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Ö N S Ö Z 

1965 Yılında ilk olarak yayınlanmış olan eser aradan ge-
çen uzun zamanda aşağıda açıklanan sınırlar içinde yeniden 
etraflıca gözden geçirilmiş ve hazırlanmıştır. 

Özellikle teorik bilgiler, problemler açık bir dille daha an-
layışlı olarak yazılmış ve deneyler birer birer tekrarlanmış ak-
saklık gösteren yerler yapılan deneylerin sonuçlarına göre dü-
zeltilmiştir. 

Bilindiği gibi YARI MİKRO çalışmaların tek hedefi za-
man ve malzemeden yeteri kadar faydalanmak ve amaca en 
kısa yoldan en çabuk gitmektir. İşte bu yönden de kitap bütün 
yenilikleri kapsamına alacak bir şekilde düzeltilmiş zaman ve 
malzeme sarfı en düşük bir dereceye indirilmiştir. 

Özellikleri yukarıda kısaca belirtilen bu yeni kitap mes-
lekî öğretim yapanlarla bu alanda çalışanların azami derece-
de istifade edebilecekleri bir seviyeye ulaştırılmış bulunmak-
tadır. 

Eserin öğrencilerime ve meslekdaşlarıma faydalı olmasını 
görmek benim için en büyük mutluluktur. 

A N K A R A 
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ÖN S Ö Z 

Özellikle mesleki öğretim yapanların, aynı öğretim süresi 
içerisinde daha iyi yetişmeleri için zamanın çok etkin bir şekil-
de ayarlanması icap eder. Bu itibarla meslekî anlamda kimya 
öğretiminde laboratuvar çalışmalarının az madde ile ve kısa 
zamanda çok iş yapabilecek bir yönde ayarlanması gereklidir. 
Bunun da makro laboratuvar çalışmaları yerine mikro veya 
yarı mikro laboratuvar çalışmalarına yer verilmesi suretiyle 
mümkün olabileceği tabiîdir. 

Bu bakımdan öğrencilerin kalitatif analiz laboratuvan ça-
lışma süresini kısaltmak az madde ile sonuç almalarım sağla-
mak ve bu suretle aynı zamanda fazla madde israfını da önle-
mek amacı ile (YARI MİKRO KALİTATİF ANALİZ) kitabımı 
hazırlamış bulunmaktayım. 

Bu eserimin öğrencilerime ve bu alanda çalışmak isteyen-
lere faydalı olmasını görmek benim için büyük bir mutluluk 
olacaktır. 

1965 
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Bir atom gram sodyum bir atom gram hidrojene, bir atom gram 
bakır 2 atom gram hidro jene ve bir atom gram Alüminyum un ise 3 
atom gram hidrojene ekivalanttır. 

Bazı maddelerin bir normal çözeltilerinin bileşim oranlan aşağıda 
verilmiştir. 

1 litre 1 NHC1 36,5 gm HC1 bulunur. Buna karşılık HCİ de bir 
atom gram yer değiştirebilen hidrojene sahiptir. 1 litre 1 NH3PO4 32,7 
gm H3PO4 vardır. Mol. 3 atom gram hidrojen ihtiva ettiğine göre, 
molekül ağırlığı 98, gram cinsinden ekivalant ağırlığı ise 98/3 veya 32,7 
gm dir. 1 litre 1 NCuS04 (Mol. ağırlığı 159,6) tuzunun 79,8 gramını ihti-
va eder; çünkü bu miktar 31,8 gm (Hidrojen ekivalantı) bakıra sahiptir. 

Molaritede olduğu gibi, normalite hesaplarını da bir formülle ifade 
etmek mümkündür. 

Çözünen maddenin ekivalantı gram sayısı 
Çözeltinin litresi 

, . . _ Çözünen maddenin gramı hkıvalant — .. —— : ——-——•————- olduğuna göre 
Çözünen maddenin ekivalant ağırlığı & fc 

Gram 
Norma ite Ekivalant ağırlık x litre ^ 

Aşağıdaki örnek problemleri çözerek durumu inceleyiniz. 

Örnek Problem : 3 

250 ml. lik çözeltisinde 4,9 gm H2SO4 ihtiva eden bir çözeltinin nor-
malitesi nedir? 

H2S(Vin molekül ağırlığı = 98 ekivalant ağırlığı 98/2 = 49 dur. 

4,9 gm = 0,1 ekivalant. 250 ml. deki (1/4) litre 0,4 ekivalant 1000 
ml (1 litre) deki 0,4 ekivalanta eşit olacaktır. Bundan dolayı normalite 
0,4 dür-

(2) nolu denkleme uygularsak : 

XT w Çözünen maddenin gramı Normalite = — = 
Çözünen maddenin ekivalant ağırlığı x litre 

4 9 Normalite = - o 4 <— 
49 x 0,25 ~ U '4 
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Örnek Problem : 4 

0,2 N bir çözeltinin 5 litresinde mevcut olan NaOH in ağırlığı nedir? 

NaOH in molekül ağırlığı 40 ve ekivalant ağırlığı = 40/1 = 40 dir. 

0,2 N bir çözeltinin bir litresi 50 x 0,2 8 gm NaOH ihtiva eder. 

5 litresi ise 5 x 8 40 gm NaOH. 

(2) Nolu denklemi uygulayarak : 

,. Ekivalant ağırlık x litre 
Normal ite = — 

Gram 

° ' 2 = S!.3"1.- NaOH in gramı = (0,2) (40) (5) = 40 40 x 5 

Bu problemde NaOH in molekül ağırlığı ekivalant ağırlığıyla aynı 
olduğundan, çözeltinin molaritesi (0,2) normalitesine eşittir. Bir bile-
şiğin formül veya molekül ağırlığı, ekivalant ağırlığıyla küçük ve tam 
sayılarla ifade edilebilen bir orana (değerlik) sahip olduğu için bir çö-
zeltinin normalitesi ya molariteye veya onun 1, 2, 3 gibi basit katsayı-
larına eşit olur. 

Normalite hesapları yapılırken kullanılan diğer önemli bir bilgi de: 

Asidin normalitesi (Nı) x Asidin hacmi (Vı) = Bazın normalitesi 
(N>) x Basın hacmi (V2) bağıntısıdır. 

Nı x Vı = N j x V2 (3) 

Nı ve Vı bir çözeltinin normalite ve hacmini, N2 ve V2 bir diğer çözel-
tinin hacmini ve normalitesini gösterir. Aşağıdaki örnekler incelendiği 
zaman durum daha iyi anlaşılır. 

örnek Problem : 5 

Seyreltik 2 N ve 250 ml. lik nitrik asit çözeltisi yapmak için 16 N 
Nitrik asidin hacmini bulun? 

(3) Nolu denklemi uygulayarak : 

16 xV, = 2x250 ml 

2 x 250 ml , , 
Vı — = 31,25 ml olur. <-

16 
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KALİTATİF ANALİZE GİRİŞ : 

Kalitatif analiz analitik kimyanın; bilinmeyen bir maddede yahut 
bir karışımda mevcut olan iyonları, radikalleri ve elementleri tayin 
eden bir branşıdır. 

Kantitatif analiz bir element'in veya bir bileşimin miktarı ile ilgi-
lenir. Örneğin, kalitatif analiz bir bileşikte arseniğin, silisiumun, kükür-
dün ve kurşunun mevcut olduğunu gösterebilir. Buna mukabil kantita-
tif analiz kurşununun % 20, kükürdün % 25, arseniğin % 2 ve silisiumun 
% 53 bileşik içinde bulunduğunu aÇıklar. 

