amonyakh zirkonyum çözeltisi ile 
çöziinebilen kompleks tuzlar te ş kil etmelerine dayan ır. Bu tuzlar çok kü-
çük miktarlarda bile olsalar, asitli ortamda rnorinle verdikleri flore-
sans özelliğ in.den faydalamlarak tamnabilirler. 

Yap dışı  : 

1 veya 2 damla numuneye 1 damla <)/,' 	ZrCl4 çözeltisi ve biraz s ı- 
rasiyle aşı rı  amonyak ilâve edilir Kar ışı m ısıtılıx ve süzülür. Siiziintiiye 
s ırayla bir damla 0.05'lik asetonlu morin çözeltisi ve 1 damla de ğ iş ik 
hidroklorik asit ilâve edilir E ğer her hangi bir hidroksi asit varsa ultra-
viole ışı kta sarı-ye ş il bir floreasans görülür. Hidroklorik asitte zirkon-
yum-morin reaksiyonu muhtemelen-morinin kolloidal da ğı lmış  hidroliz 
ürününün yiizeyinde kimyasal adsorpsiyonundan ötürüdiir. A ş ağı daki 
formiil böyle bir adsorpsion bile ş iğ ine aittir. 

OH 
H o .„," 

o
t

, 	9 	
c).1.- 

\i.f(OH)
3 

Zr(OH ) 1 X 
4j 
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OH 	NH 2 

r 00H OH 
'Z R 	H 	C 02+ NH3+. 4-R f-COH 

6.8.h. Amino asitler. 

1. Amino asitler amfoter maddelerdir. Asitlerde bazlarda ve baz ıları  
suda da çözünür, Kesin erime noktalar ı  yoktur. 200 °Ç'n.in üzerinde lıo-
zunurlar bu da karakteristik bir özelliktir. 

2. Amino asitlerin amino grubu primer amin reaksiyonian verir. 

3 Amino asitlerin karboksil grubu karboksil grubu gibi ta ıunabilir. 

4. Ninhidrin. (triketohidrinden hidrat) amino asitlerle veya prote-
inlerin bölünme ürünleri ile ısrtı ldığı nda mavi, menek ş e veya erguvan 
rengi ürünler verir. B ıx renk reaksiyonurrun kimyas ı  yan reaksiyonlarn ı  
da karış mas ından ötürü oldukça kar ışı ktır. Amino asitlerie çalışı ldığı n-

da ilk reaksiyon nirthidrinin indirgenmesiyle amino asidin bölünmesidir: 

9 
	

Q 

I ve II ve amonyaktan İ II'ün olu ş mas ı  ile re,nk görülüı-. Ninhidrin 

yalmz proteinlerin bozulma ürünü olan oc-arnino Usitlerle p-arnino 
asitlerle de reaksiyon verir. 

M. 

Yapı iış t•: 

2 damla ninl ıidrin çözeltisi bir süzgeç ktığı din.a damiatıhr ve etiivde. 
100-105"de kurutulur. üzerine 2 damla test çözeltisi dandat ıhr ve 5A0' 
dakika ayni s ıcakl ı kta tekrar kurt ıtulur. Eğer amino asit varsa mavi, ine-: 
nekşe veya kırm ızıms ı  mor bir renk görülür. 

Belirteçier: 1. Ninhidrinin sitrat tamponundaki 	l'iik çözeltisi 

2. pH-5 olan. sitrat tamponu. (21.01 gr sitrik asi.din 200 
mi N sodyum hidroksitte çözülür 1. litreye tamamlanmas ı  ile hazırlamr). 
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Karboksil grubu olmayan asitler 

—00011 grııbu bulunmayan fakat asit özelli ğ i gösteren ba şka hile-
ş ikler de vardır. Bunlardan birço ğu. % 5'lik sodyum bikarbonatta çözün-
meyip ancak °,/, sodyum hidroksitte çöziiniirler. örne ğ in: Fenoller, 
ıı itrofenoller, amino foneller, primer sulfonamidler, oksinder, imidler, 
alifatik primcr ve sekonder nitro bile şikleri. v.b. Bazdan ise oldukça 
kuvvetli asitlerdir. örne ğ in: sidfonik, ve sulfinik asitler. 

6.8.i. Sulfonik asitler 

Sodyrun. formiyatla eriti ş : 

Benzer) veya naftalin -1-sulfon asidin. tuzlan sodyum format (for-
miyat)la birlikte eritildi ğ inde tekahiil eden karboksilli asitlere çevrilir-
ler. Bu de ğ iş me bütün aromatik ve alifatik sulfon asitler için karakte-
ristiktir. E ğer ba.ş langıç maddesi tuz de ğ il de serbest asit ise alkali 
hidroksit ilâvesiyle ayni sonuca var ı lmış  olur: 

R(Ar)S031I IICOONa 2Na011- R(Ar) COONa Na2S03 -I H20 

Termik hozunmalara engel olunamad ığı  için bu reaksiyonun prepa-
ratif bir önemi yoktur. Fakat te şekkül eden alkali sülfit reaksiyon ş art-
larında kararl ı  olduğundan sulfonik asitlerin kolayca te şhisine imkân ve-
rir. Ş ayet parçalansa hile ç ıkacak olan kükürt dioksit eser halde bile te ş -
his edilebilir. 

Sülfinik asitler, ve s ıdforı amidler de ayni tarzda reaksiyon verir. 

Ya/mi/4z : 

Say. 96'da görülen cihaza ufak bir parça kat ı  numun.e veya sulu çö-
zeltisinden 1 damla konur. 1 damla alkali formiyatla birlikte kurulu ğ a ka-
dar b-uharla ş tırdır. Art ıklar ç ıplak alev üzerinde 30 saniye yani kömür-
leş menin bağ ladığı nı  belirten kiil rengi görülünceye kadar ı sıt ılır. So ğu-
yan kütle 1:1 sülfirik asitle asitlendirilir. Cihaz kapa ğı nda as ılı  1 dam-
la ferri ferri siyanür reaktifi ile kapat ıhr. E ğer sulfonik asit varsa as ılı  
damla mavile ş ir. Damla bir spot-platc'e al ın ırsa çok hafif bir renk.de ğ i-
ş ikliğ i gözlenebilir. 

Belirteçler: 

1. Alkali formiyat çözeltisi - 5 gr HCOONa + 6 gr NaOH .= 100 ınl. 

2. Ferri ferri siyanür çöz. - 0.08 gr susuz FeC13 + 0.1 gr potasyum 
ferri 	 100 ml sudaki çözeltisi. 
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6.8.j. Sülfittik asitler : 

Yukarda sulfonik asitler için verilen sodyum formiyatla eriti ş  tes-
tini sülfinik asitlerde verirler. Bunlar ın sülfonik asitlerden ayr ı  olarak 
farlan.d ırdması  mineral asitli çözeltiden demir-a-klorür ile çöktiirülebil-
mesi ile yap ı labilir2. Bak. Say. 123 Test 6.11 

6.8.k. Sülfatnik asidler: 

(----NRSO3F1 grubu> Organik sülfamik asitler (anorganik) sülfamik asidin 
aZottasubstitüe aromatik Veya alifatik türeVleridir. Sülfamik"asi-
din oda s ı caklığı nda nitröz asitle verdi ğ i reaksiyonnu organik türe'vleri 
de verir. 

LIN--S03I1 	 H,S0, 	1120 +N, 

	

R(Ar) NH—S0311 HNO2 	R(Ar)OH 112S0, + N, 

Sülfamik asitlerin baryum tuzlar ı  suda çöziindüğ ii halde reaksiyon-
da oluş ansiilfürik asidin baryu ın tuzlan suda çözünmedi ğ inden sonueun 
pozitif olup olmad ığı n ı  saptamak çok kolayd ı r. 

Yapı /eş i.: 

Toplu iğne başı  kadar numune veya bir damla sulu çözeltisi•bir mik-
ro deney tüpün.de birkaç damla 2N 11C1 deki % 1%k BaC12 çözeltisi ile 
karış tırı l ır. Bu karışı ma çok küçük bir sodytun nitrit billuru at ılı r ve ha- 

, 	 - 

fifçe ıs ıtı lır. Bir bulaınkl ık veya çökelek pozitif sonuç say ı lır. 
Not: N- siklohekzil sülfamik asit sakkarin yerine kullan ı lan bir tat-

landırı c ıd ır. Bunun sodyunt tuzu (Cycla ınate sodium) vey-a (Sucaryl so-
dium) adı  alt ında sat ılmaktad ır. Teşhisi ise yukardaki şekilde yap ı l ır. 

6.9.1, Asit halojenürleri: 

a. Amide dönü ş türme: 

Asit halojenürleri henzllamin veya anilin gibi büyükçe moleküllii 
bir arninle etkile şerek soğuk suda pek az çözünen sübstitiie anaidleri -ve-
rirler. Asit anhidritleri bu arada önemseneeek oranda etkile ş mez sade-
ce anilin tuzu v-erirler. 

R---COCI 	 R—CONH-----R' -4- I-1C1 

Yap ı /i ş e : 

2 damla numune bir tüpte bulunan 3 damla benzilamine damlat ıbr. 
Reaksiyon. yava ş la ılı ktan sonra 2 ini. soğ uk su illıve edil.ir ve tüp ş iddetle 
çalkalan ı r. Beyaz berı zilamid sudan billurlanabilir.' 
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Not: Asit halojenürün. bir sulfonil halojertür oldu ğundan şüphe edi-

liyorsa deney tüpüne 5 damla piridin ilâve edilmeli ve su ilâ-ve edilme-
den önce 3 dakika hafifçe ısıtılmalıdır. Sulfonil halojenürler piridinle 
çok iyi b ıir açilleuelirme vas ıtası  olalı  sulfonpiridinyum katyonu te şkil 

'ederler. Bu da amini açillendirir. 

b. Hidroksannik aside dönü ş türme 

Karboksilli asitlerin halojenürleri hidroksilaminle bidroksa ınik asi-
de çevrilerek demir-3-klorürle tainnarlar. Karbonik, karbamik ve sulfo-
nik asitlerin esterleri bu testi vermezler. 

R—COBr NH2011 --> R—CO(N11---OH) + 11Br 

Yapth41 : 

1 damla eterli test çözeltisi bir mikro krözede 1-2 damla taze haz ı r-
lanmış  belirteç çözeltisi ile kar ış t ı rd ır ve kuruluğ a kadar buhar ı aş tırmr. 
Soğuyan. krozeye birkaç damla su dandat ı l ı r. Yfor veya pembe bir renk 
olursa sonuç pozitif say ı lı r. 

Belirteç : FeC13 ün alkoldeki % 5'lik çözeltisi birkaç damla deriş ik 
11C1 le asitlendirilir ve ılıkken hidroksilamin hidroklorürle doyurulur. 

FeC13'le hidroksamat anyonundan olu şan komplekslerin renginin 
çözeltinin pF1's ına bağ lı  olduğu bulunmustur. Bu kompleksler muhte-
melen çok kuvvetli asiclik çözeltide Fe(Hydrox)2+, nötral veya zay ıfça 
kalevi çözeltide Fe(Hydrox)3 ş eklindedir. 

6.9.2 Karbaksilli asitlerin anhidridieri: 

a- Karboksilli asitlerin anhidridleri hidroksilarninle hidroksamik 
aside çevrilerek demir-3-kloriirle tannur: 

(R--00)20 NH2OH RCO(NII-011) R—COOH 

R—CO(NH--011) Fe++ 	Fe(R—CONHO)- 	H+ 

Yapiltst : Asit halojenürlerde oldu ğu gibi. (Yukar ıya bak.) 

Duyarlık: 	5 y aset anhidtid mor 

5 y ftalik anhidrid mor 

6 y benzoik anhidrid pembe 

10 y kamforik anhidrid leylak 
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6.10 Karboksilli asitlerin esterleri ve laktonlarl: 

a. Karboksilli asitlerin esterleri hidroksilaminle hidroksa ınik aside 
çevrilerek asidin alkali tuzlarma çevrilebilir: 

R(Ar)COOR, +NH201•I -1-Na0I1->E(Ar)C0(NIIONa).-1-R,01-14-1-120 

Asitlendirmekle aç ıga ç ıkan hidroksamik asit daha önce oldu ğu gibi 

FeCI3ile tanını r. iç ester ola,rak kabul etti ğ inaiz laktonlar d.a ayn ı  ş ekilde 

tanını r. 

Yapil ış b: 1 damla eterli çözelti bir mikro- krozede 1 damla doynn ış  
alkollü hidroksil amin hidroklorür çözeltisi ile kar ış tarıhr. Buna 1 mikro 
damla alkollü potasyum hidroksit çözeltisi ilâve edilir ve habbecikler'ç ı  
kmeaya kadar ıs ıtılı r. Soğ aduktan sonra 0.5 N hidroklorik asitle asitlen-
dirilir ve °/,', l'lik FeC13'le muamele edilir. Az veya çok bir pembelik po-
zitif sonuç say ı l ı r. 

Duyarlık: 	'Il y • etil format, 	2 y etil asetat, 

2.5 , y fenil asetat 	3 y dietil oksalat 

fenil salisilat 	6 y kumarirı  

h. Esterlerin 

Metod A : 

1 ml numune 8 ml % 25'lik Na011 çözeltisi ile bir balor ı a konur ve 
1-2 küçük kaynama ta şı  at ı lı r. Vzerine bir geri sogatucu tak ı larak 
takriben 20-25 dakika kaynat ı lır (Ester kokusu kayboluneaya kadar*). 
Ş imdi balona bir yatay soğutueu tak ı larak takribe,n 1 ml d.estilat top-
lan ı neaya kadar destillenir ve destilat potasyum karbonatla doyurulur. 
Bu esnada iki ayn ı  tabaka oluş up oluş mad ığı  not edilir (sebebini dü ş ünü-
nüz) Burada ayr ılacak madde miktar ı  hem orijinal esterin molekül tar-
tısula hem de bu esterdeki alkoliin rnolekiil tart ı sma bağ l ıdı r. (ayr ı lan 

alkolün te şhisi için (bak-Alkoller B.6-S. 1.29). 

Balonda kalan art ık soğuduktan sonra seyreltik fosforik asitle asit-
lendirilir. Asit ayr ı lı r. Ancak ayr ı lan kat ın ı n sodyum fosfat olmad ığı n-
dan emin. olunmal ı d ır. 

* Kaynama noktas ı  110"nin alt ında olan esterler bu siire içinde 
% 25'lik NaOHle sabunla şırlar. 110-220' de kaynayanlar için daha 
uzun zaman gereklidir. Tam bir bidroliz için bazen 1-2 saat gerekir. 

Suda çözüruneyen esterlerin hidrolizini h ızlandırmak için hidroliz 
karış un ına 0,02 gr. sedyn ın laurly sülfat (Gardin,o1) ilâve edilir kar ışı m 
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emülsiyon teş kil edilmeye. kadar ş iddetle çalkalan ı r ve sonra. ısıtıhr. Bu 
taktirde köpürmeleri de hesaba katarak biiyücek bir kap kullarulmand ır. 

Meod B : 

200 "nin. üzerinde kaynayan ve suda çözönmeyen esterlerin hidrolizi 
çok yava ş tı r ve çok uzun süre geri so ğutucu alt ında kaynatma uçueu olan 
alkollerin kay-b ı na yol açabilir. 13öyle durumlarda potasyum hidrok-
sidin. dietilen glikoldeki çözeltisi hidroliz vas ı tası  olarak kullan ılmalı dır. 
çiinkü,dietilen glikol hem esterler için çok iyi bir çöziticüdür, hem de kay-
nama n.oktasnam yüksekliğ i dolayısiyle (224 '£) daha yüksek bir reak-
siyon s ı caklığı  temin eder. Ayr ıca çok yüksek kaynay-an alkoller hariç bü-
tün alkoller reaksiyon kar ışı mından saf olarak destillenebilirler. 

Yap ı lışı  : 

10-25 ml lik bir destilasyon. balonuna 3 .m1 dietilen. glikol 0,5 gr. po-
tasyum hidroksit ve 0.5 rr ıl su konur ve potasyum hid.roksit çözününeeye 
kad.ar bi ı . mikro alevle Ismin., so ğutulur ve kar ışı ma 1-2 gr ester kat ı l ır. 
Termometre tak ı lır ve soğutummun önüne konan. toplama kab ı  buzlu so-
ğ utulur. Balon kiiçük bir alevle ıs ı t ı lı r Ve ara s ıra da sars ılarak içindeki 
karışı mın çalkalanmas ı  temin edilir. 

e-. Karboksilli asitlerin fenol es.terleri. 

Bir karlioksilli asidin fenol esteri sudlu kireçle ısit ı l ı rsa fenol verir. 
Bu da gaz faz ı nda tamn.abilir. Bakz. Böl. 2. Sayfa 22. Ancak aromatik 
hidroksi asitler de ayni ko ş ullarda fer ı ol verece ğ inden lıu. hususu. göz-
önünde tutmak gereklidir. 

6.8, 6.9 ve 6.10 için mühim not: 

Demir-3-klorür birçok organik bile ş ik sm ıllariyle (bilhassa fenoller-
le) renkli ürünler verdi ğ inden hidroksamat testini uygulamadan. önce 
bile ş ik mutlaka FeC13'le derlenmelidir. 

'Yapar 

• 30 mg madde 1. ml 	alkolde' çözülür ve. 1 mi,1 N 11C1 ilâvc 
Sonra .1 damla 101uk FeCI,3 çözeltisi ilâve edilir. E ğ er karışı mda sarı -
dan başka bir. renk görülürse hidroksamat testinden :güvenilir bir sonuç 
beklentrıez. 
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6.11 FENOLLER 

Bir bileş ik çözüniirlük testleri sonucu A2 çiizünürlük sunfına girerse, 
asit-baz sunflamas ında da zay ıf veya orta derecede asitler grubuna aitse 
fenollerden şüphelenilir. Fenolde substitiie olmu ş  grupların cinsi ve hal-
kadaki yerleri reaksiyonlar ını  büyük ölçüde etkileyeee ğ inden iki üç de-
ğ iş ik den.eme yapmadan hüküm. verrnemelidir. 

a. Demir-3-klorür testi. 

Birçok- fenoller FeC13'le mavi, k ırmızı , erguvani ve yeş il renk verir-

ler. Soloway ve Wilen susuz çözüeüler (kloroform) ve zay ıf bir haım kul-

lanılması  ile deneyin çok daha duyarl ı  olaca ğı nı  göstermiş lerdir2. Böylece 

sulu çözeltide negatif sonuç veren birçok fenolün te ş hisi mümkün olmak-
tad ır. Piridinin etkisi proton yakalay ıe ı  olarak fenolat anyom ı n-un. kon-
santrasyon ımu art ırmaktır. Birçok nitrofenoller, hidrokinon, guayakol, 
m- p-hidroksi benzoik asitler ve esterleriyle 2,6-ditersiyer butil-p-kre-
sol negatif sonuç verirler. Daha iinee gördü ğümüz gibihidroksamik asit-
ler, birçok hidroksi asidler, baz ı  oksimler, enoller ve enolize olabilen bile- 

. 

ş ikler de pozitif son.uç verirler. Baz ı  aromatik asitler koyu sar ı  (yan ı k 
topraik rengi) gallik asit de siyah çökelek verirler. Sulfinik asitler k ırmızı  
renk veya çökelek verirler Bak Say. 119. 

' Yapılışı  : 

	

30-50 mg 1.11/ 	1---2 ml suda veya su. +alkol kar ışı m ında çözülür, 

ve 3 damla V, 2.5'lik sulu demir-3-klorür ilâve edilir. Renkte bir de ğ iş ik-
lik <olup olmadığı  veya bir çökelme olup olmadığı  not edilir. 

b. Nitrtiz asitle deneme (Lieberman.n testi) 

Birçok fenoller nitroz asitle p-nitroso feriol tiirevini vermek üzere 
reaksiyon verirler. Bu da isomer ş ekli olan üzerinden fenolün fazlas ı  
ile deri ş ik sülfürik asitli ortamda kondenzel olarak koyu ren.kli indofe-
nolleri III verir. Bak. Say. 106. 

H O 
	

NO' 	Oz-,( -7 - N QH 	 N - N - OH 

Para substitfle fenoller ve nitrofenoller bu testi -vermezler. Fencl 
eterler ve tiofen çok kuvvetli fenol reaksiyonu verir. 
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YaptIt ş t : 

daMiıı  eterli test çözeltisi bir r ıaikro krözede kurulu ğ a kadar buhar-
laş tırdir. Sonra 1 damla 'taZe haz ırlanmış  belirteçle muamele edilir, 
kaç dakika bekletilir. Kar ışı m birkaç damla su 'ile seyreltilir. Bazen renk 
koyulaşı r. Soğuduktan sonra karışı m 4' N NaOH'le bazik yap ılır. Çek 

defa daha ileri giden bir renk de ğ işmeSi gözlenir. 

Belirteç : Sodyum nitritin 	deriş ik sülfürik asitteki 	l'lik çöz. 

Duyarlık 	 Ren.k 

Fenoi 	 1 y 	morumsu ye ş il 

R esorsin 	 5 y 	kırm ı zı  - mavi 

Pirokatehin 	 5 y 	kırmızını sı  ye ş il-kan kırm ı z ı  

Hidrokinon 	 10 7 	yeş il-kırmızı  

Timol 	 5 y 	Ye ş il-kırrmz ı -nı  avi 

c. Nitröz asit ve c ıva-2-nitratla deneme (Millon testi) 

Bu test bilhassa yukardaki Liebermann testini vermeyen p-substitüe 
fenoller için tavsiye edilmektedir. Di-o- ve di-m- substitüe fenoller bu re-
aksiyonu vermezler. Reaksiyonurı  kimyas ı  henüz aydınlat ılmamış tır. 
Proteinler ve trozin de Millon testinde k ırmızı  renk verirler. 

Yap ı /ışı  : 

Numunenin 1 damla sulu, alkollü veya eterli çözeltisi bir mikro krö-
zede bir damla reaktifle kar ış tırı hr. Birkaç dakika ken.di haline b ırakı lır. 
Eğer bir renk de ğ iş ikliğ i olmaz.sa karı sını  hafifçe ı sıtı larak kaynama s ı -
eakl ığ ma getirilir. E ğer fenol varsa k ırm ı zı  bir renk görülür. 

Belirteç: Bir k ıs ı m cıva bir k ısım dunı anlı  nitrik asitte çözülür ve iki 
kısım su ile seyreltilir. 

d. Fenollerin açilleeme yoluyla ta ıunması . 

Bu yol fenellerin orto yerinde formillendirilmesine dayamr Bunun 
için numune sodyum hidroksit ve kloroformla geri soğutucu altında kay-
nat ıhr. (Reimer-Tiemann sentezi). 

OH 
4- HCC13 1- 3 KO H OH '" 3 K C1 4- 2 H20 

= O 

1 4 



OH 	 OH 
N - NH2 

C=N—NU-4
2 

H 

G--z0 

1-4 

+ H20 

OH 	 O'H 
-I- H

2
0+ H+ 	 

Hz--N—CH 

OH 

CHO 

Burada olu ş an salisil aldehid. de hidrazinle, verdi ğ i su ıla çözönmeyen 

uçuk sarı  renkli çökelekle tanınır. Bu sar ı  renkli in-ün (salisilaldazin.) 

raviyole ışı kta çok ş iddetli turuncu floresans. gösterir. 

Yapth ş t : 

1 damla alkali. test çözeltisi bir mikro krözede kurulu ğa kadar hu-

harlaş tırdır. Art ı k 10-20 damla klorofornala çözülerek k ıiruluğa kadar 

etüvde tutulu,r. Bu son i ş lem' 2 defa tekrarlarnr. Kröze. iiridek.'iler 1-2 

darrıla 6 Nasetik asitle al ını r,-1 damla hidrazin çözeltisidave "edilir ve ka-
rışı m bir siizgeç 14ğı dına dökiilür ve ultraviyole ışı kta incelenir. E ğ er fe-

nol varsa turuncu renkte parlayan floresans görülür. 

Kar şı laştırmak için 1 damla su ve 1. damla hidrazin. çözeitisi ile bir 

kör deneme ı le yap ılmas ı  iyi olur. 

Behrte,ç : Hidrazin çözeltisi.: 10 gr hidrazin sulfat 10 gr sodyun ı  as ı -
tatia 100 n ı l suda kaynat ı lır, soğucluktan sonra süzüliir. 

Duyarlık:. 3 7 resorsinol, 12 7 fer ıol, 20 y o-hidroksi difenil. 

Bu formilleme i ş i son zamanlarda Duff metodu ile dolayl ı  yoldan 

yap ı lmaktad ı r. Çünkü Hekzaminin orto yerinde çok kolay reaksiyon ver-

diğ i saptanm ış t ı r. 

3 e; OH H 
+NIH. 

1-12.--N=CH2 

KıOadenzasyon ürünü izomer ş ekli üzerinden sabunla şı rsa -hidroksi alde.- 

hid verir. 
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O H 
EL"1„ 	4- H NO

2 H 2 
+ H O (2 ) 

Yap ılışı  : 

Birkaç eg oksalik esit.;heksa ınine karışı mı  ve 1 damla alkollü veya 
eterli test çözeltisi 1 mikro test tiipünde kar ıstırılır. Çözücü uçurulur. 
Elimizde kat ı  numune varsa çok küçük bir miktar kat ı  da kullan ılabilir. 

Tüp daha öneeden 15,0 P'ye, ısıt ılmis 	banyosuna bat ırıhr ve 
s ıcaklık 160 '-'ye ç ıkaniı r ve,1-72 dakika bu s ıcakıkta tutulur. 

Soğuduktan sonra reakSiyon kütlesi 1 damla hidrazin s,ulfat çözeltisi 
ile al ı nı r ve suspansiyon 1 damla su il'a've edilerek çalkalan ı r. Sonra hepsi 
süzgeç kriğı dına aktarmr ve hafifçe kurutulur. U.V. ışı kta incelendiğin-
de leke mavi ye ş il (hazan turuncu) floresans gösterirse fenol vard ır. 

e. Fenollerin o-nitroso ;fenole kçevrilerek ,tan ınmas ı . 

Orto yeri açık bulurian'fenolik bilesikler-nitröz asitle o-nitroso feno-
le çevrilerek bu ürünün kobaltA' tuztariyie 'verdi ğ i koyu renkli komp-
leksler yardranyyle'te şhia' edilebilirler. Asetik asitli çözeltide: 

Co(NO2),-3 + 6 114 	Ço-13 + 6 HNO2 	 (1) 

..+3 + 
3 ° 

/3 

O 

Molekülde bulunan diğer gruplar2 nitrosoloma reaksiyonunu büyük 
ölçüde etkiler. örneğ in, salisilik asit veya hidroksi henzaldehidler (3 izo-
mer) bu reaksiyonu 'vermezler. 

Ayrıca bu testi uygulamadan önce prirner aromatik arninlerin olma-
dığı ndan emin olmak gerekir. Aksi taktirde. deney şartlar ında —N112 
grubu diazonyum tuzu üzerinden --OH grubuna döniiserek fenol reak-
siyonu verecektir. 

Yapth ş t : Deney bir mikro test'tüpünde yap ılır. Çok küçiik bir par- - 
ça kat ı  numune veya 1 damla test çözeltisil.damla kobalt nitrit çözeltisi 
ile ve 1 damla asetik asitle kar ış t ır ıhr. Ikinci bir tüpte de test çözeltisi 
yerine 1 damla dam ıt ık su ile ayn ı  i ş lem yap ı lı r. Her iki tüp ç ıplak alev- 
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C. H -N.c=o+ 
10 7 

C
e

H
5

- NI 	+ 

Narftil isosiyanet 

O H .i-{ — 	c 	o ____ 
6 5 I 

1:-; 	O 

Fenil izosiyanat 	 Fenil iiretan 

OH --+Cid-ş - N -C-0 -0 
O 

Naftil iiretan 

de, nunıunesiz ıı lan pembe oluncaya kadar ı s ı tı l ır. Numune olan tüpte 

kah.verengi-sar ı  bir renk veya kahverengi bir çiikelek olursa fenol var 
demektir. 

Belirteç : Taze hazırlanmış  % 5'lik sodyum kobalt-3-nitrit çöz. 

f. Üretan teşekkülü 

Fenoller izosiyanatlarla üretanlar ı  verirlışn Büyükçe moleküllii izo-
siyanatlar kullan ıldığı nda suda çözünmeyen üretanlar derhal ayr ı lır. 

Yap ı lışı  : 

Yaklaşı k 0.1 gr susuz numuneye (alkol veya fenol) 0.05 ml fenil ve-
ya 1-naftil izosiyanat ilâve edilir. (Fenol arayacaksak 2-3 damla da su-
suz piridin ilâve edilir) A ğ zı  derhal kapatd ı /. ve 60-70 "deki su hanyosun-
da 5 dakika tutulur. Billuri bir çökelek ayr ılırsa alkol veya fenol var 
demektir. Ayr ılmazsa ince bir canı  çubukla tüpün kenarlarma sürtülerek 
a şı rı  doyrnu ş luk önlenir. Uretanlar a şı rı  doymu.ş  çözeltiler vermeye çok 
yatk ınd ı r. 

g. o-difenollerin te.şhisi. 

o-difenoller yanyana hidroksil gruplar ı  ihtiva eden alkollerde oldu-
ğ u gibi borik asidin asitli ğ ini artuırlar. Böylece borik asit alkali nitritler-
deniı itröz asidi açığ a ç ıkaracak kadar etkin olur. Bu nitrüz a.sit te Griess 
metodu ile te ş,his edilir. 

Yap ı lıp ve reaksiyonun denklemi için S. 135'e bak ın ı z. 

Fenol ftaleine dönü ş türerek tan ı ma. 

Fenoller ftalanhidridi ve su çeken bir rnad.de (çok defa sülfürik asit 
veya susuz çinko klorür) ile birlikte eritildikleri zaman fenol-ftaleiLler 
oluşur. Bunlar da bazlarla karakteristik renkler verirler. 
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° • 	+ 2 H 

C !-1 

H 	HO- 

9H 

-c - 	t- H20 

o- C,- o 

Yapı / ı s ı. : 

Kuru bir test üpünde 0.1 gr fenol aranacak numune e ş it miktarda 

ftalanhidridi ile karış tırıhr. Bir damla deri ş ik sülfürik asitle nen ılendiri-

lir. Karışı m bir mikro alevle hafifçe ı s ıt ılarak eritilir. So ğuduktan sonra 

seyreltik Na011 çüzeltisi kat ı l ır. 

Renkler: Fenol 	kırmı z ı  

O-krezol 	kırmızı  

m-krezol mavi 

p-krezol 	renk yok (-) 

rezorsin - ye ş il floresans çözelti 

Sehotten- Baumann reaksiyonu. 

Fenoller bazl ı  ortamda açil halojenürlerle açillendirilebilirler. Bu 

reaksiyonu aminler ve alkoller de verir. 

0 İ-1  
0-0H+ R -COCi 	>. R -00-0- 4- HCt 

Yupı tış t: için S. 130'da alkollere bak ın ı z. 

6.12- ENOLLER 

Bütün enoller bromla ,etkile ş tirildiklerindc' derhal brom katarak 

enol dibromürleri verirler, bunlar da 'HBr eliminasyonu ile karars ız a-bro-

mo ketonları  'verirler- örne ğ in: 
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H3C 	C=CH—00C2II, 
i 
OH O 

Br H 
2 	CH3- C--C^C"--PC21I5 	(1) 

1 	I 
II0 Br O 

	

Br 	Br 	 Br 

C113 — C — 	CO0C211, H3C-- C-1:-COOC21-1,+HBr (2) 

I 
O H 

a-broırıo ketonlar ise tekrar enollere dönü ş erek hidrojen iyodürden 
iyod açığ a ç ı karırlar: 

Br 

J 
H3G--c-c-COOC21-1, +2HI ---42.+HBr +113C---C—CH2—C-0C21-15 3) 

II 	I 

	

O H 	 O 	O 

(2) denklemine göre a-bromoketon olu ş tuktan sonra a şı rı  brom sali-
silik asitle ıtzakla ş t ırıhr. Bromun hareand ığı  rengin kaybolmasmdan an-
la şı lı r. (1) ve (2) reaksiyoularm ın. çok h ızl ı  olmas ına kar şı l ık (3) reaksiyo-
nu ya va ş t ı r. 

Yap ı iış t 

1--2 damla N ınnune çözeltisine sar ı  renk kal ıncaya kadar damla dam-
la, doyrrıuş  brom çözeltisi kat ıhr. 

Sonra renk gidinceye kadar doymu ş  salisilik asit ilâve edilir. Reu.k 
tamamen kaybolunca. birkaç damla % 5'lik potasyum iyodür çözeltisi ve 
nişasta çözeltisi il'ave edilir. Mavi bir renk enolii gösterir. • 

Dernir-3-klorür çözeltisi. 

Numunenin su Veya inetal ıoldelci çözeltisine birkaç damla nötral 
FeCI3 damlat ın ız. Birçok enoller bu. testte k ırmızı  renk- verirler. • 

e-- Bakır türevleri. 

0.2 gr nuraur ıe balur asetat ın sudaki so ğuk doymuş  çözeltisi ile 

kuvvetle çalkalamr. Birçok enol tiirev -olarak kullan ıla-
bilen mavi veya ye ş il çökelek verirler. Erime noktalar ı  kesindir. 

6.13- ALKOLLER 

Primer, sekonder ve tersiyer alkollerin, muhtelif , reaksiyonlarclaki 
aktiflikleri birbirinden farkl ıdır. örneğ in, primer alkolleria. yükselt- 
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genmesi birinci basainakta aldehidleri, ikinci l ı asamakta karboksilli asit-
leri verir. SekOnder alkoller ise bir basamak yükseltgenir ve ketonlar ı  ve-
rir. Bunda ıı  yararlanarak bilinmeyen maddenin hem bir alkol olup ol-
ınadığı m hem de .primer, sekonder veya tersiyer alkol olup olmad ığı nı  
tesbit edebiliriz. 

a.. Esterle ş tirerek tan ınma (Schotten-Baumann reaksiyonu) 

Alkollerin aromatik asitlerle verdiğ i esterler suda güç çözünürler. 
sebebten alkoller bazik ortamda bir aroil klorürle açillembrildiklerin-

de suda güç çözürıen esterler ayr ı lır, ve aroil klorüriin (örne ğin benzoil 
kloriirün) kokusu kaybolur. Fenoller de bu reaksiyonu verirler. Bak. 
S. 128. 

OLU 
R--OH -1- 'Ar--:COCI 	ArCOOR 	HC1 

Bu reaksiyonu primer ve sekonder aminler de verir ve bu takdirde 
N-substitüe benzarnidler olu şur. Bak. S. 238. 

Yap ı ltş z : 

0.1 ml benzoil kloriir, 0.2 ml numune, 1 ml su ve 1 ml G,vo 20'lik 
NaOH çözeltisi tercih» carn kapakl ı  bir ş işede 5 dakika kadar çalkalan ır. 
Koku kaybolursa. veya kat ı  bir madde ayr ıhrsa alkol veya fenol var de-
mektir. (Numune bir aminse ıneydana gelecek benzamidler ka.tuhr. Kat ı  
ürün safla ştırddıktan sonra azot aran ır. Azot bul ımmazsa bilinmeyen 
murnarıe alkol veya fenoldür denir.) 

b. rretanlara dönü ş türme. 

Alkoller de fenoller gibi izosiyanatlarla iiretarilar ı  verirler. tiretan-
lar hiiyükçe moleküllü billuri bile ş iklerdir. 

NH--C61-1, 

C611,—N,---- C= O 4- R—OH ---> C O 

O—R 

Yapaz, ş i : Fenollerdeki gibidir. Bak. S. 127. 

b. Uçucu olmayan. primer, sekonder veya tersiyer alkollerin uretan 
te şekkülii ile tan ınması . 

Bu test alkollerin biuretle birlikte 160"ye kadar ı sıt ı lması  s ıras ın-
da amonyak tardet ınelerine dayan ır. Bu amonyak gaZ faz ında kolayca 
teşhis edilir. 
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NH, 
J 

2 R-011 --F' O C—NII — C=0 -* 2 C=0 + N1-13 

OR 

Yapi,h ş t 

Küçük bir deney tüpüne çok az bir miktar kat ı  ımmune alınır veya 

1 damla sulu çüzeltisi. tüpte kuruluğa kadar buharla ştırdn. (11.0 ') Bir-
kaç eg biüret ilâve edilir ve bir cam çubukla tiipteki kat ı  art ıkla iyice ka-
rış tınl ı r. Tüp daha önceden 130 "ye ısıtilmış  bir' gliserin banyosuna dal-
dırd ır ve tüpün a ğ zı  bir asit-baz indikatörü veya Nessler belirteei ile ıs-
lat ı lmış  silzgeç kâğı dı  ile kapat ılır. Sıcakl ık 160"ye ç ıkarı lır. indikatör 
kâğı d ı  bazik bir reaksiyon gösterir veya Nessler ka ğulında kahverengi bir 
leke olursa alkol var demektir. Ortamda amonyum tuzlan varsa test ge., 
çerli olmaz. 

d- S e ry u m-4 -n tra tla alkollerin ta n ı nmas 

[Ce(NO3), iy onunun alkoksil grubunu ba ğ layarak [Ce(OR)(NO3)<1,------ 
iyontına çevrilmesi ~dal ı  kı rmı zıya bir renk değişmesi ile elek. gi-
der. Bu sebeple bu reaksiyon prirner, sekonder ve tersiyer alkollerin te ş -
hisi için kullanılabilir. 10 karbon atornundan daha çok karbon. ihtiva eden 
alkoller çok az bir renk de ğ iş ikliğ i gösterirler ve test olarak kulland ın.ası  
güçtür. Ilidroksi asitler, hidroksi aldehidler ve daha birçok alkol hidrok-
sili ta şı yan bileş ikler pozitif sonu' ç verir. Element analizinde yaln ız kar-

bon hidrojen veren ve nıuhtemel olarak oksijen_ ihtiva eden di ğer fonk-

siyonel gruplar ise nagatif sonuç verdiklerinden bu test alkoller için gü-
venilir bir testtir. - 

Yapı /ışı  : 

40 gr (NH,), Ce(NO3); ın 100 ml 2 N nitrik asitteki çözeltisinden 1. 
ml su. veya dioksanla seyreltilir. Buna numunenin e ğ er İntimkünSe su-

daki veya dioksandaki cözeltisinden 1 damla ilâve edilir. Sar ıdan kırmı -

ziya değ iş en bir renk dönüşüm-ii pozitif test sayılır. 

Not: Alifatik bazIar çökekk te şkil edeceklerinden bu reaksiyoun 
bozarlar. Oksitlen.ebilen bile ş ikler (feMıller ve aromatik aminler) de ırenk 

li ürünler vererek reaksiyonn bozarlar. 

Duyarl ık limiti: 400 7; alkol. 

e. Alkoller için hidroksamat testi. 
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Alkoller önee 'asetil klorürle esterlere çevrilip, esterlerin te ş hisin& 
olduğu gibi Itidroksamik aside dönü ş türülerek FeCI3'le tann ı abilin 

O 	 O 
/.:"/ 	OH- 

R-011 + CH3 —C. 	 CH3 	 .+, 11C1 
\

Ct OR 

o 	. 	 o 

CH3 — C + NH2011 	> CH3 C 
\s, 	 • 	 \ 

\OR 

11.011 

 

O 

+ FeC13 

NH—OH 

 

o 

CII3 —C 

  

3 CH3 — --> 

 

Fe 3 IIC1 

   

    

Tersiyer alkoller asetil kloriirle muamelede ç ıkan bidrojen klorürün 
başka bir alkol molekülüne etkimesinden dolay ı  kı smen alkil klorüre' dii-
nü ş ürler: 

R, 	 R, 

R2 -- C - OH 4- IICI 	R2 - C Cl + HOH 

R3 	 R3 

Bu yolda§ reaksiyonun önüne geçmek için kar ışı ma bir baz mesela, 
bir miktar dimetil anilin ilave edilir. Böylece ilk reaksiyonda olu şan hid-
rojen klorür tuz te ş kili ile bağ lanmış  olur. 

Yaptl ışı , : 

Bir tüpte 0.1 nıl asetil klorür 0.1 ml dimetil anilinle kar ış tırıhr ve 
buna 0.2 ml numune ilave edilir Kar ışı m 5 dakika ara çalkalamr. Sonra 
de ğ işmemiş  asetil ldorürün bozunmas ı  için tüpü devamlı  çalkalayarak 1 
gr buz veya damla damla 1 ml so ğuk su ilave edilir. 

Sinıdi bütün kar ışı m tabakaların' daha net görebilmek için daha 
dar bir tüpe aktard ın Durulduktan sonra üst tabakadan bir pipet yar-
dı mı  ile 2-3 damla alınarak esterlerde oldu ğu gibi devam edilir. Bak. 
Say-. 121. 
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e. Printer ve sekonder alkoller için ksantat testi. 

Printer ve sekonder alkoller oda s ıcaklığı nda ve alkali hidroksitler 
yanında karbon sülfürle he ınen etkileşerek suda çözünen alkali alkil ksan-
tatları  verirler: 

R—OH + CS2 + 

 

OR 

Cı,, S Potasyum ksantat 

K-' 

 

OR 

Veya R—ONa + CS2 	C=S 	 Sodyum ksantat 

Na-` 

.'Tersiyer alkollerin kstantatlar ı  kolay hidrolizlenir: 

OR 

C=S 	+ HOH 	CS, Na011 R -- 011 

S-JN a 

buna rağmen pozitif bir test için kafi sayı labilecek çökelek verirler. 

Bütün alkali alkil ksantatlar a şı rı  mineral asitli çözeltide molibdat- 
Jarla menek ş e renkli ürünler verirler. Bile ş imi Mo03.2CS(OR)(SH) olan. . 
renkli ürünler su ile kar ış mayan (benzen, karbon sülfür, eter ve kloro-
fOrın gibi) organik çözüeülerde çözünürler. , 

(0142. 
31°0 
[SCS(0C2I1,)12 

Yapa ış z : 

Bir küçük potasy-um hidroksit mereime ğ i kı lım. bir deney tüpündeki. 
0.5 mi .numuneye ilâve edilerek tamam ı  çözünennkadar ı s ıtıhr. (Uçuc ıı  
alkoller için geri so ğutueu takılmalı .dır.) Tüp soğutulur ve 1 ml eter iki-
ye edilir. Sonra sar ı  bir çökelek te ş ekkül edinceye -kadar damla damla 
karbonsülfür ilâve edilir. E ğer 0.5 nıl karbonsülfür ilâve edildi ği halde 

bir çökelek olmazsa test negatif kabul edilir. ' 

Ayrıca bütün alkali alkil ksantatlar ı  daha belirgin olarak te şhis et-
mek için kar ışı ma 0.5 ınl % l'lik amonyum molilıdat çiizeltisi ilâve edi-
lerek 2 N sülfürik asitle dikkatle asitlendirilir.: E ğer primer veya sekon-

der alkoller varsa kloroform faz ı  menekş e olur. 
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Duyarl ık : 1 ıng etil alkol, 1 mg metil 	I mg propil alkol, 0.5 
mg isoarnil alkol, 0.5 ıng siklo lıeksanol. 

Not: Deney ş artlar ında kı smen alkollere sabunlaştıklarından ester-

ler de ksantat testinde alkoller gibi reaksiyon verirler. Yap ı s ında 

C112—00---CII2— grubu bulunan. bile ş ikler ksantat testinde lurm ı z ı -tu-
runeu ürünler verirler, bu da molibdatla etkile şmede kloroform veya 
eterde çöziin ıneyen kahveren.gi bir çökelek vererek alkolün te ş hisine en-
gel olabilir. 

g. Sekonder alkoller için test. 

