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ÖNSÖZ 

Bu 1,:it ı p , A.Ü.F.F. Kimya bölümünde Lisans Üstü dersi olarak 

vermekte oldu ğum "Organik Kimyada Araş tı rma Teknikleri" ders 
notlar ı n ı n yeniden düzenlenmesiyle haz ı rlanm ış t ır. Organik kimyac ı  
olsun veya olmas ın, organik sentez yapmak zorunlulu ğu içinde olan 

herkesin karşı laşabileceğ i sorunlara çözüm k ılavuzu niteliğ inde bir 

kaynak eksikliğ i görülerek, bu boş luğu dolduracak ilk Türkçe Kitap 

olmas ı  dolay ıs ıyla baz ı  konularda ayr ı nt ıya girilmiş , digerlerinde ise yol 

gösterici bilgiler verilmi ş tir. 

Kitapta aç ı klanan teknikler, uluslararas ı  düzeyde en ileri organik 

sentez laberatuvarlar ında da uygulanmakta olup özellikle • genç 

araş t ırmac ı lar ı n daha iyi yeti şmelerine katk ı  sağ layacakt ır. Bu tekniklerin 

çoğunu doktora öncesi, doktora ve doktora sonras ı  çal ış malarında 

bizzat uygulayarak ö ğ renme şans ı m olmuştur; karşı laş tığı m güçlüklerin, 

yeni yetişenlerin de ba şı n ı  ağntmamas ı  için çözüm olabilecek önerilere 

yer verilmi ş tir. 

Kitaptan daha kolay yararlan ılabilmesi için ayr ınt ı l ı  alt bölümleme 

yap ılm ış , kitab ın sonunda Çizelgeler ve Ş ekiller Dizini verilerek aran ılan 

konunun kolayca bulunabilmesine özen gösterilmi ş tir. 

Kitab ır: haz ırlanmas ında yararlan ı lan başlı ca kaynaklar giri ş  
bölümü sonunda verilmiş , diğ er kaynaklar ilgili bölümlerin sonuna 

al ınm ış t ır. 

"İyi bir organik kirnyac ı" olabilme gayretlerimde yard ımlar ı n ı  
gördüğüm değerli Hocalar ı m Prof. Dr. Ender Erdik (A.Ü.F.F.) Prof. Dr. 

Ei.ichi Negishi (Purdue Univ., ABD) ve Prof. Dr. Siegfird Hünig'e 

(Würzburg Univ., Almanya) te ş ekkür etmek benim için bir vefa 

borcudur. 

Kitab ı r_ yaz ımın ı  titiz bir çal ış mayla gerçekle ş tiren Ve-ga Ltd. 

Ş ti.'den Melda Hamidi ve Nalan Ta şköprü'ye kitab ı n bas ı m ın ı  sağ layan 

A.Ü. Fen Fakültesi Dekanl ığı 'na ve emeğ i geçenlere te şekkür ederim. 



Ayr ı ca ve özellikle, kitap çal ış malar ı  s ı ras ında s ızlanmadan ve 
sab ırla deste ğ ini gördüğüm eş im ve çocuklar ım da candan teş ekkürü 
hak etmiş lerdir. 

Değerli hocalar ım, meslekta ş larım ve genç karde ş lerimizden 
gelecek ele ş tiri ve önerileri kitab ı n bundan sonraki bask ı larında 
değ erlendirmekten zevk duyacag ım. 

Bütün Organik Sentezyolcular ına hay ırl ı  olmas ı  dileğ iyle... 

Ankara, Kas ım 1998 	 Mehmet AY 
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BÖLÜM 1 

GIRIŞ  

Ticari olarak temin edilemeyen veya yeni organik bile ş iklerin 

kullan ı ldığı  herhangi bir ara ş t ı rman ın başarı l ı  olabilmesi böyle 

bileş iklerin sentezlerinin yap ılabilmesine zaman ayr ı l ıp özen 

gösterilmesine bağ l ı  olacakt ır. Organik bileş iklerin haz ırlanmas ı  sadece 
organik kimyac ı ları , hatta kimyac ılar ı  ilgilendiren bir konu olmay ıp ister 

"uygulamal ı " ister "akademik" amaçl ı  olsun birçok bilimsel ara ş t ırmada 

belirleyici unsur olabilmektedir. Bu nedenle organik madde sentezi 

yapmak zorunda kalabileceklerin listesine üniversite veya sanayide 

çal ış an biyokimyac ı , biyolog, genetik mühendisi, polimerci, malzeme 

bilimcisi, eczac ı , tarım kimyac ıs ı , ve diğer yükte hafif pahada a ğı r 

kimyasallar ı  (fine chemicals) üretme gayretindeki herkesi ekleyebiliriz. 

Organik kimyada lisans üstü eğ itime yeni baş layan bir öğ rencinin 

başarı l ı  bir organik sentezci olarak yeti ştirilme gereğ i vardır. Organik 

sentezde kullan ılan teknikler, yöntemler ve reaktifler haddinden fazla 

olmas ına rağmen her y ıl yenileri eklenmekte olup çoğunun özel 

koşullar ve dikkat gerektiren i ş lem basamaklar ından oluş mas ı  
dolayısıyla, lisans düzeyinde verilen eğ itimle bir kimyac ın ın araş t ırma 

laboratuvarlar ında karşı laşabileceğ i bütün durumlara haz ırlanabilmesi 

gerçekçi bir beklenti olmayacakt ı r. Hatta uzman olmayan birisinin bile 

çoğu modern teknikler ve reaktiflere al ış k ın olmamas ı  normaldir. 

Modern yöntemlerin kullan ıldığı  bir reaksiyonun organik kimyada 

araşt ırmaya yeni başlayan bir lisansüstü öğ rencisi veya uzman olmayan 

bir araş t ır ıc ı  tarafından başarı  ile yürütülebilmesi gerekli önlemler al ınıp 

uygun deneysel iş lemler yerine getirilirse pekala mümkündür. 

Bunların çoğu yayg ın kabul gören nisbeten kolay olan genel 

teknikler ve kullan ılan reaktiflerin özellikleri hakk ında bilgilerden 

oluş ur. Buna rağmen yine de zorlanacaklar ı  söylenebilir. 
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Bu kitab ın haz ı rlanmas ındaki amaç, hem organik kimyada 

araşt ırmaya yeni ba ş layan öğ rencilere hem de uzman olan veya 

olmayanlara da birçok en geli ş miş  organik sentez kimyas ı  araş t ırma 

laboratuvarlar ında uygulanan organik sentezin pratik yönleri hakk ında, 

baz ı  konularda ayr ınt ıya girerek faydal ı  bilgiler sunmakt ır. Her ara ş t ırma 

grubunun kendine özgü gereksinim ve düzenlemeleri olaca ğı  aş ikar 

olmakla beraber temel ilkelerde genel olarak bir farkl ı l ık 

beklenmemelidir. 

Bu kitapta yap ılmaya çal ışı lan yöntemler ve teknikler hakk ında 

geniş  bir tarama bilgisi aktarmak yerine modern organik sentezde 

yayg ın olarak kullanılan ve temel tekniklerin uyguland ığı  reaksiyonlar ı n 

başar ıyla yürütülmesinde yol gösterici olabilmektedir. 

Ş imdiye kadar edindigimiz izlenimlere göre ara şt ırmac ıya yeni 

birş eyler bulabilme yetene ğ ini geliş tirme ş ans ı n ı  da veren organik 

sentez çal ış mas ı  hem heyecan verici hem de tatmin edici olabilmektedir. 

Bu kitapla organik sentez kimyas ındaki yeteneklerini 

geliş tirebilmiş  araş t ırmac ılar ın sayıs ının artmasına yararl ı  olunabilirse 

emekler boşa gitmeyecektir. 

KAYNAKLAR 

1. Advanced Practical Organic Chemistry, J. Leonard; B. Lygo; G. 

Procter, 2. bask ı , 1995, Chapman 8r Hall. 

2. Vogel's Textbook of Practical O ıganic Chemistry, 5. bask ı , 1991, 

Longman Group Ltd. 

3. The Chemist's Ready Reference Handbook; G. J. Shuger; J.A. Dean, 

1990, Mc Graw-Hill. 

4. Denel Organik Kimya, Red. E. Erdik, 2. bask ı , 1997, A.Ü.F.F. 
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BÖLÜM 2 

ÖNCE GÜVENLIK 

2.1 Sorumluluk Sizindir 

Bu bölümde laboratuvar güvenli ğ i ile ilgili baz ı  genel ilkelerden 

bahsedilecektir. Her zaman ciddi kazalar ve üzücü sonuçlar do ğ abilecek 

tehlikeli çal ış ma alanlar ı  olan Kimya Laboratuvarlar ında kazas ı z-belas ı z, 

sağ -salim çal ış abilmek için tehlike kaynaklar ın ı  bilerek ve güvenlik 

önlemlerine özen göstererek çal ış mak "önce can, sonra canan" misali 

sizin sorumluluğ unu zdur. 

Çal ış man ı zla ilgili tehlikeler konusunda dan ış man ın ız sizi uyarmak 

zorundad ır, ancak "danışan dağ lar aşm ış, danış mayan düz yolda 

şaşm ış " atasözü ak ıldan ç ıkar ılmadan, emin olunmayan her konuda 

dan ış man veya güvenlik sorumlusuna dan ış mak, sizin ve çal ış ma 

arkadaş larını z ın güvenliğ ini tehlikeye atmaman ı z için ş artt ır. 

2.1.1 Güvenli çaliş abiknenin bazı  genel ilkeleri 

1. Riske at ılmadan dikkatli çal ışı nız 

Bunun için her zaman koruyucu gözlük takmak, asla yaln ı z 

çal ış mamak, titiz ve acele etmeden çal ış mak gibi genel ilkelere 

uyulmal ıdı r. 

2. Doğabilecek tehlikeleri bir reaksiyona ba ş lamadan 

önce belirleyiniz 

Yeni kullan ılacak kimyasallar veya düzeneklerden gelebilecek 

tehlikelere kar şı  önceden gerekli tedbirleri al ın ı z. 

3. Kazalar ve ilk yard ım iş lemlerini öğreniniz 

Bir kaza an ında eli ayağı  birbirine dola şmadan ilk müdahalenin 

yap ılabilmesi için yang ın söndürme ve ilk yard ım iş lem ve gereçlerini 

uygulamay ı  bilmeli ve eğ itilmiş  elemanlardan yard ım isteyebilmelidir. 
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2.2 Güvenli Çalış ma Alış kanlığı  

Burada güvenlik mevzuat ı n ı  tart ış acak değ iliz, ancak baz ı  temel 
kurallar ın hat ırlat ı lmas ı  gereklidir. 

- Asla tek ba şı na çal ışı lmamal ı , 

- Uygun koruma gözlüğü tak ı lmal ı , 

- Pamuklu kumaştan beyaz laboratuvar önlü ğ ü giyilmeli, 

- Eldiven, yüz maskesi veya güvenlik perdesi kullan ılmal ı , 

- Asla yemek-içmek, sigara kullanmak dü şünülmemeli, 

- Güvenli ve kararl ı  bir h ı zda çal ışı lmal ı , 

Çal ış ma masas ı  ve laboratuvar temiz ve düzenli tutulmal ı , 

- Al ış kanl ıklar kurallar ı  hiçe saymaya dönü ştürülmemeli, 

- Güvenlik gereçlerinin yeri ve kullan ım ı  öğ renilmiş  olmal ıd ır. 

Özel tehlike kaynaklar ına karşı  ise şunlara uyulmal ıdı r. 

- Madde veya malzemeden dogabilecek tehlikeler belirlenmeli, 

- Kaza öncesi veya sonras ı  yap ılacaklardan emin olunmal ı , 

- Kimyasallar aç ıkça etiketlenmi ş  kaplarda saklanmal ı , 

Çözücüler ve tehlikeli maddelerin depolanma kurallar ına 

uymal ı , 

- At ık kimyasallar güvenli şekilde yok edilmeli, 

- Organik bile ş ikler asla lavaboya dökülmemelidir. 

2.3 Yaygın Tehlike Kaynakları  

Birçok bileş iğ in yolaçabileceğ i tehlikeler hakk ında geniş  bilgilerin 

derlendiğ i kaynaklar ı  bir reaksiyona baş lamadan önce inceleyiniz ve 

gerekli önlemleri al ınız. Dikkatli olmak, buharlar ı  solumamak, kat ı  ve 

çözeltilerin deriyle temas ını  önlemek vazgeçilmezlerinizdir. 

Laboratuvarlarda s ıkça karşı laşı lan bazı  tehlikeler ve kaynaklar ı  Çizelge 

2.1'de özetlenmi ş tir. 
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Çizelge 2.1 Kimya laboratuvarlar ın ı n yayg ı n tehlike kaynaklar ı  

Kaynak 
	

Tehlike 

- Elektrikli aletler 

- Cam malzeme 
- Çözücüler 

- Vakum gereçleri 
- Bas ınç gereçleri 
- Gaz tüpleri 
- Kuvvetli asitler 

- Kuvvetli bazlar 

- Kuvvetli yükseltgeme 
araçlar ı  

- Alkali metaller 

- Kuvvetli alkilleme araçlar ı  - 

K ıv ı lcı mla tutuş acak çözücü buharlar ı , 
yangın tehlikesi, yanl ış  bağ lant ı , 
elektrik kaça ğı  
Kesik ve çatlaklardan s ı zma 
Kolay tutuşma 
Zehirlilik 
Ş iddetle parçalanma 
Ş iddetle patlama 
S ı z ınt ı  veya ş iddetle boşalma 
Aşı rı  tahriş  edici, su ve bazlarla ş iddetli 

reaksiyon, zararl ı  buharlar 

Aşı n tahriş  edici, asitler ve protonlu 
çözücülerle ş iddetli reaksiyon 
Kolay yükseltgenebilen bile ş iklerle 

ş iddetli reaksiyon 
Su, protonlu ve klorlu çözücülerle 
ş iddetli reaksiyon 
Aşı rı  zehirlilik 

Bunlara ilaveten özellikle patlama ve zehirlilik riski fazla olan 

kaynaklar Çizelge 2.2 ve Çizelge 2.3'de özetlenmi ş tir. 

Çizelge 2.2 Patlama tehlikesi kaynaklar ı  

- Asetilen ve metal asetilenürler, 
- Klorlu çözücülerle temas eden alkali metaller, 
- Organik ve inorganik azotür (azit)ler, 
- Diazo bileş ikleri ve diazonyum tuzlan, 
- Cam vakum gereçleri, Dewar kaplar ı  gibi, 
- S ıvı  oksijen ve s ıvı  hava (s ıv ı  azotun buharlaşmasıyla oluşur), 

- Nitratlar ve polinitro bile ş ikleri, TNT gibi, 
- Perklorik asit, perkloratlar ve kloratlar, 
- Peroksitler (havayla temas ederek bekleyen eter ve alkenlerde 

oluşur). 
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Çizelge 2.3 Zehirli ve kanser yap ı c ı  bileş ikler 

- Ağı r metal (As, Hg, Pb, Se, Tl) bile ş ikleri, 

- Metil iyodür (CH 30, dimetil sülfat ((CH 3) 2SO4) (kanser yap ı c ı) 
gibi alkilleme araçlar ı , 

- Fluor, klor ve brom (F 2 , C1 2 , Br2), 
- Hidrofluorik asit ve metal fluorürler (HF, 

- Hidrojen siyanür ve siyanürler (HCN, CN), 

Okzalik asit ve tuzlan, oksalil klorür ((COOH) 2 , (COCI)), 

Aromatik aminler ve nitro bile ş ikleri (ArNH 2 , ArNO2), 

- Ozon (03), 

- Hidrojen sülfür (H 2S), 
- Fosgen (C0C1 2), 
- Osmiyum tetroksit (0s04), 

- Benzen (C6H6), çok halkal ı  aromatik bileş ikler (kanser yap ı c ı), 
- Hekzametil fosforik triamit (HMPA)( kanser yap ıc ı). 

2.4 Kazalarda İlk Yardım 

İstenmese de maalesef kazalar hala çok yayg ın olduğundan ne 

yapacağı n ı  ve yang ın söndürme gereçlerini kullanmay ı  bilmek, itfaiyeyi 

ça ğı rmak, binay ı  boşaltmak herkesin bilmesi gereken i şlerdir. Kaza 

olmuşsa ilk yard ım ekibini çağı rmak, t ıbbi yard ım ı  yapabilmek ve mesai 

saatleri d ışı nda ise nas ıl yardım al ınacağı n ı  öğ renmek gerekir. 

İ lk yard ımda dikkat edilecek genel hususlar ş unlard ı r: 

- İ çerisi iyice havaland ır ılmal ı , 

- Elbise düğmeleri çözülmeli, iç çama şı r dahil bulaşm ış  giysiler 

hemen ç ıkar ılmal ıd ı r. 
- Kimyasal madde bula şmış  cilt bol suyla y ıkanmal ıdır. 
- Gözlere s ı çram ış sa aç ık olarak akan su ile iyice y ıkanmal ıdır. 
- Yaral ılar üşütülmemelidir, sedyeye al ın ıp, battaniye ile 

örtmelidir. 

- Ş uurunu kaybedenler yan döndürülmelidir. 
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Zehirlenme riski varsa panzehir verilmelidir (bayg ın değ ilse). 

- Nefes kayb ı , kan kayb ı  için ilk müdahale yap ı lmal ı d ı r. 
- Yaralar ve zararlara özgü önlemler uygulanmal ı dı r. 
- Yaral ı lar güvenle bir sagl ık kuruluş una taşı nabilmelidir. 

- Kaza raporu tutulmal ı d ı r. 

KAYNAKLAR 

1. Laboratuvar Güvenliğ i, M. Canel, /995, A.Ü.F.F. 

2. CRC Handbook of Laboratoly Safety, N.V. Steere (Ed.), 2. bask ı , 

1984, CRC Press Inc. 
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BÖLÜM 3 

DEFTER TurmA 

3.1 Giriş  

Bir araş t ırmac ı , en zeki, en baş ar ı l ı , en becerikli gibi bütün olumlu 

en'lerin sahibi olursa olsun, en ileri deneysel teknikleri kullanarak da 

yapsa, bir reaksiyonun nas ıl yap ı ld ığı , ürünlere ait verilerin nas ıl elde 

edildiğ i dogru ve hassas bir ş ekilde kaydedilmediğ i takdirde sonuçlar 

hiçbir iş e yaramayacak ve bo ş a çal ış mış  olacakt ır. 

Bu bölümde, deneysel verilerin kay ıtlar ının tutulmas ı  için zorunlu 

olmamakla birlikte örnek ölçüler verilecektir. Deneysel çal ış ma ve veri 

kay ıtları nın birbirini tamamlayan iki şekilde tutulmas ı  önerilir. 

Laboratuvar defteri ve veri defteri. 

3.2 Laboratuvar Defteri 

Deneylerin 	nas ı l 	gerçekle ştirildiginin 	kesin 	ayrınt ı lar ın ı  
kapsayacak ş ekilde, yap ılan deneylerin bir günlügü gibi olacakt ı r. 
Defter sağ lam cildi olmal ı  ve standart bir düzen benimsenmelidir. 

3.2.1 Laboratuvar defteri niçin tutulur? 

Baş l ıca sebepler şunlard ır: 

1. Bir reaksiyonda yap ı lan iş lemler daha sonraki çal ış malara esas 

teşkil edebileceginden ba ş ar ıs ı z sonuçlansa bile kaydedilirse, 

başar ıs ı zl ıklar ın sebebinin araş t ı r ı lmas ında tekrar gözden 

geçirilerek daha ba şar ı l ı  yeni deneye geçilebilir. 

2. Sentezlenen herhangi bir bile ş ikle ilgili deneysel, literatür ve 

spektroskopik verilerin kolayca bulunabilmesinde defter kayd ı  
esas al ınır. 

3. Rapor, yay ın veya tez yaz ı lacağı  zaman yine defter ana ba şvuru 

kaynağı  olacakt ı r. 
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4. Deneylerin kronolojik kayd ı  olaca ğı ndan defter özel bir 

reaksiyonun ne zaman yap ı ldığı n ı  bulmaya yarar. 

5. Baş ka bir ara ş t ırmac ın ı n yap ılan çal ış may ı  takip edip 

anlayabilmesi için defter mutlaka kolay anla şı labilecek şekilde 

tutulmal ıd ır. 

3.2.2 Laboratuvar defteri nas ıl yazılmah? 

Defter çal ış ma masas ın ın üzerinde bulunmal ı  ve deney yap ı l ırken 

yaz ı lmal ıd ı r. Kısa notlar alıp, daha sonra ayrı ntı ları  laboratuvar 
defterine aktarmak sağ lıks ız, güvenilmez, riskli ve kötü bir 
uygulamadı r. Güzel yaz ılmış  olmaktan daha önemil olan deneysel 

iş lemlerin doğ ru düzgün yaz ı lmas ı d ı r. 

3.2.3 Önerilen defter tutma düzeni ( Şekil 3.1) 

3.2.3.1 Genel düzen 

Herhangi bir deneyi daha kolay bulabilmek için her yeni deney 

için defterin bir sonraki sa ğ  boş  sahifesinden baş lamak iyi olacakt ı r. 

3.2.3.2 Deney numaras ı  

Sahifeleri numaralanm ış  bir defter kullan ı l ıyorsa, elde edilen 

bütün bileş ikler için başvuru numaras ı  (referans) kabul edilecek deney 

numaras ı , sahife numaras ı  ile ayn ı  al ınabilir. Kiş isel tercihler farkl ı  da 

olabilir. Birden fazla defter kullan ı labileceğ inden ilk deftere "defter A" 

denilir, diğ erleri B, C, Ç, D... vb. şeklinde devam eder. Bu yüzden Ş ekil 

3.1'de B defterinin 272. deneyi gösterilmi ş tir. Bu deneyden elde edilen 

bütün bileş iklerin numaras ının önüne araş tırmac ın ın adının baş  harfleri 

yaz ı l ır (bu durumda MA B272). Birden fazla ürün elde edilmi şse İTK 

(TLC)'de geliş  sıras ına göre a, b, c vb. son ekler numaraya eklenir. Bu 

deneyde elde edilen iki ürünün numaralar ı  MA B272a ve MA B272b 

olur. Bu sistemle herhangi bir bile ş iğ in kaynağı  hemen bulunur. 

3.2.3.3 Tarih 

Mutlaka yaz ı lmış  olmal ıd ı r. 
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O 
O 

m.a. = 418 

2 Aralık 2001 
	

B272 

%5C1,Pd(PPl ı,), 
"-O 	 SiMej 	

4610 n-Buli 

NEt., (2 esd.) 
Br 

DMF o 
MA B271a 

m.a. = 389 

Ref., E. Negishi; L. S. Harring; Z. Owczarczyk; M.M. Mohamud; M. Ay, Tetrabedron 

Lett.. 1992 , 33, 3253. 

Bile ş ik 

MA B271a 

4 
Cİ

2
Pd(PPh

3
)

2 
n-BuLi 

NEt
3 

DMF 

	

Miktar 	 m.a. 	milimol Eşdeğeri 	Kayna ğı  
0,389 g/linLDMF'de 	389 	1,0 	 MA B250 

0,11 g (0,154 ml) 	110 	1,0 	- 	Aldrich 

31,5 mg/0,5 ml THF'de 	 0,05 	 MA A19 

40111(2,5 M hekzanda) 	 0,10 	- 	Aldrich 

0,202 g (0,28 ml) 	 2,0 	2 	Aldrich 

	

1 ml 	 - 	 Aldrich 

Yöntem: 25 ml'lik balonda 31,5 mg (0,05 mmol) C1 2Pd(PPh3)2  + 0,5 ml THF, 

-78°C'ye so ğutuldu, n-BuLi (40 1.d, 0,10 mmol) sonra 0,11 g (0,154 Ini; 1,0 mol) 1-oktin, 

DMF (1,0 ml); 0,202 g (0,28 ml, 2,0 mmol) Et 3N ve 0,389 g (1,0 mmol) MA B271 1,0 ml 

DMF'de ilave edildi. 125°C'ye ıs ıtildı . 4 saat sonra ÇM kalmad ığı  ve iki -2- ürün olu ş tuğ u 

ITK ile gözlendi. 
ITK 	 2 saat 	 4 saat 0,5 saat 

9.1 Pentan Etz0 9,1 Pentan: E0 91 Pentan, EcO 

• • • • • 

• • • MA B272a (Yo 47 NMR verimi) - k ı rmin-anis aldehit 

x 

• 
x 

• B272b 	47 NMR verimi) - kahverengi - anis aldehit 

ıf'51 Ç R.K. Ç m. RK 

Karışı m sulu NH4C1 ile sonland ırıldı  Et20 ile (3x15 ml) çekildi, doymu ş  NaCl ile 

yıkandı , MgSO4  da kurutuldu, süzüldü, deri ş tirildi, ham ürün (0,42 g). 10 g silika 

üzerinden (230-400 mesh) flash (h ızlı) kolon kromotografisiyle, Pentan: Et 20 (20:1), 

ürün ayr ıldı . 
.m, 

MA B272a 0,18 g (% 43 verim) 	 o 	 C H O S 
.-- o 	 24 38 4 5 

NMR (MA 200) MS (MA 50), IR (MA 205) ‹, 	 ma.: 418 ...-._  
veri kart ı  80 yaz ıl ı  bileş ik tamam 

MA B272b 0,13 g (% 36 verim) 

NMR (MA201), MS (MA 51), Ir (MA 206) 
........_  
."-- ° il. 
	

C
21

H3004 
Veri kart ı  81 yazd ı 	

o  
ı  bileş ik olabilir 	 O 	 5 M. a.: 364 

Yorum: MA B272a'n ın desilillemeyle MA B272b'yi verdiğ ini kontrol et! 

Şekil 3.1 Önerilen defter tutma düzeni ömegi 
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3.2.3.4 Reaksiyon ş emas ı  

Sahifenin üstünde deneylerin kolay bulunabilmesini sa ğ layacak 

şerna bulunmal ıd ır. Beklenen reaksiyon olmu şsa aynen b ı rak ı l ır, 
olmam ış sa üzerine k ırm ı z ı  çarp ı  işareti at ılabilir veya ba şka ürünlerde 

oluş muşsa farkl ı  renkli yaz ılarak şemaya ilave edilebilir. Böylece 

Laboratuvar defteri kar ış tır ı l ırken ş emalara bakarak istenilen bilgiye k ısa 

sürede ula şı labilinir. Reaksiyon bitene kadar sadece sol taraf ı  yazan 

araş t ı rıc ılarda vard ı r. 

3.2.3.5 Literatür kaynaklar ı  (eğer varsa) (referanslar) 

3.2.3.6 Miktarlar 

Liste halinde bir reaksiyonda kullan ılan her bileşenin miktarlar ı  
baş lang ı çta, mol kütlesi, mol say ısı  ve molar e şdeğer say ıs ı  ile birlikte 

düzenlenir. Bu bilgileri hemen bulabilmek ba şka bir reaksiyona 

geçerken, kütle spektrumu vb. de ğerlendirirken zaman kayb ını  önlediğ i 

gibi, asıl önemli olan sonucu degerlendirilip yeni düzenlemelere karar 

verebilmede çok yararl ıd ı r. 

3.2.3.7 iş lem (yöntem) 

Reaksiyonda 	uygulanan 	iş lemlerin 	ayr ınt ı lar ıyla, 	yayın 

standard ında olmasa da k ısa ve anla şı labilir ş ekilde yaz ılmas ı  gerekir. 

3.2.3.8 Reaksiyonun izlenmesi 

Itk (tic) en çok kullan ılan yöntemdir, kullan ılan itk geliştirme 

çözücüsü ve görünür hale getirmede kullan ı lan belirteç yaz ılarak tam 

boyutuyla çizilmesi gerekir. Bazen itk' ın bitiş ik sahifeye çizilmesi de 

olur. Ayr ıca yvsk (hplc), gk (gc) veya di ğer teknikler de reaksiyon 

izlemek için bazen kullan ılabilir; bunlar ın da tasviri yap ı lmal ıdı r. 

3.2.3.9 Reaksiyonun bitirilmesi ve ürünlerin safla ş tırılmas ı  

Sonlandırma ve ay ırma iş lemleri belirtilir. Kromatografi için 

adsorban ın türü, miktar ı  ve kullan ılan yürütücü çözücü sistemi yaz ı l ır. 
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Kolondan al ı nan fraksiyonlar ı n itk görüntülerini çizmekte mümkündür. 

Kristallendirme yap ı lm ış sa çözücü ve e.n. kaydedilir. Dam ı t ı lm ış sa, 
dam ı tma düzeneğ i ile k.n. ve bas ı nç da kaydedilir. 

3.2.3.10 Spektrum ve veri kartlar ı na kar şı lıklı  ata, 	(cross 
refs.) 

Bütün bileş iklere numara verildi ğ inden veri defteri ve 
spektrumk rda ayn ı  veya farkl ı  numara kullan ılm ış sa karşı l ıkl ı  at ıfta 
bulunulmal ı d ır. Saflaş t ırılan her bile ş ik için verim ve mümkünse yap ı  
verilmelidir. 

3.2.3.11 En sonunda reaksiyon hakk ı nda var ılan kanaatler 
(varsa) belirtil ınelidir. 

3.3 Veri Defteri (veya Kart ı) 

Sentezlenen herbir bile ş ik için deneysel iş lemleri ve fiziksel 

verilen kaydedecek şekilde tutulmal ı d ı r. 

S ıra rapor, yay ın ve özellikle tez yazmaya gelince, en çok zaman 

al ı c ı  ve can s ıkı c ı  iş lerden birisi bile ş iklerin deneysel ve spektroskopik 

verilerini bir araya toplamakt ır. Verilerin bir k ısm ın ın nereye konulduğu 
unutulduysa veya hiç al ınmam ış sa bunlar ı  temin etmek tam anlam ıyla 
"saç baş  yolduran" bir iştir. Hele bir de verilerin toplanmas ı  rapor 
yazma zaman ına ertelenmişse, hatalar kolayl ıkla spektral 
değ erlendirmelere de yans ıyabilir. En iyisi, veri toplama ve spektrum 

değ erlendirme iş inin deneysel çal ış mayla ayn ı  anda yap ı l ıp bu bilgilerin 

uygun bir düzende saklanmas ı d ı r. 

Önemli bir bileş ik sentezlendiğ inde düzenlenecek ayr ı  bir veri 

kartı  veya veri defteri sahifesinde en az ından aşağı da s ıralanan bilgiler 

bulunmal ı dı r. 

1. Bile ş iğ in molekül formülü ve yap ıs ı , 

2. Bileş iğ in elde edilmesi için uygulanan tercihen yay ına uygun 

şekilde yaz ı lm ış  deneysel i ş lemler, 
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3. Kromatografik ve spektroskopik verilerin belirli uygun bir 

k ı sm ı  bileş igi tan ı mlamada yeterlidir. Bilgiler elde edildiğ inde 
hemen spektrumun tam değerlendirilmesi veri kartlarına 
işlenerek, rapor yazma zamanında gerekli bilgilerin pek 
çoğ unun el altı nda bulunması  sağ lanmalıd ı r. 

4. Spektrum ve laboratuvar defterine yap ı lan karşı l ıkl ı  at ıflar 

(cross references), 

5. Eğer varsa, ilgili literatür kaynaklar ı . 

3.3.1 Saflık, yapı  tayini ve tammlama 

Yetenekli bir organik kimyac ı  bir bileş iğ in ilk defa haz ırlanmas ı  
sıras ında üç aşamal ı  iş lem uygulamal ıdır. 

3.3.1.1 Saflaş tırma 

Bileş ik, yan ürünler ve çözücülerden kurtulmu ş , yüksek safl ıkta 

elde edilmiş  olmal ıdı r. 

3.3.1.2 Yap ı  tayini 

Bileş iğ in yap ıs ı , stereokimyas ı , geometrisi vb. konular ı da içeren 

kabul edilebilir hiç bir şüpheye yer b ırakmayacak ş ekilde 

ispatlanmal ı dı r. 

3.3.1.3 Tam ıntama - karakterizasyon 

Daha geniş  bir kimyacılar topluluğunu, sadece bile ş iğ in sanığı  ve 

yap ıs ı  hakk ında ikna edecek değ il, ayn ı  zamanda bile ş iğ in tan ınmas ına 

da katk ısı  olacak bir dizi veriler toplanmal ıdır. 

Bu iş lemlerde gösterilecek yetenek iyi bir organik kimyac ının 

işareti kabul edildiğ inden bunlar ın herbirinde uzmanla şmaya çal ış mak 

ak ı ll ıca olacakt ır. 

3.3.2 Hangi veriler biriktirilmelidir? 

Yap ı  belirlenmesi i ş i ister basit -sadece NMR spektrumu ile bile 
yapılabilen- ister karma şı k - 2-D (iki boyutlu), NOE (Nuclear 
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Overhauser Geni ş lemesi) deneyleri, türev haz ı rlama ve hatta X- i ş ini 

analizine gerek duyulan- olsun, kimyac ı lar ı  "yem" bir bile ş ik 

tan ı mlad ıg ın ı za inand ırabilmek için, baz ı  safl ı k delilleri ve spektral 

verilerin her çe ş itinin biriktirilmesi gereklidir. Gerekli verilerin neler 

olacağı  birkaç önemli etkene ba ğ l ı dır. 

- Bileş ik yeni mi, veya literatürde mevcut mu? 

- Çal ış ma nereye rapor edilecek? 

Verileri biriktirmeye ba şlamadan önce bu sorular hesaba 

kat ı lmal ı d ır. Eğer bir patent ba şvurusu sözkonusu ise, hiçbir hakl ı  
şüpheye yer b ı rakmayacak şekilde yap ı n ın belirlenmesine yetecek 

bütün spektroskopik delillerin yan ısıra yakma analizi sonuçlar ı  da 

mutlaka gereklidir. E ğer amaç kimya literatüründe yay ın yapmak 

ve/veya tez yapmak ise, uygulanacak standart konusunda dan ış manla 

anlaşmak gerekecektir. Her süreli yay ın ın her y ı l ın ilk say ısında 

yay ınladığı , gerekli veriler, yaz ım ve biçim hakk ında özel kurallar vard ır. 
Daha çal ış man ın başı ndan itibaren seçilen ölçülere uygun ş ekilde veriler 

derlenirse ara ş tırmac ı  ve/veya daruşman ına zamandan önemli tasarruf 

sağ lanm ış  olacakt ı r. 

Çok amaçl ı  olarak aş ağı da aç ıklanan veriler, yap ı  ayd ınlat ı lmas ı  
için de gerekli olacakt ı r. 

3.3.2.1 e.n. ve k.n. 

Kat ılar için erime noktas ı  (e.n.), kristallendirme çözücüsü ve 

ay ıredici ise kristal şekli ve/veya rengi belirtilmelidir. S ıv ılar için 

kaynama noktas ı  (k.n.), bas ınç aç ıkça belirtilmelidir. Örnek bir rapor 

etme ş ekli şöyledir: 

e.n. 56-57°C (MeOH den); k.n. 120-122°C 4 mm Hg da. 

3.3.2.2 Molekül formülü 

Yakma analizi sonucu kullan ı ldığı nda rapor etme ş ekli; 
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Bulunan: C, 54,5; H, 5,8; N, 2,5 (%). 

Bu sonuçlar bile ş iğ in "yüksek" kimyasal safl ıkta olduğunu 

kan ıtlamada da kullan ılmaktadı r. İ zomer yap ılar için spektroskopik ve 

kromatografik safl ık kontrolü gerekecektir. Yüksek ay ırmal ı  kütle 

spektrometrisi (YAKS (=HRMS)) molekülün varl ığı n ı  gösterir ancak 

safl ık konusunda delil olmaz. Şöyle rapor edilir: 

Bulunan1M+Hr 230,1393. C11H2o04N için hesaplanan 230,1391. 

3.3.2.3 1H NMR spektrumu 

1 H NMR verilen yap ı  belirlemede genellikle en önemlisi olup 

rapor edilmesi de en kar ışı k olan ı  olduğundan spektrum 

değerlendirilmesi yap ı l ır yap ılmaz uygun şekilde kaydedilmelidir. Temiz 

bir yüksek alan NMR spektrumu safl ık ve izomer homojenligini 

doğ rulamak için kullan ılabilir. Baz ı  dergiler spektrumun fotokopisini de 

istemektedirler. 

Rapor ederken şunlara dikkat edilmelidir. 

- Çekirdek 8 sembolünün alt indisi olarak verilir. 

- Alet frekans ı , çözücü ve kimyasal kayma standard ı  verilmelidir. 

Örneğ in SH  (300 MHz, CDC1 3) - standard denel bölüm giri ş inde 

verilebilir. 

- Her kimyasal kayma de ğerini aşağı daki bilgileri virgülle 

ayrılm ış  olarak verilen sı rada içeren parantezler dizisi takip 

etmelidir. 

i) pik alt ındaki çekirdek say ısı , örneğ in 3H. 

ii) çokluk derecesi - t, i, ü, d, ç, ii vb (g geni ş  pikler için 

kullan ılabilir). 

iii)eş leşme sabitleri örne ğ in J 1,2  8, J 1,6  3. 

iv) protonu işaret etmek üzere, CH 3 CH2  veya 6-H şeklinde. 
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Bunlara göre tipik bir de ğ erlendirme sonucu şöyle olabilir. 

8H(300Mz, CDC1 3) 1,84 (1H,üi 	 12,5, T 	6 J6a,6b '6a,7 	' 5  ' ' I 6a 5 15 ' 
6a-H), 2,37 (1H, iii T6a,6b 12'5' J6b '7  11,0, J6b,5  9,0, 6b-H), 2,68 ('1H, ç, 

- 

5-H), 3,89 (4H, gt, O CH2CH2O), vb. 

3.3.2.4 IR spektrumu 

Bütün bile ş iklerin IR spektrumlar ı  ve temel piklerin frekanslar ı  
kaydedilmelidir, şöyle verilebilir: 

maks. /cm1 2935 (CH), 1742 (C = 0), 1200 (C — 0). 

3.3.2.5 Düş ük ay ırmak kütle spektrumu (DAKS LRMS) 

Bir bileş iğ in moleküler iyon pikini gösteren bir kütle spektrumu 
elektron çarpma (EI), kimyasal iyonla şma (G), h ı zl ı  atom bombard ıman ı  
(FAB) ve elektron saç ılma (ES) tekniklerinden uygun olan ıyla al ınır. 
Aş ağı daki gibi rapor edilir. 

m/z (NH3'  CI) 230 (EM+NH4  J +  % 100), 213 QM+Hl + , 11), 91(50). 

3.3.2.6 Optikçe akt ğlik 

Optikçe aktif bile ş iklerin çevirme aç ılan, çözücü, deriş im ve 

s ıcakl ıkla birlikte, kullan ılan ışı n da rapor edilmelidir. 
D20 

+ 89 (C 1,25) (CHC1 3  da). 

3.3.2.7 Diğ er veriler 

Yukar ı da verilenler yap ı  tayininde istenilen alt s ın ırdır. 
Destekleyici birkaç ba şka verilerden de bahsedilebilir. 

3.3.2. 7. / 13C NMR spektrumu 

Bileş ikteki farkl ı  C say ıs ını  belirlemede özellikle ı H NMR 

spektrumu ayn ı  bölgede yoğunlaşmış sa değ erlendirilir ve safl ık delili 

olarak da kullan ı labilir. Basitçe kimyasal kaymalar ın listesi şeklinde veya 

her C tek tek belirlenmi ş  ş ekilde de verilebilir. 

 (75 MHz, CDCI 3) 20,1 (CH 3), 44,6 (CH 2), 46,7 (CH),... Sc
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3.3.2.7.2 Özel 1  H NMR veriler! 

Yap ı  belirlenmesinde önemli katk ı  sağ layan güçlü NMR teknikleri 

-NOE, 2-D, (3-D) NMR vb.- ile elde edilen veriler uygun ş ekilde rapor 
edilir. 

3.3.2.'7.3 Kromatografi 

YV(B)SK (=HPLC) ve/veya GK (=GC) verilen safl ık veya izomer 

oranlar ını  belirtecek şekilde al ıkonma zaman ı , kolon çeş iti ve koş ullarla 

birlikte kaydedilmelidir. 

3.3.2.7.4 Enantiyomerik safl ık delil! 

Kiral yvsk (=hplc), kiral kayd ırma reaktifli NMR vb. bileş iğ in 

enantiyomerik safl ığı nı  tan ımlayan herhangi bir veri varsa 

kaydedilmelidir. UV, oçd (optik çevrimli da ğı l ım) (=ord (optical rotatory 

dispersion)), dk (dairesel k ı r ı n ı m) (=cd (circular dichroism)) vb gibi 
uygun ortamlarda sağ lanm ış  veriler varsa onlarda rapor edilmelidir. 

Biriktirilen verilerin kaydedilme şekillerine örnekler verilecek, 

gerekirse bunlar dergilerin özel ko şullarına uyacak şekle 

getirilebilecektir. 

3.3.3 Veri kayıtları  için örnekler 

Kayıtlar veri defterinde tutulacaksa her yeni bile ş ik için takip eden 

boş  sağ  sahifeden baş lamak uygundur. 

Seçenek olarak veri kartları  tercih edilirse bir bak ış ta herhangi bir 

yerinin mevcut olup olmadığı  kolayca görülebilecek Ş ekil 3.2'deki gibi 

örnek kart kullan ılabilir. Veri defteri için ayr ılan yerin dolmamas ı  veya 

yetmemesi olumsuzluklar ına benzer şekilde, veri kart ın ın da yaz ılanlar 

d ışı nda farkl ı  bir veriye yer bulunmamas ı  ve sanki her bile ş ik için yaz ı l ı  
bütün veriler gerekliymiş  gibi yanl ış  düşünceye sevketmesi gibi 

olumsuzluklar' vard ı r. 

Tercih edilen bir sistem bilgisayarla -son şekli verilmemiş -

standart bir veri kart ına sahip olmakt ı r. Ş ekil 3.2'deki yerine Ş ekil 3.3'de 
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gösterilen örnek daha basit ve esnek oldu ğ u için tercih edilebilir. Yeni 

bir bileş ik için gerekli görülen veriler kaydedilir, gereksizler at ı labilir. 

Ş ekil 3.4'de doldurulmu ş  bir veri kart ı  örne ğ i gösterilmiş tir. Veri kartlar ı  
ç ı kt ıs ı  al ı nd ı ktan sonra bir klasörde biriktirilebilir. Benzer bilgisayars ı z 

kay ıt sistemleri de geli ş tirilebilir, ancak bilgisayar kullanman ı n 

üstünlüğü herhangi bir zamanda istenildiginde kay ıtlar ın kolayca 

güncelleş tirilebilmesidir. Veri kay ıtlar ı n ı  tutmada düzenli ve dikkatli 

olma alişkanl ıg ı  kazanm ış  bir araş t ırmac ı n ı n rapor veya tez yaz ı m ı nda 

zorlanm ıyacagı  aş ikard ır. 

3.4 Rapor ve Tez Hazırlama İçin Öneriler 

Organik kimya ara ş t ı rma projeleri sonuçland ı r ı ld ı g ı nda yaz ı lacak 

rapor veya tez yap ılan denel çal ış ma sonuçlar ı na dayanacag ı ndan 

yazmaya ba ş lamadan sonuçlar gözden geçirilmelidir. 

3.4.1 Rapor veya tez bölümleri 

Ayr ı nt ı l ı  organik kimya raporlar ı  üç ana bölümden olu şur. 

3.4.1.1 Giri ş  

Bu bölümde projenin temelleri ve belirledigi hedefler özetlenip 

konuyla ili şkili bütün temel çal ış malar kaynak gösterilerek projenin 

takdimi yap ı l ı r. 

3.4.1.2 Tart ış ma 

Bu bölümde, yap ılan çal ış malar ayr ı nt ı l ı  olarak tan ımlan ı p, 

projenin geliş tirilmesi, hangi buluş  ve yeniliklerin yap ıldığı  ak ıc ı  bir 

üslupla anlat ı l ır. Başar ı lan hedeflerin tart ış mas ı  ve ba ş ar ıs ı zl ıklar ın 

aç ı klamalar ı  mutlaka yap ılmal ı d ı r. 

3.4.1.3 Denel bölüm 

Bu bölüm her bile ş iğ in tan ı mlanmas ı n ı  sağ layan verilerle birlikte 

haz ırlan ış  yöntemini içerir. Standardlara uygun olmal ı d ı r. 
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VERİ  KARTI 

Kimyasal Ad ı  

Kaynakça 
(Lit. Referanslar ı) 

Reaksiyon Şeması : 

Yöntem:: 

Defter kaynak 
numaras ı  

Spektrum kaynak 
numaras ı  

Molekül formülü e.n./k.n. 

itk-Rf (çözücü) lecl
D 
 (deriş im, çözücü) 

V 	/cm
ı  

maks. 

1 H NMR 8 
değeri 

H 
sayıs ı  

Çokluk 
derecesi 

J değeri/Hz 
(e şle ş rniş  proton) Proton 

13
C NMR 

m/z 

Anal./YAKS (HRMS) 

Şekil 3.2 Boş  veri kart ı  örneğ i 
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VERİ  KARIT 

Kimyasal Ad ı : 

Sema: 

Kaynakça: 

referanslar ı) 

Yöntem: 

Molekül Formülü: 

Defter (kaynak) numaras ı : 

Spektrum (kaynak) numaras ı : 

e.n./k.n. 	 °C 

ITK: 	 Rf 	(Petrol eteri/etil asetat....) 

(TCL) 
[a]D20 :  (C= 	, CHC13) 

vmaks/cm-1  

SH( 	MHz, 	 

Sc 	MHz, 	 

X`maks/nm  
m/z (NH 4, CI): 

Bulunan 	 M+ 	 CxHyNzOn gerekli olan 

Bulunan: C 	; H 	; N 	(%) 

Analiz: 	 CHNO gerekli olan C 	; H 	; N 	Vo x y z n 

Şekil 3.3 Esnek boş  veri kart ı  örneğ i 
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O 

O 

— Ph 
	NaH 

O 	 (% 	60 mineral yanda) 

CH3  

lo2  

Dietil(2-brom-2-propeni0-(-fentl-2-propinipmalonat 

Yöntem: İ çinde magnet bulunan 500 ml'lik kuru bir balona NaH 

-sodyumhidrür- (1,12 g, 28 mmol) (mineral ya ğda % 60'l ık) al ınd ı . 