Bu kitabın konusunu sadece kalitatif analiz metodları teşkil eder. 
Bir analizci bazan kalitatif olarak iki madde arasındaki farkı koklama, 
dokunma veya tad duygusu yardımı ile anlıyabilir. Örneğin, tuz ile şeke-
rin tadları farklıdır. Karbon ve kükürdün renk ve kristal şekilleri baş-
kadır. Bununla beraber iki cisim arasındaki farklılığı bu kadar kolay 
meydana çıkarmak mümkün değildir. Bu halde maddelerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin daha yakından incelenmesi gerektir. Örneğin 
AgNCh ile NaNCh gibi renksiz tuzları birbirinden ayırdetmek; erime nok-
taları, kristal şekilleri ve suda çözünme dereceleri gibi fiziksel özellik-
leri yardımı ile mümkündür. Çok daha ince ayırdetme yolu bunların su-
lu çözeltilerine HCİ ilâvesiyle olur. Bunlardan biri beyaz katı (AgCİ), çö-
keleğini bıraktığı halde diğeri hiçbir çökelek bırakmaz. 

Çeşitli bileşikleri meydana getiren elementlerin tanınmasında çok 
güçlük vardır. Bu gibi maddeleri ayırdetmenin ana yolu eriyebilme dere-
celerini mukayese etmektir. Bu fark; NaCl ün suda, iyodun CC14 deki 
çözünürlüğü gibi fiziksel çözünürlük olabilir. Veyahut bu fark CaCOjın 
hidroklorik asitte, AgCİ ün amonyum hihdoksitteki çözünürlüğü gibi 
kimyasal çözünürlük olabilir. 

Bilinmeyen bir maddeye test uygulamanın belirli yolu örneği çözmek 
ve elde edilen çözelti içindeki iyonların neler olduğunu araştırmaktır. 
Bundan sonra yapılacak iş iyonların çözme ve çökeltme yoluyla ayrıl-
ması ve her iyon için ayrı ayrı deneylerin tatbik edilmesidir. Belli bir 
çözeltiye belli maddelerin ilâvesi halinde karakteristik olarak renkli eri-
yikler ya da çökelek verebilir. Meselâ Fe3+ iyonu ihtiva eden bir çözel-
tiye K4 Fe (CN)6 ilâve edilmesiyle purusya mavisi denilen koyu mavi 
Fe4 (Fe (CN)«)3 çökeleğini verir. 

9 



Bilinmeyen bir numunenin çözeltisine uygulanan bir analiz ori-
jinal iyonların nasıl birleştiklerini göstermiyebilir. Yalnız Na+ ve Cl~~ 
iyonlarını ihtiva eden bir madde açık olarak NaCİ olacaktır. Eğer 
Na+, K+, Cl~, N03~ iyonları bulunursa asıl madde NaCİ ve KN03 veya 
NaNOj KCİ maddeleri olabilir. Veyahut bunların hepsi olabilir. Böyle 
bir karışımdaki maddelerin neler olduğunu anlamak için ilâve deneyler 
yapılmalıdır. Bu deneyler genel olarak kristal yapısının, renginin ince-
lenmesi gibi çalışmalardır. 
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GENEL PRENSİPLER : 

Kimyada öğrenilmiş pek çok genel prensipler ve mefhumlar ka-
litatif analize de uygulanabilir. Madem ki bu gibi prensipler genel kim-
ya derslerinde öğretilmektedir bu laboratuvar kitabında bu konulara 
kısaca kalitatif görüş altında değinilecektir. Bu sahada önemli konular 
aşağıya alınmıştır. 

Çözünen madde miktarının ifade edilmesi 

Çözelti konsantrasyonlarının ifade metodları 

Kimyasal dengeler ve kütlelerin tesiri kanunu 

Asit, baz ve tuzların sudaki iyonlaşma durumları 

Üslü sayılar 

İyonik denge 

lyonizasyon sabitleri 

Basit iyon tesirleri 

Tampon etkisi 

Hidrojen iyonunun konsantrasyonu, p H 

Suyun iyonizasyonu 

pH ve pOH ın logaritmik hesaplanmaları 

Çözünürük çarpımı prensibi 

Çökeleklerin teşekkülü 

Çökeleklerin çözünürlüğü 

Sülfürlerin çöktürülmesi 

Değerlik ve oksidasyon sayıları 

Kalitatif analizde kimyasal özellikler 

İyonik birleşme 

Oksidasyon - Redüksiyon 

11 
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Çift tuzların teşekkülü 

Kompleks iyonların ve kompleks tuzların teşekkülü 
t 

Amfoterlik 

Hidroliz 

Hidroliz sabitleri 
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ÇÖZELTİLERE AİT TERİMLER VE BUNLARIN 
İFADE TARZLARI 

Gram Mol (Mol) : 

Çözünmüş maddenin çözeltideki miktarı, ağırlık birimlerine göre 
şu kadar gram veya libre olarak ifade edilir. Kimyasal maddelerin çö-
zeltilerini hazırlarken çözünen maddenin daha çok gram cinsinden mo-
lekül ağırlığı gözönünde bulundurulur. «Gram cinsinden molekül ağır-
lığı» ifadesinin kısaltılmışı «Gram mol» veya sadece «Mol» dür. Bu ki-
tapta «Gram cinsinden molekül ağırlığı» yerine «Mol» terimi kullanıla-
caktır. Bazen endüstride «Libre cinsinden molekül ağırlığı» anlamına 
gelen «Libre mol» kullanılmaktadır. Bir maddenin molünden bahsedil-
diği gibi birden fazla sayıda molünden birden küçük molünden'de mese-
lâ : 7 mol, 0,3 mol, 0.126 mol şeklinde bahsedilebilir. 

Bazı problemler gram'ın mol'e, veya mol'ün gram'a çevrilmesini 
icap ettirir. 

örnek Problem : 1 

6,8 gm CaS04 içinde kaç mol CaS04 vardır. 

136 gm CaSC>4 = 1 mol 

6,8 
— t — = 0,05 mol CaS04 vardır. 

136 

örnek Problem : 2 

3,75 mol H3PO4 kaç gram H3PO4 olarak gösterilir? 

98 gm H3PO4 = 1 mol 

98 X 3,75 = 367,5 gm H3PO4 eder. 

Gram İyon : 

İyonik kantitelerin ağırlıklarını ifade eden diğer önemli bir terim 
de «Gram iyondur» 159,6 gm veya 1 mol CuSÜ4 seyreltik bir çözeltide 
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mevcut olduğu zaman 63,6 gm veya bir «Gram iyon» Cu2+ iyonunu ve 
96 gm veya «Bir gram iyon» S0 4

2 - iyonunu ihtiva ettiği kabul edilebilir. 
Buna benzer 4 mol Ah (S04)3 «8 gm iyon» AP+ ve 12 «Gram iyon» SO42-

ihtiva eder. Pek tabiidir ki «Gram iyon» un kesirli ifadelerinden de bah-
sedilebilir. 

örnek Problem : 3 

Sulu bir çözeltide ki 0,5 gm Cu (N03)2 kaç gıam iyon Cu2+ ve N03~ 
ihtiva eder? \ 

187,6 gm Cu (N03)2 = 1 mol, olup 1 gram iyon Cu2+ ve 2 gram iyon 
NO-3 ihtiva eder. 

0,5 
0,5 gm Cu (N03)2 = = 0,002666 mol « -

187,6 

0,0066 mol Cu (N03)2, 0,00266 gram iyon Cu2+ ve 0,00532 gram iyon 
N O " ihtiva eder. 
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ÇÖZELTİLERİN KONSANTRASYONLARINA AİT TERİMLER 

Yüzde Miktarları: 

Ağırlığı belli bir çözeltideki çözünmüş madde miktarının ağırlığı 
yüzde cinsinden yani, çözeltinin her yüz parçasındaki çözünmüş madde 
parçasının miktarı şeklinde ifade edilebilir. 