Uçucu olmayan ve sekonder alkol grubu ihtiva eden bile ş ikler kısa 
bir süre kükürtle birlikte eritilirlerse bir redoks sonucu bidrojen sülfür 
olu şur. 

H— C—OH 4- S --> C=0 I-12S 

Bu reaksiyon erime noktalar ı  120-180° aras ında veya daha yukar ı  olan 
bileş iklere uygulanabilir. Uzun zineirli ya ğ  asitleri, ya ğ lar ve mumlar da 
kiikiirtle ısı tmada ayni ş ekilde kükürtlü hidrojen verirler. Ancak bu re-
aksiy-on çok kükürt kullan ıldığı  vakit bile çok yava ş tır. Halbuki sekon-
der alkoller çok az kükürt kullar ıldığı nda bile çok çabuk H2S verirler. 

Yaptl ışı  : 

Test için bir mikro deney tüpü kullaruhr. Küçük bir miktar kat ı  nu-
MUM vey-a num!~ çözeltisi (eter, alkol v.b. daki çöz.) 1 damla % 2'lik 
karbonsülfürlü kükürt çözeltisi ile kar ış tırı l ır. Karışı m hafifçe ıs ıt ı larak 
kuruluğa getirilir. Tüpün ağ zı  kurşun asetatl ı  bir süzgeç ka ğı d ı  ile kapa-
t ılarak daha önceden 150 "ye kadar ıs ıt ı lmış  bir gliserin banyosuna as ı lır. 
Gerekirse s ıcaklık 180 'ye çıkarı lır. Eğer sekonder alkoller varsa (iki 
veya. üç dakika içinde) kur ş un sülfürden ibaret siyah veya kahverengi 
bir leke görülür. 

Duyarl ık: 10 y beuzoin., 50 y furoin, 2 y kodein, 40 7 borneol. 

Komş ulu hidroksil grup- ları  olaıı  Polialkoller. (1, 2 Dioiler). 

Borik asit nitritierden nitröz asidi aç ığ a çıkaraeak kadar kuvvetli bir 
asit değ ildir. Fakat yanyana hidroksil gruplar ı  ihtiva eden poli alkoller 
veya o-difenollerle muamelede asitli ği çok artar' Artan asitlik sebebiyle 
ş imdi allcali nitritlerden nitröz asit aç ığ a ç ıkabilir, bu da sonra görece ğ i-
miz gibi (Bak. S. 156) Griess belirteci ile tanmabilir. Bak. S. 127. 
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- 	I - 
—C —0II —C-0 

2 	j 
--C—OH 

H3B03 
\B/O—Cf- 

-c1---o/ \o-c- 
H+ 1-3H011 

1 
l'apatş t : 1 ve 2'deki belirteçlerden birkaç damla bir reaksiyon tab-

las ı mu çukuruna konur. Kiiçük bir miktar borik asit Wıve edilir ve bir 
eam çubukla kar ış tirıhr. Sonra bir damla test çözeltisi varsa kiiçük bir 
parça kat ı  murnme itâve edilir. Derhal ortaya ç ıkan turuneu-pembe bir 
renk komsulu hidroksil grublarm ın varlığı nı  gösterir. 

Belirteç : 1. 2.9 gr sodyum sulfanilat ve 0.7 gr sodyum nitritin 
30 rıd sudaki çözeltisi. 

2. 1.8 gr oc-naftilaminin 40 ml etanol veya dioksandaki 
çiizeltisi. 

Metalik sodyumun alkollere etkisi. 

Alkoller sodyum metalin.e etkiyecek kadar asidiktirler -ve bu reak-
siyonda hidrojen ç ıkarak alkoksitler (veya alkolatlar) olu ş ur. 

2 R7-0:1-1- 	2Na. — 4 2 R.-0— Na4- 1- H2 

Ancak baz ı  aldehid ve ketonlarm enolleri, baz ı  fenoller, açiloin tuz-
larma çevrilebilen alifatik esterler, 

2 R—COOR' 4- 2 Na — 	I 	+ 211`---OH 

VC enolleri yoluyla: 

2 11—C// 	L 4 Na 
\ 0.-11 

R—C--0Na 
-4--.2 'Na.011' 

R—C—ONa 

Cleisen kondenasyonuna girebilen basit esterIer de örne ğ in etilasetat 

2 CH3C00C21:1., + Na0C2Its Na(CH3COCHCO0C21-15) + 2C214,011 

sodyurn metalini harcarlar.. Bu sonuncu reaksiyonda kondensasyon arac ı  
olan sodyum etoksit esterde safsı zlık olarak mevcut bulun.an alkole me-
talik sodymnu ı l etkisiyle oluşur. Bu sebebten bu testi yapmadan. önce 
aldehid, keton ve ester gruplar ının varlığı n ı  aramak gerekir. 

j. Poli alkoller içi ıı :periyodik asit testi. 
. 

Glikol, gliserin, erittor 	ınannitol gibi yanyana kom ş u hidroksil 
gruplar ı  ihtiva eden polihidroksi alkoller a şı r ı  periyodik asitle soğukta 
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formaldehid ve formik aside parçalan ır. Periyodik asit ise iyodik aside 
indirgenir. 

CH2OH 

(II0H)rı - ı 	n 	2CH20 	(n- ı) HCOOH 	n H103 +1120 

CH2OH 

Bu reaksiyonurı •organik'ilrünleri için. çok duyarl ı  testler uygulana-
bilir. Bunun için ya ıı luşan•formaldehidin veya olu şan fininik asidin be-
lirtilmesi yönünde, gidilebilir, A ş ağı da birinei Olarak fornı aldehidin ikin-
ci olarak ta formik asidin te şhisi yolu ile polihidroksi alkollerin ararıma-
larma ait uygulaman ın nasıl yapılacağı  veriliniş tir. İki molekül formai-
dehide kar şı lık (n-ı) molekül formik asit olu ş acağı ndan ikinci test birin-
ciden duyarl ıdir.' 

Periyodik asit yükseltgenn ıesiyle,tartarik asitle sitrik asidin (limon. 
asidi) farkland ırı lmas ı  da mii ınkün olinaktadn. `i'artarik asit kom ş u hid-
roksil grupları  ihtiva ettiğ inden muhtemelen glioksalik aside yükseltge-
nerek formaldehide parçdan ıp füksin sülfüroz asit•behrteci ile reaksiyon 
verir, sitrik asit ise hiçbir reaksiy-on vermez. 

1. Periyodik asitle yükseltgeme ve,for ınaldehidin te ş hisi. 
A.şı rı  periyodik asit ve iyodat ı  parçalarıdıktarı  sonialormaldehidin 

te şhisi içi ıı  füksin-sülfüroz asit testi kullan ılabilir. Bir damla sulu veya 
alkollü çözelti bir mikro krözede 1 damla °/,' 5'lik potasyum periyodat çö-
zeltisi ve 1 damla °/<, 101uk. sülfürik asit çözeltisi ile kar ış tırdır ve 5 daki-
ka ken.di haline b ırakıl ır. Sonra aşı rı  periyodik asit birkaç damla doy ınu ş  
sülfüroz asit çözeltisi ile indirgenir. Daha sonra bir damla füksin-sülfiiroz 
asit çözeltisi ile muamele 'edilir (Bak. S.l.49) K ısa bir süre sonra kuraızı -
dan maviye de ğ işen bir renk görülürse polihidroksi bile ş iğ i var demektir. 

Polisakkaridlerle çal ışı rken de i ş lem aynidir. Ancak mik.ro krözede-
kiler önce ağ zı , kapal ı  olarak kaynama s ıcaklığı na kadar ı s ıt ı l ır sonra 5 
dakika bekletilir ve .devana•edilir., 

Duyarhk: 5 y mannitol, 5 y etilen glikol, 100 y tartarik asit. 
2. Periyodik .asitle yükseltgeme.tie form& asidin te şhisi. 

Burada forrnik. asidin. .te şhisi • bromla olan redoks reaksiyonunun. 
ürünleri üzerin.den, yap ılı r.. 

HCOOH Br2 >. 2 HBr + CO2 . 
Yan ürün olarak .(periyodik ,asityükseltgenmesinde) olu ş an. formaldehid 
bronda önce fortnik.aside sonra•da CO2'e yükseltgenir. 
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Uygulamada bir rnikro destilasyon cihaz ı  kullanı l ı r. Çok küçük bir 
miktar rıunnıw 2 damla °,,/, 5'lik potasyum periyodat -ve 2 damla 1 N sül-
fihik asit çözeitisi ile ınua mei° edilir. Hafifçe 's ıhhi., Sonra bariz sar ı  renk 
elde edilinceye kadar bromiu su iliive edilir bir küçük cam boncuk kay-
nama taş ' olarak ilâve edilir ve tüpiin kapa ğ i kapat ı .lır. içinde barit suyu 
bulunan. küçük bit tüp toplama kab ı  olarak kullan ı lır. Tüpteki barit suyu 
hayalim karbondioksidine kar şı  bir sıvı  parafin tabakas ı  ile korunur. Mi-
ni destilasyon cihaz ı  hafifçe' ısı tılır. Ei.;er toplama kab ındaki barit suyu 
,bulamrsa numunede polihidroksi alkoller var demektir. 

Duyarl ık : 2 .5 y gliserin 

3 7 rnannitol 

5 	y glikoz, 5 y levuloz, 

7 y sakkaroz, 

6 y laktoz 

2 .5 y maltoz 

k. Primer, sekonder, tersiyer alkolleri farkland ırmak için Lucas tes- 

Alkoller susuz çirtko klorür le bhlikte deri ş ik hidroklorik asitle alkil 
.ha,lojenürlere dönü ş türülebilirler. 

(Zne12) 
R—OH -I- IIC1 	--->- R—Cl 	HOH 

Temel orga3n.ik kimya derslerinden bilindiki gibi bu reaksiyon ara ürün 
olarak karbourım iyon ıt üzerinden. yiiriidii ğünden bu, iyorm kolayca sta-
bilize eden tersiyer alkit dolay ı siyle tersiyer alkoller bu reak.siyonu çok 
kolay verirler. B UT1U sekonder alkoller izler. Primer alkoller oda s ıcakh-
ğuıda kolay vermezler. Ailil alkol ve bir primer alkol elmasma ra ğmen 
ara ürün olarak nisbeten kararl ı  bir karbonyum iye ınn verdi'ginden Lu-
cas belirteci ile çabucak ve ısı  çıkararak etkile ş ir. (Buzlu su ile seyreltme-
de allil klorür ayr ı l ı r.) 

(CH2,,,,C11—CH2+ 	-.5- -+CH2—CII,----CH2) 

Lucas testi alkil klor,ürden ibaret ikinci bir faz ın görülmesine da-
yandığı ndan sadece belirteçte çözünebilen alkollere uygulanabilir ki bun-
lar hekzilden daha a ş ağı  ınonofo ınksiyonlu alkollerle muayyen. polifonk-
siyonlu bile ş iklerdir. 
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Yapilt ş z : 

0.1 ml nu ınurı e 1 ınl belirteçle karış tı rı l ır ye oela s ıcaklığı nda kendi 
haline b ırak ı l ı r. (26-27"C) Allil allçol. vcya tersiyer alkoller hemen,. se- 

korıder alkoller 5-10 dakika sonra bir emiilsiyon veya ayr ı  bir faz te şkil 
. 

ederhw. E ğer ancak su ban.yosunda ısıtild ı ktan sonra bir reaksiyo'n 

riiIiirse primer alkoldür denir. 

Belirte“ 13.6 g susuz ZnC12 10.5 g deri ş ik 11C1 çözülür, so ğutulup 
kullanı lır. 

1. Printer, sekonder -ve ersiyer alkolleri ay ırmada Kruse, Grist 
MeCoy testi. 

Reaksiyonun. kimyas ı  hentiz aydu ılat ılmanuş ttr. N-bromosüksini-
midin alkollere, etkisine dayan ı r. Allik lıenzil ve tert-amilalkol yanh ş  so-

nuç verirler. Yani hepsi de sekonder alkol gibi etkir. Etilenglikoltin mo-

noalkil eterleri de primer alk.ol gibi sonuç verir. Oktadekanole kadar olan 

Kinker alkoller normal reaksiyon verir. Siklol ıeksanol norrrı al sekouder 
alkol reaksiyon.0 verir. 

Yap ıh ş t : 

Bromun karbon tetra kloriirdeki c',/„ 0.01'lik çözeltisi ham-tan ı r. 50- 
70 rog alkol numuncsi bu çözeltinin 1-2 sinan çöztiliir.. Buna 20-30 n ıg 
N-bro ınosüksinimid ilâve edilir Tüp 78-80 '"deki bi.r su banyosuna y-er-

leş tirilir. Bu sleakl ıkta kar ışı m hafif hafif kaynar. Maksimum 13 dakika 
(çoğ unlukla' 5 dakika) içinde kar ışı mın baş lang ı çtaki soluk sarnrengi de-
ğ iş ir. Primer alkoller sabit kalan. turuncu bir renk verirler. Sekonder al-

koller çabuk solar,: ve çözeltinin kaynatd ı/las' ile tas/kanım kaybolan tu-
runcu bir renk -verirler. Sekonder alkollerde tüp so ğ utuldtı ktan .sonra çOk 

kere turuncu bir çökelek Terslyer alkoller bir renk de ğ iş ikliğ i 
göstermeden 

I. Alkolleri farkland ırmak 	BordwelLve -Weilman test.i. 

Bordwell ve Will!~ tersiyer alkolleri di ğ erierind.en ayirma.k için 
çok çabuk sonuç -veren bir test geli ş tirmi ş tir. Prensibi bütün. organik kim-

ya kitaplanutlaki -yüksel.tgeme reaksiyonudt ı .r. 

Yap ı lişı  : 

15-30 ing alkol numunesi 1 mi alkols-üz asetonda çözüliir ye' 1 dam-
la belirteç ilâve edilir. Kar ışı m çalkalann. Printer ve sekonder alkoller 10 
saniyede mavi-ye ş il saydam olmayan bir süspansiyon verirler. Tersiyer 
alkoller reaksiyon vermez. 
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Belirteç : 1 g Cr03 1 nı l der. H2S03'te çözülür ve 3 ml.su ile seyrelti-
lir.. Eğer alkol primer veya sekonder ise 'belirteein turuncu. rengi tama-
men. kay-bolur. Herb.angi bir tersiyer alkol numunesindeki safs ızliklar 
turımeu çözeltide çok az bir çiikelek verir. 

6.14. ALIM., "VE ARIT, HAWIEN İSLER 

Bunlar başka, bir fonksiyonel gr ıı p daha ihtiva etmedikleri takdirde 
çözünürlük sınıfı  Grup I olan bile ş iklerdir. Aş a ğı da verilen testler yard ı -
m ı  ile alkil halojenürler aril halojenürlerde ıt ay ırt edilebilir. 

a. • Alkollü gümüş  nitratla test. 

Yap ıs ında halojen bulunan: bile ş iklerin çoğu giinıüş  nitratla suda 
çöziinmeyen gümü ş  halöjenürler verirler. 

R—Hal ,AgNO3 —> Ag-Hal R—O—NO2 

reaksiyonım hızı  'bir' yandan halojenin bağ lı  bulunduğu karbon ato-
inunun -moleküldeki. durnmuna„ di ğ er taraftan ayrılacak olan halojenin 
einsine 'büyük ülçüde bağ lıd ır: Halojenler için aktiflik s ıras ı  
R—I > R—Br > R—CI > R--F ş eklindedir. Alkoller için aktiflik s ıras ı  
ise tersiyer > sekonder > primer alkil şeldindedir. 

En aktif halojenler şüphesiz iyonik olardardır. Bunlar ın organik kim-
yada en çok kar şı la şı lanlar ı  halojenür asitlerin amin tuzlar ıdı r. RN113+ 
Hal-. Daha az kar şı laşı lanlar ise oksonyum ve larbonyum tuzlarıdır. ör-
neğ in: 

H ve (CH 

139 



Bu bile ş iklerin sulıı  çözeltileri gümü ş  nitratla derhal bir çökelek Verir. 

Bu konuda fazla bilgi. için: C.Tüziiiı  Organik Reaksiyoular, .R.Sbri-
ner, R.Fuson D.Curtin - The systematik identification of Organie 
Coumpounds S.137 ve Robert Ve Caserio Basic Prineiples of Organie 
Chemistry Bölüm 11, 7've bak ını z. 

Yapth ş t : 

1. Gümüş  nitratm etanoldeki doymu ş  ıüzeltisinin 0.5 mi sine 30- 
40 ırıg numune ilâve 	Çözehiyi ı sıtınaksı zın 2 dakika içinde herhan- 
gi bir .çökelek olup olmad ığı  not edilir. 

Alkil bromür ve iyodürler terslyer alkil kloriirler, alisiklik iyodür ve 
bromürier, allil halojenürler (alkollerin te şhisirtde gördüğümüz gibi allii 
radikali pozitif yiikü stabilize etmede tersiyer alkillere benzer) ve 1,2 'dili-
rom alkanlar oda s ıcaklığı nda pozitif sonuç verirler. ArilhalOjenürler ve 
primer sekonder klorürler oda s ıcaklığı nda reaksiyon vermezler. 

2. Eğ er oda s ıcaklığı nda 2. dakika içinde çökelek olmazsa k ıtrışı mı n 
yarıs ı  ısıtdarak 30 saniye müddetle kaynamas ı  tem:in edilir. Primer ve 
sekonder alkil halojenürler varsa gümü ş  halojenür çöker. .Aril halojenür-
ler, villa halojenürler ve Idoroform gibi. polihal.ojenürler reaksiyou ver- 

MC Z, 

b. •Halojenürlerin. hidrolizi. 

Alkil halojen.ürler aril halojenürlerden çok daha h ı zl ı. hidroliz olur. 
Aş ağı da 'verilen. hidroliz testinde orürlerhariç bütün haloj entirier 
hidroliz sonucu gümüş  nitratla çökelek verir. Aril halojenürler ise ancak 
pek hafif bir balan ıklık verebilir. 

Yaptl ışı  : 

100 ı ng kadar nurname 5 mi °/„ 5'lik alkollü KOH çtizeltisi ile karış -
tırdır ve 5 dakika geri sokutueu alt ında kaynat ıhr. Karışı m soğutulur ve 
10 mi daim-t ı k su ilâve edilir. Çözeiti seyreltik nitrik asitle asitlendirilir. 
Bu anda çözelti berrak de ğ ilse sii.zülür. Berrak siizü.ntiiye 2 damla ')/0 5'- 
lik gümü ş  nitrat ilâ V C edilir. 

c. Primer alkill ı alojenürler için test. 

--CII2Hal grubunu bulunduran bile ş ikier sodyum tiosülfatla etki-
leş erek Bünte tuzlan. diye adland ırı lan tuzlan verir. Bu tuziar da piro-
lizle disülfür ve kükürt dioksit verir. 
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Na2S203 	-NaHal + NaltS203 

2 NallS203' 	 Na2S0, H- SO2 

SGdyurn tiosülfatla kuru kutuya ı sı tı ldığı ntla kilkürt dioksit . verebilen 
. 

başka gruPlarm bulunmamas ı  bizı aı d ı r. örne ğ in, her türlü asitli bile ş ik-
ler, zayıf hazlarm kuvvetli asitlerle tuzlan, karboksilli olmayan asitlerin 
esterleri (örne ğ in, sulfat esterleri) 

Ayr ı ca kloroform, kloral, klorornisetin gibi ---CHab, ---CHal3 gru-
bunu ihtiva eden bile ş ikler de hidrolizie (H-Hal) asitleri -verebilir, bu da 
tiosülfattan SO2 ç ı karabilir. Bu reaksiyon 140"de olur. Esas gaye olan 
Bunte tuzlarm ın pirolizi ise ancak 180"de olabilir. Btı  fark bir ay ırma 
imkanı  verebilir. 

Yap /ışı  : 

I dainla numune çözeltisi veya çok küçiik bir miktar kat ı  numune 
küçük bir test tüpündeitşbirkaç eg sotlyum tiosülfatla kan ş tırd ır ve daha 
önceden 110 'ye rs ıt ılmıs hir gliserin banyosuna yerle ş tirilir. Banyo 140 ° 
ye getirilir ve bu arada tüpiin a. ğ zı na tutulan ferriferrisiyanürle ıslat ıbans 
siizgeç kâ ğı dı  ile kükürt dioksit ç ık ı p çıkmad ığı  kontrol edilir. Ç ıkı yorsa 
polihalojenürler ayr ıca aran ır. 

140 "de iken k4ı tta bir değ iş ik' lik olmuyorsa 180 "ye ç ıkarıhr. Kâ-
ğı tta hir de ğ iş iklik olup olmadığ - kontrol edilir. Ferri ferrisiyaniir yerine 
daha iyisi hidrojen peroksitle hen ılendirilmis Kongo k ırnı.ızıs ı  kâ ğı dı  kul.- 
laıı maktır. Eğer ınaVi' bir leke görülürse primer alkil halojeniir var .de-
mektir. (Birinci helirteçle mavi renk olur. Berlin mavisi). 

Belirteç 

0.08 gr susuz FeC13 0.1 gr potasyum ferrisiyanür 100 ml suda çö-
zülerelt haz ı rlanır. 

Sorular: 

1. a. Etilenbrombidrin'i etilen brornürden, 

b. Bromsiklo heksan' ı  brom benzenden, 

e. Benzil klorürü p-kloro toluenden ay ırt etmek için ne yapar-
s ınız ve ne görürsünüz ? 

d. Polihalojen bilesilderi için piridin ve alkali hidroksitle test Fuji 
wara testi. 

Kloroforin, bromoforra, iodoform veya Moral gibi polihalojen bile ş ik-
leri piridin ve derisik alkali hidroksit çözeltisi ile hafifçe ısıt ıldığı nda k ı r- 
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± C 1.-1C-- - 
' 

m ı z ı  turuncu veya kiremit rengi olu şur. Bu renk reaksiyonu hem kalita-
tif analiz hem de kolorimetrik tavinler için kullan ı labilir. Bir bileş iğ in bu 
testi verebil ınesi için bir karbon atomunda en az iki- b.alojen atomu bu-
lunmal ıdı r. Suda çözülebilen. kı rmı zı  reaksiyon ürünü muhtemelen gluta- 
konik aldchidin. Schiff baz ıdı r. Burada önce polihalojenhile ş iğ inin piridi- ...„. 

azOt atomuna kat ı ldığı  daha sonra da piri'din halkas ının açılmaslyle 
reaksiyonun yürüdü:O kabul edihnektedir. 

4- N a C I -t- 2 Nae 

CHCL
2 

N=.C: H C H ONa 

C HCL2 

K ırmı z ı  üriin asetik asit ilâvesiyle sar ıya, bu sar ı  üriin de bir priMer 
aromatik a ınin (örnegin benzidin) ilâvesiyle mora dön-I/ ş iir ve glutako-
nik aldehidin mor renkli Schiff baz ı  çöker. 

Testin seçindiligi hakk ında herhangi bir şey bilinmemektedir. Piridi-
ne kat ı labilecek kadar:aktif monohalojen bile ş ikleri de verebilmektedir. 

Yap ı llşı  : 

Küçük bir test tüpünde 1. damla test çözeitisi (Suda çözün ıneyen bi-
leş iklerin tercihan asetondaki çüzeltisi) 2 damla piridin, 1 damla :5 N 
sodyum hidroksitle nınamele edilir. Tüp kayrı ar suya dald ırıhr. Nfevcut 
aktif halojen bileş iğ inin miktarma göre birkaç sarı iye veya dakikada 
piridin tabakas ında k ırm ı zı  veya pe-mbe bir renk görülür. Fazla ısıtma 
rengin kaybolmas ına veya sar ı  veya kahverengiye dönü ş mesine sebeb 
olabilir. Eğer karışı ma seyreltik asetik asit ve biraz benzidin kloriir ilâvc 
edilirse mor bir çökelek olu şur. 

Duyarl ık: 

1 y Kloroform 
	

0,5 7 Kloral hidrat 

5 Broa ı nforrrı 	 0,5 y Triklor asetik asit. 

4,5 7 Karbontetralcloriir... 
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e. Alkil ve aril halojenürleri farkland ırma. 

A.ş a ğı daki testte alkil halojen.ürlerin sar ı , anı ber kahverengi renk .,!, 
vermesine kar şı n aril halojenürler pe ınbe, k ırmı zı  veya mavimsi k ırmı zı  
renk verirler. 

Yapt,It şı  : 

Deneneeek numunenin 1 dandasun 1 mi heksan veva karbontet-
rakloriirle seyreltiniz. Br ı  çözeltinin bir iki damlas ın ı  1 ml belirteç çözel-
tisine ilâve edip' tüpii hafifçe çalkalay ın ve ren.gi not edin. 

Belirteç : Kullanı laca ğı  vakit 1 daınla fornıiil'ün (°/„ 37 formalde) 1 
mi deriş ik Sülfürik aside ilüvesiyle elde edilir. 
f- Kloroform. Ve bromofom: 

Guanidin karbonat .180-190 "'ye ı s ı tı l ırsa: 

	

N114- 	 11 
180-190° 	(+) 	 (+) 

(1) 2 C = N—H   H2N C — N C NH2+N113 

	

NH2 	 N112 	NH2 
diguanidin 

(1) Denkiemine göre amonyak' ç ıkar, Eğer blı  boz-anma. kloroform veya 
bronwform huhar ı  bulıman hir ortamda vukuma gelirse büyük bir ihti-
malle .a ş ağı daki aluonoliz de ,birlikte ()b ır:. 

	

CII(Hal)3 	N113 ---> 'Hal 	HCN 

çıkan hidrojensiyaniir bak ır asetat benzidin asetat testi ile te şhis edilir. 
Reaksiyon tersinir yönde guanidinin te şhisi için de kullan ı lır. 

Yapat ş t : 

• Bir mikro deney tüpünde•1 damla haloform aranacak ımmuneye 

birkaç mg guanidin karbonat ilâve edilir ve tüpiin a ğ zı  taze haz ırlanmış  
belirteçie ıslat ılmış  bir. süzgeç kâ ğı dı  (kalitatif) ile kapat ıhr. Tüp daha 

önceden. 180-190°'ye ısı tılmış  bir gliserin, banyosuna daldn ıhr. 1-2 da.- 

kika içinde ktiğı tta mavi bir leke olursa test pozotif say ı lır. Reaktif 
bakz: Bölüm 2, S. 22 ve Bölüm 4, S. 60. 

6.15. ETERLER 

Eterler bütün kimyasal belirteçIere kar şı  ilgisiz bile ş iklerdir. 
niirlük sınıfı  N 'olan bir bile ş ik eğer bn s ın ıfa düşen g.ruplardan hiçbirine 
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ait değ ilse bir eter olabilir. Bu bak ı indan öbür s ınıflarm daha önce aran-
mış  olması  gerektir. Çünkü verebilece ğ irniZ testler' eterier için spesifik de-
ğ ildir. A-n.cak diğ erierinin olmamas ı  halinde eter için geçerli olurlar. 

a. Eterle ş tirme testi. 

Eterlerin pek ço ğu deriş ik sülfürik asit ve?, asetik asitle birlikte ısıt ıl-
d ıklar ı  vakit hidroliz olur ve asetat esterlerine dönü şürler. Reaksiyon 
tamamlanmaz fakat te şhis edilebilecek kadar ester olu şur ve. daha iinee 
esterler için yapt ığı mız gibi hidroksamat testi ile te şbis edilebilir. 

11,SQ, 
2 CH3COOH --j- R---0—R 	--> 2 CH3COOR HOH 

Ortamda bulunan de ğ işmemiş  eter te şhis reaksir ınıum engelle ınez. 

Yap ılt ş a : 

0.1 mi nunınne (eter) 0.4 mi buzlu asetik asit ve 0.1 ml deri ş ik sülfü-
rik asitle kar ıst ırıl ı r ve bir geri soğutucu alt ında 5 dakika kaynat ı l ır. Son-
ra bir yatay so ğutucu tak ılarak küçük bir tüpe 1-2 damla destillenir. 
Destilatta Böliim 6.10'daki gibi ester aran ır, (Yeter miktarda KOH ilâve 
edilerek kar ışı mın bazik yap ıldığı na. emin olunmas ı  gerekir).. 

• 1■:,'ğer destilat ester reaksiYoun vermezse reak.siyon 	soğutup 
5 ml buzlu su ilâve edilir. E ğ er bir sıvı  faz ayr ıhrsabu fazda ester aran ır. 
Karışı mı  0.5 ml benzenle çekip esteri benzen ekstraktmda aramak ta 
tavsiye edilebilir. 

b. Ferrok-s testi. 

Eterler kimyasal aktifliklerinin azl ığ' ı  dolarsiyle çok kere hidrokar-
bonlarla beraber kahrlar ve teshiste esas olan da bu bile ş iğ in bir eter mi 
..s,,oksa. bir hidrokarbon mu oldu ğunun saptanmas ı na kal ır. Bu durumda 
en iyi çare bir ferroks testi yapmakt ır. 

Yapth ş a : 

Bölüm 4. S. 66'da ki gibi. 

e. Sülfürik asitle deneme 

Genellikle alkil eterier, deri ş ik sülfürik asitte çözündükleri halde 
aril eterler ve aril-alkil.eterler çözünmezler. Organik kimya dersierinden 
bilindiğ i gibi bu çöziinme oksonyum. tuzlar ının olusrnasri iledir: 
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1- 
R—Ö —R H2S0, ---> HS0-4 

O: 

/ 
R R 

d. R--0—C211, tipindeki eterler içi ıı  test. 

Etoksi bileş ekleri alkali bikromatlar ın sülfürik asitteki çözeltisi ile 
etkileş tiklerinde asetaldehid verirler. Muhtemelen ilk basamakta 
etauole hidrolizlenmekte sonra da asetaldehide yükseligenmektedir. 

R—O—C314, 1120 --> R—OH 	+ C21-150H 

C21-150H 	(0) --> CH3CHO 	H20 

Piroliz denemesinde gördü ğüm& gibi gaz faz ında asetaldehid, sodyum 
nitroso prussiat-morfolin kü ğı dını  mavileş tirmesi ile tanmabilir. 

Yine piroliz denemesi bahsinde gördü ğümüz gibi N-etil bile ş ikleri 
bu testte asetaldehid verebilirler. Bunun için bu tip bile ş ilder ş ayet var-
sa, kloroformlu test çözeltisini daha önceden seyreltik hidroklorik asit ile 
çalkalayarak uzakla ştırılmandı r. 

Yap ılıp, : 

1 damla test çözeltisi (çözüeü olarak alkol veya eter kullan ılamaz) 
eğer varsa numunenin kendisinden az bir miktar bir mikro test tüpünde 
1 damla asitli bikromat çözeltisi ile kar ıstırdır. Tüpün ağ zı  1 damla sod-
yum nitrosoprussiat-morfolin belirteci ile ıslat ılmış  bir süzgeç kü ğı dı  ile 
kapatıhr. Tüp bir karlar su banyosuna dald ıxıbr. Eğer bir etoksi bile ş i-
ğ i varsa az veya çok bir mavi leke olu şur. Bak ını z: Sekonder aminler 
için test. 

Belirteç : 1- 1 gr potasyum bikromat 60 ml suda çözülür ve 7.5 ırıl 
deriş ik sülfürik aside dökülür. (Dikkat!) 

2- Taze haz ırlanmış  eş it hacimde % 20'lik morfolin çözeltisi ve % 
5'lik sodyum nitroso prussiat çözeltisi kar ışı mı . (Her ikisi de suda) 

e. Zeisel'in alkoksil metodu. 

Bu test Zeisel'in metoksil ve etoksil gruplann ın kantitatif tayini 
için vermiş  olduğu klâsik metoda dayan ır. Daha çok simetrik eterler için 
uygundur. Oksijene bağh küçük alkiller hidroiyodik asitle bölünerek uçu- 
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cu alkil halojenürlere dönü ş ürler. n-butilden daha büyük alkillerin alkok-
si türevlerinin bölünmesi güçtür. Baz ı  n-butoksi bile ş ikleri pozitif test 
verirler. Bu reaksiyon eterler için spesifik de ğ ildir. Esterler ve asetaller 
de bu reaksiyonu verebilir. 

R—O—R' 2 HI R'I 	RI HOH 

R'OH 	HI ---> R'I 	HOII 

ArOR 	F. 	---> RI + Ar01-1 

R—COOR' 	H1 ----> R'I R—COOH 

R OR 

\%ı  
Ç 	 2 III 2RI RCHO HOFI 

ı" 
II ()R 

Yapth ş t : 

0.1 gr veya 0.1 ml numune 16 x 150 mm boyutunda bir tüpe al ın ır. 
Buna dikkatle bil- pipet yardnmyle 1 ml buzlu asetik asit ve 1 mi de % 
57'lik (sp.gr. 1.7) Hi ilâve edilir. Küçük bir parça s ı rs ı z porselen kayna-
ma taşı  olarak tüpün içine b ıraluhr. A ş ağı da haz ırlanış  şekli ardatılan tı -
kaç tüpün ağ zından 4 em a ş ağı y-a kadar itilerek yerle ş tirilir. Üzerine kü-
çük bir parça ea ın pamuğu tıkaem üzerinde 2-3 nam kaluılığı nda bir disk 
te şkil edecek şekilde yerle ş tirilir. Di ğ er tarâfta 2 x 10 em bayük1ü;?",ünde 
bir süzgeç kü ğı dı  kıvrılıp, eıva-2-ıı itratla ıslatıldıktan sonra diskin. üzeri-
ne oturtalur. Tüp bu şekilde haz ırlandiktan sonra daha önceden 130-- 
120 "ye kadar ısıtı lmış  bir yağ  banyosuna 4-5 cm bataeak tarzda yerle ş -
tirilir. 

Reaksiyon karışı mı  kaynamaya ba şlayınca poröz t ıkaea kadar yük-
-selen buharlar ço ğunlukla geriye dönü şür. Poröz t ıkac ı  geçen alkil iyo-
dürler eıva nitratla turuncu, nar çiçe ğ i veya kırmızı  renkte c ıva iyodür 
vermek üzere etkile ş irler. Sar ı  bir renk şüpheli bir test say ılır. 

Poröz tıkaem haz ırlanmas ı : 

1 g kurşun asetatm 10 ınl sudaki çözeltisi 60 ml 1 N NaOH çözeltisi-
ne ilâve edilir ve çökelek çözüniineeye kadar kar ış tinhr. Elde edilen sod-
yılın plumbit çözeltisine, 5 gr sodyum tiosülfat ın (billur suyu ile) 10 ml 
sudakiçözeltisi kat ı lır. Takrihen 1 ml gKserin ilâve edilir ve 100 ml ye sey-

, reltilir. Çözeltinin 5 ml si 2 x 45 em büyüklükte kesilmi ş  bir çift tülbent 
üzerine pipetle damlat ılarak ıslatıhr. Kurutulan tülbent şeritler yuvar-
lanarak tüpe uyan bir t ıkaç elde edilir. 
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Cıva nitrat çözeltisi: 

Doynauş  eıva-2-nitrat çözeltisinin 49 ml sine 1 ml deri ş ik nitri.k asit 
ilâve edilir- 

Sorular: 

1. Niçin eterler deri ş ik sülfürik asit veya hidroklorik asitte sudan 
daha çok çözünürler? 

2. Alkil eterler deri ş ik hidroklorik asitte aril eterlerden çok çözü-
nürler. Niçin? 

3. Seyreltik iyod çözeltilerinde rengin. çözüeüniin. bazl ığı na bağlı  
olarak morda ıı  sarı -kahverengine kadar deki ş tiğ i kabul edihnektedir. 
A ş a ğ' ıdaki çözüeülerde haz ırlanana iyod çözeltilerinin rengini tahmin 
ediniz: etil eter, benzeri, etonol ve hekzan. (Miin ıkünse tahmininizi 

denel olarak kontrol ediniz.) 

6.16. KARBONIL BILESIKLERI. 

A) NaHS03 kat ılmas ı . 

Bisulfit kat ılma ürünü olu ş umu aldehidler için genel bir reaksiyon-
dur. Birçok metil ketonlar, küçük molekül a ğı rlıklı  siklik ketonlar (siklo 

oktanuna kadar) ve çok aktif karbonil grubu olan baz ı  bileş ikler de bu 

reaksiyonu verirler- Pinakolon, mesitil oksid ve aril rr ıetil ketonlar gibi 
baz ı  metil ketoular ise ya çok yava ş  reaksiyon verirler veya biç vermez-
ler. 

CH, 	O _ 	 t,„ SO3H 
C=0 

lie(H) 	 CH;i'--°- 

CH 	SO H / 3 
C 

R(H 	(5-Net 

 

/S073 Net 

C 

R(H) 	0-H 
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Yukardaki reaksiyon denklemlerinden görülece ğ i gibi bisülfit kar-
bonil bileş iğ i ile dengededir. Asit ve bazlar. denir(' deki sedyum bisülfitin 
hozunmasma sebep olaea ğnı dan kat ılma ürünü yalnız nötial çözeltide 
kararbd ır. (küçük moleküka ğı rl ı kl ı  karbonil bile ş iklerinin 'kat ılma ürün-
leri suda çözünür). 

Yapth ş t : 300-500 mg madde birkaç damla alkolde çözülür ve a ğ zı  
kapah bir tüpte 1 ml belirteçle ş iddetle çalkalarur. Billuri bir çökelek ay- 
rı lır test pozitiftir. 

Belirteç 3 ml etanol 12 mi% 4011k sodyum bisülfit çüzeltisine ka-
t ılı r. Bu S ırada ayrı lan tuz siizülür veya santrifüjlenir. 

2.4 dinitto fena hidrazinle test. 

Karbonil grulııMu .(aldehid veya' 'keton) te şhis için kullan ılan belir- , 
teçierin en önemlilerinden biri de hidrazin türevleridir. Temel. organik 
kimya derslerinden bilindi ğ i gibi karbonil grubu hidrazinle kondenzas-
yon ürünü olan hidrazonlar ı  verir. 

\C O 4- 	 N—N II2 	O 

Ancak küçük molekül a ğı rl ıkh lıldrazonlar suda çözündiiklerinden bir 
belirt ıne'reaksiyoutı  içirt.hidrazinin kendisi de ğ il, fenil hidrazin, v-nitro-
fenil hidrazin veya 2,4-dinitrofenil hidrazin gibi .türevleri kullan ı lır. - 

Birçok nitro bile ş ikleri gibi 2,4-dinitrofenil hidrazin de fenoller, bir- 
çok hidrokarbonlar, b.alojenürler ve eterlerle güç çöziinen kat ı lma 
ürünleri verebilirler. E ğer deneyin do ğ ruluğundan ş iipheye dü0liirse bir 

defa da p-nitrofenil hidrazinle tekrarlamakta fayda vard ır. Gerçi. bu re-

aktif karbonil bile ş ikleri için belirteç olarak 2,4-dinitrofenil hidreizin ka-
dar duyarl ı  değ ilse de diğer gruplarla,kat ılma ürünü vermediğ inden kont-
rol için. faydalarulabilir. 

RN 	 H 	 R N 	1.11 
C = O + H

2
1,1 - NI - 9_No2 	 N— N — 	 H20 

R 
N G2 	 NI O 2 

	

R'N 	 }■1 	 R N 	ki 

	

R/ 	 R 	
O + H20 

2 	
N 02--. 	C= N-N C=0 + HN-N 
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(IV İİİ 	rÇ'nkSi2 
. 4 

H2N -0\ 	 H N= 

C— 	NHSO2CA-1(01-1) R 

1-12N 	 H N - S,03H 

-NHSO CH(01-0 R 2 

Yap ı lts ı  : 

30- 40 nig numunenin 0.5 ml metanoldeki çözeltisine 5 ııı l belirteç 

çözeltisi ilâve edilir Tüp kapatıhr ve ş iddetle,çalkalan ır. E ğer bir çöke-

lek oluşmazsa karışı m 30 saniye kaynaymeaya kadar ısıtihr. Tekrar çal-

kalamr. Sarı  veya turuncu bir çiikelek pozitif sonuç say ı lır. Çökelmeye 

yardımcı  olmak üzere 1-2 damla su iltıve 

Belirteç : 2 N hidroklorik asitte 2,4-dinitrofenil hidrazinin doymu ş  
çözeltisi. 

Not: E ğer numune (karbonil bile ş iğ i) suda çok az çözünüyorsa me-
tanol miktarı  0.5 ml den da:ha fazla al ınabilir. 

e. Fülcsin.,sülfaroz asit belirteei 	test. 

Füksin sülfüroz asitle etkile ş tiğ inde,,çabueak renksiz leuko sulfonik 
aside dönüşen pembe bir trifenilmetan boyar maddesidir'. 

"2N —0\ 

	

=iğ  14 	 c., ---\ 	NHSO2N 

	

2 	 ı  
I-V 	SO

3
H 

(1) K ı rm ı z ı  pembe 
	

( II ) renk:Az 

Bu lauko sulfonik asit karars ı z bir bile ş iktir. (II) Aldebidlerle önce 
(III) bile ş iminde bir renksiz bileş ik verir. Ikinci hasarnakta karbon ato-
muna ba ğ l ı  bulunan sülfonik asit grubunun ayrd ınasiyle kinoid yap ı  yeni-
den oluş arak pembe- ınor renkli bir trifer ı ilmetan hoyar-maddesi (IV) te-
ş ekkül eder. Şurası  unutulmamal ı dır ki bu yeni boyar-maddenin rengi 
baş langıçtaki füksini ıı  renginden farkl ıdır. Baz ı  ketonlar ve doymam ış  
bileş iklerde aldebidler gibi bir renk reaksiyonu -verirler, ancak bu akdir-
de tekrar basla.ng ı çtaki füksin ortaya çikaea ğı ndan renk k ırmı zı  pembe-
dir. 

1 Arıal. Chem.32 1434 (1960) 
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Yap ı hş t 

2 ınl fiiksin-sülfüroz asit, belirteei 1 damla s ı vı  aldehid numunesi ve-
ya I ml alkol veya sulu numune çözeltisi ile bir deney tüpünde çalkala-
nırsa 3-4 dakika sonra (aldehid varsa) pembe-mor bir renk görülür. Bu 
testte belirteç ı sı tı lmarnal ı  ve deneneeek çözelti bazik olmamal ıdır. Bili-
nen bir aldehidle paralel bir deneme yap ılarak kar şı daştırd ınası  uygun 
olur. 

Veya: 

Spot test olarak a ş a ğı daki ş ekilde çalışı lı r. 1 damla sulu veya alkollü 
test çözeltisi bir spot-plate'in çukurunda 1 damla sülfüros asit ve I dam-
la süksin-sülfüros asit belirteei ile kar ış tırı hr. Mevcut aldehidin ıniktarı na 
göre 2--30 dakika içinde morun ısu bir renk görülebilir. 

Belirteç : 

a. Füksinin % 	çözeltisinden füksinin rengi kayboluneaya 
kadar SO2 geçirilir. Gerekirse süzülür. Ş işe s ıkı  kapatılmazsa SO2 kay-
bederek tekrar renklenebilir. Bu takdirde tekrar SO2 ile doyuruln ıalıdı r. 

b. Taze haz ırlanmış  seyreltik sülfüroz asit çözeltisi. 