Birkaç sefer pentan ile y ıkanarak mineral yağ  uzaklaş t ır ı ld ı . Buna 

s ıras ıyla THF (100 ml), dietil(2-brom-2-propenil)malonat (6,98 g, 25 

mmol) ve 3-feni1-2-propinil metansülfonat (5,88 g, 28 mmol) ilave edildi. 

Karışı m oda s ıcakl ığı nda bir gece kar ış t ırıldıktan sonra sulu NI-14C1 

çözeltisiyle reaksiyon sonland ır ıld ı , Et20 ile (3x50 ml) çekme i ş lemi 

yap ıldı , doymuş  tuz -NaC1- çözeltisi ile y ıkand ı  ve MgSO4  üzerinde 

kurutuldu. Süzüldü, çözücü buharla ştırı ldı  ve Si02  (230-400 mesh) 

üzerinden h ı zl ı  kolon kromotgrafisi ile pentan: Et 20 (20:1) safla şt ırı l ınca 

baş l ıktaki bileş ik (8,75 g, % 89, % 95 < saflik) yağ  şeklinde ele geçti. 

Molekül formülü : C19H2104Br  (m.a.= 393) 

Defter numaras ı  : MA B270a 

İTK: 	 Rf  0,27 (UV-aktif; pentan: Et 20 10:1) 

Vmak/cm-t 	 1732 (ş iddetli) 

8H  (200 MHz, CDC13, Me4Si) 1,27 (6H, ü, J 7), (3,15 (2H, t), 3,36 (2H,t), 

4,15-4,3 (4H, ç), 5,64 (1H, i, J 1,5), 5,86 (1H, i, J 1,5), 7,2-7,4 (5H,ç). 

8 (50 MHz, CDC13) 13,69; 22,81; 42,75; 56,09; 61,83; 84,02; 84,06; 

122,64; 123,07; 126,60; 126,60; 128,13; 128,29; 131,62; 169,35. 

(Bileş ik numaralanarak her bir S'n ın neye karşı l ık geldiğ i de 

irdelenebilir.) 

Şekil 3 4 Doldurulmuş  veri kart ı  örneğ i 
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3.4.2 Rapor veya tez planlama 

Her i ş e olduğ u gibi iyi bir tez veya rapor yazmanin anahtar ı  
planlarnad ı r. Hat ırda tutulmas ı  gereken ş ey Siz bu iş in uzn ıanısı n ız ve 

amac ı n ı z diger ara ş t ı rmac ılara faydal ı  olacak kaynak bir belge 

haz ı rlamakt ı r. 

3.4.2.1 Denel bölümün planlanmas ı  

Herş eyden önce ba ş lang ı çta öngörülen proje hedefleri dikkatlice 

değ erlendirilmeli ve bile ş iklerin veri kartlar ı  hedeflere ba ğ l ı  olarak 

projenin nas ı l geliş tiğ ini esas alan bir mant ı k s ı ras ı na göre düzenlenip 

denel bölüm olu ş turulmal ı d ı r. 

3. 4. 2. 2 Tart ış manın planlanmas ı  

Denel çal ış ma değ erlendirilmesiyle, her ne kadar bütün hedeflere 

ula şı lamam ış  olduğu gözlense de, rapor ba ş ar ı lar ve bulu ş lar öne 

ç ı kar ı lacak şekilde düzenlenmelidir. Gerekirse çal ış ma bölümler ve ilgili 

alt bölümlere mant ı kl ı  bir s ı ralamaya göre ayr ı lmal ı d ır. Bu s ırada 

okuyucunun herhangi bir konuyu kolayca bulup yorumlayabilmesi 

gözönünde bulundurulmal ı d ır. Yap ı lan plan ı  en son plan olarak 

görmeyip rapor son şeklini alana kadar gerekli de ğ iş iklikler cesaretle 

yap ı lmal ıd ı r. 

3.4.2.3 Giri ş in planlanmas ı  

Yap ı lan çal ış man ın taramas ı  yap ı l ı p projenin türüne göre temel 

kaynak kabul edilenlerin neler olaca ğı na karar verilir. Örne ğ in; bir 

doğal ürün sentezi amaçlanm ış  idiyse, bileş iğ in kayna ğı n ı , yap ı  tayinini, 

özelliklerini, (varsa) biyokimyasal sentezini rapor etmek ve önceden 

yap ı lm ış  baş ka sentez yöntemlerinin de ğ erlendirmesini yapmak uygun 

olacakt ır. Bunun ard ı ndan yap ı lan çal ış mada izlenen sentez yöntemi 

tart ış ma bölümüne bağ lant ıy ı  sağ layacak ş ekilde aç ı klanabilir. Projeyle 

ilişkili dal- a önceki raporlar incelenip dan ış manla projenin esas ı na 

ilişkin tart ış ma yap ı ldıktan sonra ciddi bir kütüphane ara ş t ı rmas ına girip 

gözden kaçabilecek bütün yay ı nlara ula şı lmal ı d ı r. 
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Bundan sonra toplanan yay ınlar birbiriyle ilişkili gruplara ayr ılmal ı  
ve temel çal ış ma kabul edilen esas al ınarak projeyle doğ rudan iliş kili 

olan yay ınlar değ erlendirilmelidir. Grupland ı r ılan malzemeler mant ıkl ı  
bir s ı raya k onulduktan sonra yazmaya ba ş lamak için gerekli plan 

anahatlar ıyla belirginleşecektir. 

3.4.3 Rapor veya tez yazma 

Iyi bir planlama yap ıldıktan sonra eldeki kaynaklar ı  okuyucunun 

istediğ i özel bir bilgiye daha kolay ula şabilmesi için bölümler, alt 

bölümler ve gerekirse alt bölüm alt ı  bölümlere ay ırmayı  ihmal 

etmemelidir. Çok az ki ş i bilimsel bir raporu ba şı ndan sonuna kadar 

okumak isteyeceğ i için, arad ıklar ı  özel bir bölüme kolay 

ulaşabilmelerini sağ layacak genel kabul görmü ş  bir bölümleme sistemi 

önerilmiş tir. 

3.4.3.1 Giriş in yaz ılmas ı  

Gruplandırı lm ış  yay ın ve raporlar dosyalar halinde el alt ında 

bulundurulmal ı , yazmaya geçmeden önce bütün ayr ıntılara hakim 

olunmal ı , aktar ılacak sonuçlarda de ğ iş iklik yap ılmamal ıdır. Yazmaya 

baş landığı nda; 

• Önce, projenin kimyan ın hangi genel alanına girdiğ ini 

özetleyen geniş  bir açıdan başlanmalı, sonra projeyle 

doğ rudan ilgili malzemeler üzerine s ırayla yoğunlaşmalıdı r. 

• Derlenilen çalış ma, reaksiyon şemaları  hazırlanarak 

ayrı ntılarıyla açıkça ifade edilmelidir. 

• Şemalarda verilen bilgilerin açıklanmas ı  için metinde 

mümkün oldu ğ unca kısa ve özlü ifadeler kullan ılmalıdı r. 

• Önceden belirlenmiş  olan çalış ma hedefleri aç ıklanmalı  ve 

denel çalış man ın uzun ayrı ntıları na dalmadan sonuçlar 

özetlenmelidir. 
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Degerlendirmeye al ınan temel belgelerin herbiri, kaynaklar 

listesine belirlenen kurallara uygun biçimde bütün yazarlar ın adlar ı , 
soyadlar ı , y ı l, cilt, sahife ve dogru k ı saltmal ı  yayın ad ı  ile birlikte 
eklenmelidir. Ilk kaleme al ış ta kaynaklar, şemalar veya formüller için 

sadece onlar ı  tan ı mlayacak geçici numaralar verilmeli, ilave kaynak ve 

yap ılar herhangi bir anda uygun ş ekilde araya s ı k ış t ı r ılabilmelidir. Bu 

aşamada önemli olan metinde geçen numaralar ile şemalar ve kaynaklar 

listesindeki numaralar ın birbirini tutmas ı d ı r. 

Konular toparlan ırken ekleme ve ç ıkarmalar, yeniden 

düzenlemeler yap ılarak bütün konular ı  yazmay ı  denerneli, 

dogrulugundan emin olunmal ı d ır. Okunabilir, ak ı cı  bir ilerleme için 

bölümler ve alt bölümlere konular ın dağı l ı m ı  son şeklini almal ıd ır. Bu 

aşamada giriş  bölümü s ıradan ve reaksiyonlar listesinden ibaret olabilir. 

Okuyucuya daha ilginç gelecek bir giri ş  bölümü için birkaç basit iş lem 
yap ı labilir. 

• Giriş te bahsedilen her yeni konunun as ı l metin içerisinde de 
yer aldığı ndan emin olunmal ıdı r. 

• Diğer araştırma grupları n ın sonuçları n ın benzerlik ve 
çelişkileri karşı kış tı rı lrnalıdı r. 

• Çalış maya baş lamadan önce alanındaki ası l hedeflerin neler 

olduğ u ana hallartyla belirtilerek niçin önemli olduğu da iyi 
açıklanmalıdı r. 

• Yap ılan çalış man ın aşamaları  sı ralanmalıdı r. 

• Sonuçta, yap ı lan çalış man ı n hedefleri ve önceki çal ış malara 
göre yeri açıkça özetlenmelidir. 

Tamamland ıg ı  düşünülen giriş  bölümü bir başkas ına tercihen 

dan ış mana okutulmal ı , yap ılacak ele ştiri ve öneriler dikkate al ı narak, 

vakit varsa bir tarafa b ırak ıp daha sonra tekrar çok dikkatlice ba ş tan 

sona yeniden okurken hatalar temizlenmeli gerekli düzeitmeler toplu 

olarak yap ılmal ıd ı r. Son şekli verilmeden önce; 
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• Herhangi bir önemli noktan ı n gözden kaçmad ığı na emin 
olunmalıdı r. 

• Düzenlemelerin mant ı kl ı  ve bir konudan diğ erine geçiş in iyi 
bir akı c ı lı kta olduğ undan emin olunmalıdı r. 

• Konuların çok teferruatlı  olanın ın k ısaltı ldığ t ve çok k ısa 
olanı n ın da geniş letildiğ i düzenlemelerle dengenin 
sağ  landığı ndan da emin olunmalıdı r. 

• Doğ rudan ilgili olmayan alı ntı lar yapmaktan korkmamah ve 
yaz ılan herşeyin mümkün oldu ğ unca kısa özlü olmas ına 
dikkat edilmelidir. 

• Yaz ılan giriş  bölümünün çalışma alanında yeni olan 

birisinin anlayabileceğ i kolayl ıkla düzenlenmesi kalite ölçüsü 
olarak algılanmaktadı r. 

Son değ iş iklikler yap ıldığı nda, baş tan itibaren bütün ş emalar, 

bileş ikler ve kaynaklar s ırayla numaralanabilir. Birkaç sefer daha 

okunduktan sonra hatalar düzeltilip son ufak de ğ iş iklikler de yap ılarak 
giriş  bölümü tamamlanmal ı dı r. 

3.4.3.2 Tart ış ma bölümünün yaz ılmas ı  

Giriş  bölümü için yap ılan tart ış ma bölümü için de genellikle 

geçerli olup çal ış mada elde edilen sonuçlar ın ay ırdedici yönleri 
vurgulanacak şekilde, bölümler tekrara dü şmeyen bir s ıralamayla 

yaz ı lmaya aş ağı daki noktalara dikkat edilerek ba ş lanabilir. 

i) Her zaman bir konunun veya deneyin hedefleri özetlenerek 

baş lanı lmal ıdır. 

ii) Çal ış man ın öne ç ıkar ılmas ı  gereken yönleri ayr ıntıya girilerek 

açıklanmal ıdır. 

iii) Deney sonuçlar ı  ve nas ıl sağ landığı  rapor edilirken basit veya 

karışı k spektrum verilerinin yorumunun ayr ınt ı l ı  tart ışı ldığı  bir 

şekil benimsenebilir. 
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iv)"Reaksiyon olmad ı " veya "reaksiyon % 50 istenen ürünü 
verdi" gibi yuvarlak ifadelerden kaç ı n ı lmal ıd ı r. 

v) Deneysel sonuçlar ile ba ş lang ı ç hedefleri kar şı laş t ı r ı lmal ı d ı r. 

vi) Elde edilen bulgulara göre çal ış man ın seyri özetlenmelidir. 

Bu alt ı  -6- basamakl ı  çevrimde s ı k s ık başa dönmek gerekebilir. 
Başar ıs ı z deneylerin ayr ınt ı l ı  tart ış mas ı  yap ılmadan yeni yöntemler 
önerilmemelidir. Planland ığı  gibi yürümeyen çal ış malarda bazen 
beklenenden daha ilginç sonuçlarla kar şı laşı l ırsa tart ış man ın çok iyi 
yap ı lmas ı  gerekir. Aşağı daki noktalar dikkate al ınmaya değ erdir: 

• Reaksiyon şemaları  çalış may ı  açıkça gösterecek şekilde 
çizilmeli ve metinde ad ı  geçen yere yak ın olmalı dı r. Numara 
verilmiş  yap ıy ı  metinde geçtiğ i yerden sabifelerce uzakta 
aratmaktansa tekrar .  yazmal ıdı r. 

• Benzer çalış malardan alı nan sonuçların karşı laş tırıldığı  iyi 
kullanış lı  çizelgeler haz ı rlanmalıdı r. 

• Yap ılan çalış ma olumlu bir yaklaşı mla sunulmaya 
çalışı lmalıdır. 

• Farklı  bölürrılerde verilen çalış malar arasında bağ lantı  
kurulmalıdır. 

• ilginç sonuçların rapor edildiğ i yerlerde bunlar öne 
çı karı lmalı  ve buluşun önemi çok iyi aç ı klanmalıdı r. 

• Elde edilen sonuçlar, yayı nlanm ış  diğer çalış malar ile özellikle 
en son çalış malarla benzerlik ve çelişkili yönleri vurgulanarak 
karşı laş tırı lmalıdı r. 

• Yaz ım tarz ı  ıyi ayarlanmalı  ve sonuçlar ilginç, merak 
uyandırıcı , şaşı rtıcı  veya yay ı nlanm ış  verilere ayk ırı  vb. 
olduğu zaman bu aç ıkça vurgulanrrıalıdı r. 

Giriş  bölümü için verilenler, tart ış ma bölümünün yaz ım ve 
düzeltme gibi son basamaklar ında da geçerlidir. 
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3.4.3.3 Denel bölümün yaz ılmas ı  

Teknik aç ı dan diğ er bölümlerden daha fazla aran ı lmas ı  dolay ıs ıyla 

denel bölüm kesin-kat ı  kurallara göre degerlendirilir ve tez izleme 

komitesi veya süreli yay ı n inceleme komitesi üyesi -referee- taraf ı ndan 

kabul edilebilecek iyi bir denel bölüm yazabilmek için a ş ag ı daki 

önerilere dikkat etmek gerekir. 

• Laboratuvardaki İLK GÜN'e çal ış man ın ileri aşamaları nda 

elde edilecek bütün bile ş iklere ait verilerin düzenli bir şekilde 

biriktirileceğ i dosyalar düzenleyerek baslanzl ınalıdı r. 

• Denel bölümde, yay ı n yap ılması  düşünülen süreli yayı n ın 

vt.ya tez sunulacak enstitünün aradığı  ölçülere tam uyacak 

şekilde verilerin sunulacağı  yaz ım türüne uyulmal ı dı r. 

• Bütün yeni bile ş ikler için molekül formülü ve safl ı k 

konusunda şüpheye yer b ı rakmayacak geniş  kapsamlı  bir veri 

seçimi yap ıldığı ndan emin olunmalıdı r. IR verilesi ve optikçe 

aktif bileş ikler için özgül çevirme aç ısı  gibi kolayca 

farkedilecek özel veriler kesinlikle unutulmamald ı r. 

• Veriler, elde edildiğ i koşullardaki deneysel hata sı n ı rları  
içindeki bir doğ rulukta sunulmalı dı r. Örneğ in yüksek alan 1  H 

N41.R S değerleri 0,01 ppm 'den daha hassas ve eş leşme sahilleri 

j 0,5 Hz'den daha hassas verilemez. 13C NMR c5 değ erleri de 

onda bir hassasiyetle olabilir, IR pikleri dalga sayı larıyla, 

e.n.'ları  ve k.n.'ları  en yak ı n derece olarak verilecektir... vb. 

Denel bölümün ba şı na Çizelge 3.1'deki yayg ın kabul gören giriş  
uyarlanabilir. 

Haz ırlanan bir bile ş ik için önceden dü şünerek deney yap ı l ışı  

s ı ras ında veri kart ına elde edili ş  yöntemi tekrarlardan kaç ınarak 

kaydedilirse denel bölümde aynen kullan ı labilir. 
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Çizelge 3.1 Denel bölüm giri ş i yaz ı m örneğ i 

E.N. tayinleri bir K. Öffler blok elektrotermal cihaz ında yap ı l ı p 

düzeltil ı neden verilmi ş tir. IR spektn ı mlan (s ıvı lar için) film şeklinde veya 

(kaular için) nujol pastas ı  halinde bir Perkin-Elmer 1710 FT-IR cihaz ı nda 

al ı nmış tı  H NMR spektrumu 300 MHz'lik bir Bruker AC-300 cihaz ı nda, 

ba ş ka bi • 1 aya yoksa CDCI
3 
 daki çözeltiler şeklinde al ı nmış tı r. Slar, TMS 

esas al ı narak verilmiş  ve J değerleri en yak ın 0,5 Hz'e yuvarlanm ış t ır. 
Kütle spektrumu, düşük ay ırmal ı  bir Finnigan 4500 cihaz ında, yüksek 

ayı rmak ise bir Kratos Concept I-S cihaz ı nda elektron çarp ış ma (ET) 

tekniğ iyle veya amonyak kullan ı larak kimyasal iyonlaş ma (CI) tekniğ iyle 

kaydedilmi ş tir. Reaksiyon sulu sonland ı rmaya tabi tutulmu ş , organik 

fazlar susuz MgSO4  üzerinde kurutulmu ş  ve döner buharla ş tınada 

çözücü uzakla ş unlmış tı r. TTK Merck Kieselgel 60 F 254  cam plakalar 

kullanı larak yapı lmış , UV lambas ı  veya etanollü H 2SO4  deki vanilin 

çözeltisine dald ırı l ıp ısıtarak görünür hale getirilmi ş tir. Silikagel 60 (40-63 

1.1) Merck:ten temin edilip h ızl ı  kolon kromotografisinde kullan ılmış tır. 

Aş ağı da bu iş lem kısımlar halinde standart bir düzende verilmi ş tir. 

Çizelge 3.2 Deney yap ı l ış m ı n standart yaz ım örneğ i 

[Bileş ik 	A I 'n ın 	(X g, 	Y mmol) Bu 	k ısım 	reaktif(ler)in 
[çözlidi Q1 (ıl cm3) daki çözeltisi Z°C substrat(lar)a katilışı n ı  ifade 
da kan şurı l ı rken, [Reaktif Il (R g, S eder. miktarlar g veya mal 
mmol) Tdakikada ilave edildi. olmalıdı r. 

D saat sonra [sulu reaktif tl (H cm 3) Bu k ısım reaksiyonun ne 
ilave edildi, o -ganik faz aynld ı  ve [sulu 
reaktif tA ( h cm3) ile iki defa daha 

kadar süre devam ettiğ ini, 
nasıl 	sonlandırıldığı n ı 	ve 

yı kand ı , dal ı a sonra magnezyum sülfat ürünün 	nasıl 	ayrı ldığı n ı  
(MgS0 ,) üzerinde kurutuldu ve çözücü 
uzaklaşurı ld ı . 

anlatı r. 

[... 	renkli 	katı/s ıv ı] 	kalıntı 	[hızl ı  Bu k ısı m ürünün nasıl 
km ı notografi 	(çözücü sistemi) 	veya safiaş tırddığı n ı 	belirtir. 
damittna, k.n. L °C, V mmHg da veya Uygun ifadeler seçilmeli ve 
yeniden 	kristallendirme, 	e.n. 	T°C,1 
yoluyla [.... renkli kat ı/s ıv ı] M g, % XX 
verim ile ba ş l ıktaki bile ş igi vermek 
üzere safla ş unldı . 

gerekli bilgiler verilmelidir. 
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Bu standart düzen ufak uyarlamalarla, bir çok farkl ı  yöntemler için 

italik yaz ı lm ış  degiş kenleri basitçe değ iş tirerek ve di ğ er önemli ifadeleri 

de ekleyerek kullan ı labilir. Elde ediliş  yöntemi yap ı  ayd ınlatma verileri 

ile tamamlanmal ıd ır. Tez veya süreli yay ınlarda istenen denel k ı s ı m 

düzenine geçmek için Ş ekil 3.4'deki veri kart ı  sonuçlar ı  yeniden 

düzenlenebilir. 
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Palladium-Catalyzed Cascade Carbometallation of Alkynes", E. 

Negishi, M. Ay ve T. Sugihara, Tetrahedron (Symposium 

-in-print), 1993, 49(25), 5471-5182. 
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BÖLÜM 4 

LALORATUVAR VE ÇALIŞMA MASASI Dü7LNİ  

4.1 Giriş  

Bu bölümde, modem organik kimya reaksiyonlar ın ı  çal ışı rken 

faydalan ılabilecek genel laboratuvar ve çal ış ma masas ı  
düzeneklerinden, özellikle art ık inert atmosfer alt ındaki reaksiyonlar ı n 

günlük iş lerden say ılmas ı  da gözönüne al ınarak bahsedilecektir. 

4.2 Laboratuvar Düzeni 

Kurumdan kuruma degi şmekle beraber organik kimya 

laboratuvarlar ı  düzenlenirken baz ı  masalar ın genel kullan ıma aç ık 

düzenekler için ayr ı lmas ı  ve diger k ısımlar ın bireysel çal ış ma masas ı  
yap ı lmas ı  yayg ınd ır. Genel kullan ıma ayr ılan düzeneklerin kaplayacag ı  
yer yap ı lacak çal ış man ın türüne bagl ı  olacak, ancak bütçe ve uygun yer 

de dikkate al ınacakt ı r. 

Çal ış anlar için okuma-yazma i ş lerini yapabilecekleri odalar yoksa 

deney masalar ının uzağı nda masa, çekmece ve raflardan olu ş an bir köş e 

herkese ayr ı lmış  olmal ıdır. Kara tahta da laboratuvar ın vazgeçilmez 

aksesuarlar ı ndand ı r. 

Laboratuvar "Çalış ma Masası" denilen alan her bir çal ış ana ayr ı lan 

ve bütün reaksiyonların yap ıldığı , uygun bir çeker ocak sistemini de 

içine alan laboratuvar bölümüdür. 

4.3 Genel Laboratuvar Gereçleri 

Bu bölümde modern bir organik kimya laboratuvar ında 

bulunmas ı  gereken ortak kullan ıma aç ık gereçlerden bahsedilecektir. 

Buzdolab ı , fırın gibi büyük gereçlerin az kullan ılan bir köş eye 

konulmas ı , diger gereçlerin de yak ındakilerin çal ış malar ın ı  
engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi uygun olacakt ır. 
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4.3.1 Döner buharlaş tırıc ılar 

Belki de en yoğun kullan ı lan gereç oldu ğundan laboratuvara 
uygun şekilde da ğı t ı lmal ıd ı r. Herkese bir tane en iyisidir. 

4.3.2 Buzdolabı  ve/veya derindondurucu 

Kimyasal maddeleri saklamak için kullan ı l ı r, kesinlikle yiyecek 
konulmamal ı dı r. 

4.3.3 Cam malzeme kurutma fırın(lar)1(-Etüv) 

Uygun yerlere konulmal ı dır. 

4.3.4 Vakum (düşük basınç) fırını  

S ık kullan ılmamakla beraber faydal ı  bir gereçtir. 

4.3.5 Teraziler 

İki haneli terazi mutlaka bulunmal ıd ır, dört haneli terazi ise küçük 

ölçekli çal ış malar için gereklidir. Ayak alt ı  olmayan, hava ak ım ı  ve 

titreş imlerden etkilenmeyecekleri bir yere konulmal ıdı r. 

4.3.6 Kugelrohr (bulb to bulb) dam ıtma düzeneğ i (örn. Büchi) 

Oldukça küçük miktarlardaki yüksek k.n.'11 s ıvılar ın dam ıt ılmas ı  
için, kısmen hareketli olan, masadan masaya ta şı nabilen ve değ iş ik 

vakum kaynaklar ına bağ lanabilen vazgeçilmez bir gereçtir. 

4.3.7 Vakum (düşük bas ınç) pompaları  

Bölüm 8'de ayr ınt ı lı  olarak bahsedilecektir. Ba ş l ıca 3 -üç- çe ş iti 

vard ır. 1) - 20-50 mmHg bas ınç için basit düşük bas ı nç kaynağı , 2) - 12 
m ı nHg bas ınç için orta halli düşük bası nç ve 3) < 1 mmHg için çok 

düşük bas ı nç yağ  pompaları  gereklidir. Süzme, kurutma ve dam ıtma 

amaçl ı  olarak kullan ı labilirler. Herkese birer tane en iyisidir. 

4.3.8 Incil gazlar 

Bir organik kimya laboratuvar ında devaml ı  bir kuru inert gaz 

(genellikle argon veya azot) bulunmas ı  gereklidir. Ayr ı  tüpler pahal ı  ve 

31 



çok yer kaplag ı ndan her çal ış ana ve ortak kullan ıma ayrı lan yerlere en 

az birer uç olacak şekilde yap ılacak düzenlemeler daha uygundur. 

Tüpleri etkin kullanma yolu, çok say ı da sabit inert gaz hatt ı  çekmek ve 

onlara çok yollu igne yanalar takmakt ır. 

4.3.9 Çözücü safla ş tırma düzenekleri (imbikler) 

Bir laboratuvarda biri sürekli kullan ılan çözücü dam ıtmas ı , diğ eri 

kuru ortamda yap ılacak reaksiyonlar için çok kuru çözücülerin 

dam ıt ılmas ı  için olmak üzere ba ş l ıca iki tip çözücü saflaş t ırma düzenegi 

bulunur. 

Sürekli dam ıtman ı n getirece ğ i sorunlar -yer, israf, para, at ıklar-

dikkate al ınarak GPR (reaktif kalitesi) çözücülerin tan ınm ış  -güvenilir-

bir firmadan al ı nıp büyük ve orta ölçekli kromatografi dahil birçok amaç 

için dogrudan kullan ılabilir ş işelerde mevcut olmas ı  bir kolayl ıkt ı r. THF 

ve Et20 gibi (gerekirse digerleri) baz ı  çözücülerin çok saf olarak inert 

atmosferde "musluğu açınca" al ınabilecek şekilde haz ır olmas ı  
laboratuvar kalitesini gösterir. 

4.3.10 Genel damıtma cihazlar ı  

Laboratuvarda daha etkin dam ıtma sağ layan tek parçal ı  dam ıtma 

tak ımlar ı  da bulunmal ıdır. Özellikle küçük ölçekli çal ış malarda çok 

kullanış l ı  olan bu düzeneklerin ba ş l ıca iki çeş iti Ş ekil 4.1 ve Ş ekil 4.2'de 

gösterilmiştir. Sat ın almak çok pahal ı  olacağı ndan istenilen boyutta ve 

ucuza cam atölyesine yapt ırılabilir. 

4.3.11 Genel laboratuvar cam malzemesi 

Her laboratuvar ı n genel kullan ıma haz ır oldukça fazla özellikle 

büyük boyutlu cam malzemesi olacakt ı r. Burada belirleyici unsur 

yap ı lacak çal ış man ın türüne göre degi ş kenliktir. 
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A 	b 	C 	C D E 
I. boy 	6,5 na 4.5 na <7,5 can 	2,5 cin (114 	1114 
2. boy 11 em 4:5 mı 	13 em 	3 em 1124  1314 

H14veya B24 

rakam 
ceketi 

B14 
(14120; 

doğ rudan rakam 
bağ lant ı l ı  seçenekli uç 

A 	13 	(: 
1.boy B an 4.5 en 134:n ı  
2.boy 18 em 45 em irie.m 

Şekil 4.1 Tek parçal ı  dam ıtma düzene ğ i 

Şekil 4.2 Ayr ımsal dam ıtma kolonlu tek parçal ı  düzenek 
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4.3.12 Kromatografik gereçler 

İ TK (TLC) h ı zl ı  ve her zaman reaksiyon izlemek için en yayg ın 
kullan ı lan teknik olduğundan plakalar ı  görünür k ılmak için el alt ında bir 

dizi dald ı ! ula çözeltileri, ısı tma tabancas ı , iyot tank ı  ve küçük bir UV 

lambas ı  genellikle gerekli olan gereçlerdir. Daha ileri teknikler olan 

YASK (HPLC) ve kapiler GK (GC) İTK'sini tamamlay ıc ı  unsurlard ı r. 
(Bölüm 9 ve Bölüm 11'de daha ayr ı nt ı l ı  bilgi verilmiş tir). 

4.4 Laboratuvar Çal ış ma Masas ı  

Bir akademik ara ş t ırma laboratuvar ında ara ş tırmac ılar her zaman 
kullan ı lan cam malzemenin tam tak ım olarak kendi çal ış ma masas ı nda 

bulunmas ını  isterler. Bir endüstri laboratuvar ında ise laboratuvar 

görevlileri taraf ından yıkan ıp haz ı rlanm ış  çok geniş  bir genel kullan ıma 

haz ı r cam malzeme bulunduğu için herşeyin tam bulunduğu bir çal ış ma 

masas ına pek gerek duyulmaz. Her iki durumda da ara ş tırmac ı lar ın 

kendi kullanımlarına ayırdıklar ı  şı r ı ngalar ve kromatografi kolonlar ı  gibi 

baz ı  gereçler vard ır. Bir çal ış ma masas ında bulundurulmas ı  yararl ı  
görülen gereçlerin listesi a şağı da verilmiş tir. 

4.4.1 Devamh kullan ılan cam malzeme 

Malzeme 	 Miktar 

Daraltma bağ lant ısı  (adaptör) B14/B24 	 1 

Daraltma bağ lant ıs ı  (adaptör) B10/B14 	  

Bağ lant ı  tüpü B14 	 1 

Geniş letme bağ lant ıs ı  (adaptör) B24/B14 	 1 

Geniş letme bağ lant ıs ı  (adaptör) B29/B24 	  

Beher-10 ml 	 2 

Beher-25 ml 	 4 

Beher-100 ml 	 4 

Beher-400 ml 	 2 

Mezür-10 ml 	 1 

Mezür-25 ml 	  
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Devam 

Malzeme 	 Miktar 
Mezür-100 ml 	 1 

Mezür-(kapakh)-1000 ml 	  

Süzme hunisi-15,00 cm 	 1 

Süzme hunisi-7,5 em 	  

Ay ı rma hunisi-1000 ml 	 1 

Ay ı rma hunisi-250 ml 	  

Ay ırma hunisi-50 mi 	 1 

Ay ırma hunisi-25 ml 	 1 

Düz dipli balon (veya erten)-100 mi 	 4 

Düz dipli balon (veya erten)-250 ml 	 2 

Düz dipli balon (veya erien)-500 ml 	 2 

Yuvarlak dipli balon-10 ml - B14'1ü 	 6 
Yuvarlak dipli balon-50 ml - B14'lü 	 6 
Yuvarlak dipli balon-100 mi - B24'lü 	 6 
Yuvarlak dipli balon-250 ml - B24'lü 	 3 

Yuvarlak dipli balon-500 ml - B24'lü 	 2 

Yuvarlak dipli balon-1000 ml - B24'1ü 	  

4.4.2 Kiş iye özel malzemeler 

Malzeme 	 Miktar 

Spatül (değ iş ik boylarda) 	  

Magnet - bal ık-25,00 mm 	 4 

Magnet - bal ık-12,5 mm 	 4 

Magnet - bal ık-25,00 rrım (oval-yumurta biçimli) 	 1 

Magnet - bal ık-50,00 mm (oval-yumurta biçimli) 	  1 

Şı r ınga iğneleri-6 inçlik - geçmeli (luer-lock) 	 6 

Şı r ınga igneleri-12 inçlik - geçmeli (luer-lock) 	 6 

Mikroşı r ınga-100 µI 	 2 

Şı rınga- metal geçmeli (luer lock)-1 mi 	 2 

Şı r ınga- metal geçmeli (luer lock)-2 ml 	 2 
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Devam 

Malzeme 	 Miktar 
Şı r ı nga- metal geçmeli (luer lock)-5 ml 	  

Şı r ınga- metal geçindi (luer lock)-10 ml 	 2 

Bağ lant ı  borusu (luer lock) 	 1 

Termometre -10 - 360°C 	 1 

Termometre -10 - 110°C 	 1 

Termometre -100 -10°C 	 1 

Termometre B14 rodajl ı  -10 -360°C 	 1 

Pasteur pipetleri (damlal ık) 	 1 kutu 

Kapakl ı  ş iş eler (1 ve 5 cm 3'lük) 	 1 kutu 

4.4.3 Özel atnaçh kiş iye özel malzemeler 

Bir çal ış ma masas ında bulunmas ı  son derece yararl ı  olacak baz ı  
özel amaçl ı  cam malzemeler şematik ölçüleri verilerek cam atölyesinde 

yapur ılabilir. 

4.4.3.1 Wt kullamml ı  bağ lant ı  eleman, (double manifold) 

Sürekli olarak kuru ve/veya inert ko ş ullarda reaksiyon yapilacaksa 

düzeneklerin içinde belki de ençok i şe yarayan ı  çift kullan ıml ı  bağ lant ı  
eleman ı  olacakt ır. Her çal ış ma masas ına sabitle ş tirilmiş  ve laboratuvar 

inert gaz sistemine PVC (Tygon) boru ile ba ğ lanm ış  düzeneğ in standart 

malzemesi biri vakuma diğ eri inert gaza aç ı lan iki cam boruya iki yollu 

çift kullan ıml ı  yüksek vakum musluklu uçlar eklenmi ş  çift kullan ıml ı  
bağ lant ı  eleman ıd ı r. İnert gaz borusuna geri emi ş i önleyecek bir 

kabarc ık sayıc ı , vakum borusuna da Teflon kapl ı  diyafram pompas ı  
eklenmelidir. Ş ekil 4.3'de çift kullan ıml ı  tam düzenek şemas ı  

4.43.2 Spagetti borusu ( Şekil 4.4) 

İnert atmosferde özellikle küçük ölçekli reaksiyonlarda çok 

kullan ış l ı  olan, tek hazneli, dar delikli Teflon boru ç ıkış  uçlar ına şı rınga 

iğneleri tak ı lm ış  bağ lant ı  eleman ı  septum kapakl ı  balonlara inert 

atmosfer sağ lamada bat ır ılarak kullan ı l ı r. 
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vakum 
horturnu 'kabarc ı k 

say ı c ı  çift kullam ı nfı  
bağ lant ı  elernaru 

PVC (tygon) boru-hortum 
inert 

-4- - ga Z 
tüpünd e ıı  

vakum 
bortumu 

kabarc ı k 
saV ı c ı ya 
ekİ i 

\inert 
gaza ekli 

Nmusluk 
(iste,ğ e h41) 

— 1,5 mın'lik 
Teflon boru 

at ı labilir 
şı r ı nga iğ nesi 
(Luer bağ lant ı s ı  
ç ı kar ı lmış ) 

24 nam. çapl ı  
cam boruclan 

–I İ  yap ı lrrus 25 cm 

çözücü tuzaklar ı  
vakum 

pompas ı ndau 

Şekil 4.3 Çift kullan ıml ı  tam düzenek 

Şekil 4.4 Spagetti borusu 

Bu bağ lant ı  elemanlar ın ın kullan ı l ışı  Bölüm 6 ve 9'da 

aç ıklanm ış t ır. 
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4.4.3.3 tk yolla gaz giriş  T musluklan 

Rodaj bağ lant ı l ı  3 yollu Teflon musluklar bütün dünyada yayg ı n 

olarak kullan ılmakta olup her ara ş t ırmac ın ın kiş iye özel malzemeleri 

aras ında B14 (14/20)1iden en az 3, B24 (24/40)'lüden de 2 tane 

bulundurmas ı  önerilir. Özellikle çift kullan ıml ı  bağ lant ı  eleman ıyla 

çal ışı rken faydal ı  olan musluklar ın, pozitif inert gaz bas ı nc ı  
uygulandığı nda (A konumu), bas ınç fazla oldu ğunda ve s ıv ı  ilave 

edileceginde (B konumu) veya kurutmak için vakuma ba ğ landığı nda (C 

konumu) alaca ğı  görünümler Ş ekil 4.5'de verilmiştir (Bölüm 6 ve 9'da 

ayr ınt ı lar verilmiş tir). 

musluk 
konumu 

musluk 
içinde 
akış  

(A) 

konum B 

11' 	(B) 	 (C) 

Şekil 4.5 3-yollu T-musluklar ın kullan ım görünümleri 

4.4.3.4 Siizme gereçler! 

Bas ınç veya vakum uygulayarak h ı zl ı  süzme yapabilmek için tek 

parçal ı  sinterleşmiş  cam süzgeçli huni çeş itleri Ş ekil 4.6'da gösterilmiş  
olup 1-10 cm aras ı  çapta 2-3 tane ki ş iye özel bulundurmak faydal ı  
olacakt ı r. 
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A 	B 
1.boy 5 cm 	4 em 
2. boy 	7,5 ein 4 cin 

(1)1 konik huni 
C 	Ç 	D 

1.boy 5 em 	5 enı 	5,5 em 
2. boy 7 em 7,5 em 5,5 cm 
3. boy 10 cııı 	9 em 	5,5 ein 

(a) silindir:k huni 

— t; 

1314 
(14(20) 

Ir es 

3 namu 
cam stizgeç. 

PTFE 
musluk 

.— B14 
(141201 

(e) iner: atmosfer stizgeci 

Şekil 4.6 Sinterleş miş  cam süzgeçli huni çe ş itleri 

Yeniden kristallendirme öncesi küçük ölçekli süzme i ş lemi için 

çok faydal ı  olan tek parçal ı  bir süzme ayg ıt ı  ile beraber kullan ı lan Craig 

tüpü Ş ekil 4.7'de verilmi ş tir. 
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9 crn 

13. 	rodaj 

10 cm 
(a) tek parçal ı  

süzme ayg ı tı  
cam bagetten 

yap ı lmış  

12 mrn çapl ı  
cam boru 

2 no.lu 
sinterleş miş  
cam süzgeç 

3 cm 

• - cam boruclan 
yap ı lmış  

(h) Craig tüpii 

Şekil 4.7 Tek parçal ı  süzme ayg ıt ı  ve Craig tüpü 

4.4.3.5 Kromatografi için cam malzeme 

Reaksiyon ürünlerinin ayr ı l ıp çabukça safla ş t ınlmas ı  gibi her 

zamanki i şlemler için en uygun yöntem h ı zl ı  kolon (flash) 

kromatografisidir. Ş ekil 4.8'de gösterilen malzemeden degi ş ik boylarda 
kiş iye özel olabilir (Bölüm li'de daha ayr ınt ıl ı  açıklanm ış t ır). 
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(a) flash bağ lant ı s ı  
(kolon ba ş l ığı ) 

(b) flash vanas ı  

(Ç) Çözücü deposu 
Teflon 
musluk 

25 cm 

B24 Rodviss 
rodaj 

bas ı nç 
ayarlamak 
için döner 
yana 

(c) flash kolon ıı  

Şekil 4.8 H ı zl ı  kolon (flash) kromatografi malzemeleri 

4 1 



BÖLÜM 5 

ÇöZüCÜLERİN SAFLASTIRFLIP KURUTULMASI 

5.1 Giriş  

Kullan ı lacağı  amaca göre belirlenmi ş  safl ık derecesi ve kuruluga 

sahip çözücülerin kullan ı lmas ı , yap ı lan iş lemlerin baş ar ıs ı  aç ıs ı ndan 

belirleyici önem ta şı r. Yayg ı n olarak kullan ılan çözücüler hakk ında 

faydal ı  bilgiler Ek-1'de verilmi ş tir. 

Hidrokarbon ve ~derin alev alı cı lığı ; benzen, kloroform ve 

karbontetraklorürün zehirliliğ i ile eterli çözücükrde peroksit olu şması  
riski dikkate al ınarak çözücülerin tehlikeli maddeler olduğ u 

unutulmamalıdı r. 

5.2 çözikülerin Saflaş tınlimas ı  

Birçok kimyasal reaksiyon ve özütleme i ş leminde kullan ılabilecek 

kalitede % 97-99 safl ık ve etiketindeki safs ı zl ıklan içeren "reaktif 
kalitesi" (reagent grade) çözücüler yayg ındır. Baz ı  uygulamalarda ya 

daha yüksek safl ıktaki ticari çözücüler veya safla ş t ır ı lmış  çözücüler 

aran ır. Birkaç örnek a şag ıdad ı r: 

1. Kuvvetli bazik organometalik bile ş ikler -Grignard reaktifleri, 

organolityum bileş ikleri ve metal hidrürler gibi- ticari olarak 

bulunabilen susuz (<50 ppm su) çözücüler yerine, daha 

güvenli olan kurutulmu ş  çözücüleri kullanmay ı  gerektirir. 

2. "Spektroskopik kalitede safs ı zl ıklardan ar ındır ı lmış  özelikle 

NMR ve IN için kullan ılan çözücüler de ticari olarak 

mevcuttur. 

3. " YASK (11PLO kalitesinde saflaş t ır ı lmış  ve kolonlar ı  
bozabilecek kirlerden ar ınd ır ılmış  yüksek safl ıkta çözücüler de 

mevcuttur. Kromatografi için ayr ımsal dam ıt ı lmış  çözücü 

kullanmak gerekir. 
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4. "Analitik kalite"de (> % 99,5 safl ı k) çözücüler ise bütün nicel 

analiz uygulamalar ı  ve numune safla ş t ı r ı lmasında 

kullanılmal ı d ı r. 

Basitçe kurutma ve dam ıtma iş lemlerini içeren çözücii 

saflaşur ı lmas ı  için gerekli kurutucular ve kurutma yöntemleri takip eden 

alt bölümlerde k ısaca aç ıklanm ış t ı r. 

5.3 Kurutma Araçları  

Ön kurutma ve özütlerin (ekstrakt) kurutulmas ında kullan ı lanlar 

ile çok iyi (hassas) kurutma yap ı lmas ında kullan ılanlar olmak üzere 

kurutucular ba ş l ıca iki ana gruba ayr ılabilir. Baz ı  reaktiflerle kimyasal 

etkileşmeye girip-girmeyeceğ i sınırlay ı c ı  tek unsur olan ön kurutucular 

birbirleriyle değ iştirilebilir. Dü şük bir su oran ına (< % 0,1) sahip 

olmayan çözücülere mutlaka ön kurutma i ş lemi uygulanmal ıd ır. Çok 

etkin reaktifler kurutulmadan kullan ı lacaksa çok dikkatli olunmal ıdır. 

Kurutucuya tersinir olarak su tutunursa -MgSO 4  ve CaC1 2'de hidrat 

oluşumu veya moleküler elekte soğurtılma- süzülmeden dam ıtma 

yap ı lmamal ıdır. Tersinmez olarak tutunursa -CaH 2  ve P 205'deki gibi-

süzülmeden dam ıtma yap ılabilir. 

5.3.1 Alilmina, Al203 

Hidrokarbonlar için % 9-tr- oran ı nda bazik veya nötral türü (aktiflik 

derecesi I) etkindir. Kloroformun safla ş t ır ılmas ı  ve peroksitlerin 

uzaklaş tırı lmas ı  için de kullan ı labilir. 

5.3.2 Baryum (*sit, BaO 

Aminler ve piridinler için % 5 	oranında 24 saat sonunda nem 

30-50 ppm'e düşecek şekilde etkin ucuz bir kurutucudur. Alkoller ve 

dipolar aprotik çözücülere, kuvvetli bazik oldu ğundan etkin değ ildir. 

5.3.3 Bor& anhidrit, B203  

Aseton ve asetonitril için kullan ılabilir. 
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5.3.4 Kalsiyum klorür, CaC12  

Hidrokarbon ve eterlerin ön kurutrnas ı nda toz ve pellet ş ekilleri 
etkindir. 

5.3.5 Kalsiyum hiclrür, CaH2  

Aminler, piridinler ve HMPA için çok etkin, hidrokarbonlar, 

alkoller, eterler ve DMF için etkin toz ve granül şekilleri mevcuttur. 
Çabuk ve dikkatli çal ışı lmal ı d ır. 

5.3.6 Kaisimum sülfat, CaSO 4  

Organik fazlar ın kurutulmas ında kullan ı l ır, "Drierite" olarak bilinir. 

5.3.7 Lityum alumlnyum hidrür, LIAIH4  

Eterler için kullan ı lmakla beraber az etkin ve çok tehlikelidir. 

5.3.8 Magnezyum, Mg 

Metanol ve etanol için uygundur. 

5.3.9 Magnezyum sülfat, MgSO4  

Organik fazlar ın kurutulmas ı nda monohidrat-heptahidrat 

dönüşümüyle hı zl ı  ve etkendir. 