Molarite : 

Bir çozeltiam-mefaritesi; çözeltimn bİF.. UtEe^iadeki çözünmü^ mad-
denin mol^sayi^ ^Jar-ak taıif edilir. 1 litresinde 1 mol çözünmüş madde 
bulunan çözeltiler 1 molar; 1 litresinde 0,5 mol çözünmüş madde bulu-
nan çözeltiler ise 0,5 molardırlar. Molar çözeltiler çoğu zaman, istenilen 
miktar çözünen maddeyi biraz suda çözmek daha sonra da hacimleri 
gösteren bir kapta, (Meselâ balonjojede) toplam hacim 1 litre olana ka-
dar su ile seyreltilmek suretiyle hazırlanırlar. Böylece çözünmüş mad-
denin ağırlığı, toplam hacim belli; fakat çözücünün hacim ve ağırlığı bi-
linmemektedir- Aşağıdaki formüller molarite ile ilgili hesaplan yapma-
ya yardımcı olur. 

Çözünen maddenin sayısı 
Molarite = ——rv^— t . . 

Çözeltinin litresi 

j Çözünen maddenin gramı 
ve Mo — ç £ z ü n e n maddenin molekül ağırlığı olduğuna göre 

Gram 

ve Mol sayısı = M o l e k ü l a ğ ı r h k x l i t r e olur (1) 

Aşağıdaki problemler bu terimler için çözünmüş örneklerdir. 
örnek Problem : 1 

500 ml. sinde 10 gm H2SO4 bulunan bir çözeltinin molaritesini bu-
lun? 
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JO ml. deki 10 gm 1 litredeki 20 grama eşittir. 

20 gm H2SO4 (Molekül ağırlık = 98) 20/98 veya 0,204 mol. dür. "s 
Bundan dolayı molarite 0,204 dür. 

Molarite (1) No. lu denklemden de doğrudan doğruya bulunabilir. 

10 (gm) _ 
Molarite = 9 g ( M o l d d ü a ğ ı r h k ) x 0 5 ( l i t r e ) = °>204 

örnek Problem : 2 

2 litre, 0,1 molarlık bir çözeltideki H2SO4 ün ağırlığını hesaplayınız 
(Gram olarak) 1/10 molarlık bir litre H2SO4 0,1 x 98 veya 9,8 gm H2S04 

vardır. Böylece 2 litre 2 x 9,8 veya 19,6 gm ihtiva eder. 

(1). denkleminde yerine koyarsak : 

x (Gram) 

0,1 (Molarite) = 9 8 ( M o l e k ü l a ğ ı r l l k ) x 2 ( l i t r e ) 

x = (0,1) (98) (2) - 19,6 gm <-
Normalite : 

Normalite çözeltinin bir litresindeki ekivalant sayısı olarak tarif 
edilir. Çözünen maddenin gram cinsinden molekül ağırlığı yerine, gram 
cinsinden ekivalant ağırlığının bir litre olana kadar çözücü ile çözün-
mesi ve seyreltilmesi hariç tutulursa normal bir çözeltide molar çözel-
tilerle aynı tarzda hazırlanır. Bir asidin gram cinsinden ekivalant ağır-
lığı bir atom gram yer değiştirebilen hidrojen (1,008 gm) ihtiva eder. 
Bir baz veya tuzun gram cinsinden ekivalant ağırlığı ise metalin hidro-
jen ekivalantını ihtiva eder. (Bu metodla ekivalant ağırlığının tayini, 
oxidasyon - redüksiyon reaksiyonlarmdaki maddelere tatbik edilmez. 
Normal bir yükseltgen veya indirgen çözelti hazırlamak için bilgi iste-
nirse bir kantitatif analiz kitabına müracaat etmek gerekir). 

Örnekler : 

NaCl deki (Na'un atom ağırlığı 23 ve değerliği 1+ dır) ekivalant 
ağırlığı 23, CuCl2 deki Cu'm (Cu'm atom ağırlığı 63,6 ve değerliği 2 dir). 
ekivalant ağırlığı 31,8, Al Cl3 deki Al'un (Al'un atom ağırlığı 27 ve 
değerliği 3 tür) ekivalant ağırlığı 9 dur. 
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Biı- atom gram sodyum bir atom gram hidrojene, bir atom gram 
bakır 2 atom gram hidrojene ve bir atom gram Alüminyum un ise 3 
atom gram hidrojene ekivalanttır. 

Bazı maddelerin bir normal çözeltilerinin bileşim oranları aşağıda 
verilmiştir. 

1 litre 1 NHC1 36,5 gm HC1 bulunur. Buna karşılık HCİ de bir 
atom gram yer değiştirebilen hidrojene sahiptir. 1 litre 1 NH3P04 32,7 
gm H3PO4 vardır. Mol. 3 atom gram hidrojen ihtiva ettiğine göre, 
molekül ağırlığı 98, gram cinsinden ekivalant ağırlığı ise 98/3 veya 32,7 
gm dir. 1 litre 1 NCuS04 (Mol. ağırlığı 159,6) tuzunun 79,8 gramını ihti-
va eder; çünkü bu miktar 31,8 gm (Hidrojen ekivalantı) bakıra sahiptir. 

Molaritede olduğu gibi, normalite hesaplarını da bir formülle ifade 
etmek mümkündür. 

Çözünen maddenin ekivalantı gram sayısı 
Normalite = ————:—r. : — 

Çözeltinin litresi 

. , x Çözünen maddenin gramı 
Ekivalant = nlHuönn» <rörf» 

Çözünen maddenin ekivalant ağırlığı O W u g u n a g o r e 

N 1" Gram 
orma ite Ekivalant ağırlık x litre ^ 

Aşağıdaki örnek problemleri çözerek durumu inceleyiniz. 

Örnek Problem : 3 

250 ml. lik çözeltisinde 4,9 gm H2S04 ihtiva eden bir çözeltinin nor-
malitesi nedir? 

H-SO/in molekül ağırlığı = 98 ekivalant ağırlığı 98/2 = 49 dur. 

4,9 gm = 0,1 ekivalant. 250 ml. deki (1/4) litre 0,4 ekivalant 1000 
ml (1 litre) deki 0,4 ekivalanta eşit olacaktır. Bundan dolayı normalite 
0,4 dür-

(2) nolu denkleme uygularsak : 

Normalite — Çözünen maddenin gramı 
Çözünen maddenin ekivalant ağırlığı x litre 

4 9 Normalite = ' — r>4 
49 x 0,25 ~ U '4 
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Örnek Problem : 4 

0,2 N bir çözeltinin 5 litresinde mevcut olan NaOH in ağırlığı nedir? 

NaOH in molekül ağırlığı 40 ve ekivalant ağırlığı = 40/1 = 40 dir. 

0,2 N bir çözeltinin bir litresi 50 x 0,2 8 gm NaOH ihtiva eder. 

5 litresi ise 5 x 8 40 gm NaOH. 

(2) Nolu denklemi uygulayarak : 

Ekivalant ağırlık x litre 
Normalıte = — 

Gram 

0,2 = —f^- 1 1 1 — NaOH in gramı = (0,2) (40) (5) = 40 
40 x 5 

Bu problemde NaOH in molekül ağırlığı ekivalant ağırlığıyla aynı 
olduğundan, çözeltinin molaritesi (0,2) normalitesine eşittir. Bir bile-
şiğin formül veya molekül ağırlığı, ekivalant ağırlığıyla küçük ve tam 
sayılarla ifade edilebilen bir orana (değerlik) sahip olduğu için bir çö-
zeltinin normalitesi ya molariteye veya onun 1, 2, 3 gibi basit katsayı-
larına eşit olur. 