D uyarlık : 

1 y forınaldehid 	 4 y asetaldehid taze destillemni ş ) 

40 y o-nitrobenzaldehid 	O y furfurol 	( " 

50 y m-hidroksibenzaldehit 8 y tarç ın aldehid (" 	44 

d. Malahit ye ş ili ile test: 

Füksinle olan reaksiyonun benzeridir. Sülfüroz asitle rengi gideril-
miş  olan malahit ye ş ili aldehidlerle tekrar renkli bir boyarmadde verir. 

Yapat ş i : 1 damla nötral numune çözeltisi bir damla reaksiyo ıa 
Mum daınlatıhr. Kâğı t daha önce rengi gideril ıniş  malahit ye ş ili de emp-
renye edilmişse aldehidin meveudiyeti halinde derhal ye ş il bir leke görü-
lür. Veya n,umunenin iizerin.e 1 damla rengi giderilmi ş  malahit ye ş ili darn-
'atılır. Yine ye ş il bir renk görülürse test pozitif demektir. 

Belirteç : 

0.8 gr malahit ye ş ilinin 6 ml sudaki siispansiyonu ısı tılarak ve 3 gr. 
sodywn sülfitin çözelti haline getirilir. Buna 2 gr daha sodyum 
sülfit ilâve edilir ve çözelti siizülür. ( İ stenirse dar ş eritlerhalinde kesilnai ş  
süzgeç Idiğı tları  soğntulan aç ık sarı  çözeltiye bat ırılarak havada kurutu-
lut.) 

Duyarlık: 20-300 y aldehid. 
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e. Alifatik aldehidler için 2-hidrazinobenzotiazol ile test: 

Sawieki ve Ilauser2 alifatik aldehidler için bir spot test uygulam ış -
lard ır. Aş ağı da bu metodun biraz de ğ iş ik bir ş ekli verilmiş tir. 

Yap ı lcst : Bir damla reaksiyon tablas ının çukurı tna numurıe sıvı  
ise 1 daınla, kat ı  ise 30 mg kadar konur. 2-3 damla climetil formamid 
ilâve edilir Bu kar ışı ma birkaç miligram 2-hidrazirtoben.zotiazol ilâve 
edilerek 1-2 dakika beklenir. Sonra. 1 damla °,/0 ilik sulu potasyum ferri 
siyanür çözeltisi damlat ıhr. 2-3 dakika bekledikten sonra 2-3 damla % 
20'lik KOH çözeltisi ilâ-ve edilir. 5 dakika içinde koyu mavi bir rengin 
oluş ması  alifatik aldehidin meveudiyetini gösterir. 

Not: Yüksek molekül a ğı rl ı kh aldehidler 5 dakikadan daha uzun 
sürede renk verirler (bazen 20-30 dakika). Aromatik aldehidler mavi renk 
vermezler, ama turuncu veya kahverengimsi bir renk verirler. Ketonlar 
ise bir renk reak,siyonu ver ırıezler. 

f. 1VIethon testi: 

5,5-3 imetilsiklohek zan.1, -3-dion, methon, dimethon veya tlimetel 
yahutta dimetil dihidroresorsin diye adlanchr ıhr. Bu. bileş ik ketonlarla 
reaksiyon vermeyen bir aldehid belirteei olarak tavsiye edilmektedir2. 

Reaksiyonun yürüyü ş ü için Bölüm 9. da. Aldehitlere bak ınız. 

Yaptltsi: 

50 mg kadar numune 1 ml suya kat ılır. Buna 3 damla l ı elirteç ilâve 
edilir ve karışı m çalkalamr. dakika içinde süt gibi Lir süspansiyortun 
teşekkülit numunenin bir aldehid oldu ğunu belirtir. 

Belirteç : Nlethonun etanoldeki % 	çözeltisi. 

g. Aldehidler için Fehling behrteei. 

Bu belirteç karbonil grubu ihtiva ettiğ i karbonil belirteçleri ile tesbit 
edilmiş  olan bir bile ş iğ in aldehid olup olmadığı m te şhise yarar. Bill]. ıdiğ i 
gibi aldehidler kolayca yüksoliigCniebildikierinden indirgendirler. Benzal-
dehid ve diğer aromatik aldehidler vermezler. 

Yapıhş t : 

Testin uygulamşı  ve belirteç için Bak.6.2. Sayfa 98. 

h. Aldehidler için Tollen. belirteei. 

Bu da Fehling de olduğu gibi aldelüdlerin indirgen özelli ğine daya-
nır. Yaptlışı  için Bak. Sayfa 97. 

'Weinherger, Ind. Eng. Chern., Anal. Ed. 3, 365 (1931) 
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Nessler belirteci ile aldehid ve ketonlann tan ınmas ı  için Bölüm 
6 da 2.e'ye bakt ım. Sayfa 6.5. 

j) Aldehidler için Benzen sülfonhidrokscurtik asit testi : 

Bu reaksiyonun kimyas ı  tam olarak bilinmemektedir. Bu hususta 
yapılan izahlardan biri aş ağı daki denklemlerle ve ıilebilir: 

C6ILSO2N1101f + 2 KOH C61-1,SO,K + KNO H-- 21120 

Burada olu ş an KNO'ya 11.2N20 hipo nitrit asidinin mono ıner potas-
yum tuzu gözü ile bak ılabilir. 

KNO HC1 + RCHO RCONHOFI + KCL 

3 RCONHOH + Feel, (RCONII0)3 Fe I1C1 

Bazı  nitro ve hidroksi aromatik alclebidlerin. bu testi vermedikleri 
bildirilmiş tir: Ayr ıca benzil ketonlar pozitif sonuç verir. 

Yaptit şı  : Küçük bir tüpte bir kaç nig. Benzen sülfonhidroksa-
Inik asit 0.5 ml. metanolde çözülür ve buna 30 nig. numune ilâve edi-
lir. Sonra 0.5 ml. Metanollü 2 N KOH ilâve edilir ve kar ışı m kaynaya-
na kadar ıs ıtıhr Tüp soğu.tulur seyreltik HC1'le asitlendirilir ve 1 damla 
% 101uk FeC13 damlatıhr. Mavinısi kırmı zı  bir renk (Demir-3-hidroksa-
mat) pozitif sonuç say ılır. Duyarlık 2-100 7 aldehid. 

k) Aldehidler iöin. azobenzenfenilhidrazin sülfnnik asit testi. 

Azobenzenfenilhidrazin sülfonik asidin (1) sulu çözeltisi aldehidlerle 
koyu kırmızı  ve mavi çözeltiler vermek üzere etkile ş ir. Denklemde gö-
rüldüğü gibi bir hidrazon olu ş maktadır: " 

0-N -N --0-NH-NHSO H + R -CH0 	H2s04+ 
3 N-N 

Bu renk reaksiyonu ile hem aldehidler te ş his edilebilir, hem de aldehidin. 
arornatik veya alifatik oldu ğu saptanabilir.' Çünkü aromatik 
kırm ızı , alifatik aldehidler mavi renk verirler. 

Ketonlar bu reaksiyonu aldehidlere nazaran daha güç verirler. Es-
ter arnin, amid ve fenoller, keza kinonlar ve kloral bu reaksiyo-
nu vermezler. 

Yaptlt ş t : 

Bir tüpte 1 damla test çözeltisi takriben 7 damla belirteç çözeltisi 
ve 4 daınla deriş ik sülfürik asitle kan ş tınlır. Tüp 30 saniye süre kaynar 

NH-N-C-R 
H 

152 



suda tutulduktan sonra se ğutulur.•önce birkaç damla alkol sonra da alt-
ta ayr ı  bir tabaka te ş kil etmeye yetecek kadar kleroform inve edilir. 
Ş imdi takriberl 5 damla deri ş ik HCI ilave edilerek kar ışı m ş iddetle çaika-. 
lann. Aldehid (keten) varsa klereform tabakas ı  renklenir. 

Belirteç : Azolı nı zenfenillı idrazin sulfonik asidin sudaki 	0.2'lik 
çözeltisi. 

Duyarlık: 

0.25 y asetaldehid 
	

6.25 7 forniaidebid 
0.36 y paraldebid 
	

4.5 y glis ı.,raldelnd 
y benzaldehid 
	

• 0.35 y 
0.35 y salisilaldehid 
	

0.5 7 o-nitrobenzaldellid 
0.11 y tarç ın aldehid 	r,' 0.16 y vanilin 

Alifatik 1,2-diketo bile ş ikleri için test. 

Alifatik ve monosiklik kora ş ulu diketo bile ş ikleri hidroksila ınin 
(veya hidroksilamin hidroklorür) Ve 1,2-dioksimleri ver ııı ek üzere etkile-
ş irler. Analitik kimya derslerinden bilindi ğ i gibi bu dioksiraler de• nikel 
tuzlan ile suda çözünmeyen karekteristik renkte iç komplekslei verirler. 
Bu komplekler doğrudan doğ ruya bile ş enierinden 

O 	O 

/\ 
---C-0 	 —C=N \,/,/ N= C- 

2 	4-4 N112011+ Ni+2+ 20H- -› 	Ni 	+31-10H 
—C=0 

Bu reaksiyon alifatik veya monosiklik (hidroaromatik) diokso bile ş iklerini 
aromatik diokso bile ş iklerden. (önne ğ in benzil) farklarıchrmaya da imkân 
verm.ektedir. Çünkü benzil, fenantrakinon gibi aromatik diketonlar bu 
reaksiyonu vermezler. 

Yap ı lışı  : 

Bir küçük santrifüj tiipiinde bir damla test çözeltisi 1 damla hidrok-
silamin çözeltisiyle kar ış tırıhr ve bir su banyosıı nda birazc ık ı sıtılır. (Bu-
lanıklık olursa santrifüjlenir.) Üstteki berrak çözeltider ı  bir damla bir 
süzgeç kâ ğı dına (daha iyisi damla reaksiyon ka ğı dına) damlatılır ve üze-
rine bir damla % 5'lik nikel aseta t çözeltisi konur. Hemen veya k ısa bir 
süre amonyak buhar ına tutulduktan sonra ortaya ç ıkan ve sar ıdan kır-
mızıya kadar de ğ iş ebilen bir leke pozitif sonuç say ı l ır. 

., 	,,,, 
/- 

---./ \ 	I 

	

—C =- N 	N= C-- 

	

İ 	İ  
OH 	HO 
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Belirteç : 2 ml suda (I gr hidroksilamin klorür 	I gr sodyum ase-, 
tat.) 

Duyarl ık: 	5 7 1,2-siklopenta dion 

2 .5 	1.,2-sikloheksa dion 

5 y C,I15—00--CH.0 

nı . Oksornetilen bile ş ikleri ( ınetilen ketonlar) için test. 

6.15. • 1 de 1,2-diketonlar için verilen 1,2-dicksim-nikel testi metuen 
ketonlara •da. uygulanabilir. Çünkü karbonile kom şu olan ınetilen gu- 

\ 
ruba kolayl ıkla' 	karbon:il gurnbuna yükseltgenebilir. Bu yü.k- 

/ 
seitgeme için selenyum dioksit en uygun vas ıtad ır. Ancak bu reaksiyon. 
metilene kom şu karbonil için tama ınarniyle emin bir reaksiyon de ğ ildir. 
-Çünkü- reaksiyon sonunda te şhis di-keto grubu iizerinden yap ı lmaktad ır 
.ve Selen:Yuri-t dioksitle 1.,2-diketo grubuna yiikseltgenebilen ba şka grup-

' 'lar da vardı r. 

örnegin: 

1. --CH011 —CII2— grubunu ta şı yan bileş ikler, 

2. ..--C9--CII(OH)— gurubunu ta şı yan bile ş ikleı  

3. İ lk basamakta, cc-13 doymam ış  ketonlara, ikinci kademede de L2- 
diketonlara yiikseltgenebilen doymann ş  hidrokarbonlar bu reaksiyonu 
verebilirler. 

Yop ı /ışı  : 

.1, danda alkollü test çözeltisi. pek az bir miktar (1-2 mg) ş elenyunı.,:: 

dioksirle.birlikte çok ince (kapiler) bir tüpe yerle ş tirilir. Tüp eritilerek 
ka.patıbrVe. 20 dakika 150470"de tutulur. So ğuduktan SO ıtra kırılarak 

içindekiler bir küçük santrifaj tiipüne al ınır. Bir önceki testte kullan ılan 
hidroksilamin çözeltisinden 2 damla ilâve edilerek hafifçe ıduadırdu. Bu 
a,rada oksi ııı  te ş ekkül etmi ş  ve aşı rı  seleniöz asit te seleny ıiiiia indirgen-
ini ş  olur. Kar-i ş in/la pek ıı 'Z'naiktar \hayvan kömürü ilâve edilerek santri-
fiblenit. fIstteki berrak çözeitiden I damla al ınarak temiz bir siizgeç kâ-
ğı dına d ınalatıbr. Uzerine,-1 damla % 5'lik asetat çözeltisi b ırakılır. San-
kurulu araS ındaki renklerde bir leke n ıı munede bir okso metilen grubu 
(veya diğer sayd ığı mız gruplar) oldu ğunun. delilidir. 
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Belirteç : Yukardakinin ayn ı . 

Duyarlak : 0.5 7 asetoin 	(kırmı z ı) 5 y siklopentanon (turun- 

	

50 y aseton (k ırmı zı ) 	 c ıı ) 

10 y hidrindon(turunen 5 y fenilasetaldehid (tu- 
runcu) 

n. 1,2-diketonlar için iofenle kondensasyon testi (indofenin reak-
siyonu). 

Bu test yaln ı z deri ş ik sülfürik asitte dayan ıklı  olan diketonlara uy-
gulanabilir. Numune deriş ik asitte kömiirle ş iyorsa uyg-ulanamaz. 

isatin, ninhidrin gibi diketonlar deri ş ik sülfürik asitte çözülüp tio-
fenle muamele edilirse tioferde kondenze olarak indofeni.n boyarmaddesi 
dediğ imiz ürünleri verirler. 

C=0 HC—CH 	HC CH 	CH 
2 	H- 2 il 	ii 	\ 	i 

C=Q HC 	 C = C 	-= Ç C = +2H011 
./

ı  
1 	/ 	/ 

C=--.,0 	S 	'S 	O =C• 

Birçok bile ş ilderin soğuk, deriş ik siilfürik asitte renkli ürünler verebile-
ğ ine dikkat' edilmelidir. (Polisiklik ve fazla :substitiie bile ş iklerde oldu ğ u 
gibi) Bu gibi hallerde tiofen katmaks ı zın bir bo ş  deney daha yaparak k ı -

yasla ıı m.alı d ı r. 
Mertaptanlar sülfürik asitte tiofenle ye ş il bir, renk Verirler'. Bunun 

için eğ er merkaptan varsa bidrojen peroksitle buharla ş tı rı larak dis31füre 

çevrilir. Pisülfürler tioferde reaksiyon vermezler. 

Ynpı liş  : 

Birkaç ing kat ı  numune (yoksa tercihan alkollü çüzeltisinin art ığı )• 

3 damla deri ş ik sülfürik asitte çözülür veya siispansiyonu haz ırlanır. 2 

damla tiofen çözeltisi ile kar ış tırıhr. IVIeveut 1,2-ditetonun ı:niktar ına gö-

re ya hemen veya biraz sonra karekteristik renkler olu şur. (En çok 15 da-

kikada) 

Belirteç Tiofenirı  en saf benzendeki 	0.31ük çözeltisi. 

Puyarbk: 	5 y benzil (mordan-pembeye) 

1.5 7 ninlı idrin (mor-pembe) 

5 isatin (maviden ye ş il-mavi) 

4 7 rodizonik asit (mavi-ye ş il) 
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O- Aromatik ve alifatik diketonlar ı n dihidropirazin oluş mast ile ta-
ninmast. 

Alifatik ve aromatik diketonlar. etilendiaminle kolayca ve çalmeak 
kondenze olarak dihidropirazinleri verirler: 

N N 

	

\C.0 	H2 IN•=-CH 	C 	\ C H2 
• 	I 	I 

C = O H2N-C 112 	C 	C H2 
\ N/ 

Böylece ba ş lang ıçta mevcut bulunan etilendia ıninin harcanmas ı  nu-
munenin bir diketon olduğunu göstelir..Etilendia ıninle re,aksiyona giren 
ve mın hareayabilen aldehidler ve karboksilli asitler daha önceden aran-. 
mış  olmal ı dır. 

Bilindiği gibi primer ve sekonder aminler karbon sülfüre kat ılarak 
di tio karbotnat verirler. (Bak. Bil 6:5.'170) Yukardaki reaksiyonda 
len diamin harcanmış  olduğundan_ bu ditio karbomat testi ya nega.tif 'ç ı -
kar veya zay ıflamış  olur. 

Yapat ş t : 

Etilendiaminin alkoldek.i yakla şdç 0.02'ilk çözeltisin.den bir dam-
la nu ınunenin alkol veya eterdeki çözeltisinden biır damla ile karış t ırıhr. 
Oda s ı caklığı nda 10 dakika hekletilir. Sonra karbonsülfüriin alkoldeki 
1:1'lik çözeitisirıden birkaç damla ilâve edilir. Ve kar ışı m bir su banyosn 
üzerinde bulı arlaş tırı iır ve S. 17154eki gibi çal ışı lır. Saf etilendiamin 
çözeltisille:de bir deneme yap ı lara:k>kar şı la ş t ırıl ır. 

AZOT VE .OKSIJENLI GRUPLAR 
, 	 , 

6.18.- MOlekülünde hem azot hem okSifen olan bile ş ikler için genel test: 
. 

Azotla bi.rlikte oksijen ihtiva eden bütün gruplar için karakteristik 
olan bir özellik kuru kuruya k ızdı rı lınca nitröz asit terdetmeleridir. Bu 
da. nitrit ayrac ı  da dedi ğ imiz Griess belirteci ile tamnabilir. Bu testle po-
zitif sontrç.Veren gruplarnitro ve nitroso oksimler, azoksi bile-
ş ikleri, hidroksamik asitler, nitritler, nitratlar, nitraminler ve amili ok-
sitlerdir.: 

(1-1 

H 035 --- 	N H2 -l- HN 02-t- H 	H C- 	 N 	2 H20 

21120 

H045 N ŞEN N= N -8-r\i1H3 
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Yap ıhşı  : 

Bir:mikro deney tiipü delinmi ş  bir amyanta o-tortu:kr. Içine nunn ıne 
kat ı  ise. çok küçük bir parça, s ıvı  ise bir damla konur. (Elde sadece çözel-
tisi varsa kuruluğa kadar buharla ş tı rd ır.) Tiipün a ğ z ı  Griess belirteci ile 
ıslat ı lm ış  süzgeç kâ ğı dı  ile örtülür ve dibi bir Mikro bek alevi ile arrayan-
tın değ diğ i yerden ba ş lamak -üzere dibe do ğ ru ı sı tı lır, dak.ika ı s ı tmak 
kafidir. E ğ er yukarda sayd ığ nınz gru.plardan herhangi biri varsa. süzgeç 
kiiğı d ı nda pembe bir leke görülür. 

Belirteç : 	1, °,/,, 30 aset asitte 	Yhk sülfanilik a ş it çözeltisi 

	

2, °,/,-; 30 aset asitte 	 a-naftil amin çözeltisi 

Duyarl ık : 0.2 y 1.-nitro naftalin, 	0,1 y nitro guanidin 

0,7 y i-nitroso 2-naftol 0,4 y dimetilglioksim 

	

S 7 salisil aldoksirn 	15 y azoksibenzen 

6.19. Nitroso 

Nitroso bileş ikleri C-nitroso bile ş ikleri ve N-nitrosn bile,ş ikleri (Nit-
roSa ıninler) olmak üzere 2 gruba ayr ılır. Birinci grup 	grubunun 
enolize oldu ğu iso nitroso 	 içine' alır. 

—C—N--0-11 

II—C — II 

Nitroso bile ş ilderi: 

a. C-nitroso bile ş ilderi ço ğunlukla ye ş il.renklidir..,Bill ıarifrialde,,reıı k-
siz, olsalar bile erinai ş  halde veya buhar halinde yine ye, ş il renk 
gösterirler. 

b. Benzen, alkol veya eterli çözeltileri durmakla veya ı sıt ınakla 
mavi olur. 

, 

e . Alifatik n.itroso ve isonitroso v.e aromatik nitroso bile ş ikleri için 

Liebermann testi: 

Deriş ik sülfürik asit ve fenolle ı s ıt ı lınca alifatik nitrOso ve iso nitro-
so ve aromatik nitroso bile ş ikleri kırmı zı  bir renk verir. Bu da alkahlerle. 
mavi olur. 
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Muhtemelen sülfürik asit nitroso bile ş i ğ ini sabunlaş tuar. Bunun so-
nucu olarak olu ş an nitröz asit fenolü para yerinde nitrosolar ve p-nitroso 
fenole dönüş türiir. Bu da kendi izomeri olan kia ıon mon oksirne 
dönüşür ve aşı rı  bulunan fenolle indofenon boyarmaddesini vermek 
üzere kondenze olur. (alkali nitritler de ayni rfaksiyonu verdi ğ inden bu-
lunnı amal ıdır.) 

OH -I- H NO 2 ----> H O -C>N0 4- H O 
2 

< 	 

OH+ <1)-  O H 

 

0-01-14-H
2
0 

 

Yarnh ş t : Küçük bir miktar numune toz edilerek pek az bir fenol 
zerresiyle bir naikro krözede eritilir. So ğutulduktan sonra 1-2 damla saf 
deriş ik sülfürik asit ilâve edilir: Nitroso grubu varsa koyu kiraz lorm ı zısı  
olur. 1-2 damla su ile seyreltildikten sonra çözelti birkaç damla 4 N 
Na0Ifle kalevilendirilir. Çözelti koyu mavi ye ş il olur. (Kat ı  madde ye-
rine eterli çözeltisi de kullan ılabilir. 

Duyarlık : 0,4 y p-nitroso fenol, 	0,5 y 1-nitroso naftol 

1 y iso nitroso asetofenon 1 y iso nitroso asetil aseton 

d. Penta siyano amin ferroat ile test: 

Nitroso bile ş ikleri, pentasiyano amin ferroat Na3 [Fe(ÇN),NH3} pen-
tasiyano akuo ferroat Na3 [Fe (CN)51-120] gibi tuzlarla parlak renkli 
kompleks bile ş ikler verir. Bu renk bile ş ikteki su veya amonya ğm nitroso 
bile ş igi ile yer değ iş tirmesine dayan ı r: 

Na3 [Fe(CN)51\11-131 	R—NO\ 	Na3 [Fe(CN)511—NO 	NI-13 

Na3 [Fe(CN)51120 --1-- R—NO -› Na3 ITe(CN)513.—NO 	1-120 

Reaksiyon karanl ıkta ölçülemeyccek kadar yava ş  yiirür, ancak ışı lc-
ta gerçekle ş ir. Bu. test foto reaksiyona güzel bir ı nisaldir. 

— O H 
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Yaptl ış z : 

1 damla test çözeltisi veya çok daha az miktar numune 1 tüpte veya 
bir damla Teaksiyon tablas ın ın çukurunda birkaç da ınla taze haz ırlanmış ; 

l'lik sodyum penta siyano arnin. ferroat .çözeltisi ile kar ış t ırıhr. Çok 
geçmeden. keskin bir ye ş il (nadiren. menek şe) renk görülür. 

D ıı Yarl ık : 	3 Y 	nitrozo asetofenon 

1. y cx-TkitrOZO 	 . 

0 .1.5 rnitrozo fenol 

N-ot: Sodyum penta siyano amin ferroatm haz ırlanmas ı  için Vanino- 
Anorganik preperatlar' adl ı  kitaba bak ımz. Terciimesi Muzaffer Vardar. 

e. N,N'-difenil benzidinle tan ınmas ı.: 

'..N,IV-difenilberizidinin kuvvetli sülfürik asitli çözeltide de ğ iş ik yük-
seltgenler ;taraf ından mavi.renkli kinoid bile ş iğe dönüştüğünü biliyoruz. 

Bu reaksiyonu nitroso bile ş ikleri de verirler. Burada yükseltgen nitroso 
bile şiğ inin kendisidir, organik -ve nitratlarda ise hidrolizik parçalanma 
ürünü olan nitröz asittir. 

	

H 	 H 
4r —N-04- 	.6/..)—N 

H 
—OH 4- (>4,1-1—Z 

Yap ı lış z : 

(Ortamda nitrat, nitrit, halojenatlar, nitrik veya nitröz asit ester-
leri, aktif l ı alojen ihtiva eden organik bile ş ikler (kloramin gibi ve baz ı  
kinonlar yükseltgen hile şikler olmamal ıdır.) Bir mikro deney tiipii-

ne varsa kiiçiik bir parça nümune yoksa çözeitisinden bir damla konux. 
Takriben 0,5 ml difenil benzidin çözeltisi ile kar ış tırd ır. Hemen (veya 

su banyosunda biraz ısı tmakla) ortaya ç ı kan az veya çok mavi bir renk 
pozitif sonuç sayıl ır. 

Belirteç : 10 mg N,N'-difenil benzidinin 10 ınl % 85'lik sülfürik asit-
teki. çöze ı tisi (.?1, 85lik asit için 1 hacim suya 3 hacim. deri ş ik sülfürik asit 

il'ave edilir.) 

Duyarlık: 1 y nitrozo benzen, 1 y p-nitrozo dimetilanilin, 2 y nitrozo 
antipirin, 0.2 y p-nitrozofenol, 0.4 y 5-nitrozo-8-hidroksi kinolin, 10 y 2- 
nitrozo-l-naftol. 
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NİTROSAMİNLER: 

a. N-nitroso bile ş ikleri sar ı  renkli s ıvılar veya kat ı lardır. Donina 
veya erimekle renk değ iş ikliğ i göstermezler. 

b. Aromatik nitrosaminler azotür asiçli (HN3) ile ısıtılınca çok kere 
oda s ı caklığı nda bile a ş ağı daki bozunmaya u ğ rarlar: 

>N—NO + HN3 ---> >N—H N20 + N2 

C- nitroso bileş ikler; ise azotür asidi ile bir değ işikliğe uğraınazlar. 

c. Nitrosanünler su ile: 

>N—NO 4.. HOH >N—H + HNO2 dengesine girer- 

ler. Btırada oluş an nitröz asit de Griess belirteci ile veya ba şka yolla ta- - 
mnabilir. 

Yap ı lıst 

Bir mikro deney tüpü kullan ı l ır. 1 damla deney çözeltisi,. da ııı la 
taze haz ırlatun ış  Greiss helirteci ile kar ış tirdır. ve  1 damla 1:1. hidroklo-
r ı k asit iliiVe edilerek karışı m bir su banyostinda ıs ıtılı r. 17, ğ er nitrosarnin 
varsa az veya çok k ırmı zı-menekşe bir renk görülür. 

Griess belirteci içiıı  bak. S. 156. 

Duyarl ık : 1 y N-nitroso difenilamin, 1 y N-nitrosa asetanilid, 
4 7 N-nitroso piperazin. 

d. Bandan önceki reaksiyonda nitrosamin ve sudan olu ş an ıı itröz 
asit siilfamik asitle sülfürik asidi verir: 

HNO2 + H2N---S03H H2S03 -+ H20 + N2 

iyonları  da taryum klorürle tan ı nır. 

Yaptitst : 

1 damla sulu veya alkollü deney çözeltisi 1 damla reaktifle kar ış tırı -
lir. Gerekirse dik bir su bau) osunda hafifçe ı s ı tıhr. Bir çökelek veya bu-
larnklik nitrosamini gösterir. 

Belirteç : 5 gr BaC12.21120 ve 5 gr sulfamik asit 100 ml 1:1 (su di-
oksan) karışı mında çözülür. Çökelek olu şursa süzgeç krözesinden süzii-
lür. 

Duyarl ık : 10 y nunume. 

nitrozantinler için test. 

Alifatik nitrosaminler azatür asidi ile segander arninleri verirler: 
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\ 	 R \ 
\ N—NO 	1-1N3 	`,,,N-1-1 	N2 4- N20 

	

R,/ 	 B 2/ 

Bunlar da karbon sülfür ve amonyakh bak ır tuzu çöieltisi ile karakteris-
tik şekilde etkile şerek renkli kompleksler verirler. 

H 	 S—Cu+2 /2 

	

CS, -I- 1 /2 	1 + 	N—R, 	NH3 -->- S=C 
N, 

It 2 

Bu testin. güvenilir olmas ı  için ş üphesiz çözeltide daha önceden. segonder 
alifatik aınin bulunmamal ıdır. Bak. S. 170. 

Yaptlt şı  : 

(Bir mikro deney tiipiinde.)tKat ı  numune veya Imharla ştırı lmış  nu-
mune çüzeltisi çok küçük bir miktar sodyum azotür ve birkaç damla sey-
reltik hidroklorik asitle karış tırıhr. Karışı m gaz ç ıkışı  duruucaya kadar 
hafifçe ıs ı tılır. Daha sonra 1 damla °,/,, 5'lik CuSO, ilave edilir ve a şı rı  
amonyak kat ıhr. Çözelti mavi olur. Buna 3 kısım benzen ve 1 k ısım kar-
bonsülfürle haz ırlanan kar ış undan 2 damla konur ve çalkalaror. Benzeri 
tabakas ı  sarı  veya kahverengi olursa alifatik nitrosamin var demektir. 

6.19. AROMATİK Nİ TRO Bİ LE Şİ KLERİ . 

a. Difenilamin veya tetrabazia eritiş : 

(Mono, di ve poli nitro bile ş ikleri için) 

Eğer nitro bileş iğ i erimis tetrabaz (e.n. 91 'Q veya erimi ş  difenila-
ınine ilave edilirse, yabutta bunlarla kat ı  olarak karış tırı lıp beraberce 
100 'C'ta kadar ı sıtılusa renkli eriyikler elde edilir.: Bu etimi ş  kütlenin 
rengi .çok kere turuneu-k ırouz ıdır, ve bir kat ılma iirünüdür. Tetrabazla 
reaksiyon.da: 

CH3 	 CH3 

R—N=0 • • . N—C3113—C112,—C3113—N 

O 	C113 	 C H3 

difenilaminle: 
C3113 

11---N
1 	

N --R 

C3113 
kat ı lma ürünleri olu şur. 

-I- N114+ 

N—R,B, 
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Kat ılma üriin.ü erimiş  bazda çöziinmiiş  haidedir. SOğuyunea rengin 
kayboimas ı  bunun delilidir, çünkü bu misaldeki gibi moleküler bilesikler 
yalnız solvatize halde kararl ıdır ve soğuyunea bileşenlerine : ılissosiye 
olur. Poli nitro bile ş ilderinin kat ılma ürünleri daha kararl ı  ve daha koyu 
renklidir. 

YOp ı liş t : 

Bir mikro santrifiij tüpünde 1 damla eterli veya benzenli numune 
çözdtisi 1 da.mla °,/„ Yhk benzenli tetrabaz veya difeniaminle kar ıstırd ır 
ve tüp kaynar suya daldir ıhr. Çözüeüler buharla ştıktan sorıra,tilpün dar 
kısmında nitro bilesiğinin miktarma bağ lı  olarak az veya çok saxı  bir eri-
yik kal ır. 

Duyarl ık : 1 y o-nitro benzaldehid, 1 y 1-nitro 	alin, 

50 y nitrometan 

b. Nitro gurubunun yüksetgen etlüse: 

Diğ er yükseltgen gruplar ın. ohaamas ı  halinde Fe+2 ----> Fe-i3 yük-
seltgenmesi ile nitro grubu tan ınır: 

R—NO2 -I- 6 Fe(OH)2 4- 4H20 	6 Fe(OH)3 R—N112 

Yapılı sı  ve ayrı ntı lı  bilgi için S. 102'ye bak-unz. 

e. Janovski testi: (di ve poli nitro 	 için): 

Nitro bileş ikleri aseton ve sodymn hidroksitle renkli ürünler verir-
ler. Reaksiyouun kimyas ı  henüz ayd ınlatılamamıstır. Halkaya ba ğ lı  
amino, alkilamino, açilamino, hidroksi ve açillenmis hidroksi gruplar ı  
reaksiyonu bezar. Mononitro bilesikleri renk vermez. Dinitro bilesikleri 
elerhal erguvani mavi, tri ıaitro bile ş ikleri koyu kırmızı  rerık verirler. (De-
neyin iki istisnas ı  1-2 dinitro benzen (hiç bir renk vermez) ve 1,4-dinitro 
benzendir. (ye ş ilimsi sar ı  renk) 

Yap ı lışı  : 10 mg numune 1 ml asetonda çözülür. Buna çalkalayarak 
0.4 mi °,4, 5'lik NaOH çözeltisi ilâve edilir. Gözlenen renk, not edilir. 
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OH 
„„, NO2 

+ 2 KCN 

N O2 

) 

OH 
HOH 

C N 
NO2 

(Ir) 

+KNCO 

Dinitro bileş ikleri 

Bile ş ik 
	

renk 

m-dinitrobenzen 	 morumsu mavi 
1-kloro-2,4-dinitrobenzen 	morumsu mavi 
3,5-dinitrobenzoik asit 	morumsu mavi 
2,4-dinitroanizol 	 morum.su mavi 
2,4-dinitro toluen 	 mavi 
2,4-dinitrofenol 	 sar ıms ı  turuncu 
2,4-dinitranilin 	 kırmız ı  
o-d initrobenzan 	 vermez 
p-dinitrobenzen 	 ye ş ilinısi sarı  

Trinitro bileş ikleri 

Bileş ik 	 renk 

1,3,5-trinitrobenzen 	 kırmız ı  
2,4,6-trinitrotoluen 	 kırmı z ı  
2,4,6-trinitrobenzoik asit 	kırm ızı  
Pikrik asit 	 turuncu-k ırmızı  
Trin i trorneziiilen 	 VerMCZ 

d. potasyum siyanürfe etkileş me (m,dinitro biteş ikteri 

m-dinitro bileş ikleri alkali siyaniir çözeltisi ile is ıtılırsa kırmızı-kah-
verengiden menek ş eye kadar degi ş en bir rEnk veya çökelek olu şur. Bu 
renk seyreltik asitlerde de karart ı dır. Bu reaksiyonda olu şan iiriinün 
konstitiisyonu k ısmen bilinmektedir. Muhtemelen subst ıtiie fend hidrok-
silaminler olu ş maktadır.tOrneğ in2,4-dinitrofenol (I) potas>, ıun siyanürle 
4-nitro-2-bidroksilamino-3-siyanofenolün potasyum tuzunu (II) vermek 
üzere etk ıleş ir.: . 

1,8-dinitronaftalin de adeta m-dinitronaftalinmi ş  gibi davran ır 
Mononitrobenzen ve o-dinitrobenzen türevleri ve keza 1,5-dir ıitronafta- 
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lin b ı, reaksiyonu ermez: Böylece m-dinitro bile ş ikleri di ğer nitro bile-
ş ikleri yan ında bu reaksiYohla aranabdir. 

Yapa; şı  : (Çeker oealsta) 

1 da ınla çözeltiveya birlaç,zerre kat ı  numune 1 damla <)/(,' 101.uk po-
tasyum siyanür çözeltisi -ile bir mikro krözede kan ş tırıhr. Karışı m bir 
mikro bek yard ım ıyle lafifçe ısıtıhr. E ğ er m-dinitro bile ş iğ i varsa me-
nek şe veya kırmız ı  bir rerık görülür ve birkaç damla 2 N HC1 ikiye edilse 
de sabit kal ır. 

Duyarl ık: 1-.10 y' ın-dri ıı itrO 

e- Alkalikrle deneme. 

Mifatik ve aromatik nitro bile ş iklerinin alkali hidroksitlere kar şı  
davranışı  farkhd ır. Alifatik nitro bile ş ikleri soğ ukta bile alkili hiclroksit-
le sabunlaş t ı klan halde aromatikAmono) nitro bile ş ikleri pek az istisnas ı  
hariç uzun süre deri ş ik alkali ile kaynatmakla bile de ğ işmemiş  kalır. 
Aromatik ponnitro bile ş ikleri ise deri ş ik alkali ile ısıtılmea alkali nitr.it ve-
rirler yani moleküldeki ıntro gruplar ının hiç değilse birisi: 

Ar-NO2 + 2 K011 --->- Ar-OK KNO2 -I- 1120 

denklemine göre bozunur. Burada olu ş an aLkali nitrit Griess belirteei 
(S. 156) ik tamnabilir. 

Yap ılışı  : 

Çok küçük bir numune veya alkollü çö>ze ı tisinden I. damla bir mik-
ro deney- tüpiinde 1 damla 1 N alkali ile kuruluğa kadar buharla ş tınbı . 

Soğuyan art ık 1 damla Griess belineei ile muamele edilir. Mevcut polinit-
ro miktanna göre az veya çok bir pembelik görülür. 

Duyarl ık: 0.1 y trinitro fenol (2,4,6) I y dinitrofenol (2,4) 

0.5 y o- dinitrobenzen, 0.5 y p-dinitroberızen, 1 y 2,4-dinitroklorbenzen. 

6.20. ALİFATİK NİTRO B İ LEŞİ KLER İ  (N İ TRO PARAFIN-
LER) 

Bunlar primer, sekonder ve tersiyer nitro parafinler olmak üzere ay-
rı  ayrı  karakterize edilirler. 

1. Prim.er nitro bile ş ikleri. 

a. Primer nitro bileş ikleri nitröz asitle: 
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1, 
O C H 3 

) 

1.'ast Blue salt B 
(iki dafa diazolan ınis 

H3C 0 

Ci N 

C 1-1- 0 

N N - C N 0,-,K 

R 
0-CH3 

H 	 NO, 
i 	 i 

R—C—NO2 --i- HNO2 —> R—C=N-0II nitrol asit verir, 
İ  

H 

bu da bazlarda koyu k ırm ız ı . renkte çüzülür. (Kuru halde tuzlan pat-
layıc ı  dil.). 

	

b. Printer nitrO 	 alkali çüzelticle aci. şeklindedir. Bu se- 
bebten diazonyum tuzlan ile renkli kondenzasyon. ürünleri vermek üzere 
kenetlenirler: 

I— H 	
_ 	

NO2K 

I R—C=NO2 	-f- 	N 'Cl--.+KOH -> R--C +KCI-1--1120 

N=N—Ar 

Nuırtunede Diazonyum tuzu ile kenetleneeek ba şka bir bileş ik olmadığı  
takdü.cle bu reaksiyon,primer nitro parafinler için karakteristiktir. Se-
gonder nitro parafinler ve aromatik nitro bile ş ikleri bu reaksiyonu ver-
mezler. 

Belirteç olarak kararl ı  bir diazonyum tuzu kullanılmas ı  faydabd ır. 
En iyisi (Fast Blue Salt B) dir. Bu her iki ueunda diazoland ırdmış  bir di-
o-anizidindir, (I). %iner alifatik nitro bile ş iğ i ile mono ve di-kenetlen-
me ürünü verir (II veya III!. 
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KO2 Ni= C-N-N 

R 
C H3 

C -= N 02K 

R 
OCH3 

Yap dışı  : 

1 damla taze haz ı rlanmış  belirteç çözeltisi S x S siyah band süzgeç 
ka-gıdı  üzerine damlat ıhr. Üstüne 1 damla alkollü test çözeitisi ve 1 dam-
la 0.5 N alkollü sodyum hidroksit çözeltisi damlat ıhr. önce turuncu bir 
leke veya halka görülür birkaç dakikada lur ını zıya dönüş ürse primer ali-

fatik nitro bile şiğ i var demektir. 

Belirteç : Fast Blue Salt B' ıtin alkoldeki süspansiyonu kuvvetle 
çalkalamr ve santrifüjlenir. (Belirteç çözeltisi saklanamaz.) 

Duyarlık: 0.5 y nitrometan, 0.5 y nitroetan, 0.5 7 nitropropan. 

2. Sekonder nitro bile ş ikleri (sekonder nitro parafinler) 

a. Nitröz asitle deneme: 

Sekonder nitro parafinler nitröz asitle pseudonitrol ( ıı itro nitroso) 
bileş ikleri verirler: 

R 	 R 

R—C—H -I- HNO2 --> 	 O 1120 

NO2 	 NO2 

Bunlar çözeltide raavi renklidir. 

Işapahş t : 

2 nıl % 10'1uk sodyum  hidroksit çözeltisine 5 damla r ı.umune dam-
latıhr. Karışı m 3 dakika kendi haline b ıraluhr önce 1 ml % 101.uk sod-
yum nitrit çözeltisi sonra damla % 10'1uk sülfürük asit ilâve edilerek ka-
nşı m nötrle ştirilir. Oluş an renk not edilir. 
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b. Difenilantin veya difenilbenzidinle reaksiyon: 

Sekonder nitro bileş ikleri difenila ıninle mavi boyarmaddeler verir: 

RI€FIN  NOON 

0- -()R4CHlN0,)  ‘,P 0. N 

H 

Bu reaksiyonda pozitif sonuç veren bile ş ik sınıfları  aşağı da gösteril-
miştir: 

R 	 NO2 	 x 
i 	 1 	 I 

R—C—NO2 	R—C—NO, 	R—C—NO2 

i 	 i 
H

! 
H 	 R 

X 	 R 	 X 
1 

R--C—N 02 	 R—C—N 02 

X 	 R 	 R 

Yaptl ış t : 0.5 ml belirteç çözeltisi bir damla reaksiyon tablasm ın 
çukuruna konur ve az miktarda deneneeek madde (1 damla çözelti veya 
süspansiyon veya küçük bir kat ı  parça) ilave edilir. 'Yukarda ad ı  geçen 
hileş iklerden biri varsa mavi bir halka görülür. 

Belirteç : Birkaç' difenila ınin (veya difenil benzidin) kristali deri şik 

sülfürik asitle örtiiIiir. Birkaç damla su ilave edilir Çözünme tamamlan-
dıktan sonra daha fazla deri ş ik sülfürik asit ilave edilir. 10 ınl çözeltide 
takriben 1 mg çriziinmit ş  madde bulunmandır 

Duyarlık : difenilaminle 0.5 y 

difenilbenzidinle 0.07 y 

3. Tersiyer nitro bile ş ikleri. 

a. Priıner ve sekonder ıı itro bileş iklerinin afisine nitröz asitle reak-
siyon vermez. 

b. Yukardaki gibi difertilamin ve difenilbenzidinle mavi renk verir-
ler. 
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4' ONG 

N OH 

6H5 	RO H 

YaptIt ş t Bundan önceki tçstteki gibi 

6.21. ORGANIK NITRITLER, NITRATLAR VE NITRAMINLER 
(0-NO, VE N-NO, GRUPLARININ TANINMASI) 

a. Bu gruplar ın hepsi difenilamin veya difenilbenzidini mavi boyar 
maddelere yükseltgerler. Sayfa 159'da belirtilai ğ i gibi burada yüksek-
gen olan ş ey nu bile ş iklerin hidroliz ürünü olan nitröz asittir. Orada ise 
nitroso bile ş iğ inin kendisi idi. Reaksiyon denklemleri için sayfa 167'ye 
bakını z 

Yap ı  11,,” : 

S. 167'deki gibi. 

b. Fe++ 	Sülfürik asitle: 

Asitli çözeltide Fe++ nitrit ve nitratlar ı  NO'ya i ıı dirgeyerek Fe+3e 
yiikseltgenir. Burada olu ş an NO ortamda mevcut Fe+4 ile bir Fe (NO) 
kat ılma ürünü verir ve koyu kahverengi rengi ile tan ını r 

Yaptli ş t : Küçük bir deney tüpüne haz ırlanmış  FeSO, çözeltisi ve 
birkaç damla nurnune çözeltisi konur. E ğ ik tutulan tüpün kenar ından 
dipte toplanacak şekilde yava ş ca deriş ik sülfiirik asit akıtıhr. Asit ve çö-
zelti tabakalar ı  arasmda kahverengi bir halka görülürse sonuç pozitif 
demektir. 

c. 2-fenil indolle test. 