5.3.10 Moleküler elekler 

Sodyum ve Kalsiyum aluminosilikatlar ın kafes-tipi kristal örgüye 

sahip değ iş ik gözenek boyutlu türleridir. En yayg ın kullan ı lanlar ı  3A, 4A 

ve 5A (A = A) türleri olup toz veya tesbih tanesi şeklinde piyasada 

bulunur. Mevcut kurutucular ın en etkini haline 250-300°C'de en az 3 

saat aktifle ş tirilirse dönüş türülebilir. Etkinliğ i avuç içine al ın ıp su 

damlat ı ldığı nda ıs ı  sal ın ırsa doğ rulamr. 0/0 5 w oran ı nda 4A boyutlusu 

aminler, DMF, DtviSO ve HMPA kurutulmas ı  ve saklanmas ında etkindir. 

Asetonitril, rnetanol ve etanol için 3A elekler uygundur. Asetonla 

kondensasyon verebilir. Renkleri kaybolmamal ıdır. Geri kazanmak için 

uçucu bir organik çözücü ile y ıkan ır, kurumas ı  beklenir, 100°C'de bir 

kaç saat ve 300°C'de 3-4 saat tutarak aktifle ş tirmek gerekir. 
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5.3.11 Fosfor pentoksit, P205  

Genellikle desikatörlerde ve gazlar ın kurutulmas ı nda kullan ı l ı r. 
Yüksek kimyasal etkinliğ i dolay ıs ıyla h ı zl ı  ve etkili olmas ına rağmen pek 

tercih edilmez. Yan ıklara sebeb olur! 

5.3.12 Potasyum hidroksit, KOH 

Aminler ve piridinler için yeni toz edilmi ş  ş ekli etkindir. 

5.3.13 Sodyum, Na 

Hidrokarbonlar ve eterler için tel veya parçalar halinde kullan ı l ı r. 
Ön kurutmadan sonra (oksit olu şmamas ı  için) sodyum-benzofenon 

sistemiyle kendinden indikatörlü olarak dietileter, THF, DME ve di ğer 

eterli çözücüler için etkin kurutmada tercih edilir. Imha i ş lemini uygun 

şekilde dikkatlice yapmak gerekir. 

Klorlu çözücülerle ş iddetli ve patlay ıcı  reaksiyon verebileceğ i için 

hiç bir zaman sodyum etkile ş tirilmemelidir. 

5.3.14 Sodyum sülfat, Na2SO4  

Organik fazlar ın kurutulmas ı nda susuz şekli kullan ı l ır. Asitlere 

aşı r ı  duyarl ı  bileş iklerin kurutulmas ında MgSO4'a tercih edilir. 

5.4 Çözücülerin Kurutulması  

Dietii eter, diklormetan, THF gibi çok kullan ılan çözücüler sürekli 

aç ı k olan imbiklerde (inert atmosferde) di ğ erleri ise klasik dam ıtma 

düzeneklerinde (Bölüm bak ınız) kurutulup saklanmal ı dır. 
Kullan ıhrken şı rınga veya iki uçlu iğne (cannula) teknikleri 

uygulanmal ıd ır (Bölüm 6'ya bak ın ı z). 

5.4.1 Aseton, (CH3  )2  C=0 

Borik anhidrit üzerinde (% 5 v ) 24 saat veya 3A moleküler elek 

üzerinde (% 10 w  ) 6 saat (daha uzun sürede kondensasyon artar) 

bekletildikten sonra dam ıtılarak kurutulur. 
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5.4.2 Atik asit, CH3COOH 

Asetanhidrit (% 3 7--s-Tv  ) veya krom-III-oksit (% 2 	) kat ı larak 
dam ı t ı lmak suteriyle kurutulur. Çok nem çeker, yan ıklara yol açar. 

5.4.3 Asetonitril, CH 3CN 

Potasyum karbonat üzerinde 24 saat kar ış t ırılarak ön kurutma 
yap ı l ır. 3A moleküler elek veya borik anhidrit üzerinde 24 saat bekletilip 
potasyum karbonat üzerinden dam ı til ı r. Zehirlidir. 

5.4.4 Amonyak, NH3  

Kuru-t uz soğutucusu tak ı lm ış  ve <-40°C'ye soğutulmuş  bir balona 
gaz tüpünden dam ıt ı l ır, koyu mavi renk belirginleşene kadar sodyum 
parçalar ı  kat ı l ır ve reaksiyon kab ına dam ıt ılarak kullan ı l ır. 

5.4.5 Benzen, C6H6  

Ön kurutma gerektirmeden, alumina, kalsiyum hidrür ve 4A 
eleklerinden (% 3 -w-v  oran ında 6 saat süreyle) herhangi birinde kurutulup 
dam ı t ı l ır. 4A moleküler elek üzerinde saklan ır. Sürekli kullan ım için 
imbikte CaH 2 üzerinde kurutulabilir. Karsinojendir. Toluen (C -6H5  CH3  ) 
ve Ksilen (C t  .H4  (CH3  )2  )'de benzer şekilde kurutulabilir.  

5.4.6 ter-Biitanol, (CH3)3COH 

Call, üzerinde (% 5 v  ) geri soğutma yap ı l ıp toz 3A moleküler 
elek üzerine dam ıt ı l ı r. Metanol hariç diğer düşük molekül a ğı rl ıkl ı  
alkoller de bu yolla kurutulabilir. 

5.4.7 Karbon disülfür, CS2  

CaCl 2  (% 2 -w-v ) veya P 205  üzerinden (su banyosu ile) dam ıt ı l ı r. Çok 
kolay alevlenir, zehirlidir. Na ve K kullan ı lmaz. 

5.4.8 Karbon tetraldonar, CC14  (Karsit ıojen) ve Kloroform, 
CFIC13  

Basitçe bazik alumina (I. kalite, 10 g '14 mL) kolondan geçirilerek 
kurutulabilirler. Hacim fazla olduğunda 4A elekler veya P 205  (oıö 3 -."3-r.v  ) 
üzerinden dam ıtma uygulan ı r ve karanl ı kta saklan ırlar. 
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Kloroforrn (zehirlidir) ve karbontetraklorür üzerine sodyum 

katılıı sa patlama olabilir. CHCl 3  kuvvetli bazlar ve aseton ile de 
patlayı c ı  reaksiyon verebilir. 

5.4.9 Döteriyokloroforın (Kloroform -D), CDC13  

NMR çözücüsü olarak bilinen madde içindeki eser miktarda asit 

küçük bir bazik alumina kolondan süzülerek uzakla ş t ırı l ı r. 

5.4.10 Dekalin (dekahidronaftalin), C10H18  ve Tetralin, C H 10 14 

Sodyum üzerinde 2 saat geri so ğutma yap ı l ıp 4A elekleri üzerine 

dam ı t ı l ı r. 

5.4.11 DIkkırmetan, CH2C12  ve 1,2 -Dikloretan, CH2C1-CH2C1 

Kalsiyum hidrür, (%5 ) üzerinde geri so ğutma yap ı l ıp 4A elekleri 

üzerine dam ıt ı l ı r. Klorbenzen (C 6H 5C1) de ayni ş ekilde kurutulur. 

Azit tuzlan CH2  Cl2  ile patlayıc ı  azitler oluş turabilir. 

5.4.12 Dietileter (eter), (C 2H5)20; Tetrahidrofuran (THF 
Dioksan, 

Eterler alev alıcıdır, hava ile temasta ciddi patlamalara neden 

olabilecek peroksitler oluşur. Sodyum iyodürün (NaI), asetik asit 

içindeki % 10'luk çözeltisinden 1 mL üzerine 1 mL çözücü kat ı ld ıg ında 

kahverengi renk olu şumu yüksek deri ş imde peroksit varlığı n ı , sar ı  renk 

oluşumu düşük dertşimli peroksit varl ığı n ı  gösterir. Peroksitler 

saflaş t ırmaya geçmeden önce deri ş ik demir-II-sülfat çözeltisiyle 

çalkalanarak veya aktif alumina kolondan geçirilerek uzakla ş t ı rılmal ıdı r. 
Genel kurutma yöntemi, CaC1 2  veya Na teli üzerinde ön kurutma yap ıp, 

sodyum-benzofenon üzerinde hassas kurutma uygulamakt ır. Sürekli 

çal ış an imbik içine sodyum parçalar ı  -teli (% 1 sxş  ) ve benzofenon (% 0,2 

) çözücüyle beraber inert atmosferde benzofenon diketil radikal 

anyonuna ait koyu mavi renk olu şuncaya kadar geri so ğutma yap ı l ır, 
bundan sonra al ın ıp kullanılabilir. Ara s ıra daha fazla sodyum ve 
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benzofenon ilavesi imbikler için gereklidir. Renk puslan ı rsa dam ı t ı l ıp 

( kimdi& kadar asla) uygun sekilde -önce alkol sonra su ile-

temizlenir. Saf eterler peroksit olu ş mamas ı  için koyu ş işelerde inert 

atmosferde saklanmal ıd ı r (en fazla 2-3 hafta). 

5.4.13 1,2-Dimetoksi etan (DME), C11 3-0-CH2-012-0--C113  

Hassas kurutmas ı  zor olduğundan, sodyum benzofenon 

üzerinden iki defa dam ıt ı lmas ı  önerilir. 
O 

II 
5.4.14 Dimetilformamit (DMF),H-C-N(CH 3)2  

Cali, veya P 205  (% 5 :1\''-,1-) üzerinde bir gece kar ış t ırı l ıp,süzülür ve 

3A elekler üzerine dam ı t ı l ır (56°C/20 mmHg). P 205 kullan ılirsa K2CO3 
üzerinden ikinci bir dam ıtma gerekebilir. Seçenek olarak 3A elekleri (% 

5 ) üzerinde 12 saat süreyle ard ı  ard ı na üç defa kurutulur. 

O 
11 

5.4.15 Dinleti! sülfoksit (DMSO), CH 3-S-CH3  

ilk 0/0 20'lik k ıs ım at ılacak ş ekilde dam ıtma (75°C/12 mmHg) 

yap ı l ıp 4A elekleri (% 5 ---; )üzerinde 12 saat süreyle iki defa kurutulur 

ve 4 A elekleri üzerinde saklan ır. 

5.4.16 Etanol, C2H5OH 

Mutlak alkol magnezyumdan (metanol de aç ıklandığı  gibi) toz 3A 

elekler üzerine dam ı tı l ır veya 3A toz elekler (% 5 ) üzerinde arka 

arkaya iki defa 12 saat süreyle kurutulur. 

5.4.17 Etil asetat,CH 3C00C2H5  

K2CO3  tan 4A elekleri üzerine dam ı t ıl ı r. 

5.4.18 Hekzametil fosforik asit triamit (H1VIPA),[(CH 3)2N13P0 

Kurutulmas ı  çok zordur. CaH 2  (% 10 ) üzerinden 4A elekler (% 

20 ) üzerine dam ıt ı larak (89°C/3 mmHg) kurutulabilir. Bu ş ekilde 

tutulsa bile birkaç haftada yeniden kurutulmal ıd ı r. (Kalsinqiendir) 
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5.4.19 M er anol, CH3OH 

1 L me,anol kurutmak için geri sogutucu tak ı lm ış  2 L'lik balona /vIg 

rendesi (5 g) ve1 2  (0,5 g) al ı n ıp metanol (50 mL) ilave edildikten sonra 

iyot kaybola ı a kadar ıs ı t ı l ır, eğ er H 2  gaz ı  ç ık ışı  olmazsa 0,5 g daha 1 2 

 ilave edilir. IvIg'un tamamı  harcanana kadar ıs ıtma devam eder ve kalan 

metanol (950 mL) ilave edilir. Geri so ğ utma (3 saat) sonunda 3A tesbih 

taneli elekler (% 10 ) üzerine dam ı t ı l ıp en az 24 saat bekletilir 

(Zehirlidir). 

5.4.20 Nitrometan, CH3NO2  

CaCl z  üzerinde bekletilerek kurutulur, süzülür ve moleküler 

elekler üzerine dam ı t ı l ır. P 2  O 5 	• 
kull-ı n ı lmaz. 

5.4.21 Petrol eteri; Pentan (C 	): 51112- 	Hekzan 
Siklohekzan (C61112) 

Dam ı t ı na, alumina (% 5 	, aktiflik kalitesi I) veya 4A elekler 

üzerinde bekletilerek do ğ rudan kurutulurlar (Alev al ı c ı dı r). Genellikle 

20°C k.n. aral ı kl ı  birkaç k ıs ım halinde pazarlanan (40-60; 60-80... vb.) az 

miktarda aromatik bile ş ikler içeren alifatik hidrokarbonlara petrol eteri 

elenilir. Aron [atik bile ş ik içe ıııı eyenler, pentan, hekzan, siklohekzan vb. 

şeklinde pazarlan ı r. 

5.4.22 Pirldinler, (Ğ .)7  

Caf-1, üzerinde 4A elekler üzerine dam ı t ı l ı r (Zehirlidir). 

5.5 çözikil İmbikleri 

Organik kimya laboratuvar ı nda yayg ın olarak baş l ıca iki tip 

çözücü imbigi kullan ı l ır. Klasik dam ıtma düzenegi (Bölüm 11'de 

aç ı klanm ışı r) ara s ıra kullan ılacak çözücüler için, sürekli imbik 

düzenegi ( ş e kil 5.1) ise her zaman kullan ı lan çözücüler için uygundur. 

1 
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çtizüen 
ıcTı lanırrır. 
kab ı  

imbik 
(depo) bakım 

ı s ı t ı cı  manto 

kabarc ı k savc ı  
i ı-tert 

gaz giri ş i 

çift ceketli 
so,ğ utucti 

şı r ı nga 
j giri ş i 

çözücü 
ç ı kışı  

Şekil 5.1 Sürekli imbik düzene ğ i 

Her iki çözücü imbik sistemi de yan ı na uzun süre hiç 

uğ ranılmadan bırakılmamalıdı r. 

Sürekli imbik düzenekleri dikey konumda yerle ş tirildigi için daha 

az yer kaplar ve toplama kab ı  ortada olduğundan, dolduğunda çözücü 

tekrar imbik -depo- balonuna akarak devir-daim saglan ır. Toplama kab ı  
depo balonundan küçük olmal ı  ki kuruluğ a kadar kaynama olmas ın. 

Toplama kaplar ı  bir erkek rodaj, bir balon ile biri 2-yollu di ğeri 3-yollu 

iki Teflon musluk kullan ılarak camc ı lara yapt ırılabilir. 

Düzenekte sogutucu etkin olmal ı , baglant ılardan kaçak ve 

kaynama olmamas ı  için teflon bantlar kullan ı lmal ıd ır. Yağ  -grease- 
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b) 

inen 
gaz 
giriş i 

ta) 

kullan ılmamal ıdır. Inert atmosfer gerekti ğ inde sürekli imbik sistemine 

bağ lanmal ı , kabarc ık say ıcılardan soğutma an ında, geri emiş  olmamas ı  
için gaz ak ışı  artt ır ı lmal ıd ır. Is ıt ı l ırken de fazla bas ı nç kabarc ı k sayıcı dan 

ç ıkarabilmelidir. 

Toplama kaplar ının Ş ekil 5.1'deki tipinden ba şka düz dipli olan ı  
(Ş ekil 5.2a) ile etkin so ğutma (yüksek k.n.'11 çözücüler için) ve daha az 

rodaj bağ lant ı l ı  tipi (Şekil 5.2b) temizleme güçlü ğüne rağmen tercih 

edilebilir. 

Şekil 5.2 imbik çözücü toplama kab ı  çeş itleri 
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BÖLÜM 6 

REAKTİFLER: HAZIRLANIŞL SAFLAŞTIRILMASI 

ve KULLANILIŞ I 

6.1 Giriş  

Baş ar ıl ı  bir modern organik kimyac ı  olabilmenin önemli bir 

aşamas ı  havaya ve neme duyarl ı  reaktiflerin nas ıl saklanaca ğı n ı , 
herhangi bir bozunma olmad ığı ndan emin olarak nas ı l kullan ılacağı n ı  
bilmek ve uygulamakt ır. K ısa sürede iyi sonuçlar alabilmek için baz ı  
basamaklar ı  atlamak yerine, duyarl ı  reaktifleri çal ış ma koşulları na 
harfiyen uyarak kullanmak gerekir. Zaman ı  verimli kullanmak için, 
safl ık ve do:,j-ruluğu şüphe götüren reaktifleri ü şenmeden safla şt ırmal ı , 

deneysel sonuçlara belirsizlik yans ı t ıp tekrarlamak zorunda 
kal ı nmamal ıd ır. Belirsizlik sonuçlar ın anlams ızlaş mas ına yol açar. 

Bu bölümde, birçok duyarl ı  reaktifin güvenle kullan ım ın ı  
sağ layacak basit genel yöntemlerden örnekler verilmi ş tir. 

6.2 Reaktiflerin Kullaml ış ma Göre Sınıflandırılması  

Çal ışı lan reaktifin özelliklerinin bilinmesi kullan ı l ış  yönteminin 
doğ ru seçilmesini sağ layacakt ır. Reaktiflerin ço ğu aşağı da verilen dört 
-4- s ınıftan birine girerler. 

6,2.1 Zehirli olmayan kararlı  reaktifler 

Bunlar genellikle raflarda ş işelerde saklan ır ve kullan ı mlar ı  
kolayd ır. Ancak havaya duyarl ı  malzemelerle reaksiyon yap ı lacaksa, 
onlar da kuru olmal ı  ve havas ı z ortamda saklanmal ıdır. 

6.2.2 Zehirli veya kötü kokulu kararl ı  reaktifler 

Bunlar havaland ırmal ı  bir dolapta saklanmal ı  ve laboratuvara 
yay ı lmayacak ş ekilde çeker ocakta kullan ı lmal ıdır. 

6.2.3 Nem veya hava ile temasta bozunan reaktifler 

Bunlar herzaman özel kaplarda ve inen atmosfer alt ı nda 

saklanmal ı  ve ölçüp aktar ı lmal ı d ı r. 
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6.2.4 Nem veya hava ile temasta patlayarak veya ısı  yayarak 
bozunan reaktifler 

Bunlar da inert atmosferde gerekli önlemler al ınarak kullan ı l ır. 

6.3 Saf ve Kuru Reaktifler Haz ırlama Teknikleri 

Herhangi bir organik reaktifi veya bir reaksiyonun ç ıkış  maddesini 

kullanmadan önce, ticari olarak temin edilmi ş  olsa bile safl ığı nın en 

az ından itk, gk veya nmr gibi tekniklerle analitik olarak kontrol edilmesi 

gerekir. Istenilen düzeyde saf de ğ ilse, standart safla ş tırma teknikleri 

(dam ıtma, yeniden kristallendirme, kromatografi, süblimle ştirme vb.) 

kullan ılarak safla ş tır ılmal ı  ve çok dikkatli saklanmal ıdır. 

Herhangi bir reaktif inert koşullarda duyarlı  reaktiflerle 

reaksiyona sokulacaksa, onun da mutlaka çok dikkatlice kurutulmuş  
olması  gerektiğ i unutulmamalıdı r. 

Saflaş tı rma ve kurutma güçlü ğü yaşanan reaktiflerin daha sonra 

güvenli kullan ım ı  için inet atmosfer alt ında kiş iye özel olarak saklanmas ı  
iyi olacakt ı r, 

6.3.1 Srvılarm saflaş tırılması  ve kurutulması  

S ıvılar çoğu hallerde ya dam ıtma öncesi bir kurutucu üzerinde 

kurutulur veya kurutucu üzerinden dam ıt ıl ır (Bölüm 5'e de bak ınız). 

6.3.1.1 Normal bas ınçla Mert atmosfer alt ında dam ıtına 

Normal k.n. 150°C'nin alt ında olan birçok s ıvı  reaktifin 

saflaştır ı lmas ı  ve/veya kurutulmas ı  için ön kurutma (örn. MgSO 4  ile 

çalkalayarak) yap ı l ıp daha etkin bir kurutucu üzerine (öm. CaH 2) 

süzülerek dam ıtılmas ı  gerekir. Önemli olan s ıvı= kurutucuyla 

reaksiyona girmemesi ve tek parçal ı  dam ıtma düzeneğ inde çift 

kullan ıml ı  sisteme bağ l ı  olarak inert atmosfer alt ında danut ı l ıp kaplarda 

saklanmas ı d ır (Bölüm 11'e de bak ın ız). Kuru ve inert atmosferde 

aktarma ve depolama i ş lemi alt bölüm 6,4.1'de verilmi ş tir, Bu ş ekilde 

dam ıtı lan bazı  yaygın kullan ılan reaktifler Çizelge 6.1'de verilmi ş tir. 
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Diizopropilarr ı in, CaH2  üzerinden 
•  

((CH 3)7CH)2NH 	dam ı t ı l ır 

	

Trietilamin, 	CaH 2 üzerinden 

	

(C2H5)3N 	dam ıt ı l ır 

izobütiraldehit, 	Dam ı tma 

(CH 3)2CHCHO öncesi CaSO 4 

	

Siklohekzen, 	Na üzerinden 

dam ıt ı l ı r 

84 

89 

62 Kolayca yükseltger ı ir. 

83 
	

P eroksitleri uzakla ş t ı r- 
mak  için önce NaHSO 3 

 ile yıkan ır. 

Çizelge 6.1 Normal bas ınçta inert atmosferde dam ıt ılan reaktifler 

Reaktif 
	

Kurutucu k.n.(°C) 
	

Yorum 

Metil iyodür, 

CH I 
3 -  

Dam ıtma 

öncesi CaCl 2 

43 	Çok zehirli, Na 2S2O3  ile 

y ı kan ı r veya 12 

 uzaklaşt ırmak için önce 

alumina kolondan 

geçirilir. 

Kroton 
	

Dam ıtma öncesi 104 
	

etkin (vigreux) 

CH 3  CH=CH—CHO 
	

CaSO4 	 dam ıtma kolonu 

kullan ı l ır. 

6.3.1.2 Indirgenmi ş  bas ı nçta (vakumda) dam ıtma 

Is ı t ı l ınca bozunan veya k.n. yüksek olan s ıvılar çift kullan ıml ı  
sisteme bagl ı  tek parçal ı  dam ıtma düzenegi kullan ı larak indirgenmi ş  
bası nçta dam ıt ı l ır, ısıtma durdurulur, inert gaz verilir ve çabukça al ın ıp 

agz ı  septumla kapat ı l ı r (Bölüm 11 ve alt bölüm 6.4.1'de aynnt ı lar 

verilmiş tir). 

Baz ı  örnekler Çizelge 6.2'de görülmektedir. 
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Çizelge 6.2 Indirgenmi ş  bas ınçla dam ı t ı lan reaktifler 

Reaktif 
	

Kurutucu k.n.(°C) 
	

Yorum 
/mıtaffig 

DMF 

BF3.Et20 

SnC14 

Et2A1C1 

Et3Al 

Benzaldehit, 

PhCHO 

Benzil bromür, 

PhCH2Br 

Dam ıtma 	76°/39 
öncesi MgSO4  

CaH 2'den 	67°/43 

dam ıt ı l ır 

Sn'den dam ı t ı l ır yüksek 

vakum 

NaCI'den dam ı t ı l ır 107°/25 

130°155 

Dam ıtma 	62°/10 

öncesi MgSO4  

Dam ıtma 	85°/12 

öncesi MgSO4  

CaH2 veya diger bazik 

kurutucular kullan ı lamaz. 

nemle etkile ş ir. 

nemle etkileş ir. 

50 cm'lik kolonda 

ıs ıtı lm ıs Ni-Cr spiral 

kullan ı l ı r; hava ile 

etkileş ir, aniden 

tutusabilir. 

50 cm'lik kolonda 

ıs ıt ı lm ıs Ni-Cr spiral 

kullanı l ır; hava ile 

etkileş ir, aniden 

tutusabilir. 

Dam ıtma öncesi Na 2CO3 
ile y ıkan ır % 0,1'lik 

hidrokinon üzerinde 

saklamr. 

Karanl ıkta dam ı t ı l ı r, 
göz yaşart ı c ı d ı r. 

6.3.1.3 Sıv ıların kurutulmas ında baz ı  özel durumlar 

Su ile hidroliz olan ve hidroliz ürünü içeren -genellikle asit- birkaç 

sıv ı  reaktif yüksek k.n.'l ı  bir baz üzerinden dam ıt ıl ır (Çizelge 6.3). 
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Çizelge 6.3 Bir baz üzerinden dam ıt ı lan reaktifler 

Reaktif -den dam ıtma k.n.(°C) Yorum 

Asetanhidrit, (CH 3C0) 20 Kinolin 138 10:1 kinolin ile 

Asetil klorür, CH 3  COCI Kinolin 52 10:1 kinolin ile 

Trimetilsilil klorür, Me3SiC1* Kinolin 106 10:1 kinolin ile 

* HCl uzakia ş tırmak için seçenek, Me
3
N ile argon alt ında bir santrifilj tüpünde etkile ş tirip 

çöken tuz (Me 3NHCI) üzerindeki s ıvı  (0/o 50 Me
3
SiC1) şı rınga ile çekilip 

6.3.2 Katı  reaktiflerin saflast ırdmas ı  ve kurutulması  

Istenilen düzeyde saf olmayan kanlar standart teknikler ile 

(kromatografi, yeniden kristallendirme, süblimle ş tirme) safla ş t ınl ı r. 

Inert koşullarda bir reaksiyon için kullan ılacak kat ılar çok 

dikkatlice kurutulmal ı  (vakum f ır ın ı , vakum desikatörü) ve kapal ı  bir 

ş işede argon (veya azot) alt ında tutulmal ı d ı r. Küçük ölçeklerde, 

düzenek kurulmadan hemen önce kurutulmu ş  bir reaksiyon balonuna 

al ınan kat ı , yüksek vakumda havas ı  boşaltı l ıp argon (veya azot) ile 

doldurularak kurutulur. 

6.3.2.1 Baz ı  yayg ın kullanılan katı  reaktfflerin saflaş tırı linası  

6.3.2.1.1 AIBN (a, a' - Azobis (izobütironitril)) 

Et2O'den yeniden kristallendirilip o.s. da vakum desikatöründe 

P 205 üzerinde kurutulur ve inert atmosferde, karanl ıkta -10°C'de 

saklamr. 

63.2.1.2 TosCl (para Toluen südfonâl klorür) 

TosOH (p-Toluen sülfonik asit)'clen kurtar ılmak için Soxhlet 

cihazında petrol eteri ile birkaç saat inert atmosferde özütleme sonunda 

asit kartujda kal ır, TosCl çözeltiden kristallendirilir, süzülür, inert 

atmosferde saklan ı r. 
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6.3.2.1.3 Cul (Bak ır-1-iyodlir) (Kuprat reaktiflerini hazırlamak 
için) 

1 2 ve Cu(II) tuzlar ıyla hafif kahverenkli iken Soxhlet kartujuna 
al ı nan Cul, CH,2C1 2  ile özütleme iş lemine renk geçi ş i durana kadar (gece 

boyunca) devam edilerek safla ş tı r ı l ır vakumda kurutulur ve koyu renkli 

ş iş ede argon (veya azot) alt ında saklan ı r. 

6.3.2.1.4 Mg (Magnezyum) (Grignard reaksiyonları  vb. için) 

Yağ lar' uzakla ş t ırmak için a20 ile y ıkan ır, vakumda 100°C de 

kurutulup bir desikatörde soğutulur, oksit tabakas ı  uzaklaş t ı r ılarak daha 

aktif hale getirmek için (siyah renk) Mg rendeleri gece boyunca N2  

alt ında kar ış t ı r ı l ır, hemen kullan ı l ı r. 

6.3.2.1.5 Zn (Çinko) 

Oksit tabakas ını  uzaklaş t ırmak için % 10'luk HC1 ile 2 dakika 

karış t ınlir, süzülür, su ve aseton ile y ıkan ıp vakumda kurutulur ve inert 

atmosferde kullan ıma haz ır tutulur. 

6.4 Reaktifleri <>içme ve Kullanma Teknikleri 

Modern organik kimya laboratuvarlar ında yaygı n olarak kullan ı lan 

inert atmosfer alt ında ş işe ve balonlarda tutulan s ıvı  ve çözelti 

reaktiflerin (örn. RLi, LiA1H 4 , Lewis asidi vb.) havayla temas etmeden 

kullan ılabilmesini öğ renmiş  olmak hayati önem ta şı r. Kullan ımda, 

reaktifin hava ile asla temasa gelmemesi için yap ılacak iş lemlerin 

bütün ayrı ntıların ın başlangı çta düşünülüp tasarlanması  her zaman 

gereklidir. 

Alkil lityum reaktiflerinin haz ırlanış  ve titrasyon yöntemleri alt 

bölüm 6.5'de verilmi ş tir. 

6.4.1 Sıvı  reaktif ve çözücülerin inert atmosferde saklanmas ı  

Kurutma ve/veya dam ıtma sonras ı  reaktifler veya çözücüler inert 

atmosferde ağ z ı  septum ile kapat ı lmış  ş işe veya balonlarda saklanabilir. 
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Alkil lityum ve Grignard reaktifleri, organobor bile ş ikleri, metal 
hidrürler, organoaluminyum bile ş ikleri ve Lewis asitleri gibi haz ı rlanan 

veya ticari olarak da temin edilebilen reaktifler de inert atmosferde 
saklan ı r. Tıpalar ın k ısa ömürlü olmas ı  durumunda septum (kauçuk), 

teflon t ı pa veya az miktardakiler için "mininert" yanalar' (alt bölüm 

6.4.4'e bak ın ı z) tak ı labilir. 

6.4.1.1 İnert gaz alt ında septumla kapat ı lm ış  çözüci ı7reaktlf 
kab ı  veya reaksiyon kab ı  haz ırlan ış , 

1. Kapat ılmas ı  dü şünülen ş işe veya balonun ağ z ı na iyice oturacak 
bir septum seçilir. 

2. Kap ya fırında ya da dü şük basınçta ıs ıtılarak doğ rudan 
kurutulur. 

3. Atmosferle etkile ş imi önlemek için hemen yeni bir septum 

tak ı l ır. 

4. Septuma bir iğne bat ı r ılarak havaland ırma deliğ i aç ı l ı r. 

5. İnert gaz hatt ına bağ l ı  bir iğne ile hemen gaz giri ş i saklan ır. 

6. İ nert gaz ile iyice bo şalt ılan kaptan önce havaland ı rma iğnesi 

sonra inert gaz iğnesi çekilir (Ş ekil 6.1a). 

Uzun süreli saklamak için septum bak ır tel ile bağ lanmal ı  ve daha 

iyi koruma için iğne deliğ i olmayan ayn ı  boy ikinci bir septum ters 
olarak tak ılmal ıdır (Ş ekil 6.1b ve c). Buzdolab ında tutulacaksa septumun 
etrafı  parafilm ile sar ı lmalid ı r. 

İçinde sı v ı  bulunan bir ş işenin septumunu değ iş tirmek veya 
septum takmak için inert gaz ak ı m ı nda hızl ı  çalış mak gerekir. 

Aç ıklandığı  şekilde inert atmosferde saklanan bir reaktif veya 
çözücü aş ağı da aç ıklanacak tekniklere uygun kullan ı l ırsa aylarca 
bekletilip defalarca kullan ılabilir. Buzdolab ı  veya dondurucudan al ınan 
ş iş eleri kullanmadan önce yoğunlaşan nemi silrneli ve o.s.'na ıs ı nmas ı  
beklenmelidir. 
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(b) 
	

(e ) 

(a) 

inert 
gaz 

„.ı  
Luer bağ lantı  
ele ınanı  
(adaptör) 

havaland ı rma 

✓ 
iğ nesi Luer bağ lant ı  

eleman' (aclaptbr) 

septum 

bak ı r 
tel 

Şekil 6.1 İnert atmosferde ş işelere septum tak ılmas ı  

6.4.2 İnert atmosfer alt ında bir sayının büyük miktarda 

aktarımı  (iki uçlu iğne (cannula) tekniğ i) 

Genel bir kural olarak inert gaz alt ı nda ağ z ı  kapat ı lm ış  bir kaptan 

pozitif inert gaz giri ş i tak ı lmadan s ıv ı  al ınmaya kalk ışı lmamal ıdır (Ş ekil 

6.2a). Rodajl ı  malzeme kullan ılm ış sa plastik klipsler, elastik bantlar veya 

tellerle daima emniyete al ınmadan bas ınçl ı  ortamda çal ışı lmamal ı dı r. 

6.4.2.1 İki uçlu iğne (cannula) tekniğ i ve gaz bas ıncı  
ayarlamanın genel ilkesi 

Basitçe içindeki s ıvı  aktar ılacak ş işeye pozitif bas ınç uygulan ır, bir 

ucu bu ş işeye diğer ucu boş  ş işeye dald ır ılan iki uçlu iğneden s ıvın ın 

akabilmesi için gaz ın toplama kab ından ç ıkışı , septuma bir iğne 

dald ır ılarak sağ lan ır. Geri emiş i önlemek için bu iğnenin kabarc ık 

say ıc ıya bağ l ı  olmas ı  tercih edilir ( Ş ekil 6.3). 
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tüpten 
inert gaz 

bas ınç 
artışı  için 
iğ ne veya 
parmak 
vanal ı  
emniyet ucu 

septum 

iki uçlu 
iğ ne 
(cannul a) 

giriş  kabarc ı k 
savcıs ı  

dağı tı m 
kab ı  

(a) (b) 

Şekil 6.2 İ ki uçlu iğ ne ( cannula) tak ı lmas ı  

64.2.2 İki uçlu iğne (cannula) tekniğ inin genel iş lemi 

1. içine reaktif aktar ılacak ş işe veya balonun mutlaka çok kuru 

olmas ı , ağ z ının septumla kapat ı l ıp havas ının inert gaz ile 

boş alt ılmas ı ; eğer etüvden s ıcak al ınm ış sa hemen septum 

tak ı l ıp inert gaz ak ım ında sogumas ı  sağ lanmal ıd ır (Ş ekil 6.1a). 

2. Soğuduğunda septumun s ıkıca tak ıldığı ndan ve tel ile 

bağ landığı ndan emin olununca önce bo şalt ım iğnesi ard ından 

inert gaz iğnesi çekilmelidir ( Şekil 6.1b). Ş imdi kab inert 

atmosfer alt ında kullan ıma haz ırd ır. 

3. S ıv ısı  aktar ılacak ş iş e veya balonun septumuna pozitif bas ınç 

uygulamak üzere kabarc ık say ıc ı l ı  bir inert gaz iğnesi dald ırı l ır 
(Ş ekil 6.2a). 
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iki uçlu igne 

1 
tüpten 
inert 
gaz 

bas ı nc ı  
art ı rmak 
için iğ ne 
yana, septum 
veya elle u, septum 
kapat ı lan uç 

kabarc ı k say ı cı  
veya 

kabarc ı k say ı cı l ı  
inert gaz sistemine 

ç ı kış  ucu 

giriş  
kabarc ık say ı c ı sı  

dağı t ı m 
kab ı  

toplama 
kab ı  

4. İ ki uçlu igne reaktif ş iş esine, bu aşamada sı v ı  yüzeyinin alt ına 
inmeyecek şekilde bat ı rı lı r. İnert gaz ın sistemden geçtiğ i ve 
iğ nenin diger ucundan ç ı ktığı n ı  kontrol etmek gerekir ( Ş ekil 
6. 2b). 

5. Iğnenin diğer ucu boş  kab ın septumuna dald ır ı l ıp ilk ş işedeki 
ucu s ıv ı  seviyesinin alt ına indirilir. Bo şalt ım olabilmesi için 
toplama ş işesinin septumuna kabarc ık savc ıya bağ l ı  bir iğ ne 
daldır ı l ır. S ıvı  ak ışı  baş lamazsa inert gaz giri ş  kabarc ık say ı c ıs ı  
ç ıkışı  kapat ı l ı p bas ınç artt ı nl ır (Ş ekil 6.3). 

6. Bütün s ıvı  aktarı ld ıktan sonra, önce ç ık ış  ucu iğnesi çekilir, 

sonra iki uçlu iğnenin toplama kab ındaki ucu çekilir, geriye 
kalan k ıs ım rastgele sökülebilir, ancak özellikle s ıvı  zehirli veya 

neme duyarl ı  ise art ıklara dikkat edilmelidir. t-BuLi gibi nem ile 
temasta ıs ıl bozunmaya uğ rayan çok etkin reaktifler aktanlaca ğı  
zaman her türlü önlem al ınmal ı d ı r. 

Şekil 6.3 İ ki uçlu iğ ne ile s ıv ı  aktanm ı  
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kabarc ı k sayloya 
(veya sisteme) 

iki uçlu i ğ ne giri ş i 

septum 	1 

v ı  
IN(311 	musluk 

INI 
MI 
MI 

mezür 	MI 	Schlenk 
MI tüpü 

MI 
Iffill 
MI 

( 4) 

	

(b ) 

iki uçlu 
i6ne 

Mert 
gaz 

septuni,_ inert —
gaz 
giri ş i 

6.4.3 İ nert atmosfer altmda belirli hacimde s ıvı  aktarılmas ında 
iki uçlu iğne tekniğ inin kullanımı  

Bu teknik genellikle şı r ınga ile al ınacak ölçekten fazla (>50 mL) 
sı v ı lar ın ölçülmesinde ve soğuk çözeltilerin ıs ıt ı lmas ı na gerek kalmadan 
da ölçülmesinde kullan ı l ır. Genel teknik ayn ı  olmakla beraber toplama 
kab ı  olarak n ı ezür (Ş ekil 6.4a) veya dereceli Schlenk tüpü ( Ş ekil 6.4b) 
kullan ı labilir. 

Şekil 6.4 İ ki uçlu iğne ile ölçülü s ıvı  al ım ı  

iş lem s ıras ı  ş öyledir: 

1. Dereceli kap kurutulup gerekli miktardaki s ıv ı  alt bölüm 
6.4.2'de aç ıklandığı  şekilde aktar ı l ır (Ş ekil 6.4a). 

2. Istenilen hacimde s ıvı  ölçüldüğünde dağı tım kab ı ndaki iğne 
ucu ve kabarc ık say ı cı  ç ıkar ı l ıp inert gaz ile dolu toplama 
kab ının septumuna dald ı r ı l ı r. 
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—.kabarc ı k 
sayıcıya 
(veya sisteme) 

3. Mezüre inert gaz bas ı nc ı  uygulan ıp toplama kab ına da ç ı k ış  
verilirse aktarma sağ la= (Ş ekil 6.5). 

(inert koş ullarda reaksiyon düzenekleri için Bölüm 9'a bak ın ı z). 

Eğer s ıv ı  reaksiyonda kullan ılmak üzere ölçülecekse, bas ınç 

dengeli kuru bir damlatma hunisine istenen miktarda do ğ rudan almakta 

mümkündür. 

Şekil 6.5 İki uçlu iğne ile ölçülen s ıvın ın aktar ım ı  

6.4.3.1 İki uçlu iğne (cannula) çeş itleri 

Genel amaç için ( Ş ekil 6.6a), kontrollü aktarma için ( Ş ekil 6.6b), 

büyük hacimlerde aktarma yapabilmek için ( Ş ekil 6.6c) ve küçük 

ölçekte çal ış inalar için istenilen boyda kesilip kullan ı labilecek teflon (1,5 

mm delik çapl ı) iki uçlu iğneler (Ş ekil 6.6ç) mevcuttur. Sonuncuyu 
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Teflon 
iç boru 

„ paslanmaz 
çelik igne 

uzun şı r ı nga iğ neleri 

normal 
iki uçlu 
iğ ne 

musluklu Luer-Luer 
bağ lant ı  eleman 

(a) 
	 (b) 

	 (c ) 

dar delikli 
uçlar aç ı l ı  Teflon boru 
kesilmiş  

(Ç) 

kullanmadan önce septumda metal ignelerle delik açmay ı  
unutmamal ı d ır. 

Şekil 6.6 İki uçlu iğne çeş itleri 

6.4.4 Reaktif ve çözücülerin aktar ılmas ında şı rıngalann 

kullanımı  

Küçük miktarlardaki (50 mUye kadar) havaya duyarl ı  reaktifler 

veya kuru çözücülerin bir ş işe veya balondan di ğ erine aktar ı lmasında 

şı r ıngalar son derece kullan ış l ıd ır. Aktar ılmak istenen s ıv ı  miktar ına 

uygun boyutta şı r ı nga seçilmelidir. Uçlar ı  keskinleş tirilmi ş  uzun igneler 

(10-20 cm) ile şı r ınga kullan ı l ırsa ş işeler egilmeden ve septum ömrü 

uzat ı larak çal ışı labilir. Uzun ve k ısa 18, 20, 22 nolu igneler mevcuttur. 
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Bir organik kimyacin ı n şı r ı nga kullanmada yetene ğ ini geliş tirmesi 

çok önemlidir. Çal ış man ın türüne göre herkesin kendi şı r ınga setinin 

olmas ı  tercih edilir. 

6.4.4.1 Şı rı nga çeş itleri 

6.4.4.1.1 Mikro şı rıngalar 

10 p.1, ile 1 !IL aras ı  boylarda olup 100 1,Wlik en kullan ış l ıs ı d ı r. S ıv ı  
s ı zd ırmaz mikro şı r ıngalar ( Şekil 6.7a) ve gaz s ı zd ırmaz mikro şı r ı ngalar 

(Ş ekil 6.7b) olmak üzere iki çe ş iti vardır. Çok pahal ıd ırlar; sabit ve 

değ iştirilebilir iğneli türleri mevcuttur. 

al ış t ı r ı lmış  metal piston 

1.. I Illp 1.IT 111 III. 	I lif) 	I 	gmn ı nr1 	eg ı nn ı n ı ^  
14 	 20 	 30 	 40 	 54 	 SO 	 20 	 00 	 90 	 t 00 41 

cam gövde 

vidal ı  iğ ne 

(a) S ı v ı -s ı zd ı rrnaz 

 

Teflon-kapl ı  piston 

C111~111~8.1.115.11.514 ılıriblu ı plu ı p ı ll ı uly ı ll ı ull 
02 	03 	04 	0.504 

cam gövde 

 

vidal ı  iğ ne 

(b) Gaz-s ı zd ı rmaz 

Şekil 6.7 Mikro şı r ınga çeş itleri 

6.4.4.1.2 Luer bağ lantılı  cam şı rıngalar 

1-100 mi, aras ı  değ iş ik boylarda ve ucuz temin edilebilir ve çok 

yaygınd ır. Metal pistonlu olanlar ı  daha güvenlidir. 
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1 	9 	3 	4 	S« 

Teflon Luer-Locklu 
cam gövde 

6.4.4.1.2.1 Cam gaz s ızd ırmaz luer şı r ıngalar (Şekil 6.8b) 

Çoğu amaçlar için en uygunu olup, bütün parçalar ı  değ istirilebilir, 

uzun önıürlüdür, ancak çok pahal ıd ı r. 

6.4.4.1.3 Plastik at ı labilir şı rıngalar 

Ucuz, s ı zd ırmaz, oldukça hassas ve kolay k ı r ı lmaz şı r ıngalard ı r. 
Çözücülerle etkile şme ş üphesinden dolay ı  sulu çözeltilerde kullan ı l ı r. 

 

metal Luer-Lock'lu 
canı  giivd:2 

2 	3 	4 	5 Gç  

cam piston 

  

   

G 103 93 94 05.3-n7080.9 ICH 

metal silindir 
Luer uçlu cam gövde 

ta) 

EINIMİTO 
Teflon L ı çlli 

piston 

tb) Gaz-s ı zd ı rmaz 

Şekil 6.8 Luer bağ lant ıl ı  cam şı r ıngalar 

6.4.4.2 Şı rıngaların temizlenmesi ve korunmas ı  

şı rıngalar ve iğneleri uzun ömürlü kullanabilmek için her 

kullan ımdan sonra derhal temizlenmelidir. Organik s ıvı  veya çözeltiler 

kolay ternizlenmekle beraber n-BuLi veya TiCl 4  gibi etkin reaktifler 

kullan ı ldığı nda dikkatle önce çözücüsüyle birkaç sefer y ıkayarak 

temizlenmelidir. 

Kayna ınıs şı r ıngalar zorlanmadan, çözücü ile ultrasonik banyoda 

tutulur (birkaç dakika). Art ığı n nereden geldiğ i bilinmiyorsa sırayla Vo 

HCl,1O'luk  H20, sey. NaOH, su, aseton, metanol ve en son CH 2C1 2  ile 

piston ve gövde ayr ı  ayrı  temizlenmelidir. 
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6.4.4.3 Şı rı nga nas ı l kullan ılı r? 

Şı r ı nga ile reaktif aktar ım ına kalk ış madan önce çözücü ölçümü 

yaparak tek elle kullan ı labilecek şekilde el al ış kanl ıgı  kazanmal ı dı r. 
Bunun için şu yol izlenebilir. 

1. İ ki el kullan ı larak istenilen miktar şı r ıngaya çekilir. 

2. Şı r ınga, bir elin avuç içine a şağı  dogru gelecek ş ekilde 3., 4., ve 
5. parmaklarla cam gövde kavranarak al ın ır. 

3. Iş aret parmağı , pistonu yerinde tutabilmek için cam gövdenin 
sonuna dogru piston etraf ına dolan ı r. 

4. Baş  parmak kullan ılarak pistona bast ırı l ıp s ıvı  boş alt ılabilir, 

diğ er el tamamen bo ş  kalacakt ı r. 

64.4.4 Bir şı rıngayt kullan ıma haz ırlamak 

F ırı nda kurutulup desikatörde so ğutulmuş  uygun birer temiz 
şı r ınga ve iğne seçilip inert gaz sistemine ekli bir septuma takarak birkaç 

sefer gaz çekip vermek suretiyle y ıkanmal ıd ır (Ş ekil 6.9). Iğnenin ucu 
bir kauçuk t ıpaya bat ırı larak bir süre bekletilebilir. Deneyim kazan ınca 
soğ utma iş lemi de inert gazla yap ı labilir. 

6.4.4.5 inert atmosfer alt ında bir ş işe veya balondan s ıv ını n 
şı rı nga ile çekilmesi 

Önce inert gaz sistemi, kuru bir şı r ınga (yedegi de haz ırlanmal ı) 
ve sıvı  aktar ılacak kuru kap haz ırlanmal ı dır. Al ış kanl ık kazanmak için 

aşag ıdaki iş lem çözücüyle denenebilir. 