Normalite hesapları yapılırken kullanılan diğer önemli bir bilgi de: 

Asidin normalitesi (Nı) x Asidin hacmi (Vı) = Bazın normalitesi 
(N2) x Basın hacmi (V2) bağıntısıdır. 

f Nı x Vı = N2 x V2 (3) 

Nı ve Vı bir çözeltinin normalite ve hacmini, N2 ve V2 bir diğer çözel-
tinin hacmini ve normalitesini gösterir. Aşağıdaki örnekler incelendiği 
zaman durum daha iyi anlaşılır. 

Örnek Problem : 5 

Seyreltik 2 N ve 250 ml. lik nitrik asit çözeltisi yapmak için 16 N 
Nitrik asidin hacmini bulun? 

(3) Nolu denklemi uygulayarak : 

16 x V, = 2 x 250 ml 

2 x 250 ml , , 
Vı = — = 31,25 ml olur. 

16 
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örnek Problem : 6 

10 ml. si, 0,125 N lik 30 mi. bir bazı tamamen nötralize eden bir 
asidin normalitesini bulun? 

Nı x 10 = 0,125 x 30 

0,125 x 30 
N. = - 0,375 

Molaöte : 

Bir çözeltinin molalitesi, 1000 gm çözücü içinde çözünen maddenin 
mol sayısı olarak tarif edilir. Molal bir çözeltinin bileşimi, hem çözücü 
hem de çözünen maddenin ağırlığıyla beraber gitmesinden dolayı ısı-
daki değişimlerden müteessir olmaz. Bir çözeltinin konsantrasyonunu 
bu tarzda ifade sadece, çözünen ve çözücü maddelerin birbirine olan 
oranlan bir faktör olan çözeltilerin özelliklerinden bahsederken kulla-
nılır. Örneğin, donma noktasının alçalışı ve kaynama noktasının yükse-
lişi ile ilgili hesaplarda... Çözeltiler seyreltik olursa Molal ve Molar çö-
zeltiler birbirinin aynı, fakat derişik olursa oldukça farklı olurlar. 

Numune Çözeltileri : 

Yarımikro kalitatif analiz için metal iyonu ihtiva eden numune 
çözeltileri her mililitrede 10 mg metal iyonu bulunabilecek şekilde ha-
zırlanır. Bu da her litrede 10 mg metal iyonu eder. Örneğin : gram mole-
kül ağırlığı 187,6 ve 63,6 gm Cu2+ ihtiva eden Cu (N03)2 kullanarak, 
Cu2+ iyonları aranacak bir numune 187,6 : 63,6 = x : 10; x = 29,5 gm 
yani 10 gr. Cu2+ ihtiva eden Cu (N0 3 ) 2m ağırlığı veya bir litre çözeltide 
çözünmüş 29,5 gm Cu (N03)2, ml başına 10 mg Cu2+ iyonu bulunur. 

örnekler : 

İçinde Sn2+ iyonları aranacak bir numune için çözeltide litre ba-
şına kullanılacak SnCl2. 2H20 tuzunun ağırlığı ne olur? 

Bir mol SnCl2 0, 225,7 gm ve 118,7 gm S2+ iyonları ihtiva eder. Çö-
zeltide litre başına 10 gm Sn2+ iyonu ilâve etmek için 10/118,7 x 
225,7 = 19,01 gm tuz kullanılmalıdır. SnCl2. 2H20 gibi hidrolizin konu-
su olan tuzlar çözeltilerinde yardımcı olarak aside ihtiyaç gösterirler. 
Netice olarak içinde Sn+2 iyonları aranacak bir numune hazırlanırken 
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bir litre çözelti elde edilmesi için 19 gm SnCh . 2H2O kâfi miktarda 
6 M HC1 içinde çözünür. Böylece bu çözelti litre başına 10 gm Sn+:i ve-
ya mililitre başına 10 mg Sn2+ ihtiva eder. 

Az Miktarda Çözünen Maddelerin Çözeltileri j 

Kalitatif analitik ayırmalar en iyi şekilde, bir iyonu çok çözünebi-
len bir halde; değerini de çok çözünen bir maddenin parçası halinde 
elde edildiği zaman olur. Az çözünen maddelerin çözünürlüğü litre ba-
şına düşen gram veya molarite cinsinden ifade edilir. Çok az çözünebi-
len maddelerin konsantrasyonunun ifadesi eksponansiyellerin kullanıla-
cağı bir problem doğurur. (Eksponansiyel aritmetiği gözden geçirmek 
için sahife 27 ye bakın). 

Örnek Problem : 7 

Yapılan deneyler sonucunda 1 litre suyun (Saf), 0,0025 gr. BaSC>4 
çözebileceği anlaşılmıştır. Bir başka deyişle 1 litre su 2,5 x 10~3 gm BaS041 
çözer. Doymuş bir çözeltideki BaS04 ın konsantrasyonu molarite olarak 
nasıl gösterebiliriz? 

Molarite : 

veya eksponansiyel olarak : Molarite 1,07 x 10"5 mol/litre 

Örnek Problem : 8 

Ag3P04, 0,0065 gm/litre gibi az bir miktarda çözünebilir. Doy-
muş bir gümüş fosfat çözeltisinin molaritesi nedir? 

Bir mol Ag3P04 = 418,4 gr. 

M 0,0025 gm/1 
233 gm/mol 

= 0,0000107 mol/litre 

M = 
0,0065 gm/1 = 0.0000155 = 1,55 x 105 mol/litre 

418,4 gm/mol 
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KÜTLELER TESİRİ VE KİMYASAL DENGE KANUNU 

Reaksiyon Hızına Tesir Eden Faktörler 

Maddelerin kimyasal olarak birbirlerine tesir etme hızı bir kaç 
faktöre bağlıdır. 

1 — Reaksiyona Giren Maddelerin Karakteri : Metaller ve ametal-
ler birleşme veya bileşiklerde yer değiştirme yatkınlıklarının indeksi 
olan bir aktivite serisine göre sıralanabilirler. Örneğin, magnezyum sey-
reltik asitlerle demirden daha çabuk reaksiyona girer; klor bir bromür 
çözeltisini de bromun yerine geçer. 

2 — Katalizörler : Bir kimyasal reaksiyonda değişmenin hızı bir ka-
talizörle değiştirilebilir. 

3 — Is ı : Genel olarak, ısıda 10°C bir yükselme kimyasal bir den-
genin hızını iki misline çıkarabilir. 

4 — Yüzey Faktörleri ve Çözelti: Bir gazla reaksiyona giren katı 
veya sıvı bir maddenin genişlemiş yüzey alanı kimyasal değişikliğin hı-
zını yükseltir. Geniş, açık bir yüzeye yayılmış belli bir miktar sülfür, 
bir küp içinde aynı miktar sülfürden daha çabuk yanar, (Diğer şartlar 
da aynı olursa). Yavaş bir kimyasal reaksiyona giren karıştırılmış iki 
türlü katı madde, bunları çözmek için ilâve edilen karşılıklı bir çözücü 
içinde daha çabuk birleşir. 