Alkil nitritler 2-fenil indolle etkile ş erek 3-izonitroso-2-fenil indolü 
çöktürürler: 

H 

YaptIt ş t : 

10 mg 2-fenil indol kaynar etanolde çözülür. Buna 10 mg numune 
ilâve edilir. Soğutulduğ unda 3-isonitroso -2-fenil indol çökerse nitrit var 
demektir. Sar ı  iğneler halinde amil asetattan tekrar kristallendirilebilen 
ürün 280 °C'de erir. 
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6.22 (A) AZO VE AZOKSI BILESIKLERI 

A. Azo bileş ikleri. 

a. Primer aromatik amine indirgeme. 

Aromatik (çok kez substitüe) bir, köke ba ğ lı 	N— grubun.0 ih- 
tiva eden bile ş ikler çinko ve hidroklorik asitle hafifçe ısı tmakla iki molc-
kül primer amin vermek üzere bölünürler. (indirgen bölünme) 

+ 4,H° -F 2 H+ R—NI131- 	R--NH3+ 

Burada olu ş an primer aminler de p-dimetilamino benzaldehidle renkli 
kondensasyon ürünleri (Schiff bazlar ı) vermeleriyle tan ınabilir. 

Yaptlış t : 

için Bak. Prime aminler S. 174. 

6.22 B Azoksi Bile ş ikleri. 

a. Azoksi bileş ikleri de asitli çözeltide primer amine indirgenerek 
aminin te şhisi yoluyla te şhis edilitter. 

b. Azoksi 	deriş ik 11,SO4'le uzun süre bekletmekle veya 
biraz ısurnalda Wallach çevrilmesi sonucu azo-hidroksi bile ş iklerine 
dönii ş ürler. Bu bile ş ikler azoksi bile ş ikleri kadar keskin. renkli de ğildir. 

N=N1 
O 

Yap ıltşı  : 1 damla numune (veya çözelti bakiyesi) 1 damla deri ş ik 
sülfürik asitle 95 "ye kadar ısıtıhr. Eski rengi ile kar şı la ş t ı rı lı r. 

6.23. AlVIINLER. 

(I) Küçiikçe moleküllü a.minler sudaki çözünürlükleri ve bazik re-
aksiy,ınIarı  ile temayüz ederler- Sub3titüe aromatik aminlerin bir ço ğu 
ise primer amin bile olsalar seyreltik asitlerde çözünna.ezler. 

Bütün aminler için spesifik olan bir test mevcut olmad ığı na göre, 
azot ihtiva eden bir bile ş iğ in amin olup olmad ığı nı  anlamak için hiç de-
ğ ilse iki test yap ıtim.as ı  gerekir. 

<:>-N=.N 	OH 
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Ci 4- H2N - R 	02N 

N 02 
°? 

a- Bazlık kuvvetine dayanan çözünürlük testi: 

24 gr buzlu asetik asit ve 164 gr susuz sodyum asetat kar ışı mını  1 
litreye tama ınlamakla haz ırlanan -Ve pffs ı  5.5 olan ta ırıpon çözclti alkil 
aminlerle aril amirderi farklandn ınada kullan ı labilir. Alkil aminler bn 
tamponda genellikle çözüniir, aril amirder ise çözür ımezkr. 

b-- Alifatik ve aromatik ve heterosiklik pri ıner sekonder ve tersiyer 
aminler için test: 

Hemen hemen renksiz oian 2.4-dinitroklorbenzen bu bazlarla sar ı  
kondenasyon ürünleri vermek üzere birlc ş ir: 

	

H   H 
-N - 	O N 	 HQ 2o 

NO2 	 NO2 

2.4-dinitroklorbenzen reaktif olarak k ıı llanddığı nda kondenzasyon 
yalnız serbest bazla mümkündür. Ortamda asid veya alkali olmamal ıdır. 
Alifatik amino asid.ler ve —S0311 ve --COOH gruplar ını  ihtiva eden aro-
matik aminler reaksiyon vermez. Bu test böylece di ğ er amin testlerinden 
ayrı lı r. 'Bu_ test yard ınnyle serbest bazlar, amino asitler ve sulfonik asit 
ve karboksilik asit gru' bu olan diğ er anainier yanında aranabilir. 

Yap ı ltş t : Bir damla reaksiyon tablas ında 1 damla eterli test çözel-
tisi 1 damla ":",<, 1 lik eterli 2,4-dinitroklorbenzen eözeltisiyle muamele edi-
lir. Eter buharla ş tıktan sonra sar ı  veya kahverengi bir art ık serbest baz ı  
gösterir. 

Duyarbk limiti: 0.2 -6 y amin- Uçueu hazlarm. tuzlar ı  ile çalışı rken 
(hidroklorürleri vey-a sülfatlar ı ) 1 damla test çözehisi bir tiipte 1 damla 

20'lik Na011'le muamele edilir. Tüpiin a ğ zı  ise °,<, eterli 2,4-dinit-
roklorbenzert çözeltisi ile ısıtı lmış  süzgeç kâ'g ıdı  ile kapat ıhr. Tüpteki ka-
rışı m 130 "lik banyoda kurulu ğa kadar ısı tı lır. E ğ'cr uçueu bir aminin 
tuzu varsa .siizgeç ka ğı dında sarı  bir halka görülür. 

Duyarl ık 500 y amin hidroklörür 'veya sülfat. 

Not: a- amino antrakinon ve 4-amino-1,2-naftakinon bu testi vermez. 

Amino kinonlardaki —NH2— grubu bu belirteee kar şı  reaktif 

e- Printer ve sekonder ,alifatik aminlerin ditiokarbamata çevrilmesi: 

Karbon sülfürün kat ı  amin veya çözeltisine etkisiyle oda s ıcaklığı n-
da derhal amine tekabiil eden ditiokarbomatlar olu şur: 
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SH.NH2R 

CS2 	2 NII2R 
\, 

‘NHR 

SH.NHR,R, 

CS2 	NIIR,R2 --->. 

\
N11,11, 

Aromatik aminlerde karbon sülfürle tio üre tilrevleri verecek ş ekil-

de etkile ş ebilir, fakat buradaki !liman ş artlarda reaksiyon gerçekle ş -
ınez: 

2 C611, —N11, -+ CS, 	C611,NH—C—NH—C,H, ± 112S 

S 

Buna göre alifatik primer ve sekonder amialer aromatik aminierin ya-
nında ditiokarbamat testi ile te şhis edilebilirler. Tersiy er alifatik aminler 
de reaksiyon vermezler. 

Vap ı lı s ı  : 

Bir mikro deney tiipünde 1 damla alkollü test çözeltisi veya serbest 
biz birkaç damla 1:1 alkol-karbonsülfür kan şı nal ne kariş t ı rıhr. 5 dakika 
sonra karbon sülfür uzakla ş tırıbr. (Karbon sülfüriin k.n. 46 ° ve yan ı c ı ' 

olduğundan gerekli tedbirler al ınmalıd ır.) Bundan sonra: 

1. ya bir saat eammda birkaç damla iy odür-azotür çözeltisi ile 
karış tırılarak azot ç ıkışı  gözlenir. (Bclirteç: 100 ml 0.1 N iyod çözel-
tisinde 3 gr sodyum azotiir.) Ayr ıntılar için Bakz. Tioketonlar ve tioller. 

2. veya birkaç damla seyrettik nitrik asitli % l'lik gümü ş  nitrat 

ilAve edilerek gümü ş  sülfürün siyah rengi gözlenir. 

3. veyaluıtta 1 da ınla nötral çözelti Lir mikro deney tupünde 1 dam-
la asetik asit-bakır klorür çözeltisi ile çalkalamr. Daha sonra 2-3 damla 
ldoroformla çalkalamr. Kloroform tabakas ının. kırını zımsı  kahverengi 
olmas ı  ditiokarhamat ın varlığı nı  gösterir. (Belirteç: % Ilik bak ır klorür 

çözeltisi e ş it hacimde 1:1 asetik asitle kar ış tırdır.) Duyarl ık: 1.2-2.5 y di-

tiokarbamat. 

d. Segonder alifatik aininier içi ıı  nitroso prussiat testi : 

Segonder alifatik aminler sodyum nitroso prussiat ve baz ı  aldehid-

lerle (en uygunu asetaldehidtir) sody ınn karbonatla bazikle ş tirilrniş  çö- 
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zeltide konstitüsyonu bilin ıneyen çözüriebilir rnavimsi-mor. bile ş ikler 

verirler. Primer ve tersiyer aminler reaksiyonu bozmaz, ancak 
grubunun aktiflikinin moleküldeki diğer gruplar ın etkisiyle değ iştiğ i gö-
rülür. örne ğ in: bu testle 4 y dietilamine kar şı l ık ancak 100 .y dietanola-
min teşhis edilebilmiş tir. 

H 

dietilamin dietanolarnin 

Yaptit ş t : 

1 damla test çözeltisi bir mikro krözede veya bir spote plate'te 1 
damla belirteç çözeltisi ile kar ış tırı hr. Kamp ın % sodyum karbonat 
çözeltisi ile bazik yap ılı r. Mavi-mor bir renk sekonder alifatik aminin 
varlığı nı  belirtir. 

Belirteç : % 	sodyn ın nitrosoprussiat çözeltisi hacminin % 10'u 
kadar asetaldehidle kar ış tı rıhr. Belirteç taz.e haz ırlanmalıdır.. 

Duyarlık : metindekilere ihlveten 	0.5 y pirolidin 

2 y di-isoamil arnin 	1 y 1-pirolin 

e. Printer arninler kin isonitril reaksiyonu: 

Primer aminler kloroförn'e' ve potasyum hidrokintle,- (veya -NaO-f) 
ı sıtı ldıkları nda çok pis kok ırlu VC zehirli alkil veya atiLisonitrilleri(i ıi4si,7 
yan_ürleri) verirler: 

R--NH2 	CHC13 	3 KOH -› 	 I- 3 kei- --P'S '110H 

Yopr/ ışı ,: 

50 mg kadar numune 2 damla klorofor ın ye 1 rol 2. N' NAH (meta:- 
nolde) küçük bir tüpte kari ş t ırıhr ve hafifçe ı sıtıhri KOkas ıi Mıt 
Eğer primer amin varsa inositrilin 	pis' kokuSi duyulur'. -Burada 
çözücii olarak alkol kullanılabilir. Kötü koku çok eser miktarda da olsa 
duyalur ve çok karakteristiktir.. Reaksiyon çok duyarl ı  olduğundan se, 
konder aminlerin içinde bulunan az miktardaki iirimeramin safsizl ıklaıı  
da bu testi verebilir. Fakat primer,aminlerle kok ıı  'çok daha ş iddetlidir. • 

f. Printer aromatik aminler içitt testkr. 

Alifatik primer aminler, nitröz asitle etkile ş tiklerindç. azot ç ıkışı  ile 
alkole dönü ş ürler. Aromatik primer aminler ise sokuktabir diazonyum 
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tuzu verirler, bu tuz çözeltisinin ısı tılmas ı  ile azot ç ı kışı  olur ve fenol 
oluşur: 

soğukt a 
11—N112 	IINO, 	 R--0II 4- N, 1- HOI1 

soğukta 
Ar- -NH2 	IINO, -I- 114 	> 	-I- 2 H, O 

sı cakta 
Ar--N2+ 	I1,0 	---> Ar-011 	N, -+ 

Yapth ş  : 

25 mg kadar numune 1.2 N HCI'de çözülür. Buzia so ğutulur. (0-5° 
arası ) Soğuk karışı ma damla damla % 10'Ink amonyak çiizeltisi bir bula-
laiklik görülüneeye kadar ilâve edilir. (Aminler kenetleme reaksiyonunu 
en iyi ş ekilde pH 3.5-7 arasmda verirler.) Tamponlanm ış  karışı ma 3-5 
damla soğ uk doymu ş  sodyum nitrit çözeltisi ilâve edilir So ğukta bir gaz 
çıkışı  olursa alifatik primer amindir. Gaz ç ıkışı  olmuyorsa bir k ısmı  ayrı  
bir tüpte ı sıtı lı r. Gaz ,çıkışı  oluyorsa aromatikprimer amin olabilir. Bu 
husus en iyi ş ekilde aş ağı daki testle denetlenir. 

h. Kenetleme yoluyla aromatik primer aminkrin teşhisi . 

Yukardaki ş ekilde haz ırlanan, diazonyum tuzu çözeltisine (heniiz 
ısı tmadığı mız kısım) bir fenol, örne ğ in fl-naftol ilâve edilirse kenetleme 
reaksiyonu son.unda bir azo boyarmaddesi olu şur: 

e 	A kt Ar-M-1.3+ H NO2 	'r 2 

Ar - :1■12 

ap dışı  : 

Soğutma banyosu olarak 100 nal tuz-buz kar ışı mı  hazırlayınız. Bir 
deney tüpünde 30-50 mg amin. numunesine 1 mi su ila-ve ediniz. Aroma- 
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tik aminler suda çözünmedilderinden 4 damla deri ş ix siilfürik asit ilâve- 
siyle çözünürle ş tirlir. Baş ka bir tü.pte 1 ml °„/‹, 10'h ı lı, NaNO2 çrizeltisi 

soğ utunuz. Bir üçüncü tüpte 100 mg 2 ml 10'iuk NaOH 
te çözünüz. Her iiç tüpü de buz banvosunda iyice so ğutunuz. önce sod-
y-ıım nitritli soğuk numune çözeltisine damla damla ve daima çalkalaya-
rak ilâve ediniz. Bu i ş  tamamlandıktan sonra yine damla damla sodyum 
naftoksid çrizeltisini ilâve ediniz K ı rm ı zı  bir renk veya bir çökelek primer 
aril amini gösterir. 

Duyarl ık: 1-100 y amin 

h. Printer aminler (alifatik, aramatik ve heterosiklik) için test. 

Primer aminler p-dimetilaminobenzaldehidle ren.kli Schiff bazIar ım 
vermek üzere kor ıdenze olurlar: 

.R -NH,..,+ C.)=C.--€ 	-ts.1(CH3 )2---> R - N=C,; \ İ>N(CH ) +H,» 
L 	 1 	.-= 	 3 2 

• H .• 	 H 	- 
; 

Ando. eğer mono amin ıise iirün sarı  renklidir. Di- veya poli- aminter-
le turuncu. olur. Difenilamin bu testte pozitif sonuç verir. Buna kar şı bk 
4-amino-1,2.-naftakinon primer amin oldu ğu halde negatif sonuç verir. 

l'apaltst : 

,1 ,damla benzenli doymuş  p-dimetilamino benzaldehid çözeltisi bir 
süzgeç kâğı dına damlatıhr. Bunun üze,rine ya aminin çözeltisi veya tu-
zuntın sody-um asetatla tamponlanm ış  çözeltisi damlatıhr. Süzgeç kâ ğı dı  
100 "deki bir etiivde 3 dakika tutulur. Renkli bir leke pozitif sonuç sa-
yı lır. 

Duyarhk: 0.2 y anilin, 1 7 1-naftilamin, 0.02 benzidin, ly benzila-
min, 2.5 y anilinsulfat, 0.2 y p-fenilendiamin 

Primer ve sekonder aminler 	lignin testi: 

Webster primer ve sekonder aminler için çok güvenilir oldu ğu is-
patlanmış  olan bir test geli ş tirmiş tir. Bu test gazete kâ ğı dındaki ligninin 
.etkisine dayan ır. Kimyas ı  henüz ayd ınlat ı lmamış t ı r. 

Yap ı t/41: 

10-20 mg rıumune birkaç damla etanolde çrizülür. Bir gazete kâ ğı d ı -
na. 1-2 damla damlat ıhr. Nemli kısmın üzerine 2 damla 6 N hidroklorik 
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asit damlat ıhr. Primer veya sekonder aminia bulunmas ı  halinde sarı  ve-
ya turune,u bir leke görülür. 

Eğer test negatif -ç ıkarsa nuniiınenin alkoldeki s ıcak çözeitisi ve s ı -
cak 11C1 ile çaiışı lır. Prither ve sekonder alkil ve alisiklik aminler oda s ı -
caklığı nda renklenme vermezler, ancak s ıcak çözeltiler k ıdlanı ldığ nula 
olumlu sonuç al ı nabilir. 

Tersiyer a,minler, alifatik a ınino,nsitler ve amidler bu testi vermez- 
ler. 

j. 	farklartdmıtci da Hirtsbe 17, testi. 

1. Ben.zen sülfoklorür veya daha iyisi p-toluensulfo 	pı imer ve 
sekonder aminlerle N-sübstitiie sulfonantidleri verirler. Printer aminler-
den olu ş an türev seyreltik sodyum hidroksitte çöziinür. Fakat sekonder 
aminlerden olu ş an türevler art ık azot üzerinde proton kalmad ığ md.an 
(çıkış  maddesi anıfoter bile ş ik değ ilse, örne ğ in bir aminofenol veya N-
mono alkil-siibstitke amino asit de ğ ilse) seyreltik bazlarda çözünmezler. 

Na011 
R—NH2 CJI,SO,C1 --> C61-1,SO,NHR +. HC1 

NaOH 
R,R2N11 	C6115SO,C1 	C,H,S02NR,11.2 	HC1 

Yap ıhs ı  : 

0,3 ıtı l srvı  numune (veya e ş değ er miktarda kat ı  unuttum) bir deney 
tiipünde 5 ınl 5, 10'1uk NaOH ve 0.4 ml benzensulfoldorürle kan ş tırdır. 
Tiip kapatd ı '. ve kar ışı m kavvethee çalkalatur. (Bu s ırada kar ışı mın 'sı rt.- 
dığı  gözlenirse soğutulmalıdır. Eğer karışı m çok ısuursa baz ı  N,N-dialkil 
anilinler ergiivani bir. renk verirler.) Kar ışı mın yeterince bazik olup ol-
madığı  kontrol edilmelidir. Bütün benzer). sulfoklorür reaksiyona girinee 
karışı m soğ tıtulur ve bir çökelek varsa siiziilür, veya bir ya ğ' varsa ay-rı -
br. (A). (AVn ın kat ı  veya sıvı  olduğu ye alkali daha hafif veya 
ağı r olduğu bir yere not edilmelidir. 

(A) nın suda ve seyreltik IIC1 deki çözünürlü ğüne bak ılır. E ğer A 
sayreltik HCI'de çözlinüyorsa ba ş langıçtaki amin bir tersiyer amindir. 

Eğer alkali çözeltide bir bularukl ık ohnuş sa 3 ml su ile seyreltilir, ve 
çalkalamr. E ğ er çökelek çözünn ıezse muhtemelen bir sekonder a ınindir. 
E ğ er çözelti berrak olursa Kongo k ırmı zısma karşı  dikkatle asitlendirilir. 
Asitlendirmede seyreltik IIC1 kullan ılmalıdır. Bir çökelek veya bulan-
'« baş langıçtaki aminin bir primer arain oldu ğunu belirtir. 
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2. Bu .testte ökmeleri çok dikkatli yapmal ı d ır. 2 nd piridine 2 
damla sıvı  aminnumunesi ilâve edilir; sonra 0.8 ml taze haz ırlaniış  °/„ 2'- 
lik sulu NaOH çözeltisi ilâve edilir. Tüp çalkalan ır. Ş imdi 1 damla ben-
zensulfoklöiür il-ave edilir ve tekrar çalkalamr. Sar ı  bir renk primer ami-
ni, tın-urienbir renk Sekonder amini, koy-u k ırmı z ı  veya erguvani bir renk 
tesiyer amini gösterir. Alkil aminler ve birçok tek Intikal' aril aminler bu 
testte güvenilir sonuçlar verirler. 

k. Sekonder arninler için CS, ve nikel testi. 

Bu testi bütün sekonder aminler verir fakat primer aminler vermez-
ler. Test aminin amonyakl ı  ortamda karbonsülfüre kat ılmasıyle oluş an 
amonyum ditiokarbaminat ı n nikel iyonu ile sar ı  renkli bir kompleks ver-
mesine dayanı r - 

S 

H 
R,R,1NH 	CS, 	N11, 	R,R,N — C S- N114* 

amony-um N, N - diakkil 
ditiokailı aminat 

S 	 S 
11 	1 Ni 

2 R.,R,N -- C — + 	> [ R,R2N — C — S J, 

Yop ı ltşı  : 

Bir deney tüpünde 30-4.0 mg kadar numune 5 ral su ile çalkalan ır. 
Eğer arnin çözünntezse damla damla HC1 ilâve edilerek çalkalamr. Ba ş -
ka bir tüpte 1 ml. nilçel klorür-karbon sülfür belirte ş i 0.5-1. ml deri ş ik 
amonyak çözeltisi ile kan ş tırdır. Buna amin çözeltisinden 0.5-1 mi ka- 
tilukonder alkil çoğuıduklaarı -yeş il bir çükelek verirler. 
Sekonder aril aminler beyaz veya toprak rengi bir çökelek verirler. 

Belirteç 0.5 gr 	kloriir hekzahidrat 100 mi suda çözülür ve çö- 
zelti doyup CS2 ayr ı  faz te şkil edinceye kadar karbonsülfür kat ı l ır. 

'NOt: A.yni test nikel tuzlan yerine bak ır tuz ırkullandarak ta. yap ı -
labilir. Bu takdirde de suda çözülebilen kahverengi bak ır kompleksleri 
oluşur. 

S- Cu++ /2 

R,--N--II 	CS2 	1/2 C ıı ++ 4-NH3--> S= C 	 N114+ 

R2 	 N--Ri 
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1- N-halosiiksinimid testit. 

Prim.er segonder ve tersiyer aminleri (bilhassa alifatik a ıninleril ta. 
nuna ve farkland ırmak için N-brom süksinimid veya N-iyod süksinimid 
baş arıyla kullan ı labilir. Buna benzer bir testi daha önce primer segm ıder 
ve tersiyer alkollerin ay ırdedilmesinde görmü ş tük. Bakz. S. 138. Reak. 
siyonun kinıyası  henüz ayd ınlat ı lmamış tır. 

Yaptl ış t : 

Küçük tnr tüpte 1 ml karbontetra klorüre 100 mg numune kat ılır. 
Buna 30 ıng N-brom süksinimid ve birkaç mg benzoil peroksit ilâve edi-
.ir. Tüpün çeperleri 1 mi kadar karbontetra klorürle y ıkanır. Tüp 80"- 
deki bir su banyosuna oturtulur. 10 dakika bu s ıcaklikta tutulur, Renk 
değ işiklikleri not edilir. ' • 

Primer ve tersiyer aminler N-bromsüksinimidle ısıtmakla açdmı -
yan kahverengimsi bir renk verirler. Segonder aminlerin verdi ğ i koyu 
renk s ıı  banyosunda birkaç dakika içinde solar; ya sar ı  toprak rengi olur 
veya tamamen renksizle ş ir. 

E ğer renk aç ı lmıyorsa primer ve tersiyer amini farkland ırmak için 
aş ağı daki gibi çalışı lı r: Orijinal numuneden yakla şı k 30 mg bir tüpte 1 mi 
CC14'de çözülür ve 30 mg kadar N-brom. süksinimid ilâve edilir. Aniden 
turuncu bir çökele ğ in görülmesi aminin tersiyer oldu ğunu gösterir. 

Segonder aromatik amirder: 

n. Difenilamin ve tiirevieri: 

Organik nitrit ve nitratlar ı  te şhis için verdiğ imiz difenilamin-sülfü-
rik asit 'testi aksi yönde de difenilamin ve türevlerini tan ımak için kulla-
mlabilir. Bu işlemde nitrit veya nitrat - sülfürik asit kar ışı mı  belirteç ola-
rak kullanılır. Difenilaminin yükseltgenmesiyle kinoid yap ılı  bile ş ilder 
oluşur. Bakz. S. 167 ve 168. 

Yapth ş t : 

Az bir miktar numune bir mikro krözede bir damla deri ş ik nitrik 
asitle kar ış tırdır. (Oz.Ağ .1.4 olan HNO3 kullan ılmal ıdır.) E ğer numune-
nin organik çözüeülerdeki veya alkali hidroksitlerdeki çözeltisi ile çah şı -
laeaksa çözeltinin 1-2 damlas ı  krözede kurulu ğa kadar buharla ş tırıld ık 
tan sonra nitrik asitle kar ış tırılır. Mevcut segonder aminin miktar ına göre 
az veya çok mavi veya mavimsi ye ş il bir renk ortaya ç ıkar. 

1 Kruse, Grist und McCoy, Anal.Che ırA., 26-1319 (1954) 
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S' KL İ K AM İ NLER 

Bu bölümde: 1. Karbazol ve tiirev ı eri, 2. Piroi bazlar ı , 3. Piridin Ve 

til ievlerinin te şhisini görece ğ iz. 

1. Karbazol ve türevleri. 

a. Sülfürik asit ve alkali nitratla tanı nması . 

Difenilamin gibi karbazol ve tiirevleri de cleri ş ik nitrik asitle (daha 
iyisi deri ş ik sülfürik asit H- alkali nitrat veya nitrit kullanmakt ır) mavi-
nin dışı nda renkli ürünler vern ı.ek -üzere etkile ş irler. Bu renk reaksiyonu-
nun. kimyas ı  tahminen difenilamin -nitrat(nitrit) reaksiyorninun ayn ıdır. 
Bak.. S 167 ve 168. 

Karbazolün kendisi ve baz ı  karbazol türevlerinin deri ş ik sülfürik 
asitle renkli çözeltiler vermesi oldukça karakteristiktir. Difenilamin ise 
bu reaksiyonu vermez. Böylece farkland ırmak miimkün olur. 

Yap ı lışı  : 

Bir damla numune çözeltisi bir spot-plate'te buharla ş maya b ırakı -

lır. Çözücü uçtuktan sonra bil- damla deri ş ik Siilfürik asit ve birkaç 
m„«. alkali nitrat ilâve edilir. 

Duyarlık: 

1 y karbazol (ye ş ili) 
10 y 3-nitrokarbazol (ye ş ili) 

NO2 

 

'H 

 

10 y N-etil-4-a ınino karbazol 
(soluk pembe 

 

 

C2H5 

C2H5 

C2H5 
5 y N-etil-3-dietilamino 

karbazol (ınerıek ş e 
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2. Pirol baziarı . 

Floresein klorürle eriti ş , 

Substitüe olmamış  serbest N-H grubu ihtiva eden pirol ve tiirevleri 
segonder aminlere girdiklerinden floresein klorür-çinko kloriir kar ışı mı  
ile birlikte critildikleri zaman sar ı-kahverengı  rodamin boya.s ını  verirler 

Bu boyalar hidroklorik asitte çözündü ğünde morötesi ışı kta mavi flore-

sans gösterir. 

Yapa ış t : 

11C1 ihtiva eden bir damla test çözeltisi bir deney tüpünde kurulu ğ a 
kadar buharla ş tırıhr. Kalan art ık çok az bir miktar floresein klorür ve 

onun iki katı  kadar hacimde susuz çinko ldorürle kar ış tmlır. Karışı m 
hava banyosunda 250-260 "ye kadar Ismim (Hava banyosu olarak bil. 
demir kröze tavsiye edilir.) Çinko klorür eriyinceye kadar ıs ıtılmalıdır. 
Soğuduktan sonra kar ışı m % 101uk alkollü hidroklorik asitte çözülür ve 
hem güne ş  ı sığı nda hem ultrâviyole ışı kta incelenir. 

3. Piridin ve türevleri. 

Siyan bromür ve primer aromatik aminlerin etkisiyle piridin koyu 
renkli boyar maddelere (glutakonik aldehidin renkli Schiff bazlarma) dö-
nüşür Bu reaksiyon içm de piridin halkas ı= açılmas ı  gereklidir. Piridiıı  
substitüe edilmemişse böyle bir bidroliz olmaz. Fakat piridine siyan bro-
mürün kat ılmas ı  ile azotun değerliği yükseltilerek halkan ın açılmas ı  ko-
laylaşı r. 

+ C 

 

.1) 

3r C NI 

 

-1- H20 	 HC 	 + CEN + 

C.›.- C-H CH -OH NH2 

E ğer hidroliz s ıras ında ortamda primer aromatik aminler de varsa 
hidroliz ürünü olan aldehidle renkli Schiff hazlar ı  vermek üzere konden-
ze olurlar: 
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C H 	 CH 

II—C 	C—H 	 H—C 	C—H 
+ 211112N—R 	 İİ  

0=C—H CH-011 	 R —N C—H CH—N—R 

H 

a-cı ' yerleri bo ş  olan piridin türevleri de ayni. testi verirler. 

Polimetin (türevleri) boyarmaddeleri olu ş umu piridin ve türevleri-
nin kantitatif tayini için de kullan ı lan pek çok kolorimetrik metodun 
esasuu te ş kil eder. Primer aromatik amin olarak benzidinin seçilmesi çok 
kullanış lı  olur. (Nedenini dü şününüz.) 

Yap ı lıs ı  : 

Bil- spote-plate'te bir damla numune çözeltisi, suasiyle bir damla 

doymu ş  bromlu su ve bir damla °,/„ 2'lik pota.syum siyanür çözeltisi ile 
karış tı r ılır. Benzidinin sudaki süspansiyonundan bir damla ilave edilir. 

Derhal veya birkaç dakika içinde, piridinin veya aktif pridin türevlerinin 
miktarlar ı na göre kırmı zı dan pembeye kadar de ğ iş en bir renk ortaya ç ı -

kar. 

Belirteç : Benzidinin dildorürüniin sudaki doy-mu ş  çözeltisinin 10 
mi:süre baz ı  çok ince da ğı lmış  halde çöktürinek için 1 gr sodyum asetat 
ilave edilir ve kuvvetle çalkalan ırsa uygun bir süspansiyon elde edilir. 

6.21. AMIDLER. 

Amidlerin tan ınmas ında azotta substitile olmu ş  arnidlerle olma ınış  
amidleri ay ırmakta fayda vard ı r. 

1. Substitüe olmam ış  amidler. 

a. Amorıyak ç ıkarması  : 

Amidler alkalilerle muamelede hidrolizlenirler. Asidin alkali tuzu 

yanında amonyak açığ a ç ı kar ki bu da kolayca te şhis edilebilir. Anı on-
yuri]. tuzlar ı  da alkalilerle amonyak verir fakat onlar hidroksamat testi 

vermezler. (A şağı ya bak ımz.) 

O 	 O 

	

R—C 	 Na01I ----->- R—C 	 NH3 

\
ONa N H2 
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Yeıp ı lzşı  : 

50 mg madde 2 ınl % 20'lik sodyum hidroksitle kar ış tual ır ve 1 da-
kika kaynat ıhr. Veya 50 mg madde 200-300 mg kat ı  toz halinde sodyum 
hidroksitle eritilir. Her iki halde de aç ığ a ç ıkan amonyak bak ır iyonları  
yardım ı  ile veya ba şka bir usulle te şhis edilir. (Bak. Test 6.5 b. S. 105). 

Not: Ş ayet amonyak te şhisi bakır kompleksi te ş ekkülü ile yap ılıyor-

sa küçük moleküllü aminlerin de bak ırla keskin mavi renkli kompleksler 
verebilece ğ i hatırlanmand ır. Azotta metil, etil, propil gibi küçük alkilleri 
substitüe etmi ş  N-substitüe amidler de hidrolizle mavi bak ı r kompleks-
leri verifler. Ancak bu sonuneular fenol-hipoklorit .testini vermezler. 
(Bak. 6:5 e. S .106) Aminlere has olan testleri verirler. Ancak amin-
lere ait bu testleri uygulayabilmek için hidroliz reaksiyonundan ç ıkan 
buharları  sulu çözeltide toplamak lâz ımdır. (3 N HC lçözeltisinde topla-
mak en uygunud ıı r). 

1), Hidroksaınctt testi ( Daha çok alifatik amidler için) : 

Azotta substitiie olmayan amidler bu testi verirler. E ğer madde ayni 
ş artlar alt ında hidroksamat testi veren s ın ıflar ı !' hiç birine dahil değ ilse 
amid olabilir. 

O 
	

O 

R--C 
	

N1-12-0I1 	 N1-13 

\ - 

	

NH2 	 NH—OH 

Yapilt ş t : 

Propilen glikoldeki 1 N hidroksila ınin. hidroklorür çözeltisinden 2 
ml bir deney tüpüne al ınır. Buna 30 mg kadar numune ilâve edilir. lki 
dakika kaynat ıhr ve so ğutulur. 0.5-1 ml % 5'lik FeCI3 çözeltisi kat ılır. 
K ı rmı zıdan menekş eye kadar de ğ iş en bir renk pozitif sonuç say ılır. 

c. Alifatik amidierin aromatik amidlerden farklandıramast : 

Aromatik amidlerin. birço ğu hidrojen peroksit tarafından doğ ru-
dan do ğ ruya hidroksamik aside çevrilirler: 

O 	 O 

A r---C 	`-+- H202 - 	Ar—C 	 H20 

	

\
NH2 	 NH—OH 
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Alifatik amidler bu reaksiyonu vermez. Birçok alifatik amidler sulu ve-
ya etanollü çözeltide hidroksilaminle hidroksarnik aside çevrilirler. (yu-
kazıya bakmız) aromatik arnidler ise bu reaksiyonu çok zor verirler. 

Alifatik amidler için testin uygulan ışı : 

Etanoldeki 1 N hidroksilamin hidroklorür çözeltisinin 1 ml si 50 nig 
rıumune ile karış tmlır ve 3 dakika kaynat ı l ır. Soğutulur ve 1-2 damla 

5'lik FeCI3 damlat ıhr. Mavimsi kırmı zı  bir renk pozitif sonuç say ılı r. 
Aromatik amidler için uygulan ışı : 

50 nig amidin 2-3 ııı l sudaki suspansiyonu haz ırlanır. Tüpün ağ zı  
kapat ıhr ve birkaç saniye kuvvetle çalkalanur. Daha sonra 4-5 damla 
%6'l ı k hidroj en peroksit ilâve edilerek kar ışı m kaynama sleakl ığ ma kadar 
ı sıt ıhr. Eger amid tamamen çözünmezse birkaç damla daha hidrojen per-
öksit iltıve edilir. Çözelti soğutulduktan sonra 1 damla % 5'lik FeC13 ilâve 
edilir E ğer 1 dakika içinde ınavimsi kırmı zı  bir renk görülmezse tüpü 
kaynar suya dald ı rarak ısıtını z. Birçok hallerde reaksiyon hidroksamat 
basamağnun ötesine geçer, kar ışı m kahverengi olur veya kahverengi bir 
çökelek çökebilir. Bu takdirde birkaç ml % 10'Iuk NaOH illvesiyle bu-
lanık kar ış undan berrak, kırmı z ı  -kahverengi bir çözelti elde edilebilir. 

Not: FeC131e renkli ürün veren gruplar ın meveudiyeti önceden de-
nenmelidir. 

d. Alifatik ve aromatik amidierin dimetil oksalatla farklandmintas ı : 

Alifatik kaboksilli asitlerin anaidleri dimetil eksalatla kar ış t ırı l ı p 
130-160 "ye kadar ıs ıtıhrsa oksamid te ş ekkül eder. Aromatik karboksilli 
asitlerin aınidleri bu reaksiyonu vermez. 

COOCI-13 	 COOCH3 
R—CON H2 + 	 11—COOCH3 -I- I 

COOCH3 	 CONH2 

COOCH3 	COOCH3 CONH2 

I 	I 	+ 
CONH2 	COOCH3 CONH2 

E ğer ba ş tanberi karışı ma tiobarbitürik asit de ilâve edilmi ş se suda veya 
alkolde çöziinebilen k ırm ı z ı  bir reaksiyon ürünü olu şur. Ortamda ısıtıldı -
ğı  zaman termik bozunmas ı  amonyak veren bile ş ikler olmarnandır, çün-
kü o takdirde yine oksamid te ş ekkül eder. 

Ya/Al ış / : 

Küçük bir deney tüpünde çok az bir miktar nun ıune e ş it miktardaki 
oksalatla ve birkaç mg tiobarbitürik asitle kar ış tırd ı r. Bir iki damla gli- 
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serin ilâve edilerek daha önceden 120"y-e ı s ı tılmış  bir banyoya yerle ş ti-
rilir. Banyonun s ı cakl ığı  140-160 "ye ç ıkarılır. Eğer amid varsa koyu 
kırm ı zıdan aç ık pembeye kadar de ğ iş en bir re ıı k gözlenir. Ürün etanol-
de de ayni renkte çözünür. 

Duyarl ık: 10--20 y amid. 

Not: Tiobarbitürik asit yerine barbitürik asit kullan ıhrsa ürünün 
rengi taruneu-sar ıdan aç ık sarıya kadar değ iş ir. Duyarlık ta yarıya iner. 
(Renk reaksiyonumın kimyas ı  için F.Feigle, Spot Test in Organik Analy-
sis s. 432'e bak ınız) 

2. Substitüe amidler. 

Substitüe amidlerin bile ş imleri çok değ i şik olduğundan bunlar ın 
te ş his metodlar ı  da çok değ i ş iktir. Gerçekten bütün substitüe amidleri 
te ş hise yarayan spesifik bir test yoktur. Metodlar ın çoğu önce amidin hid-
rolizi sonra da Iddroliz ürünü olan aminin te şhisine dayan ır. Burada ba ş -
l ıca iki güçlükle kar şı lasıhr. Bunlardan birincisi amidlerin ço ğunun özel-
likle nitro grubu ve halojen havi olanlar ın çok güç sabunla şmaları dır. 
Ikincisi de hidroliz ürünü olan aminin geri kazandmas ı  çok kez oldukça 
güçtür. A ş akı daki çalış ma ş ekli çok bilinen baz ı  amidlere uygulanabilir. 
Hidrolizi çok güç olan tipler için daha geni ş  eserlere ve literatüre ba şvu-
rulmal ı dır. 

Yaptl ışı  : 

A. N-alkil substitüe amidler. 

Daha önce bahsedildi ğ i gibi küçük molekül a ğı rlıkl ı  alkil aminler 
bakır iyonlar ı  ile ınavi kompleksler verirler. Amonyak' primer ve sekon-
der aminlerden farkland ırabilmek için a ş a ğı daki ş ekilde çalışı lı r: 

Bir deney tiipüne 200-300 mg amid ve 5 ml % 10'1u_k NaOH çözel, 
tisi konur. Tüpe bir mikro geri so ğutueu tak ı lır ve 15 dakika geri soğutu-
eu alt ında destilienerek kaynatd ın Tüp so ğuduktan sonra geri so ğutuçu 
kaldırdır, bir yat ık soğutueu tak ı larak lı idroliz ürünü olan amin, içinde 
2 damla deri ş ik hidroklorik asitle asitlendirilmi ş  5 ml su bulunan tüpe 
destillenir. Toplama ba ş lığı nın gaz iirünleri tamamen tutulabilmesi için 
toplama kab ındaki asitli suyun yüzeyin.der ı  3-4 mm aş ağı ya kadar dald ı -
rılmış  olmas ı  lâzımdır. Hidroliz karışı mı  takriben 0.5 ml si töplam.a ka-

bına geçinceye kadar destillenir. Destilata damla damla 1.5 N sodyum 
bikarbonat çözeltisi ilâve edilerek niitrle ş tirilin Sonra ikiye bölünen: de ğ -' 
tilat ın birinci kısmında prim.« aminler ikinci k ı sı:nunla sekonder anı in-
ler aranı r. (A minlefin te şhisine bakınız). • 

183 



B. Anilidler. 

Anilidler en çok kar şı laşı lan. amid tiplerindendir. Baz ı  s ı n ırlarnalar-

la aş a ğı daki iki yolla tan ını rlar. 

1. Benzen halkasuada herhangi bir substitüent ta şı mayan anilidler 

oda s ıcaklığı nda sülfürik asit ve potasyum bikromatla etkile ş tirildiğinde 

gül pembesi veya ba şka karakteristik renkler verirler. (Tafel testi) 

Yapd ışı  : 

Bir tüpte bulunan 3 ml deri ş ik sülfürik aside 100 mg numune ilüve 

edilir. Tüp bir kapakla kapat ılarak ş iddetle çalkalan ı r. Sonra 50 mg çok 

ince toz edilmi ş  potasyum bikromat ilâve edilir. Mavimsi pembe bir renk 

pozitif sonuç say ılır. 

2. Ilerde karbohidratlar için uygulanacak olan anilin asetat testi 

anilidleri te şhis için de elveri ş li bir test olarak kullan ı labilir. Bu testi hem 

basit hem de baz ı  substitüe anilidler verirler. Ancak anilitten hidroliz 

sonucu oluş acak anilinin nisbeten uçueu olmas ı  lümmdır. Test anilin (ve-

ya substitüe anilin) asetat ın ş ekerin termik bozunmasmdan olu ş an fur-

furol ile etkile ş mesine dayan ır. Benzidinle olu ş acak ürün mordur, fakat 

reaksiyon daha az hassast ır. 

Hc —C H 	 CH3COOH  
(1) P 	n 	• C6Hs-- NH2 

HC 	C- C HO 

HC 	CH 

HC\ 	 HOH 

O 	H 

(2) 

l'ı 	' 

HC :---CH 	 ,...... C% 

li 	li 	 -H20 	1-(Ç 	ç -OH 
• C 6H5- NH2 	* C6H5- I'l - C H HC= N-C6H5 

H0 	C.— 0..., N-C 6 H5 
N

o
/ 1 	

H 

H 	 pembe 

Yapblt şı  : 

100 mg numune bir merchnek büyüklü ğ ünde Na01-1 ile ezilerek ka-

nştınhr. Karışı m 8-10 cm boyunda bir deney tüpüne konur ve tüpün 

ağ zı  bir siizgeç küğı dı  ile s ı kı ca sanhr. Süzgeç kü ğı dı  1-2 damla 4 M ase-

tik asitle ıslatıhr. Tüp ı s ıt ı larak karışı m eritilir, açığ a ç ıkan anilin veya 

substitiie anilinler buharla ş arak siizgeç kü ğı dındaki asetik asitle etkile-

ş irler. 
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Diğ er taraftan kuru bir deney tüpüne 50 mg şeker konur ve eriti ş  ya-
yap ı lan tüpün ağ zındaki süzgeç lağ id ı  bir pens yard ımı  ile ş ekerin bu-
lunduğu tüpe ahrur. Ş eker kö ıniYle ş ineeye kadar tüp kızdı rd ır. Şekerin 
bozunmasından oluş an furfural süzgeç kâ ğı dı  üzerindeki anilin asetatla 
pembe bir renk verir. 

3 Amidlerin asitli hidrolizle te ş hisi. 

Amidlerin ve imidlerin çoğu asitlerle hidrolizlenebilirler: 

11—CON112 	H20 	 R—COOH 	NH3-i 	(1) 

R—CONHCOR 	21120 +11-1 	2 R—f..:00H 	NH.31 	(2) 

R—CONHR, 	11,0 	-> R--COOH 	R,N1I31- 	(3) 

B ıı  reaksiyonlar gere ğ ince çok küçük miktardaki deney numuneleri dahi 
hidroklorik asitle kurulu ğa kadar buharla ş tınIsa geriye kalan art ı kta 
amonyum (veya aminyum) klorürün yan ında uçueu olmad ık.' takdirde 
asitte te şhis edilecektir. Ancak numun.ede amonyum tuzlan bulunmad ı -
ğı  veya bunlar ı  suda çözerek uzakla şt ırabildi ğ imiz takdirde bu teSte gü-
yenilebilir. Bunun. için de a ınid veya imidin. suda çözünnıemesi gerekir. 