Sepi ı im 	
inert gaz sistemine 

bağ l ı  cam veya PVC 
horu 

 

itilir 

        

          

          

     

J ı x ı j ı u ı jıı nj ı utj ı u ı  

    

         

         

          

Şekil. 6.9 Şı r ıngalar ın inet gazla y ıkanmas ı  

çek ı lir 
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kabarc ık sayc ı i ı  
inerr gaz sistemine 

bağ lant ı  uzun iğne 

kabarc ı k 
sayıcil ı  
inert gaz 
sistemine 
tJAglsntl 

tilctilmüs 
lıaci ııı  w.ptunı  

tc) 

1. Reaktif kab ı  inert gaz hatt ı na bağ l ı  şı r ı nga igneli bir uçla bas ı nç 

alt ına al ınmal ı d ı r. 

2. Pistonu bas ı l ı  iken şı r ıngan ı n iğnesi dikkatle septuma bat ı r ı l ı p 

piston çok yava ş  çekilerek s ıv ı  şı r ıngaya doldurulur ( Ş ekil 

6.10a). Hiç bir zaman şı r ınga kapasitesinin 2/3'ünden fazla 

doldurulmamal ı dı r. 

3. İğ ne bükülerek şı r ınga ters çevrilip net hacim ölçülecek şekilde 
fazla s ıvı  veya kabarc ıklar yavaş ça kaba geri bo ş alt ı l ır ( Ş ekil 

6.10b). 

4. Şı rınga gövdesi bir elle dikkatlice yerinde tutulurken di ğ er el ile 

kontrol ederek i ğne septumdan ç ıkar ıld ıktan sonra hemen 

toplama kab ına daldır ı l ı r. 

5. Toplama kab ına ölçülen hacim yava ş ça inert atmosfer 

alt ı ndayken boş alt ı l ır (Ş ekil 6.10c). 

Şekil 6.10 Şı rıngalarla s ıvı  aktar ı lmas ı  
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septum 

cam 
tüp 

--- 

-- inen 
gaz 

■ 
şı r ı nga iğ nesi 
kapsül içinden 
geçirilir 

kabarc ı k 
say-Kıl ı  
incrt gaz 
sistemine 
baglann 

6.4.4.6 Neme kar şı  çok duyarl ı  olan reaktiflerin şı rı nga ile 

aktar ım ı  

t-Bull (t-Bütil lityum) gibi atmosfer nemi ile temasta ı sil 

bozunmaya (tutu şabilir) uğrayabilecek hassas reaktiflerin şı r ı ngayla 

aktar ım ında iğne ucunu iki ucu septumla kapal ı  kuru bir cam tüpe ( Ş ekil 

6.11a) inert atmosfer alt ında dald ı rmak basit bir korunma yöntemidir. 

Aktarma i ş lemi aş ağı daki ilavelerle yukar ı daki gibi gerçekle ştirilebilir. 

1. Reaktif kab ından s ıv ı  çekerken şı r ınga iğnesi inert gaz 

kapsülünün heriki septumundan da geçerek dald ı r ı l ır (Ş ekil 

6.11b). 

2. Şı r ı nga doldurulduktan sonra iğnenin ucu kapsülün içinde 

kalacak şekilde çekilerek korunur ( Ş ekil 6.11c). 

3. Kapsül, toplama kab ının septumu üzerine konulup iğne her iki 

septumdan geçirilerek s ıv ı  boş alt ı l ır (Ş ekil 6.11ç). 

(a) 
	

(c) 

	

(ç) 

Şekil 6.11 Neme çok duyarl ı  reaktiflerin şı r ı ngayla aktar ı m ı  
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6.4.4.7 Mininert ş iş elerden şı rınga ile çekme 

Mininert yanalar' içinden iki şı r ınga iğnesi geçemiyecek kadar dar 

olduğundan Mininert vanas ı  tak ı lm ış  bir kaptan şı r ınga ile çekme 

esnas ı nda ir.ert gaz sisteminden bas ınç uygulamak mümkün değ ildir. 

Bununla beraber, bu vanalar ın tak ı ldığı  kaplar çok küçük oldu ğu için 

çok basit bir seçenek i ş lem uygulanabilir. 

1. Bir gaz s ı zd ırmaz şı rı nga inert gazla y ıkand ıktan sonra şı r ı ngaya 

çekilecek s ıvı  miktar ından biraz daha fazla gaz şı r ı ngaya 

doldurulur. 

2. Mininert vanas ı  aç ı l ır, şı rı nga iğnesi içinden geçirilip piston 

itilerek kap inert gaz ile bas ınç alt ına al ın ı r. 

3. S ı v ı  seviyesi alt ındaki iğne ucundan uygulanm ış  olan bas ınç 

altında şı r ıngaya s ıvı  dolmas ına izin verilir ( şı rıngaya s ıvı  
çekmeye çal ışı l ırsa sisteme hava kaçmas ına yol aç ı l ır). 

4. Iğne bükülerek şı r ınga ters çevrilir, hava kabarc ıklar ı  ç ıkart ı l ıp 

istenen hacimde s ıv ı  ölçülür. 

5. Iğne kaptan çekilip s ı vı  istenilen yere bo şalt ı l ı r. 

6.4.5 inert atmosfer alt ında katliamı  tartılması  ve kullanum 

Kuru koş ullarda kullan ım ı  sıvılar veya çözeltilere göre daha zor 

olan kat ı  reaktiflerin baş l ı ca iki tür kullan ım ı  sözkonusudur. 

1. Kuru fakat etkin olmayan kat ı  reaktiflerin inert atmosferdeki bir 

reaksiyonda kullan ı lmas ı  (Bölüm 9'a bak ın ı z). 

2. Daha belirgin olarak hava nemi ile etkile şebilir çok etkin kat ı  
reaktiflerin kullan ı lmas ı . 

64.5.1 Eldivenli korugan (glove box ve glove bag) 

Tamamen kuru koşullarda kat ılan kullanman ın tek ve en emin 

yolu özellikli ve çok pahal ı  bir sistem olmas ına rağmen eldivenli 
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(b) glove box 
(atmosfer kontrollü) 

korugan (glove box ve glove bag) (Ş ekil 6.12) kullan ı lmas ıd ır. Degi ş ik 

amaçl ı  modelleri bulunan glove box çok pahal ı dı r. Seçenek olarak ucuz 

ve gerekli olduğu ölçüde geni ş , ş effaf polietilenden yap ı lm ış  eldivenli 

çanta (glove bag) içine düzenek ve reaktifler konulduktan sonra 

kapat ı labilir. İnert gazla üç defa havas ı  boşalt ı l ıp doldurulduktan sonra 

gerekli deneyim kazan ılm ış sa yap ı lacak bütün iş lemler eldivenli çantada 

güvenle yürülülebilir. 

Organik sentezde kullan ılan kat ı  reaktiflerin çogunlugu için, 

birkaç basit teknik bilinir, dikkatli ve h ızl ı  çal ışı hrsa bir eldivenli 

kutu/çanta kullan ı lmas ı  gereksizdir (Bölüm 9'a da bak ını z). 

Ş ekil 6.12 Eldivenli korugan (glove bag ve glove box) örnekleri 
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kuru 
petrol eteri 

asseeks> 
y a p, 

terazi 
(c) içinde yağ  bulunan 

beherde tart ı l ı p 
yeniden y ıkan ı r 

(a) metal temizlenip kesilir (b) y ı kan ı r 

6.4.5.2 Etkin kat ı  metallerin tart ı lmasz 

Baz ı  etkin tnetallerin nem ile temasta ıs ı l bo.zut ı maya uğ radı kları  
unutulmamal ı dı r. 

Aş ağı daki iş lem s ıras ı  takip edilerek tan ı m yap ıl ı r (Ş ekil 6.13). 

1. Metal yağ  içinde kalacak şekilde bir behere al ın ıp b ı çak ile 
küçük parçalara ayr ı l ı r, safs ı zl ıklar (oksit; hidroksit) s ıyr ı l ı r ve 
parlak yüzey aç ığ a ç ıkar. Üzeri çok kal ın kabuk bağ lam ış  
potasyum (K) kesilirse pathyacağı ndan kesilmemelidir. 

2. Pens kullanarak metal üzerindeki ya ğ  ikinci bir bet ıerde kuru 
hekzan veya pentan ile y ıkan ıp ç ıkar ı l ır, k ı sa süre kalan 
çözücünün uçmas ı  için bekletilen parça, içinde ya ğ  bulunan 
tart ılm ış  beher içine at ı l ı r. 

3. Istenilen miktar tart ı ld ıktan sonra metal parças ı  al ın ıp tekrar 
petrol eteri içinde y ıkan ı r ve hemen reaksiyon balonuna 
at ılarak tekrar inen gaz sistemine ba ğ lan ı r. 

4. Tartma iş lemi bittiğ inde art ık metal parçalar ı  behere önce bir 
alkol (etanol) ilave edilerek nötralle ş tirilir, sonra su ile 
temizlenir. 

Şekil 6.13 Etkin kat ı  metallerin tartilmas ı  
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6.4.5.3 Metal ve metal hidrür dispersiyonlar ının kullan ı m ı  

Sodyum hidrür (NaH), potasyum hidrür (KH) ve Uyum (Li) metali 
s ıv ı  parafin içinde çok ince da ğı lm ış  dispersiyonlar halinde bulunur. 
Baz ı  deneylerde dispersiyon ya ğı  ayr ı lmadan da kullan ı labilirse de iki 
ş ekilde yag ı  uzaklaş t ır ı larak kullan ı lmas ı  daha uygundur. 

6.4.5.3.1 Doğ rudan reaksiyon balonunda ya ğ  uzakla ş tırma 

Değ i ş ik teknikler varsa da en basit yöntem a ş ag ı dakidir. 

1. Dispersiyon kuru bir balona yag ı  da hesaba kat ılarak tart ı l ı p 
inert atmosfere al ı n ır. 3-yollu musluk bağ l ı  çift kullan ı ml ı  
dı izenek kullan ı lmal ı d ı r (Ş ekil 6.14a). 

2. Ine]t gaz sisteminin kabarc ı k say ıc ıs ından h ı zl ı  gaz geçi ş i 

gözlenirken 3-yollu musluk aç ı l ı p şı rı nga ile biraz kuru petrol 
eteri ilave edilir. Ya ğı  çözmek için balon çalkalan ı r ve metalin 
dibe çökmesi için beklenir ( Ş ekil 6.1413). 

inert 
gaz 

1 

(a) 
	

(b) 
	

(c) 

Şekil 6.14 Dispersiyon yag ın ı n reaksiyon balonunda uzakla ş t ır ı lmas ı  
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3. Şı r ı nga kullan ı larak petrol eteri dikkatle çekilir ( Ş ekil 6.14c). 

İ çinde az da olsa metal (hidrür) parças ı  bulunabileceginden 

şı r ınga bir alkol içine dikkatlice bo ş alt ıhr. 

4. Yakama iş lemi iki defa daha tekrarlan ı r. 

5. Petrol eterini tamamen uzakla ş t ırmak için vaktim uygulan ı p 

tekrar tart ılarak metalin net miktar ı  belirlenir. 

Balorı a tak ı l ı  olan 3-yollu musluk vas ıtas ıyla inert gaz alt ında 

çözücüler ve diger reaktifler do ğ rudan metalik reaktif üzerine ilave 

edilebilir. 

6.4.5.3.2 Bir süzme bunisinde ya ğ  uzakla ş tırma 

Doğrudan reaksiyon balonuna almadan yagdan kurtar ı lmak 

istenirse tipik iş lem s ıras ı  şöyledir: 

1. Süzme düzenegi kurutulup inert gaz ak ım ı nda soğutulduktan 

sonra gerekli olandan biraz daha fazla miktarda dispersiyon 

düzenek içine tart ı l ıp hafifçe kapal ı '''. 

2. Biraz kuru petrol eteri düzenege ilave edilip hemen üzerine 

3-yollu musluk tak ı l ır. 

3. Huninin alt ındaki musluk aç ı l ıp kabarc ık say ı c ı l ı  basit bir inert 

gaz hatt ından bas ı nç uygulan ır (Ş ekil 6.15a), gerekirse bas ı nc ı  
artt ı rmak için kabarc ı k say ıc ı  ç ı k ışı  kapat ı labilir. 

4. Çözücü seviyesi dispersiyonun yüzeyine gelmeden önce 

3-yollu musluk dikey konuma getirilerek inen gaz ın hem 

huniye hem girişe yönlenmesi saglan ır. Daha sonra musluktan 

Pasteur pipeti ile daha fazla çözücü ilave edilir ( Ş ekil 6.15b). 

5. Çözücü hiç yağ  kalmadığı n ı  gösterir berrakl ı kta geçmeye 

baş layana kadar y ı kama tekrarlan ıp musluklar kapat ı l ı r. 

Bu şekilde elde edilen ince toz reaktif birkaç saat içinde dikkatli 

olarak kullan ılabilir. 
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inert 
gaz 

klips 
(13ibby tipi) 

kuru 
petrol eteri 

metal dispersiyonu 
- 3 no.lu poröz 

cam disk 
PTFE musluk 

(a) 

Pasteur pipeti 
(damlal ı k) 

 

inert 
naZ 

 

(b) 

  

Ş ekil 6.15 Dispersiyon yag ın ı n süzme hunisinde uzaklaş t ı r ılmas ı  

6.4.5.4 Etkin toz katliam ı  tan ı tmas ı  (Ters çevrilmi ş  huni 

tekniğ i) 

Eldivenli korugan kullan ı lmas ın ı  gerektirecek kadar ş iddetli nem 

ve hava etkile ş imi beklenmeyen metal ve metal hidrürlerini tartarken 

basit iş lem basamaklar ı  uygulanabilir. 

1. Içine tart ı m yap ılacak kuru balon inert gaz sisteminden al ın ı p 

argon ak ı m ı  alt ı ndaki terazi üzerine konulur. Bu iş lem için 

argon tercih edilir, havadan ağı r olduğ u için tarıma işlemi 

sonunda balonun argonla dolu olması na dikkat edilmelidir. 

(Ş ekil 6.16). 
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argon 

süzme hunisi 

terazi 

2. Toz metalin bulunduğu kab ın a z ı n ın kullan ı m süresince, argon 

ak ım ı nda olmas ına dikkat edilip balona istenilen miktarda çok 

çabuk tan ı m. yap ı lmal ı d ı r. Yang ın tehlikesini önlemek için kat ı  
tozları n havaya dağı lması  engellenmelidir. 

3. Balon tekrar inert gaz sistemine ba ğ lan ı p toz kaçmayacak 

ş ekilde dikkatle havas ı  boş alt ı l ı p inert gaz doldurulur. 

4. Düzenekte art ık kalm ış sa alkol ile nötralize edilir. 

Şekil 6.16 Ters çevrilmiş  huni tekniğ i ile toz katı  tart ım ı  

Bu ters çevrilmi ş  huni tekniğ i ile NaH, KH, Li, 	ince 

dilinmiş  metaller ve metal hidrürler (dispersiyondan) güvenle tart ı labilir. 

6.5 Basit Organometalik Reaktiflerin Hazirlam ş t ve Titrasyonu 

Grignard reaktifleri, organolityum reaktifleri ve bunlar ı n bak ı r 
türevleri organik sentezde s ı kça kullan ı l ırlar. Kuvvetli baz olarak da 

büyük ölçekte lityumlanm ış  aminler (Lityum amitler) geni ş  kullanıma 
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sahiptir. Baz ı lar ı  ticari olarak mevcuttur, ancak di ğ erierinin haz ı rlanmas ı  
gerektiğ inde biraz dikkat istemekle beraber, zor olmayan genel 

haz ı rlama yöntemlerinin bir özen ç ı kar ı lm ış t ı r. 

6.5.1 Genel koşullar 

Organometalik reaktiflerin haz ırlanışı nda dikkat edilecek en 

önemli nokta susuz ortam ın mutlak sağ lanmas ı d ı r. Ş u noktalara dikkat 

edilmelidir. 

• Bütün cam malzeme iyice kurutulup düzenek inert atmosfer 

alt ında kurulmal ıd ır. 

• Yoğunlaşacak s ıv ının zararlar ın ı  önlemek için spiralli geri 

soğutucu kullanmak tercih edilmelidir. 

• Rodaj bağ lant ılarına teflon yapraklar sanlmal ı dır. Özellikle 

dispersiyon kullan ı ldığı nda bu daha güvenlidir. 

Ş ekil 6.17'de genel olarak bilinen organometalik reaktiflerin 

çoğunun haz ırlanmas ında kullan ılabilecek düzenekler gösterilmi ş tir. 

6.5.2 Grignard reaktiflerin haz ırlanması  
(örn. Ferdl ınagnezyum broınür) 

   

(Et70) 
Br + Mg 

    

MgBr 

Grignard reaktiflerini haz ırlamak için mekanik veya magnetik 

kar ış t ır ıcı l ı  Ş ekil 6.17a'daki düzenek kullan ılabilir. Kuru Mg rendeleri 

(9,72 g, 0,40 mal) reaksiyon balonuna al ın ır ve damlatma hunisine PhBr 

(brombenzen)'in (5 mL; 67,5 g; 0,43 mol) kuru Et2O'deki (125 mL) 

çözeltisi haz ırlan ıp yavaşça bir miktar (5-10 mL) damlat ıhr. Reaksiyon 

oluşumu Et 20'in kaynamas ı  ile anlaşı l ır. Reaksiyon ba ş lamazsa, biraz 

iyot kristali veya 1,2-dibrometan ilavesiyle kar ış t ırarak baş lat ı l ır, yine de 

baş lamazsa ultrasonik banyo kullan ılabilir. 
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Baş lama reaksiyonu yava ş layınca kalan brom benzen çözeltisi eter 
geri soğutma h ı z ı  normal devam edecek şekilde damlat ı l ır. Damlatma 
hunisi biraz kuru Et 20 ile y ıkanıp balona damlat ı l ır ve Mg bitene kadar 
reaksiyona devam edilir. 

Hazırlanan PhMgBr 	0,4 mol) in-situ iş lemle reaksiyona 

sokulabileceğ i gibi iki uçlu iğne tekniğ i ile stok çözelti olarak 
kullan ı lacağı  kaba aktar ılabilir. 

Şekil 6.17 Organometalik reaktifleri haz ırlama düzenekleri 
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6.5.3 Organolityum reaktiflerinin hazırlanmas ı  
(örn. n-Bütil lityum) 

(Hekzan) 
Cl + 2 Ii 	 + LiC1 

Küçük ölçekli organolityumlar Ş ekil 6.17b'deki, büyük ölçekli 
olanlar Ş ekil 6,17a'dakine benzer düzenek kullan ılarak haz ı rlanabilir. 
Inert gazl ı  ortamda yeni kesilmi ş  lityum teli (5 g, 0,71 mol) 250 mL'lik 
balona al ınıp hekzan (80 mL) ilave edilir. Ultrasonik banyoda biraz 
tutulup şı rınga ile n-BuCI (37 mL, 0,35 mol)'ün kuru hekzandaki (50 mL) 
çözeltisi - 10 dk.da ilave edilir. Reaksiyon ba ş ladıktan sonra (- 5-10 
dk.da) 3 saat daha ultrasonik banyoda tutularak kendi haline b ı rakı l ı r. 
Duruiunca geri soğutucu septumla degi ştirilip iki uçlu iğne ile ağı z ı  
septumiu stok çözelti santrifüj balonuna aktar ıhr. Haz ırlanan n-BuLi (- 
1,8 M) çözeltisi şı nngayla balondan çekilerek kullan ılabilir. Çözücü 
olarak Et2  O veya THF'da kullan ı labilir. 

Alkenil lityumlar için halojenür t-BuLi ile etkileştirilir. Oluşan LiX 
istenmiyorsa organokalay üzerinden RLi haz ı rlanabilir. 

6.5.4 Organolityum reaktiflerinin titrasyonu 
(örn. n-BuLi) 

N-sq 

Kırm ı z ı-portakal rengi 

1,3-Difeni1-2-propanon p-toluensüifonil hidrazon (- 200 rng) 10 
mL'lik kuru yuvarlak dipli bir balona veya pyreks test tüpüne al ınıp inert 
gazla y ıkanır. Pozitif gaz bas ınc ında kuru THF (4 mL) ilave edilir, 
kanşurıp hidrazon çözülür, 1 mL şı rınga ile n-BuLi damlat ı l ırsa renk 

dönüşümü noktas ında n-BuLi hacmi belirlenir. 3 kez deneyip ortalama 
al ını r. 

. 

M 	= M h ıctrazon (mg) x 2,64 

V n-BuLi (gL)  
Eş itlikten denş im hesaplan ı r. 
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6.5.5 Lityum amit baziarınm hazırlanması  
(örn. LDA) 

(Et2  
N — H + n-BuLi 

veya 	 GgNıo  
(THF) 

Nemden etkilendiklerinden haz ırlan ırken baz ı  noktalara dikkat 

ister. 

• Lityum amit haz ırlamak için kullan ılacak n-BuLi kullanma öncesi 

titre edilmelidir. 

• Etkin bir kurutucudan dam ı t ı lm ış  amin kullan ı lmal ı d ır. 

• Baş lamadan önce düzenek kuru ve inert gaz alt ında olmal ıd ı r. 

Düşük s ıcakl ık reaksiyonlar ı ndan Bölüm 9'da bahsedilmi ş tir. 

LDA (Lityum diizopropil amit)'nin haz ırlan ış , 

inen gaz sistemine bağ l ı , içinde magnet bulunan 50 mL'lik bir 

balona şı rınga ile kuru diizopropil amin (1,4 mL; 10 mmol) ve THF (10 

mL) kat ı lır. Kuru huz-aseton kan şı m ında -78°C'ye sogutulan kar ışı ma bir 

şı r ıngayla n-BuLi (hekzanda 1,8 Ni; 5,6 mL; 10 mmol) yava şça ilave 

edilir. Katma bitince 15 dak. 0°C'ye ıs ınmas ı  beklenir. İ n-situ veya stok 

çözelti halinde kullan ı labilir. n-BuLi deriş imi bilinirse LDA'n ın miktar ı  da 

bulunur veya doğ rudan LDA'n ı n titrasyonu da yap ı labilir. 

6.6 Diazometan Gaz ı , (CH2N2) 

Karboksilik asitleri metil esterine dönü ş türmede kullan ı l ır. Biraz 

dikkatli olunursa haz ırlanmas ı  ve kullan ım ı  çok kolay olan diazometan 

son derece k ıymetli bir reaktiftir. 

6.6.1 CH2N2  için güvenlik önlemleri 

Zehirlilik ve aniden patlama tehlikesi için al ı nacak önlemler: 
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1. Her zaman etkin bir çeker ocakta ve koruyucu perde 

gerisinden haz ı rlanmalıdı r. 

2. Patlama tehlikesi baş lıca deriş ik çözelti veya CH 2N2  filmi 

kayriakl ı  olduğ undan her zaman seyreltik çözelti kullan ı lı rsa 

tehlike tamamen uzakla ş tml ı r, sağ lı k tehlikesi de azal ı r. 

3. CH"2N2 hiçbir zaman rodajlı  cam bağ lantı lar veya ham, k ı rı k 

ken an ı  cam malzemeler ve kaynama ta şları  ile 

k ı,illanı lmamalıd ı r. 

4. Kuru çözelti gerektiğ inde kurutucu olarak KOH 

kullan ı lmalıdı r. 

5. Ş iddetli ışı ktan sak ı nnıalıdı r. 

6. CH ,Ar2  depolanmanıalı dır; hemen kullan ı lmalı  ve arta kalan 

reaktif le asetik asit ile nötralleş tirilmelidir. 

6.6.2 Diazometarun (CH2N2) hazırlan ışı  (Seyrettik eterti çözelti) 

Diazometan haz ırlamak için camc ılara yapt ı r ı labilecek ucuz ve 

basit bir dam ıtma düzenegi ( Ş ekil 6.18) kullan ılabilir. 

Yöntem: 

KOH (1 g) suda (2 mL) çözülüp % 95'lik EtOH (8 mL) ile seyreltilir 

ve reaksiyon balonuna al ı n ır. Buz banyosunda soğ utulup pipetle 

DiazaldTm  (N-metil-N-nitrozo-p-toluensülfona ı niü'in Et 20 (15 mL) deki 

çözeltisi ilave edilir. Ilave tamamlan ı nca balonun ag ı z ı  t ı palamr, buz 

banyosu toplama kab ın ı n alt ı na ve bir ı l ık su banyosu (- 65°C) da 

reaksiyon balonunun alt ı na yerle ş tirilir. Sar ı  renkli CH 2N2-Et 20 kar ışı m ı  
dam ı t ı lmaya baş lar, balondaki sar ı  renk kaybolana kadar dam ı tmaya 

devam edilir, gerekirse 5 mL daha Et O ilave edilir. Sar ı  destilat CH 2N2 

 (- 3,3 mmol) içerir. 

Preparatif ölçekte çal ışı l ırken ı l ı k KOH çözeltisine yava ş ça Diazald 

çözeltisi lastik t ı padan geçirilmiş  damlatma hunisiyle ilave edilir. 
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Şekil 6,18 Diazometan haz ırlama düzenegi 

6.6.3 Karboksilik asitkrin esterleş tirilmesi 

Eterli CH2N2 çözeltisi, buzda sogutulmu ş  eter veya etanoldeki 

karboksilik asit çözeltisine gaz ç ık ışı  durana ve uçuk sar ı  renk 

kaybolmayana kadar yavaş ça ilave edilir. Sar ı  rengi kaybetmek için 

eterli seyreltik asetik asit çözeltisi ilave edilip kar ışı m buharlaş t ınl ır ve 

ürün uygun ş ekilde saflaş tınhr. Asite çok duyarl ı  reaktifler için sar ı  renk 

kaybetme iş i çözelti içinden N2  geçirilerek yap ılabilir. 
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6.6.4 CH2N2 çözeltisinin titrasyonu 

CH 2N2  çözeltisinden uygun miktarda, dikkatle fazlaca ölcillmü ş  
eterli benzoik asit çözeltisine ilave edilir. Kar ışı m eterle seyreltilir ve 

artan asit miktar ı n ı  belirlemek için standart bir baz çözeltisi ile titrasyon 

yap ı l ı r. 
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BÖLÜM 7 

GAZLAR 

7.1 Giriş  

Gazlar ı n organik reaksiyonlarda kullan ım ı  ya inert gazlar ile 
koruyucu ortam sa ğ lamak ya da yap ılan reaksiyonun bir reaktifi olmas ı  
şeklindedir. 

Gazların çoğu ya zehirli veya yüksek bas ı nçlarda sık ış tı rı lm ış  
gaz tüpleri şeklinde satıldığı ndan çok tehlikelidir, kullan ı rken özel 
teknikler uygulanmal ı  ve özel güvenlik önlemlerine uyulmal ıdı r. 

7.2 Gaz Tüplerinin Kullan ılması  

Gazlar ın çoğu genellikle laboratuvar tipi ve sanayii tipi olmak 
üzere iki boyda bas ınd ı  metal tüplerde dag ıt ı lmaktad ır. Gaz ın özelliğ i 
(k.n. vb.) daha farkl ı  boy ve bas ınçta metal tüplerde da ğı t ım ı  gerekli 
kalabilir. 

Tüplerin yana bağ lant ıs ı  baş lığı  en zay ıf noktas ıd ı r, bu birimle 
asla oynarnamalı  ve tüpler desteksiz b ı rakı lmamalıdı r. Tapler özel 

ta şı y ı c ı lar k:ullan ı lmaz ve sabitle ş tirilmeden kullan ı l ır da düşürülürse son 
derece tehlikeli bir füzeye dönü şebileceğ i unutulnıamaldır. 

Genellikle tüplerde 175-200 atm. bas ınç vard ır. Gaz ç ık ışı n ı  
kontrol edebilmek için uygun regülatörler ve ç ıkış  ak ış  hız ını  kontrol 
edebilmek için ise iğne Yanalar kullan ı lmal ıdır. Ş ekil 7.1'de tüp 
baş l ığı -vanas ı  ye iğne yanal' regülatör gösterilmi ş tir. 

7.2.1 Bir tüpe regülatör bağ lanması  

I. Gaz ı n cinsine göre tüplerin ba ğlant ı lar ı  farkl ı  olabileceğ inden 

kullan ılacak gaz için uygun regülatör seçilmeli, güvenlik 

aç ı s ı ndan daha düşük ç ık ış  bas ınçl ı  olan ı  tercih edilmelidir. 

2. Tüpün baş lığı ndaki koruyucu kafa ç ıkarı l ıp bağ lant ı  
eleman ın ın temiz ve kuru olduğu kontrol edilmelidir. 
Bağ lantilarda asla grease-yağ  veya teflon band 
kullan ı lmamalıdı r. 
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Şekil 7.1 Gaz tüpü baş lığı  ve igne vanal ı  regülatör 

3. Tüpteki bağ lantı  baş lığı  iyice s ık ı lanmal ı , regülatör tak ı ldıg ı nda 
gevşeklik olmamal ı , ancak bağ  lantz eleman/ asla 
zorlanmamalıdır. 
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4. Seyreltik sabunlu su veya ticari kaçak belirleme çözeltisi ile 

bağ lant ı lar ı n etraf ı nda kaçak kontrolü yap ı lmal ı d ı r. 

7.2.2 Kontrollü gaz ç ıkış  iş lemi 

1. Ç ık ış  bas ınc ın' ayarlayan vida, saat yönünün tersine bo ş a 

dönene kadar çevrilerek regülatör kapat ı l ı r. 

2. Tüp vanas ı  uygun anahtarla saat yönünün tersine yava şça 

çevrilerek bas ı nç ölçerde tüp içi bas ınc ı  görünene kadar aç ı l ı r. 
Vana daha fazla aç ı lmamal ıcl ır. 

3. Ç ık ış  iğne vanalar ı  kapat ı l ı r. 

4. Dağı t ı m bas ı nc ı  ayarlama vidas ı  saat yönünde istenen ç ı kış  
bas ınc ı  bas ı nç ölçerde ayarlanana kadar çevrilir. 

5. Düzeneklere gaz hatt ı  bağ lant ıs ı  yap ı l ınca, istenilen ak ış  h ı z ı n ı  
elde etmek için i ğne yana yavaş ça aç ı l ı r. Iş lem bitince ak ı m 

kesilmeli ve tüp önce regülatör (vida saat yönü tersine 

çevrilerek) sonra tüp vanas ı  kapat ılarak kapat ı l ı nalid ı r. 
Kullan ı lmayan tüp vanas ı  daima kapal ı  olmal ı d ır. 

7.3 Gaziarm Kullandışı  

Gaz kullan ılan bir reaksiyonun Ş ekil 7.2'deki gibi bir düzenekle 

yürütülmesi s ı ras ı nda iki ilke unutulman ı al ı d ı r. 

1. Tehlikeli bas ınç art ışı n ı  önlemek için düzeneklere mutlaka 

yağ l ı  veya cival ı  kabarc ık sayıc ı  eklenmelidir. 

2. Bas ınç dengesizliğ inin yol açabilece ğ i geri emi ş -riskine kar şı  
yana veya tuzaklar gaz hatt ına yerleş tirilmelidir. 

gazlarnı  kullan ı ldığı  reaksiyonlar mutlaka iyi çeken bir 

ocakta yap ı lmalıdı r. 

Güvenlik aç ıs ından kabarc ı k say ı c ı  ve diger rodajl ı  bağ lant ı lara 

klips tak ı lmal ı  veya teflon band ile dolayarak gaz kaça ğı  önlenmelidir. 
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Şekil 7.2 Gaz kullan ılan reaksiyon düzenegi 

Sogurulmayan gaz zehirli degil ise do ğ rudan, zehirli ise bir gaz 

tutucu düzenekten geçtikten sonra çeker oca ğ a verilebilir. Az çözünen 

gazlar veya yava ş  reaksiyonlar için reaksiyon balonunu sallamak veya 

karış t ırmak gerekebilir. 

7.3.1 Gaz nakli borular ı  

Gaz ın cinsine göre (zehirli, aşı nd ır ı c ı  vb.) boru seçilir. 

7.3.1.1 PVC (Tygon) 

Geçirgenligi az,• esnek ancak organik çözücülere ve asidik gazlara 

direnci zay ı f. 

7.3.1.2 Polietilen, Polipropilen 

VSzücü ve asitlere PVC'den daha dirençli ancak halojenler için 

uygun degil. 

7.3.1.3 Fluorokarbonlar (Teflon) 

Esnekligi zay ı f, ancak kimyasal direnci çok iyi. 
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7.3.1.4 Doğal kauçuk 

Geçirgenliğ i yüksek ve kimyasal direnci dü şük. 

7.3.1.5 Neopren 

Organik çözücü ve asitlere direnci nispeten iyi. 

7.3.1.6 Fluorokarbon kauçuk (Viton) 

Pahal ı  ancak kimyasal direnci iyi. Aminler ve amonyak için uygun 

değ il. 

7.4 GazIarın ölçülmesi 

Gaz ın miktar ın ın mutlaka bilinmesi gerekirse a ş ağı daki 

yöntemlerden uygun olan ı  ile ölçülebilir. 

7.4.1 Standart çözdü kullanarak ölçme 

Bir gaz uygun bir çözücüde çözündü ğünde oluş an çözeltinin 

deriş imi basit bir analitik yöntemle belirlenebilirse, çözeltiden istenilen 

miktarda ölçülerek kullan ılabilir. Örnek olarak hidrohalojenürlerin 

değ iş ik çözücülerdeki çözeltilerinin deri ş imi asit-baz titrasyonuyla 

belirlenebilir; CCI 4  deki C12  çözeltisi deri ş imi ise KI-Na2S.,03  yöntemiyle 

bulunabilir. 

7.4.2 Gaz - s ızdırmaz şı rınga ile ölçme 

Küçük hacimdeki gazlar ın ölçülmesi için ticari olarak temin 

edilebilen gaz-s ı zd ırmaz şı r ıngalar bir açma-kapama vanas ı  ve iğne 

tak ılarak (Ş ekil 7.3) uygun şekilde kullan ılabilir. Birkaç sefer gaz çekip 

verilerek havas ı  boşalt ı l ıp istenilen hacimde gaz, kabarc ık say ıc ıyla 

dengelenmiş  gaz ak ım ında doldurulup yana kapat ı l ır, kullan ı l ı rken iğne 

boşalt ılıp reaksiyon balonuna dald ır ılarak yavaş ça boşalt ı l ır. Büyük 

ölçekte cival ı  kabarc ık say ı c ıdan gaz ç ıkmayacak h ı zda ilave yap ı l ı r. 
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Şekil 7.3 Gaz-s ı zd ı rmaz şı rınga ile ölçme 

7.4.3 Bir gaz büreti kullanarak ölçme 

Gaz büretleri en çok dü şük bas ınç hidrojenleme (Bölüm 14) 

iş lerinde gaz harcanmas ı  yavaş  olan reaksiyonlarda ve sogurulan veya 

ç ıkan gaz hacmini ölçme i ş lerinde kullan ı labilir. Ş ekil 7.4'de gösterilen 

basit bir gaz büreti aş ağı daki gibi kullanı l ı r. 

1. Çift ç ıkış l ı  musluk boşalmaya (çeker ocak) ve 3-yollu musluk 

bürete aç ı lıp seviye ş işesi büretten gaz ın çoğunun uzakla şmas ı  
için yükseltilir. 

2. Çift çıkış l ı  musluk gaz hatt ına çevrilip gaz kayna ğı  aç ı larak 

büret yavaşça doldurulur, bu arada seviye ayarlama ş iş esi aş ağı  
indirilir. 

3. 1. ve 2. basamaklar ikişer defa tekrarlanarak bütün hava 

boş alt ılm ış  olur. Daha sonra büret gereken miktar ın % 20 daha 

fazla hacimde doldurulur. 

4. 3-yollu musluk iğne tak ı l ı  uca çevrilerek boru gaz ile bo ş alt ı l ıp 

gaz kaynağı  kapat ı l ı r. 

5. 3-yollu musluk büreti iğrıeli uca bağ layacak ş ekilde çevrilip 

iğne boşaltı l ır, büretteki hacim h ı zla okunur ve iğne reaksiyon 

balonuna dald ı rı l ır, 
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6. Reaksiyon süresince hafif pozitif gaz bas ınc ı  sağ layacak ş ekilde 

seviye ayarlama ş iş esi yava ş ça yükseltilir, istenilen hacim ilave 

edildiğ inde 3-yollu musluk kapatil ı r. 

Kullan ı lan gaz tehlikeli ise i ş lem sonras ı  düzenek inert gaz ile 1•4. 

basamaklar uygulanarak y ıkan ı r. Farkl ı  gazlar için kullan ı lacaksa uygun 

boru ve seviye ş işesi s ıvıs ı  (sulu bak ır sülfat, civa, mineral ya ğ  ve dibütil 

ftalat vb.) değ iş ikliğ i yap ı lmal ıd ı r. 

Şekil 7.4 Gaz bureti ile ölçme 

7.4.4 Yoğunlaş firma yöntemiyle ölçme 

GazIar ın çoğunun k.n.'lar ı  nisbeten yüksek olduğundan (Ek-2'ye 

bak ınız) kolayca s ıvılaş tır ı l ı p s ıvı  hacmi ölçülebilir. Uygun s ı cakl ıga 

sogutulmuş  bir kabin içine gönderilen gaz ın yoğunlaşan miktar ı  hacmi 

veya ağı rlığı  ölçülerek belirlenebilir. Istenen miktar yo ğunlaşt ığı nda tüp 

kapat ı l ıp tuzakl ı  bir hat ile reaksiyon balonuna ba ğ lanır, soğutma 

90 



klips 

gaz 

septum 
cival ı  
kabarc ı k 
say ı cı  

reaksivon 
balonuna 

geri-emi ş  
tuzag ı  
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banyosu ç ı kar ıld ıg ı nda gaz ı n reaksiyon balonuna geçi ş i sağ lanm ış  olur 

(Ş ekil 7.5). 

Şekil 7.5 Yoğunlaş t ırma yöntemiyle gaz ölçme 

7.4.5 Bir nice! reaksiyon yaparak ölçme 

Bilinen verimli bir kimyasal reaksiyon yap ılarak üretilen gaz ın 

beklenen miktar ı  reaksiyona ilave edilebilir. Bu amaç için uygun gaz 

üretme düzeneğ i (Şekil 7.6) ve yayg ın olarak kullan ılan gazlar ın 

haz ırlanma yöntemleri alt bölüm 7.6'da aç ıklanmış tır. 

7.5 İnert Gazlar 

En yayg ın olarak kullan ılan inert gazlar azot (N 2) ve argon (Ar) 

olup değ iş ik safl ıkta temin edilebilirler. % 99,995 safl ıkta iseler doğ rudan 

kullan ı labilirler. 
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Klasik kurutma yerine etkin yöntemler uygulanarak kurutulan 

inert gazlar ı n mutlak kuru olup olmad ığı n ı  anlaman ı n kolay bir yolu, 

ciüzeneğ e içinde biraz TiCl 4  bulunan bir balon tak ı ldığı nda vakum 

yap ı l ı p gaz giri ş i verilirse beyaz TiO2  dumanları  görülüp görülmediğ ine 

bakmakt ı r. Argon, azota göre iki aç ı dan üstündür. Havadan daha a ğı r 

olduğu için balon içeriğ ini daha etkin korur ve azot Li metali ile baz ı  
geçiş  metali kompleksleriyle reaksiyon verebildi ğ i halde argon inerttir. 

7.6 Reaktif Gazlar 

Ticari olarak bir tüpte temin edilemeyen gazlar ın çoğunun 

haz ırlanmas ı  Ş ekil 7.6'daki düzenekle yap ılabilir. Bas ınç dengeli 

damlatma hunisindeki çözelti, balondaki reaktife kar ış t ırarak ve 

gerekirse soğutarak yavaş  ve dikkatlice ilave edilir. Olu şan gaz 

geri-emiş  tuzağı ndan geçip reaksiyon balonuna gider, soğurulmayan 

k ısım gaz tutucudan (genellikle su) geçirilir. Zehirli bir gaz olu şuyorsa 

düzenek bozulmadan önce bir inert gaz ile y ıkanmal ıdır. 

7.6.1 Yaygın olarak kullanılan bazı  gazların hazırlanış ' 

Birçoğu tehlikeli olan bu gazlar ı n iyi bir çeker ocakta kaçaklar ı  
önleyecek tedbirler al ın ıp fazlas ı  da tutulacak ş ekilde çal ışı lmas ından 

başka çare yoktur. 

'7.61.1 Asetikn, HC = CH 

Kalsiyum karbür (karpit) üzerine çok dikkatlice su ilave edilerek 

haz ırlan ıp bir moleküler elek kolondan geçirilerek kurutulur. 

Sık ış tmlirsa aniden patlayabilir. 

7.61.2 Karbon dioksit, CO 2 

Haz ı r kuru-buz (kat ı  CO2) buharlaş t ır ı larak veya CaCO 3 üzerine 

seyreltik HC1 ilave edilerek haz ırlan ıp moleküler elek üzerinden 

geçirilerek kurutulabilir. Boğ ucudur. 
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Şekil 7.6 Gaz reaktif haz ı rlama düzenegi 

7.61.3 Karbon monoksit, CO 

Susuz formik asitin (HCOOH) 90-100°C'da deri ş ik H2SO4 'e yava ş  
kat ı lmas ıyla haz ı rlan ı p (1 mL HCOOH -4 26,6 mmol CO olu şur) KOH 

veya Ascarite (Si0 2  NaOH) üzerinden geçirilerek safla ş t ırihr (CO 2  ve 

SO 2 safs ı zl ı k olabilir). Solunursa çok zebirlidir TLV (LD) (öldürücü 

doz) 50 pp nı . 

7.6.1.4 Klor, C1 2  

KMn04 üzerine deri ş ik HC1 (6,2 mL asit/1 g permanganat) ilave 

edilerek, arada kar ış t ı r ıp yavaş lay ınca ıs ıtarak haz ırlan ır. CC1 4'deki 
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çözeltisi halinde saklan ır. Çok zehirli ve kuvvetli tahri ş  edicidir. TLV 
ppm. Suda çözülerek harcan ı r. 

7.6.1.5 Hidrojen bromür, HBr 

Saflaşt ırılm ış  tetralin üzerine yava şça Br, ilave ederek 
haz ırlanabilir, fazla Br 2  kuru tetralin tuzag ından geçirilerek uzakla ş t ı nl ı r. 
A şuı dı nc ı  ve zehirlidir. TLV3 ppm. Suda çözülerek harcan ır. 

KAYNAK(LAR) 

1. 	"Otganic Syntbesis via Boranes", H.C. Brown, /975, Wiley, NY. 
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BÖLÜM 8 

VAKUM POMPALAR! 

8.1 Giriş  

Organik kimyada değ iş ik amaçlar için kullan ılan vakum -dü şük 
bas ınç- kaynaklar ı  basitçe üçe ayr ı l ı r. 

8.1.1 Düşük vakum 

20-50 mmHg aras ı  bas ınç olup döner buharla ş t ı r ı c ıda çözücü 
dam ıt ı lmas ı , vakumda süzme, k ısmen uçucu yağ lar ı n dam ıt ı lmas ı  gibi 

amaçl ara uygundur. 

8.1.2 Orta yak= 

10-12 mmHg civar ı  olup döner buharlaş t ırma, dam ıtmalar ve çift 
kullan ıml ı  inert gaz hatlar ına bağ l ı  olarak değ iş ik amaçlar için uygundur. 

8.1.3 Yüksek vakum 

1 mmHg'nin alt ı  çok düşük bas ınçlar olup çözücü kal ınt ı ların ı  
uzaklaşt ırmak veya az miktardaki maddeleri kurutmak ve yüksek k.n.'l ı  
yağ lar ın dam ıtılmas ı  gibi iş lemlere uygundur. Çift kullan ıml ı  inert gaz 

hatl ı  sistemlerde tercih edilendir. 

8.2 Bina Vakum Sistemleri 

Çok katl ı  laboratuvar binalar ında büyük bir merkezi vakum 

pompas ı  ile — 50 mmHg civar ında sağ lanabilen vakum, döner 

buharlaş t ınc ılar, süzmeler ve basit vakum dam ıtmalar ı  için çok faydal ı  
olabilir. Kolay kullan ılabilme üstünlüğ ü yan ısıra kullan ı c ı  say ıs ına bağ l ı  
olarak önemli ölçüde vakum dalgalanmas ı  olabilmesi sak ıncal ı  yanı dı r. 

8.3 Orta Vakum Pompalar' 

8.3.1 Su trompları  

İyi ak ıml ı  bir soğuk su kaynağı  -musluktan- kullanarak 10-12 

mmHg civar ında vakum sağ lamak için ucuz ve basit kullan ış l ı  olmas ı  

95 



dolay ıs ı yla yayg ı n olarak kullan ı l ı r. En önemli sak ı ncas ı  su bas ı nc ı n ı n 

düşmesi veya sistem vakum alt ındayken muslu ğun kapat ı lmas ıyla 

olabilecek geri-emi ş  tehlikesidir. Tuzak kullanmak geri-emi ş i tam 

onleyemediğ inden kendi haline b ırak ıp gidilmemelidir. Oldukça 

gürültülü ve uzun sürede çok su harcanmas ı  diğ er sak ıncaland ır. Çift 

kullan ı ml ı  sistemde kullan ı lmaz. 

8.3.2 Elektrikli diyafram pompalar' 

10 mmHg'nin alt ındaki vakum kaynağı  olarak değ iş ik yağ s ı z 

elektrikli diyafram pompalan kullan ı labilir. Teflon kapl ı  baz ı  modelleri 

çözücü buh2rlar ına dayan ıkl ı  olduğundan su trompu yerine orta bas ınç 

dam ıtmalar ı , döner buharlaşt ır ıc ı  iş lemleri vb. amaçlar için "geri-emi ş " 

tehlikesi de olmadan kullan ılabilir. Çoğu amaçlar için yüksek vakum 

pompalar' yerine s ıv ı  azot tuza ğı  gerekmediğ i için tercih edilebilir 

(Bölüm 4, 6 ve 9'a da bak ı n ı z). 