5 — Konsantrasyon : Kinetik olarak kimyasal değişmeler, molekül 
veya iyon çarpışması sonucunda meydana gelir. Belli bir zaman birimi 
içindeki çarpışma sayısı ne kadar çok olursa, kimyasal değişmenin hı-
zı da o kadar büyük olur. Bundan dolayı basınç altındaki gazlar (Mo-
leküller birbirine yakın, yüksek konsantrasyon) daha yüksek kimyasal 
hızla birleşirler. Aynı şey derişik çözeltiler için de söylenebilir. Buna 
rağmen çarpışmalar kimyasal bir değişimle sonuçlanmak zorunda de-
ğildir. Isı ve maddenin karakteri çarpışmalara tesir eder, bazı hallerde 
yüksek bir çarpışma yüzdesi, bazı hallerde az bir çarpışma yüzdesi 
kimyasal bir değişimle sonuçlanır., Birbirine tesir eden maddelerin ha-
kiki çarpışmaları elbette ki kimyasal değişim için elzemdir. 
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KÜTLE TESİRİ VE DENGE SABİTESİ KANUNU : 

Konsantrasyon ve kimyasal değişmenin hızı ile ilgili bilgileri top-
ladıktan sonra Guldberg ve Waage 1867 yılında Kütle Tesiri Kanunu'nu 
açıkladılar : 

«Kimyasal bir değişimin hızı, reaksiyona giren maddelerin mole-
kül konsantrasyonuyla (veya aktif kütle ile) orantılıdır» 

Kütle tesiri kanunundan denge halindeki bir reaksiyonun denge 
sabitesi çıkarılabilir. Kütle tesiri kanunu ve bunun çeşitli kimyasal de-
ğişimlere tatbiki hakkında fazla bilgi edinmek isteyenler daha geniş 
analitik kimya kitabına (yazarın kalitatif Analitik Kimya Kitabına) mü-
racaat etmelidirler. 

Genel bir denge reaksiyonu için : 

mA + nB ^ rC + sD şeklinde gösterilirse : 

Denge halindeki denklemde m, n, r ve s değerleri A, B, C, D mad-
delerinin katsayılarım gösterir. 

K = — r tDl' 
[ A3m [Bln 

K denge sabitesidir. Bir başka deyişle denge halinde, meydana ge-
len maddelerin konsantrasyonunun çarpımının, reaksiyona giren mad-
delerin konsantrasyonuna bölümü (her konsantrasyon denge halinde 
ki denklemdeki katsayılarına tekabül eden sayı kadar yükseltilmiştir) 
sabittir. 

Örnekler : 

IHI12 
H2 + h 2HI K* = 

[H2] [I2] 

N2 + 3 H2 2 NH3 K« = ENH312 

[N2] [H2]< 

4 NH3 + 5 ft 4NO + 6 H20 K* [N0]4[H20]6 

[NH3]4 [02]5 

2 2 



TAMAMLANAN REAKSİYONLAR : 

(Bu kitap boyunca tamamlanmış veya pratikçe tamamlanmış kim-
yasal bir değişim için bir tek ok kullanılacaktır. Aynı uzunlukta olma-
yan çift oklardan büyüğü meydana gelen ve reaksiyona giren maddele-
rin hangisinin denge halinde daha çok oranda olduğunu göstermektedir). 
Sadece bir yönde cereyan eden reaksiyonlar tamam, bir1 dengenin bulun-
duğu reaksiyonlar ise tamam değildirler. Reaksiyon sonucunda meyda-
na gelen maddelerden biri meydana gelir gelmez ortadan kalkarsa bu 
reaksiyon tamamlanır. Bir reaksiyonun pratik olarak tamamlanacak 
şekilde cereyan etmesi için 3 şart vardır. 

1 — Çökelek Husule Gelmesi: İki tuzun ayrı ayrı su içinde çözün-
düğünü ve bu çözeltilerin karıştırıldığını düşünelim. Reaksiyona gi-
ren ve çıkan maddelerin her ikisinin de tamamen iyonize olduklarını 
göz önünde bulundurulursa, meydana gelen tuzlardan biri az çok suda 
çözünmez bir halde bulunmadıkça reaksiyon olmaz. Buna örnek olarak 
NaCİ çözeltisine AgN03 çözeltisinin ilâve edilişini verebiliriz. 

AgN03 + NaCİ -» AgCİ 4 + Na N03 

Ag+ + C l - AgCİ i 

AgCİ suda çok az bir miktar çözündüğü için bu reaksiyona sağa doğ-
ru tamamen tamamlanmış denmez. Başka bir çözücü de meselâ sıvı 
amonyakta AgCİ oldukça çözünür ve reaksiyon ortalama dahi olsa ta-
mamlanmaz. 

Bu gün tamamlanmış veya pratikçe tamamlanmış bir değişim 
için bir tek ok kullanılmaktadır. Aynı uzunlukta olmayan çift ok-
lardan büyüğü meydana gelen ve reaksiyona giren maddelerin hangisi-
nin denge halinde daha çok oranda olduğunu gösterir. Ters yönlü oklar 
birbirine eşit ise kimyasal değişmede denge hali vardır. 

Kalitatif analizde daha çok su çözeltileriyle uğraşacağımızdan, bir-
çok kimyasal değişimin tamamlanmasında nazarı dikkate alman suda 
çözünürlüğün şartlarının önemi açıktır. 

2 — Gaz Husule Gelmesi: Hiç çözünmeyen veya çok az çözünen 
bir gaz, bir kimyasal değişim sonunda meydana geldiği zaman, deği-
şim tamamlanmış sayılabilir. Örneğin : 

Na2S + 2 HCI - » H2S f + 2 NaCİ veya 

S 2 - + 2 H+ H2S t 
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3 — Çok az İyonize Olan Bir Maddenin Husule Gelmesi: Reaksiyon 
sonucunda su veya diğer başka bir çözücüde çok az iyonize olan madde-
lerden meydana gelen kimyasal değişimler pratik olarak tamamlanmış 
kimyasal değişimler olarak sınıflandırılabilirler. 

H+ + O H " H20 

H+ + C2H302- HC2H302 

Aşağıdaki gibi reaksiyon sonucunda bir çökelek, gaz veya çok az 
iyonize olabilen bir madde husule gelen reaksiyonlara kütle tesiri ka-
nunu uygulanır : 

Çökelek gaz veya çok az iyonize olabilen madde, çarpışmanın yer 
aldığı alandan uzaklaşan iyon ve moleküllerdir. Bu iyon ve molekülle-
rin konsantrasyonları, reaksiyon alanında çok fazla azalırlar. Karşıt 
tesirin hızı meydana gelen maddelerin konsantrasyonlarıyla orantılı ol-
masından ve bir çökelek, gaz veya çok az iyonize olabilen maddelerin 
husule gelmesinden meydana gelen maddelerden birisinin konsantras-
yonu hemen hemen sıfır olmasından dolayı karşıt kimyasal değişimin 
hızı da hemen hemen sıfırdır. 

v 
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ASİT, BAZ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ TUZLARIN İYONİK 
KARAKTERLERİ 

Değerliğin modern elektron teorisine göre bileşiklerdeki atomik bi-
leşmeler elektrovalantlık, kovalandık veya koordine değerlikle açıkla-
nır. 

Tuzlar : 

Elektrovalantlığın en güzel örneği tuzlardır- Metal atomlan, tuz-
ları teşkil etmek için kimyasal birleşmelerde ametal atomlara değerlik-
lerini eşit sayıda elektron verirler. Katı tuzlar daha ziyade bir kristal 
kafesin pozitif metal ve negatif ametal iyonlarından meydana gelmiştir. 
Bir kristal tuz çözündüğü zaman kendi iyonları katı maddeden ayrılır ve 
çözücü içinde dağılır. Bir katı madde ile bunun çözeltisini ayırmak için, 
katı maddeyi molekül formülü, çözeltiyi ise iyonlarıyle göstereceğiz. 