Yapd ış b : (sonraki notu okuyan-11z.) 

Pek küçükbir raiktar kat ı  numune veya 1-2 damla numune çözeltisi 
(herhangi bir orğanik çözüciide) 1-2 damla deri ş ik bidroklorik asitle bir 
deney tüpünde,kuruluğ a kadar buharla ş t ırd ır. 120 "ye kadar ı sıt ılarak 
asidin fazlas ı: uzakla ş t ınlı r. 

a. Am.onyurn kloriirii te şhis etmek için 1 damla 1 N sodyum hidrok- 
. 

sit damlat ı lir ve tüpün ağ z ı. Nessler belirteci ile ıslatılmış  kalitatif süz-
geç kâğı el ı  ile kapatıhr (Hernen hemen bütün kantitatif süzgeç ka ğı tları  
amonyuın tuzlan ihtiva etti ğ inden bu test için kullan ılamaz.) Tiip hafif-
çe ıs ıtıldığ uıda kâğı tta sar ı  veya kahverengi bir leke g,örülürse 1 veya 2 
numaralı  denklemle gösterilen hidrolizlerden biri olmu ş  demektir. 

b. Amin tuzlar ı  dah.a önce. aminler bölümünde gördüğümüz gibi teş -
his edilebilir. 

e. Artikta karboksilli asitlerin te ş hisi için 1 damla °1/4," 2'lik potasyum 
iyodür ve 1 damla % 5'lik KI03 çözeltisi pek az miktarda ni ş asta çözeltisi 
ile birlikte ilâve edilir. Mavi bir renk asidin bulundu ğunu gösterir. Tes-
tin ayrıntıları  için Bak. 6.'8 a. 

Not: a.b. ve e. deki testleri ayr ı  ayn uygulayabilmek için ya art ığı  
üçe:bölmek veya testi tekrarlamak gerekir. 
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4 Aromatik amidlerin sabunla ş mayan amidleri: 

Muayyen arornatik amidler hidroklorik asitle buharla ş tı r ılmakla sa-
hanlaş tmlarnazIar. örne ğ in, trifenil asetikasidin amidi ve 2,6 durumun-
da substitüe edilmi ş  be ıazamid. Böyle amidler ( şüphesiz diğer amidler 
de) oda s ıcaklığı nda nitröz asitle karboksilli asitlerine dönü ş türülebilir-
ler: 

R—CONH2 11NO2 	R—COOH 11,0 + N2 

Yop ı lişı ,: 

(Benzende çözünen karboksilli asit amidlcri için) Numuneye birkaç 
eg KNO2 ve 1-3 damla deri ş ik 11.Clilâve edihnesi kafidir. 10 dakika son-
ra karışı m ı s ı tıhr. Sonra birkaç damla benzenle çalkalan ı r. Benzenli çö-
zdü ayrı lır ve bunda karboksilli asit aran ır. 

Duyarhk: Nessler reaksiyonu ile 	2 y benzamid, 5 y ftalimid 

25 7 üre, 	10 y sakkarin 

İ yodür-iyodat reaksiyor ıu ile 	2 y benzamid 2 y benzilik 
asit amidi 

6.25. SÜLFONAMIDLER. 

a- N,N - 	- 1 - naftilaminle tan ıma 

Sulfonarnidier N,N-dimetil-l-naftilamin ve sodymn nitritle koyu 
kırmı zıdan. pernbeye kadar de ğ işen. renkte ürünler verirler. Bu sulfona-
midler için. son derece hassas bir testtir. örne ğ in 3 mikrogram siilfonamid 
bu testle te şhis edilebilir. Bu test sayesinde kanda da te şhis yap ılabilir. 
Bunun için kan önceden e ş it hacimde % 10'1uk triklorasetik asitle mua-
mele edilmelidir. 

Sulfouamidlerden. gayri amidier bu testi vermezler. Fa.kat kâ ğı t üze-
rinde bile ş iğ in damlat ıldığı  yerde turuncu-k ırmı zı  bir halka görülebilir. 

Yap ı lış  : 

sudaki çözeltisi veya süspansiyonundan 1-2 damla test Idi-
Aldı  üzerine clandat ıhr. Sonra 1 dimla % 0.2-0.5'lik hidroklorik asik nu-
munenin has ıl ettiğ i leke -üzerine b ırak ı lır, E ğer sulfonamid. varsa koyu 
perabe veya. k ırmı z ı  renk derhal ortaya ç ı kar. 

Reaktif kâ ğı dı : 1 hacim % l'lik metanollü 
'nin, 1 hacim % l'lik sulu sodyum nitrit çözeltisi ile kar ış t ırdır. Bir mik- 
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tar süzgeç kâ ğı dı  buna daldırılır ve sıvı  emdirilerek karanl ıkta kuruma-
ya bırakılır. (Bak. C.A. 41 4924 (1947) 

b. Sodyurn formatla eritiş le tanı nmadan: 

Bölüm 6'n ın 8.i. maddesinde sülfonik asitler için verilen testi sül-
fonamidler de verirler. Yap ı lışı  için ayni yere bakma. S. 118. 

Sodyum hidroksitle eriti ş : 

Aromatik ve alifatik sulfonik asitlerden türeyen Sülfonamidler 
sodyum hidroksitle eriti ş te yanyana sodyum sülfit ve amonyak verirler: 

R—SO2NH2 3 NaOH — RONa Na2S03 11,0 NH3 

Sodynın sülfitin te ş lı isi daha önceki testteki gibi yap ılı r. Amonyak ise ya 
Nessler belirteci ile ıslatı lmış  kalitatif süzgeç kg ıdı  clenemesiyle veya ba-
kır sülfatla (bak. S. 105) tan ınabilir. Hernekadar sülfon asitler ve bu asit-
lerin sodyum tuzlar ı  da alkali eriti ş te sodyum sülfit verirlerse de onlar 
amonyak vermezler. 

N-substitüe sülfonamidler şüphesiz amonyak yerine bir amin verir. 

Yap ı lışı  : 

Çok küçük bir kat ı  numune veya çözeltisinin buharla ş ma art ığı  bir 
susam tanesi büyöklü ğündeki NaOH'le 3 ml haeminde sağ lam bir -H:ipe 
konur. Tüpün a ğ z ı  bakır sülfat çözeltisi ile ıslatılm ış  siizgeç kâğı d ı  ile ka-
pat ılır. Bir mikro alevle kar ışı m eritilir. Bu s ı rada Cu(N113)44-1- komplek-
sinin mavi rengi gözlenir ve not edilir. 

Soğ uduktan sonra erimi ş  küde 2 damla su ile çözülür. 1 veya 2 dam-
la deriş ;.k hidroklorik asit ilâve edilir. (Asid reaksiyon turnsol kâ ğı dı  ile 
kontrol edilmelidir.) Tüpün çeperleri su ile y ıkan ır. Tüpün ağ zı  süzgeç 
kâğı rlı  ile dikkatle silinip kurulan ır ve ye ş il Ni(OH)2 li bir süzgeç kâ ğı dı  
tüpün a ğ z ına kapatıhr. Tüp birkaç dakika s ıcak suya bat ırılarak kükürt 
dioksidin açığ a çıkmas ı  beklenir. Nikel hidroksitli kâğı dı n ye ş ilden griye 
veya siyaha dönmesi eriti şte sülfitin varl ığı nın belirtisidir. 

6.26. N İ TRILLER 

Element analizinde azot bulunan -ve di ğ er fonksiyonel,grup testlerin-
de negatif sonuç veren bir,madde bir nitril alabilir. Şüphesiz genel prga-
nik kimya derslerinde ö ğ renildi. reaksiyonlar ı  gözönüne al ınarak tanma-
bilir. örneğ in kademeli olarak önce amide sonra asitle sabunla ştırdaralt 
ara basamakların te ş hisi yap ı labilir v.b. 
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a. Nitrillerin ltidroksantat testi ile teşhisi: 

Daha önce ıhnıan ş artlar alt ıııı da uygulanan test negatif sonuç ver-

miş se ve bileş ikte azot olduğ u. da tesbit edilmi ş se bir ester (örneğ in bir 

nitro substitüe ester) eya bir amid y-ok demektir. Bu durumda nitrilden 

ş üphe edilebilir ve hidroksamat testi daha etkin ş artlarda uygulan ı r. 

Yaptlt ş t : 

ProFilen glikoldeki 1 N hidroksilamin Iddroklorür çözeltisinin 1 nal 

sine 30 mg kadar numune ilave edilir. Sonra potasymn hidroksidin pro-

pilen. glikoldeki 1 N çözeltisinden 1 mi ilave edilerek kar ışı m 2 dakika ka-

dar kaynat ıhr. Tüp soğutulur ve 0.5 ml % 5'lik de ınir-3-klorür çözeltisi 

ilave edilir K ı rmız ıdan mora kadar de ğ işen bir renk pozitif sonuç say ı l ır. 

h. Nitritllerin eritniş  kiikürtle 

Alifatik ve aromatik nitriller ve C=N— ıYruhunu. ihtiva eden aç ık 

ve kapal ı  zincirli bile ş ikler erimi ş  kükürtle birlikte ıs ıtıldıkları nda hidro-

jenli bütün e.rganik bile ş iklerin vereceğ i hidrojen sülfür yan ını da (Bak 

Bölüm 4 Organik bile ş ikte hidrojen aranmas ı) tiosiyanik asit te verirler.. 
Bu da demir- 3 -klorürle ı slat ılmış  ve asitlendirdmi ş  siizgeç ka ğı dı  yard ı -

mı  ile gaz faz ında te şhis edilebilir. 

Yapill ş t : 

Varsa küçük bir miktar kat ı  numune, yoksa mevcut bir çözeltisinin 
buharla şma art ık.' bir mikro deney tüpünde birkaç cg kükürtle kar ış t ırı -

lir. Tüp asbestosln bir k ıskaca tutturulur. A ğ zı  asitlendirilmi ş  demir-3 

tuzu çözeltisi ile ıslatılmış  bir süzgeç ka ğı dı  ile kapatı l ı r. Aç ıık alevle tüpün 

üst kı s ınından a ş a ğı  doğ ru olmak üzere ı sıt ı lır. Alifatik siyanürler (nitril-

ler) mikro bek alevinde bile derhal reaksiyon verirler. Aromatik nitriller 
ve C =N— grubunu ihtiva eden bile ş ikler çok daha kuvvetle ıs ıtma-yı  ge-

rektirir. Bile ş ikteki C =N— grubunun yüzdesine göre az veya çok bir k ır-
mız ı  leke görülür. 

Duyarl ık: 

2 7 siyanoasetik asit 	' 3 y p-nitrobenzilsiyanür 

1 7 o-siyano as etanilid 	10 y ürik asit 

Görüldüğ ü gibi test 	grubu için C=N— grubu için olduğun- 

dan daha duyarl ı d ı r. 
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e. Alifatik nitriller için test: 

_Daha önce ön dennıelerde de bal ısndildiğ i gibi bazı  bile ş ikler 250 
ye kadar k ızdırd ı rsa hidrojen siyanür tardederler. Alifatik nitriller bunlar 
aras ındadı r. Aromatik nitriller bu reaksiyon ıı  giistermezler. Ortamda kal-
siyu ın oksit veya kalsiyum karbonatm bulunmas ı  halinde çok daha kolay 
örneğ in 150"dc bile tard reaksiyorin vukua gelir. Bunun sebebi aç ığ a ç ı -

kan HCN in kalsiyum siyanür halinde' ba ğ lanabilmesidir. Daha sonra bi-
leş ikten has ıl olan ve a şı rı  ıs'itı lmış  (k ızgın) buharla b ıı  tuz hidrolize u ğ -
rar (pirohidroliz): 

Ca(CN)2 	H20 	Ca0 + • 2 HCN 

Gaz faz ındaki IICN ise daha önce gördü ğümüz bak ı r asetat-be.nzidin ase-
tat testi ile te ş his edilebilir. 

Yapilt ş t : 

Varsa kat ı  numune yoksa 1-2 damla numune çözeltisinin buharla ş -
ma artığı  bir mikro test tüpünde birkaç cg CaCO3 Ca0 kar ışı mı  (1:1) 
ile kan ş tırd ır. Tüp daha önceden:250 "ye kadar ı s ıtı lmış  bir gliserin ban-
yosuna bat ırı l ı r ve ağ z ı  da bakır=2-asetat- l ı enziditı  asetat belirteci (Bak. 
bölüm 4 S. 60) ile ıslat ılmış  bir süzgeç kâğı d ı  ile kapatd ın 2-4 dakika 
içinde mavi bir lefie görülürse numunede bir nitril Var'deMektir. 

Duyarl ı k: 	5-25 y siyanür bileş iği. 

d. Alifatik nitriller için test: 

Alifatik nitriller a şı r ı  mangan dioksitle kar ış tırılarak k ızdırılacak 
olursa (130-140 °) I ıidrojen siyanür olu şur. Bu reaksiyonun kimyas ı  tanı  
olarak bilincnemekle 137:raber pri ıner ve sekonder nitrillerde muhtemelen 
aş ağı daki de ğ iş iklikler cereyan eder: 

—Q-12CN (0) --> —CHO HCN 

>C1i.j:CN -+ (0) 	 HCN 

Aromatik nitriller. Mn02'le bu 1ICN olu ş masını  vermezler. N-siyano bile-
ş ikleri de büyük miktarda olsalar dahi bu reaksiyonu vermezler. 

Yap Lit ş L : 

Küçük bir tüpte 1 damla nurnune çözeltisi birkaç cg mangan diok-
sitle kar ış tırdır. Çözücü buharla ş tırdır. Tüpün ağ zı  belirteç çözeltisi ile 
ı slat ı lmış  süzgeç kâğı d ı  ile kapatd ın Tüp daha ör ı .eden 120 "ve getiril- 
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6.27. Hİ DEAZiN TÜREVLER İ . 

Hidrazinler aldehid veya ketonlarla kondense edilerek tan ınabilirler. 

Yap dışı  : 

25-30 ııı g numunenin 1. ml sudaki süspansiyon:ona (hidrazini)' nu-
muneyi çözecek kadar asetik asit il ılve edilir Birkaç damla %, 5'lik aseh 
taldehid çözeltisi damlat ıhr. Bir çökelek olu şması  herhangi bir hidrazin 
türevinin :kuvvetli belirtisidir. 

6.28. OKSİMLER, HIDRAZONLAR, SEMIKARBAZONLAR. 

Bu üç sınıftaki. bile ş ikıer deri ş ik HC1 ile hidrolizlenebilider. Böylece 
hidroksilaınin, hidrazin ve semikarbazidin hidroklorürlerine çevrilmi ş  
olurlar. Bunlar da karbonil türevlerinin haz ırlanış  ınetoduna uygun ola-
rak karbonil ken.densasyonlar ı  yard ı mıyle te şhis edilirler. 

6.29. HIDROKARBONLAR. 

Parafin hidrokarbonlar (alkanlar) ve özellikleri bunlara çok yalun 
olan. siklo parafinler (sildo alkarılar) kimyasal reaksiyonlara yatkm ol-
mad ı klarından teşhisleri için. ş imdiye kadar di ğer gruplar için verdi ğ i-
miz gibi belirli bir test verilenıemektedir. Bunlar ın te şhisinde daha çok 
fizikse' özellikler ve infrared spektrumlara dayan ıhr. Ayr ıca ikinci bir 
yol da diger gruplarm elirninasyonudur. Element analizinde karbon -ve 
hidrojenden ba şka bir şeye rastlanmamış  olnı ası , çözünürliik testlerinin 
sonuçlar ı  ve diğer hususlar bir hidrokarbon numunesi ile kar şı  karşı ya 
olduğumuzu ifşa ediyorsa fizik sabitlerin tayini gerekir. 

Aromatik hidrokarbonla.r için Freidel-Crafts testi (Bak. S. 94) ve 
ardından 2,4-dinitrofenil hidrazinle kondensasyon yap ılabilir. (Bak. S. 
148).' 

Olefinler (alkenler) için kaba s ımflama testlerinde gördüğümüz brom 
katılması  ve KlifnO, testi (Bak. S. 104), testleri uygulan ır. Ayrıca deri-
ş ik sülfürik asitteki çözünürlük te ip ucu olacakt ı r. 

Asetilen ve substitüe asetilenler için (alkinler) Nessler belirteci kul-
lanı l ı r.  Bu sıniftaki  bileş ikkr Nessler belirteeinden c ıva asetilenür ayırır-
lar. Bu sıv-a asetilenür çökele ğ i gümü ş  ve bakır asetilenür gibi patlayıcı  
değ ildir. 
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Tablo 6. 

Doymus hidrokarbonlardan fiziksel özellikleri 

Ilidrokarbon K.n. .3.42e 
no o

s 

2-tnetilbutan (isopentan) 28 O . 620 1.354 
n-pentan 36 .■ 	O. 627 1.358 
n-heksan 68.5 . 0659 1.374 
n-heptan 98 O . 683 1.388 
n-oktan 125 O. 703 1. 397 
n-nonan 150.5 O. 717 1.405 
n-dekan 173 O. 730 1.412 
n-undekan 196(87 /20) O. 740 1.417 

, n-dodekan 216(94 /14) O. 750 1.422 
n-tridekan (92.5 /4.5) O. 756 1.425 
n-tetradekan 252(123 /12) O. 762 1.429 
n-pentadekan 270(120 /4.5) O. 769 1.432 
n-heksadekan 143.5 /9(m.p.18) O. 774 1.435 
n-okttadekan 308(m.p.28) — — 
2-metil pentan 60 O. 653 1. 372 
siklo pentan 49 O. 745 1.406 
sikloheksan 81 O. 779 1 .426 
sikloheptan 118 0.811 1. 445 
ınetilsildolı eks an 101 O. 769 1 . 423 
etilsikloheksan 130 0.784 1 .432 
n-propil sikloheksan 156 O. 790 1 . 436 
disiklohekzil 237(m.p.3 °) O. 889 1.480 
trans-dekahidro naftalin (dek alin) 185 O. 870 1 . 470 
cis-clekalin 194 O. 895 1 . 481 
1:2:3:4-tetrahidro naftalin (tetralin) 207 0.971 1 .543 
trans-p-vaentan 161 0.792 1 . 439 
cis p-mentan 169 0.816 1 . 451 

6.30. KARBOHİDRATLAR. 

A. Karbohidratlar için genel testler. 

a. Antron testi: 

Bütün karbohidratlar antron (anthrone) ile etkite ş tilderinde ye ş il 
bir renk verirler. Bu test karbolddratlar için oldukça spesifiktir, Mono, 
di ve polisakkaridler ve asetatlar ı , dekstrin, glikosidler ve ni ş asta ant-
ronla pozitif test verirler. Furfurol zamanla kahveye dönen geçici bir ye-
ş il renk verir. Aldehidler, alkoller ve proteinler bu belirteçle k ırmızı  bir 
renk verirler. Çabuk su kaybeden organik bile ş ikler de sülfürik asitten 
ötürü karar ıp kahve veva toprak sar ı s ı  olurlar. 

■ 

Yapat ş t : 

(Renklenmenin etkisini 'azaltmak için çok az madde kullan ılmalı dır) 
Bir tüpte 1 ml suya 1--3 mg numune kat ılır. Tüpii belirli bir aç ıyla tuta-
rak 2 ml helirteç kenar ı ndan a şağı ya akı t ı l ı r. Tüp çok hafifçe çalkalan ı r. 
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E ğer 30 saniye içinde ye ş il bir renk görülmezse tiipteki kar ışı m çalkala-

inr ve hafifee Karbollidrat varsa ye ş ilden ye ş ilmaviye dönen. bir 

renk görülür. 

Belirteç % 95'lik sülfürik asitte % 0.2'lik antron çözeltisi Belirteç 
birkaç gün dayan ıkhdır. 

b. p-toluidin asetat testi: 

Karbohidratlar (di- ve polisakkaridler) mineral asit veya oksalik 
asitle ı s ı tıl ınea k ı smen bir bozunma ile önce mono sakkaridlere sonra da 
furfurol ve benzeri aldehidlere dönü ş ürler. 

CHOH—CHOH 	 HC CH 
+3 HOH 

110—CH2 — CHOH CHOH—CHO HO—CH2—C C —CHO 

o 
Bu alde:h.idler su buhari ile' destillenebilir ve p-toluklin asetatla k ırmızı  
renk verirler. (Bak. S. 184). 

Yapiltst : Bir mikro krözeye 5-10 nig kat ı  nuınune alınır Elde sa-

dece çözeltisi varsa birkaç damlas ı  krözede buharla ş tırdır. 1 damla kı -

vamh fosforik asit ilâve edilir ve krözenin a ğ zı  belirteçle ı slatı lmış  süzgeç 

kâ ğı dı  ile kapat ıhr. Kâğı dın üzerine uçmamas ı  için bir saat cam ı  konur. 

Krözenin dibi 30-60 saniye süreyle bir mikro alevle dikkatle ı sıt ılır. (S ıç-

ramaya mani olunmal ı dır) K ı rmı zı-pembe bir renk bir karbonhidratm 
varl ığı na delildir. 

Belirteç : p-toluidinin % 10'1uk asetik asitteki % 10'1uk çözeltisi. 

Duyarl ık : 2.5 y glikoz, levuloz, galaktos. laktos, maltos 

25 y sakkaros 5 y agar-agar. 

Not: p-toluidin yerine anilin de al ınabilir. 

B. Suda çözünen karbohidratlar için testler. 

a. Molish testi: 

Suda çözünen bütün karbohidratlar bu testi verirler. Pentoslar ve 
bunların disakkaridleri sülfürik asitle furfurol vermek üzere bozunurlar. 
Heksoslar ve bunlar ın disakkaridleri de benzer ş ekilde hidroksimetil fur-
furol verirler. Bunlar da cx-naftolle renkli kondensasyon ürünleri verir. 
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Yapth ş t : 

10 mg madde 1 ml suda çözülür ve buna cc-naftolün metanol veya 
kloroformdaki % 10'1uk çözeltisinden 2 da ııı la ilâve edilir. Tüp biraz e ğ ik 
tutularak 1 ml deri ş ik sülfürik asit sulu faz ın alt ında ayr ı  bir tabaka te ş -
kil edecek ş ekilde akruhr. Ortak yüzeyde k ırm ı zı -erguvani bir halka gö-
rülürse karbohidrat var demektir. Durmakla veya sarsmakla renk çabu-
çak de ğ iş ir ve morumsu k ı rm ı zı  bir çözelti mey-dana gelir. Su ile seyrelti-
lip bekletilirse mor bir çökelek olu şur. 

b. Keto heksoslar için kalay klorür testi: 

Ketoheksoslar ürenin sülfürik asitteki çözeltisi ve kalay klorürle ı s ı -
tıhrsa mavi bir renk olu şur. Aldoheksoslar bu belirteçle k ı rm ı z ı  bir renk 
verirler, ki bu da ancak çok uzun süre ı s ı tmakla ortaya ç ıkar. Iteaksiy-o-
nun kimyas ı  bilinmemektedir. 

Yapat ş t : 

1 damla ş eker (numune) çözeltisi bir mikro krözede 10-20 damla 
belirteçle kar ış tırdır ve bir mikro alevle 1 dakika ıs ıtılıp soğumaya b ıra-
kı lır Heksoslar varsa mavi renk görülür. 

Belirteç : 4 g üre ve 0.2 g SnC12 10 ml % 40'l ık sülfüriksasitte 
ı s ı tı larak çözülür. 

8 7 levulos (mavi) 15 sakkaros (mavi) 

20 7 glikos (k ırmı zı) 20 y dekstrin (k ırmızı ) 

c. Resorsin testi: 

Bu da birçok şekerler için genel bir testtir. 

Yapth ş t : 

20 mg numune resorsinolün sudaki % 	çözeltinin. 1 ml si ile ka- 
rış tı rı l ır. 2 ml deri ş ik sülfürik asit ayr ı  bir tabaka te şkil edecek şekilde 
ilâve edilir. Arakesitte k ırm ı z ı -turuncu bir bölge olursa test pozitiftir. 

C. Mono sakkaridleri disakkaridlerden ay ıran testler. 

a. Barfoed testi: 

Bu husustaki diğer testler gibi mono sakkaridlerin indirgenli ğ ine 
dayand ığı ndan pek spesifik değ ildir. 
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Yapth ş t 

1 mi seyreltik numune çözeltisi (20 mg karbohidrat ile) 1 mi belir-
teçie kar ış tırı lır ve tüp 3 dakika kaynar suda tutulur. Ç ıkarılır ve so ğu-
tulur. Monosakkaridler takdirinde k ınanzı -turuncu bakır-l-oksit çöker. 
Mavi çözeltide sar ı -turun.cu bir süspansiyon hazan ye ş il de görülebilir. 

Belirteç : 16.6 gr kristalize bak ır-2-asetat 245 mi suda çözülür, ve 
2.4 mi buzlu asetik asit ilâve edilir. 

b. Benedict belirteci: 

Çalış ma prensibi ve yap ılışı  Barfoed testinin ayn ı dı r. 

Belirteç : 4.3 g çok ince toz edilmi ş  baktı- sülfat 25 ml s ı cak suda çö-
zülür. Soğutulur ve su ile 40 mi ye seyreltilir. Ayr ıca 43 gr sodyurn sitrat 
ve 25 gr susuz sodyum karbonat (veya ekivalent miktarda hidrat ı ) 150 
ırı l suda çözülür. Çözünmezse biraz ısıt ıhr ve so ğutulur. Buna daha önce 
haz ırlanan. bak ır sülfat çözeltisi kat ı lır ve 250 ml ye seyreltilir. 

c. Fehling testi: 

Prensibi ve uygııı lanmas ı  yukardakiler gibidir. Bak. S: 98. 

d. Tauber testi (heksos ve pentoslan uyumak için): 

Yaptits ı  : az bir miktar numuneye benzidinin buzlu asetik asitteki 
% 4'lük çözeitisini ilâve edip 1 dakika kaynat ıhr. E ğer ezik k ı rmı zısı  
olursa pentos, sar ı-kahvere ıagi olursa heksostur. 

D. ş ekerleri birbirinden ay ırmak için ba şvurulan osazon te ş ekkülü 
süresinin. tayini için (Karbohidrat türevleri) bölümüne bak ınız. 

6.31. SÜLFÜRLER- DISÜLFÜRLER- SÜLFONLAR. 

Bu gruplardaki bile ş ikler sodyum hidroksitle eriti ş te bozunmaya 
uğ rarlar. Siilfürler ve disülfürler sodyum sülfür, sulfonlar ise sodyum sul-
fit verirler. Erimi ş  kiitle asitlendirildikten sonra ç ıkan hidrojen sülfür 
veya kükürt dioksit gaz faz ında te şhis edilebilir. (Bak. S. 118). 

6.32. Tİ OLLER (Merkaptanlar ve Tiofenoller) ve T İ OKETONLAR 

Küçük molekül a ğı rl ıldı  merka.ptanve tiofenoller suda çok az çözü-
nürler, ama sodyum hidroksit çözeltisinde tuz olu ş turarak bolca çözü-
nürler. Tiofenoller çok rastlanan bile.ş ikler de ğ ildir. Bunlar aromatik ya-
pıda oldııldarından nitrolanıa, bromlama, açilleme gibi reaksiyonlar ı  ve-
rirler. 
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(a)- Permanganatla yükseltgeme. 

Bile ş iminde indirgenmi ş  durumda kükürt bulunan organik bile ş ik-

ler kendileri yiikseltgenerek permanganat ı  indirgerler. Merkaptanlar di-

sülfürlere, tioeter ve tioketaller de sülfonlara yükseltgenirler: 

2 R --SIT. 	(0) 	 R—S--S--R 	11,0 

R 
(0) 	\ 	(0) 

R S R 	SO 	-›- R—S02—R 

R 

R 	SR 	 R 	SO2R 
\ / 	(0) 	\ / 

C 	 C 
,/, \\ 

R
/ \ 

SO2R R 	SR 

Tio bile ş iklerinin bu yükseltgenn ı esi asitli ortamda derhal gerçekle-

ş ir. Ş ayet element analizinde kükürt bulunmu ş sa ve permanganat ın ren-

gini gideriyorsa yukardaki bile ş iklerin bulunabilece ğ ini düşünmelidir. 

Bileş ikteki kükürt, sülfon, alkil sülfat veya sübstitüe olmam ış  sülfon asit 

ş eklinde bulunuyorsa permanganat çözeltisi indirgenmez. Bununla bir-
likte baz ı  sübstitiic sülfonatlar, aldehid ve keton bisülfit bile ş ikleri ve 

fenolik sülfonik asitler permanganat ı  indirger. 

Yap ı dış t: 

25-30 mg kadar numune 0.5 ml buzlu asetik asitte çözülür. Damla 

damla permanganat çözeltisi ilâve edilir. E ğer mor renk kayboluyorsa 

bile ş ikte kükürt ihtiva eden gurubun yükseltgenebilen bir grup olmas ı  o-
lası lık.' kuvvetlidir. 

b- istain testi. 

Tioller (merkaptanlar) bu testte ye ş il renk verirler. Alkil sülfür ve 

hidrojen sülfür reaksiyonu bozmaz. 

Ytıptlış t : 

Merkaptan aranacak numunenin etanoldeki seyreltik çözeltisinin 

3 damlasma isatinin deri ş ik sülfürik asitteki % çözeltisinden 1 ml 

ilâve edilir. Kar ışı m ye ş il olursa merkaptan var den ıektir. 
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c- Kurş un asetaaa teş hisi. 

Merkaptanlar zay ıf asitleri!! kur ş un vc c ıva uzları  ile kur ş un -cya 

cıva merkaptürleri verirler. 

	

Pb++ + 2 RSH -÷ 2 H20 	Pb(SR)2 	2 OH3-1 

Yap ı lıp. : 

Kurş un asetat ın etanoldeki doymu ş  çözeltisinin 5 ml sine 2 damla 
s ıvı  numune ilâve edilir. Sar ı  bir çökelek olursa test pozitiftir. 

d. Nitrosoprussiat testi: 

Merkaptanlar nitroso prussiatla koyu ş arap kırmı zı sı  renk verirler. 

Fakat spesifik de ğ ildir. Hidrojen sülfür de bu testi verir. 

e. Tioketonlar için test: 

Sodyum azotürle iyod aras ındaki: 

2 NaN3 	12 -÷ 2 Nal 4- 3 N-2 

redoks reaksiyonu ola ğ anüstü yava ş  bir reaksiyondur ve sadeee anorga-
nik sülfürler, tiosülfatlar ve tiosiyanatlaria C=S veya C-SH gruplar ın ı  
ihtiva eden organik bile ş ikler tarafindan katalizlenebilir. Di ğ er organik 

kükürt bile ş iklerinin (sülfonlar, tiloterler, disülfürler, sülfonik ve sülfinik 

asitler> reaksiyon üzerinde va hiç etkisi yoktur veya ihmal edilecek ölçü-

dedin 

Yap ı /t-y ı  : 

Nu ınunenin suda veya bir organik çöziieüdeki (Dikkat: karbon sül-
für kullan ı lamaz) çözeltisinden bir damla bir saat cammda bir damla,be-

lirteç çözeltisi ile kar ış t ırd ı r ve gaz kabarc ıklar ı  gözlenir. Azot ç ıkışı  po-
zitif sonuç say- ı l ı r. 

Belirteç: 3 gr sodyum azotürün 100 ml 0.1 N iyod çözeltisindeki çö-
zeltisi. 

6.33. PEROKS İ TLER. 

Oksijenli bile ş iklerin teshisi için kullan ılan Ferrox testi dolayl ı  ola-

rak organik s ıvılardaki peroksitlerin te ş hisi için de kullan ı labilir. Söyle 
ki: peroksitler Fe +2 Fe+3 yükseltgenmesini gerçekle ş tirir. Bu da k ı rmı -
zı  ferroks kompleksini olu ş turur. 
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Yap ı ltş  : 

Çok az miktarda demir-2-sülfat ve potasyum tiosiyaniir az miktar-
da sülfürik asit ihtiva eden su.da çözülür. E ğ er çözelti pembe olursa kul-
lanmadan önce minimum miktarda (fazlas ı  deneyi sakatlar) Zn tozu ile 
bu renk giderilir. (Çinko fazla gelirse test daima negatif ç ıkabilir). 

Test küçiik ve kapakl ı  bir tüpte yap ı lır ve hemen hemen tamam ı  nu-
mun.e ve reaktif ile doldurulur ki üstünde fazla hava kalmas ı n. (Oksijen-

siz ortam) Tüpün yar ı sına kadar dernir-2-tiosiyanür geri kalan k ısmına 

da içinde peroksit aranacak s ıvı  konur. Ağ zı  kapatılır ve çalkalamr. K ır-
mı z ı  ren.gin te ş ekkülü bir yükseltgeni, muhtemelen peroksitlerin varl ığı -

nı  gösterir. 

Ek- 6.7 a-amino asitler için test (aldehidlere dönüş türme) 

a-aminokarboksilli asitler alkali hipoklorit veya hipobromitle etki-
le ş tiklerinde ayni zamanda vukua gelen deaminasyon ve dekarboksilas-
yonla karbon atomu ba ş langı çtaki amino asitten bir eksik olan aldehid-
lere çevrilirler: 

H 	 11 

It — C—00011 NaC10 R—C,. O + NH3 4- CO2 -I- NaC1 

NH2 

Daha sonra aldehid füksin -sülfüroz asit belirteci ile te ş,his edilebilir. 

Not: Alkali hipohalojenitin a şı r ı  kullan ı lmas ı  aldehidin yükseltgen-
mesin.e ve testin duyarhl ığı nın azalmas ına sebeb olabilir. 

Yaptl ış t : Bir mikro krözede az miktardaki numune birkaç damla 
hipoklorit çözeltisi ile hafifçe ısıtı lır. Reaksiyon tamamlannıca biraz faz-
laca füksin-sülfüroz asit belirteci damla damla ilâve edilir. Amino asit 

varsa kırmı zı  pembemsi bir renk görülür. 

Belirteçler : 

I. Sodyum hipoklorit (doymu ş  çözelti) 

2. Füksin - sülfüroz asit belirteci (Bak. S 6.56) 
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Tablo I C.H (Muhtemelen. O) ihtiva eden bile şilder 

Test Gözlem Muhtemel sonuç 

I-% 50'lik etanolde maddenin doymu ş  bir çö- 
zeltisini haz ırlayan ve e şit hacimde % 5'lik 
sodyum bikarbonat çözeltisi ilave ediniz. Iyi-
ce çalkalaynnz, tutmay ın= 

karbondioksit çı - 
kışı  

Karboksili asit 
ve anhidridler 

2. Organik bile şiğ in 0,5 gr'ını  (5 ml) su veya 
sulu etanolde çöz.1 damla N sody ınn hidrok- 
sit kat.Çözeltini Universal indikatar ka ğı d ı  ile 
dene. 

Yeş il renk Karboksilli 
asit ı.eya fenol 

3.8 Maddeyi suda çöz (çöziinüyorsa) ve nötral 
demir-3-kloriir ilave et. 

muhtelif 
renkler 

Ferıol veya enol 
(ct-hidroksi asit-
ler sar ı  verir) 

3.b.Maddeyi metanolde çöz ve metanollii de-
rim 3-Idorür ilave et. (5 gr susuz FeCI3 
100 nıl metanolde) 

3.c Eğer 3a ve 3b testleri pozitif ise c ıva -1- 
nitratm 2N nitı ik asitte soğuk bir çözelti- 
sini hazırlayarak organik bile ş iğ e kat ını z 

çökelek yok 
Derhal ayrılan cı -
vadan ötürü. gri 
çökelek 

Fenol 

Enol 

4.2,4-dinitro fenilbidrozinin 5N hidroklorik asit 
veya etanollü sülfürik asit veya fosforik asit- 
teki çözeltisini ilave ediniz 

lurnuradan sanya 
kadar de ğ işen çö- 
kelek 

aldehid-keton 
veya asetal 

4.a Eğer yukardaki 4 No'lu test pozitif ise Tol- 
len belirteeird uygulayıruz. (%5Iik AgNO3'a 
çökeu çökelek şizilnene kadar amonyak çö 
zeltisi ilave ediniz. Organik bilezi ğ i çok az 
alkolde çözerek buna kat ınız. Hafifçe ısıtı- 
mz fakat kaynatmaym ız) 

Gümüş  aynası  
oluşur 

Aldehid 

hiç bir reak- 
siyon yok 

Keton (asetal) 

4.b Eğer 4a testi bir ketonun varl ığı nı  göster 
ınişse iyodoform testi uygulan ır. 

Sarı  çükelek CH,C0-grubu 
olan keton 

4.c Eğer test 4 pozitif fakat Test 4a negatif 
'ise bileşiğ i N HC1 ile 15 dakika intim% 
Amonyak çözeltisi ile tam nötrle ş tirdikten 
sonra 4a testini uygulay ını z. 

Gümüş  aynası  
teşekkülü 

Asetal 

5.a Numnneye Kromtrioksidin 5N sülfürik asit- 
teki çözeltisini kat ıp hafifçe tutum. 

Kırmızıdan 
yeşile kadar—
değ işen bir 
renk 

Alkol 

5.b Bileşiğ i suda veya dioksanda çözünüz ve bir 
kaç damla %40'l ık seryum nitrat çözeltisi 
ilave ediniz 

Kırmızı  bir 
renk 

Alkol 

6.Eğer 5a ve 5b testleri pozitifse, bile şiğ i suda 
çözünüz ve önce 1-naftolün etanolde %10 luk 
çözeltisini sonra da dikkatle deri şik siilfürik 
asit ilave ediniz (Mollish testi) 

Sıvı  fazlarm 
kesitinde mor 
renk 

karbohidrat 
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Tablo 1 (devam) 

Test Gözlem Sonuç 

6a. Eğer yukardaki test 6 pozitif ise bile şiği 
suda çözün ve Fehling belirteciile kaynar su 
banyosunda 5 dakika beldetiniz 

Kı rnuzı  Cu20 
çökeleği 

1ndirgen 
şekerler 

6b. Karbohidratı  suda çözüp, Barleod belirteci 
ilâve ediniz. 2 dakika kadar hafifçe kaynat ıruz. 

Kırmızı  CuO 
çökeleğ i 

Monosakkarid 

6e. Karbohidrata benzidinin buzlu asetik asit- 
teki % 4 çözeltisini (Tauber belirteci) ilâve edip 
1 dakika kaynatuuz. 

Senden kahveye 
değ işen renk Ileksos 

Erik kırmı zı sı  Pentos 

7a. Eşit hacimde doymuş  metanollü hidroksil 
aminhidroklorür ile doymuş  metanollü potasyum 
hidroksit çözeltisini kar ış tırnuz. Buna orga- 
nik bileşiğ i katıp kaynar su banyosunda ısıtma. 
(Karışumn çözünürlüğ iinü temin için gereldrse 
etanol iltive edilebilir) So ğutup 0,2 N HC1 ile 
asitlendiriniz. Birkaç damla %5 lik sulu FeC12 
katunz. 

Kırmızıdan Mora 
doğru değ işen 
renk 

Ester, (lak-
ton) veya 
aııbidrid 

7b. Bileşiği etanolde çözüp potasyum hidroksitin 
etanoldeki N çözeltisinden 1 damla iltive ediniz. 
Sonra 1 damla fenol ftalein kat ını z. Aynı  şe- 
kilde fakat içinde meçhul m.adde olmayan bir 
karışı m hazırlayınız. Bir kaynar su banyosunda 
her ikisini de ı sıtunz. 

Test çözeltisinde 
solan pembe renk 

Ester(lakton) 
veya anhidrid 

7c. Eğer Test 7a ve 7b pozitifse, maddeyi ben-
zen veya kloroformda ç'özüp anilin iltıve ediniz. 
1-2 dakika hafifçe isituuz. 

Çökelek teşekkülfl 
Aulddrid 

8a. Gözle inceleme Bileş ik safkeu lur-
mı ndan Batıya ça-
lan renktedir. 

— 

Kirıon 

8b. 2 N NaOH ile muanıele ediniz. Ba şlangıç rengi 
koyulaşı yorsa 

9a. Derişik sülfürik asitle ı s ınıuz. 
bileşik kömürleş -
meksizin tamamen 
çöziiniiyor 

Eter 

_ 
9b. Eğer l'den 8b'ye kadar bütün testler ne- 

gatif ise Ferroks testini uygulay ınız, 
mor renk 

10.a % ilik potasyran permanganat çözeltisi 
iltive edip iyice çalkalayunz. 

soğukta mor renk 
hızla kayboluyor 

Alken 
veya 
alkiu 

ve çogu 
fenoller) 

10b. Bideşiğ i karbon tekraklorürde çöziinüz ve 

2-3 damla % 5'lik brom çözeltisi (CCI4de) 
iltive ediniz. 

herhangi bir gaz 
(HBr) ç ıkmaksızın 
bromun rengi kay- 
boluyor. 

11. Bu listedeki bütün testler negatif ise Diğer bid, 
rokarbonlar. 
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Tablo II C, H, Halojen (0) 

Test Gözlem Sonuç 

la. Bile şiğe nitrik asitle asitlendirilmi ş  gümü ş  
nitrat çözeltisi ilave edin. 

Beyazdan sar ıya 
kadar çökelek 

Açil halojenür 

lb. Eğer Test la negatif ise bile ş iğ i gümüş  nit- 
rat'm star ıoldeki %2'lik çazeltisiyle çalka- 
laym. 

Soğukta veya ha-
fifçe ı s ıtı lınca be- 
yaz sarı  çökelek 

Alk.il lı alojenür- " 

le. Eğer Test lb negatif ise bile şiğ i %10'1uk 
etanollü KOH çözeltisi ile geri so ğutueu al- 
t ında 10 dakika kaynatunz. So ğutup 2 N 
HNO, le asitlendirip AgNO, ilave ediniz. • 

Çökelek yok. 
Aril (veya 
villa) hala-
jenür. (veya 
kloroform) 

1.d. Fujiwara testini uygulaym. morrenk. >CX, veya 
---CX, tipi bile-
ş ikter 

Tablo III. C, H, N, (O li 

'Fest Gözlem Sonuç 

la. B ı leş iğ i oda s ıcaklığı nda 2N EICI te çözüp 
soğutunuz. (Buz banyosunda 5°C ye kadar) 
% 5 lik sodyum nitrit ilave edh dz. 

Not: Çok zay ıf bazik aminler derisik HC1 
isteyebilir. Fliç çözünrnedi ği vakit amin 
ıninimun ıniktarda etanolde çazülüp buz 
banyosunda so ğutulurken biraz deri şik 
H,so, ilave edilir. 

Köpürme,azot mlu- 
ısı  ile geride ber- 
rak vrrzelti 

Pıinaer ali- 
fatik amin- 
ler, amino 
asitler, amid-
ler (veya se-
mikarbazidler) 

Köparme yok,ber- 
rak çözelti elde 
ediliyor. 

Köpürme yok, 
bulanık çözdü 
emülsiyon 
oluyor. 

Primer aro-
matik amin-
ler, tersiyer 
andıder (aş a-
ğı ya bak+) 
(veya Mara-
zinier) 
Sekonder amin 
(veya arilhid-
razin) 
razin) 

(+)Koyu kalı ve 
rengi çözelti 

(+) Para yeri 
aç ık bulunan 
terslyer arama-
tik ambıler 

lb. Eğ er Test I.a.da elde edilen çazelt ı  berraksa 
2-naftorün 2 N NaOH teki %5'lik çözeltisi 
ile muamele ediniz, 

Reuklennie .yok: 
beyaz veya sa- 
rı  çökelekleri 
sayı ruz. 