300 mmHg civar ında vakum sağ layan çok ucuz ve basit bal ık-tipi 

diyafram pompalar' ise kromatografi kolonlar ına bas ınç uygulamak için 

kullan ı labilir (Bölüm 11'e de bak ın ı z). 

8.4 Yüksek Vakum Pompalar ı  

8.4.1 Döner yağ  pompalan 

0,01 mmHg civar ında vakum tutturabilmek için güvenle 

kullanılabilirler. Herkese bir tane pompa en iyisi olmakla beraber pahal ı  
olmas ı  nedeniyle gezici bir deste ğ e tuzak, bas ınç ölçer vb. yard ımc ı  
gereçlerle beraber monte edilip ortak kullan ı m yayg ınd ır. Seçenek 

olarak pompa sabitle ştirilip vakum hatlar ıyla gerekli ba ğ lanular 

düş ünülebilir. 

8.4,1.1 Ç ►zlicü tuzaklar ı  

Pompa yağı nı n kirlenmesine önlemek için pompa ile vakum hatt ı  
aras ına Ş ekil 8.1'de görüldüğü gibi çözücü tuzaklar ı  yerleş tirilmelidir. 

S ıv ı  N2  veya kuru buz - aseton ile so ğutulan çift tuzakl ı  sistem tercih 
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edilir. Tek tuzak kullan ılm ış sa s ıvı  N2  sogutmas ı  yap ı lmal ı d ır. Baglant ı lar 

için yüksek vakum hortumlar ı  da kullan ı labilir. 

şekil 8.1 Vakum pompalar' için çözücü tuzaklar ı  

8.4.1.2 Bir yüksek vakum pompas ı nı n çalış t ır ı lmas ı  

• Pompayı  çalış tırmadan önce tuzakların boş  olduğu kontrol 

edilmelidir. Çözücü tuzakları n ın havası  boşaltı lmadan sı v ı  
azota daldırılı rsa sıv ı  oksijen yoğ unlasması  olabileceğ inden 

dikkat edilmezse yeniden buharla şma veya organik çözücü 

vb.'nin yükseltgenmesi dolay ısıyla ş iddetli patlamalar olabilir. 

*2-yollu musluk kapat ı l ıp pompa ile tuzak aras ındaki 3-yollu 

musluk ç ıkış a kapat ılacak şekilde aç ı l ı r. 

• Pompa çal ış t ır ı l ır. 

• Tuzaklar s ıv ı  N2 ile doldurulmu ş  Dewar kaplar ına dald ı r ı l ı r. 

• 3-yollu musluğ a bağ l ı  bir vakum ölçerle vakum kontrol edilir. 
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•Vakum yeterli ise (< 1 mmHg) 2-yollu musluk aç ı larak bağ l ı  
düzerıeğ in havas ı  boş alt ı l ı r. 

• Sistemde kaçak olup olmad ığı na vaktim ölçülerek tekrar bak ı l ı r. 

Pompa kapat ılacağı  zaman; 

• 2-yollu musluk kapat ı l ı r. 

• 3-yollu musluk pompa taraf ı ndan ç ık ış a çevrilir. 

• Pompa kapat ı l ı r. 

• Dewar kaplan tuzaklardan çekilir. 

• 3-yollu musluk ile tuzaklara hava giri ş i sağ lan ı r. 

Pompa yağı nın tuzaklara geri-emi ş ini önlemek için kapatmadan 

önce pompan ın havaya aç ılmas ı  çok önemlidir. 

8.4.1.3 Yüksek vakum pompalar ının korunmas ı  

Çok pahal ı  olan yüksek vakum pompalann ın iyi çal ış t ı g ına 

güvenemeyen bir organik kimyac ın ın verimli çal ış mas ı  zordur. 

Pompalar ın bozulmas ı= temel nedeni uçucu organik bile ş ikler, HCl ve 

HBr gibi asit buharlan ile ya ğı n kirlenmesidir. Bunu önlemek için tuzak 

soğutucu seviyesine dikkat edilmeli ve tuzaklar düzenli olarak 

boşalt ılmal ıd ır. Herş eye rağmen pompaya buhar kaçabilece ğ inden, 

hergün kullan ılan bir pompan ın yağı = düzenli olarak (ayda -1- defa) 

değ iştirilmesi gerekir. 

8.4.2 Buharlı  difüzyon pompalar' 

10-5  mmHg civarında vakum gerektiğ inde civa veya ya ğ  buharl ı  
difüzyon pompas ı  bir döner yağ  pompas ına bağ lanm ış  olarak 

kullan ılabilir. Ticari olarak yağ  buharl ı  pompalar temin edilerek, aras ıra 

kullan ılacağı  için bir büyük ara ş tırma grubu veya bölüme ortak kullan ım 

için ayr ılmal ı d ı r. 
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8.5 Bas ınç Ökiiınü ve Ayarı  

Özellikle dam ıtma yap ı l ırken sistemdeki vakum basinc ı n ı n 

ölçülmesi önemlidir. Ş ekil 8.2a'da gösterilen basit bir manometre yayg ı n 

olarak civa seviyeleri aras ındaki yükseklik fark ı  okunmak suretiyle 

vakum ölçü ı nü için kullan ı l ı r. Döner buharla ş t ır ıcılar ile ölçekli bas ınç 

ölçerler ölçümler için faydal ıd ı r. 1-10-3  mmHg aral ığı  yüksek 

vakumlar ı  ölçebilmek için Şekil 8.2b'deki bir McLeod manometresi çok 

yayg ın olarak kullan ı l ır. Okuma yapmak için önce dikey konuma 

getirilir. Sonra yatay konuma, bas ınçta değ iş imi okumak için tekrar 

dikey konuma getirilir. Elektronik Pirani yüksek vakum ölçerleri de 

mevcuttur. 

Pompan ın sağ ladığı ndan biraz daha yüksek bas ınçta dam ıtma 

yapmak gerekti ğ inde, çok ince delikli bir i ğne yana kullan ı larak 

ayarlama yap ılabilir. 

                

                

                

                

         

bas ı nç 
ölçer 

        

        

         

                

             

	J 

             

         

(b) Mc Leod 

(a) Basit 

Şekil 8.2 Manometre çe ş itleri 
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8.5.1 Bas ınç (yakma) ölçüm birimleri 

Kar ışı kl ık olmamas ı  için farkl ı  birimleri birbirine ba ğ layan 

eş itlikler kullanmak en basit yoldur. En yayg ın birimler mmHg ve mbar 

d ır. 1 mmHg = 1 Torr ve 1 bar = 1 atm = 760 mmHg, dolay ıs ıyla 1 mbar 

= 0,76 mrnhIg = 0,76 torr olur. 
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BÖLÜM 9 

BİR REAKSİYONUN YAPHIŞ I 

9.1 Giriş  

Belki de kitab ın en önemli bölümü buras ı d ır; çünkü 

sonuçlar ından emin olunmayan ve tekrarlanabilirligine güven 

duyulmayan, uygun önlemlerin al ı n ı p haz ı rl ık isimlerinin yap ı lmas ına 

gerekli özen gösterilmeyen ve gerekli temel tekniklerin tam olarak 

uyguland ıg ı ndan ş üphe edilen hiç bir reaksiyonun de ğ erlendirilmesi söz 

konusu olamaz. 

Çoğu inert ve susuz ko şullarda yap ı lmas ı  gereken organik 

reaksiyonlar ı n yap ılmas ı na baş lanmadan önce cam malzeme, düzenek, 

reaktifler ve deneysel i ş lemler (reaksiyonun izlenmesi ve bitirilmesi 

dahil) hakk ı nda eksiklik kalmad ıg ı ndan emin olunmal ı d ı r. Ayr ı ca 

gerekli tüm güvenlik önlemleri, reaksiyonun takibinde gerekli 

tekniklerin uygulanmas ında (itk, gk, yask vb.) beklentiler, gerekli 

reaksiyon süresi ve ayr ılabilecek zaman dü ş ünülmü ş  olmal ı dı r. 

Sonuncu ve en önemlisi de laboratuvar defterlerinin tutulmas ı  için 

yap ı lan uyar ı lara uyman ın unutulmamas ıd ı r. 

9.2 Havaya Duyarlı  Reaktiflerin Reaksiyonlar ı  

9.2.1 Giriş  

Organik reaktiflerin ço ğu suya ve/veya oksijene kar şı  son derece 

etkin olduğundan kullan ı l ırken Bölüm 6'da aç ıklanm ış  olan ilkelerie 

uyumlu çal ışı lmal ı d ı r. 

9.2.2 inert koşullarda bir reaksiyon yapma haz ırlığı  

Sabit bir inert gaz hatt ı  (Bölüm 4'de önerilen) varsa, güvenli 

çal ış ma tekniklerine deneyim kazan ı lm ış  ve önceden her şeyin doğ ru 

zamanda dogru yerde bulundurulmas ı  planlanm ış  ise inert koş ullarda 

bir reaksiyon yapmak s ı radan bir i ş  olacakt ı r. Gerekli olacak bütün 
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malzeme kurutulup so ğ utulmall, yeterli say ı dan birkaç fazla kuru şı r ı nga 

haz ı r bulundurulmal ı d ı r. 

923 Cam malzemenin kurutulmas ı  ve düzenek kurulmas ı  

Temizlenmiş , çizik ve çatlak olmayan (vakum uygulanacaksa) 

saglaml ıg ı ndan emin olunan cam malzemenin normal neme ko ş ullarda 

yüzeyinde tutunmu ş  bulunan ince bir su filmi, duyarl ı  reaktifler, kuru 

çözücüler veya ç ı k ış  maddeleri ile temas etmeden önce 

uzaklaşunlmal ı d ır. Bu kurutma i ş lemi iki yolla yap ı labilir. Birincisi, cam 

malzemeyi 125°C'nin üzerindeki f ır ında en az 6 saat tutup s ıcakken 

düzenege takarak kuru inert gaz ak ı m ı nda sogutmakt ır. İkinci yol, cam 

malzemeyle düzene ğ i kurup çift kullan ı ml ı  sisteme ba ğ layarak önce 

havas ın ı  boş altmak, sonra alevle veya kurutma tabancas ı  ile ıs ı tmak ve 

inert gaz ile sogutarak kullan ıma haz ı r bekletmektir. Zaman kazand ıran 

bu yol, vakum alt ı nda cam malzemenin ısı tı lması n ı n doguracagı  
tehlikelerden dolay ı  küçük ölçekli reaksiyonlara daha uygundur. 

Cam malzeme ve normal şı r ıngalar etüvde kurutulup bir 

desikatörde (P205 veya indikatörlü silikajel üzerinde) sogutulur, mikro 

şı r ı ngalar ı s ıtilmaz, bir vakum desikatöründe kurutulur. 

Magnetik kar ış t ırma yap ı lacaksa magnet, kurutma i ş leminden 

önce konulmal ıd ı r. 

Düzenek kurulurken grease-yag kullanmamal ıd ı r, zorunluysa çok 

az sürülüp reaksiyon sonunda dikkatlice temizlenmelidir. Teflon band 

kullanmak daha temiz, etkin ve s ı zd ırmazd ı r. Ulaşı labilir bütün rodaj 

bağ lant ı lar ına klips-k ı skaç tak ı lmal ıd ı r. 

9.2.4 Çift kullan ımlı  sisteme bağ lı  tipik reaksiyon düzeneğ i 

Boru hatt ı n ı n birisi yüksek vakum pompas ına, diğ eri inert gaz 

tüpüne bağ l ı  olan çift ç ıkış l ı  muslukla istenilen hat kullan ı labilen çift 

kullan ı ml ı  sistem (Bölüm 4), özellikle inert atmosferde yap ı lacak 
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inert gaz 
giriş i 

vakum 
pompas ı na 

çift ç ık ış l ı  
musluk 

hortum 

eaksiyon balonu 

reaksiyonlar için ( Ş ekil 9.1) çok kullan ış l ı d ır. Birden fazla reaksiyon ayn ı  
anda yap ılabilecek şekilde ç ı kış  say ıs ı n ı  artt ırabilir. Geri-emiş i önlemek 

ve ak ış  h ı z ı n ı  kontrol edebilmek için kabarc ık say ı c ı (lar) tak ı lmal ı d ı r. 

ş ekil 9.1 Çift kullan ıml ı  sisteme bağ l ı  reaksiyon düzenegi 

9.2.5 İnert atmosfer reaksiyonlar ı  için temel iş lem 

Şekil 9.1'de gösterilen basit bir reaksiyon düzer ı eginde 

yap ılabilecek reaksiyonlar ın genel iş lemi s ı ralanacak, yap ı labilecek 

düzenlemelerden de ayr ı ca bahsedilecektir. 

Önce, mümkünse kat ı  reaktifler önce ilave edilecek ş ekilde 

reaktiflerin ilave edili ş  s ıras ı  kararla ş t ır ılmal ı ; gerekirse kat ın ı n çözeltisi 

halinde ilavesi de dü ş ünülmelidir. 

Düzenegi kullanma ve kuru malzemeleri haz ırlama al ış kanl ığı  

kazamlm ış  olmal ı d ı r. 
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9.2.5.1 Düzeneğ in kurulmas ı  ve kurutulmas ı  

içine magnet at ı l ıp sisteme baglar ı m ış  reaksiyon balonu, çift ç ı k ış l ı  
musluk vakuma, 3-yollu musluk ise reaksiyon balonuna aç ılarak havas ı  
boş alt ı l ı r, ıs ıtarak kurutulur, sogutmak için musluk inert gaza geri-emi ş  
olmayacak ş ekilde yava şça çevrilip sogumaya b ırak ı l ı r. 

9.2.52 Çı kış  maddelerinin kat ı lmas ı  

İ nert gaz ak ı§ h ı zı  artt ı rı larak balon sistemden al ınıp hı zl ı  bir 
şekilde reaktif (kat ı  veya yağ) balona tart ı l ır (Bölüm 6'ya bak ın ı z), 

3-yollu musluk hemen tak ı l ıp vakum sistemine çevrilir, uygun süre 

sonunda tekrar inert atmosfere al ın ı r. 

9.2.5.3 Çözücü kat ı lmas ı  

İnert atmosfer alt ındaki imbik (Bölüm 5) veya çözücü ş iş, esinden 

(Bölüm 6) şı r ıngayla istenilen miktar çekilip 3-yollu musluk h ı zl ı  gaz 

geçerken ç ı kış a çevrilerek çözücü balona ilave edilir, tekrar sisteme 

bağ lanıp inert gaz geçi ş  hı zı  yavaş lat ı l ır. Büyük ölçeklilerde balon 
çıkart ılarak çabukça çözücü ilave edilip yerine tak ı ld ıg ında havas ı  
boşalt ı l ıp inert gazla doldurulmas ı  gerekir. 

9.2.5.4 Reaksiyon balonunun so ğutulmas ı  

İnert atmosfer altına alınmadan önce nem yogunlaşabilecegi 

için balon asla sogutulmamandı r. 

Bir soğutma banyosuna dald ı nlan reaksiyon balonu magnetik 
kanş t ıncı  ile kar ış t ı rı labilir. 

9.2.5.5 Realı tiflerin kat ı lmas ı  

Genellikle hava ve/veya neme duyarl ı  olan reaktifler çok dikkatli 

ilave edilmelidir (Bölüm 6'ya bak ın ı z). S ı nisaya çekilen reaktif, 3-yollu 

musluk ç ıkış a çevrilerek h ızl ı  inert gaz ak ı m ında balona ilave edilip 

musluk tekrar gaz giri ş ine çevrilerek ak ış  h ı z ı  düşürülür. Diger 

reaktiflerde benzer şekilde ilave edilir. Sogutulmuş  bir reaktif ilave 

edebilmek için iki uçlu Teflon iğne (Bölüm 6) kullan ılabilir. 
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9.2.56 Reaksiyonun gözlenmesi 

Bir reaksiyonun nas ıl yürüdüğ ünü takip edebilmek için itk, gk vb. 

yöntemler kullan ı l ırken 3-yollu musluk inert gaz ak ım ı nda ç ık ış a da 

aç ılarak dald ınlan kapiler, pipet veya şı r ınga ile karışı mdan 1-damla 

çekilerek incelenmesi gerekir. 

9.2.57 Reaksiyont ın bitirilmesi 

Reaksiyon tamamlan ınca normal bitirme i ş lemi uygulanabilir 

(Bölüm 10'a bak ın ız). Etkin reaktif art ıklar ı  sözkonusu ise sulu çözelti 

ilavesi inert atmosfer alt ında dikkatle yap ı lmal ıd ır. 

9.2.6 Temel iş lemde düzenlemeler 

9.2.61 Yüksekçe s ıcaklıklardaki reaksiyonlar 

Is ıt ı lmas ı  söz konusu olacak veya ısı  salan reaksiyonlar için, Ş ekil 

9.2'deki gibi geri soğutucu tak ı lm ış  bir düzenek kurulmal ıd ır. Atmosfer 

neminin soğutucu dışı nda yogunlaşı p rodajlardan s ı zmas ına karşı  en iyi 

önlem spiralli geri soğutucu kullanmakt ır. Reaktifler ya uzun igneli bir 

şı r ınga kullanarak geri soğutucu üzerindeki 3-yollu musluktan ilave 

edilebilir veya iki boyunlu bir balon kullan ı l ıp yan boyundaki ag ı za 

takılan septumdan daha k ısa bir iğneyle de ilave edilebilir. 

Bir reaksiyonun sı caklığı  değ iş irken sabit bir inert gaz basınc ı n ı n 

varlığı ndan, sistemin kabarcık say ı cısı  kontrol edilerek emin 

olunmalıdı r. 

9.2.62 Reaktifkrin yava ş  katılması  ve büyük ölçekli çal ış ma 

Duyarl ı  reaktiflerin yavaş  ilave edilmesi gerektiğ inde bas ınç 

dengeli bir damlatma hunisi tak ı lmış , geri soğutuculu veya geri 

sogutucusuz magnetik veya mekanik kan ş tınc ıl ı  bir düzenek, özellikle 

büyük reaksiyonlarda ( Ş ekil 9.3) tercih edilmelidir. Küçük ölçekli 

reaksiyonlar için bir şı rınga pompas ı  (pistonu yavaş ça bast ıran gereç) 
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kullan ı lmas ı  yerinde olur. Büyük ve çok parçal ı  düzenekleri f ı rında 

kurutup s ıcakken kurmak ve inert gaz ak ım ında sogumaya b ı rakmak en 

iyisidir. Az miktarda olan reaktifler şı r ıngayla fazla miktardakiler iki uçlu 

igne tekniğ i ile dereceli bir damlatma hunisine aktar ılabilir. Mekanik 

kanş t ınc ı  kullan ı lmış sa kanş t ınc ı  çubuk teflon kapl ı  bir klavuza 

tak ı lmal ı d ır. 

sistemden 
inert gaz 

sistemden 
inert gaz 

septum 
giriş i 

Şekil 9.2 Yüksekçe s ı cakl ı kta reaksiyon düzenekleri 

9.2.63 Ayr ı  haz ırlanm ış  bir reaktifin veya kat ının kat ılmas ı  

İnert atmosferde bir reaksiyona bir kat ı  madde ilave edilece ğ i 

zaman kuru bir çözücüde çözeltisini haz ırlayıp şı rıngayla veya iki uçlu 

igne tekniğ iyle  reaksiyon balonuna veya damlatma hunisine aktarmak 

mümkündür (Şekil 9.4) (Bölüm 6'da tekniklerle ilgili ayr ınt ı lar 

verilmiş tir). 
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Şekil 9.3 Yüksekçe s ıcakl ıkta büyük ölçekli reaksiyon düzene ğ i 

9.2.64 İnert atmosferde bir reaksiyona bir kat ının doğ rudan 
kat ılmas ı  

Kolay olan ı  çözelti halinde katmak oldu ğu halde bazen kat ının 

doğ rudan kat ı lmas ı  gerektiğ inde, inen gaz (argon) ak ım ında iki ağı zl ı  
reaksiyon balonunun yan a ğı z ı  aç ı l ıp en k ısa sürede -a şı r ı  reaksiyon 

olmamal ı- kat ı  ilave edilebilir. Bu durumda ters çevrilmi ş  huni tekniğ i 

(Bölüm 6'ya bakma) koruma için kullan ılabilir. 

Değ iş ik kat ı  ilave edil düzenlemeleri mevcuttur ancak 
genelleşmemiştir. Daha duyarl ı  kanlar için uygulanabilen di ğer bir 

yöntem, içinde kat ı  bulunan eğ ik bir tüpün balonun yan ağ z ına 

tak ı lmas ı  (Ş ekil 9.5) ve bile ş ik reaksiyon balonuna dökülecek ş ekilde 

tüpün yava şça bükülmesidir. 
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(a) (b ) 

septum 

inert 
gaz 

sistemden 
inert gaz 

Şekil 9.4 Balondan balona veya damlatma hunisine çözelti aktarma 

Şekil 9.5 inert atmosferde reaksiyona do ğ rudan kat ı  reaktif ilavesi 
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C---------  şı r ınga 
iğ nesi 

lastik hand 

lastik 
hortum t 

balon 

9.2.7 İnert atmosfer saglamada balonlar ın kullanımı  

9.2.7.1 Balon bağ lantıs ı :un yap ılıp 

Ş ekil 9.6'de gösterildi ğ i gibi önce balon, a ğı z ıyla yakla şı k ayn ı  
çapta bir lastik hortum parças ına geçirilir; tel, esnek bant veya parafilm 
ile sabitleştirilir, hortumun diğ er ucu 3-yollu bir musluk veya iğne-boru 

bağ lant ısı  ile iğneye tak ı l ı r. 

3-yollu 
musluk 

şekil 9.6 Gaz balonlar ı  bağ lant ıs ı n ın yap ı l ışı  

9.2.7.2 Balonlu düzenek kurulmas ı  ve kullan ılıp 

Hazırlanan balonlar reaksiyon düzene ğ ine tak ı l ır (Ş ekil 9.7). İgneli 

balon kullan ı lmış sa havan ın boşalt ılrnas ı  için boşaltma iğnesi septuma 

takı l ıp sonra ç ıkarı l ır, Madde ilavesi septuma şı r ınga dald ı rarak olur. 

3-yollu musluklu balon kullanıhrsa vakuma bağ lamp boş alt ılabilir sonra 

inert gaz verilir, madde ilavesi yan boyundaki septumdan yap ı labilir. İ ç 

içe geçmiş  iki balon kullanmak daha güvenlidir. İnert gaz olarak argon 

tercih edilir. 
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musluk 
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iknesi  
srptun ı  

şekil 9.7 Gaz balonlar ı n ın kullan ı l ışı  

9.2.8 "Spagetti” borulu bir düzenek kullan ımı  

Özellikle küçük ölçekli çal ış malarda "spagetti" borulu bir düzenek 
(Şekil 9.8a) balonlara göre çok daha güvenli inert gaz kayna ğı  
sağ layacak ur. Paralel çal ış mayı  gerektiren "yöntem geli ş tirme" 
araşt ırmalar ı nda s ıkça bu sistem uygulan ı r. İ tk numunesi almak için 
şı r ınga iğnesi dald ır ı l ı p kapilere numune çekilir. Reaktiflerin ilavesi ve 
aktar ım ı  için iki uçlu teflon iğne kullan ı l ır (Ş ekil 9.8b). 

9.3 Reaksiyonun Gözlenmesi 

Bir reaksiyonun nas ıl yap ılacağı  konusundaki yeteneklerini 

organik kimya öğrenci laboratuvarlanndaki ellerine verilen haz ı r, 
denenmiş  reçeteleri uygulayarak kazanm ış  olan acemi araş t ırmac ılar, bir 
reaksiyonun ne kadar sürede tarnamlanacag ı nın tahmin edilebilir 

olduğu yanl ış  al ış kanl ıklar ını , yapılan bütün reaksiyonlar takip 
edilmelidir ve reaksiyona ba ş lamadan önce yap ılacak ilk iş  en uygun 
gözlemleme yöntemini belirlemektir ilkeleriyle degiş tirrnelidirler. Bilinen 

bir reaksiyon olsa bile emin olmak için takip edilmelidir. Reaksiyon 
balosunda neler olup bittiğ ini merak edip takıp etmeden başarı  
beklemek, gözü kapal ı  araba kullanmaya benzer. 

En uygun gözlemleme tekniğ ini bulmak dü şünmeyi gerektirir. 

110 



kabarc ı k 
savc ı ya 

itk kapileri 

şı r ınga 

inert 
gaza 

musluk 
(istege ba ğ l ı ) 

1,5 msn'lik," 
teflon boru 

(a)  

Teflon 
ıiki uçlu iğ ne 

Şı r ı nga 
iğ nesi 
(ç ıkış ) 

(b)  

şı r ınga —J 	 iğ nesi 
iğ nesi 
(Luer 
bağ lant ı s ı  
ç ı kar ı lmış ) 

Ş ekil 9.8 Spagetti borulu reaksiyon düzenekleri 
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9.3.1 İnce tabaka kromatografisi (itk (=tic)) 

Basit ama güçlü bir analitik yöntem olan itk, kullanmada deneyim 
ve güven kazan ı ldığı nda değ iş ik amaçlar için yararl ı d ı r. 

9.3.1.1 İtk'nin ba ş lıca kullan ım alanlar ı  

1. Bir reaksiyonun gözlenmesinde, kar ışı m ve ç ıkış  maddeleri 
beraberce kromatografiye tabii tutularak reaksiyonun 
bitirilmesi zamanlamas ın ı  yapmaya yarayacakt ır ve kayd ı  
tutulacakt ı r. 

2. Bilinmeyen bir maddenin bilinen bir maddeyle ayn ı l ığı n ı  
kontrol etmede, beraber yürümüyorsa farkl ı , yürüyorsa 
belirleyici olmamakla beraber ipucu say ı labilir. 

3. Safl ık kontrolü için yararl ıd ı r. 

4. H ı zl ı  (flash) kromatografi için çözücü sistemi ve gerekli silika 
miktar ı  belirlemede ve kolon ayr ımlar ını  gözlemlemede itk 
kullan ış l ıdı r. 

9.3.1.2 İtk plakalar ı -tabakalar ı  

Baş l ı ca silika ve alümina ile kaplanm ış  tabakalar yayg ın olarak 
-cam, aluminyum veya plastik üzerinde- kullan ıl ır. Silika hafif asidik 
olup, hafif bazik alüminaya nazaran daha çok kullan ı l ır. Laboratuvarda 
da haz ırlanabilmelerine karşı n daha güvenli sonuçlar verdiğ i 
düş üncesiyle ticari olarak sat ılan (öm. 5x25 cm boyutlu ve 0,25 mm 
kal ınl ı kta) plakalar tercih edilmektedir. 5 cm'lik uzunlukta ve uygun 
geniş likte kesilerek kullan ı labilirler. Cam plakalar ay ırma ve görünür 
hale getirirken ıs ıya dayanma üstünlükleri nedeniyle daha ucuz olan 
plastik plakalara tercih edilir. 

9.3.1.3 İtk yürütme i ş lemi 

1. Bir itk tabakas ı  5 cm uzunluk ve yürütülecek noktalar ın 
aralar ında 0,5 cm olacak şekilde say ıs ına yeterli geniş likte 
kesilir. 

2. Bir itk kapileri 0,5 mm çapl ı  cam kapiler olup temiz çözücü ile 
yı kanarak bir çok defa kullan ı labilir. 
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(a) 

(b) 

3. Analizi yap ılacak bile ş enin % 1-2'lik çözeltisi haz ırlan ır. En 

yayg ın çözücü CH,C1 2'dir. Reaksiyon kar ışı m ı  deriş ik ise 

4. İtk damlal ıg ı  (kapiler) ile her çözeltiden al ınan örnekler 

tabaka n ın alt ında 0,5 cm yukar ı da ayn ı  hizadaki 0,5 cm aral ı kl ı  
noktalara damlat ı l ı r. Her bile ş igin yürüyebileceğ i mesafe 

koş ullara bagl ı  olaca ğı ndan ç ı k ış  maddesi ve kar ışı m standardı  
ile kar şı laş t ı rmal ı  uygulama gereklidir. 

5. Kenarlanna süzgeç ka ğı dı  yerle ş tirilmiş  içinde 0,3 cm 
yükseklikte seçilen çözücüden bulunan tanka, tabaka dik 
olarak yerle ş tirilip yukar ı dan 0,3 cm kalana kadar yükselmesi 
beklenir, ç ıkart ı l ıp üst çözücü seviyesi i ş aretlenir. İ tk tank ı  
olarak 150-200 mL'lik bir kapakl ı  bener veya kavanoz 

düş ünülebilir (Ş ekil 9.9). 

Şekil 9.9 İ tk uygulamas ı  örneğ i 
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9.3.1.4 Lekelerin tesbit edilmesi 

Itk tabakalar ındaki lekeler aşağı daki üç genel yol s ıras ıyla 
uygulanarak görünür hale getirilebilir. 

1. Çözücüsü uçmuş  tabaka UV -mor ötesi- etkin madde 
belirlenmesi için UV-lambas ı  alt ında incelenir ve i şaretlenir. 

2. İ çinde silika ve birkaç iyot kristali bulunan bir ş işede tabaka 
çJkalanarak özellikle doyrnam ış  bileş ikler görünür hale gelir 
ancak boyama kal ı c ı  değ ildir. 

3. Çözücüsü uçmuş  tabaka Çizelge 9.1'de verilen boyama reaktifi 
çözeltilerinden birisinin içine c ımb ı zla tutup tamamen dald ı r ı l ır, 
hemen çıkar ıhrlar, boya fazlas ı nın emilmesi için alt kö şesi 
süzgeç kağı dına değdirilir ve ıs ıt ıc ı  tabla veya ısıtma tabancas ı  
ile lekeler görünene kadar dikkatlice ısıt ıl ır. Bu yöntem 
tersinmez olduğundan -bozunma olur- en son uygulan ır. Cam 
tabakalar da cam taraf ından lekelerin bazen daha net 
görünebildiğ i dikkate al ınabilir. 

Çizelge 9.1 Boyama reaktifleri, haz ırlanış ' ve kullan ım ı  

Boyalar/Hazirlama reçetesi 
	

Kullanımı/Yorum 

- AnisaldehitlEtOH'deki (250 mL) anisaldehit 	İyi bir genel reaktiftir/ 
(6 g) çözeltisi + derş . H SO (2,5 mL) 	değ iş ik renkler verir. 2. 	4 - Vanilin/EtOH'deki (250 mL) van ılin (6 g) 	İyi bir genel reaktiftir/ 
çözeltisi + derş . H2SO4  (2,5 mL) 	değ iş ik renkler verir. 

- Ninhidrini% 0,1'lik sulu çözeltisi 	 Amino asitler için 
- AlC1,/Et0H'deki % ilik çözeltisi 	 Flavonoidler için 
- Fosromolibdik asit (PMA)/EtOH'deki 	 İyi bir genel reaktiftir/ 

(250 trıL) PMA (12 g) çözeltisi 	 mavi-yeş il lekeler verir. 
- SbC13/CHC13'deki (0,05 mL) SbC13 (25 mg) 	Steroidler, terpen türev- 

çözeltisi 	 leri, Vitamin A ve D için 
- Seryum-I11-sülfat/Ce 2(S0,) ile doymuş 	Oldukça geneldir/ 

% 15'lik sulu H,S0', çözeltisi 	 değ iş ik renkler verir. 
- Seryum-IV-sülfat/Se 2(S(10.4)2in H2SO4'deki 	Steroidler, alkoloidler, 

% 65'lik çözeltis ı 	 terpenler vb. 
- Fluorosein/EtOH'deki %0,01'lik çözeltisi 	Lipidler 
- 2,4-Dinitrofenilhidrazin (DNP)*/DNP (12 g) + 	Aldehit ve ketonlar 

der. HS0, (60 mL) + su (80 mL) 	için/Portakal renkli 
+ Et0FI (200 InL) çözeltisi 	 renkler verir 

- Permanganat*/KMn0 4  (3 g) 	 Doymamış  bileş ikler 
+ K CO (20 g) + % 5'lik sulu NaOH 	ve alkoller için/ ., 2,, 3 
çözeltisi (5 mL) + su (300 mL) çözeltisi 	san lekeler verir  

* Genellikle ı s ı tmaya gerek kalmaz. 
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9.3.1.5 Çözücü sistemleri ve polarlde 

Bir bileş iğ in itk tabakas ı nda yürüyecegi ba ğı l mesafe polarl ığı na 

ve çözücüye ba ğ l ı d ır. Polar bile ş ikler tabaka üzerinde tutundugu için 

daha yava ş  yürürler. Ç ıkış  maddeleri ve beklenen ürünler aras ı  polarl ı k 

fark ı  bilinirse itk'de nerede gelece ğ i bağı l olarak tahmin edilebilir. En iyi 

çözücü sistemi "deneme -yan ı lma" yöntemiyle belirlenir. 

En yaygın itk çözücü sistemi petrol eteri-etil asetat olup oranlar 

değ iş tirilerek polarl ık ayarlanabilir. Yürüme olmazsa daha polar, çok 

h ızl ı  olursa daha az polar çözücüler kat ı labilir. Karışı m analizin de 

birden çok çözücü sistemi denemek iyi olur. 

İtk çözücülerinin polarl ık s ın ıflama ve s ıralamas ı  şöyledir: 

• Çok olar çözücüler: Metanol > etanol > izopropanol 
(hepsinden) 

• Orta hain polar çözücüler: asetonitril > etil asetat > kloroform> 

\\./. (hepsinden) 	diklormetan > dietil eter > toluen 

• Polar olmayan çözücüler: siklohekzan, petrol eteri, hekzan, 

pentan 

Çözücü sistemleri olu ş turulurken polar olmayanlardan bir çözücü 

ve diğ erlerinden bir çözücü seçmek uygundur. Ancak çok polar 

bileş ikler için ilk iki s ınıftan birer çözücü (CHC1 3  - Me0H gibi) 

karış t ırılabilir. 

9.3.1,6 R/değerleri 

R = Lekenin merkezinin  ç ık ış  noktas ından uzakl ı gı  (a)  
Çözücünün ç ıkış  noktas ı ndan yürüme ön uzakl ı g ı  (b) 

forii ıiilüne göre itk da yürütülen her bile ş ik için hesaplanabilen Rf 

 değ eri (Ş ekil 9.9) tabakalara ve çözücüye ba ğ l ıd ır. % 20 doğ ruluk pay ı  
taşı dığı ndan ayn ı  tabaka üzerinde kar ışı m standard ıyla beraber 

yürütülmelidir. Analitik amaçlar için R f  değ erinin 0,4 civar ında olmas ı  
ilerlenecek en iyi mesafeyi belirler. 
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9.3.1.7 Çoklu yürütmeler 

Birbirine çok yak ın yürüyen lekelerin ayr ılmas ı n ı  ilerletmek için 

belirli bir itk tabakasin ı  birkaç sefer uygulamak gerekebilir. Bunu 

yapabilmek için normal iş lemle tanktan ç ıkar ı l ıp çözücü uçmas ı  için 

beklenen itk tabakas ın ı  tekrar tanka yerle ş tirip uygulamak gerekir. Bu 

iş lemin ayn ı  tabakaya n-defa uygulanmas ı  demek tabakan ın boyunun 

n-defa uzat ı larak yürütme yap ı lmas ı  demektir. 

9.3.1.8 Asidik veya bazik bile ş iklerin uygulant ş t 

Asidik veya bazik bile ş ikler itk tabakas ında çizgi şeklinde boyama 

yaparlar. Lekeleri ay ırabilmek için asitler varsa çözücü sistemine çok az 

bir karboksilik asit (örn. asetik asit), bazlar varsa çok az bir amin (örn, 

trietil amin) ilave etmek genellikle yeterlidir. 

9.3.1.9 Aside duyark bile ş iklerin uygulan ışı  

Silika asidik özellik taşı dığı ndan aside duyarl ı  bileş ikler silika 

tabakada yürütülürken bozunabilirler. Bunu önlemenin yolu ya alumina 

tabakalar kullanmak, veya silikan ın asidik kı s ımlar ı nı  nötralle ş tirmek 

için az miktarda amonyak veya trietil amini çözücü sistemine katmakt ı r. 

9.2.1.10 Bozunman ın kontrol edilmesi 

Silikada bozunmasu ıdan şüphelenilen baz ı  bileş ikler sözkonusu 

ise yap ılacak iş  iki-boyutlu tabaka uygulamas ıdır. Bu amaçla kare tabaka 

(-- 5 cm x 5 cm) kesilmeli ve bile ş ik taban ı nın sol alt köşesinden 0,5 

cm yukar ıdan) tatbik edilmeli ( Ş ekil 9.10) sonra sol tarafta lekeler 

oluş acak ş ekilde uygulama yap ı lmal ıd ır. Tanktan ç ıkarı lan itk tabakas ı  
çözücü buharla şmas ı  için beklenip lekelerin olduğu kenar alta gelecek 

şekilde tekrar tanka yerle ştirilip tekrarlanan i ş lemle bozunma yoksa 

itk'n ın köşegeni boyunca lekeler dizilecek, bozunma varsa karars ı z 

bileş ik hizas ında köşegen d ışı nda bozunma ürünlerine ait lekeler 

görünecektir. Nicel analize geçmeden bu i ş lem yap ı lmal ı d ı r. 
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şekil 9.10 itk ile bozurıman ı n kontrol edilmesi 

9.3.2 Yüksek ayırmah sıvı  kromatografisi (yask (=hple)) 

Burack- oldukça geni ş  bir alana birçok farkl ı  tipte aletle hitap eden 

yask tekniklerinin ayr ınt ı lar ına girilmeden, bir organik sentez 
kimyac ıs ı n ın iş ine yarayacağı  baz ı  yollardan bahsedilecektir. 

9.3.2.1 Yask' ın tantmlanmas ı  

Ş ekil 9.11'de genel şemas ı  verilen yask sistemi oldukça basittir. 

I ş lem s ıras ı  ş öyle özetlenebilir. 

• Bir pistonlu pompayla depodan çözücü çekilir, 

• Pompadan ç ı kan çözücü bir titre ş im söndürücüden geçer, 

• Kol on öncesi numunenin çözücü ak ım ına verildiğ i enjeksiyon 

vanas ına gelinir, 

• "Yü kleme" bölmesinden gelen çözücü ak ım ı  numune 

bölmesinden geçip kolona giderken "enjeksiyon" düğmesi 

aç ıld ığı nda, çözücü ak ım ı  ba ş ka yöne çevrilip belirli hacimde 

numune çözeltisi kolona verilir. 

• Bileşenler polarl ıklar ına göre kolonda ayr ı l ırlar, 
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bölüm) 

pompa 

titre ş im 
sondürüeü 

süzgeç 

• Al ıkonma süresi kadar kolonda tutulan bile şenler dedektöre 

ula şı r. 

• Dedektöre ba ğ l ı  olan grafik kaydedici her bile şenin miktar ıyla 

orant ı l ı  alanı  olan pikler çizer. Nicel i ş lemde kullan ı labilir. 

Şekil 9.11 Yask (hplc) sistemi genel ş emas ı  

9.3.2.2 Analitik yask'ın kullanılıp 

1. İ tk'n ın yetersiz kald ığı  baz ı  durumlarda reaksiyon 

gözlemlemek için yask kullan ılabilir. 

2. Nicel analize dayal ı  yöntem geliş tirme çal ış malar ında yararl ıdır. 

3. Bir bileş iğ in bilinen bir bileş ikle kar şı laş t ırı larak tammlanmas ı  
çal ış malar ında al ıkonma zamanlar ı  izlenebilir, Tek pik 

gözlenmesi delildir ama mutlak kan ı tlayıcı  değ ildir. 

4. Çok benzer polarl ığ a sahip bileş iklerin ayr ılmas ı  için nicel yask 

yayg ın olarak kullan ı lmaktadır (Bölüm 11'e de bak ın ı z). 
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5. Reaksiyon takip edilirken bir veya bir kaç ürünün 

tan ı mlanmas ına yetecek kadar ayr ı mlar tekrarlanan i ş lemlerle 

toplanabilmektedir. 

6. Son zamanlarda Yask-ks (hplc-ms) (s ıv ı -kütle) birle ş ik sistemi 

ile her pikin kütle spektrumu al ınarak yap ısal analize katk ı  
sağ lanabilmektedir. 

9.3.2.3 Nicel analiz 

Aynı  dedektörden ç ıkarak kaydedilen piklerin alanlar ı  ile bileş iğ in 

kütlesi orant ı l ı  olaca ğı ndan, nicel analiz yapabilmek için gerekli olan 

orant ı  katsay ıs ı n ın belirlenmesi amac ıyla bileş iğ in standart çözeltisi ve iç 

standart kullan ı lmal ı dır. Iş lem s ıras ı  a ş ağı daki gibidir: 

1. Ilgilenilen piklerin al ı konina zaman ından uzak olan, kararl ı  ve 

kolay temin edilebilir bir bile ş ik standart seçilir. 

2. Standart ve analizi yap ılacak maddelerin alan ı  ölçülür. 

Herhangi bir "B" pikinin alt ındaki maddenin miktar ı  (M), 

MB  = kB  x AlanB  dir. 

Bilinmeyen (B) ile standard (S) pikleri alt ındaki alanlar 

karşı laş t ır ı l ırsa; 

	

M B = k B x Alan B 	eş itliğ i bulunur. 
M S  k s  Alan s 
Bilinmeyen için düzeltme faktörü olarak bilinen k B  sabit olmak 

üzere k'B  = kB/ks  değ eri bulunabilir. Her i ş lemde elde edilen 

veriler kullan ılarak her bile ş ik için ortalama düzeltme faktörü 

hesaplarnr. 

4. Kar ışı m ın standard ın bilinen miktar ıyla analizi yap ılarak 

M B = k 
B  Alan
' x 

Alan 
B x m s eş itliğ inden istenen bileş enin miktarı  

 
hesaplan ır. 	s  
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9.3.2.4 Pik şekli 

Analitik yask (veya gk) ile yap ı lacak nice] analizlerden iyi sonuç 

alabilmek için kromatogram piklerinin simetrik olmas ı  gerekir. 

Kuyruklanma varsa numune miktar ı  azalt ı l ır, kuyruk uzun ve 

önlenemiyorsa bileş ik ile durucu faz aras ı nda uyuşmazl ı k var demektir, 

dolayıs ıyla üstesinden kolay gelinemeyen sorun vazgeçmeyi de 

gerektirebilir. 

Nicel ay ı rmalar da yask uygulamas ına Bölüm 11'de de ğ inilmiş tir. 

9.3.3 Gaz-s ıvı  kromatografisi (gsk (glc), gk (gc), bfk (vpc) 

300°C'nin alt ında buharla şan ve ıs ıya dayan ıkl ı  olan herhangi bir 

bileş iğ in analizi amac ıyla reaksiyon takip edilmesi ve reaksiyon 

ürünlerinin analizi i ş lemlerinde gsk yayg ın olarak kullan ılmaktad ı r. 

9.3.3.1 Gaz kromatografisinin tanındanntast 

Ş ekil 9.12'de şematik olarak gösterilen kapiler kolonlu gk 

sistemiyle, 10-6  g'l ık duyarl ı l ığ a sahip olduğundan 0/0 l'lik bir çözeltiden 

al ınacak birkaç mikrolitre (1,a) analiz edilebilir. 

Iş lem s ıras ı  ş öyledir: 

• Numune ıs ı t ı lmış  enjeksiyon bölümüne verilir, 

• Oluş an buharlar ta şı yı cı  gaz (He veya N 2) ak ım ıyla fı rındaki 

kolona taşı n ı r. 

• F ı r ın s ıcaklığı  sabit tutulabildiğ i gibi, s ı cakl ık programlamas ı  ile 

belirli bir h ı zda artur ı labilir. 

• Bileşenlerin kolunda ayr ı lmas ı  soğurma ilkesine (yask gibi) değ il 

bağı l uçuculuklar ına göre dağı lma ilkesine dayan ı r. 

• Durucu faz geni ş  yüzey alanl ı , yüksek molekül ağı rl ıklı , uçucu 

olmayan bir yağ  olduğundan, gaz bile şenler kolon boyunca 
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taşı y ı c ı  gaz-durucu faz aras ı ndaki değ iş ik h ı zlarda dağı larak 

ç ıkarlar. 

• Al ı konma zaman ı  fark ına göre kolundan ç ıkan bileşenler 

declektore (genellikle alev iyonla şma dedektörü = A İ D (=FID)) 

gelip miktarlar ı yla orant ı l ı  piklere dönüşürler. 

• Grafik kaydedicide geli ş  s ıras ına göre piklerden olu şan 

kromatogram elde edilir. 

9.3.3.2 Gk kolon çeş itleri 

Gk kolonu, sabit dururken üzerinden gaz geçebilecek bir dektek 

kat ı s ı  üzerine emdirilmi ş  geniş  yüzey alan ı na sahip bir s ıv ı  durucu faz 

içermelidir. İ ki çeş ittir. 

9.3.3.2.1 Dolgulu kolonlar 

Metal veya cam borudan (- 2-3 m uzunluk) yap ılm ış  olup 2-4 mm 

iç çapa sahiptirler. Durucu faz emdirilmi ş  kat ı  tanecikler doldurularak 

hazırlanırlar. İyi bir ay ırma için durucu faz seçiminin çok iyi yap ı lmas ı  
gerekir. 

9.3.3.2.2 Kapiler kolonlar 

Erimiş  silikadan iç çap ı  0,2-0,5 mm aras ında olan kapiler şeklined 

yap ı l ıp polimerle kaplanm ış lard ır. Dolgu yoktur ve durucu faz kapilerin 

iç yüzeyine tutunmu ş  olduğundan gaz ak ışı  çok kolaylaşm ış  olup 

doldugu kolonlardan çok daha uzun (12-100 m aras ı) 
yap ılabildiklerinden etkinlikleri en az 10 -on- misli artm ış tır. 