Örneğin : 

Cu Cİ2 Cu2+ + 2 Cl -
(Katı) ^ (Çözelti) 

Asitler : 

Asitler kovalant bileşiklerdir. Bu da, hidrojen ile asidin negatif 
bölümü arasında ortaklaşa kullanılan bir elektron çifti var demektir. 
Yani hidrojen ve negatif bölümün ikisi de bu çifte elektron verirler. Bu-
na göre saf asit iyonlardan değil moleküllerden yapılmıştır. Bunlar ancak 
bir çözücü ile iyon husule getirirler : 

HCİ + H20 — „ HjO+ + C l -

HCİ + NH3 — . NH4+ + Cl -

H30+ ' e «hidronyum katyonu» (iyonu) denir ve H+. H20 şeklinde ya-
zılır. Buna aynı zamanda «Hidratlanmış hidrojen» veya «Hidratlanmış 
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proton» da denir. Asidin modern bir tarifi «Proton veren madde olarak 
yapılabilir. Basitleştirmek için denklemleri yazarken suyun hidrasyonu 
ihmal edilebilir. Örneğin : 

HC1 — + C l -

Çeşitli asitlerin iyonları meydana getirmesi için çözücülerle birleşme 
oranı asidine göre değişir. Çok iyonize olan asitlere kuvvetli asit denir; 
HCİ, H2SO4 ve HNO3 0,1 H Çözeltide °/o 90 iyonize olurlar. Diğer taraf-
tan Asetik asit 20°C de, 0.1 H çözeltide ancak % 1.35 iyonize olduğu için 
zayıf bir asittir. Diğer zayıf asitler : H2S, HCN ve HF dir. 

Bazlar : 

Birçok metal hidroksitleri suda az çözünürler. Bundan dolayı sulu 
çözeltilerde yüksek hidroksil iyon konsantrasyonu ve ya bazlık karakteri 
göstermezler. Suda çözünebilen hidroksitler NaOH, KOH, LiOH katı 
halde bile iyonize olurlar. Bu hidroksitlerin sulu çözeltileri yüksek hid-
roksil iyon konstrasyonu verdiğinden kuvvetli bazlar diye sınıflandırı-
lırlar. Amonyum hidroksit (NH4OH) oldukça az hidroksil iyonu verdi-
ğinden zayıf bir bazdır. 

/ 
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ÜSLÜ SAYILAR 

Üslerin Kullanılması : 

Kimyada çok büyük ve çok küçük sayılar ekseriyetle üslü olarak 
ifade edilmektedir. Bunu yapmak için bir sayı, biri 10 nun katı veya 
kuvveti olan iki sayının çarpımı olarak ifade edilmektedir. 

Buna göre : 

10 = 1 x 101 

100 = 1 x 102 

500 = 5 x 100 = 5 x 102 

20000 = 2 x 10000 = 2 x 104 

Çarpımdaki sayıların birincisi katsayı olarak terimlendirilir. İkin-
cisi ise 10 un bir kuvvetidir; Örneğin, 5 x 102 ifadesinde 5 katsayı ve 
(üst tarafa yazılan) 2 ise kuvvet yani üstür. Üs, ilk rakamın hemen aka-
binde aşari noktanın gelmesini sağlıyacak, sola doğru ayrılması lâzım 
gelen rakamın sayısını temsil eder. Örneğin 500 sayısını yazarken biz 
göstermemize rağmen aşari nokta en sağdadır, yani 500. Bir sayıyı üslü 
olarak ifade ederken katsayının 1 ile 10 arasında olmasını sağlıyacak şe-
kilde aşari noktayı kullanmak alışagelmiştir. 500 sayısı, 5 x 102 olarak 
gösterilir; (2) üsli, ifade de 1 ile 10 arasında olan 5 katsayısını bırakan 
sola doğru ayrılması lâzım gelen rakam sayısını verir. 

Ö N , E K : 5 0 0 . = 5 X 102 

t _ l 

2,000,000. = 2 X 100; 

t - ® - 1 

517000. = 5.17 X 10& 

517000 sayısı doğru olarak 517 x 103, ve 51.7 x 104 veya 0,517 x 106 

şekillerinde de ifade edilebilir. Ancak katsayıyı 1 ile 10 arasında ise 
5.17 x 105 şeklinde yazmak daima alışılan bir şekildir. 
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Aynı şekilde küçük sayılar da üsli olarak ifade edilebilir. 

0,1 = 1 x ıo-1 

10 

0,001 = — = - 1 — = 1 x ıo - 3 

100 IO3 

0.00045 - 4,5 x IO"4 

Bu hallerde üs katsayıyı 1 ile 10 arasında olacak şekilde sağa doğ-
ru ayrılması lâzım gelen rakam sayısını gösterir. Bu deyime göre 

.00045 = 4.5 X 10-4 .000000372 = 3.72 X 10"? 
L © - J t I - ® _ Î 

Kimyasal problemlerle çalışırken ekseriyetle dört işlem ile iş görü-
lür. 

Çarpma : 

Üsli ifadeleri çarparken normal şekilde katsayıları çarpılır ve aşa-
ğıda gösterildiği gibi üsleri toplanır. 

(4 x 102) x (2 x 106) = 8 x 108 

(1,5 x 103) x (4 x 102) = 6,0 x 105 

( l x l O - 2 ) x (3 x 105) = 3 x IO3 

(6x1ü4) x (3 x İO^1) = 18 x 10 = 1,8 x 104 

(5 x 10-8) x (4 x IO-4) = 20 x 10_12 = 2,0 x IO-11 

Bölme : 

Üsli ifadeleri bölerken katsayıları bölünüp üsleri birbirinden çıkarılır 
yani paydadaki üs paydaki üsten çıkarılır. 

4 X 1 0 4 = 2 x 1 0 ' 
2 x 103 

6 ' 5 * 108
 =

 6 ' 5 * 1 0 5 =3,25 x 10® 
2 2 x 10" 
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3 x ^ = 2 x 10» 
1,5 x 10-2 

6 x 10-* 
2 x İO-3 

8 , 6 x 10~5 

2,15 x 103 

1 x 10-* 
4 x 103 

= 3 x İO"3 

= 4,0 x 10-" 

= 0,25 x 10^9 veya 2,5 x İO"10 

Kare ve Kiip Kökleri1 Çıkarmak : 

Katsayıya normal şekilde işlem yaparak üslü kök ile bölünüz. 

V 1 x İO6 = 1 x İO3 

3V 8 x İO"12 = 2 x 10"^ 

V 16 x İO-8 = 4 x İO-4 

4V 1 x İO-8 = l x İO-2 

Üs kök ile bölündüğü zaman tam bir sayı verebilecek bir şekilde ol-
malıdır. Örneğin : 

V 1,6 x İO7 sayısı V 16 x İO6 şekline çevrilebilir. 

3V 6,4 x İO-8 sayısı 3V 64 x İO-9 sayısına çevrilebilir. 

Üslii Bir ifadeyi Bir Kuvvete Yükseltmek : 

Katsayıyı uygun şekilde kuvvete yükseltip üsleri çarpılır. Böylece : 

(1 x İO4)2 = 1 x İO8 

(6 x İO-3)3 = e x (İO-3)3 = 216. x İO-9 = 2.16 x İO-7 

(2x İO4)4 = 16. x İO16 = 1.6 x İO17 
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İYONİK DENGE 

Birincisi Kütle Hareketleri Kanunu moleküler dengelerde olduğu 
gibi iyonik olanlarına da uygulanabilir. İkincisi, asit çözücüyle reak-
siyona girdiği zaman teşekkül eden iyonlarla asit arasında ve aynı şekil-
de katı bir tuzla bu tuzun doymuş bir çözeltide ki iyonları arasındaki 
dengeyi içine alır. Bu kısımda bilhassa zayıf asitlerle bazların doymuş 
çözeltilerdeki dengelerini inceleyeceğiz. 

Asitlerin İyonlaşma Sabiteleri : 

Moleküler reaksiyonlar için bir denge sabitesi (K) tesis edilebildi-
ği gibi, zayıf bir elektrolitin molekülleri ile iyonları arasındaki denge 
içinde bir iyonlaşma sabitesi hesaplanabilir. Kuvvetli elektrolitler (HCİ, 
H2SO4 ve HNO3 gibi asitler, tuzlar ve NaOH ve KOH gibi bazlar) tam ol-
mağa o kadar yakın iyonlaşmaktadırlar ki denge hesapları artık uygu-
lanamamaktadır. 