Primer alifatik 
emin, tersiyer 
arnin.amino asid 
anaid(seınikarba-
zon, hidrazid 
veya semikar-
lazid) 

Parlak kırmızı  
dan kahveye 
kadar de ğ iş en 
çökelek 

Primer arama-
tik amin(veya 
ıı rS1 hidrazin) 

lc. Bilesiğ i oda sı caklığı nda 2 N HC1 de çazilp 
Fehling belirteci ilave edin.(çözelti bazik 
oluncaya kadar a şı rı  Fehling belirteci ilave 
edin.Kaynar bir su banyosunda 5 dakika 
nut ın. , 

K ırm ı zı  Cu20 SubStıtne bıd-
razinler, hidra- 	ı  
zid Veya semi-
karbazid 

ld. Eğer le testi aegatif ise numuneyi 1 daki- 
ka kadar deri şik HC) ile ı sıtıp tekrar le 
testini uygulayınız. 

K ırmı zı  bakır 
oksit çakeleğ i 

Hidrazon, osa-
z on oksim veya 
sendkarbazon 

2. 8 N sodyum Iddroksit ila ı,e edip kuvvetle 
ı s ıtınız. 

Hızlı  amonyak 
çdu.şı  

,A,enonyum turda-
rı, amid veya 
imid 

Yava ş  amonyak 
çıkışı . 

Nitril 



Tablo 	Devamı  

Test Gözlem Sonuç 

2a. Numuneyi kuru bir deney tiipunde kü-
kürde karış tirıp hafifçe -muuuz. Ç ıkan bu- 

barları  % rlik. sula demir-3-nitrata bat ı rd- 
iniş  süzgeç kağı dı  ile kontrol edirdz. 

Süzgeç kağı dında 
kırmı zı  leke 

Nitril (veya 
oksim) 

2h. Eker Test 2 pozitif ise, nu ınuneye soğuk 
2 N sodyum hidroksit ilave ediniz. 

Numune çözünii-
yor ve amonyak 
çıkıyor 

Amonyum tuzu 

Numune çözünii- 
yon. fakat 
amonyak çıkmı - 

lmid, küçük 
moleküllü amid 
veya nitril 

Bileşik çözün- 
müyor ve amonyor 
yak çıknuyor. 

Yüksek anddler 
veya nitriller 

2c. Eker bir imidten şüphelenir. seniz, organik 
bile şiğ in ve potasyum hidroksitin metanol- 
deki dormış  çözeltilerini karuş tırmu. 

:Beyaz çökelek 
teşekkülü 

Imid 

3 Nunıuneyi 'X, 70'lik 11,S0.1e kan ş tınp 10 
dakika geri soğutueu altında kaynatını z. 
B ıxz banyosunda 5°C ye kadar sokutup % 5 
lik sodyam nitrit çözeltisi ilave ediniz. 
Daha sonra 2-naftol ilave ediniz.(Bak. 
Test la VI! lb.) 

Parlak kırmızıdan 
koyu kahveye kadar 

çökelek 

N-arıl Substitile 
Indd 

4a. Sulu FeSO4 çözelt ı sme birkaç darrı la 2N 
NaOH ve arkas ından da numuneyi ilfı Ve 
ediniz. Ayni ş ekilde bir de numunesiz 
karışı m haz ırlayıp her ikisini de bir 
karlar su banyosunda "oluruz. 

Griden yeşile 
değ işen ve 
test çözeltisinde 
kahverengine çev- 
rilen çökelek 

Nitro bileşi-
ğ i(fakat nit-
rozo veya 
azoksi bile-
şiğ i de ola 
bilir.) 

4b. Bileşiğ i asetonda çözüp % 5'lik titarı-3- 	' 
klorür çözeltisi ilave ediniz; hafifçe 
ı sıtı n ı z. 

2 dakika içinde 
kaybolan leylak 
rengi 

Test 4a daki 
gibi 

5a. Eğer Test 4a ve 4b poz ı tifse, organilı. bile-
ş ik' aş ağı daki şekilde indirgeyiniz: küçük bir 
parça kalay ve 7 N HC1 ilave edip devaml ı  çal- 
kabyarak 15 dakika ı sıtınız.(su banyosu) karı - 
şunı  süzünüz, Buz banyosunda 5°ye kadar so ğu-
tunuz. ve  %5'lik sodyum nitrit ilâve ediniz, 
(Diazoland ırma) Sonra Test lb de oldugı' ı  gibi 
bazik 2-naftol ilave ediniz. 

Kırmızı-koyu kah- 

verengi çökelek. 

Aromatik 
nitro bile-
ş iğ i 

Renldi çökelek 
y k isarı -beyaz ' ° 	̀ 	. çökeleklen 
saymaymm) 

Alifatik 
nitro bile- . 	. şığı  

5b. Organik bile şiğe 2 N NaOH ilave edin. Keskin san-tar ıma-
eu renklenme Nitrofenol 

5c. Biraz fenol ve deri şik sulfürik asitle 'sunan, 
sonra su iliiv e ediniz. (Liebermann) 

Su ilavesile kırmı - 
zıya dönü şen mavi- 
ye ş il renklenme 

(Nuroso 
bileş ik» 

5b. Eğer yukardaki 5c. testi pozitifse organik 
bileş iğe potasyum iyodürün 2 N sülfürik 
asitteki % 5'lik çözeltisini ilave edin. 

Derhal iyod ayr ı - 
hyor. 
Yavaş  yava ş  iyod 
ayullyor. 

(C-Nitroso 
bileş ik» 

(N-Nitroso 
bileş ik» 

Sa. N ıununeyi Test 5a'daki yolla indirgeyiniz 
ve ürünü Test la ve lb deki yollarla 
teşhis ediniz. 

Çeş itli aıninler 
oluş uyor 

(Azo-, azok-
si-, veya 
NN' di 
Substitüe 
Iddrazin) 

6. Numuneyi suda çözünüz ve i ıinhidri ıı in 
metanoldeki <X, l'lik çÖzeltisini ilave 
ediniz. Hafifçe ı sıtıniZ. 

Mor renklenme. 
a- veya 
[3- Amino 

asit 



Tablo IV. C, H, S, (0) 	bileşikler 

Test Gözlem Sonuç 

1. Su ilave ediniz' , iyice çalkalaynuz ve 
turnsol kağı dı  ile kontrol ediniz. 

kolay çözüniiyor ve 
asit reaksiyonu 
veriyorsa 

Sulfonik 
asit 

_____ 

2. Kokusunu tesbit ediniz Nahoş  ve raifüz 
edici 

Tiol veya 
tiofenol 
(saf olmayan 
tioster) 

3. Eğer 2 pozitifse (koku tiksindirici ise) 
etanolde çözüp önce sodyu ın nitrit arkadan 
2 N H2SO4 ilave ediniz 

Kırmız ı  renk 
Primer veya 
sekonder 
tiol 

Durmakla kırmızıya 
dönüşen ye ş il renk 

Tiofenol 

Renkleume yok Tioester 

Tablo V. C, II, P, (0) bile ş ikler 

Test Güzlem Sonuç 

1. <Y, 30'llık sulu NaOlf le 20 dakika geri 
soğutucu alt ında kaynatunz. Sonra uçueu 
kı smını  destilleyiniz. 	Geri kalara 2N 
II,SO4 le asitlendiriniz, eterle çekiniz. 
S ıllu faza deri şik nitrik asit ve amonyum Sarı  çökelek Fosfat 
molibdat ilave edip hafifçe "oluruz. 
kaynatınayı roz.) 

ester 

Tablo VI, C, II, Halojen, N, (0) lu bile şikler 

Test Gözlem Sonuç 

1. Suda çöziip bolca nitrik asit ve gümüş  nit- 
rat ilave ediniz. 

Beyaz-sar ı  çökelek Herhangi bir 
bazın veya 
kvaternera-
raonyum tuzu-
nun hidroha-
lojenürü. 

la. Eğ er 1 poritifse, a şı n alkali ilave 
edip karış = eterle çekiniz. Ekstrakt ı  
susuz Na,SO4 le kurutup su banyos ıında 
eterini uçurumu 

Hiç art ık kalmı yor 
Kvaterner 
amolyum 
halojenür 

Art ık kahyor. 
Tablo III teki 
la, lb, le testle. 
rini uygulayunz. 

Bir bar ın 
hidro haloje-
nürü 
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Tablo VII. C, H, Halojen, S, (0) li bilesikler 

Test Gözlem Sonuç 

1. Su rıliıv-esiyle 10 dakika ısıtap sogutım, Sonra 
a- 2N nitrik asitle asitlendiriniz ve gümü ş  

nitrat çözeltisi iliive ediniz. 

Beyaz-Sarı  
çhkelek 

, 

Sulfonil 
halojenür 

lı- Kalay ve hidroklorik asit illive ediniz. Tiol veya tio-
ferıolün Italie§ 
kokusu 

,‘ 

Tablo VIII. C, H, N, S, (0) bilesikler 

Test Gözlem Sonuç 

I. Numuneyi katı  potasyum hidroksitle ı s ıtınız 

. 

NH, çıkıyor. Sulfonamid 

Anuin çıkıyor. 
(Tablo III Test 
la ve lb ye 

göre deneyin) 

N-Substitüe 
Sulfonamid 

2. Numuneyi 2 N sülfürik asitle Ismim. II2S çduyor. Tioamid 

Tablo 1X. C, H, 	P, (0) bilesikler. 

Test Gözlem Sonuç 

1. Numuneyi suda çözünüz. önce derisik nitrik 
asitle sonra amonyum molibdat çözeltisi ile 
kansunp ısınma. Fakat kaynatmaymaz. 

Sarı  çökelek 

elde ediliyor 

Herhangi bir 
aminin 
fosfatı  
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BÖLÜ 1VI 7 

Literatürün incelenmesi. 

Giriş  bölümünde anlattığ un ı z ş ekilde bir "muhtemel bile ş ikler lis-
tesi" haz ırladıktan sonra yap ılacak iş  literatüre ba şvurmaktır. Orada da 
belirttiğ imiz gibi element analizi, çözünürlük özellikleri  ve fonksiyonel 
grup testlerindeki davran ışı na göre, maddemiz s ıvı  ise tayin ettiğ imiz 
kaynama noktas ı nın 2 ° üstü ve 2 ° alt ında kaynayan bile ş ikler, madde-
miz katı  ise tayin ettiğ imiz erime noktas ının 1° alt ında 2-3 c> üstünde eri-
yen. bileş ikler muhtemel bile ş ikler listesine ahn ı r. 

Bundan sonra yap ılacak iş  bu listeden elimizdeki ipuçların.a göre 
bileş ikleri teker teker liste d ışı  b ı rakmak suretiyle en muhtemel bir tane-
ye inebilmektir. Meselâ: bilinmeyen ınumunemiz 187-188"de eriyen bir 
kat ı  olsun. Çöziinürlük s ınıfı  A, ve asit-baz s ımflamas ında da A„ yani or-
ta kuvvette bir asit olsun. Element analiz ıinde de azot ve halojen olma-
sın. Organik kalitatif analiz kitaplar ınm sonunda kat ı  asitlere bakacak 
olursak 187-188"de eriyen alt ı  asit göriirüz. Ancak bunlardan üç tanesi 
azot biri de iyod ihtiva etmektedir. Geriye süksinik asitle kamforik asit 
kalır. Mademki maddemiz suda çözünmemektedir süksinik asit ihtimali 
de ç ıkarılmış  olur. Çünkü sadece 4 karbon atomlu bir bile şikte iki polar 
karboksil grubu ta şı yan bir bile ş iğ in suda çözünmesi gerekirdi. Bu du-
rumda en muhtemel bile ş ik kamforik asit olarak seçilir. 

Gayretlerini şükranla kar şı ladığı mız büyük organik kimyac ıların 
çabalar ı  sonucu hazırlanmış  çok güzel anal ı tar eserler birçok kütüphane-
de mevcuttur. Bunlar ın bazılar ında bileş ikler alfabetik olarak de ğ il artan 
erime noktalar ına veya sıvı lar için kaynama noktalar ına göre s ıralanmış -
tır. Bunlar: 

1. Utermarkt. Schmelzpunkt Tabellen organiseher Verbindungen 
1951 Bileş iklerde s ınıf fark ı  gözetilmeksizin, erime noktalar ına göre s ı ra-
lanmış tır. 
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2. Kemf-Kutter. Schmelzpunkts Taballen. Yukardaki gibi bir eser. 
dir. Ayrıca s ıvılar için kaynama noktalar ını  da verir. 

3. Huntress and Mulliken. Identification of Pure Organic Coum-
pounds Order I. (Yaln ız karbon, hidrojen ve oksijen ihtiva eden bile ş ik-
ler için. 

4. Huntress. Organic Chlorine Compounds.1948 Klorlu organik bi-
le ş ikler için. 

3. Nolu eserde maddeler önce renkli ve renksiz olmak üzere s ınıfla-
ra ayrılmış  ve her sınıfta kat ı lar erime noktalar ına göre, s ıv ı lar da kayna-
ma noktalar ı na göre s ıralanm ış tı r. 

Bunlardan ba şka organik bile ş ikleri ya madde ad ı  veya formülüne 
veya fonksiyonel gruplar ı na göre bir sisteme koyan eserler de vard ır. 

1. Heilbron. Dictionary of organic compounds. Dört.cilttir. Bile ş ik-
ler adlarına göre alfabetik olarak s ıralanmış tır. Maddenin formülü alt ın-
da fizik sabitleri, hazan bir iki basit belirteee kar şı  reaksiyonu, (der. sül-
fürik asitle kırmı z ı  olur. gibi) ve en sonda da önemli tiirevleri ile türevin 
e.ıı  (veya k.n.) verilmiş tir. 

2. Rodd. Chemistry of Organic Compounds. Bile ş ikler s ımflarma gö-
re s ıralannuş lardı r. 

3. Beilstein. Handbuch der organischen Chemie. (Kullamlmas ı  hak-
kında "Organik Kimya Laboratuvar Klavuzu" Fen Fak.197re ve Orga-
nik Kimya Laboratuvar Tekniğ i Ankara Fen Fak. 1978'e bak ını z.) 

4. Elsevier's encyclopedia of organic chemistry. Beilstein'm kap-
samına paralel fakat daha yeni-bir eserdir. Ilk ciltleri 1946'da yarnlan-
maya baş lanmış tır. 

5. Ritcher. Lexikon der Kohlenstoff Verbindungen, 1910'a kadar 
olan literatürü verir. Formül indeksine göre s ıralanmış tı r. 

6. Stelzner. Literatür-Register .der organ4cl ıen. Chimie 1911-1921 

yıllarını  kapsar. Bile ş ilder formül esas almarak:s ıralanmış lardır, e.n ve 
k.n ları  da verilmi ş tir. 

7. Chemishes Zentralblat, Collective Indices: 1922-1934 aras ını  ta-
mamen kapsayan bir eser. 

8. Chemisches Zentralblatt. An.y ı llık .for ınill indeksleri 1935-39. 

9. Handbook of tables for Organic Compoun.d Identification. 
(üçüncü bask ı  1974) Fonksiyonel guruplara göre ayr ı lmış  ve her 
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gruptaki bile ş ikler erime ve kayna ına noktalar ı na göre s ıralanm ış -
t ı r. Ayr ı ca bile ş iklerin türevlerine ait fiziksel sabitlerle gruplar ın 

spektroskopik özelliklerini veren çizelgeleri de kaps ıyan çok faydal ı  
bir el kitab ıd ır. 

1939 yı lından sonras ı  için en güvenilir indeksler Chemical Abstract'- 

un konu indeksleridir. Tabii belli bir bile ş ikten ş iiphe ediyorsak onun mo-

lekül formülünü esas al ıp "Formula Iridex" ten de ar ıyabiliriz. 
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BOL-I:M 8 

K. A R Şİ MLARI N AY RILMASI 

Organik bile şilderin kar ışı mları  söz konusu olduğu zaman genel yol 
karışı mdaki bile ş ikleri ayı rarak her birini ayr ı  ayrı  daha önce anlat ıldığı  
ş ekilde teş his etmektir. Ne var ki pratikte kar şı laşı lan bütün kanşunla-
r ın ayrılmas ı  için. genel bir metod vermek hemen hemen inıkansızdır. öğ -
renci yapacağı  ön deneme ve gözlemlerle kar ışı mdaki bileş iklerin özellik-
leri hakkında baz ı  fikirler edinebilirse arrmada kullanaca ğı  metodu sap-
taınas ı  çok kolaylaşı r. Bu bakımdan ön denemeler önem kazanmaktad ır. 

Bir organik bile ş ilder karışı mı  ya kat ı  bile ş ilderin bir kar ışı mı  ola-
bilir, ya bir s ıvıda çözünmüş  veya süspansiyon. halinde bir veya birkaç 
katı  madde olabilir, veyahutta s ıvıların karışı mı  olabilibr. Eğer bir s ıvı  ve 
bir katı  faz görülüyorsa süzmekle bunlar ı  birbirinden arrabilece ğ imizi 
umamarz Çünkü s ıvı  faz daima bir miktar çözünmii ş  katı  ile kirlenmi ş  
olabileceğ i gibi geriye kalan kat ınm yüzeyinde de daima bir miktar s ıvı  
yapış mış  kalı r. 

Karışı mdan saf bileş iğ i ayırmak için kullan ılacak metod fiziksel veya 
kimyasal olabilir. Çok geniş  bir smı rla smırlarsak arrma i ş lemini dayan-
&ıki prensipler yönünden üç k ısma ayırabiliriz. 

1. Bile şenlerin kimyasal özellilderindeki farklardan yararlanarak 
ay-ırma, 

2. Bile ş enlerin uçuculuk, çözünürlük ve b. gibi fiziksel özelliklerinin 
farklar ından yararlanarak ay ırma, 

3. Bile şenlerin di ğer fiziksel özelliklerinden yararlanarak ay ı rma. 

Ş imdi bunlar ı  birer örnekle aç ıklayalun. 

1. Kimyasal özelliklerden faydalanma. 

a. Elimizde bir anilin ve toluen kar ışı m ı  olsun. Bu durumda ön 
denemeler kar ışı mda bir hazin bulundu ğ unu ifş a eder (Bak. K ar ışı mla- 
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rın ön denemeleri) Kar ışı mı  seyrettik hidroklorik asitle çalkalarsak ayinin 
tuz oluş turarak sulu faza geçer. Toluen ise bunun üzerinde ayr ı  bir faz 
(organik faz) te şkil eder. Sulu faz ayr ıldıktan sonra seyrettik sodyum 
hidroksit ile nötrle ş tirilirse anilin aç ığ a çıkar. Banu cinsi, nas ıl bir amin 
olduğu daha sonra te ş his edilir 

b. Ş imdi de elimizde bir fer ıol-toluen karışı mı  bulunsun. Bu defa ön 
denemeler asitli bir bile ş iğ in varlığı nı  gösterecektir. Fenolün asit özelli, 
ğ inden faydalanarak ay ırma yapabiliriz. Bunun için karışı m seyreltik 
sodyu.m hidroksitle çalkalan ı r. Fenol tuz halinde sulu faza geçer. (ay ır-
ma hunisi!) Sulu faz ayr ıldıktan sonra seyreltik hidroklorik asitle nötrle ş -
tirilerek fenol geri kazand ınış  olur. 

c. Yanyana iki asitli bile ş iğ i asitlik kuvvetlerindeki farklardan ya-
rarlanarak ay ırma. 

örneğ in. elimizde bir fenol (diyelim ki o-krezol) ve benzoik asit ka-
rışı mı  bulunsun. Seyreltik sodyum bikarbonatla çalkaland ığ mda zayıf 
asit olan fenol tuz te ş kil etmez ama kuvvetli asit olan be ıtzoik asit tuz 
oluş turur ve sulu kar ışı m eterle çekilirse o-krezol eterli fazda kal ır. Ay-
rıldıktan sonra eterin uçurulmas ı  ile tekrar elde edilir Sulu fazda kalan 
asit ise tekrar asitlendirilerek serbest hale geçirilir. (Beyaz bir kat ı) 

d. Elimizde di-n-butil eter ve klorbenzen kar ışı mı  olsıuı . Bu defa 
asitlik veya bazl ık söz konusu değ ildir. Deriş ik sülfürik asitle karışı mı  
muamele edersek bunlardan etere etki ederek onu oksonyum tuzuna dö-
nüş türür. Böylece eter deri ş ik sülfürik asitte çözünür. Fazlar ayr ıldıktan 
sonra asitli k ısraa su ilâve edilirse eter tekrar ayr ıhr ve yıkanarak kuru-
tulur. (nelerle ?) 

e. Elimizde bir benzaldehid ve benzoik asit kar ışı mı  bulunsun. 

1) Karışı mı  seyrettik sodyum bikarbonatla çalkalarsak benzoik asit 
tuz oluşumu ile anorganik faza geçer. Bir miktar eter ilâve edilip çalkala-
nırsa benzaldehid etere çekilmi ş  olur ve ayr ılır. 

2) Bu karışı mdan benzaldehidi su buhar ı  destilasyonu ile de ayır-
mak mümkündür. Geriye kalan çözeltiden benzoik asit çözeltinin fosfo-
rik asit veya sülfürik asitle asitlendirilmesiyle ve eterle çekilmesi geri ka-
zanıhr 

Not : Orijiraal kar ış undan su. buhar ı  destilasyonu ile ay ırma yap ı -
lamaz, çünkü her iki bile ş ik te sıı  buharı  ile uçucudur. 

f. Elimizde bir aldehid-hidrokarbon kar ışı mı  olsun. (Aldehidin var-
lığı  bir ön deneme ile saptanmış  olacakt ır.) Bu karışı mdan aldehidi sod- 
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yum bisülfit kat ılırıa ürünü üzerinden ay ırmak mümkündür. Bak. Bö-
lüm 6 S. 147. 

Not: Bütün bu ay ırma i ş lemlerinin tam olabilmesi için yeterli mik-

tarda reaktif madde kullan ı lmas ı  gereklidir. 

2. Uçuculuk ve çözünürliik farklar ından yararlanarak ay ırma 

Daha çok suda çözünen bile ş iklerin kan şı mlarma veya bile ş enlerin-

den bir kısmı  pek az çözüm,' kans ımlara uygulan ı r. Bildiğ imiz gibi suda 

çöziinen bile ş ikler: aminler, nitriller, alkoller, esterler, aldehidler ve kar-

boksilli asitler gibi homolog serilerin. küçük molekül a ğı rlıldı  olanlar ı , iki 

veya daha çok hidroksil veya amino grubu ihtiva eden bile ş ikler ayr ıca 

hidroksi, amino-, di-, ve poli-, asitler, sülfonik asitler ve tuzland ı r. Bun-

lardan bir fonksiyonel grubu olan bile ş ikler genellikle su buhar' ile uçucu-

durlar ve su ile destillenirler. İki veya daha çok fonksiyonel grubu olan 

bile ş ikler (amino, hidroksil veya karbonil) genellikle su buhar ı  ile destil-

lenmezler. Su buhan ile destillenebilen organik asit veya bazlarm tuzlar ı , 

uçueu olmayan kuvvetli bir mineral asit (sülfürik asit veya fosforik asit) 

veya bazla (sodyum veya potasyum hidroksit) etkile ş ti ğ inde bozularak 

serbest hale geçen ıı çucu asit veya baz, sulu çözelti veya kan şı mdan su 

bahar ı  destilasyonu ile ayr ılabilir. 

Zayıf bazlarm ve asitlerin tuzlar ı  (örne ğ in, karboksilli asitlerin amin 

veya amonyum tuzlan ve baz ı  fenollerin alkali tuzlan) kaynar suda kafi 

miktarda hidroliz olurlar. Ve bu asidik veya bazik bile ş iğin su ile destil-

lenmesine imkan verir. Sülfonik asitler ve tuzlan su buhar ı  ile uçucu 

örnekler: 

a. Elimizde salisilik asit ve malonik asit kar ışı mı  olduğunu düş ü- 

llernekadar her ikisi de polar ve ber ikisi de suda çözünen bile ş ik-

lerse de malonik asit iki karboksil grubu ta şı dığı ndan eterde önenı li öl-

çüde çözünmez öyleyse salisilik asidi eterle çekebiliriz. 

b. Karışı m halinde p-nitrobenzoik asit ve metil-p-nitrobenzoat olsun, 

Burada asit ve esterin çöziinürlük farklarmdan yararlanabiliriz. Kar ı -

şı m. sıcak alkolde çözülüp çiizelti so ğutulursa alkolde çözünürlü ğü az 

olan asit çabucak billurlar halinde ayr ı l ır. Ester ise çözeltide kal ır. Ayrı -

lan asit oldukça saft ır, ancak çözeltide 	esterin safl ığı nı  bozaeak kadar 

asit kalm ış t ır. Kalan kan şı mdan alkol buharla ş tırdd ıktan sonra elde edi-

len kirli ester asitten kurtar ı lmak için °,/, 2'lik sodyum karbonatla y ıka-

nır ve tekrar billurlandı rıhr. Ayrıca ilk ayrılan_ asit te bir defa daha s ı cak 

alkolden billurland ı nlacak olursa tamamen safla ştırdm ış  olur. 
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e. o-nitrofenol ve p-nitrofenol. 

Laboratuvarda çok kar şı laş tığı mı z bir kan şı mdır. Bunları n çözii-
nürlükleri birbirine o kadar yakındır ki ardarda billurland ırma ve ekst-
raksiyonla etkin bir ay ırma inı kansızd ı r. Ayrıca birine etkiyen bir reak-
tif diğ erine de etkiyece ğ inden kiın.yasal ayırma da mümkün de ğ ildir. 

Molekül yap ıları /ıl gözönüne ahrsak o-nitrofenolde molekül içi H-
köprüsü dolayısiyle bu bile ş ik monomer halde bulunur. p-nitrofenolde 
ise moleküller aras ı  H-köprüsü dolay ısiyle zincirler halindedir. Bu du-
rumda orto izomer su buhar ı  ile destillenebilir para izomer destillenemez. 

Bu. fenollerin her ikisi de suda oldukça çözin ıdiiklerinden. böyle bir 
ayırmada kayıp fazlaca olur. Bunun önüne geçebihnek için. de hem des-
tilat hem balonda kalan art ık ayrı  ayrı  sodyam karbonatla kalevi yap ıl-
dıktan sonra hemen hemen kurulu ğ a kadar buharla ş tırd ır. Sonra % 50'- 
lik sülfürik asitle asitIendirilir ve aç ığ a ç ıkan fenol benzenle çekilir. Ben-
zen destilasyonla uzakla ş tırdı r. 

Buraya kadar ikili karkşı mlarm ayrılmas ına örnekler verdik. Daha 
fazla sayıda organik bile ş iğ in karışı mı  sözkonusu olduğunda birtek i ş -
lemle ayı rmak imkans ı zlaşı r, çoğunlukla iki veya daha çok metodun 
kombinasyonu uygulan ır. Aş ağı daki örneklerle konuya biraz daha aç ık-
lık verelim. 

Çoklu karışı mlar. 

a. Adipik asit, p-Nitrobenzoik asit, Antrakinon ve 

Metil-p-Nitrob enzoat, 

Karışı m etanolle çalkalan ır, ı sı tihr (su banyosu) ve so ğumaya b ıra-
kılır Çözünmü ş  kıs ım ayrılır ve alkol ekstraksiyonu tekrarlamr. Çözün-
meyen kısım % 101uk sulu sodyum hidroksitle etkile ş tirilir. Bu arada 
antrakinon kirli art ı k olarak geriye kal ı r p-nitrobenzoik asit alkali çözel-
tiye geçmiş tir. Alkali çözeltinin asitlendirilmesi ile aç ığ a çıkan p-nitro-' 
benzoik asit süzülerek ayr ılı r. 

Ilk karış lından elde edilen alkollü çözeltide metil-p-nitrobenzoat ve 
adipik asit çözülmü ş tür. Alkolü uzakla ş tı rm.ak üzere destillenir. Balon-
da kalan art ı k eterle ekstrakte edilir. Metil-p-nitrobenzoat esteri eterde 
çözünür geriye kirli adipik asit kal ır. Eteri uçurarak metil-p-nitrobenzo-, 
at geri kazand ı r. 

Ancak bu iş lemler sonunda elde edilen bile ş iklerin hiç birisinin yeter 
derecede saf olmadığı  bilinmeli ve güvenilir fizik sabitler elde edilinceye 
kadar safla ş t ırı lm.alı chr. 
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b. 	isopropilanlin, Butil sebazat ve aseton. 

Böyle bir kar ışı m ın 	denemeleri (Bak, Kar ışı mlarm ön deneme- 
leri S. 214) bize aş ağı daki ipuçlar ı nı  verebilir. örne ğ in küçük bir miktar 
karışı mla yapılan bir destilasyon denemesi dü ş ük kaplayan bile şenlerin 
varlığı nı , ayrı ca yüksek s ıcaklığ a ı s ıt ı lınca kararan yüksek kaynama 
noktalar ı  olan bile ş iklerin varlığı nı , burdan başka dü şük kapı.ayan bile-
ş enlerin. birinin buharlarm ın baz özelliğ i verdiğ ini, ifş a edebilir. 

Bunun iizerine yap ılacak iş  esas kar ışı mı  düşük baskı da fraksiyonla-
mak için bir düzenek haz ırlamakt ır. Mademki dü ş ük kaynayan bile ş enle-
rin hiç değ ilse biri baz karakterdedir, bunu tam olarak taplayabilmek 
için destilat buzla so ğutulmuş  3 N hidroklorik asitte toplan ır Dü ş iik 
kaplayan bile ş enlerin bitti ğ i anla şı lınca destilasyon durdurulur. 

Destilat: 3 N hidroklorik asitte toplanan destilat küçük bir de?,ti-
lasyon tüpüne ahnarak tekrar destillenir. (Uzun so ğutucu ve soğuk top-
lama kab ı) Destilatm küçük bir örne ğ i karbonil belirteçleri ile karbonil 
reaksiyonlarm ı  verecektir. Ş imdi hu destilatm tamamına 2,4-dinitrofend 
hidrazin ilâve edilerek bütün aseton çöktürülür. Balonda kalan tuz ise 
izopropilamin hidroklorürdür. 

Art ık: Balonda kalan ve yüksek kaynayan art ık eterde çözülür ve 
% 10'1uk hidroldorik asitle çalkalamrsa anilin tuz olu ş turarak anorga-
nik faza geçer. Fazlar ayr ıld ıktan sonra anorganik faz bazik yap ıhr ve 
ayr ı lan amin (anilin) etere çekilir ve geri kazan ı hr. Organik (eterli) faz-
da çözünmü ş  olarak hutil sebazat bulunur. Buradan. geri kazand ır ve 
safla ş tırdır. 

3. Bileşenlerin diğ er fiziksel özelliklerinden faydalanarak ay ırma. 

1. de örneklerini verdi ğimiz bile ş enlerin kin' ıyasal özelliklerinin far-
kından yararlanma ve 2. de örneklerini verdi ğ imiz uçuculuk ve çözünür-
lük farldar ından. yararlanarak ay ırma iş lemleri yeterli ve tatmin.kar de-
ğ ilse veya elimizdeki madde miktarma uygun dü ş müyorsa ba şka fiziksel 
rnetodlara ba şvurulur. Bunlar aras ında: 

a. Süblümasyonla, 

b. Kromatografik yolla, 

c. İ yon 

cl. Saydığı mız bu yöntemlerin de ğ i ş ik kombinasyonları  ile ayırma-
sayabiliriz. Kromato ğ rafi bilhassa madde miktar ı  bilinen yöntemler-

le ay ırmaya yetmeyecek kadar az oldu ğunda önem kazan ır. 
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Sonuç olarak: Bu muhtelif yöntemleri kar ışı mlarm ayrılmas ına uy-

gulamadan önce bütün faktörler gözönüne al ınmal ıdır. Örne ğ in: 

1. Büyük miktarlarm ayr ılm.ası  içiıı  uygun olan yöntemler küçük 

miktarlar için uygun olmayabilir. 

2. Küçük molekül a ğı rlıklı  asit klorüileri ve an.hidridleri gibi baz ı  
bileş ikler suyla hidrolizlenirler. S ıı  buharı  destilasyonu yaparken bu hu-

susu akılda tutmalıdı r. 

3. Yüksek kaynayan kar ışı mlarm adi basmçta fraksiyonlu desti-

lasyonla ayırmaya te ş ebbüs etmek: 

a. Baz ı  bile şenlerin termik bozunmas ı na, 

h. Normal s ıcaklıkta birbirine etkimeyen bile şenler aras ında kim-

yasal reaksiyona, 

c. Bir (veya daha fazla) bile ş iğ in yü'kseltgenmesine (oksidasyon) 

sebeb olabilir. 

4. Birçok s ı vılarm azeotropik kar ışı nılar verebilece ğ ini hat ırlayarak 

sıvı  karışı mlarm fraksiyonlu destilasyonla ayr ılma imkan ının sınırl ı  ol-

duğ  u bilinmelidir. 

5. Bir bileş iğ i sudan eterle veya eterden su iie çekerken bu i ş lemin 

tam olmas ın ı  beklemek yanhş tır. Gerçi bile ş i ğ in bu iki çözüciideki çözü-

nürlükleri çok farkl ı  olabilir. Ama eter ve su da kar şı lıklı  olarak birbirin-

de belli bir ölçüde çözündülderinden, sulu fazda çözrniinü ş  eter dolayı -
siyle etere çekilen maddenin belli bir miktar ı  sulu fazda kal ı r Tabii kar-

şı t i ş lem için de, veya ba şka iki çözücü ile çal ışı lırken de ayni durum söz 
konusıı dur. 

6. Özellikle karışı mda suda çözii ıı en bir bile ş iğ in varlığı na inanil ı -

yors ıt, karışı ma baş langıçta büyük miktarlarda suyun girmesine yol açan 
yöntemlerden ınümkünse kaçmmal ıdır. Çüıakü sonradan bu bile ş iğ in geri 

kaza ıadmas ı  zorla şı r. örne ğ in: ş ekerler, amino asidler, sülfonilc asitler, 
glikoller, küçük molekül a ğı rlıkh alkoller karbonil bile ş ilderi ve aminler 

ve genel olarak su ile azeotropik kar ışı m te şkil eden bile ş ikler. 

7. Laboratuvar kitab ında verilmi ş  bulunan ve her organik kimya 
laboratuvar ında uyulmas ı  gereken güvenlik tedbirleri mutlaka al ınma-
lı dı r. 
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KARIŞ IMLA.RIN ON DENEMELERI 

A. S ıvı  karışı mlar. 

I. Karışı mı n fiziksel özelliklerini (renk, koku, viskozite v.h.) not 

II. Karışı mı n çözünürlük özelliklerini ara ş t ırmız. 

Bunun için karışı mı n 1 ml sini dereeeli bir pipetle bir tüpe al ıp üze-

rine 1 ırtl damıtık su ilave ediniz. Kuvvetle çalkalaym ız ve bekletiniz. 

Bir faz ayrılmas ı  oluyor mu ? Bir çözünme veya kimyasal reaksiyon olu-

yor mu? Gözleyiniz ve not ediniz. Çözünme oluyorsa tamamlanmas ı  için 

her defas ında I ml olmak üzere su ilave ediniz ve n.ekadar ilave etti ğ inizi 

not ediniz. 

Eğer kar ışı m. suda a . tamamen. çöziiniiyorsa çözeltiyi turnsol ve 

fenol ftaleinle kontrol ediniz. Asit reaksi-

yonu veriyorsa % sodyum bikarbo-

natla da deneyiniz. 

b çözünmeyen bir k ıs ım kallyorsa: 

1. çözünmeyen s ı vınm sudan daha m ı  ağı r 

yoksa daha m ı  hafif olduğunu not ediniz 

2 . sulu faz ı  turnsol ve fenol ftaleinle kontrol 
ediniz. 

e . Bir emülsiyon oluyorsa bile şenlerden hiç 

değ ilse bir tanesinin suda çözün ınediğ i ka-

bul edilir. 

Sıvı  karışı mda suyun da bulunup bulunmad ığı nın saptanmas ı  a ş a-

ğı daki yöntemlerden biri ile ara ş tırı labilir. 

1. Az bir miktarmın eter veya benzenle kar ışı p karış madığ ma bak ı - 
111Z. 

2. Su.suz bak ır sülfata etkisini deney-iniz. Bak. Bölüm 4 sayfa 57. 

3. Karışı mın 3 ml sini 3 mi kuru toluenle birlikte destilleyiniz. Des-

tilat ın 2 ml sine 5 ml kuru toluen ilâve edip çalkalay ını z. Iki ayrı  taba-

ka veya s ıvı  içinde as ılı  duran damlalarm olu ş uııı u karışı mda suyun 

varlığı nın belirtisidir. 

E ğer su yoksa a ş ağı daki çözünürliik testlerini uygulaym ız. 

a. Karış muit 1 ml sine kuvvetle bazik oluncaya kadar % 	sodyum 

hidroksit kat ını z. Bir yağ  veya bir kat ınin ayr ılıp ayrı lmadığı rta ba- 
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kınız. Amonyak ç ıkışı  oluyor mu, veya bir renk de ğ iş ikliğ i oluyor 

mu? Oluyorsa not ediniz Ş imdi tüpii kaynama s ıcaklığı na kadar ısı -

t ıp soğutunuz. Bu i ş lemle bir koku değ iş ikliğ i oluyor mu? Oluyorsa 
karışı mda bir ester olabilir. So ğutulmuş  bazh karışı ma seyreltik hid-
roklorik asit ilave ederek gözlenen sonucu not ediniz. 

b. Esas karışı mın 1 mi sinc bariz derecede asitli oluncaya kadar seyrel-
tik hidroklorik asit ilâve ediniz. Bu s ırada bir gaz ç ıkışı  veya bir kat ı  
ayrılmas ı  oluyorsa not ediniz. ş imdi asitli karışı ma azar azar seyrel-

tik sodyum hidroksit çözeltisi katarak gözlenen etkisini not ediniz. 

Karışı mla bir proliz denemesi yapm ız. Bak..B. 2 S. 22. 

IV,' Kar ışı mla element analizi yapul ı z Bak. Bölüm 4. 

V. Orijinal karış imla a ş ağı daki testleri yap ın ı z. 

a. Karbon tetra klorürlü brom çözeltisinin etkisi, 

b. Potasyum permanganat çözeltisinin etkisi, 

e. Mkollü gümüş  ıı itrat çözeltisi, 

d. 2,4-dinitro fenilhidrazin belirteei, 

e. Schiff belirteci, 

f. Asetil klorür veya benzoil klorür (sulu NaOH le birlikte) 

g. Karış unda su ç ıkmanuş sa metalik sodyumla deneme, 

h. Demir-3-klorür denemesi, 

Bromlu su ile deneme, 

VI. Destilasyon denemesi yap ını z 

Eğ er orijinal kar ış mı da su yoksa (sulu bir çözelti de ğ ilse) 5 mi sini 
10 ml lik bir balona alıp küçük bir beherdeki So ğuk suya daldırını z. Des-

. tilasyon balonuna bir termometre koyarak diizene ğ i tamamlad ıktan son-
ra dış  beherdeki su kaynama sleakl ığ nı a gelinceye kadar yava ş  yava ş  ı s ı -

tııı m E ğer herhangi bir s ıv ı  destillenecek olursa kaynama noktas ını  göz-
leyiniz, ve destilat ı  daha sonra yapaca ğı nı z incelemeler için saklaym ı z. 
Eğ er herhangi bir art ık kally-orsa sudaki çözünürliiğ iinü kontrol ediniz. 
Eğer suda çözüniiyorsa Tablo Irdeki gibi çal ışı n ız. Çözünmüyorsa Tab-
lo III'deki gibi çal ışı nı z. 

B. Kat ı  karış  ı mlar. 

I. Renk, koku ve bilin" şekillerini lot ediniz. Mümkünse bir bü-
yüteç veya mikroskopla inceleyiniz. 
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II. Suda çözünürlük: 0.1 gr numunen:m sudaki çözünürlii ğ iinü ta-
yin ediniz. Çözünen bir k ıs ı m ohıp olmadığı ndan emin olmak için süspan-
siyonu santrifüjleyip üstteki berrak kar ış undan. bir pipetle bir miktar 
alı p bir su banyosunda kurul* kadar buharla ş tırmız. Bir art ık kalıyor 
mu ? 

Karışı mın. baz ı  bileş enleri suda çözünüyorsa çözeltinin fenolftalein 
ve turnsole etkisini deneyiniz. 

III. Karışı mla bir proliz deneyi yapmam. Bak. S. 22. 

IV. Karışı mın element analizini yap ını z. Bak. Bölüm. 4. 

V. Sıvı  karışı mlarda olduğu gibi seyreltik sodyum hidroksit ve 
seyreltik hidroklorik asitle çöziinürlük testi yap ını z. 

VI. Karışı mın aş ağı daki belirteçlere etkisini deneyiniz: 

a. Karbontetraklorürlü brom çözeltisi. 

b. Potasyum permanganat çözeltisi. 

c. Alkollü gümüş  nitrat çözeltisi. 

d. 2,4-dinitrofenil hidrazin belirteci. 

e. Schiff belirteci. 

f. Asetil klorür veya benzoil klorür (NaOH çözeltisiyle birlikte) 

g. Demir-3-klorür çözeltisi. 

h. Bromlu su. 

Hem katı  hem s ıvı  karışı mlarda yukardaki testlerin sonuçlarm ı  dik-

katle in.celeyerek çok faydal ı  ipuçlar ı  elde edilebilir. Böylece kalitatif or-
ganik analiz kitaplarmda verilmi ş  bulunan genel ay ırma ın.etodlarından. 
hangisinin uygun olabilece ğ i bulunur veya gerekli de ğ iş iklikler tasarla-
narak bir arrma projesi haz ırlanır ve uygulan ır. örne ğ in: karışı mın ele-

ment analizinde azot bulunmam ış sa bazlarm ayrılmas ı  iş lemine bizum 

olmadığı  düş ünülebilir. 

GENEL AYIRMA YID NTEM LE R İ  

Aş ağı da verilmiş  genel ayırma ş emalaruun ba şhca dayana ğı  Bölüm 

5'te gördüğümüz çözünürlük kurallar ıdır. Çözünürlük farldar ından fay-

dalamlarak kar ışı mlar birçok fraksiyonlara ayr ılabilir. Ancak bu ş ema-
ları n, sadece bir rehber niteli ğ inde olduğunu b.at ırdan ç ıkarmamal ı  ve 

pratikte kar şı la şı lan bütün ayırma problemlerine uygulanabilece ğ ini 
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ümit etmemeliyiz. Bu ş emalar karışı mın ön denemelerinde saptanan 
özellikler gözönüne al ınarak gerektiğ i ş ekilde de ğ iş tirilmelidir. 