Ay ırma gücünün artmas ı , kurulmas ı  ve kullan ım ın ın çok basit 

olmas ı  organik reaksiyonlar ın gözlenmesi ve ürün analizi için gk 

kullan ım ın ı  çok artt ırm ış t ır. Birisi polar diğ eri apolar iki kapiler kolon 

bile çoğu a açlara yeterlidir. 
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Şekil 9.12 Kapiler kolonlu gk sistemi ş emas ı  

9.3.3.3 Gk'nln kuUm ınnı  

1. Reaksiyon gözlemlemede itk kadar h ızl ı  olup itk da 

ay ırdedilemeyen veya çok az yürüyen bile ş iklerin çok kolay 

analizine yarar. 

2. Nicel analizde ve diastereoselektif reaksiyonlarda 200:1 

oranlann da bile ürün analizi yapmada kullan ı l ı r, 

3. Küçük ölçekli reaksiyonlarda yöntem geli ş tirme -en iyi 

koşullart belirleme- çal ış malar ında ürün oranlar ı  kolayca 

bulunabilir. 

4, Mutlak nicel çal ış malarda ve teorik verimleri ölçmede 

kullan ı l ı rlar. 

5. Bilinen-bilinmeyen kar şı la ş t ı r ı lmas ı nda yararl ıd ır. 
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6. Kapiler kolonlu gk-ks sistemi çok duyarl ı  bir yap ı  analiz teknigi 

olarak kullan ılmaktad ı r. Ürün analizi için idealdir. 

Reaksiyon gözlemleme ve ürün analizi için aç ıklanan yöntemler 

dışı nda başka teknikler de (UV, NMR gibi) kullan ı labilir. 

9.4 Oda S ıcaklığı  Dışı nda Yap ılan Reaksiyonlar 

Is ı  salan veya ıs ı l bozunmaya ugrayabilecek ara ürünler içeren 

reaksiyonlar genellikle -100° -0°C aras ı ndaki düşük s ı caklıklarda 

yürütülmesi gerekirken; ıs ı  alan veya yüksek etkinle şme enerjisine sahip 

reaksiyonlar da genellikle 30-180°C aras ı  yüksek s ıcaklı klarda 

yürütülmelidirler. 

9.4.1 Düşük sıcaklık reaksiyonlar ı  

Ş ekil 9.13'de gösterildiğ i gibi, bu tip reaksiyonlar ıs ıya yal ı t ı lmış  
bir banyo içine bir soğutucu kar ışı m yerleş tirilip reaksiyon kab ı , balon 

içindekilerin seviyesi soğutucu kar ışı m ın ın seviyesinin alt ında kalacak 

şekilde dald ınlarak yap ı l ır. Banyo s ıcaklığı  bir düşük s ıcakl ık 

termometresi dald ır ılarak ölçülebildigi gibi, reaksiyon kar ışı m ın ın -iç-

s ı cakl ığı  bir dijital dü şük s ıcakl ık termometresinin hipodennik ucu 

septumdan geçirilerek dald ı r ılmak suretiyle ölçülebilir. S ı cakl ık 

kaydedildikten sonra uç ç ıkart ı labiidiğ inden sabit termometre 

yerleştirmek yerine veya küçük ölçekli reaksiyonlardaki güçlükler 

gözönüne al ınarak tercih edilen bir uygulamad ır. 

Reaksiyon kanşı m ında hava nemi yoğunlaşmas ını  önlemek için 

genellikle bütün dü şük s ıcakl ık reaksiyonlar ı  inert atmosferde 

yap ı lmal ıd ı r, 

9.4.1.1 Tuz-buz banyolar ı  

Değ iş ik tuzlar ve çözücüler s ıfı r ın alt ındaki s ıcakl ıkları  sağ lamak 
için k ı r ılmış  buz ile kar ış tırı labilir ( Çizelge 9.2). 
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ı s ı  yal ı t ı nı l ı  
banyo 
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Şekil 9.13 Düşük s ı cakl ık reaksiyon düzene ğ i 

Çizelge 9.2 Tuz-buz banyolar ı  

Katkı  

Su 	 

Na 2CO3 	 
Aseton 	 

KC1 	 

NH CI 	 

NaNO3 	 
NaC1 	 

NaNO3"NH4NO3 
Teknik KCl 	 

CaC1I6H 20 	 

CaC1 2' 6H 20 	 

100 kısım buza ilave 
edilecek katkı(ağı rlıkça) 

En düşük 
s ıcaklık (°C) 

100 0 

20 -2 

100 -10 

30 -11 

25 -15 

50 -18 

33 -20 

	55:52 -26 

100 -30 

125 -40 

150 -49 
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9,4.1.2 Kuru buz - çözücü banyolar ı  

Çizelge 9.3'de kat ı  karbondiaksit (CO 2) (kuru buz) ve de ğ iş ik 
organik çözücülerle yap ı lan dü şük s ı cakl ık banyolar ı  verilmiş tir. 

Çizelge 9.3 Kuru buz-çözücü banyolar ı  

Çözücü Sıcaklık 

(°C) 

Çözücü Sıcaklık 

(°C) 

Etilen glikol, 	F-1 
HO OH -15 Kloroform, CHC13  -6 1 

Karbon tetraklorür,CC1 4  _ 25 Etanol, C2H5OH -72 

Heptan-3-on, -38 Aseton, -78 
0 

Asetonitril, CH 3C=--N -42 

Uygulamada banyolar haz ırlan ırken, gerekli miktarda çözücü 

konulmuş  banyoya dikkatlice kuru-buz parçalar ı  at ılarak istenilen 

s ıcakl ığ a eriş ilir. 

9,4.1.3 Sıv ı  azot karlanma banyolar ı  

Çizelge 9.4'te banyo içine konulmu ş  çözücüye cam çubukla 

sürekli 	karış tır ırken 	dikkatlice 	s ıv ı 	azot 	(-196°C) 	ilave 

haz ırlanan karlanma banyolar ına örnekler verilmi ş tir. 

Çizelge 9.4 S ıv ı  azot karlanma banyolar ı  

edilerek 

Çözücü Sıcaklık 

(°C) 

Çözücü Sıcaklık 

(°C) 

Karbon tetraklorür, CC1 4  -23 Etil asetat, CH 3COOC2H5  -84 

Asetonitril, CH3CN -41 Hekzan, --("""3/4. -94 

m-Ksilen, c=> -47 Karbondisülfür, CS 2  -110 

n-Oktan, -56 Etanol, C2H5OH -116 

Kloröform, CHC1 3  -63 n-Pentan, -131 

Bütil asetat, CH 3COOn-Bu -77 İ zo-Pentan -160 
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9.4.2 Oda s ıcaklığı nın üzerindeki reaksiyonlar 

9.4.2.1 Kapalı  tüpte (sealed tube) reaksiyonlar 

Çözücünün kaynama noktas ın ın üzerinde s ı cakl ı klar gerektiğ inde 
veya son derece ucucu bile ş ikler içeren reaksiyonlar yap ı lacağı  zaman 
kal ın cidarl ı  camdan yap ı lm ış  kapal ı  tüpte çal ışı l ı r. Ş ekil 9.14'de 
reaksiyon kar ışı m ı  konulup alevde kapat ılan (a) ve teflon muslukla 
kapat ı lan (b) iki çe ş it kapal ı  tüp örneğ i gösterilmiş tir. (b) ile çal ış mak 
(a)'ya göre daha güvenlidir. 

Şekil 9.14 Kapal ı  tüp (sealed tube) reaksiyon düzenekleri 

9.4.2.2 Geri so'gutucu kullanılan reaksiyonlar 

Oda s ıcakl ığı nın üzerindeki çoğu reaksiyonlar için geri so ğutucu 

kullan ılarak bas ınç oluşumuna yolaçmadan ucucu madde ve 
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çözücülerin yoğunlaş arak reaksiyon balonuna dönmesi sa ğ lan ır (Ş ekil 

9.15). 

Değ iş ik modelleri olmakla beraber baş l ıca dört çe ş it geri soğutucu 

yaygın olarak • kullan ı l ır. Bunlar Liebig soğutucusu, düz soğutucu, çift 

çeketli düz soğutucu ve soğ uk-parmak so ğutucular ı d ı r, Ilk üçü musluk 

suyuyla soğutma yönüyle benzerdir. Çift çeketli daha etkin oldu ğundan 

düşük k.n.'11 (< 40°C) maddelerde tercih edilir. Parmak so ğutucu 

oldukça farkl ıd ır, soğutucu üste konulan kat ı  CO2-aseton (-78°C) veya 

s ıvı  azot (-196°C)tur. O.s. ve alt ında k.n. olanlar içindir. 

Şekil 9.15 Geri soğutuculu tam düzenek 
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9.4.2.3 Is ı tıcı  gereçler 

Bir reaksiyonun s ıcakl ığı n ı  yükseltmek için reaksiyon balonunun 
bir ıs ıtma banyosuna yerle ş tirilmesi (Ş ekil 9.15) yayg ınd ı r. 5 -beş - çeş it 
ı s ı tma banyosu yayg ın olarak kullan ı l ır: Su, silikon ya ğı , Woods metali, 
tabakal ı  grafit ve kum. 

Su banyolan 100°C'ye kadar, silikon ya ğ  banyolar ı  en fazla 

180°C'ye kadar, Woods metali (% 50 Bi, % 25 Pb, % 12,5 Sn, % 12,5 Cd) 

70°C'de eriyen bir ala şı m olup 300°C'ye kadar, tabakal ı  grafit ve kum 
banyolar ı  da 300°C'ye kadar, Woods metaline göre daha yava ş  
sogumalar ı na rağmen kullanı l ırlar. Bu banyolar alttan ıs ıt ı c ı  tabla ile 
ısıt ı labilir. 

Ayr ı ca elektrikli ıs ıt ıc ı  manto kullan ım ı  sıcakl ık kontrolü zor 

olduğu için 100°C'nin alt ında kullan ılmaz. 

9.5 Dengeyi Kaydırmak 

Denge reaksiyonlar ında dengenin sağa kayd ır ılarak verimin 
artt ır ı lmas ı  için, reaktiflerden birinin fazla al ınmas ı , ürünlerden birinin 

sürekli uzakla ş t ırı lmas ı  veya reaksiyon bas ı nc ı  ya da s ıcakl ığı n ın 

değ iştirilmesi gerekebilir. De ğ iş ik tekniklerle bu uygulama 

yap ı labilmektedir, burada sadece ikisinden bahsedilecektir. 

9.5.1 Dean-Stark tuzaklar ı  

Reaksiyon ürünlerinden birisi su ise ve uzakla ş t ır ı lmas ı  
gerekiyorsa Ş ekil 9.16'da gösterilen Dean-Stark tuza ğı  en uygunudur. Su 

ile azeotrop olu ş turacak bir çözücü kullan ılarak reaksiyon yürütülürse 

oluş an su tuzakta birikecek, çözücü geri dönecektir. Azeotrop olu ş umu 

bitene kadar devam edilir ve su miktar ı  kaydedilir. 

Metanol ve etanol gibi uçucu alkoller için de ayn ı  tuzak 

kullan ı labilmekle beraber tuzağ a 5A moleküler elek atmakta iyidir. 

Moleküler elek içeren Soxhlet cihaz ı  seçenek olarak dü şünülebilir. 
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reaksiyorı  
balonu 

ı s ı tma 
banyosu 

Küçük ölçekli reaksiyonlar ve suyla bozunan reaksiyonlar için de 

moleküler eleklerin reaksiyon balonuna konulmas ı  uygundur. 

gerekirse 
(kabarc ı k say ı cil ı ) 
düzenekten 
inert gaz 

Dean-Stark 
tuza ğı  

Şekil 9.16 Dean-Stark tuzaki ı  reaksiyon düzenegi 

9.5.2 Yüksek bas ınç reaksiyonlar ı  

Dengenin daha küçük hacimli bile ş enler tarafı na kayd ınlmas ı  için 

P > 10 kbar olacak şekilde yüksek bas ınç uygulamak gerekir. 

ReakMden ç ıkar ı l ı r ç ı kar ılmaz ürünler dengenin tekrar olu şmasına fırsat 

katmadan dönü ştürülmeli-ayr ı lmal ıdı r. 
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9.6 Kanş tırma 

Sabit s ı cakl ı ktaki tek fazl ı  reaksiyon sistemleri d ışı nda genellikle 

çok fazl ı  reaksiyon kar ışı mlar ı  kar ış t ı rmak ister. 

9.6.1 Magnetik kar ış tırma 

Yayg ın olarak ya basit kan şt ı nc ı  veya ıs ıtmak için ısıt ı c ı  tabla ya da 

ıs ıtıc ı  manto ile beraber olan magnetik kar ış t ır ı c ı lar kullan ı l ır. Kar ış t ırma 

gerçekle şebilmesi için reaksiyon balonuna magnet-bal ı k atmak gerekir. 

Bal ık genellikle inert teflon kaplamal ı  magnettir. NH 3  teflonla etkile ş ir. 

Bal ı k magnetik alan taraf ından çevrildigi, kan ş t ınc ı  ile mekanik bir ba ğı  
olmadığı  için özel bir düzenleme yapmaya gerek yoktur. 

Viskoz sistemlerde veya araya magnetik alan ı  perdeleyici mesafe 

girmişse ya da büyük ölçekli (1 L'den fazla) reaksiyonlar yap ı lacaksa 

mekanik kar ış t ır ıc ı  gerekir. 

9.6.2 Mekanik karış tırıcılar 

Mekanik kar ış t ırıc ılar, reaksiyon kab ın ı n üstünde bir destege 

-spor- k ıskaçla tutturulmu ş  bir elektrik motoru (veya bas ınçl ı  hava 

motoru) taraf ından çevrilen dik konurndaki bir çubuk (cam, çelik veya 

teflon) ve ah ucunda tak ı l ı  pervane veya kanat ile reaksiyon kar ışı mının 

kar ış t ınlmas ı nı  sağ lar. Reaksiyon balonuna ba ğ lant ı  çubuğun içinden 

geçtiğ i gaz geçirmez bir klavuz (cam veya teflon) ile sa ğ lamakta olup 

s ık ı  s ı zd ı rmazl ı k çubuk ile klavuz aras ına halka-conta tak ılarak sağ lan ır. 
Klavuzun yağ lanarak kullan ıldığı  durumlarda oda s ıcakl ığı n ın 

üzerindeki reaksiyonlar yap ılmamal ı d ır. 

9.6.3 Mekanik çalkalayw ılaır 

Şekil 9.17'de görüldü ğü gibi k ıskaçla tutturulmu ş  reaksiyon 

balonu ve denge balonunu çalkalayan motor ve kollardan ibaret olup 

karış mayan iki s ıv ı= uzun süre ş iddetle kar ış t ı rı lmas ı  gereken 

reaksiyonlar ve bir gaz ile s ıv ın ın etkin kar ış t ı r ı lmas ı  gerektiğ inde 
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karşı  
denge balonu reakiyon 

balonu 

Şekil 9.17 Mekanik çalkalay ıc ı l ı  düzenek 

9.6.4 Sesle etkileş im 

Ses ötesi (ultrasonic) dalgalar ın karış t ırma arac ı  olarak kullan ıld ıg ı  
en yayg ın düzenlemeler basit bir ses ötesi dalga banyosuna balonu 

daldırmak (Ş ekil 9.18a) ve reaksiyon balonuna ses ötesi dalga ucu 

daldırmak (Ş ekil 9.18b) şeklindedir. 

Bu teknik, özellikle çözünmeyen kanlar içeren reaksiyonlarda ses 
ötesi dalgalarla kat ıy ı  küçük parçalara bölerek çözünürlü ğü ve 

reaksiyonu kolayla şt ırmak için uygundur. 

ses ötesi 
d niga (ultea, nie) 
banyu5u 	r. 

   

   

   

(a) 

Şekil 9.18 Sesle etkile ş imli (ultrasonic) reaksiyon düzenegi 
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BÖLÜM 10 

REAKSİYONUN BİTIRİLMESİ  

ı  o. ı  Giriş  

Bir reaksiyonun gerçekten bitti ğ ine emin olunmadan sonland ırma 
iş lemine geçilmemelidir. Doğ rudan reaksiyon kar ışı m ın ı n itk incelemesi 

karar vermeye yetmezse, kar ışı mdan şı r ı ngayla bir miktar çekilip içinde 

birkaç damla Et 20 ve sulu NH4C1 çözeltisi bulunan küçük bir kapakl ı  
tüpe kat ılLrak hidroliz edildikten sonra organik faz ın itk (veya gk) 

incelemesi daha aç ık ve güvenilir bilgi verecektir. Bu i ş lemde en uygun 

hidroliz iş lemine de karar verilebilecek de ğ iş iklikler yap ılabilir. 

Reaksiyonun tamamland ığı  kanıs ına var ı ld ı ktan sonra, olu şan 

ürünlerin kararl ı l ığı  da göz önüne al ınarak seçilen "sonlandı rma 

çözeltisi"' reaksiyon kar ışı m ı na ilave edilir. 

10.2 Reaksiyonun Sonland ırilmasi 

10.2.1 Genel bakış  

İ nert atmosfer alt ında yap ılan reaksiyonlar ın sonland ı rılmas ı  da 

Mert atmosferde bir reaktif ilave ediliyormu ş  gibi sonland ırma çözeltisi 

ilave edilerek yap ılmal ıdır. Düşük sıcakl ı k reaksiyonlar ı  ayn ı  s ıcakl ı kta 

sonland ırı l ıp o.s.'na ıs ınmas ı  beklendikten sonra ürün ayr ı lmal ıd ı r. 
Yüksek s ı cakl ıkta reaksiyon yap ılm ış sa o.s.'na soguduktan sonra 

sonland ır ılmal ıd ır. Is ı  salan reaksiyonlar d ış tan soğutma yaparken iç 

s ı cakl ıkta kontrol edilerek sonland ı rı lmal ıd ır. 

10.2.2 Kuvvetli bazik susuz ortam reaksiyonlar ı  

Çok yayg ın olarak kuvvetli bazlar (örn. n-BuLi, LDA), 

organometalik reaktifler (örn. MeL İ , RMgX), indirgenler (örn. LiA1H 4 , 

Na, (EtOCIT2C1-1 90)2A1H2) ve alkilleme için kupratlar ın kullan ı ldığı  

reaksiyonlar sulu NH4CI çözeltisinin ortamdaki anyonlar ı  protonlamak 

ve artan reaktifi harcamak için a şı rı  miktarda kat ı lmas ıyla 

sonland ır ı l ı rlar. Çok aşı r ı  katmak bazen ürün ayr ı lmas ın ı  güçle ş tirebilir. 
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Al esasl ı  reaktifler (LiA1H 4  ve (t-Bu) 2A1H) durumunda doymuş  
sulu Na

2 1  SO çözeltisinin çokca çökelek olu şana kadar kar ış t ı rarak 

kat ı lmas ı  ve üst faz ı n ayr ı lmas ı , özütlemenin tamamland ıg ı ndan emin 

olunana kadar tekrarlanmas ı  iş lemi uygulan ı r. 

10.2.3 Nötral susuz ortam reaksiyonlar ı  

Kuvvetli asit veya kuvvetli baz içermeyen ancak hafifçe asidik 

(örn. asit katalizli ketalle şme) veya hafifçe bazik (örn. piridin veya trietil 

amin bazl ı  alkol tosillenmesi) olabilen bütün reaksiyonlar "nötrat kabul 

edilir. Sonanol ırma için hafif baziklere NH 4C1 çözeltisi veya su, hafif 

asidiklere seyreltik NaHCO 3 çözeltisi kullan ı labilir. 

Oldukça etkin reaktifler kullan ı ldığı nda sogutarak kontrollü 

sonland ırma yapmak yerinde olacakt ır (örn. tosilat haz ırlanm ış sa su ile 

sonland ırma). Ürünün sonland ırma reaktifiyle etkile şmeyeceğ ine emin 

olunmal ıd ır. 

10.2.4 Kuvvetli asidik susuz ortam reaksiyonlar ı  

TiC14  veya BF3 .Et20 gibi kuvvetli Lewis asitlerinin kullan ıldığı  

reaksiyonlarda sulu sonland ırman ın ıs ı  salan olaca ğı  ve kuvvetli 

protonlu asit aç ığ a ç ıkaracağı  dikkate al ınmal ı , ürünün zarar 

görmeyeceğ i iş lem tercih edilmelidir. Susuz sonland ırma istenirse 

reaksiyon çözücüsündeki NH 3  çözeltisi kullan ılarak soğukta dikkatle 

iş lem yapmal ı dır. 

10.2.5 Asidik veya bazik sulu reaksiyonlar 

Ayr ılmak istenen ürün dikkate al ınarak gerekirse seyreltik asit 

veya baz ile nötralle ştirme yaparak sonland ırma yap ı l ıp özütlemeyle 

ürün ayr ı lmal ıd ı r. 

10.2.6 Sıvı  amonyak reaksiyonlar ı  

,Amonyağı n (NH3) çözücü olarak kullan ı ldığı  reaksiyonlarda 

kuvvetli bazik maddeler kullan ı l ır veya olu şur, bu yüzden sonland ırma 
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iş lemi kat ı  NH4C1 fazlas ı  dikkatlice ilave edilip NH 3  buharla şmas ı  (çeker 

ocakta) beklenerek yap ı l ı r. 

10.3 Ham Ürünün Ayr ılmas ı  

10.3.1 Genel bakış  

Özütlemeye dayanan al ışı lm ış  ay ı rma iş lemine geçmeden önce 

kat ı  veya emülsiyon olu ş turabiiecek parçac ıkiar ı n uzaklaş t ır ılmas ı  için 

sinterleşmiş  cam süzgeçli huniye yerle ş tirilen Celite tabakadan 

sonland ır ı lm ış  reaksiyon kar ışı m ı  çözücüsüyle seyreltilerek vakumda 

süzülmelidir. Süzme öncesi Celite su ve çözücü ile y ı kanmal ı , süzme 

sonras ı  da 2-3 defa da çözücüsüyle y ıkama yap ılmal ıdı r. 

Eğer çözücü alkol ve THF gibi suyla kar ış an türdense özütlerneye 

geçmeden döner buharla şt ırı c ıda uzakla ş tı r ı lmal ı , özütleme i ş lemiyle iyi 

bir yerime ulaşı lmadan hiç bir özüt at ı lmamal ıd ı r. Dü şük verim ürünün 

biryerlerde olabilee ğ ini gösterir. CH 2C1 2  veya Et20 yayg ın olarak 

kullan ılır, bunlar da kazan ım düşükse CHC1 3  veya CH3COOEt ile 

özütleme tekrarlanmal ıd ır. Bu da olmazsa sulu fazlar NaC1 ile doyurulup 

iş lem tek:-arlanrnal ıdır. Gerekirse CHC1 3 :Et0H (2:1) kar ışı m ı  da 

denenebilir. Bir seferde çok çözücü kullanmak yerine çok seferde (en 

az 3) az çözücü kullanmak daha verimlidir. 

Reaksiyonda amin kullan ı lm ış sa seyreltik asit ile y ıkayarak 

uzaklaş t ır ı lmal ı , bozunma söz konusu ise sulu CuSO4  kullan ı lmal ı d ı r. 

Emülsiyon oluş muşsa evrensel bir çözüm olmamakla beraber 

yukar ı da bahsedilen Celite'den süzme, NaCl'le doyurma ve birba şka 

organik çözücü deneme dü ş ünülebilir. 

10.3.2 Çok polar protonsuz çözileüler 

Dimetilsülfoksit (DMSO), N,N-dimetilformamit (DMF) ve hekza 

metilfosforamit (HMPA) en yayg ın karşı laşı lanlar ı dır. DMSO ve DMF, 

sonland ınlm ış  kar ışı m bol suya dökülüp Et20 ile çekme yap ılarak 

uzaklaş t ınl ı r, birle ş tirilmiş  organik fazlar tekrar suyla y ı kan ır, geriye 
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kalan DMF ve DMSO olur ham ürünün safla ş t ı r ılmas ı  s ı ras ında 

uzaklaş t ınl ı r. 

HMPA'n ın uzaklaş t ı r ı lmas ı  daha zordur, organik faz çözücüsü 

klorlu değ ilse sulu LiC1 veya LiBr ile y ı kanarak HMPA uzaklaş t ı nl ır. 

Özütleme iş lemi tamamland ığı nda çözünmü ş  suyun çoğu doymuş  
NaC1 çözeltisiyle çekme yap ı larak uzakla ş t ı nl ır, organik faz susuz 

MgSO4  veya Na 2SO4  ile kurutulup sinterle şmiş  cam süzgeçli huniden 

vakumda süzülerek ayr ı l ır. 

Döner buharlaşt ınc ıda çözücü uzakla ş t ırı l ıp, ürün uçucu değ ilse 

yüksek vakumda çözücü kal ınt ıları  da uzaklaş tır ı l ı r. 

Tart ılan ham ürün safla ş tırma öncesi IR, NMR ve ITK ile 

incelenerek safl ığı  konusunda da bilgi edinilir. 
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BÖLÜM 11 

SAFLAŞT1RMA 

11.1 Giriş  

Bir reaksiyon sonunda elde edilen ham ürüne uygulanacak 

saflaş t ırma iş lemleri, kullan ı lacağı  iş lemde aran ılan safl ı k derecesine 

göre belirlenir. Sentez ara basama ğı nda kullan ılacaksa kabaca 

saflaş t ı rmak yeterliyken, element analizi için çok saf olmas ı  istenecektir. 

En önemli saflaş t ı rma teknikleri olarak bilinen kristallendirme, dam ıtma, 

süblimle ştirme ve kromatografinin temel ilkelerinin bilindi ğ i kabul 

edilerek bu bölümde, daha çok aran ılan havaya duyarl ı  maddelerin 

saflaşt ı r ı lmas ı  ve mikro-ölçekte safla ş t ırma gibi özel konulara ağı rl ı k 

verilecektir. 

11.2 Kristallendirme 

11.2.1 Basit kristallendirme 

S ıradan bir i şlem olan saf olmayan bir kat ı= basit 

kristallendirilmesi, dikkatli ve iyi değ erlendirme yap ılarak temel i ş lem 

basamaklar ına uyulmazsa iyi sonuç vermeyebilir. 

11.2.1.1 Uygun çözücü seçimi 

"Benzer benzeri çözer" ilkesinden hareketle küçük ölçekli 

denemelerle uygun bir çözücü seçilir. Seçilecek çözücünün k.n. 

60°C'nin üzerinde ve kristallendirileeek bile ş iğ in e.n.'n ın en a 10°C 

alt ında olmal ıdır ki "yağ lanma" olmas ın. Polarl ıklan da dikkate al ınarak 

çözücü kar ışı mlar ı , denebilir. Çözücülerin özellikleri Ek-i'de verilmi ş tir. 

11.2.1..2 En az bacimli s ıcak çözücüde çözme 

Çoğu organik çözücaler son derece kolay alev altcıdir ve çok 

zehirli buharlar oluş turabilirler. 

Ham ürün-biraz "a şı " kristali ayr ı l ı p - geri soğutucu tak ı l ı p içine 

kaynama ta ş lar ı  ve biraz çözücü al ınm ış  balona konulur, geri so ğ utma 
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s ıras ı nda çözücü ilave edilerek tamamen çözülür. Kar ışı m kullamlacaksa 

önce iyi çözen çözücüyle ısı t ı l ır, az çözen çözücüden çokelme 

baş lay ı ncaya kadar ilave edilir, birkaç damla iyi çözen çözücü kat ı l ı p 

sogumaya b ı rak ı l ır. Çözünmeyen silika ve MgSO 4  safs ı zl ıklar ını  da 

çözece ğ iz diye ugra şı lmamal ı d ı r. 

11.2.1.3 Sıcak çözeltiyi süzme 

Çözünmeyen safs ı zl ı kları  uzakla ş t ı rmak için yap ılan bu iş lemin 

sorunlu oldugu için safs ı zl ık miktar ı  fazla degilse uygulanmamas ı  da 

düş ünülebilir. Süzme iş lemi uygun temiz huni kullanarak h ı zl ı  süzme 

için vakumda yap ı lmal ıdır. Katramms ı  safs ı zl ıklar için % 2 (ag ı rl ıkça) 

aktif kömürle birkaç dakika kaynat ıp Celite (1 cm) konulmu ş  huniden 

süzmelidir. Çok koyu katran ıms ı  ürünler önceden silika kolondan 

geçirilmelidir. 

11.2.1.4 Çözeltinin so ğumas ı  ve kristallerin olu şumu 

Madde çok kirli de ğ ilse veya yağ  şeklinde ayr ılma (e.n. < 40°C'nin 

alt ındakiler de s ıkça) sözkonusu degilse kristallenme için sogumaya 

b ırakmak yeterli olabilir. Yağ  oluşursa yeniden ı s ıt ıp yavaşça sogumaya 

b ırak ı lmal ı dır. Kristallenme gecikirse a şı  kristali atmak, cam bagetle kab ı  
kaşı mak, olmazsa biraz daha çözücü ilave etmek, tekrar ka şı mak, 

aşı lamak veya çözeltiyi su-buz banyosunda sogutmak denenebilir, yine 

da olmazsa sinirlenmeden, kab ın ag ız ın ı  kapat ıp kendi haline b ı rakarak 

sabırla birkaç gün beklemek çözüm olabilir. 

11.2.1.5 Kristallerin süzülüp kurutulmas ı  

Kristallenme tamamland ığı nda uygun boyutta sinterle şmiş  cam 

süzgeçli huniden dikkatlice süzülen kristaller so ğuk çözücü ile y ıkan ır, 
vakumla emilir, bu iş lem birkaç defa tekrarlan ır, havada kurumaya 

bırak ı l ır, vakum uygulanarak çözücüler uzakla ş t ınl ır, bu arada 

kristallerin uçmamas ı , kirlenmemesi veya bozunrnamas ı  için gerekli 

önlemler al ın ır. 
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12 rnm d ış  çapl ı  
cam boru 

gözeneklilig ı  
2 sinter.,. 

1 

11.2.2 Küçük ölçekte kristallendirme 

200 mg'dan daha az numunelerin kristallendirilmesinde eser 

miktardaki cözünmeyen maddelerin uzakla ş t ı r ılmas ı  ve toz, süzgeç 

kağı d ı  vb. ile kirlenme olmamas ı  için Ş ekil 11.1'de gösterilen düzenegin 

balonuna yerle ştirilip birkaç damla çözücü ilavesiyle y ı kad ıktan sonra 

aşag ıdaki iş lemin uygulanmas ı  önerilir. 

bas ı nç uygulanı r 

B14 rodaj 

Şekil 11.1 Küçük ölçekte kristallendirme düzenegi 

1. Bir yag banyosu veya su banyosu ile ıs ıtı lan balonda çözünme 

bitene kadar az az çözücü eklenir, çözücü buharlar ı  
sinterleşmiş  cam süzgeci aşmamal ıdır. 

2. Banyodan ç ıkar ı l ıp balon ku ırulan ır ve s ıcak çözelti temiz bir 

kaba inert gaz bas ınc ıyla h ızla süzülür. 

3. 100 mg ve daha az ölçekte s ıcak çözelti uygun boyuttaki bir 

Craig tüpüne süzülür, kristallenme olurken tüpün ag ı z ı  
alurninyum folye ile kapat ı l ır (Ş ekil 11.2). 

4. Kristallenme tamamlan ınca uygun bir cam çubuk Craig tüpüne 

sabitleş tirilip ters çevrilerek bir santrifüj tüpünde birkaç dakika 

santrifüjlenerek süzülür. 
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aluminyum 
folye 
1 

Craig 
tupu 

kristaller 

(a) 
	

(b) 

santrifüj 
tüpü 

   

   

   

kuru 
kristaller 

  

   

kristaller 

Ana 
çözelti 

5. Santrifüjleme sonras ı  Craig tüpü ç ıkart ı hr, çam çubuk al ı n ı r ve 

kristaller tüpün dibine dü ş ürüldükten sonra ağı zı  folye ile 

kapat ı lı p vakumda kurutulur. 

6. Gerekirse Craig tüpünde az miktarda çözücüyle yeniden 

kristallendirme i ş lemi birkaç sefer tekrarlanabilir. 

(c) 

	

(ç) 

Şekil 11.2 Craig tüpünde kristallendirme ve süzme 

11.2.3 Düşük s ıcaklıkta kristallendirme 

E.n. düş ük kat ılar veya ıs ıya dayan ı ks ı z s ıv ı lar ın saflaş tır ı lmas ı  

düş ük s ıcakl ı kta kristallendirerek yap ılabilir. Sogutmadan kaynaklanan 

yogurılaşma sorun yaratmazsa iyidir, ancak inert atmosferde çal ış may ı  

tercih etmelidir. Süzme ve y ı kama s ı ras ı nda soğuk tutma sorunu özel 

düzerieklerle halledilmiş tir. 
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Orta ve büyük ölçekli (.?..1 g) kristallendirmeler için Ş ekil 11.3'de 

gösterilen düzenek kullan ı labilir. Süzme çubuğu ile inert gaz geçirilerek 

havas ı  bosalt ı lan içinde çözelti bulunan balon so ğ utma banyosuna 

daldır ı l ır. Kontrollü sogutmayla kristallenme tamamlan ınca kabarc ık 

say ı c ı  çekilip süzme çubugu çözeltiye dald ı r ılarak süzme gerçekle ş tirilir. 

Soğuk çözücü ilavesiyle y ı kan ı p tekrar süzülür, so ğutma banyosu 
ç ıkarı l ıp, ayr ılan kristaller kurutulur veya ayn ı  balonda yeniden 

kristallendirme yap ı labilir. 

kabarc ı k 
savc ıya 

termometre 
bağ lant ı  
eleman 

klip 

I  %.,9 	
Mil MB ar--

-"-----  (Bibby türü) 

105.,_ 	ell 

e, 

siizme 
çubugu 

, . --. - '/ 

t . " " ' , - - 	 - t .. • " ' ı  

"., g . 	., 	, , 	, t . , ı  , 	., ■ . ' i , 	1  •,. 
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• . 	.. ... .. '' 	ı l,. ' ... „. ı  s 	,,, 	' _ ... s 

toplama kab ı  

inert gaz 

ı s ı  yal ı t ı ml ı  
soğ utma 
banyosu 

Şekil 11.3 Düşük s ıcakl ıkta kristallendirme düzenegi 

Süzme çubugunun t ıkanmamas ı  için uygun gözenek boyutu 

seçilmeli veya süzgeç ka ğı d ı  dolanm ış  cam çubuk ya da uzun bir şı r ınga 

ignesinin ucuna süzgeç ka ğı dı  yerleştirilip keskin ucu toplama kab ına 

daldwılarak da kullan ı labilmelidir (Ş ekil 1 L4), Inen atmosfer süzmeleri 

için bunlar oldukça faydal ı d ı r. Ş ekil 11.1'de gösterilen düzenek üç yollu 
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kabarc ı k 
sayı c ı ya 

T 

musluk ve septum ile kapat ılarak soğutma banyosunda kristallendirme 

için de kullan ı labilir. 

Şekil 11.4 S ı cak kristallendirme çözeltisinin inen atm.de  süzülrnesi 

11.2.4 Havaya duyarlı  hilesilderin kristallendirilmesi 

İnert atmosfer alt ında çal ışı lmas ı  gereğ i aç ı kt ır. Ham kat ının 

kristallendirme balonuna al ınmas ı  en kritik basamak olaca ğı ndan, 

çözelti halinde aktarmak, ters çevrilmi ş  huni tekniğ iyle aktarmak veya 

çok hassas bileş ikler için eldivenli korugan da çal ış mak çare olarak 

dü ş ünülebilir. 
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Kat ı  madde balona al ı nd ı ktan sonra Şekil 11.1, 11.3 ve 11.4'de 

gösterilen düzenekler gerekli ş ekilde kullan ı larak kristallendirme 

yap ı labilir. 

Hidroliz ürünlerinin süzgeci t ıkamamas ı  için mutlak kuru 
malzeme kullan ı lmal ı  ve cam süzgeç yerine süzgeç ka ğı dı  tak ı lm ış  cam 

boru tercih edilmelidir. T ıkan ırsa haz ırda tutulan di ğer süzgeç 
kullan ı labilir. 

11.3 Dalı:am:na 

S ıvılar ı n saflaş t ı r ı lmas ı  için en faydal ı  yöntemdir. 

11.3.1 Güvenli danutma ilkeleri 

1. Kapal ı  bir sistem asla ısıt ılmamal ı dı r. 

2. Çoğu son derece kolay alev al ıc ı  olan organik s ıvılar ı  ve 
buharlar ı  k ıvı lc ım veya s ıcak yüzeylerden uzak tutulmal ı d ı r. 

3. Artı klar ın tutu şma veya patlama tehlikesi oldu ğundan dam ıtma 
kab ı  kuruluğ a kadar hiç kaynat ılmamal ıd ı r. 

4. Eter ve hidrokarbonlardaki peroksit tehlikesi unutulmamal ı  ve 

peroksit veya peroksit yükseltgenmesiyle haz ırlanan bile ş ikler, 

peroksitler uzaklaş t ır ı lmadan dam ı t ı lmamal ıd ı r. 

5. Dam ıt ı lacak s ıvın ın güvenlik soru ş turmas ından temiz ç ıkmas ına 

dikkat edilmeli, azitler gibi baz ı  bileş ik s ınıflar ı  asla 
dam ıt ı lmamal ı dır. 

11.3.2 Basit dam ıtma 

Ş ekil 11.5'de gösterilen klasik dam ıtma düzenegiyle uçucu 
olmayan kal ınt ı lardan bileş ik dam ıt ı lmas ı  veya k.n.'lar ı  aras ındaki fark 

en az 50°C olan s ıvı ların ayr ılmas ı  mümkündür. Kaynama ta şı  veya 
magnet atmak, ç ı kış a nem tutucu veya inet gaz hatt ı  takmak ve su 

banyosu veya yağ  banyosunda ıs ıtmak, k.n. > 150°C ise ba ş l ığı n cam 

pamuğu ile yal ı t ı lmas ı n ı  yapmak, su yerine hava soğutucusu kullanmak 
düşünülecek ayr ınt ı lard ı r. 
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bal ı k 
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Birleş tirilmiş  dam ıtma düzenekleri (Ş ekil 11.6) özellikle küçük 

ölçekli çal ış malarda çok kullan ış l ı d ı r. Ticari olarak temin edilebildigi 

gibi uygun rodajlarla cam atölyesinde yapt ır ılabilir (Bölüm 6'ya bak ın ı z). 

ter ınometre 

termometre bagianu eleman 

şeki111.5 Klasik dam ıtma düzenegi 

Şekil 11.6 Birleş tirilmiş  (k ısa yollu) dam ıtma düzenegi 
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11.3.3 inert atmosfer alt ında dam ıtma 

Bir reaktifi kt ırutmak amac ıyla inert atmosferde yap ı lacak 
dam ı tma iş lemi ş u basa.maklar ı  içerir: 

1. Uygun şekilde kurutulup kurulmu ş  -tek parçal ı  tercih edilir- ve 
çift kullamml ı  sisteme baglanm ış  (Bölüm 4'e bak ın ız) düzenek 
tercih edilir. 

2. Soguyunca inert gaz ak ı m ı  artt ı r ı l ıp balon h ı zla sökülür, 
kurutucu, kaynama ta şı , dam ı t ı lacak s ıv ı  ilave edilip tekrar 
sisteme tak ı l ı r. 

3. Bir yağ  banyosunda ( ısı tı cı  manto kullan ı lmamalzd ı r) ıs ıt ı lan 
balondan istenilen s ıcakl ıkta geçen s ıv ı  toplan ır. 

4. Damitma sonunda toplama kab ı  ç ı kar ıl ıp agı zı  septumla 
kapat ı l ır, duyarl ı  reaktif ise iki uçlu i ğne tekniğ i kullan ı larak 
(Bölüm 6'ya bak ın ı z) aktarma i ş lemi yap ılmal ıdır. Depolama 
kab ı  mümkün oldu ğunca tama yak ın dolu olmal ı dı r. 

11.3.4 Ayrımsal damıtma 

5-40°C aras ında k.n. fark ı  bulunan bileş enlerden olu şan s ıv ı  
karışı mlar ın ı n ayr ı labilmesi için 50 cm uzunlugundaki ayr ımsal dam ıtma 
kolonu (Vigreux kolonu ve dolgulu kolon) ( Ş ekil 11.7) kullan ı lmal ı d ır. 
S ıcakl ığı n azar azar artt ı r ı lmas ı  ve çok yava ş  darrut ılan s ıvıy ı  toplamak 
önemlidir. 

Daha özel tasar ıml ı  kolonlardan "Spaitroh7' çok oluklu 
borulardan oluşurken, "Spinning band' h ı zla dönen spiral bantlar ile 
doldurulmuş tur ve k.n. fark ı  - 3°C civar ı  ve miktar ı  1 mL olan s ıv ı lar ı n 
ayr ı lmas ı  için kullan ı labilirler. 

11.3.5 indirgenmiş  bas ınçta damıtma 

Ş ekil 11.8'de gösterilen tipik bir vakumda dam ıtma düzenegi, 
normal k.n.'lar ında ısıl bozunmaya ugrayan bile ş iklerin bas ınç 
düşürülerek bozunmadan safla ş t ı nlmas ı  için kullan ı l ır. Yaklaşı k olarak 

su trompu kullan ıldığı nda (- 15 mmHg) k.n.'da 125°C'lik düşüş  olurken, 
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yağ  pompas ı  kullan ı l ırsa (0,1 mmHg) 200-250°C'lik k.n. dü şüşü 
gerçekleşebilmektedir. Bas ınç-k.n. dönü ş ümleri nomogramlar ş eklinde 

mevcuttur. Normal k.n. biliniyorsa indirgenmi ş  bas ınçtaki bulunabilir. 

Şeki111.7 Ayr ımsal dam ıtma kolonlar ı  

Şeki111.8 Vakumda ayr ımsal dam ıtma düzenegi 
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11.3.5.1 Indirgenmi ş  bas ınçta dam ı tma i ş lemi 

1. Numune bir dam ıtma balonuna 2/3'ünü geçmeyecek ş ekilde 

al ı n ıp içine bir magnet-bal ı k at ılarak magnetik kar ış tinc ı  ile 
etkin kar ış t ı rma sağ lan ı r. 

2. Düzenek kurulup ba ğ lant ı lar çok az yüksek vakum ya ğı  ile 

yaglan ır, inek memesi ve toplama balonlar' s ı k ıca tutturuiup 
çift kullan ıml ı  sisteme (Bölüm 4) baglan ı r. Vakum pompas ı  bir 

tuzakla korunurken bir de vakum ölçer araya tak ı lmal ıd ı r 
(Bölüm 8). 

3. H ı zl ı ca kar ış t ır ı l ırken dikkatlice vakuma aç ı l ır, hava ve uçucu 

bileş enler emilir; s ıçrama ve köpürmeyi önlemek için bir i ğne 
yana ile inert gaz giri ş i verilebilir. 

4. Yavaşça ıs ıt ılarak uçucu bileş enler uzakla ş tı r ı l ıp dam ıtmaya 

geçilir; ilk geçenler ayr ı , sabit s ı cakl ıkta geçen ayr ımlar ayr ı  
toplan ı r. 

5. Dam ıtma balonunda s ıv ı  seviyesi azal ınca ısı tma kesilir. 

6. Vakumdan ayr ı l ıp inert gaz ile dikkatlice doldurulur, toplama 
balonlan al ın ıp inert atmosferde septumla ag ızı  kapat ı l ır. 

7. Pompa kapat ı l ıp tuzak temizlenir. 

11.3.5.2 Ayr ıınlar ın toplanmas ında Perkin üçgeni kullan ılmas ı  

Büyük ölçekteki ayr ımları  toplamak için Ş ekil 11.9'daki. Perkin 
üçgeni a şağı daki gibi kullan ı l ır. 

1. Perkin üçgenine toplama kab ı  tak ı l ıp A ve B musluklar ı  ile 

düzenek ve toplama kab ı  birlikte vakuma aç ı l ı r. 

2. Dam ı tma baş ladığı nda ilk geçenler C muslu ğu aç ı larak al ınır. 

3. C musluğu kapat ı l ıp yeni ayr ım bölmede birikirken B muslu ğu 

ile toplama kab ına inert gaz giri ş i sağ lan ı p yeni toplama kab ı  
ile degiş tirilir. 
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toplama 
	T 

kab ı na ba ğ lant ı 	inert gaz 

Ş ekil 11.9 Perkin üçgeni 

4. A musluğu kapat ı l ıp B muslugu aç ı larak toplama kab ı n ın 

havas ı  vakumla bo şalt ı l ır, bas ı nç sabitleş ince A tekrar aç ı l ır, 
sonra C aç ı larak ayr ım yeni toplama kab ına al ı n ı r. 

5. Her ayr ı m için gerekirse 3. ve 4. basamaklar tekrarlan ır. 

11.3.6 K il< ik ölçekte dam ıtma 

Küçük ölçekli dam ıtmalarda madde kayb ın ı  azaltmak için birleş ik 

k ı sa-yollu modeller kullan ılabilir, ancak kolon k ısal ınca etkinlik azal ı r. 
Ş ekil 11.10'da k ısa Vigreux kolonlu ve döner ayr ı m toplay ı c ı l ı  bir 
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düzenek gösterilmi ş tir. 1 mL'den küçük hacimler için alt bölüm 

11.3.4'de bahsedilen özel düzenekler kullan ı labilir. 

ş ekil 11.10 Küçük ölçekli ayr ımsal dam ıtma düzene ğ i 

11.3.6.1 Kugelrobr damıtma düzeneğ i ve kullan ım ı  

Küçük miktarlar ın dam ı t ı lmas ında en yayg ın kullan ılan Kugelrohr 
(Büchi) dam ıtma düzeneginin ( Ş ekil 11.11) özellikleri şunlard ı r: 

• iris kapakl ı  bir cam fır ın balonu etkin ş ekilde ıs ıt ır. 