20° de 0,1 M HC2H3O2 nin yalnız yüzde 1,34 iyonlaştığı deneysel ola-
rak hesaplanmıştır. 

HC2H3O2 + H2O ^ ^ H+. H 2 0 + C2H3O2-

veya basit olarak HC2H3O2 ^ — H+ + C2H3O2-

K ı = [ H + ] x [C2H3O2-] 

[HC2H3O2] 

Eğer 0,1 M HC2H3O2 20° C ta 1,34 % de iyonlaşırsa, 

[H+] = 0,1 M x 1,34 % de = 0,1 x 0,0134 = 0,00134 g iyon/litre. 

[C2H3O2-] = 0,1 M x 1,34 % de = 0,1 0,0134 = 0,00134 g iyon/litre, 

[HC2H3O2] = 0,1 M x 98,66 % de = 0,1 x 0,9866 = 0,9866 gram mola/litre 

= 0,00134 x 0,00134 = g 2 = x ^ 
0,9866 
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Asetik asidin düşük değerli iyonlaşma sabitesi, denge halinde yani 
iyonlaşma ve iyonların birleşme hızlan eşit olduğu zaman ileri reaksi-
yon haddinin düşük olduğunun işaretidir. Asetik asit fazla zayıf bir 
asit tipidir. 

Kitabın son kısmında birkaç zayıf asidin iyonlaşma sabitelerini ve-
ren bir çizelge verilmiştir. Bu çizelgede görüleceği üzere karbonik asit 
için iki, fosfat asidi için de üç sabite verilmiştir. Hatırlanabileceği gibi 
reaksiyona girecek birden fazla hidrojen atomu olan asitler kademe ka 
deme iyonlaşır. İyonlaşmanın arka arkaya gelen her kademesi bir den-
gedir ve dolayısiyle bir iyonlaşma sabitesi vardır. Kı birinci iyonlaşma 
kademesi, K2 ikinci iyonlaşma kademesi ve K3 de üçüncü iyonlaşma 
kademesi olarak verilir. 

H3PO4 örneğinde : 

H3PO4 t H+ + H2PO-4 K, = 7.5 x IO"3 

H2PO4- „ = i H+ + HPO42- K2 = 6.2 x IO-* 

HPO42- T = i H+ + PO41- K3 = 1.0 x IO"12 

H3PO4 asidi H2PO4- ten daha kuvvetli ve H2PO4- ise HPO42- daha 
kuvvetli asitlerdir. 

Bazların iyonlaşma ve denge sabiteleri aynı düzeni takip eder, iyon-
laşma sabitesi değeri ne kadar büyürse baz o nisbetle kuvvetlidir. 

Müşterek îyon Tesiri : , 

0,1 M HC2H3O2 in iyonik ve moleküler konsantrasyonları son bahis-
te hesaplanmıştır. 

_ [H+] x [C2H3O2-] _ 0,00134 x 0,00134 , 
İM — — — — 1.ÖZ X İÜ 

[HC2H3O2] 0,09866 

İyonlaşma sabitesi Kı belli bir sıcaklıkta değişmezdir ve bu halde 
asetik asit molekülleri konsantrasyonuna karşı iyonların konsantrasyon-
ları çarpımı oranını ifade eder. Eğer asetik asit ve iyonları denge kan-
şımına H+ iyonları ilâve edilirse, HC2H3O2 ve C2H3O2- konsantrasyonları 
Kı sabitesini muhafaza için değişmek zorunluğunda olacaktır. Benzer 
şekilde asetik asit ve iyonları dengesine daha fazla C2H3O2— iyonları ilâ-
ve edilirse K yi sabit kılmak için H+ iyonları ve HC2H3O2 molekülleri 
konsantrasyonlarında bir değişiklik lâzımdır. 
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örnek Problem : 1 

8.2 g katı NaC2H302 m 0,1 M HC2H302 de çözünmüş olduğunu far-
zedin NaC2H302 nin bu miktarı 0,1 moldur. Ve tuzun tamamen iyonlaş-
tığı kabul edilebilir. 

HC2H302 . =£ C2H302- + H+ 

NaC2H,02 > C2H302- + Na+ 

Böyle bir çözeltide H + konsantrasyonunu hesaplayabilmek için, H + 

konsantrasyonuna x diyelim; şimdi asetat iyonu konsantrasyonunun H + 

iyonu konsantrasyonundan litrede 0,1 mol daha fazla arttırıla-
cağı zaman moleküller asetik asit konsantrasyonun değeri yani başlan-
gıçtaki değeri artan H+ konsantrasyonu kadar az olacaktır. Yani 
[H+] = x ise [C2H302-] = 0.1 + x; ve [HC2H302] = 0.1 x olur. Formü-
lünde yerine konursa 

x (0.1 + x) 
(1) K = 1,82 x 10-5 = Q 1 _ x 

x'in değeri 0,1 göre çok küçük olduğundan 0.1 + x ve 0 .1—x te 
rimlerinde x değeri ihmal edilebilir ve denklem şu basit şekli almış olur. 

.1 x 
= 1.82 x İO-5 

x = 1.82 x 10-5 g ion/litre = [H+] 

0.1 M asetik asitte 0.00134 g ion/litre olan [H+] iyonları konsantrasyo-
nu, adi asetat, iyonlarının katılmasıyla HC2H302 yi daha da zayıf bir 
asit halinde bırakarak, önemli bir şekilde azalmıştır. Şimdi sanki yal-
nız % de 0,00182 iyonlaşıyormuş gibi hareket edecektir. Çözeltiyi 0.1 
M NaC2 H3 02 yapmak için hiçten yeter dereceye kadar katılan NaC2H302 

miktarını ayarlıyarak, çözeltinin asiditesi % 1.34 ten % 0.0182 ye kadar 
değiştirilebilir. Yani asidite azaltılır. 

Aynı tarzda zayıf bir baza adi bir iyonun katılması bazın iyonizas-
yonunu azaltır. 
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Örnek Problem : 2 

NH4OH „ = i NH4+ + O H -

NH4I NH4+ + 1 -

Bir litre 1.0 M NH4OH'e 14,5 gram NH41 katılarak yapılan bir çö-
zeltideki O H - iyonları konsantrasyonunu hesaplayınız? 

NH4OH için iyonlaşma sabitesi 1.8 x 10"-5 tir. 

(a) Saf NH4 OH ta [OH~] ve [NH4+] 1ar birbirine eşit olacaktır. 

O halde y = [ O H - ] ise, 

y = V 1.8 x 10-5 = 0.00424 

veya saf 1.0 M NH4OH için 4.24 x 10~3 g iyon OH"" / litre 

(b) NH4 I nın molekül ağırlığı 145 tir. dolayısiyle 14,5 gramı 0.1 Mol 
veya g iyon NHJ+ verecektir. 

Yukarıdaki denklem ve alçak Kı değerinin gösterdiği üzere NH4OH 
az bir derecede iyonlaşmaktadır. NH4I den fazla NH4

+ katılınca, Kı ay-
nen kalır fakat O H - konsantrasyonu ve NH4OH moleküllerinin kon-
santrasyonu artar. 1.0 M NH4OH teki 0.1 M NH4I ün yaptığı çözeltide 
OH-" konsantrasyonuna x diyelim. O halde : 

[NH4OH] = l x ve [NH4+] = (1. + x) 

NH4OH , NH4+ + O H -

NH4OH , = i NH4
+ + O H -

NH4OH için Kı = 1.8 x İO-5 = [NH4+] + [ O H - ] 
[NH4OH] 1 

( l - x ) (.1 + x ) x 

K> = 1.8 x 10-5 = 
(0.1 +_x) x 

(1 — x) 
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x değeri 0.1 ve 1.0 değerlerine göre çok küçük olduğu için çok küçük bir 
hatayla NH.4 ve NH4OH, terimlerinden çıkarılarak denklem basit hale 
getirilir. 