Not: Her ö ğrenci beceri kazanmak için asistandan bilinmeyen m ı -
mune- almadan önce bilinen dört veya be ş  bileş ikten 0.5-2 ş er gram ka-
rış tırarak ayırmaya çal ış malıdır. Bu iş e harcanacak olan ve ö ğ renciye 
kaybedilmi ş  gibi görünen zaman bilinmeyen numunenin analizinde ka-
zanacağı  zamanla fazlasiyle ödenmi ş  olacaktır. Eğ er karşı la şacağmı z 

analiz problemi çok küçük miktarların ayrıl/nasıra gerektireeekse o va-
kit beceri kazanabilmek için bu i şi 0.1-1 er gramlık bile ş iklerin kar ışı mı  
ile yapmahsını z. Bu ah ştırma numuneleri için birkaç örnek verelim: 

Ornek 1: 1 ıni aseton, 1 ml ldorbenzen, 1 mi anilin, 1,nal o-krezol 

örnek 2: 0.5 gr benzoik asit, 0.5 gr oksalik asit, 0.5 gr 2-naftol, 0.5 
gr naftalin 

örnek 3: 1 ml etilen glikol, 1 ml butilamirt, 1 ml 2-propanol ve 1 
ml propiyonik asidin 10 mi sudaki çözeltisi 

Örnek 4: 1 mi etilasetat, 1 ınl N,N-dimetil anilin, 1 ml karbontetra 
kloriir, 1 ml oleik asit 

Ş imdi en genel bir ay ırma ş emasım vermey-e çal ış ahm. Bu şema say-
fa 8. 16'te verilmi ş tir. Eğer karışı m bir kat ı  karışı msa veya ön. destilas-
yon denemesinde 100 'C'nin alt ında hiçbirşey geçmemi şş e I numaralı  iş -
lem atlanacak demektir. E ğ er ön deneme olarak yap ılmış  olan destilas-
yon düş ük kaynayan. aminierin varlığı nı  göstermiş se I nolu destilat 3 N 
hidroklorik asitte toplanmal ıdır. 

iş lem Elinizdeki karışı mın miktarma göre 3- 10 mi numune 10- 
25 mi lik bir destilasyon balonuna konur. 13alon bir termometre ile do-
natıld ıktan. sonra iyi so ğutulın.uş  bir toplama kab ı  kullanılarak 100 "nin 
altında geçen komponentler destillenir. (Destilat genellikle küçük mole-
kül ağı rlıklı  ve çoğunluğu alifatik karakterde bile ş iklerden olu şmuş tur 
ki bunlar da 5 veya daha az say ı da karbon atomu olan bile ş ikler, örne-
ğ in doynı u ş  siklik hidrokarbonlar, baz ı  heterosiklik bile ş ikler ve aroma-
tik olarak ta benzen. olabilir.) Bu uçueu bile ş iklerin çoğu hem suda hena 
de eterde çözünür fakat hidrokarbonlar ve onlarin halojenürleri suda çö-
zünmnier. Destilasyon s ırasında kaynarna noktas ı  dikkatle gözlenirse 
destilatm bir tek bile ş ik veya bir kar ışı m olıı p olmadığı na tahmin edile-
bilir. Ayrı ca unutulmamand ır ki saf halde 100 "nin alt ında kaynayan bir 
bileş ik karışı m halinde iken 100 "nin alt ında destillenmeyebilir. 

Daha önce de i ı 3lirttiğ imiz gibi bu ıs ı tma sırasında bile ş enler aras ın-
da kimyasal reaksiyonlar olabilir. örne ğ in: bir anilinhidroklorür, sodyum 
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benzoat ve etanol kar ışı mından. etanolü destilleme ğe kalkışı rsak etil ben-

zoat oldukça iyi bir verin ı le oluş ur. Bu da bizi yanl ış  sonuca götiirür. Bu-

nun için ön. deneme sonuçlar ı  ile ayı rdığı mı z bileş iklerin özelliklerini çok 

iyi karşı laş tırmak ve bir değ iş ildik olup olmadığı na karar vermek gerekir.. 

iş lem Pden. arta kalan kar ışı mda su arayin ı z. Varsa suyundan ar ıtı -

nız, sonra I ş lem Iryi uygulayı nı z. 

Iş lem II. I ş lem rden balor ıda kalan artığı n her 1 gramma 5 nı l eter 

ihıve ederek çalkalaym ız. Eterin aras ıra çalkalanmak su.retiyle enaz 3 
dalçika kat ı  karışı mla da temasa gehnesi temin edilmelidir. Ş imdi eterli 
karışı mı  Iş lem V için saklayı nı z ve eterde çözünmeyen art ığ a I şlem III'ü 

uygulay ını z. 

Iş lem III. Eterde çözünmeyen k ısmı , üzerine bulaş m ış  olan eterden 

kurtarmak için su. banyosunda ı s ıtmız. Takriben her 1 gramma 5 ınl su 
ilâve ederek kar ışı mı  ş iddetle çalkalayunz B ıı  sulu çözeltiyi ayırmı z. Ge-

riye kalana her 1 gram art ığ a 10 ml su karşı lık olacak oranda su ilâve 

ederek tekrar çalkalaym ız. (S2 çözünürlük s ınıfı  ayrılmış  olacaktır.) Her 

iki sulu çözelti birle ş tirilebilece ğ i gibi ayr ı  ayrı  da çalışı labilir. Hatta 

böylesi daha da uygundur, çünkü S2 sı nıfına giren bile ş iklerin de sudaki 

çöziiniirliikleri çok farkl ı  olabilir ve şayet karışı mda böyle iki bile ş ik 

meveutsa biri birinci ekstraksiyonda ikincisi de ikincide yüksek oranda 
bulunabilir. 

Sulu çozeltinin 1 ml kadarını  buharlaş tırmız. Eğer art ık yok dene-

cek kadar azsa kar ışı m.da bu. s ınıftan bile ş ikler yok demektir. E ğ er önem-
li miktarda art ık kallyorsa sulu çözeltiyi (veya çözeltileri) S2 bile ş iklerini 

saptamak üzere inceleyiniz. (örne ğ in: küçük moleküllü asitler, karbo-
bidratlar v.b.) 

E ğer karbohidratlar mevcutsa sulu çözeltiden su ya vakum desti-

lasyonu veyahutta azeotropik destilasyonla uzakla ş tud ır. Eğer suda 

çözünmeyen asitlerin suda çözünen tu.zlar ı  varsa sulu çözelti mineral 

asitle asitlendirildikten sonra ayr ılan organik asit eterle çekilir. Ayni 
ş ekilde anainlerin tuzlar ı  da suda çözünmü ş  halde bulu.nuyorsa önce sod-

yum hidroksitle serbest hale geçirilen amin ya destillenir veya eterle 
çekilir. 

I ş lem IV. I ş lem III'te su ile çalkaland ığı  vakit çöziinmeyen k ısmı  
(daha önce eterde de çözünmemi ş ti) takriben a ğı rlığı = 5 kat ı  kadar so-

ğ uk metanolle çalkalan ır Çözünen kı sım çöziinmeyenden süzülerek veya 

dekantasyonla ayr ı lır. Ayr ılan alkollü çözeltiden alkol (metanol) destil-

lemekle uzakla ş tırd ı r. Geriye kalan art ığı n hom.ojen olup olmad ığı na ba- 
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kuru. E ğer bir kar ışı m görünümünde ise % 10'1uk sodyurn hidroksit ve 

% 10'1uk hidroklorik asitle ekstrakte ederek bile ş enlerin ayr ılmasına 

çali şı nı z. E ğ er bu çaban ı z sonuç vermezse de ğ iş ik çöziieülerden fraksi-

yonlu kristallendirmc ile bile şenleri avır ınaya çal ış mı z. 

Çok kesin olmamakla beraber burada art ığı n ve eözürıen bile ş ik-

lerin nele ı- olabilece ğ ini kabaca verelim. 

Artık: (Alkolde, eterde ve suda çözrinmeyen baz ı  bile ş ikler) 

a. Aromatik hidrokarbonlarm ve bunlar ın amino, hidroksi ve asit tü-

revlerinin dinitro türevleri 

b. Yukardaki tiplerin birçok trinitro türevi, 

c. .Antrasenir ı. dihalojen türevleri 

d. Baz ı  amino substitiie sulfonik asitler, çok az say ı da amid ve imit 

e. Ben.zil ve benzoil üreler, birçok antrakinon türeyi 

Çözelti: Eter ve suda çözünmeyen fakat alkolde çözünen baz ı  bileş ik 

sını fları  

a. Baz ı  dibromo ve dinitrobenzoik asitler, di ğer aromatik asitlerden ba-

zıları  (çok az say ı da) 

b. Birçok polihidroksi ve poliamino kinonlar ve kinolinler 

e. Birkaç aminofenol, baz ı  amidier ve anilidler, az olmakla beraber baz ı  
aminler. 

Iş lern V. Yukarda i ş lem II'de elde etti ğ imiz eterli çüzeltiyi hacmi-

nin. iki kadar büyüklükte bir destilasyon tüpüne veya balonuna aktara-

rak bir su banyosunda eteri destilleyiniz. So ğuyan artığı  ilk defas ı nda 

her gramma 3 nı l. ikincide her gramma 7 ınl su karşı t gelecek şekilde su 

kullanarak iki defa su ile çalkalayarak çözünebilenleri alm ız. Her iki çö-

zeltiyi ayrı  ayrı  inceleyiniz. (S, çöziinürlük s ın ıfı ) 

Ancak S, çöziiniirlük s ınıfı /Idari olmad ığı  halde baz ı  bile ş ikler suda 

pek az çöziinmü ş  olabilir ve bu yüzden çözelti renklen.mi ş  olabilir veya 

bu bileş iklerden gelen hafif bir kokuya sahip olabilir. Bunlardan aramak 

iizere sulu ekstrat ı  5 ınl eterle çalkalayarak eterli faz ı  atınız. 

Sulu çözeltiyi bir indikatörle (turnsol) deney-iniz. Küçük bir k ısmını  
(2-5 nıl) destilleyerek kaynama noktas ı nı  gözleYiniz. Destilatm ve geriye 

kalan artığı n saptaynaz (Bazan destilat su olabilir, geriye 

de hiç birş ey kalmayabilir) E ğer destilasyon sonunda orijinal kar ışı mda 

S, s ınıfında-it herha ıagibir veya birkaç bile ş ik bulunduğuna kani olursan ız 
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sulu. ckstratm kalan ını  potasyum karbonatla doyurunuz. Şüphesiz baş -
tanberi herhangi bir asit varsa potasyum tuzu olu ş acak di ğer bile ş ikle-
rin çoğu da bu tuzlu çözeltiden ayrdacakt ır. Ş imdi karışı mı  hacminin ya-
rısı  kadar eterle çalkalarp eterli faz ı  arnmz, eterini buharla ş tırmı z. 
Geriye kalan art ıkta asitler hariç olmak üzere S, grubunun di ğ er s ınıfları  
k almış t ır. 

Ba ş langıçtaki sulu çözeltiyi indikatörle kontrol etti ğ inizde asitli 
reaksiyon vermi şse ş inı di eterden arta kalan potasyum karbonath çözel-
tiyi seyreltik siilfürik asitle nötrle ş tiriniz, (Bromtimol mavisi kâ ğı dı  
sar ı  oluncaya kadar.) ve nötrle ş miş  çözeltiyi hacminin yar ısı  kadar eter-
le çekiniz. Böylece fe ııı ol ve amidler (varsa e ğer) eterli faza geçmi ş  ola-
cakt ır. Ş imdi sulu k ı s ını  yine seyreltik sülfürik asit kullanarak bariz asith 
reaksiyon verinceye kadar asitlendiriniz. E ğer bir çökelek ayrd ırsa eterle 

çekiniz, aksi takdirde uçucu asitler olabilece ğ ini dü ş ünerek destilleyiniz. 

I ş lem. VI. Yukarda be ş inci i ş lemde su ile çalkaland ıktan sonra suda 
çiizünmeyen kı sım  eterde çözülür. (e ğer bu art ııkta azot yoksa bu anla-
tacağı mız i şlemlerin yap ı lmas ına da lüzlim yoktur.) Eterli çözelti bir 
ay ırma hunisine alın ı r ve hacminin dörtte biri kadar 1 N hidroklorik 
asitle çalkaların. Fazlar ayr ı lır. Eterli k ısma b.acminin yar ı s ı  kadar % 
10'1uk Indroklorik asit ilâve edilerek tekrar çalkala ıaır ve asitli ekstrat 
al ınır. Böylece (e ğ er varsa) grup B asitli çözeltiye çekilmi ş  olur. Her iki 
çözelti ayr ı  ayrı  1 sodyum hidroksitle hafifçe ba.zik yap ılarak ayr ılan 
amin etere çekilir ve incelenir. (Çekme i ş lemini iki defada yaparak eter-
li çözeltileri birle ş tiriniz) Eterli çözeltileri susuz sodyum karbonatla ku-
rutup eteri destilleyiniz.) 

Not: Çok zayıf baz ı  aminler seyreltik asitle çekilmeyip (M) çözü-
nürlük g ırubuna geçebilirler. 

.. i ş lem VII. Yukardaki i ş lemden arta kalan eterli çözeltiyi hacminin_ 
yarıs ı  kadar 2N sodyum hidroksit çözeltisi ile çalkalay-m ız Arrd ıktan. 
sorıra eterli çözeltiyi tekrar hacminin yar ı sı  kadar 2N sodyum hidroksit 
çözeltisi ile ekstrakte ediniz. İ ki çözeltiyi birle ş tirin ve karışı mı  eteri 
uzakla ş tırmak üzere bir su bonyasunda ı s ı tıruz. 

Ş imdi bu bazik çözeltiyi damla damla seyreltik hidroklorik asit ilâ-
ve ederek (bu arada çözeltiyi h ızla karış t ırarak) bro ıntimol mavisi sar ı  
oluncaya kadar n.ötrle ş tiriniz. (çözeltinin pH s ım kontrol için arada bir 
bagetle alaca ğı nı z bir damlatest çözeltisini indikatör kâ ğı dına damlata-
rak renk de ğ iş imini gözleyiniz (Çözeltiye indikatörü damlatmak kar ışı k-
lığ a yol açabilir.) 
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Nötralle ş mi ş  sulu çözeltiyi iki defa eterle çekiniz, böylece A2 gni-
bun.daki asitler (e ğer varsa) eterc geçer. Eterli çözeltiyi susuz sodyum 
sulfatla kurutunuz ve kuruttu ğunuz kaptan (sadece iistteki e terli k ısmı ) 

bir destilasyon balonuna aktar ıp eteri destilleyirnz. Bu destilasymran ar-
tığı  A, grubu bile ş ikleridir. Safla ş tınn ı z. Ancak bu ta bütün fenoller 
açığ a ç ıkmamış  olabilir. Bunun için fenolleri daha sonraki asitli k ı s ımda 

da araym ı z. 

Geriye kalan sulu çözelti bu defa metil oranja kar şı  asitlendirilir. 

Böylece daha kuvvetlice asitler de (varsa) etere çekilebilir. Geriye kalan 
sulu çözeltiyi buharla ş tırarak hacminin yar ı sına ininceye kadar deri ş ti-
riniz. Soğuduktan sonra timol mavisi inditatörü k ırmı zı  oluncaya kadar 
asitlendiriniz (Takriben Çözeltiyi eter ıe çekiniz. Böylece A, gru-
bundaki en kuvvetli asitler de ayr ı lmış  olacakt ı r. 

Iş lem VIII. Yukarda I ş lem VII'de 2N sodyum hidroksitle asidik bi-
le ş enleri çektikten. sonra elinizde kalan eterli çözeltiyi kalmas ı  muhte-

mel sodyum hidroksitten kurtarmak için iki defa 5 er n ıl lik su ile yıka-
yınız, susuz sodyum veya manezyum sulfatla kurutunuz. Üstteki eterli 
kısmı  bir destilasyon. tüpüne aktanp eterini destilleyiniz. Geriye M,N, ve 
İ  çözünürlük s ınıfından bile.ş ikler (varsa) kalm ış  olacakt ır. 

iş lem IX, M,N ve I grubu. bile ş ilderin birbirinden ayr ılması . 

Burada ilk yap ılacak iş  kalan art ıkla bir element analizi yapmakt ır. 
Eğer element analizinde azot ta kükiirt te bulunmam ış sa M grubu bile-
ş ikleri yok demektir. 

Ayrıca N ve I grubu bile ş ikler genellikle su buhan ile destillenebilen 
(uçueu) bile ş iklerdir. Halbuki M grubu bil e ş iklerinin pek az ı  su buharı  ile 

uçueudur. Ve ş ayet element analizinde azot ve kükürt bulurn ıauşsa, yani 
M grubu bile ş ilder de varsa kar ışı m su buhan ile destille ıair. Böylece M 
grubu bile ş ikler N ve I grubu. bile ş iklerinden. ayr ıhnış  olur. 

M grubu bile ş iklerinden olu ş an artık en iyi ş ekilde ya fraksiyonlu 
ekstraksiyon. -veya fraksiyonlu kristalizasyonla aynlabilir. Bunun için de 
ka ırışı k çöziiciiler çok faydal ıdır. Bu s ı nıftaki bileş iklerirı  baz ıları  herne-
kadar so ğuk suda çözünmezse de kaynar su ile ekstrakte edilebilir. ve  
suyun soğumasiyle de aynlabilir (kat ı  halde) Karbontetra kloriir bu s ı -
n ı ftaki bile ş ilderin çoğu için uygun bir çözücüdür, fakat birçok dinitro ve 
polinitro bileş ilderi, anilidler amidler sulfonlar ve ben.zer yap ıdaki bile-
ş ikleri çözemez. Karbontetra klorürde çözönmeyen. bile ş ikleri çözmek 

için metanol çok uygund ın.. Nitro bileş ikleri ve sulfonlan çözmezse de 
anilid ve amidleri çok iyi çözer. Ekstraksiyon için kloroform da tavsiye 
edilebilir. 
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Tablo 

KARIŞ IM 

I Uçueu bilesikler destillenir. 

Destilat ı i 4- artık eterle çalkalanar 

  

I 
Çariini meyen 	 çö riinen 

i 
Eteri sl, buharlast ırıhr 

III ,S.0 ile çalkalana 	 V Isu ile çalkalmur 

,,I,    '1, 	 
‘4 	 I 	 İ  

Çözünraeyen 	 Çöziistnen. (S,) 	Çdziinmeyen. 	çözünen (S İ ) 
I 	 4, 

IV I metanolle çekiniz' 	 Eterde çöziiniiz 

4, 	 1 VI IN IICI le çalkalaynnz 

Çözünmeyen çözünen 	
Eterli 4 çiizelti 

4 
2N NaOH le çekinir 

VII 

Sulu çözelti 

I N NaOH le 

serbest hale geçenler 
(Barlar) Bgurubu 

Eterli 	 Sulu 	çözelti 

	

VIII eteri dest. 	 Broıntimole karşı  nötr- 

	

Artık (lkt,N,ve I grubu) 	 4, lestizip eterle çekin 

Eterli çözelti 

subulıan dest. 	 et er dest. 
_Az grubu 

IX 
artık 	 destilat 
M grubu 	 N ve I grubu 

 

Sulu çözelti 
metiloraja karşı  
nötrl. eterle 
çekin 

1 	 İ  
Eterli çöz 	 sulu çöz. 

4. 	 4' 
eteri dest. 	 pH l'e kadar 

Tl 	asitlendirin 

+ 	 4. 
A. gurubu asitler 	eterle çekin 

orta kuvvette 	 4, 
en kuvvetli asit-
ler Ak grubu 

Daha önce de gördü ğümüz gibi N grubu bile ş ikler deri ş ik sülfürik 
asitte çözünür fakat İ  grubu bile ş ikler çözünmez. Böylece bu iki gruptan. 
bile ş ikler birbirinden ayr ı labilir. (Sülfürik asitte çözünen bile ş ikler grubu-
nun sadece küçük moleküi a ğı rl ıkb, olanları  % 85lik fosforik asitte 
çözünürler. Gerekti ğ inde bu. özellikten de faydalan ılabilir.) 

N ve İ  grubu bile ş ikler fraksiy-onlu d.estilasyonla da birbirinden ayr ı  
labilir. Bu i ş in vakunnla yap ı lmas ı  daha emniyetli olur. E ğ er aldebid _ve 
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ketordar varsa bunlar sodyum hisülfitle eterli çözelliden. çekilebilir. Aro- 
matik hidrokarhorı lar alifatik olanlardan sütun kromatografisi ile ayr ı - 

labilir. Bunun için silika j el sütinu ı  ve elue etmek için de alkol kullan ı l ı r. 

Tablo 8.2 

Suda çöziinebilen bile ş ikler kar ışı mı  
1 

Kuruluğ a kadar destilleyiniz* 

Y 

4 
Artık I (S,) Destilat I (S2) 

a. II,P0. le asitlendiriu 
b. Kuruluğ a kadar dest. 

Artık II 
(Aminlerin fosfatlan) 

a. NaOH le bazik yap. 
b. Destilleyin 
e. Destilatı  11C1 de toplaynuz 

Art ık - Na3P03 

4, 
Destilat III 
Kuruluğa kadar buharla ş tırm 

Amin hidlı oldoriirleri 

Destilat 
(Nötral ve asidik bile şikler) 

a. Bazik yamnız 
b. Kuruluğa kadar destilleyiu 

Artık III 
(asidlerin sodyum tuzlan) 

a. CO, le doyurunuz 
eterle çekiniz 

 

Destilat IV 
(nötral bile şilder) 

a . K3CO3 la doyuru ıluz Ne bir 
s ı v ı  faz ayr ılmış sa aynnuz 

b. Turlu çözeltiyi hacminin 
3/4 rine kadar destilleyiniz 

Tuz çözeltisi 	Eterli çöz. 
(Fenoller) 

a. 11,SO4 le asitlendiriniz 
b. Destilleyin veya eterle çekin 

(Asitler) 

* Eğer 130-140'ye kadar balondaki kar ı sını  katı  hale gelmediyse, bn smakl ıkta des-

tilasyonu kesip toplama kab ını  değ iş tirin ve balon° su baban göndererek su buhar' ile 

destillenen bir bile ş ik varsa dastilleyin, 

223 



Suludözelti 
(A, ve A, grubu) 

a. CO2 	doyurunuz 
b. Eterle ,Cekiniz 

Eter çözeltisi II 
(B,M,N,I gruplar ı) 

4 
IN HCI ile ekstrakt. 

4 

Tablo 

Suda çözünemey en bileşikler karısımmm ayrılması  

KARI Ş IM 

S ı vı  ise bu banyosund.a dest 

Artı k veza kat ı  kar ışı m 
	

Destilat
4
i 

a• eter kat ın ı z 
b. siizün veya santrifüjleyin 

Artık 
S2 grubu ve diğ erleri 

Bak. I ş lem IV 

eter çazeltis ı  I 
2N NaOH le ekstrakt. 

Sulu çozeltisi I 
(A, grubu) 

a. asitlendiriniz 
b. süzünüz veya 
e. eterle çekiniz 

Sulu çözelti II 

a. Nötrleş tiriniz 
q. Kuruluğa kadar 

buharlastınn ız 
c. Sı cak alkolle 

ekstrakt. 

Alkollü çoz. 
(A, grubu) 

Kıs ım II 

Eter çhz. III 
(A2 grubu) 

Çökelek veya 
eter çoz. IV 

A, grubu  

sulu çaz. 
(Bazlar) 

4 
a. Bazik yap 

b. Eterle çekiniz 

Eter Oz. VI 
B grubu 

Destilat 
	 Artak 

(N,I grublar ı) 
	

(M grubu) 

Eter çoz. V 
M,N,I grub.) 

4 

a. eteri dest. 
b. sububarı  ile 

destileyin 

Adsorpsiyon metodlarl 

Son 20-30 yal içinde ayırma tekniğ inde büyük geliş meler kaydedil-
miş tir. Daha önceleri analitik ay ırma iş lemlfri daha çok kimyasal çök-
türme, SU buhar' destilasyon ıı  ve ekstraksiyorda hasat-111rd]. Halbuki bu 
yönte ırnlerin hiçbiri bu günün kimyacismin kar şda ş makta olduğu birçok 
muğ lak kari ş imlardaki bile ş enleri aymn.aya yetmeyebilir. Çünkü bir 
kau şımda kimyasal karakteri birbirine benzeyen birkaç madae birden 
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bulunabilir. Hatta do ğ al ürünlerin ekstraktlan ço ğunlukla böyledir. 

örneğ in: bir proteinin hidrolizinden olu şmuş  bir amino asitler karışı mı  
veya homolog hidrokarbonlar veya alkollerin kar ışı mı  veya anorganik 

kimyadan bir örnek olarak ıı mhtelif nadir toprak nı  etallerinin iyonlarm ın 
karışı mı  söz konusu olduğunda klasik yöntemler yetersiz kalabilir. Böy-
le kanşı mlann hem. aynlmas ında hem de te şhisinde adsorpsiyon - göçme 

metodlan iyi sonuç verir. Bu alanda da çok çe ş itli yöntemler geli ş tiril-
miş tir. Bunlar: sütün kromatografisi, kâ ğı t kromatografisi, ince tabaka 
kromatografisi, elektroforez v.b.d ır. 

Kromatografik yöntemler. 

Krorn.atografi deyinai bir kan şı mdaki bileşenlerin durgun bir faz 
tararmdan adsorbe edildiklerinde çözüciinün de etkisiyle göçme h ızları -
nı n farkh olmas ından ötürü fraksiyonlanmalanna uygula ıur. örneğ in: 
adsorban olarak kti ğı t kullan ılır ve bir çözücüde çözülmü ş  bir karışı mın 
kâğı t üzerinde adsorpsiyonu ile bir ay ırma gerçekle ş tiriliyorsa bunun. 
adı  kâğı t krornatografisi, e ğ er adsorban olarak bir cam borudaki alü-
ntinyum oksit veya magnezyum oksit sütiinu kulland ırsa sütün koma-
tografisi ad ı  verilmektedir. E ğer durgun. faz uçueu olmayan bir s ıvı  ile 
örtülmüş  bir kat ı  ise ve karışı m numunesi ta şı yı cı  bir gazla birlikte dur-
gun fazııı  üzerinden geçiriliyorsa i ş leme gaz kromatografisi denir. Bun-
lardan en basiti ve yayg ın olanı  kâ ğı t kromatografisidir. Ayr ı ca organik 
bileş iklerin tzş hisinde en çok uygulanan' da budur. 
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B 	M 9 

Daha önce de belirtti ğ imiz gibi tiirev haz ırlama sistematik te şhisin 
son hasama ğı dır. Literatür ara ş tırmas ı  sonunda bilinmeyen maddenin 
fizik sahitleri, fonksiyonel grup testleri ve diger özelliklerine en çok uyan 
bile ş iğ in uygun bir kat ı  türevi seçilir ve bilinmeyen örnekle bu türev 
haz ırlan ı r. Eğ er bu türevin erime noktas ı  literatürdeki erime noktas ın-

dan sadece 1-2°C fark ediyorsa bilinen örnekle de bir türev haz ırlamr. 

Her iki türevin kar ışı k erime noktas ı  tayin edilir. Bu. da ayni ç ıkarsa ta-
nı ma bitmiş  say ı labilir. 

9.1. Türevin seçimi, 

Uygun. bir türevde baz ı  özelliklerin bulunması  ş arttır. örneğ in: eli-
mizdeki bile ş iğ in benzaldehi dolduğunda kuvvetle tahmin. edeF ım ve bir 
türev yapmak"). dü şünelim. Benzaldehid benzoik aside yükseltgenebilir, 
iıı dirgenerek benzil alkol verebilir, fenol hidrazinle fenilhidrazonu yap ı -
labilir. Yahut semikarbazonu veya meton türevi, veyahutta 2,4-dinit-
rofenilhidrazonu haz ırlanabilir. Ama bu türevlerin. hepsi ayni ölçüde 
uygun. türev de ğ ildir. Çünkü benzil alkol s ıvıdır. Benzaldehidin yük-
seltgenmesinde ise hernekadar ürün, kat ı  ise de verim çok dü şüktür. Fe-
nilhidrazonun erime noktas ı  158°C, semikarbazonun 222 °C, 2,4-dinitro-
fenilhidrazonun e.n. 237°C, rneton türevinin. ise 193° dir. 

200 'C'nin üzerinde yap ılan. erime noktas ı  tayinlerinde hata oran ı  
daha çok olaca ğı ndan benzaldehid için en uygun tiirevler fenilhidrazonu 
veya meton. türevidir. Erime noktas ı  yüksek olan diğer türevler çok 
uygıı n sayılmazlar. 

Uygun bir türevde bulunmas ı  gereken özellilder: 

1. Türev kat ı  bir ürün olmandır. (Yağ' olursa az miktar ınm safla ş -
t ı rılmas ı  inıkans ı zdır.) 

2. Erime noktas ı  50 °C'nin üstiinde 250 °C'nin alt ında ohnalıdır 
Diğer faktörler ayni oldu ğu zaman erime noktas ı  100-200 ° aras ı nda 
olan türev tercih edilmelidir. 
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3. Türevi ıa erime n.oktas ı  esas bile ş iğ in erime noktas ından bariz 
recede farkla olmal ıdır. 

4. Türevin erime noktas ı  esas biles,i ğe yak ın bile ş iklerin ayni tip 
türevlerinin erime noktalar ından en az 5 ° farkli olmal ıdır. örne ğ in: bi-

linmeyen maddemiz bir s ıvı  olsun ve yaptığı mı z testlerle onun proPiyo-
nik asit olduğunu kestirmiş  olahm. Haz ırlanacak tiirevin seçiminde 
Bölüm 7 de ad ı  geçen Handbook of tables for Organik Compoun.d 
Identification'daki tiirev tablolarindan faydalannaz. Diyelim ki propi-
yonik asidin anilidini yapmay ı  tasarhyeruz. Elde edece ğ imiz türevin eri-
me n.oktas ı  105" olarak verilmiş tir. Ancak bizim maddemize çok yak ın 

olan iso butirik asidin. anilidi de 105"de eri ınektedir. Yani anilidini 
haz ırlamakla bilinmeyen. maddemizin propiyonik asit mi yoksa iso bu-
tirik asit mi olduğ u şüphesinden kurtulam ı yoruz. 

5. Türev haz ırlama reaksiyon.u, 

a. münakiinse 30 dakikada tama ınlanmah, 

b. yanı  reaksiyonlar ı  (eğ er varsa) az ol ınall, 

c. iyi bir verimle sonuçlanmalıdı r. 

6. Türev haz ırlamada kullan ılacak reaktif kolay temin. edilir ve 
ucuzca olmalıdır. 

7. Türev kolay safla ş tırılabilmelidir. (Çözüeünün kaynanıa nokta-
s ındaki ve oda s ı caklığı ndaki çözünürlük fark ı  hiç olmazsa 5 /1 olmalı -
dır) Eğer birkaç çözücü birden bu iste ğe nyuyorsa en dü şük kaplayan 
seçilmelidir. Böylece kat ı  üründen daha rahat uzakla ş abilir. 

Kitapta her bile ş ik sınıfının uygun türevlerinin haz ırlanmas ı  için 
genel metodlar verilmi ş tir. Ancak ö ğ renci türev haz ırlarken yemek ki-
tab ından yemek haz ırlayan bir a ş e ı  gibi çalış mamallehr. örneğ in bilin-
meyen. mad.demizin büyük bir ihtimalle benzil alkol olarak te şhis etmiş  
olanın. ve  bunun 3,5-dinitrobenzoat ım hazırlamak isteyenin. Kitapta 
verilen çözücü miktarlar ı  bütün alkollerin türevleri için -ortalama bir 
miktar olduğundan belki de benzil türevi azlığ uıdan 
ötürü bu miktarda çözünraeyebilir. Buna kar şı lık etil alkolün ayni tü-
revi için çok daha az çözücü kullanmak gerekecektir. Genel olarak bil-
lurlandırmada kitapta verilen miktarlar ı  körükörüne uygulamaktansa, 
mevcut türevi sıcakta çözebilen minimum miktardaki çözücüyti kullan-
mak daha uygurı  olaeakt ır. 

Herhangi bir türevi baz ırlamap planlamadan önce gerekli reaktifin 
depoda bulunup bulunmad ığı nı  ara ş tı rılan. Aksi halde haz ırlığ unz boş a 
gidebilir. 
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A ş ağı da türevlerin. haz ı rlanış  ş ekilleri grupların alfabetik. s ıras ına gö-
re verilmi ş tir. Tavsiye edilen türev listelerinc ıe en çok tavsiye edilen tü-
revler ba ş a alınmış t ı r. 

9.2 ALDEHIDLER 

Aldehidler için tavsiye edilen türevler: 

2,4-dinitrofenil hidrazonlar, 

Semikarbazonlar, 

Dimedon. türevleri, 

Fenilhidrazonlar, 

p-nitrofenilhidrazonlar, 

Tiosemikarbazonlar, 

Oksinder, 

Azirler, v.b. 

1. 2,4-uinitrofenilhidrazonlar: 

RCHO 4-H2NNH—C,113(NO2)2 -> RC=-- N— N—C,113kNO,), +1120 (9.1) 

H H 

(9.11 denlemine göre olu şurlar. 

Yap ı lış t : 

0.5-0.6 milimol karbonil bile ş iğ i 1 ml metanolde çözülür ve 1 ral a şa-
ğı daki reaktiften kat ılır. 50-60"deki banyosunda 1-2 dakika ı s ıtıhr. 
15-20 dakika soğumaya b ırak ılı r. Çok defa so ğumakla türev kendiliğ in-
oen ayrılır. Ayrılınazsa damla damla su ilâve edilebilir. Çökelek siizülür, 
a zı elk so ğulç etanolle y ıkanı r ve çoguıdukla su -I- etanol kar ışı mı ndan tek-
rar billurland ırdır. Eğ er etanolün kaynama noktas ında türevin çiizünür-
lüğü çok az ise asetik asit, etil asetat, kloroform veya dioksan da kullan ı -
labilir. 

Belirteç : 

a. 25 ml lik bir erlenmayerde 0.8 gr 2,4-dinitrofenilhidrazin'e 2 ral 
deriş ik siilfürik asit iiâve edilir. Bu karışı ma damla damla 3 mi su ilâve 
edilerek karış t ırdır. Sonra bu s ı cak çözeltiye 10 ml % 95'lik etanol ilâve 
edilir. 
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b. 0.5 gr 2,4-dinitrofenilhidrazini 15 ml metanolde çözüp buna 0.4 ınl 
6 N HC1 ilave edilir. Her iki çözeltidede de 1 ml de 40 mg reaktif bulunur. 

2. Semikarbazonlar 

R—CHO 	 R—CH:N—NILCO.NH2 (9.2) 

Semikarba.zonlar, sodyum asetatla tamponlanm ış  çözeltide,(9.2) 
denklemine göre olu şurlar. Ancak küçük moleküllü aldehidlerde reaksi-
yon yava ş tır. örne ğ in. semikarhazid ve formaldehid kar ışı mı  10 gün son-
ra bile billuri bir türev vermeyebilir. E ğ er sodyum asetat kullanılması  ih-
mal edilirse formaldehid ve semikarbazidin amorf bir kondenzaSyon ürü-
nü olu ş ur. Reaksiyonun tamamlanmas ı  amac ı  ile fazla ısı tmak da karı -
şı kl ıklara sebeb olabilir. En iyisi 5 karbonludan daba küçük aldehidler 
için semikarbazon y apmamakt ır. 

Ayrıca asimetrik karbonil bile ş iklerinden olu ş an semikarbazonlar 
iki stereoisomer ş ekilde olu ş abilirler. Is ıtmakla 'ilk olu ş an saf izonaer az 
da olsa ikinci ş ekle dönii şüp, karışı m teşkil ederek saf izomerin erime 
noktas ını  dü şürebilir. Böyle bir durumdan şüphelenildiğ inde bilinen ör-
nekle bir türev haz ı rlay ıp erime noktas ı nı  da. ayni cihazda ve ayni ı sıtma 
hı zını  kallan.arak tayin edecek k ı yaslama yapmak tavsiye edilmektedir. 

Yaptl ış t : 

Bir deney tüpünde 100 mg semikarbazidbidrokloriir, 150 mg sodyum 
asetat, 1 ml su ve 1 ml etan.ol kar ış tırıhr. Buna kat ı  ise 100 mg sıvı  ise 
0.1 nıl karbonil bileş iğ i ilave edilir. (Molar oran ş ekilde olmal ıdır: 3 
milimol semikarbazid hidroklorür, 2 ml su, 4 mlilimol sodyum asetat ve 
2.75 milimol karbonil bile ş iğ i.) Tüp 10 dakika 70 'de ısıtılır. 2 ml su ilave 
edilerek so ğutulur. Billurlar süzüliir ve 2 defa 1 ral su ile y ıkanır. Etanol, 

su veya metanol su karışı mından tekrar billurland ı rdır. Verim takri-
ben 80 mg d ır. 

3. Dimedon türevleri. 

Aldehidlerin k ısaca methon adile tan ınan dimetilsiklo heksandion ile 
reaksiyonunda bir mol aldehid önce iki mol rcaktifle kondenzasyona girer: 

...„C H2- C ON 	
J:1./2- ca\ Rı 	/C 0-CH2N, , . _ 

_I-4,20 	 C(1.8„) 

	

2 ( CH3 ), C 	 , C H + R -CH O --÷ ICH.) C 	CH-C- C 	,,/, 	i 2 
` NCH.- CO' 	 .., 2 	/ 	1 	""C. --H ' 

	

'...0 H2- C O 	H 	■ 	`-- 2 ı  2 
OH 

9 R, ;,-I 	9 
,c, ,t,. ı c., 

± 
C H — CO 	R 	CO — CH2\ 	 ((I ) 	H2C Ç 	Ç 	CH2 

	

* ı 	İ 	ı  
cH- c - c 	c (CH3 )2 +112° ---1-57-' 	I 	il 	li 	I . 

( C H3)2 C\ / 	ı 	'4, 	,,/ 	 C 	C 	C(CI'L ) 
CH?—00 	H 	1/4' ---'2 	

(CH3)2Cc, ,(3,/ 	r:/ 	J 2 
1 	 ı  N. 	ı  s. 
OH 	 H H 	H H 
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Bu sebebten ürün de aldehidin ad ında aldehid eki yerine (dimedon) 
eki getirilerek adland ırd ır. örne ğ in: Formaldimedon, asetaldin ıedon gi-
bi. Dimedon türevleri küçük moleküllü aldehidler içi ıı  2,4-dinitrofenil-

hidrazona tercih edilmelidir. 

Yap ı lışı  : 

Oran olarak 1 milimol aldehide kar şı lık 2.1 mol reaktif kullan ılır. 
Reaktif 3-4 ml % 50'lik sulu etanol veya metanolde çözülür. Karbonil bi-
leş iğ i ilave edilir ve takriben. 30 saniye kaynayacak kadar ı sı tı l ı r. 3-4 saat 
billarlanmaya b ırak ı l ır. Kristaller süzüldükten sonra minimum miktar-
da alkolde çözülüp bulan ıklık görülüneeye kadar su ilave edilerek tekrar 
kristallendirilir. 

Oktahidroksanten tiirevine çevirme: 

Birçok aldehidlerin dimedon türevleri halkalanarak oktahidroksan-
ten türevine dönü ş ebilir. Bunun içiıı  en iyi yol meton tiirevini asetik an-
hidrid veya çok az miktarda hidroklorik asit ihtiva eden alkolle ı s ıtmak-
tır. Bu i ş  takriben be ş  dakikada tamamlamr ve verim hemen hem.en kan-
titatiftir. Baz ı  hallerde aç ık ve halkal ı  türevlerin erime noktalar ı  birbiri-
ne yak ı rıdır. (15° kadar.) Bu gibi hallerde önce dimedon türevini elde et-
tikten sonra bunun erime noktas ını  tayin etmek, daha sonra bundan hal-
kah ksarıten türevini haz ırlamak gerekir. 

4. Aldehidlerin asitlere yükseltgenmesi. 

a- Permanganat n ıetodu. 

1 gr aldehidin. 10-20 ml sudaki süspansiyonuna birkaç damla % 10 
luk sodyum hidroksit kat ı ldıktan. sonra potasyum permanganatm suda-
ki doymu ş  çözeltisi ilave edilir. Kar ışı m ş iddetle çalkalanarak tamam ını n. 
belirli bir morlu ğ a gelmesi temin edilir. Ş imdi karışı m seyreltik sülfii-

rik asitle asitlendirilir. Ve indirgenme ürünü mangal ı  dioksit ve de ğ işme-

miş  permanganat tamamen mangan-2-sulfata dönü ş üneeye kadar sod-

yum bisülfit ilave edilir. Ayr ılan asit (yükselgenme ürünü) süzülerek ay-
rı lır ve su-aseton kar ışı mından tekrar billurland ırıhr. E ğer asit kendili-
ğinden ayrdmazsa eter veya kloroformla çekilerek ayr ı lır. 

b. Hidrojen peroksit metodu: 

250 ml lik bir balonda 10 ral % 5'lik sodyum hidroksit çözeltisi 15 
rul '3/0 3'lük hidrojen peroksitle kar ış tı rı lır. Karışı m 60-70°C ye kadar ı sı -

t ıhr. 015 gr aldehid ilave edilir. Kar ışı m çalkalanarak 15 dakika 65"de 
tutulur. E ğer aldehid çözünmüyorsa birkaç ml etan.ol ilave edilebilir. 5 
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mi daha hidrojen peroksit ilâve. edildikten sonra.kar ışı m 8-10 dakika da-
ha ıl ık tutulur. (65 °C civar ında) Karışı m asitlendirilir (Kongo kırm ı zısı ) 

ayrılan asit siizülür. 

Eğer asit suda çözünen bir asitse en iyisi çözeltiyi fenol ftaleine kar şı  
nötr yapt ıktan sonra kurulu ğa kadar buharla ştırmaktir. Asidin -sodyum 
tuzu bundan sonra uygun bir türeve 

9.3 ALKOLLER. 

Bu grubta türevleme bidroksil grubu yol ıı  ile yap ıldığı ndan genel 
olarak gözönüne al ınmalı dır. Yani alkoller, glikoller, polialkoller (poli 
hidroksi bileş ikleri) ve fenoller bir bütün olarak göz önüne ahnmaktad ır. 
Fenoller aromatik yap ıları  dolayısiyle ayrı  bir grup olarak tekrar ele al ı -

nacakt ır. 

Hidroksil grubu için tavsiye edilen türevler: 

a-naftil üretanlar 	nı-nitro feniluretanlar 

3,5-dinitrobenzoatlar 	o-nitrofenil uretanlar 

p-nitrobenzoatlar 	p-nitrofenil üretanlar 

3-nitroftalatlar 	 Antranilatlar 

Benzoatlar 	 Tritil eterleri 

p-toluensulfon atlar 	Ksantatlar 

.Asetatlar 	 S-benzil isotio iironyum türevleri 

p-nitrofenilasetatlar 	Karboksilik 	yükseltgeme 

p-klorofenil uretanlar 

Fenil uretanlar 

1. a-naftil üretanlar (fenil üretanlar) 

gr susuz alkol (veya fenol) kuru bir deney tüpüne konur ve bun.a 
0.5 mg a-naftil isosiyanat (veya fenil isosiyanat) Wave edilir (E ğer bir 
fenolün türevi yap ıllyorsa 2-3 damla susuz piridin veya trietil. amin 
katalizör olarak ilâve edilmelidir.) Reaksiyon kendili ğ inden ba.ş la ınazsa 
karışı m 5 dakika su banyosunda ı s ıtılı r. Daha sonra. tüp bir buz banyo-
sunda soğ utulurken ince bir bagetle çeperleri sürtülerek billurlan ına te ş -
vik edilir Ayrılan üretan 5 ml petrol eteri veya karbontetraklorürde çö-
zülür, s ıcak çözelti süzülür ve süzüntü bir buz banyosunda so ğutıilarak 
billurlandırıhr. Billurlar emilir ve bir ton tabakta kurutulur. (Yoksa bir-
kaç kat süzgeç kü ğı dında) 
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2. 3,5-dinitrobenzoatlar (p-nitrobenzoatlar) 

0.5 gr alkol (veya fenol) 5 ml kuru piridinde çözülürve 1.3 gr 3,5-di-
nitrobenzoil klorür veya (1 gr p-nitro-benzoil klorür) ilave edilir. 30 daki-
ka geri so ğutueu alt ında kaynat ı ldıktan sonra bir beherde bulunan 40 mi 
2 N sodyum hidroksit çözeltisine dökülür. "Ürünün kat ıdaş mas ı  için buz 
banyosunda soğutulıu.. (Bazan ya ğ  halinde ayr ıdı r.) Ayrılan ürün 10 ml N 
sodyum karbonatla karış t ırd ı r. (Bu bir y ıkamadır, bir bagetle iyice karış -
tırilmalıdır.) Süzülür ve elde edilen kat ı  ürün etanol, su -I-etanol, veya 
benzende ıa tekrar billurland ırıhr. 