• F ırmın içinde ve d ışı nda yatay konumda hareket edebilen 
balonlar serisi aras ında k ısa yollu dam ıtma olur. 

• Balonlar ı  çeviren bir motor bulunur. 

• 100 mg'dan az miktarlarda dam ıtma yap ı labilir. 

*Yüksek vakumda da çal ışı labilir. 

148 
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1 
vakuma 
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Basit bir dam ıtma iş lemi şöyle yürütülebilir. 

1. Numüne en sondaki balona bir pipetle gerekirse y ı kayarak 

al ı n ıp çözücü döner buharla ş t ır ı c ı da uzakla şt ı r ı l ı r. 

2. Iki balon daha uç uca motora ba ğ l ı  boru boyunca eklenir. 

3. En sondaki kolon fır ı n içine sokulup iris kapak rodaj k ısm ından 
iyice kapat ı l ı r. 

4. S ı çrama ve h ızl ı  dam ıtma olmamas ı  için balonlar döndürülür. 

5. Yavaş ca vakum uygulanarak köpürme önlenir, f ı r ın s ıcakl ıg ı  
yavaş  yavaş  artt ır ı l ıp ilk balonda bu ğulanma görünene kadar 

ısıt ı l ı r, s ıcakl ı k ayarlanarak dam ıtman ın kararl ı  bir h ı zla sürmesi 

saglan ı r. 

Şeki111.11 Kugelrohr dam ıtma düzenegi şemas ı  
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6. Dam ı tma bitince inert atmosferde sogumas ı  beklenen balonlar 

düzenekten sökülüp ayr ımlar al ı n ır. Çözücü ile y ıkanmak 

isterı mezse balon veya tüpe ters çevrilip akmas ı  beklenir. 

20-30°C k.n. fark ı  olan bileş ikler, biri d ışı nda bütün balonlar' f ır ına 

koyup kademeli olarak d ış arı  ç ıkartarak ayr ımsal dam ıtma da yap ı labilir. 

11.4 Süblimleş tirme 

Birkaç mg dan 10 gramlara kadar ölçekte k ısmen uçucu kat ı lann 

saflaş t ı r ı lmas ı  için Ş ekil 11.12'deki düzenekler kullan ı larak özellikle 

indirgenmi ş  bas ınçta kat ı-buhar-kat ı  dönüşümüyle süblimle ştirme 

uygulanabilir. Toz haline getirilmi ş  kat ı  veya yağı ms ı  madde tüpe al ın ıp 

parmak sogutucu düzenege yerle ş tirilir, havas ı  boşalt ı l ır, su aç ı l ıp 
ısıt ı lmaya ba ş lanır, sabit s ıcakl ıkta süblimleşme tamamlan ır, su kapat ı hr, 

inert gaz giriş i dikkatlice yap ı l ıp parmak sogutucu yava ş ça ç ıkar ı l ıp saf 

madde s ıyr ı l ı r. Küçük ölçeklerde su sogutmas ı  gerekmez, tüp kesilerek 

saf kat ı  al ın ır. 

(a) parmak sogutuculu 
	

(b) küçük ölçekli f ı r ı nl ı  

şekil 11.12 Süblimleş tirme düzenekleri 
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11.5 Reaksiyon Ürünlerinin Kromatografik Saflast ırılması  

Bir organik kimyac ı n ı n uzmanla şmas ı  gereken yeteneklerin 

ba şı nda geldiğ i evrensel kabul görmü ş  olan husus, kromatografik 

tekniklerin reaksiyon ürünlerinin safla ş t ır ı lmas ı  ve analizi için 

kullan ılabilmesidir. 

Bu bölümde aç ıklanacak teknikleri kullanmaya geçmeden önce 

kiş inin analitik itk (Bölüm 9'a da bak ı n ı z) yeteneğ ini iyi tartmas ı  ve 

arada bağ lant ı  kurabilmesi gerekir. Reaksiyon ürünlerinin ay ırma ve 

saflaş t ır ı lmas ı  için kolon kromatografisi zaten uygulanmaktad ır. 
Geleneksel kolonlann, uzunluğu, çok fazla silika harcanmas ı , 

çözücünün yerçekimi ak ışı na b ı kar ı lmas ı , zaman kayb ı , band dag ı lmas ı , 

bozunma gibi sak ıncalar kullan ım dışı  kalmas ına yol açm ış  yerini h ı zl ı  
kolon (flash) kromatografi alm ış t ı r. 

11.6 Hızlı  (iash) Kromatografi 

Reaksiyon ürünlerinin safla şt ırı lmalarında önemli ölçüde zaman 

kazand ıran, izomerik maddelerin ayr ılmas ı  için h ı zl ı  ve basit bir teknik 

olan h ı zl ı  kolon kromatografisi Still, Khan ve Mitra taraf ından 

bulunduğu 1978'den buyana standart safla şt ırma yöntemi haline 

gelmiş tir. 

Bu tekniğ in etkin olmas ın ın s ırr ı  dar parçac ık aral ığı nda (40-60 

1.1.m) oldukça ince toz silika kullan ı lmas ıd ır. Çözücünün yürütülmesi için 

uygulanan bas ınç band dağı lmas ın ı  önler, ay ırma gücünü artt ır ır ve 

gerekli süreyi önemli ölçüde azalt ır. 

Uygulamada kar şı laşı lan güçlükleri yenecek şekilde ilk yay ınlanan 

ş eklinin baz ı  düzenlemelerle daha uygun, güvenli ve etkin hale 

getirilmiş inden bahsedilecektir. 

Yap ı lacak deneylerle iyi ay ırma yapabilmek için gerekli yetenek 

ve el becerisi kazan ı lacak, çok zor ortamlarda bile çok çabukça sonuç 

al ınabilecektir. 
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11.6.1 Gerekli malzemeler 

• Çaplar ı  5-50 mm aras ında değ işen en az 5 tane 25 cm 

uzunluğunda kolon seti (Rodajlar B24 (24/40) Rodaviss), 

• 100, 250, 500 rılL ve 1 L'lik çözücü depolar ı  (B24 Rodaviss), 

• Küçük bir dü şük bas ınç diyaframl ı  pompa, 

• Küçük kolonlarda bas ı nç uygulamak için lastik puvarlar, 

• H ı zl ı  kolon vanas ı  (B24 rodaj, 14 mm iç çapl ı), 

• Uygun çözücülü itk tank ı , 

• - 4 cm geni ş liğ inde itk tabakalar ı , 

• Ayr ım toplamak için tüp kutusu, 

• Büyük ölçekte ayr ım toplama için erlenler. 

11.6.2 Hızlı  kolon iş lem basamakları  

Silika tozu ve çözücü buharlart sağ lığ a çok zararlı  olduğundan 

solunmarn alt, çeker ocakta calıs ılmah ve kwilcmlardan uzak 
tutulmalıdı r. 

11.6.2.1 Çözücü sistemi ve silika miktar ının belirlenmesi 

1. Genellikle petrol eteri - etil asetat kan şı rmyla baş lanarak 

karışı mdaki bileş enlerin iyi ayr ılacağı  ve Rf  değ erinin 0,2-0,3 

olacağı  bir çözücü sistemi bulmak için itk uygulan ır. Ayr ı lma iyi 

olmamış sa en alttaki noktan ın Rf  0,2-0,3 olduğu çözücü işe 

yarayabilir, hangi lekenin önemli olduğu bilinirse karar 

verirken ona da dikkat etmelidir. 

2. Silika çok pahal ı  olduğu için mümkün olan en az miktarda 

kullanmaya çal ış mal ıdır. Istenilen bile ş en iyi ayr ı l ıyorsa silika: 

karışı m oran ı  - 20:1 yeterlidir. Zor ay ırmalar için itk 

incelemesinde uygun çözücü sistemi ile lekelerin ayr ı labilir 
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Şeki111.13 H ı zl ı  kolon için itk ile çözücü sistemi ve silika miktar ın ın 

belirlenmesi 

11.6.2.2 Kolon seçimi ve baz ıriamş t 

1. Bir erlene belirlenen miktarda silika al ın ıp seçilen çözücüden 

biraz katarak bulamaç yap ı l ı r. 
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2. Kullan ı lacak silikayla - 18 cm'lik k ısm ı  dolabileck bir kolon 

seçilir. 

3. Koluna t ı pa yerleş tirmek için en güvenilir yol, bir pamuk t ı kaç ı  
musluk kapal ıyken koluna at ı p vakuma ba ğ lay ıp musluğ u 

açarak yerle ş tirmektir. 

4. Bir desteğe dikey olarak k ı skaçla tutturup 8 em kadar çözücü 

boş alt ı l ır ve dikkatlice - 1 mm ince kum tabakas ı  tıkac ı  
kaplayacak ş ekilde dökülür. 

5. Bir toz hunisiyle her seferinde silikan ın çökmesi ve fazla 

çözününün uzaklaş tı r ı lmas ı  için bas ınç uygulamak üzere silika 

bulamac ı  çok dikkatlice kıs ımlar halinde ilave edilir. Çözücü 
seviyesi silikan ı n altı na düşmemelidir. 

6. Silikan ın hepsi yüklendikten sonra çözününün biraz fazlas ı  
b ı rak ı l ıp silikan ın üzerine - 1 mm ince kum tabakas ı  
oluş turacak kum ilave edildikten sonra çözücü fazlas ı  kum 

seviyesinin biraz üzerinde kalacak şekilde boş alt ı l ır. 

Kolon baz ı rlandıktan sonra beklenmemeli, hele nurnune 
yüklendikten sonra kesintisiz çözücü de sa ğ layacak şekilde çok çabuk 
işlem bitirilmelidir. Bunun için de laz ı m olacak herşey haz ı rlanmış  
olmalıdı r. 

11.6.2.3 Numunenin yüklenmesi 

1. Numune en az miktarda seçilen çözücüde, olmazsa CI-1 2C1 2 'de 

çözülür, numunenin bir itk örne ğ i karşı laş t ırma için ayr ı l ı r. 
Numune 	çözeltisinin 	silikaya 	emdirilip 	çözücü 

uzaklaş t ı r ıldıktan sonra kuru olarak yüklenmesi de bir ba şka 

yoldur. 

2. Bir Pasteur pipeti (damlal ık) ile kumun hemen üzerine yüzeyi 

bozmadan döndürülerek çözelti kolona yüklenir. 
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3. Numune çözeltisi tamamen ilave edilince s ıv ı  seviyesi kum 

yüzeyine kadar dü şürülür. 

11.6.2.4 Çiiı-ücii ilavesi 

1. Kum yüzeyinin bozulmamas ına dikkat edilerek kolon 

cidarlar ına doland ırarak damlal ı kla çözücü ilave edilir, biraz 

birikince bir beherden fazlas ı  dikkatle boşalt ı l ır. 

2. Kolon tepesine bir çözücü deposu tak ı l ıp sabitleş tirilir ve 

çözücü ile doldurulur. 

11.6.2.5 Kolonun uygulanmas ı  

1. Ş ekil 11.14'de görüldüğü gibi "h ızl ı  kolon başhgf çözücü 

deposunun tepesine 

2. Yavaş  akış  hı z ı  ay ırma gücünü azaltacag ı  için basınç 

uygulayarak h ı zl ı  çözücü ak ışı yla ayr ımlar biriktirilir. 

Biriktirilecek ayr ım miktar ı  kolonda kullanılan silika miktar ın ın 

yarıs ı  mL'dir (20 g silika/10 mL'lik ayr ım). 

Daha küçük hacimli ayr ım toplamak daha güvenli gibi görünse 

de deneyim kazand ıkça daha büyük hacimli ayr ımlar biriktirmek 

zaman kazand ıracakt ır. Işlem s ıras ında kolon hiç 

kurumamalıdır. 

3. Kolon uygulamas ı  devam ederken diğ er taraftan da toplanan 

ayrımların bir itk tabakas ına 5 veya 6 nokta gelecek şekilde 

incelenmesi de yap ılarak (Ş ekil 11.15) zaman kazan ı lmal ıd ı r. 

11.6.2.6 ıtk değerlendirmesi ve ayr ımların birle ş tirilmesi 

Ayırma iş lemi bittikten sonra itk incelemesinde kar ışı k olanlar 

ayr ı l ıp ayn ı  bileşenli ayrımlar birleş tirilir, döner buharla ş t ır ıc ıda çözücü 

uçurulur ve yüksek vakumda son çözücü kal ınt ıları  da uzakla ş tır ı l ır. 
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(b) tamamlanmış  hı zl ı  kolon düzeneğ i 

Şekil 11.14 Tamamlanm ış  h ı zl ı  kolon krornatografi düzenegi 
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Şekil 11.15 Başar ı l ı  kolonun itk görüntüleri 

11.6.2.7 Kademeli ayırma 

Bileş enleri birbirine çok yak ı n yürüyen kar ışı mlar ın, Rf  degeri 

0,2-0,3 olan lekeler veren tek çözücü sistemleri, polarl ık art ışı na göre 

sırayla kullan ılarak etkin ayr ı lmalar ı  saglanabilir. 

Iş lem s ıras ı  ş öyledir: 

1. En önde gelen lekenin Rf  değ erinin 0,2-0,3 oldu ğu bir çözücü 

ile kolon uygulamas ına ba ş lan ı r. 

2. Bu bileşenin tamamen geçti ğ i itk incelemesiyle anla şı ld ı ktan 

sonra, ikinci leke için 0,3 Rf  degeri veren daha polar di ğ er 

çözücüye geçilir. Polarl ığı n kademe kademe artt ı r ı lmas ı n ı  
gerektiren durumlar ç ıkabilir. 

3. Bütün istenilen bileş enler -lekeler- al ınana kadar i ş leme devam 

edilir. 

11.6.3 H ızlı  kolon silikas ının geri kazarnlınas ı  

Oldukça pahal ı  olan silikan ı n 25 kg'l ı k ambalajlarda al ınmas ı  
halinde fiyat ı  yaklaşı k yar ıya dü şmektedir. Kullan ı lmış  h ı zl ı  kolon 

silikalar ın ı  atmay ıp biriktirdikten sonra aş ağı daki geri kazanma iş lemini 

uygulayarak para tasarruf etmek te güvenli bir ç ıkar yoldur. 

11.6.3.1 Yıkama 

Kullan ı lm ış  silikadan 1 kg al ın ıp 1,5 L aseton ile süspansiyon 

halinde kar ış t ı r ı l ı r, Buchner (Nuçe) hunisinden süzülür, tekrar 1 L aseton 

ile y ı kan ır sonra 2 L dam ı t ı k (Deiyonize) su ile y ı kan ı r. 
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11.6.3.2 Piş irme 

Is ıya dayan ı kl ı  geniş  bir kaba konulan y ı kanm ış  silika 

120-140°C'de gece boyu kurutulduktan sonra yal ı t ı lm ış  bir fır ı na al ın ıp 

500-600°C'da 4 saat piş irilir. 

11.63.3 Büyük parçac ıklar ın ayr ılmas ı  

Piş irilmiş  silika sogutulduktan sonra içinde 5 L dam ı t ık su bulunan 

bir kovaya konulup s ıçratmadan süspansiyon iyice kan ş t ınl ır, 30 s 

durulmas ı  beklenip üstteki yar ısı  başka bir kovaya aktar ı l ır. İ lk kova 

damı tık suyla tekrar 5 L'ye tamamlan ı p tekrar kan ş t ınl ır, 30 s durulmas ı  
beklenir tekrar üstteki yar ıs ı  diger kovaya aktar ı l ır, iki kez daha ayn ı  
iş lem tekrarland ı ktan sonra kovada kalanlar (büyük parçacı klar) at ı l ı r. 

11.6.3.4 İnce parçac ıklar ın ayr ılmas ı  

10 L civar ında silika-su kar ışı m ı  birikmiş  olan ikinci kova iyice 

karış t ır ıld ı ktan sonra 4 dak. durulmas ı  beklenir, üstteki yar ıs ı  dikkatlice 

süzülerek at ı l ır. Tekrar kar ış t ınl ır, 4 dak. durulmas ı  beklenir üstteki yar ıs ı  
süzülüp yine at ı l ır, hacim dam ı t ık su ile 5 L'ye tamamlanarak iki kez 

daha tekrarlan ır. 

11.6.3.5 Etkinle ş tirme 

İnce parçac ıklardan da ayr ı lm ış  olan silika-su kar ışı m ı  bir Buchner 

hunisinden süzülüp gece boyunca bir f ı rında 120-130°C'de kurutularak 

etkinleştirilir. Bu iş lemler sonunda h ızl ı  kolonda kullan ılabilecek 

kalitede 650-800 g civar ında silika geri kazan ı lm ış  olur. 

11.7 Hızlı  Kuru-Kolon Kromatografisi (Dry -columnflash chr.) 

Şekil 11.16'da gösterilen h ı zl ı  kuru-kolon kromatografisi, h ı zl ı  
kromatografiye seçenek olarak Harwood taraf ından geliş tirilmiş tir. 
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11.7.1 Hızlı  kuru-kolon kromatografisi i ş lem basamaklar ı  

• çözücü 

• silika 
gözenek no. 3 
sinterle şmi ş  
cam süzgeç 

vakum 
hunisi 

balon 

—.vakuma 

Şekil 11.16 H ı zl ı  kuru-kolon (dryflash column) düzeneğ i 

11.7.1.1 Kolonun doldurulmas ı  

Kolon olarak kullan ılacak huni boyutlar ı  Çizelge 11.1'e göre 

seçilir. Ağ z ına kadar itk kalitesinde silika ile doldurulan huni su 

trompuna bağ lan ır, bu arada kenarlardan ba ş layarak merkeze do ğru 

silika aşağı ya bast ırı l ır, numune ve çözücü için yer aç ılana kadar düz ve 

sıkı  bir yatak oluş turmaya devam edilir. 

Çizelge 11.1 Kuru-kolon seçiminde ölçüler 

Huni 	Huni 	Silika 	Nıı mune 	Ayrım 

çapı  (mm) boyu (mal) miktarı  (g) miktarı  (mg) hacmi (mL) 

30 45 15 15-500 10-15 

40 50 30 500-2000 15-30 

70 55 100 1000-5000 20-50 
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ii. 7. 	ön yıkama 

Kolonun ön y ıkama iş lemi numunenin en az polar bile ş eni için itk 
Rf  değ er 0,2 civar ında olan bir çözücü ile yap ı l ır. Vakumda yap ı lan 

yıkama s ı ras ı nda kolonda kanallar olu şmuşsa kolon iyi doldurulmam ış  
demektir, kuruluga kadar emilip yeniden s ıkış t ınl ır, çözücü yatay 

çizgide hareket edene kadar i ş lem tekrarlan ı r. Ön y ıkamada dikkat 

edilecek nokta, çözücü toplanmaya ba ş layana kadar silika yüzeyinin 

çözücüyle kapl ı  olmas ı  sonra kuruluga kadar emilmesidir. 

11.7:1.3 Numunenin yüklenmesi 

Ön y ı kama çözücüsünde çözülmü ş  numune silika yüzeyine 

düzgün bir tabaka halinde yüklenir, çözünmüyorsa az miktarda silika 

yüzeyine emdirilip hunideki silika yüzeyine serpilir. 

11.7.1.4 Kolonun uygulanmas ı  

H ızl ı  kromatografiden belirgin bir fark ı  Çizelge 11.1'de verilen 

ayr ım miktar ı  kadar çözücünün huniye ilave edilip kuruluga kadar 

emilmesidir. Ayr ımlar ayr ı  ayr ı  toplanacak şekilde, her ayr ım sonras ı  
polar çözücü oran ı  % 5-10 artt ır ılarak çözücü polarl ıgı  yükseltilir (EtOAc 

p. eteri 1:1 ba ş lanm ış sa % 10'luk art ış  için EtOAc : p. eteri 11:9 olacak 

şekle getirilir). Ayr ımlann itk incelemesiyle bile ş enlerin yerleri belirlenir. 

Bu teknik kullan ılarak birbirine çok yak ın yürüyen bile ş iklerin 

çabukça ayr ılmas ı  biraz deneyimle sağ lanabilecektir. 

11.8 Preparatif itk 

Benzer polarl ıktaki bileş iklerin küçük miktarlarda ay ırmalar ı  için 

son zamanlara kadar yayg ın olarak kullan ılan preparatif itk, daha iyi 

ay ırma gücüne sahip h ı zl ı  kromatografi ve yask gibi tekniklerin 

geliş tirilmesiyle üstünlügünü kaybetmi ş  ve art ık 20x10 cm'lik analitik 

tabakalar ı  preparatif itk gibi kullanmaktan ho ş lanan istisnalar d ışı nda 

tarih olmu ş tur. 
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11.9 Orta Basuıçiı  Sıvı  Kromatografisi (Obsk (= mplc)) 

Genel olarak h ı zl ı  kolon kromatografisine benzemekle beraber, 

büyük ölçekli iş lemlerde ay ırmalar ın zor olduğu durumlarda, bir de 

sürekli tekrarlanmas ı  gerken basamak söz konusu ise ay ı rma gücü daha 

iyi olan ve çok silika kullanma zorunluluğu olmadan ayr ı  kolonun tekrar 

tekrar kullamlabildiğ i obsk tekniğ i çok faydal ı  olacakt ır. 

Ş ekil 11.17'de ş ematik diyagram ı  gösterilen obsk, yask'ne göre 

daha basittir. Obsk bir ay ırma tekniğ idir, dolay ısıyla yürümeyen 

maddeler ve inorganik kanlar i ş lem baş lamadan önce ya basitçe 

süzmeyle ya da k ısa bir silika t ı kaçtan geçirilerek temizlenmelidir. Obsk 

ile bileşenleri çok yak ın yürüyen bir kar ışı m ın 8 g'l ık miktar ı  50x5 cm'lik 

kolunda rahatl ıkla ayr ılabilir, eğer ay ırma çok iyi olursa 20 g'a kadar 

ay ırma da yap ılabilir. Seçilecek çözücünün itk incelemesinde 0,2-0,4 R f 

 değ erleri gözlenmesi genel kabul görür. 

Şekil 11.17 Obsk (mplc) sistemi şemas ı  
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Kolonlar kirlenirse "geri-yıkamcı" yapmadan poiardan ba ş lay ıp 

(metanol) apolara (p.eteri) s ıra takip ederek çözücü y ı kamas ıyla kolon 

yenilebilir. 

1 L ı o Preparatif Yask (hplc) 

Bölüm 9'da bahsedilen analitik yask sistemi ile bir preparatif yask 

sistemi tamamen ayn ı  bileşenlerden olu şmuş  olup tek fark ı  baz ı  
elemanlar ın preparatif yask'ta daha büyük oimalar ı dır. Uygulamada 

obsk ile hemen hemen ayn ı  iş lemler takip edilir. Preparatif yask sadece 

temiz kar ısı mları n ayrı lmas ı  için kullan ı lı r. Kolonlar ı  çok pahal ı  
olduğundan ön saflaş t ırma yap ılmadan numune verilmemelidir. İtk ile 

ayr ılamayan bile ş iklerin bile ayr ı lmas ın ı  sağ layacak kadar güçlü bir 

tekniktir. 
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BÖLÜM 12 

KÜÇÜK 415LÇEIKLİ  REAKSİYONLAR 

12.1 Giriş  

Reaksiyon kar ışı m ın ın hacimleri 5 mL'den daha az olan 

reaksiyonlar küçük ölçekli olarak s ın ıfland ır ılabilir. Genel olarak daha 

önceki bölümlerde aç ıklanan reaksiyon düzeneklerinin kurulmas ı  
tekniklerinin çoğu, küçük ölçekli reaksiyonlar için de dikkatli olunursa 

uygulanabilir. Günümüzde tam amaca uygun de ğ iş ik küçük düzenekler 

ticari olarak da temin edilebilmektedir. Ölçek küçülünce ortaya ç ıkan 

baz ı  sorunlar şunlard ı r: 

1. Duyarl ı  reaktiflerin küçük miktarlar ı = ölçülmesi zorluğu, 

2. Düzenek tasar ım ından kaynaklanan önemli ölçüde madde 

kay ıplar', 

3. Neme duyarl ı  reaksiyonlardan eser miktarlardaki suyun 

uzaklaş t ı rı lmas ı  zorluklar ı . 

Madde kay ıplann ın çoğu böyle sorunlar ın sonucudur. Normal 

ölçekte toplam maddenin yüzde birkaç ı  olan ve önemsiz gibi görünen 

kay ıplar, ölçek küçüldükçe bazen reaksiyonunun tamam ın ın 

baş lamadan bitmesine kadar uzanabilir. 

Bu bölümde, küçük ölçekte kar şı laşı lacak sorunlar ı  azaltacak baz ı  
özel tekniklerden bahsedilecektir. 

12.2 Oda Sıcaklığı nda ve Altındaki Reakslyonlar 

Bu tür reaksiyonlann çoğu 1 mL'ye kadar de ğ işen boyutlar ı  
bulunan yuvarlak dipli balonlarda yürütülür. Madde kay ıbına yolaçan 

sorun, reaksiyonun bitirilip ay ırma ve saflaş t ırma iş lemleri s ıras ında 

ortaya ç ıkar. 10 mL'den daha küçük boyutta ay ırma hunisi pek 

bulunmamas ı  ve iş lemler s ıras ında cam yüzeylere ister istemez tutunan 

maddelerinin geri kazan ım ın ın zorluğu sorun olu ş turmaktad ır. Bunlar ın 
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çözümü için seçenek olarak küçük kapakl ı  numune tüplerine aktar ıp 

özütleme iş lemi yapmak düş ünülebilir. Bas ı nç birikimi söz konusu 

olabileceğ i için s ıçramaya yol açmadan dikkatli çal ışı lmal ı d ır (Ş ekil 

12.1). 

Genellikle sulu çözelti-eter özütlernesi yap ıldıg ında, durulan 

organik faz üstten bir damlal ıkla çekilip kurutucu bulunan di ğer tüpe 

aktanl ı r, faz altta ise damlal ık dibe dald ı r ılarak çekilir. Kurutucunun 

ayr ı lmas ı , pamuk t ıkaç yerle ş tirilmiş  bir damlal ıktan balona süzme 

yap ılarak gerçekle ş tirilip çözücü uzakla ş t ınlarak ham ürün elde edilir. 

Madde kayb ın ı  azaltmak için aktarma say ısın ı  azaltmak gerekecep,inden 

numune tüpleri reaksiyon kab ı  olarak da kullan ılabilir (Ş ekil 12.2a). 

Pyreks deney tüpleri de 0,2 mL'ye kadar bu i şe uygundur. 

piperi 
(da rr,:all I‹) 

baüticr 
(organik h ız) 

1 
ci amla I k 

 

     

     

    

CAZ el ri 

Şekil 12.1 Küçük ölçekte ay ı rma, kurutma ve süzme i ş lemleri 
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10 mrn kapli 

— sulu 
	 cam boru 

sogutueu 

hava — 
ş-og ı ,ı tuc U6,1 

reaksivon 
luinş ir-ril  

12.3 Oda Sıcaklığı nın Üzerindeki Reaksiyonlar 

S ıcakl ı k yükselince geri soğutma olacag ından klasik düzeneklerde 

zaten çok az olan çözücü ve madde kaybolup gidecektir. Buna çözüm 

olarak kapal ı  (sealed) tüp kullan ılarak (Bölüm 9'a bak ın ı z) 1 mL'nin 

alt ındaki ölçeklerde uçucu çözücülerde 50°C) reaksiyonu 

yürütmektir. K.rı . yüksek çözücüler varl ığı nda tek parçal ı  su veya hava 

sogutmal ı  düzenekle - 0,5 mL hacimli reaksiyonlar ( Ş ekil 12.2b) kolayca 

yap ılabilir. 

inert gaz 

tiCp0.1rn 

numune 
tüpü 

ınnııı  kapak 

reaksivon 

ıınağ neti k 

	deney 
topu 

(a) Reaksiyon kab ı  olarak numune veya deney tüpü 
Mert gaz 	 inert gaz 

septum 	 senuan 

(b) Küçük ölçek su ve hava sogutuculu sistemler 

Şekil 12.2 Küçük ölçekte reaksiyon düzenekleri 
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12.4 NMR Tiiplerinde Reaksiyonlar 

Küçük ölçekli bir reaksiyon geli ş imini itk d ışı nda bir teknikle takip 
etmek gerektiğ inde NMR akla gelen yararl ı  bir tekniktir. Büyük ölçekli 
reaksiyon kar ışı mlar ından numune çekerek NMR incelemesi 
yap ılabilirken küçük ölçeklerde bu uygulanamaz. Bu durumda çözüm 5 
mm veya 10 mm çapl ı  NMR tüplerinde ( Ş ekil 12.3) magnet kullanmadan 
reaksiyon yapmak ve doğ rudan karışı m ı n spektrumunu almakt ır. Ancak 
bu iş lem için dikkat edilmesi gereken baz ı  noktalar şunlardı r: 

1. Reaksiyon çözücüsü seçerken beklenen NMR bölgesinde pik 
vermemesine dikkat edilmelidir. 

2. Magnet -pire- kullan ı l ırsa alan etkile şmesi spektrumu 
geniş letecek, reaksiyon kar ışı m ında paramagnetik madde 
bulunursa benzer etkiyi gösterecektir. 

3. Tek fazl ı  reaksiyon kar ışı m ı  iyi NMR spektrumu verirken 
kar şı mda bulunacak kat ı lar ayırma gücünü çok zay ıflatacakt ı r. 

En iyisi 1- 1-1-NMR spektrumu kaydedilecek ise reaksiyon çözücüsü 
olarak döteryumlu e şdeğ erini kullanmak ve arada bir sallamak veya ses 
ötesi banyoda (Bölüm 9) tutmak yerinde olacakt ır. Yüksek s ı cakl ıkta 
reaksiyon yap ılacaksa kal ın cidarl ı  kapal ı  NMR tüpü kullanmak 
gerekecektir. 

12.5 Maddelerin Safla ş tırılmas ı  

Küçük miktarlardaki maddelerin (5. 50 mg) safla ş t ır ı lmas ı  
güçlüklerini yenmek için a ş ağı daki basit teknikler uygulanabilir. 

12.5.1 Damıtma 

Bölüm 11'de bahsedilen Kugelrohr düzene ğ ini kullanarak küçük 
ölçekli dam ıtmalar yapmak en uygun yöntemdir. Ş ekil 12.4'de 
gösterildiğ i gibi pyreks boru iş lenerek yap ılan birle ş ik baloncuklar 
tak ım ı , rodajl ı  balonlar kullanmaktan çok daha uygundur. 

Dam ıtma iş lemi bitince soğumaya b ırak ılan düzenek daha sonra 
ç ıkarı l ı p dikkatlice elmasla kesilerek safla ş tınlm ış  madde kay ıps ı z 
kazan labil ir, 
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inen gaz giri ş i 
NMR spektrurnu 
al ı nmadan önce 
ç ı kart ı lmal ı d ı r 

inert gaz 

septum 

NMR tüpü 

reaksiyon 
kar ışı mı  

Şekil 12.3 NMR tüplerinde reaksiyon 

ham" 
rmmune 1 

damı tı lmış  
numune 

Şekil 12.4 Tek parçal ı  Kugelrohr balonlar ıyla dam ı tma 

12.5.2 Kristallendirme 

Bölüm 11'de aç ıklandığı  gibi bir Craig tüpü düzenegi kullan ı larak 

küçük ölçekli kristallendirmeler çok uygun şekilde yap ı labilir. 
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12.5.3 Kromatografi 

Bölüm 11'de aç ı klanan kromatografi tekniklerinin hepsi küçük 

miktarlardaki madde safla ş t ır ı lmas ı  için de kullan ılabilir, ancak 

preparatif vask (hplc) ve gsk (glc) ile daha ba şar ı l ı  sonuç 

al ı nabilmektedir. 

Kolon kromatografisi uygulayabilmek için ise Ş ekil 12.5a'da 

gösterildiğ i gibi pamuk t ıkaç yerle ş tirilip kolon şekline getirilen bir 

damlal ık yeterli olabilir. Uygun -  miktarda silika konulur, çözücüye de yer 

b ırak ı l ır (kolonun en az 1/4'ü), yürütücü çözücü ilave edilip 

kendiliğ inden akmas ı  beklenir, gerektiğ inde eklenerek, alttan çözücü 

gelince damlal ık lastiğ i ile h ı zl ı  ak ış  saglan ı r. İki kolon hacmi çözücü ile 

yı kanan mini kolona numune yüklenir, damlal ık lastiğ i kullan ılarak 

bas ınç uygulan ır. H ı zl ı  kromatografiden belirgin fark ı  çözücü ilavesinde 

lastik ç ıkanlacağı  için kolondan geçiş  h ı z ın ın degişmesidir. Bunun 

önemli bir etkisi olmamakla beraber Şekil 12.5b'de görülen çözücü 

depolu minik kolon ayn ı  işlemler yürütülerek kolayca kullan ılabilir. 

— Tııri•ii 

d arnIAI 
lastiğ i 

dandsl ık--. 
sogurucu 

n) soAtrraca 
(adsortran) 

nıuk 
t ı kaç pamuk 

hiraç 

deney 
tilpt1 

0 deney 
ffinü o 

(a) (b( 

Şekil 12.5 Küçük ölçekli (damlal ık) kolon çeş itleri 
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BÖLÜM 13 

BÜYÜK ÖwElui REAKSİYONLAR 

13.1 Giriş  

Reaksiyon kar ışı m ı= hacmi 2-5 L aras ında ise büyük ölçekli 
reaksiyonlar olarak s ın ıfland ır ı l ır, 5 L'den fazla olursa pilot-tesis 
gerektiren reaksiyonlar söz konusu olur. 

Hacim büyümesinin getireceğ i baz ı  sorunlar ş unlard ır: 

1. Ilave edilecek s ıvı  hacmi 50 mL'yi geçince şı r ınga kullanman ın 

bir anlam ı  kalmaz, bas ınç dengeli damlatma hunisi kullan ı l ır. 

2. Magnetik kar ış t ınc ı lar 1 L'nin üzerinde etkinliğ ini kaybeder, 
Mekanik kar ış t ırı c ı lar tercih edilir. 

3. Is ıtına ve soğutma iş lemleri daha uzun sürece ğ i için s ı cakl ık 

kontrolü zorla şı r. 

4. Is ı  salan reaksiyonlar ın baş lang ıçta gerekli uyar ılma süreci 

sonras ında h ızl ı  reaksiyon oluşursa, kontrolün kaybedilmemesi 
için s ıcakl ık dikkatle izlenmeli ve reaktif ilavesi oldukça yava ş  
yap ılmal ıdır. 

5. Saflaş t ırma iş lemi zorla şı rsa da madde kayb ı  önemsizleş ir. 

13.2 Reaksiyonun Yapıli,şı  

Ş ekil 13.1'de gösterilen düzeneklerdeki malzemeler kullan ı larak 

büyük ölçekli reaksiyonlar so ğukta veya s ıcakta gerçekle ş tirilebilir. 

Neme duyarl ı  maddelerle çal ışı lacaksa damlatma hunisine al ınırken iki 

uçlu iğne tekniğ i kullan ı l ır. 

Soğuk çözelti damlat ı lmas ı  gerekiyorsa soğutma ceketli (kuru 

buz-aseton konulmuş) damlatma hunileri kullan ı l ı r. 

13.3 Ürünlerin Saflaş tırılinas ı  

Büyük ölçekte çal ışı ldığı nda en yararl ı  saflaş tırma yöntemleri, 

katılar için yeniden kristallendirme, s ıvı lar için dam ıtma veya buhar 
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inert gaz 

soğ utucu 
ka r iş  n ı  düşük 

s ı cakl ık -- 
termornetresi 

reaksiyon 
halonu 

sop,utucu 
karışı m 

mekanik 
kar ış t ı r ı cı  

mekanik 
k2n ş t ı nc ı  

sistemden 
incrt ga .ı. 

1 ....fi: 

 72i• 

sp ı ralli 	-----. 	,:.',,: 
geri soğutucu :-::4, 

.Z:a 

reaksiyon 
balonu 

ISITMa 
banyosu ,,, 

ınağ nctı k 
kar ış ucı l ı  
ı s ı t ı c ı  

Lab. jak1 	I==== 
(a ı; ı lm ı s) 

dam ıtmas ı d ır. Kromatografi çok pahal ıya gelecegi için kullanmamak 

gerekir, ancak ba şka çaresi yoksa orta bas ınçl ı  s ıv ı  kromatografisi (ohsk 

(= mplc)) tercih edilmelidir. I ş lemlerin uygulan ışı  daha önceki 

bölümlerde verildigi gibidir. 

(a) Dü şük s ıcakl ık  (b) Yüksek s ıcakl ık 

Ş eki113.1 Büyük ölçekli reaksiyon düzenekleri 
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BÖLÜM 14 

ÖZEL İŞ LEMLER 

14.1 Giriş  

Bu bölümde özel bir deney düzene ğ ine sahip olan baz ı  özel 

iş lemlerden bahsedilerek ayr ıntıya girmeden genel örnekler verilecektir. 

Her özel iş lemin özel uzman ına danış may ı  unutmamal ıdı r. 

14.2 Katalitik Hidrojenleme 

Organik bileş iklerin çoğu uygun bir katalizör e ş liğ inde moleküler 

hidrojen (11 2) ile etkin olarak indirgenebilir. Reaksiyon ko şullar ı  
indirgenecek fonksiyonlu gruba ba ğ l ı  olarak o.s. veya 300°C'ye kadar 

yüksek s ı cakl ıklarda atmosfer bas ınc ındaki H2  ile veya 350 atm. 

civar ı nda bas ınç!' H2  ile uygun katalizör seçerek çal ış may ı  gerektirebilir. 

Katalizör olarak Pt, Pd, Ni, Ru, Rh, Cu-Cr 203  esasl ı  katalizörler yayg ın 

olarak kullan ılmaktad ı r. 

Atmosfer bas ınc ındaki hidrojenleme için genel bir düzenek Ş ekil 

14.1'de gösterilmiş  olup her organik kimya laboratuvann ın kendi 

"atmosferik' hidrojenleme düzenegine sahip olmas ı  gerekir. 

1111,511JgU 

'Iic ı rojen 
kuvrmg1 

re:aksiyon 
Nalcınıı  

Şekil 14.1 Atmosferik hidrojenleme düze le ğ i şemas ı  
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Hidrojenleme düzeneğ i kullan ı lı rken laboratuvarda hiç alev 
olmamalı, son derece dikkatli, çeker ocakta çalış malıdır. 

Genel iş lem s ı ras ı  ş öyledir: 

1. A ve B musluğu aç ı l ıp seviye ş iş esi yukar ı  kald ır ılarak gaz 

büretinin tamamen s ıv ıyla (su veya civa) dolmas ı  sağ land ığı nda 

B musluğ u kapatı hr. 

2. Uzun boyunlu bir reaksiyon balonu katalizör, çözücü, substrat 

s ıras ıyla doldurulup vakum hortumu ile sisteme ba ğ land ıktan 

sonra A musluğu kapatı lı r. 

3. Ç musluğu kapalı  tutulurken H 2  kaynağı  (tüpü) bağ lan ır, C 

musluğuna da vakum kayna ğı  bağ lan ıp dikkatlice açılarak ana 

bölmenin havas ı  boş alt ı l ır; kararl ı  hale gelince Ç kapat ı l ıp A 

biraz aç ılarak reaksiyon balonunun havas ı  da boşaltı l ır, sonra 

H 2  kaynağı  ve Ç musluğ u aç ı larak H2  giriş i sağ lamr. 

4. Sistemin H2 ile doymas ı  için 3. basamak iki kere daha 

tekrarlan ır. 

5. A ve Ç musluklar' aç ık, C musluğ u kapal ıyken H2  giriş i aç ık 

den ı ektir. B musluğu yavaş ça aç ı larak seviye ş iş esi de hareket 

ettirilip büret gerekenden daha fazla gaz ile doldurulur. 

6. Büret dolunca Ç musluğ u kapatı lı r, seviye sişesi hareket 

ettirilerek manometre kollar ı  eş itlenip büret okunur. 

7. Reaksiyon balonu kar ış t ı r ı l ıp harcanan H 7  miktar ı  ölçümü için 

manometre civa seviyeleri e ş itlenir. 

8. Kullan ılan H2 miktar ı  yeterli görülürse veya art ık H2 
harcanmas ı  durursa, 3. basamakta H , yerine N2  kullan ılarak 

sistem boş alt ı l ıp balon ayr ı l ı r. 

Reaksiyon kar ışı m ı  sinterleşmiş  cam süzgeçli hunideki Celite 

t ıkaçtan katalizörün kurumas ına fırsat verilmeden süzülür, fazla 
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çözücüyle y ıkan ıp ıslak katalizör-Celite kar ışı m ı  uygun ş ekilde imha 

edilir. At ıldığı  depoda beklerken kuruyan katalizörler tutu şarak ciddi 

yang ınlara yol açarlar. Katalizör artığı n ı  ne yapacağı n ı  bilmeden 

katalitik hidrojenlemeye baş lanrnamalıdı r. 

Küçük ölçekli hidrojenleme yap ı lacağı  zaman üç yollu musluga 

tak ılmış  balon kullan ılarak çal ış mak uygun olacakt ı r. Artan H2  çeker 

ocağ a boşalulabilir. 

Orta -ve yüksek bas ınç hidrojenleme iş lemleri özel gereçler ve 

büyük dikkat ister. Metal reaktörler ve bas ınca dayan ıkl ı  "bağ lantı  
boruları" kullan ı l ı r. Önemli tehlike kayna ğı  olan böyle bir iş lemi 

sorumlu kiş inin kontrolü d ışı nda yapmarnal ıd ır. 

14.3 Fotoliz 

1960 y ı l ından sonra h ı zla artan ara ş tırmalar organik moleküllerin 

ışı k etkisiyle dimerle şme, halkalaşma, çevrilme, yükseltgenrne, 

indirgenme, yer değ iş tirme ve ayr ı lma türü sentez kimyas ında önemli 

yeri olan reaksiyonlar ın oldukça temiz ve yüksek verimle gerçekle ş tiğ ini 

göstermiş tir. 

Organik fotokimyasal reaksiyonlar ın preparatif ölçekte 

gerçekleş tirilebileceğ i bir dald ırma-kuyu (immersion-well) reaktör Ş ekil 

14.2'de gösterilmiş tir. 

Mor ötesi (Llit) ışı nları  deri ve gözlere çok zararlı dı r, gerekli her 

türlü koruyucu önlemlerin al ındığı ndan emin olunmal ıdı r. 

Reaktör iyice koruma alt ına al ınmal ı d ı r. İ nert gaz giri ş i verilerek 

çözeltinin havas ı  boş alt ı lır, lamba seçimi iyi yap ı l ır. 254 nm de ışı ma 

veren düşük bası nç civa lambası  (- 20 W) quartz dald ırma banyosu 

gerektirir. 365 nm de ışı ma veren orta bası nç civa lambaları  (gücü 

100-400 W) preparatif çal ış malar ın çoğunda kullan ı l ır. Reaksiyonlar 

genellikle oldukça seyrettik çözeltilerde (- 0,05 M'a kadar) yap ı l ır. 
Çözücü seçimine dikkat ederek Mor ötesi ışı mayla bozunmayan ve 
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cam süzgeç 

inert gaz giri ş i 

reaksiyonda kullan ılan ışı ma-dalga boyunda da sogurma yapmayan 

çözücü kullan ılmal ı d ı r. Reaksiyonun bitirilmesi i ş lemleri çözücünün 
uzaklaş t ı rı lmas ı  ve ard ı ndan saflaş t ırmadan ibarettir. 

güç kayna ğı  
bağ lant ı lar ı  

Şek1114.2 Fotokimyasal reaktör şemas ı  

14.4 Ozonlama 

C = C bag ın ın parçalanarak i = O 'e dönü ş türülmesinde ozon 

(03) ile yükseltgenme önemli bir reaksiyondur. 

Ozon zebtrlidir, ara ürün ozonürler de patlayı cidı r. Ş ekil 14.3'de 

gösterilen ticari olarak temin edilebilen laboratuvar ozontzörü (ozon 
üretect) organik araş tırma kurumlar ın ın çoğunda 0 3'ün 02  içindeki % 

8'lik çözeltisini üretmek için kullan ı l ı r. 
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yüksek 
gerilim 

D ış  borunun d ış  çap ı  : 35 inın 
İ ç borunun d ış  çap ı  28 mm 
Çevrilmi ş  boş luk 	: 2 ınm. 

oksijen 

A 
kabarc ık 

say ı c ı  

C 
reaksiyon 

al urninyum kab ı  
folye 

B 
Ozon üreteci 

Ç 
0/0 5'lik KI 

(AcOH'da) 

Şekil 14.3 Laboratuvarda ozonlama düzene ğ i şemas ı  

Ozonlanacak bile ş ik uygun bir çözücüde çözülüp (C) kab ında 

istenilen s ıcakl ıga sogutulur (genellikle -20, -30 °C) ç ıkış  maddesi 

(küçük ölçekte 2-4 g) bitene kadar içinden 03  geçirilir, ozoniaman ın 

bittiğ i (Ç) kab ındaki KI ---> 1 2  dönüş ümünün artmas ıyla anlaşı l ı r. 
Ortamda olu ş an ozonürlerin reaksiyona girmesine yetecek kadar zaman 

ayr ılmal ı , bitirme iş lemine geçmeden önce ozonürle etkile şecek bir 

reaktifle kontrol edilmelidir. Ozonürler patlay ıc ı  olduğu için buna dikkat 

edilmeli ve daha sonra bilinen bitirme i ş lemleri uygulanmal ıdır. 
Güvenlik aç ısı ndan çeker ocakta çal ış mak gereklidir. 