3. Asetatlar 

R—OH + (CH3C0)20 CH3C0.0R. + CH3 COOH 

0.5 gr alkolde 0.5 susuz sodyum asetat ve 3 ml asetanhidrid ilave 
edilir. Karışı m 20 dakika kadar geri so ğutucu alt ı n.da kaynatd ın Bir be-
herdeki 20 mi suya dökülür ve bir kat ı  ürün ayrd ı ncaya kadar kar ış tırı - 

Süzüliir ve su ile iyice yıkanı r. Etanolden tekrar billurland ı rd ı r. 

4. 3-nitro ftalatlar, 

150 (> den düş ük kayayan alkoller için : 0.5 ml alkolle 0.4 gr 3-nitro-
ftalik anhidrid bir deney tiipünde geri so ğutucu alt ında kaynatd ı n Karı -
şı m tek fazl ı  olduktan sonra (çözünme:) ısıtmaya 5-10 dakika devam edi-
lir. Soğutulan kar ışı ma 5 ml su ilave edilir ve bütün kat ı  ürünün çözün-
ınesi için ı s ı tılır. E ğ er çözünme tam olmazsa 5-10 ml daha s ıcak su k ı s ı m 

kıs ı m ilave edilir ve tamam ı  çözünmü ş  ürün billurlaıamaya b ırakılır. Ba-
zan. ürün yağ  halinde ayr ı lı r. Bu durumda ya bir gece beklenmeli veya 
etanoi-su kar ışı mından tekrar billurland ırmaya çal ışı lmalıdır. Erime 
noktas ından emin olmak için billurland ı rma tekrarlann ı al ı dın 

150 ° den yüksek kaynayon alkoller için : 0.5 gr alkolle 0.4 gr 3-nit-
roftalik anhidrid kar ışı mı  3-5 ml toluende çözülür. Çözünmenin tamam-
lanması  için karışı m kaynatdın Çözünme tamamland ıktan sonra 15 da-
kika daha kaynatmaya devam edilir Toluen su trompu ile vakum yap ı -

larak uzaklas,t ırdır. Kalan kar ışı m iki defa 5 ml s ı cak su ite yıkanır. (ayır-
ma hunisinde) Geriye kalan ya ğ  % 95'lik alkolde çözülür ve kaynama 
sı caklığı na kadar Ismin.. Bu s ıcak çözelti berrak de ğ ilse süzülür. Bir bu-
tanıklık elde edilin.ceye kadar su ilave edilir ve bir iki damla aikolle bu-
lanıkbk giderildikten sonra billurlan ınava b ırak ılı r. (Baz ı  hallerde alkol 
su-karışı mı  yerine toluen de kullan ılabilir) 

5. p-nitrobenzoatlar. 

Hazırlanış ]. 3,5-dinitrobenzoatlarm 
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6. Karboksilli aside yükseltgeme. 

Uygun ş artlarda alkol numunesi karboksilli aside yüksetgenir ve 
e ğer asit kat ı  ise türev olarak kabul edilir. 

ı 0) 
RCH2OH 	-› RCOOH 

Yaph ş t : 

Büyücek bir tüpte 0.5 gr alkol 5 ml yükseltgen kar ışı mı  ile karışı -

m ın kırmı zı -turuncu rengi ye ş ile dönüncey e kadar geri so ğutucu alt ında 

kaynatıhr. Tekrar yükseltgen kar ışı mı  ilâvesiyle k ırmı zı -turuncu renk 
sabit kalıncaya kadar yükseltgemeye devam edilir. Çözelti so ğutulur. Te-
şekkül eden kat ı  ürün siizülür ve önce 2N sülfürik asitle sonra su ile iyice 
yıkanır. Yıkanmış  ürün sodyum karbonat çözeltisi ıı de çözülür, süzülür 

ve süzüntü 2N sülfürik asitle asitler ı dirilir. Ayrılan katı  siizülür, su ile 
yıkanır ve su veya etanolden tekrar billurland ırdır. 

Yükseltgen kar ışı m: Sodyum veya potasyum bikromatm 12 N sül-
fürik asitteki % 50'lik çözeltisi. 

7. Benzoatlar (polialkoller için) 

Glikol, gliserin ve diğ er polialkoller için benzoatlar en uygun türev-
lerden sayı lır. Şüphesiz bütün alkoller için benzoat türevleri haz ırlana-
bilirse de erime noktalar ı  çok düşük olaca ğı  içiıı  pek tavsiye edihnez. 
Polilddroksi bileş iıderi için ise daha önce verdi ğ imiz substitüe benzeat-
ların erime noktalar ı  arzu edilmeyecek kadar yüksek olabilir. 

Irapaışı  : 

	

Büyükçe bir tüpe 100 mg veya 3.damla 	ahmr Buna 0.5 
mi benzoil klorür ilâve edilir. Tüpü.n a ğ Z ına çok uyan bir sert lastik 
tıpa seçilir. 5 mi de % 10'1uk sodyum hidroksit çözeltisi ilâve edildikten 
sonra tüp kapat ılır ve I dakika ş iddetle çalkalamr. Sonra ara s ıra- çalka-
layarak kat ının ayr ı lmas ı  sağ latur. (5 dakika) So ğuk bir banyoda 30 da-
kika bekletilir. Bu s ırada ara s ıra çalkalanarak biiyük kütlelerin küçük 
parçalara ayr ı lması  temin edilir Gerekirse bir carn çubuk ta kullan ı lır. 
5 ml su kat ı l ı r süzülür ve siizgeç kâ ğı dında kurutulur. 

Polihidroksi bileş iklerinin benzoatlarm ın kristallenmesi çok defa 
yağ  ayrılmasmdan. iitürü güçlükler ç ı karabilir. Aş ağı daki gibi çalışı lırsa 
yağ  ayrılmas ının, önüne geçilebilir: 

Aşı  billuru. olacak kadar (takriben 5 mg) kat ı  ayırı n ı z ve geri kalan ı  
10 ml s ı cak etanolde çözünüz, sonra süzünüz. 5 mi su ilâve edip bas]] 
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olan bulanıklık kayboluncaya kadar tekrar ısıtınız, so ğutunuz ve ayır-
dığı nız aşı  billurları  ile a şı laymız. Tiipü 1-2 saat soğuk bir banyoda bek-
letiniz ve ayrılan Iıilluıları  süzünüz.,2-3 ml so ğukça su ile y ıkapruz ve 
kurumaya b ırak ınız. Verim 200-225 mg. 

Diğ er türevleme yönterrderi 	literatiir: 

Identification and detection of volatile aleohols and acids in biolo-
gieal materials: Fried ınann and Brook, J.Biol. Chem. 123, 161 (1938) 

Oxidation of alcohols to aldehydes and preparation of the 2,4-di-
nitrophehylhydrazones: Duke and Wirr ı an, Anal.Chem.20, 490 (1948) 

Acetats of tertiary alcohols: Spassow, Ber. 70, 1926 (1937) 

S, Benzylisothiouronium derivatiVes: Bair and Suter, J.Am.Chem 
Soc.64, 1978 (1942) ve Berge, Acta Cl ı im. Scand, 8, 427 (1954) 

Xanthates: Shupe, J.Assoc.Official A.gr.Chemists 25, 495 (1942) 

Whitmore an.d Lieber, Ind.Eng.Chem., A.nal.Ed. 7, 127 (1935) 

Trytyl ethers: Seikel aiid Huntress,..T.Am.Chem.Soc., 25, 495 ı,1942) 

ve Sobetay, Compt.rend. 203, 1164 (1936) 

Anthranilates, Staiger, J.Org .Chern., 18, 1427 ( I 953) 

9.4 AMIDLER VE MIDLER (ve Üreler) 

Bu grupta asetamid ve benzamid gibi substitüe olmam ış  amidler 

anilidler ve -.O- vep-toluididler gibi substitüe amidler, süksinimidler ve 
ftalimidler ve substitüe irnidler, birçok üre türevleri ve ureidler yer ahr. 
Bunlar için en iyi metod bile ş iğ i hidroliz etmek ve hidroliz ürünlerini te ş -

his etmektir. En çok tavsiye edilen türevleme yollar ı : 

Hidrolizleme ve hidroliz ürünlerinin türevlenmesi 

N-ksantylamidler (veya 9-açil amino ksantatlar) 

Cıva türevleri. 

Oksalatlar, 

N-Açil ftalimidler. 

p-Nitrobenzil türcvlerini l ı aznlamakt ı r. 

Azotta sübstiüe olmayan amidler için hidroliz sonunda asidi, azot-
ta substitüe olmu ş  amidler için hem asidi hem de amini türevlemek 
gerekir. 
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A ınidlerin baz ı lar ı  oksalik asitle te ş hise elveri ş li kararh .tuzlar ve-

rirler. Barbitüratlar p-nitrobenzoil brömiirle asidlerin p-nitro benzoil 

esterlerini ha.z ırlamadaki gibi bir reaksiyon.la N,N'-p-nitrobenzoil türev-

lerine çevrilebilirler. 

1. Ilidrolizleme. 

1- H20 -4- HC1 	RCOOH 

RCO NHR' Na0II RCOONa R'—N1-12 

Yap ı ltş z 

1 gr organik bilc ş iğ i 4 ml % 70'lik sülfürik asitle 30 dakika geri so-

ğutucu altı nda kaynatnnz. Sokuduktan sonra sodyum hidroksit çözeltisi 

ile bazik yap ı nız. Ayrılan baz ı  eterle çeldniz. Eteri buharla ş tırarak ser-

best baz ı  tekrar elde ediniz. (Su banyosu). Baz ı n te ş hisi ve türe-denmesi 

için Aminler Bölünı  6. s. 66 ve aş ağı ya bak ın ı z. 

Kalan sulu çözeltiyi hidroklorik asitle Kongo k ırmı zısma kar şı  asit-

lendiriniz. Herhangibir kat ı  ayrıhrsa süzünüz. Sudan billurland ınnız. 

Su yerine su +etanol kar ışı mı  veya sadece etanol de duruma göre al ına-

bilir. Asidi bölümdeki gibi te şhis ediniz. 

Eker sulu çözeltinin asitlendirilmesiyle hiçbir kat ı  ayrılmazsa çözel-

tiyi sodyum klorürle doyurup eterle çekiniz. Eteri uçurup kalan asicli 

karboksilli asitler bölümündeki gibi te şhis ,ediniz. 

Bazik hidrolizteme 

Bazla yap ılan hidroliz genellikle asitli olandan daha çabuktur. Kü-

çük bir destilasyon tiipür ı ün (veya balonunün) üstüne bir geri sokutucu 
tak ı lır ve yan hamsi]. da içinde 2 ml % 10'1uk hidroklorik asit çözeltisi 

bulunan. bir tüpe dald ırıhr. Balona 300 mg kadar amid ve 5 ml % 10'1uk 

sodyum hidroksit çözeltisi konur. 2 de kaynama ta şı  at ıldıktan sonra 

10-15 dakika hafifçe kaynatthr. Biraz so ğuduktan sonra geri soğutueu 

çıkarı lır yerine bir t ıpa tak ı lır ve tekrar ı sıtılarak aminin dcstillenmesi 

saklamr. Toplama kab ına 3 ml destilat geçinceye kadar ( ş imdi -toplu 

hacim 5 ml olur) destilasyona devam ediniz. Destilasyon tüpünde kalan ı  
asidin te şhisi için saklay ını z. 

Destilata 5 ınl % 101uk sodyum hidroksit ilave edip aç ığ a ç ıkan 

amini türev1emek üzere 0.2 gr benzensülfoklorür (veya ba şka bir reak-

tif) ilâve ederek çal ış maya devam edebilirsiniz. 
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Destilasyon kab ında kalan bazik art ık büyük bir tüpe aktar ıhr ve 
destilasyon kab ı  1-2 ml su ile çalkalanarak y ıkant ı  da tüpe al ınır. Bir 
damla fenolftalein ilâve edilerek seyreltik hidroklorik aSitle pe ınbe renk 
aç ı lı p kayboluucaya kadar asitlen.dirilir. Bundan sonra istenirse a şağı da 
asitler bölümündeki gibi p-nitrobenzoil türevi istenirse bir ba şka türevi 
haz ı rlamr. 

Güç hidrolizlenen amidler. 

Baz ı  açil substutüe am.idler, özellikle nitro ve halojen gruplar ı  ihti-
va edenler, hidrolize kar şı  çok dayarnkhd ır. Böyle durumlarda c'jc, 100'- 

lük fosforik asit kullan ı l ı r. Bunun için de 300-400 ın.g amide 1 gr 
fesforik asit ve 400 mg fosfor pentoksid kullan ılır.> arış un. çok küçük 

bir alevle takriben 1 saat geri so ğutueu altında kaynat ılır. Hidroliz ürün-
leri yukarda anlat ıldığı  gibi i ş lenir. 

2. N-Ksantilamidler veya 9-açilamino icsantatlar. 

Amidlerin ksanthidrolle reaksiyonu: 

O 

R — 	NH2 H2 0 

denklemine göre cerayan eder. N-substitüe amidler ve oksamid, trikloro 
asetamid ve salisilamid bu türevi vermezler. Vre derhal tiirevlendiğ i 
halde subüstite üreler ve üreidler (l ı arbitüratlar) yava ş  reaksiyona gir-
diklerinden 30-45 dakika ı s ıtmak gerekir. 

Yapth şı  : 

Takriben. 0,5 gr. ksantbidrol ml buzlu asetik asitle çözülür. E ğ er 
çözelti (ksanthidrolün kendini redoks etmesinden dolay ı) berrak de ğ ilse 
birkaç dakika bekletilir veya santrifiijlenir. estteki berrak çözelti temiz 
bir tüpe aktar ıhr. çözeltiye 0,5 gr amid ilâve edilir ve kar ışı m bir su 
banyosunda 20-30 dakika 85'C de ıs ıt ıhr. Soğuduktan sonra açil aminok-
santat bir siizgeç kkğı dında toplanır ve ( 2 k ı sı m dioksan+1 k ıs ı m Su) 
karışı m ı ndan kristallendirilir. 
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Baz ı  amidler asetik asitte çözünmezler. Bu takdirde reaksiyonda 
çözücü olarak 5 mi etanol + 2 ml buzlu aset asit + 3 ml su kar ışı nu 

3. ava türevleri. 

Zay ıf asidik 	dolay ı siyie amidler tuz te,kiline -yatk ındırlar. 

Cıva tuzlar ı  karaktcristik erime noktalar ı  olduğundan türev olarak kul-
lan ılabilir. 

2 RCONH2 + Hg0 (R—CONH2), Hg + 1120 

Yaptltst : 

Büyücek bir tüpe bir geri so ğutucu takı l ır. Tüpe 300 mg amid V C 

400 ling çok ince toz edilmi ş  cıva oksit ve 4 mi metanol konur. Kaynama 
ta şı  da ilive edilerek 30 dakika muntaza ınan kaynat ııhr. S ıcak kar ı s, ım 

emilir. Filtrat bir buz banyosunda 10-15 dakika so ğutulur. Ayrılan kat ı  
süzülür ve 1-2 mi so ğuk metanolle yıkan ır. Ürün 90-100 ıng d ır. 

4. N-açil ftaimidler. 

için: Evans ard Dehn, J.Am.Chem.Soc., 51, 3651 (1929) 

5. Oksalatlar. 

için: Oxalates of amides: McKenzie and Rawles, Ind.Eng.Chem. 
Anal.Ed.12, 737 (1940ra bakını z. 

6. p-Nitrobenzil türevleri. 

için: N,N'-p-nitrobenzyl barbiturates Castle and Poe, J.Am.Chem. 
Soc., 66 1440 (1944)'e bak ı nız. 

9.5 AMINLER. 

Aminlerden pek çok türev haz ırlamak mümkündür. Bunlar ın çoğu 
aminlerin açil veya aroil halojenürlerle reaksiyonundan do ğ an subs-

titiie amidier b) isosiyanatiarla reaksiyonundan elde edilen substitüe 
tio üreler c) asitlerle verdikleri tuzlard ır. 

Benzamidler, 	 2,4-dinitrofenil türevleri 

Benzensülfonamidler 	p-toluen sülfonamidier 

Fenil tioüreler, 	 Asetamidler 

Pikratlar 	 3-nitroftalimidler 
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Evaterner amonyum tuzlar ı  Tetrafenil hrotlar 

Pikramidler 	 Antrakinon sülfonik asidin amin 

Aril sülfonatlar 	 tuzlar ı  

ve daha pek çok amin türevleri haz ırlanabilir. 

1. Benzamidler (ve asetamidler) 

a) Açil veya aroil halojeniirlerden çok kullanilanlar asetil klorür ve 
benzoil kloriirdiir. Erime noktas ı nın daha yüksek olu şu nedeniyle ben-
zamid tiirevi tercih edilir. 

OH - 
R—N11, 	C61-15COC1 	C6H,CONH—R 	HC1 

Yup ı lışı  : 

Takrihen milimol aminin (0,6-1 ) ml % 101t ık sodyum hidroksit 

çözeltisindeki süspansiyonuna 2-3 milimol benzoil kloriiı  kısım kıs ım ve 

kuvvetle çalkal ı yarak ilâve edilir., Bu s ırada karışı m soğutulmalı dır. 
Takriben 5-10 dakika çalkalad ıktan sonra reaksiyon kar ışı mı  pH 8-0 

oluncaya kadar dikkatle nötrle ş tirilir (Oniversal indikator) Bu kuvvetli 
alkali vasatta k ı smen çözünmü ş  olan primer aminin türevinin ayr ılma-
sına temin eder. (R—NHCOC,115) Ayr ılan benzamid süzülür, su ile y ıka-
nır ve alkol+su kar ışı mından kristallendirilir. 

b, p-nitrobenzoil ve 3,5-dinitrobenzoil türevleri: 

Bunları  haz ırlan ı ak için. aroil kloriiı  2-3 ml kuru benzende 

buna amin ilâve edildikten sonra 1 n ı l ",„" 101uk sodyum hidroksitle 10- 

15 dakika çalkalamr. Benzenli çözeltiden benzenin uçurulmasiyle ham 

ürün ayrı lır. E ğ er sonuç tatminkar de ğ ilse gerekli miktarda aroil klorür 

ve amili 2 nal piridinle kar ış t ırd ır ve 30 dakika kaynatd ın N-suhstitüe 

p-nitro henzamidlerin ve 3,5-dinitrohenzamidlerin erime noktalar ı  200' 

C nin üzerinde oldu ğundan haz ırlanacak daha uygun türevler oldu ğu va- 
kit tavsiye edihnezler. 

2. Benzensülfonamidler. 

Benzen sulfoklorür de amin tiireyi yapmada belki en çok kullan ılan 
reaktiflerdendir. Aminlerin Elineber metodu ile s ı n ıfland ırdmas ı  bu 
usulle sulfon amidlerin te şekkülü sayesinde olur. 

SO2CI 	 SO2 N - R 

4. 	 <- 2 Naem NaCI + 2 H20 
R - 	+ 
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Yamit ş t : Bir deney tüpünde bulunan 0,2 ml. s ıv ı  amiri (veya e ş de-

'ger miktarda kat ı  amiri) üzerine 5 ml % NaOil çözeltisi ve 0,4 
ml benzen sulfokloriir ilâve edilir. Tiipün a ğ z ı  kapat ı l ı r N' C 3-5 dakika 
ş iddetle çalkalan ır. (çözeltinin hazik <oldu ğuna emia olniak için kontrol 
ediniz) Bütün benzen sulfoklorür reaksiyona' girdikten sonra çözelti so-
ğutulur. Eger kristal ayr ı lmas ı. görülmezse reaksiyon karLşı m ı  çok dik-

katle pH=6,0 oluncaya kadar 6 N hidroklorikasitle asitlendirilir. Taneli 
yapıdaki kristaller süzülür, su ile y ı kan ır ve su-alkol kar ışı m ı ndan kris-

tallendirilir. 

3. Tioüreler. 

Aminlerin isotiosiyanatlarla reaksiyonunoan substitüe tioüreler 
oluşur. 

C1-13(C.112), NH2 + C61-15NCS -› C6115—NHCSNII (CH,), C113 

Fenil iso tiosiyanat 	 fenil tio üre 

R—NH2 C611,NCS -› C61-15NHCSNII—R 

Amin 	 alkil, telifi tio üre 

Yap ı lıp : 1 milimol iso tio siyanatm 1-2 ml alkol ıdeki çözeltisi 1,1- 
1.3 ınilimol aminle kar ış tırılır ve 5-10 dakika geri so ğutucu altmda kay-
nat ılı r. S ıcak karışı ma daimi bir hulan ıkhk hasıl oluncaya kadar damla 
damla su ilâve edilir ve buz dolabına konur. Türev ekseriya ya ğ  halinde 
ayr ı labilir ve bir cam çubuk-la kab ın çeperlerine dikkatle sürtülerck kat ı-
laşı r. Ayrılan katı  ürün süzgeç kâ ğı tları  aras ında bast ırı larak, süratle 
kurutulur. Bilâhare 1-2 nal petrol eteriyie ektrakte edilir. Bir miktar 
ham ürün (a şdama) için sakianarak kalan ı  tekrar kristallendirmek üzere 
s ı cak alkolde çözülür, bulan ıneaya kadar su eklenir ve a şı  kristali at ıl ır 
ve kab ın iç çeperi bir cam çubukla ka şı yarak bilhı rlanmaya yard ım 
edilir. 

4. Pikratlar 

Bunlar da belirli erime noktalar ı  olan k ıymetli tiirevlerclir. 

Yaptl ış t : 

Numuneden_ (0,3-0,5),gr. 10 mi % 95'lik etanole ikiye edilir Çö-
zünme tam de ğ ilse karışı m doyınuş  bir çözelti elde edilinceye kadar çal-
kala= ve sonra süzülür. Süzüntü, pikrik asidin % 95'lik etanoldeki 
doymuş  çözeitisinin 10 ml sine ilLive edilir ve kaynay ıncaya kadar ısıtı - 
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lı r. Ağı r a ğı r soğum.ak üzere b ırakıl ır ve te ş ekkül eden sar ı  pikrat kristal-
len süzülerek alımr ve etanolden kristallendirilir. 

Baz ı  pikratlar, ıs ı t ıhnea patlay. Dikkat: 

5. Aminlerin tuzlar ı . 

Kvaterner amonyum tuzlart: 

Primer,segonder ve tersiy-er aminlerin bazl ık sabitleri Kb küçük dahi 
olsa tuz te ş ekkülü kolay-cl ır. meselâ. eterli çözeltilerinden kuru klortuhid-
rojen gaz ı  geçirmekle hidro klorürlcri elde edilir. Tuz te ş ekkülü daha 
çok tersiyer aminler için kullan ı lı r. (Aş ağı ya bakınız). 

Tersiyer. aminler için belki de en uygun tiirevler kuaterner an ı on - 
yum tuzland ı r. 

R3N 	CH3I -> (R3NCH3)± I- 

R3N 	C611,CH,C1 --> (R3N—CH2 Ğ 3H3)-F C1-- 

R3N 	CH,C3H3S03CH, -> [R,NCII,14 [CH3C6II,S03] 

Tersiyer aminlerin te şhisinde tiirev olarak halojen 	pikrik 
asidin, p .t °Inen sulfon asidin. ve  ki oro platinat asidinin tuzlan da kullan ı l ı r. 

a. Metil iyodürle tuzlar : 

0.5 gr aminle 0.5 ml metil iyodür kar ışı mı  bir deney tüpünde küçük 
bir alevle birkaç dakika ısıtı lır ve sonra bir buz banyosunda so ğutulur. 
Tüp süratli kristallendirmeyi temin için bir cam çubukla sünüliir. Ürün 
mutlak etil veya metil alkolden veya etil asetattan tekrar kristallendiri-
lerek safla ş tudır. 

b. klorür veya metil p-toluen sülfoada tuzlar : 

1 gr amin 2-3 gr benzil klorür veya metil p-toluen sulfonat'm 10 ml 
kuru benzendeki çözeltisine ilâve edilir. Çözelti 10-20 dakika kaynat ıhr 
ve so ğutulur. Ürün kendisini çözecek kadar (minumum miktarda) kay-
nar etanolde çözülür; bulamkl ık baş laymcaya kadar etil asetat ilâve edi-
lir ve karışı m soğutulur. Ürün süzülür ve ton taba ğa bast ınlarak süratle 
kurutulur. Derhal erime noktas ı  tayin edilir 

c. Kloroplatinatlar : 

Yapilt ş t : 

0,5 gr aminin 10 ml 	10'1uk hidroklorik. asitteki çözeltisinde ya- 
va şca çalkalayarak. 10 ml % 25'lik sulu kloroplatinli asit çözeltisi kat ı - 
l ır. (112PtC13 6H20) ayr ılan bilüri kloroplatinat süzgeç kü ğı dında topla- 
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nır ve % 10'1uk hidroklorik asitle y ııkanır. 1 damla deri ş ik hidroklorik 
asit ihtiva eden etanolden tekrar kristallendirilir. Kloroplatinatlara metal 
spatülle dokimulmamal ıdır, aksi takdirde, Metalik platin ayr ılı r. 

6. Nitroso bile ş ikleri 

Baz ı  muayyen N,N dialiçil anilinler nitröz asitle p.nitroso türevleri 
vermek flzere reaksiyona görer. 

         

R 2 N 4, MONO 

 

R N NO + H20 

 

Yaptlt şı  : 

2 gr amin 20 mi % 10'1uk hidroklorik asitle çözülür, ve çözelti bir 
dondurucu kanşmıla soğ utulur. 1,5 gr NaNO2'in 2 ml sudaki çözeitisi 
kuvvetle karış tırılarak yava ş  yava ş  soğuk karışı ma ilâve edilir Kanşı m 

en sonda 15 dakika buz banyosunda bekletilir ve nitroso hid-
roklorürü bir süzgeçte toplan ır. 

Elde edilen sar ı  kristaller 3 mi su ile kar ış tırılarak bir buz banyosu-
ua yerleş tirilir. So ğuk karışı ma alkali oluncaya kadar seyreltik NaOH 
çözehisi ilâve edilir. Açığ a ç ıkan yeş il nitroso bide ş iğ i eterle çekilir ve eteri 
buharlaş tınhr. Nitroso bile ş iği parlak yeş il kristaller halinde toplan ır ve 
süzgeç kâ ğı dı  üzerinde kurutulur. 

7. 3-nitro ftalimidler için : 

Alexander and MeElvain, Am.Chem.Soc., 60 2285 (1938) 

8. Pikramitler için : 

Linke et al. Ber., 65 1282 (1932) 

9. Tetrafenil boratlar için : 

Tetraphenylborates of amines, Crane, Anal. Chem., 28 1794 
(1956) ya bakuuz. 

9.6. AMINOASITLER 

N-açil veya N-aroil türevleri. 

R—COCI 4-1-12N—CHR—COOH ---> R—CO—NH—CHR--COOH 1-HC1 

Türev hazulamada a ş a‘ğı daki klorürler kullan ılır: Asetil, forma, 
benzoil, 3,5-dinitro benzoil, beuzensulfo, p.toluensulfo, p.naftalin 
ve 4, nin() toluen 2-sulfoklorürler. 
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9.7. ASETALLER 

Asetaller içi ıı  tavsiye edilen türev ş ekli önce asetaii aldehid ve alko-
le hidrolizlemek daha sonra bunlar ın türevlerinihaz ı rlamaktır. 

R—CH (OR'), 11,0 	RCHO 4- 2 Wöll 

Yapili ş z : 

0.5 gr asetal 5 ml N hidroklmik'aSitle 30 dakika geri sogutueu alt ın-
da kaynathır. E ğ er sorıunda çözelti ho ın.ojen olursa iki kı sma ayrılır. 
Birincide aldehid 2,4-dinitrofenilhidrazon olarak, ikincide alkol ksantat 
ş eldinde çöktilrüliir ve te şhisi yapılır. 

a. Birinci kısma 7 gr kat ı  potasyum hidroksit ilâve edip 40 "ye ka-
dar soğutunuz. Karışı m bir ayırma hunisine aktard ır ve 3 ml karbon 

sülfür ve 3 ml aseton ilâve edilir. önce dikkatle kar ış tırıhr ve ardından 
15 dakika kuvvetle çalkalamr. Duralmaya b ırakılır. Alttaki tabaka ay-
rıhr ve kalan çözelti bir hunideki cam pamu ğundan süzülür. Süzüntü-
den ksantat eterle çöktiirülür ve etanolden tekrar billurland ırıhr. 

b. Ikinci kı sımdan aldehidhr Bölüm 9. $.3 teki ş ekilde çalışı larak 

2,4-dinitrofenil hidrazon şeklinde çöktüriiiür. 

9.8. ASITLER (KARBOKSILLI ASITLER) 

Karboksilli asitler için. pek çok türev yap ılabilir. Bunlardan bir kıs-

mı  aş ağı da verilmi ş tir. 

*Amidler 	 fenasil türevleri 	Mentil esterler 

*Anilidler 	 Fenilhidrazonyum tuzlar ı  HidraZidler 

*p-bromoanilidler 	*p-bromofenasil esterler Difenil amidler 

*p-toluididler 	Benzilamonyum tuzlan Ilidroksamik asitler 

*p-nitrobenzil esterler *a-naftil amidler 	2,4-dinitrofenilhidrazidler 

(*) iş aretli olanlar en çok kullanılan ve tavsiye edilen türevlerdir. 

1. Karboksilli asitlerin anilid, p-toluidid ve diger substitüe amidleri 

NH3 
SOCl2 	 -> R—CO.NH2 

RC0011 	RCOC1 	C611,NH2 
	 --> R—CO.N H.C611, 
p—CH3—C,H,NH, 
	 > R—CO.NH.C6H4p—CH, 
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Denklemlerden görüldüğü gibi asid önce 	kloriirle asit klorürü- 
ne çe-vrilmekte sonra da amin veya amonyakla etkile ş tirilerek amide dö-
nüş türülmektedir. Baz ı  hallerde karboksilli asidlerin. arainle direkt re-
aksiyonu mümkünse de bu yol daha güvenilir yoldur. Direkt amidle ş me 

küçük moleküllü yağ  asitlerinin toluididlerine uygulanabilir. 

Yapdt ş t : 

Asid klorürleri haz ırlamak için 1 milimol asit 1.1 ınilimol saf tionilk-
lorürle bir geri so ğ utucu alt ında 30 dakika ı s ı tıhr. (70-78'de) E ğ er asit 
su ihtiva ediyorsa bu i ş lemden önce sodyum karbonatla nötrle ş tirilir. 
Niitral çözelti küçük bir haeme ininceye kadar buharla ş tml ır sonra reak-
siyon. tübüne alınır ve orada kurulu ğ a kadar buharld ş tırıhr. Ba durum-
da tionil klorür miktar ı  da biraz ço ğaltd ır. (1 milimol aside 1.3 milixrı ol 
tionil klorür) E ğer kullan ı lan asit doymam ıs ise ay talan HC1 ile doyma-
m ış  bağ ların reaksiyoua girmesi tehlikesi vard ı r. Bu tehlikeyi mümkün 
nı.ertebe önlemek için, asit önce mutlak benzende çözülür sonra tionil 
kloriir ilave edilir. 

Asit k'oriiıiinün teş ekkiilii tamamland ıktan sonra e şdeğ er mikta-
rın iki kat ı  aminin (anilin, p-toluidin v.b.) 10 ml mutlak benzendeki çö-
zeltisi balona ilave edilir. (yak ı nda bek olmamalı .) ve tekrar geri so ğu-
tucu takılarak 15 dakika geri so ğutueu alt ında kaynat ıhr. Soğuyan kar ı -
şı m bir ayırma hunisine aktar ı l ır. Balonda kalanlar 3-4. ml su ile ay ırma 
hunisine al ınır. Çöziinıneyen bir art ık varsa 1 ml alkolle çalkalamp o da 
ilâve Ş imdi karışı mdaki değ işmemiş  anlin 3 ml 1.2 N hidroklorik 
asitle, değ iş memiş  asit 3 ml % 5'lik NaOH ile çekilin Benzenli çözelti 3 
ml su ile yıkandıktan sonra küçük bir kalsiyum klorür üzerinde kurutu- 

Benzenli çözeltiden benzenin buharlasmas ı  sıras ında ayr ı lan amid 
oldukça saft ır. Ham substitüe araid (anilid, p toluidid, p bromanilid) 
etanolden veya su-etanol kar ışı mı ndan billurland ırı lı r. 

2. Karboksilli asitlerin katz. esterleri : 

En çok tavsiye edilenleri p-nitrobenzil ve fen.asil esterleridir. 

R- COONa+ 02N-0-CH2C1 	 - COO - CH2C-NO2 NaCt 

R - COONa • 10, C-CH2.CI 	> R - COO - CH - C 11+NaCI 
2 	ıı  

O 	 O 
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Bn reaksiyon.un acemiler taraf ından uygulanması  büyiik dikkat is-

ter. Çünkü bütün fenasil hatojeniirler göz ya ş artıcıdı rlar ve ayr ıca deriye 

temas ettiklerinde yan ık gibi su toplamasma sebep olurlar. Billurlanm ış  
haldeki esterler de ellenirse (belki de üzerinde yap ış mış  bulunan eser 

naiktardaki halojenürden ötürü) yine ka şıntıya benzer b ıir rahatsızlık 

verir. Bununla beraber asit sulu çözeltiden. kolayl ıkla elde edilip saflaş -

tırılamadığı  zaman p-nitrobenzil ve fenasil esterleri'türev olarak çok 
kıymetlidir; örne ğ in küçük moleküllü kaboksilli asitleriıı  esterlerinin 
hidrolizi sonucu sulu çözeltide kalan asitten türev yap ınak gere.ktiğ inde. 

Yaptl ış t 

1 milimol karboksilli asid % 5'lik sodyum hidroksitle nötrle ş tirile-

rek (veya °,/,, 5'lik sodyum karbonatla) sodyum tuzuna çevrilir. Sonra 
0.9 milimol halojeniirlin 5-8 nal alkoldeki çözeltisiyle 60-75 dakika ı s ıtı -
hr. lIalojenürün a şı rısım kullanmaktan sak ınmalid ır. Çülkü esterden 
kolay uzakla ş tırılamaz. Kaynama s ırasmda reaksiyon kab ına bir kayna-
ma ta şı  atılmal ı  ve ısıtma seri soğutueu. alt ında yap ılmal ıdır. Soğuma 
s ıırasmda reaksiyon kab ı  bir cana çubukla sürtülmelidir. 20 dakika sonra 
ester süzülür ve 4 ml % 5'lik sodyum karbonatla y ıkanır. Iki defa da 
4 er nal su ile yıkad ıktan sonra 8-10 nal s-teak alkolde çözülüp süzülür. Sü-
ziintiiye bulanıklık oluncaya kadar damla danala su ilâve edilir ve bula-
nıkl ık açalıncaya kadar ı s ıtıhr. Soğutulur ve bir cam çubukla kabm ke-
narlarma sürtülerek a şı rı  doysualuk önlenir. 

3. Hidrazidler için: Hanus and Vorishek, Collection Czechoslov., 
Chem. Commun 1, 223 (1929) ve Kyame et al. .1..Am..0il Chemists' Soc.24 
332(1947). 

4. Hidroksamik asitler için: Inoue, Noda et al., J.Agr.Chem.Soc. 
Japan 23, 294, 368 (1950). 

5. Mentil esterler için: Brauns, J.Am.Chem.Soc. 42, 1478 (1920). 

6. Fenil hidrazonyum tuzlan için: Stempem. and Schaffel, J.Am. 
Chem. Soc., 64, 470(1942). 

7. Nötralleşme e şdeğ eri : 

Asitlerin nötralle şme e ş değerinin. tayin edilmesi de onlar ın te şhisin-
de önemli bir ipucudur. Burada tayin edilen asidin veya asitli 
eş değer tart ı sıdır. 

Yap ı lış t : E ğer numune s ıvı  ise daras ı  alınmış  bir damlal ı kl ı  ş iş eye 
bir miktar alı nı r ve tartıhr. Ş imdi birkaç damla numune bir erlene al ınır 

245 



ve ş iş e tekrar tart ıhr. İki tartı  arasındaki fark erlene alman n.umunenin 
ağı rlığı n ı  verir. Eker numune hissedilir ölçüde uçueu ise numune kon-
madan önce erlene bir çözücü (su, alkol, veya çözünürlü ğüne göre su-al-
kol karışı ma) konması  iyi olur. Böylece buharla şı na yava ş lamış  olacaktır. 

Numune kat ı  ise 100-300 mg kadar bir miktar hassas tart ımı  125- 
250 ral lik bir erlene alunr. 25-30 mi su, alkol veya maddenin çözünlirlü-
güne göre bu çözüeülerin kar ışı mı  ilâve edilir. 

Edene indikatör olarak fenolftalein damlat ıhr ye 0.1 N ayarl ı  sod-
yum hidroksit çözeltisi ile titre edilir. Bile ş iğ in nötralle ş me ekivalant ı  
(eşdeğ eri) a ş ağı daki' formüle göre hesaplamr. 

numunenin gram olarak a ğı rlı k*" x 1000 
N. E. = 	  

Na.011 x NaOH'ın normalitesi 

Bu formül ş öyle de yazılabilir: 

miligram olarak numunenin ağı rlığı  
N. E• 

NaOH'ın miliekivalant ı  

9.9. ENOLLER 

Enoller dengede daima mevcut bulunan. keto şekli üzerinden türev-
lendirilir. örne ğ in semikarbazonlar: 

R—C=CHR' .-.<-._. R—C—CH2R' -I- NH—NH2 --> R—C—CH,11' 
I İ  
OH 	 C=0 	 4—NH 

I 	 I 
N112 	 C.--- O 

İ  
NH2 

R—C=CHR' R—C—CH2R' 2,4—(NO2)2C3H3NH—NH2 ---> 

1:11 

R 
02 N 	 -CH2 - Ri 

NO2 
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Yap ı lzşı  : 

için 9.2 Aldellidier veya 9.17 Ketonlar bölümüne bak ınız. 

9.10. ESTERLER 

Esterier için a ş ağı daki türevler 

1) Hidrolizleyerek asit ve alkol komponentlerinin tiirevlerini yap-
mak. 

2) N-benzila ınid. 

3) p-toluidid. 

4) Anilid. 

5) 3.5 Dinitro benzoat. 

6) Hidrazid. 

7) Sabuniaş ma e ş değ erinin tayinide türev gibi değ erli olabilir. 

Binalardan en çok tavsiye edilenleri 1,2 ve 5 6'd ır. 

1: Esterlerin hidrolizi Bölüm 6 daki gibi yap ı lır. 

2. N- Bettzilamidler 

R—COOR` C6H,CH2NH2, R—CO—NH—CH2C6H, R'OH 

R'. Metil veya etil ise reaksiyon çok kolay yürür. Bu bak ımdan 
daha yüksek alkollerin esterlerini önceden, m.etil esterine çevi ıTaekte fay-
da vardır. 

CH3ON a 
R—COOR' CH3OH 	ı  R COOCH3 R'OH 

Yap ı.hş t : 

Bir deney tiipüne 100 mg toz edilmi ş  a ınonyum. klorür, 1 mi s ıvı  es-
ter veya 1 gr kat ı  ester 3 ml benzilamin ve küçük bir kaynama ta şı  ko-
nur. Üzerine bir mikro  geri soğ atueu takılarak 1 saat hafif hafif kaynat ı -
lır. Soğuduktan sonra reaksiyon kan şı mı  değ iş memiş  henzilamini uzak-
laştırmak için su ile yıkanır. 

Çok kere kristalizasyonu te şvik için çok az miktarda seyreltik hid-
roklorik asit Wave edilir. Bazan de ğiş memiş  esterin meveudiyeti billûr-
lanmayı  önleyebilir. Bu takdirde çözeltiyi birkaç dakika su ile bir 
kapsülde kaynatarak esteri uçurmak tavsiye edilir. 
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Numunenin a ğı rlığı  x  1000 
S.E=-- 

(Alkalinin. ml  si x N.F)-(asidin ml. si x N.F) 

Sabunla ş ma e ş değ eri. 

Norrnalite faktörü. 

ALKOLLÜ SODYUIVI HIDROKS İ T 1VIETODU: 

, 	Alkollü NaOH çözeltisinin haz ırlanmas ı : 

8 gr. Sody ınn 250 ml. saf etanolde çözüldükten. sonra içine 25 nal. 
su kat ıl ır. Bu çözelti, daha önce ayarlannu ş  0,25 N HCI çözeltisi veya 
hassas tartdm ış  saf potasy- ıı.rn asit ftalat ile titre edilerek ayarlan ı r. 
Esterin Sabunla ş t ırdması : 

Küçük bir pipeti olan bir tart ı  kab ına], içine ester konur ve pipet 'ile 
birlikte tartd ı r. Tart ı mdan sonra 0,2-0,4 gram ester pipet yard ımıyla 
150 nı llik bir erlenmayere al ınır. Tart ı  kab ı  tekrar tart ıhr. Ağı rlıktaki 
azalma erlendeki esterin a ğı rlı i)."-,inı  verir. 'Yukar ıda bahsedilen alkollü 
NaOH çözeltisinden 15 ml. bir büret yard ım ı yla edene bo ş altı l ır. Bun-
dan sonra erlen, dikkatle temizlemni ş  bir lastik t ıpayla (daha iyisi ro-
dajlı  bağ lant ıyla) geri so ğutucuya tesbit edilir ve 75 - 90 dakika kadar 
geri sokutucu alt ında hafifçe ı s ı tılır. Bu sürenin sonunda so ğumaya ter-
kedilir. Biraz so ğuduktan sonra erlen so ğutueudan ayr ılır ve lastik t ı -
payla soğutneu "yakama suyu erlenin içine akacak ş ekilde" y- ıkamr. lki 
damla fenol ftalein çözeltisi ilâve edildikten sonra fazla baz (hidrolizde 
hareanmayan baz) 0,25 N HC1 ile titre Dönüm noktasmda çözelti-
nin rengi solıı k pembe olraand ır. Fakat fenol ftalein renksiz oluncaya ka-
dar titrasyona devam edip sonra orijinal bazla tekrar titre etmek daha 
iyi sonuç verir. 

Not: Doğru bir sabunla ş ma eş değeri elde edebihnek için ester saf 
ve susuz olmalıdır. Ayrıca aş ağı daki hususlarm da unut ıd ınaması  gere-
kir. 

1- Alkollü sodyum hidroksit çözeltisi kullanmadan hemen önce 
ayarlanmal ıdır. 

2- Standart çözeltiler mutlaka büret yard ımı  ile ilâve edilmeli ko-
laylık olsun diye pipet kullanilmamalıdır. 

3- Bağ lant ıda mantar'kullandmamal ı  eğer rodajl ı  cihaz yoksa las-
tik t ıpalar önce seyreltik alkali ile ıs ıt ılıp sonra damrt ık su ile 
yıkanarak kullan ılmalıdı r. 
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