14.5 Hızlı  (flash) Vakum Pirolizi (bvp (=fvP)) 

Değ iş ik piroliz teknikleri mevcuttur, bunlardan organik sentezde 

s ık kullan ılmamakla beraber baz ı  durumlarda çok yararl ı  olan basit bir 

düzenek Ş ekil 14.4'de ş ematik olarak gösterilmiş tir. 
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Şekil 14.4 H ı zl ı  vakum pirolizi düzenegi ş emas ı  

Tennoliz s ıcakl ığı  bilinen substrat ın 0,5-1,0 g/saat buharla şma 

h ı z ıyla piroliz f ırınından geçirilmesi önemlidir. Bütün substrat geçtikten 

sonra fı rı n kapat ı l ıp vakum devam ederken o.s.'na sogumas ı  beklenir, 
pompa kapat ı l ır, N2  ilavesi ile atmosfer bas ıncına gelinir. Bir çeker 

ocakta ç ıkart ı l ıp o.s.'na gelmesi beklenen tuzak içindeki ürünler için 

bitirme iş lemleri yap ı l ır. Hava ve neme duyarl ı  ürünler için daha ayr ınt ı l ı  
sistemler ve bitirme i ş lemi gerekebilir. 

14.6 Sıvı  Amonyak Reaksiyonlar ı  

Birçok önemli organik sentez reaksiyonu, geni ş  bir polarl ık 

aral ığı ndaki bir çok organik bileş ik ve hatta Li, K, Na ve Ca gibi metaller 

için ve alkali metal amit süspansiyonlar ı  (LiNH2 , KNII2  veya NaNH 2) için 

iyi bir çözücü olan s ıv ı  NH3  (k.n. - 33°C) içinde yap ı lmaktad ır. 

Ş ekil 14.5'cle gösterilen düzenek kullan ı larak NH 3  gaz ı  tüpten 
al ınıp doğ rudan reaksiyon balonuna yogunlaş tinl ırken, önce sistemin 

havas ın ı  boş aitrnak için h ı zl ı  NH3  ak ım ı  kullan ı l ır, parmak sop,utucuya 

aseton (veya etanol) biraz ilave edilip kuru buz (kat ı  CO2) yavaş  yavaş  
parçalar halinde sogutucu dolana kadar kat ı l ır. Yoğunlaş an NH3 

 istenilen miktara ulaşı nca NH 3  giriş i kapat ı l ır yerine bir septum veya t ıpa 

tak ı l ır. Reaksiyon uzun sürecekse veya -33°C'nin alt ında çal ışı lacaksa bir 

soğutma banyosuda (Bölüm 9'a bak ını z) kullan ı labilir. 
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Ş ekli 14.5 S ıv ı  amonyak reaksiyonlar ı  düzenegi 

Kuru NH3 kullanı lmas ı  gerekiyorsa yeterli NH 3  yogunlaş t ırı l ıp 

içine mavi çözelti oluşana kadar Na parçalar ı  atı l ır. Bölüm 11'de 

bahsedildigi gibi kuru buz-aseton soğutma banyosundaki reaksiyon 

balonuna dam ıtma yap ı l ır. Darn ıtılan NFI3 'ün bulunduğu reaksiyon 

balonuna bir parmak soğutucusu tak ı l ıp reaksiyon yürütülür, bitirme 

iş lemi için basitçe kat ı  NH4C1 dikkatlice ilave edilip NH 3  buharlaşmaya 

b ırak ı l ır. Ayırma ve saflaş t ırma bilinen yollarla gerçekle ş tirilir. 

Amonyak kuvvetli tahri ş  edici, zehirli ve yan ı cı  bir.  gazd ır. Bütün 

reaksiyonlar etkin bir çeker ocakta ve s ıv ı  ile temas etmeyecek şekilde 

gerçekleş tirilmelidir. 

14.7 Elektro-organik Sentez 

Genel güvenlik önlemleri d ışı nda özel bir güvenlik önlemine 

gerek duyulmaz. 
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Elektro-organik kimya, uygun bir çözücüde çözülmü ş  organik 

molekül veya iyoniar ın bir elektroliz hücresinin katot ve anodunda, 

dogru ak ı nı  veya alternatif ak ım kullanarak yükseltgenmesi veya 
indirgenmesine dayal ı  dönüşümlerinin sentez ve analiz amaçl ı  
uygulamalar ıd ı r. 
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Şekil 14.6 Preparatif sabit potansiyel elektroliz hücreleri 
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Bu alandaki ilk örnek 1849'da Kolbe'nin gerçekle ş tirdiğ i bir 

karboksilat tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizi ile hidrokarbon 

oluşumudur. 

Kolbe sentezinden buyana sürekli yeni elektrokimyasal yöntemler 
geliştirilmekte ve organik sentezde kullan ı lmaktad ı r. 

Seçimli indirgeme ve yükseltgeme yapabilmek kimyasal 
dönüşümlerde s ıkça aran ılan ve araş t ır ılan bir konudur. Çoğu tehlikeli 
ve pahal ı  olan reaktifler kullanmak s ık ınt ılara yol açt ığı ndan bu 
s ı kınt ı lar ın olmadığı , daha ı l ı man koşullar ın arand ıgı  ve reaksiyonun 

kolay kontrol edilmek istendi ğ i sentez yöntemleri için elektrokimyasal 

tekniklerin uygulanmas ı  akla gelir. 

Elekı rot potansiyeli ayarlamalanyla reaksiyonu ba ş latmak, 

durdurmak, yönünü de ğ iş tirmek, h ı z ın ı  kontrol etmek ve seçimliligi 
artt ırmak k olayla şmaktadır. 

Bir elektrokimyasal reaksiyonun olabilmesi için substrat ile 

elektrot aras ı nda elektrot-çözelti ara yüzeyinde elektron aktar ım ı  
gerçekle şmelidir. Genel olarak bir elektrot reaksiyonunun basamaklar ı  
şunlard ır: 

1. Organik maddenin elektrot yüzeyine ta şı nmas ı , 

2. Elektrot yüzeyinde elektron aktar ım ı , 

3. Elektron aktar ımın ı  izleyen kimyasal reaksiyon, 

4. Diğ er yüzey reaksiyonlar ın ı n oluşmas ı . 

H ı z belirleyici basamak en yava ş  olan ı dır. Reaksiyonlar basit bir 

elektrokimyasal hücrede gerçekle ş tirilebileceğ i gibi, üç elektrotlu 

bölünmüş  hücrelerde de de ğ işik teknikler uygulanarak 

gerçekle ştirilebilir. Uygulanan tekniklere bir örnek olarak Ş ekil 14.6'da 

elektro-organik sentezde preparatif çal ış malar için de uygun olan sabit 

potansiyel elektroliz hücreleri (- 45 mL hacimli) gösterilmiş tir. 

Daha fazla ayr ınt ıya girmek bu kitab ın kapsam ı  dışı nda tutulmakla 

beraber, organik sentez de ç ıkış  yollar ı  ararken elektro-organik sentezin 
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özel ve ilginç çözümler bulunabilecek bir alan oldu ğ unu hat ırlatmak 

yerinde olacakt ı r. 
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BÖLÜM 15 

YAPI AYDINLATILMASI 

15.1 Giriş  

Safla şt ı rılm ış  bir ürünün yap ı  ayd ınlat ılmas ı  için gerekli fiziksel 

veri türlerinden Bölüm 3'de bahsedilmi ş  olmakla beraber, burada, 

uygulanan tekniklerin genel özellikleri ve gerekli analiz numunesi 

miktarlar ı  verilecektir. 

15.2 NMR (Çekirdek Magnetik Rezonans) 

Neredeyse ilk aran ı lan veri 1 H-NMR spektrumu haline gelmi ş tir. 

Gerekli numune miktar ı  spektrum al ınacak spektrometrenin türüne 

bağ l ı  olarak şöyledir. 90 MHz'lik için en az 10 mg; FT spektrometrelerde 

5 mg, 13C-NMR spektrumu için 25-30 mg saf madde. Az numune ile 

daha iyi spektrum elde edebilmek için daha uzun sürede spektrum 

al ınmal ıdır. NMR tüpüne al ınacak CDC1 3'te çözülmü ş  numune çözeltisi 

0,4-0,5 mL (5 mm'lik tüpte) hacminde olmal ı d ı r. 

Çözücü seçimi de önemlidir. Ayn ı  standard çözücü (CDC1 3) bütün 

spektrumlar al ınırken kullan ı l ırsa bağı l kimyasal kaymalar anlaml ı  
olacakt ır. Çok polar maddeler ve sa ğ lam H-bağ lar ı  olanlar CDC1 3'te az 

çözünür, seçenek olarak DMSO-d 6, Me0II-d4  veya D» düşünülebilir. 

Çözücü seçimindeki etmenlerin ba şı nda çözünürlük gelir. Hidroksil, 

amin veya amit protonlar ı  D20 ve Me0H-d4  ile döteryumlanabilir. 

DMSO-d6 denenerek de ğ iştirilebilir protonlar ın konumlar ı  belirlenebilir. 

Benzer bile ş ik spektrumlar ı  kaynak araş t ırmas ı  yap ı l ıp karşı laş t ırma 

yap ılmal ıdır. Çözücü kar ışı mlar ı  da kullan ılabilir ancak oranlar ı  
bilinmelidir. CDC1 3'teki CHC13'ün S 7,27 olan değ eri Me0H-d4 'te 7,88 

ve DMSO-d6'da 8,5 olduğundan çözücü kan ş imlannda dikkatli 

olunmal ıd ı r. 

DMSO-d6'n ın 	uzakla ş tır ı lmas ı 	gerektiğ inde 	güçlükle 

karşı laşı ld ıp, ı ndan Me0H-d4  uygunsa tercih edilir. 
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Paramagnetik metal iyonlar ı  veya tanecikleri uzakla ş t ırmak için 
0,5 mL'lik çözelti pamuk t ı kaçl ı  bir damlal ıktan NMR tüpüne süzülür. 

1 H-NMR spektrumundaki safs ı zl ıklar kullan ı lan en son çözücüye 
ait olaca ğı ndan yüksek vakumda uzakla ş t ır ı lmal ı , zor olursa CDC1 3  ile 
çözüp buharlaş t ırma bir-iki defa tekrarlanarak CDC1 3  kal ı nt ıs ına geçmek 
NMR'de işe yarar ancak numune hala saf de ğ ildir. 

15.3 IR (Kirmai ötesi) 

IR spektroskopisi için de saf çözücü ve numune gerekecek, 
numune haz ı rlama yöntemi seçiminde bile ş iğ in türü dikkate al ınacakt ır. 
Birkaç mg madde yeterlidir. S ıv ı  numunenin iki NaCl tableti aras ında 
ince film ş eklinde veya çözelti hücrelerinde CHC1 3  çözeltisi halinde 
spektrumu alinabilir. Kat ı lar ın ya Nujol pastas ı  ş eklinde veya KBr ile 
disk haz ırlanarak spekturumu al ınır. 

15.4 UV (Mor ötesi) 

LIV spektroskopisi yap ıs ında kromofor grup bulunan bile ş iklerin 
s ık rastlancl ığı , doğ al ürünler, heteroaromatik kimya, porfirin kimyas ı  ve 
bayar madde çal ış malar ı na dayal ı  ara ş t ı rmalarda önemli yer tutar. 
Ekstinksiyon katsay ıs ı  genellikle büyük oldu ğu için 1 mg'dan daha az 
saf madde spektroskopik safl ıktaki bir çözücüde (etanol) çözülmeli ve 
deriş im tam bilinmelidir. Hangi deriş imde çözelti haz ırlanmas ı  karar ı , 
benzer etkinliğe sahip çal ışı lmış  maddelerle k ıyaslanarak veya veri 
yoksa belirli deriş imden baş layıp uygun spektrum elde edilen kadar 
duyarl ı  seyreltmeyle verilir. 

15.5 Kütle Spektrumu 

Bileğ iş in molekül kütlesi, bileş imi ve parçalanma durumlar ı  
hakk ında yararl ı  bilgiler kütle spektrometrisinden sa ğ lan ır. Birkaç mg 
madde analiz için yeterlidir. Mikroanalitik veri temin edilemezse 
seçenek olarak tam belirlenmi ş  kütle verilen kullan ı labilir. 

15.6 E.N. ve K.N. 

Değ iş ik model e.n. tayin cihazlar ından mevcut olan ın kullan ı l ışı  

öğ renilip düzekilrnemiş  e.n. ölçümü ve "ayarlamak için benzer e.n.'11 
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saf bir bile ş ikle de ölçüm yap ı ldığı nda çok belirgin fark ç ı karsa daha 

güvenilir bir alet kullan ı lmal ı d ı r. E.n. civar ı nda yava ş  ı s ı t ı lmal ı , s ı cakl ık 

aral ığı nda, erime gözlenmi şse aynen yaz ı lmal ı , "ortalama" değ er 

verilmemeli; kapilerde süblimle şme veya bozunma ürünleri varsa 

bunlarda incelenmelidir. 

Dam ıtmayla safla ş tı r ı lmış sa k.n. zaten tesbit edilmi ş  olmal ı d ı r. 
Ayr ı ca dam ıtrna bas ınc ı , buhar s ı cakl ığı , banyo s ı cakl ığı  gibi ölçümler de 

yap ı lm ış sa, iş lem tekrar ı  veya yay ın, tez, rapor yaz ım ında i ş e 

yarayacakt ı  r. 

15.7 Optik Çevirme 

Optikçe aktif bir bile ş ik sözkonusu ise iyice safia ş t ı r ı l ı p dikkatlice 

uygun çözeltisi haz ı rlan ıp özgül çevirme aç ıs ı  ölç-ülmeli, deri ş im, 

çözücü, dalga boyu ve s ıcakl ık da kaydedilmelidir. Bilinen bir bile ş ikle 

deneyim kazanmak yerinde olur. Gerekirse optik çevrirnli da ğı l ım (ord) 

veya dairesel kin= (cd) ölçümleri uzman ına yapt ı r ı lmal ıd ır. 

15.8 Mikroanaliz 

Yeni bileş iklerin mikroanalizinin mutlaka yap ı lmas ı  görüş ünü 

koruyanlar ın yan ıs ıra, modern fiziksel yöntemlerin (yüksek ay ı rmal ı  
NMR ve yüksek ay ırmal ı  yumuşak iyonlaş t ı rma kütle spektroskopileri 

vb.) ışığı nda yakma analizine gerek kalmad ığı n ı  düş ünenier de vard ır. 
Çoğ unluk ise yeterli miktarda kristal bile ş ik varsa mikroanaliz yapmak, 

bütün diğ er durumlarda YAKS (HRMS) ölçümleri almak yolunu 

seçmekteclir. 

Toz ye inorganik maddeleri uzakla ş t ı r ı p tek fazl ı  kat ı  bileş ik elde 

etmek için saf ve süzülmü ş  çözücüyle yeniden kristallendirme ve süzme 

yeterli olurken, yağ lar dam ı tma sonras ı  bir tüpe al ı n ı p kapat ılmal ı  veya 

dam ı t ı lm ış  çözücüyle h ı zl ı  kolon kromatografisi uygulayarak 

saflaş t ı r ı lmal ı  ve bunlar mikroanaliz numunesi için kullan ı lmal ıd ı r. 
Çözücü art ıklar ı , yüksek vakum alt ı nda uzaklaş t ı r ı lmal ı d ı r. 
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Teorik degerin % 0,3 - % 0,5'i yakla şı kl ı kla mikroanaliz sonuçlar ı  
elde edilmemişse ya numune saf de ğ il ya da düşünülen bileş ik değ ildir. 

Verilerin uydugu akla en yatk ın formüle karşı l ık gelen yap ın ı n, diğ er 

verilerle de (NMR, IR, kütle vb.) uyumlu olmas ı  gerekir. Kristallenirken 

çözücü molekülü veya suyun da yap ıya girebileceğ i unutulmamal ı , 1 H 

ve 13C NMR ile bu konu ayd ı nlat ılmal ı d ı r. Nem çekici olanlar ı  ay ırdedip 

inen koş ullar sağ lanmal ıd ı r. 

Sonuçta uygun bir formül bulunamazsa, maddenin saf olmad ığı  

düşünülüp yeniden saflaş tır ı lmal ıdı r. 

15.9 Verilerin Saklanmas ı  

Laboratuvarda sürekli çal ışı l ı rsa k ısa sürede çok say ı da spektrum 

birikeceğ inden karşı l ıkl ı  kaynak gösterilerek yerli yerinde 

dosyalanmal ı d ır (Bölüm 3'de ayr ınt ı l ı  öneriler verilmi ş tir). Spektrumlar 

aç ıkça etiketlenmi ş  dosya-klasörlerde tutulmal ı , diğ er veriler 

Laboratuvar defteri ve veri kartlanna an ında kaydedilmelidir. 
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BÖLÜM 16 

IŞLER KÖTÜ GİDERSE NE YAPMAM ? 

Yürümeyen reaksiyonlar, olu şmayan ürünler, beklenmeyen yan 
ürünler, varl ığı -yokluğu belli olmayan dü ş ük verimler, tekrarlanamayan 
başar ı l ı  deneyler, safla ş t ırı lamayan maddeler, ayd ı nlat ı lamayan yap ı lar, 

ayr ılamayan izomerler, ikna edilemeyen dan ış manlar; en son ne 
katt ığı n ı , reaksiyonu yapt ığı n ı , ş imdi ne katacag ı n ı  hat ı rlayamayan 

araş t ırmac ı lar; yanl ış  çekilen spektrumlar, kaybolan kay ıtlar-kaynaklar, 
anlaşı lamayan yay ınlar... vb. uzay ıp gidecek olan aksiliklere bakarak 

moralini bozmak, "Allah ı m ben ne kötülük i ş ledim de beni organik 

senteze mahkum ettin..." diye sı zlanmak, bir organik kimyac ı  için asla 

düş meyeceğ i ümitsizlik belirtileridir. 

Bize göre olmayan veya ters giden bir şeyler varsa, yap ılacak ilk iş  
önce sakin kafayla gerçekten neyin olmad ığı  ya da ters gitti ğ i konusunu 

aç ıklığ a kavuş turmakt ı r. "Sorun" doğ ru tan ımlanmadan "çözüm" aramak 

boşunad ı r. 

linutulmamas ı  gereken bir konu, kimyasal maddelerin (substrat, 

reaktif, katalizör, çözücü vb.) reaksiyonlardaki tavr ı nı  belirleyen kendi 

mantığı d ır. 

Maddelerle ayn ı  dilden ve telden -frekans- konu şmay ı  denemek 

yerinde bir davran ış  olacakt ır. Yap ıcak iş ler maddeler halinde 

özetlenecek olursa: 

1. Ç ıkış  maddesinin saf, kuru ve çözücüden kurtar ılm ış  ve 

düşünülen madde olduğundan emin olunmal ı , 

2. Başar ısız deneyin ç ı kış  maddesine ait spektral veriler kontrol 

edilmeli, bozunma olmad ığı ndan veya nem kapmad ığı ndan 

emin olmak için gerekirse yeniden spektrum al ınmal ı , 

3. Sat ın al ındığı  gibi kullan ılan ç ıkış  maddesinin denilen madde 

olup olmadığı  NMR ve IR incelemesi ve di ğer verilerle kontrol 

edilmeli, 
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4. Mümkünse saflaş t ı nl ıp doğ ru madde olduğundan emin 

olunmal ı , saflaş t ınlamayanlann titrasyon ile kalitesi, deri ş imi 

kontrol edilmeli, 

5. Tan ınm ış  firma mal ı  diye peş in güvenli olunmamal ı , onlar ın 

da hata yapabilece ğ i düş ünülmeli, 

6. Ç ı kış  maddeleri veya reaktifler sa ğ lam ç ıkm ış sa çözücü 
kontrol edilmelidir. 

7. Susuz çözücü gereken reaksiyonlarda, çözücü imbiginden 

daha tam kuruma gerçekle şmeden al ınan çözücülerden (THF, 

Et» vb.) kaynaklanan sorun olmad ığı ndan emin olmal ı , 

8. Reaksiyon tekrarlan ırken çözücü önceden NaH ile kontrol 

edilmeli, H2  ç ıkarsa ıslaktır, kurutma i ş lemi sagl ıklı  hale 

getirilmeli, 

9. Inen gaz gerçekten kuru mu? Kurutucunun etkinli ğ i kontrol 

edilip gerekirse yenilenmeli, 

10. Azot yerine daha az nem içeren Ar (argon) tercih edilmeli, 

11. Vakum-inert gaz düzenegi kontrol edilip şüpheli borular 

degiş tirilmeli, 

12. Reaksiyon sonunda her şey ba ş ladığı  gibi duruyorsa terstnir 
dengeden şüphelenilmeli, belki de "termodinarnik kontrollü" 

bir reaksiyon söz konusudur ve denge ç ık ış  maddeleri lehine 

kaym ış  olabilir, 

13. Koşullar ve reaktifler de ğ iştirilerek gerekirse "kinetik 
kontrollü" reaksiyona geçilmeli, 

14. S ı cakl ık, reaktif ve deri ş imler doğ ru mu? Çok mu, az m ı ? 

anlamak için denenmi ş  bir bileş ik de reaksiyon tekrarlanmal ı , 

15. Reaktifin seçilen reaksiyonu vermedigine emin olununca, 

koşullar ve reaktifler 
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16. Denenen reaksiyon önemli ise pes etmeden yeni reaktifler 

veya yöntemler geli ş tirme dü şünülmeli, 

17. Reaksiyon koşullar ında (asidik veya bazik) ç ı kış  maddesi 

bozunuyor veya farkl ı  yönde etkile şmeler oluyorsa nedenleri 

incelenmeli, 

18. Bilinen bir iş leme benzetilerek çal ışı l ıyorsa, reaktifin 

etkinliğ ini koruyup korumad ıg ı  incelenmeli, gerekli değ iş iklik 

yap ılmal ı , 

19. Ç ı kış  maddesinin bozunmaya uğ radığı  kademeler itk 

incelemesiyle belirlenmeli ve değ iş iklik yap ı lmal ı , 

20. Herşey yolunda ve ürün gözleniyorsa bitirme i ş leminde 

bozunma gerçekle ş iyor olabilir, düzeltilmeli, 

21. Hiçbirşey işe yaramad ı  ve yay ı n takip edilmişse, yazar ından 

yard ım istenmeli, sonra teş ekkür edilmeli, 

22. Sorunun ele ş tirel ve mant ıkl ı  analizini yaparak, dinç ve sakin 

kafayla yeni çözümler dü şünmeye baş lanmal ı d ır. 
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BÖLÜM 17 

KAYNAK ARAŞTIRMASI KIMYA LİTERATÜRÜ 

17.1 Kaynak Araş tırmas ının Yapıs ı  

17.1.1 Giriş  

Bilimsel çal ış malarda başar ı l ı  olabilmek için zor ve zaman al ı c ı  bir 

iş  olmas ına rağmen bilgiye ulaşmak ve son gelişmelerle bağ lant ıy ı  
kurabilmek amac ıyla kaynak ara ş t ırmas ı  -Literatüre hakim olmak-

vazgeçilmezdir. 

Organik kimya alan ında 150 y ı l ı  aşk ın süredir yap ı lan çal ış ma 

sonuçlar ı  muazzam bir bilgi kaynağı  oluşturmakta, her y ıl 500.000'nin 

üzerinde yeni yay ın (makale, patent, kitap vb.) hacirr ı leri de artarak 

bas ı lmaktad ı r. Böylesine geni ş  bir birikimi ara ş t ırmanın çok zor olaca ğı  
bellidir ancak kaynaklar ın bulunup okunmas ı  için harcanacak zaman, 

hatalar ın en aza indirilmesiyle deneysel çal ış malarda boşa harcanacak 

zaman ve madde vb. kazan ımlarla fazlas ıyla geri dönecektir. 

Kaynaklar ın ayrınt ı l ı  kullan ım ı  bas ı lm ış  birçok kitapta aç ıklanm ış  
olup, burada etkin kaynak ara ş t ırmas ı  yapabilmek için yol gösterici 

bilgiler verilmiş tir. 

17.1.2 Kaynaldarm yapısı  

Kaynaklar ı  genel bir sin ıflamaya tabi tutarsak; Birinci! kaynaklar 

-Dergiler (Journals); ikincil kaynaklar (Abstracts); Üçüncü] kaynaklar - 

Taramalar, monograflar, ba şvuru kitaplar ı  vb. ve  bilgisayar ortam ında 

kaynak ara ş t ırmas ı  şeklinde değ erlendirilebilir. 

Gelişmeleri de gözönünde bulundurarak iki ana s ı n ıflama da 

yap ı labilir. 1. Kağı t tabanlı  bilgi kaynakları  (süreli yay ınlar, kitaplar, 

seri yay ınlar vb.) 2. Elektronik kaynaklar (bilgisayar veri tabanlar ı). 

Her iki kaynaktan da aynı  bilgiler elde edilmesine kar şı n kapsam 

ve ara ş t ırma yöntemleri önemli ölçüde farkl ıd ır. 
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Kaynaklara ula şman ı n baş l ı ca yollar ı  şunlard ı r: 

• Kendi alanlar ın ın uzman ı  olan çal ış ma arkada ş ları  ve dan ış man ı n 

bil ;isinden faydalanmak, 

• Orjinal makalelerin özetlendiğ i tarama yaz ı lar ı  ve kitaplar ile 

belirli bilgilerin topland ığı  başvuru kitaplar ı na bakmak, 

• Bileş ik, iş lem, konu veya yazar vb. hakk ındaki bütün bilgilerin 

verildiğ i kaynaklara ula şı labilecek indekslerden örn. Chemical 

Abstracts, faydalanmak, 

• Benzeri görülmemiş  bir h ı z, güvenilirlik ve esneklik sağ layan 

çok geniş  bilgisayar veri tabanlar ına başvurmakt ı r. 

17.2 Bazı  Önemli Kağı t-tabanlı  Kimya Kaynakları  

Birincil kaynaklardan etkin şekilde yararlanabilmek için en önemli 

3 -üç- kaynak -Chemical Abstracts, Beilstein ve Science Citation Index-

degerlendirilmiş tir. 

17.2.1 Chemical Abstracts (=Kimyasal Özetler) 

Yeni kimya bilgisi içeren yay ınlar ın özetleri ve özetlere ve as ı l 

yay ınlara ulaşmay ı  sağ layan indeksler olmak üzere iki ana bölüm 

Chemical Abstracts (CA)' ı  oluş turur. Haftal ık bas ı l ıp 6 ayl ık dönemde 

ciltler halinde (1962 öncesi 1 y ıl) toplan ır ve her cilt yazar (Author), 

kimyasal bileş ik (Chemical Substance), formul (Formula), genel konu 

(General Subject), patent (Patent) ve halka sistemi (Ring systems) 

indekslerini (Index) kapsar. Her 5 y ılda bir 10 ciltin (1957 öncesi 10 

y ılda) indeksleri birle ştirilerek Collective Indexes oluş turulmuş  olup 

kimyac ılar için en önemli ve kapsaml ı  kaynaklard ır. 

CA ara ş t ırmas ına en son cildin uygun indeksinden ba ş lay ıp geriye 

doğ ru giderek en son Collective Index'in kapsad ığı  yıla kadar gidilmeli 

(en son 13. cilt, 1992-1996 aras ı), sonras ı  Collective Index'leri kullanarak 

1907 yıl ına kadar taramaya devam edilmelidir. Kimyasal bile ş ik, formül 
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ve genel konu indeksleri en yararl ı  olanlar ı dır. Indekslere ba şvurunca 

doğ rudan as ı l kaynalara de ğ il CA'a giderek referanslara ula şı lacakt ı r. 
Iş lem şu şekildedir: CA 90: 108753 h burada 90 CA cilt numaras ı , 108753 
h ise abstrac ı  numaras ı d ı r. Daha önceleri ciltten sonraki say ı  kolonu harf 

ise özetin kolonun neresinde oldu ğunu gösterirdi, çok daha önceleri ise 

özetin kolondaki yeri üstel say ılarla belirtilirdi. Abstrakt numaras ı ndan 

önce rastlanan B, P veya R harfleri s ıras ıyla kitap (Book), Patent veya 

Derleme (Review) oldu ğunu gösterirdi. 

özet incelendi ğ inde iş e yarar görünüyorsa as ıl yay ın ı  bulup 

incelemek gerekir. 

18 ayda bir adland ırma sistemi ve indekslerin kullan ı m ıyla ilgili 

bilgiler veren Index Guide yay ınlan ı r. 

Ring Systems Handbook (Halka Sistemleri Elkitab ı) ile Ring Index 
ve Parent Cornpound Handbook (Bileş ik S ın ıfı  Elkitabı) halka ve kafes 

sistemleriyle ilgili bilgi verir. 

CA çok geniş  kapsaml ı  ve indeksli olmas ı  ile güçlü iken, eski y ı llar 

yetersizdir, 1949 öncesi Beilstein daha sa ğ l ı kl ı d ır. 

17.2.2 Beilstein 

Tam ad ı  Beilstein's Handbuch der Organishen Chemie, olan 

kitaplar (300 ciltten fazla) 2 milyona yak ın bileş iğ in fiziksel ve kimyasal 

verilerini içeren önemli bir başvuru kayna ğı dır. Her cildin indeksi 

içindedir. 

As ıl serisi 1909 yı l ına kadar olan kaynaklar ı  kapsayan 29 ciltten 

(Hauptwerk, IL) oluşur. Ilave olarak 4 ek seri (Ergenzungwerk, E 1, Eli) 

1959 y ı l ına kadar olan kaynaklar ı  kapsar. Devam eden çal ış malarda 5. 

ek seri 1979'a kadarki kaynaklar ı  kapsayacak ş ekilde ç ıkm ış t ır. 
Birleş tirilmiş  indeksler (Cumulative Indexes) sadece 1930 öncesini 

kapsar. Indeksleme sistemine göre bir bile ş iğ in toplu indeks 

kullan ı larak yeri belirlenrni ş se daha sonraki seriler de ayn ı  ciitin indeksi 
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kullan ı larak veya Beilstein sistem numaras ı n ı  (Beilstein Syste ın Number) 
kullanarak ilgili bilgilere kolayca ula şı lacakt ır. Toplu indekste 
bulunamayan bileş iğ i bileş ik s ı n ı fına göre ilgili ciltlerde aramak yerinde 
olacakt ır. Ayr ınt ı l ı  Beilstein kullan ım k ı lavuzlar ı  da mevcuttur. 

1930 sonras ı  veri ve indeks eksikliğ i zay ıf yan ıdı r. 

17.2.3 Science Citation Index (Bilimsel At ıf İ ndeksi) 

İki ayda bir yay ınlan ıp y ı ll ı k olarak birleştirilen 3 -üç- indeksten 
oluş an SCI bütün önemli kimya süreli yay ınlar ı n ı  içine al ır. 1945-1979 

aras ı  bileş ik indeksler vard ır. 

1. Source Index (Kaynak i ııdeksi) 

Her yazar veya kurum için ayr ınt ı l ı  bibliyografik yay ınlar listesi 
verir. 

2. Permuterm Index 

SCI'n ın tarad ığı  yay ınlardaki makalelerin bo ş luklar ındaki anahtar 

kelimelerin derlemesidir. Her çift anahtar kelime için (öm. epoxide - 

stereoselective) yazar isimleri listesi olacak, bunlara SI'dan bak ı l ıp as ı l 
başvuru kaynaklar ına ulaşı lacakt ır. 

3. Citation Index (At ıf'Indeks° 

Öne, dognı  tarama yapmay ı  sağ layan, at ıfta bulunulan yay ın ın 
birinci yazar isimlerine göre s ıralan ır. Örn. 1989'da bas ılm ış  bir 

makalede E. Erdik ve M. Ay' ın çal ış mas ı  ilginç bulunrnu şsa, daha 
sonraki ilgili çal ış ma varl ığı n ı  belirlemek için 1989 dan sonraki SCI 
indeksleri taran ır. E. Erdik adı  alt ında yazar ı n yayınlar ın ın kronolojik bir 

listesi ve ilgilenilen yay ına atıf yapan diğer yay ı nlar ın da bir listesine 

ulaşı l ır. Böylece o alanda yap ılmış  yay ınların çoğunun listesi ele geçmi ş  
olacakt ır. Hangi yay ınlar ın doğ rudan ilgili oldugunu anlamak için SI'e 

veya yay ınlar ın kendilerine bakmak gerekir. 

Kendi çal ış masına kimler tarafından at ıfta bulunuldu ğunu 
anlamak içinde herkesin ba şvurabilece ğ i bir kaynak Citation Index (CI) 

at ı f indeksidir. 
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17.3 Baz ı  Önemli Elektronik-tabanlı  Kimya Kaynakları  

Ka ğı t tabanl ı  kaynaklar ın elektronik ortama aktar ı lmas ı  bilgisayar 
veri tabanlar ı ndaki gelişmelere paralel olarak giderek artmakta, 
çeş itlilik, kullan ım kolayl ığı , güvenilirlik, çok daha h ı zl ı  araş tırma 

yapmak görünen kazan ı mlar olmaktad ır. Çoğu kütüphanelerden çok 

daha fazla yay ına ve bilgiye ula şmak on-line -an ında araş t ırma- denilen 

yöntemin üstünlüğ ildür. Örneğ in, mant ıksal komutlar kullan ı larak tek 

sözcük alt ında birden fazla anahtar sözcük ara ş tırmas ı  yap ı labilir. 
(Yükseltgenme -oxidation- VE (alkol -alcohol- VEYA aldehit 

- aldebyde- ). İ ndeksleri kullanarak yap ılamayan grafiksel girdilerle 

yap ı ların ve alt yap ı lar ın araş t ır ı labilmesi de büyük kolayl ıkt ı r. 

Üstün olmayan taraflar ı  ise henüz veri tabanlar ının kağı t-tabanl ı  
kaynaklar ın tamam ın ı  kapsamamas ı, yaz ı l ımlar ın karma şı kl ığı  

dolay ıs ıyla öğrenmenin daha zor olmas ı d ı r. Kiş isel bilgisayar kullan ım ı  
artt ıkça kullan ım kolaylaşmaktad ır. Ancak donan ım, yaz ı l ı m, boşa giden 

harcamalar ın faturas ı  ve bunlar ın araş t ırılmas ı  dikkatle 

değerlendirilmelidir. 

Kimya veri tabanlar ı  sağ layan kurulu şlar aras ında STN 

International (The Scientific & Technical Information Network) ve CDS 

(Chemical Databank Service) say ılabilir. Bir k ısm ı  ücretsiz olan 

hizmetlerin aidat sistemine dayal ı  çal ış anlar ı  oldukça fazlad ır. Ticari 

kuruluş lar olduğundan bir yerlerden kâr etmeyi dü şüneceklerdir. 

Elektronik ortama aktar ı lmış  ve kimyac ılann kullan ı mına aç ı k baz ı  veri 

tabanlar ı  şöyle s ıralanabilir: 

• BELSTEIN - çok güçlü - 5 milyon bileş ik bilgileri mevcut, sürekli 

güncelleş tirilmektedir. 

• CAS ON -LIIVE, CA'n ın elektronik dönü ş ümüdür. 1957'ye kadar 
araş t ı rma yapmak mümkündür. 

• CASREACT, 1985'den sonra yay ınlanm ış  kimyasal reaksiyonlara 

ait Sema, bibliyografik bilgi, özetler, görüntülenebilen önemli bir 

kaynakt ır. 
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• SCi - 1981'den buyana olan dönemi kaplamakta olup elle 

ara ş t ı rmayla k ı yas kabul etmez h ı zdad ı r. 

• CJO, (Chemical Journals On-Line) - Bir çok süreli yay ın ın tam 

metinlerine ula şı labilir. 1982'den sonraki içerdigi süreli yay ınlar 

için özellikle orjinal ka ğı t-tabanl ı  eşdeğeri bulunamayanlar için 

faydal ıd ı r. 

• REACS (Molecular Design Ltd.) - CASREACra benzemekle 

beraber daha çok sentez kimyac ı lar ın ın iş ine yarayan 250.000 

civar ı nda reaksiyon-grafik girdilidir. 

• Carnbridge Structural Database Kristalografik analizleri kapsar, 

200.000 civarında girdi mevcuttur. 

• WWW [World Wide Web (Dünya Bilgi Ağı )]- Tam bir veri taban ı  
olmamakla beraber, kimya bilgileri dahil akla gelen-gelmeyen 

her türlü bilgiye an ında ulaş abilmenin önemli bir kayna ğı d ır. 
INTERNET olarak bilinen büyük uluslararas ı  bilgi ağı  ile 

bağ lantı l ı  olup ulaşmak mümkündür. WWW'n ın üstünlüğü 

ş imdilik veri tabanlar ının çoğu bölümlerine ücretsiz 

giri le bilmesidir. 

Üstün olmayan taraflar ı  kullan ı labilir veri tabanlar ın ın yetersizliğ i 

ve çal ış ma saatlerinde WWW'e ula şman ın çok yavaş  olabilmesidir. 

17.4 Kimyasal Bilgiye Nas ıl Ulaşı lır? 

17.4.1 Nasıl araş tırma yapmak? 

Temel yol gösterici kurallar şunlard ır: 

1. Araşt ırman ın hedefleri aç ıkça belirlenmelidir. 

2. Çal ış ma arkadaş lar ı  ve dan ış man ile sorun tart ışı lmal ı d ı r. 

3. Hangi bilgi kaynaklar ı  temin edilebilir, hangisi iş e yarar? karar 

verilmelidir. 
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4. En son yay ınlardan baş lay ıp geriye dogru gidilmelidir. 

5. Önemli bir makale bulundugunda SCI taramas ı  yap ı lmal ı d ı r. 

6. Yap ı lan ara ş t ırmayla ilgili bütün bilgiler ayr ı  bir defterde 

kaydedilmeli veya bilgisayar disketine al ınmal ıd ı r. 

17.4.2 Özel bileş ikler haldonda nas ıl bilgi edinilmeli? 

En temel başvuru kaynaklar ı  CA ve Beilstein dahil çok say ıda el 

kitaplar ı d ır. Önemli kaynak kitaplardan ve özellikle CA Substance 

Index'ten laydalan ı lmal ıdir. Bütün kaynaklar ın etkin kullan ı m ı  
öğ renilmelidir. 

17.4.3 Bir bileş ik sınıfı  hakkında nas ıl bilgi toplamah? 

Bir bileş ik hakk ında bilgi toplamaktan daha zordur. Birincil 

kaynaklardan önce özel konulu kitaplar ve derlemelere bakmal ı dı r. 
Oldukça faydal ı  kaynak kitaplar ve indeksler kullan ı lmal ı , elle CA 

taramas ı  yerine CAS ON-LINE tercih edilmelidir. 

17.4.4 Sentez yöntemleri hakk ında nas ıl bilgi toplamak? 

Bileş ik s ınıflanna, reaktiflere ve sentez yöntemlerine yönelik 

önemli başvuru kaynaklar ına gidilmelidir. CASREACT ve REACCS veri 

tabanlar ın taramay ı  unutmamal ıdır. 

17.5 Son uyarılar 

Zor ve zaman isteyen bir i ş  olan son yay ınlar ı  takip etmek 

araşt ırmac ı ların başar ıs ı  ve iyi bir kimyac ı  olabilmenin önemli bir 

etmenidir. Kendi alan ıyla ilgili önemli en az 10-15 tane süreli yay ın ı  her 

hafta "yay ı n okuma günü" ay ırarak takip etmek gerekir. Tarama yaz ıs ı  
dergileri ile magazin dergilerine de bak ılmal ıdı r. 

Dogrudan CA okumak mümkünse de çok vakit al ı c ı d ır, onun 

yerine özetleri içeren CA Selects, Current Contents, Methods of Organic 

Synthesis, Index Chemicus ve Annual Reports in Organic Synthesis gibi 
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kaynaklarla yak ından ilgilenmek ve bütün bulgular ı  ve ilgilenilen 

çal ış malar ı  düzenli şekilde kaydetmek gerekecektir. 
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Ek-1: Yayg ın kulan ı lan çözücülerin özellikleri 

Çözücü K.N. 
(°C) 

E.n. 
(°C) 

E Yoğunluk 81H (TMS'ye göre) 
(300 MHz, CDC1 

3 
 ) 

8I3C (TMS'ye göre) 
(300 MHz, CDCI

3 
 ) 

Ön kurutma Tam kurutma LD 
(ppm) 

Asetik asit 118 17 6,19 1,049 2,08 t, 10-13 g t değ iş . 20,7, 177,6 Asetik anhidrit Asetik anhidrit 10 
Aseton 56 -94 20,7 0,790 2,13 t 30.7, 206,5 3A elek 3A elek 1000 
Asetonitril 82 -46 36,2 0,777 1,97 1,7, 116,2 Potasyum karbonat Fosfor pentoksit 40 
Benzen 80 5,5 2,28 0,879 737 t 128, 3 Gerekmez Kalsiyum hidriir 10 

t-bütanol 82 25 3,49 0,850 1,24 t, 1,35 g t de ğ iş . 31,2, 69,2 Kalsiyum hidriir Kalsiyum hidrür 
Karbon tetraklorür 76 -23 2,23 1,460 - 96,2 Alürninyum Fosfor pentoksit 
Klorbenzen 132 -46 5,62 1,106 7,28 g ç 126, 129, 130, 134 Gerekmez Kalsiyum hidrür 

k
"
 

r-- 

Kloroform 62 -63 4,70 1,480 7,24 t 77,0 Alürninyum Fosfor pentoksit 

Dikloroethan 83 -35 10,4 1,235 3,7 t 44,4 Gerekmez Kalsiyum h idi-Ur 10 
Diklorometan 40 -97 8,9 1,325 5,28 t 53,4 Gerekmez Kalsiyum hidrür 100 
Dietil eter 36 -116 4,34 0,714 1,18 -ü, 3,45 d 15,2, 65,8 Kalsiyum klorür;Na Sodyum/benzofenon 400 
Dimetoksietan 83 -58 0,850 3,36 t, 3,51 t 59,0, 71,8 Kalsiyum klorür;Na Sodyum/benzofenon 

Din 	mamid 152 -61 36,7 0,945 2,81 t, 2,89 t, 7,94 t 31,4, 36,4, 162,4 Kalsiyum hidrür Fosfor pentoksit 10 
Din 	sülfoksit 189 18 49,0 1,101 2,62 t 40,6 Damıtma 4A elek 
Dioksan 102 12 2,21 1,034 3,66 t 67,0 Kalsiyurn klorür;Na Sodyum/benzofenon 50 
Etanol 78 -114 24,3 0,785 1,18 ü, 2,05 p t, 3,65 d 18,3, 58,2 Magnezyum 3A elek 1000 

Etil asetat 77 

g
 N

 16,.„  C,....,9 

6,02 0,900 1,22 ü, 2,01 t, 4,09 d 14,1, 20,9, 60,3, 171,0 Potasyum karbonat 4A elek 400 
HMPA 235 1,030 2,59 i 36,8 Kalsiyum hidriir Kalsiyum hidrür 
Metanol 64 32,6 0,791 1,94 g k değ iş ., 3,42 t 50,5 Magnezyum 3A elek 200 
Nitrometan 101 38,6 1,137 4,33 t 62,4 Kalsiyum klorür 4A elek 100 

Piridin 116 -42 12,3 0,982 7,24 ç, 7,63 ç, 8,58 ç 123,6, 135,8, 148,8 Kalsiyum hidriir Kalsiyum hidrür 5 
Tetrahidrofuran 66 -108 18,5 0,805 1,82 ç, 3,72 ç 25,6, 67,9 Kalsiyurn klorür;Na Sodyum/benzofenon 200 
Toluen 111 -95 2,38 0,867 2,32 t, 7,17 g t 21, 125, 128, 129, 138 Gerekmez Kalsiyum hidrür 100 
Su 100 0 78,5 1,000 



Ek-2: Yayg ın kulan ı lan gazlar ın özellikleri 

Gaz Mol, 
ağı rlığı  

K.n.' E.n.
b  

Gaz 
yoğ un.` 

S ıvının 
yoğun.

d 
"rehlikesie  LD

f  

Asetilen 26,04 -84 1,109 As, FI, Note g 
Amonyak 17,03 -33 -78 0,71 0,68 To, Co, FI 25 
Argon 39,944 -189 -186 1,66 1,4 As 
Bor trildorür 117,19 12,5 -107 4,85 To, Co 
Bor trifluorür 67,81 -100 -127 3 1,59 To, Co 1 

Karbon dioksit 44,01 -78 1,83 Co 5000 
Karbon monoksit 28,01 -191 -207 1,16 0,79 To, FI 50 
Klor 70,914 -34 -101 2,97 1,56 To, Co 1 
Etilen 28,05 -104 -170 1,17 0,57 Fl 
Ezilen oksit 44,05 10,7 -112 1,82 0,88 To, Fl 5 

Fluor 37,997 -188 -220 1,57 1,5 Fl, Co 
Helyum 4,0026 -269 -272 0,17 0,12 As 
Hidrojen 2,016 -253 0,08 0,07 Fl 
Hidrojen brornür 80,917 -67 -87 3,34 2,16 To, Co 
Hidrojen klorür 36,461 -85 -114 1,52 1,19 To, Co 

Hidroien florür 20,006 19,5 -83 0,94 To, Co 3 
Hidrojen sülfür 34,08 -60 -85 1,43 1,0 To, Co, Fl 10 
Isobütilen 56,11 -6,9 -140 2,39 0,63 Fl 
Metantiyol 48,107 6 -121 2,14 0,89 To, Fl 0,5 
Azotmonoksit (NO) 30,006 -152 -164 1,24 1,27 To 25 

Azot 28,0134 -196 1,25 0,8 As 

f
r

: 	
r
.
  

O
 

Azot dioksit (NO ) 46,0055 21 -9,3 3,3 1,45 To, Co 
2 

Oksijen 32,0 --183 -218 1,33 1,14 Ox 
Fosfor 98,92 8,2 -128 4,1 1,41 To, Co 
Kükürt dioksit 64,063 -10 -75 2,70 1,46 To, Co 

Kısaltınalar 

a. °C 1 at ın de 
b. °C 
c. g/1 20°C 1 atın de 
d. g/ml K.n. da 
e. As = Astım yap ıc ı  

Co = Aş uld ırıc ı  
Fl -- Alev al ıc ı  
Ox = Yükseltgeyici 

= Zehirli 
f. ppm 
g. S ıkış tır ıbrsa patlar 
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