K, = 1.8 x 10 5 = 0 1 X 

1 

0.1 M NH4OH çözeltisi 1.0 M NH4I çözeltisi ihtiva ediyorsa x 1.8 x IO-4 g 
iyon OH—/litre olarak bulunur. 

Şurası açıktır ki bir amonyum tuzunun bir NH4OH çözeltisine ka-
tılması O H - konsantrasyonunu mühim bir şekilde düşürmektedir; Bu 
problemde konsantrasyon 4.24 x 10_3 g iyon OH - / l i t reden 1.8 x1c)-4 

g iyon OH - / l i t reye düşmüştür. 

Tampon Çözeltiler : 

Alelâde bir iyonun zayıf bir aside ilâvesi asiditeyi düşürmekle kal-
maz aynı zamanda asiditede önemli değişikliğe mukavemet eden bir 
çözelti meydana getirir. 0.1 M HC2H3O2 ve 0,1 M NaC2H302 ihtiva, eden 
bir litrelik bir çözeltimiz bulunduğunu farzedelim. Eğer bu çözeltinin 
içine 0,1 M HC1 gazı karıştırılırsa, HCİ nin H+ ye iyonlaşmasının tam 
tesirleri meydana çıkacakmıdır? Hayır, çünkü hafifçe iyonlaşan HC2H302 

yi meydana getirmek için C2H302— iyonlarının büyük fazlalığı H+ nin bü-
yük kısmını kullanacaktır. 

H+ + C2H302- — * HC2H302 

Şu da açıktır ki NaOH gibi bir bazın ilâvesi halinde, bu çözelti asi-
dite hususunda çok az değişikliğe uğrayacaktır. İlâve edilen NaOH tan 
OH~ iyonları H + iyonlarını kullanacaklardır fakat daha fazla HC2H302 
iyonlaşacaktır. Benzer şekilde NH4OH ve NH4Cİ çözeltisi O H - konsant-
rasyonunda önemli bir değişikliğe karşı kor. Genel olarak şu söylene-
bilir ki zayıf bir asitle bu asidin tuzunun çözeltisi asidite ve baziklikte 
önemli bir değişikliğe mukavemet eder. Böyle çözeltiler» tampon çö-
zeltiler denir. 

Kalitatif analizde asidite veya bazlığı kontrol etmek için tampon 
çözeltilerin uygulamaları yaygındır. Bunların kullanılışı endüstriyel iş-
lemlerde saha bulur. (Kanın pH da tampon bir hareketle dar bir sahada 
tutulabilinmektedir.) 
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Hidrojen îyonu Konsantrasyonu; pH : 

Hidrojen iyonu konsantrasyonu bir çözeltinin asiditesinin ölçüsü-
dür. Ve ekseriyetle bir litre çözelti içinde mol olarak ifade edilir. 

Hafifçe asidik veya bazik olan biyolojik sıvılar, toprak suları ve en-
düstriyel çözeltilerin tetkiklerine ilmî çalışmaların uygulanması hidrojen 
iyonu konsantrasyonunu ifade eden pH metodu kullanılmaktadır. Bu me-
todu en iyi olarak örneklerle anlatabiliriz. Hidroklorik asit kuvvetli bir 
asittir ve dolayısıyla tam iyonlaşmaktadır. Bu asidin tam iyonlaştığını 
kabul ederek, 0,01 M HC1 çözeltisi 0,01 molar hidrojen iyonu konsantras-
yonuç 0,001 M HCİ çözeltisi 0,001 molarlık hidrojen iyonu konsantrasyo 
nunu ihtiva eder. 

Bu konsantrasyonlar sırayla 10 -2 ve olarak ifade edilebilir. Çö-
zeltinin pH ı üssün ters işaretlisi olarak alınır. Böylece hidrojen iyonu 
konsantrasyonu 10 -2 olan çözelti 2 değerli bir pH a hidrojen iyonu kon-
santrasyonu IO-3 olan bir çözelti, değeri 3 olan bir pH a sahip olacaktır. 
Dikkat edilecek olursa pH bir birim değişikliğine mukabil hidrojen iyonu 
konsantrasyonunda on misli değişikliğe uğramaktadır. pH2 çözeltisinde 
hidrojen iyonları konsantrasyonu pH' çözeltisininkinden on misli fazla-
dır. Çizelge 1 in tetkiki ikisinin arasındaki münasebeti daha iyi ortaya çı-
karacaktır. Çizelge 1 den anlaşılacağı üzere hidrojen iyonu konsantras-
yonu azaldıkça çözeltinin pH ı artar. 

Ç i z e l g e : 1 

HCl'nin çözeltilerinde hidrojen iyonu konsantrasyonu 

HCl'nin litrede mol veya 
ekivalant değer olarak 

konsantrasyonu 

Hidrojen iyonu 
konsantrasyonu 

pH 

0,1 0,1 1 0 - ' 1 

0 ,01 0 ,01 - ıo-2 2 

0 ,001 0 ,001 ıo- 3 3 

0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 ıo- 4 4 

0 , 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 1 ıo- 5 5 

0 , 0 0 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 0 1 = 1 0 - * 6 
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Suyun lyonizasyonu 

Saf su elektriğin çok zayıf bir iletkenidir. Sıvı cıvanın suyun 
25.000.000 misli daha iyi iletken olması suyun iletkenliği hakkında bir 
fikir vermiş olur. Suyun düşük iletkenliği aşağıdaki denkleme göre çok 
az iyonlaşmasına bağlıdır. 

H20 + H20 * =5- H30+ + O H - (1) 

veya kısaca H20 " — = r H+ + OH~ 

Araştırmalar 555 000 000 molekül suda sadece bir molekül suyun 
iyonlaştığını göstermektedir. Bu 10.000.00 litre suda 1 atom H+ veya 1 
mol OH - a tekabül eder. 

Binaenaleyh saf suda 

[ H + ] = [ 0 H " ] = 10,000Zd litre = 1 * ^ m ° 1 / , İ t r e 

Saf suyun pH 17 dir ve eşit sayıda H+ ve O H - iyonları ihtiva ettiğin-
den bu pH nötral bir çözeltiyi gösterir. 

Yukardaki dengeye Kütleler Tesiri Kanunu uygulanırsa : 

[H+] x [ O H - ] 
K ı = — i m — y a z ı I ı r -

1000 ml suyun 1000 g olduğu kabul edilerek, saf suda H20 nun mola-
ritesi 1000 -4- 18(H20nun molekül ağırlığı) = 55,5 tur. Seyreltik çözelti-
lerde H20 nun molaritesi yine 55,5 tur ve bundan seyreltik çözezltilerde 
H20 nun konsantrasyonunun sabit olduğu neticesini çıkarabiliriz. O halde 
Kı x [H 2 0] bir sabitesi ve başka bir deyimle suyun denge sabite K>» ile 
gösterilir. K« nin adi sıcaklıklardaki değeri 10_14 tür. Bu değer herhangi 
bir sulu çözeltideki hidrojen ve hidroksil iyonları konsantrasyonları çar-
pımına eşittir. 

K«» = [H+]x[OH~] 

K»« = (1 x İO-7) x (1 x 10-7) = 1 x İO-14 

Hidrojen iyonu konsantrasyonu İO -3 (pH = 3) oluncaya kadar suya 
asit eklendiğini farzedelim. Hidrojen iyonu konsantrasyonundaki ar tma 
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(1) in üst sol kısmındaki dengeyi kaldırır ve [ O H - ] konsantrasyonunda 
bir azalma ile neticelenir. Çözeltideki [ O H - ] konsantrasyonunun değeri 
10—"olmalıdır, çünkü 10 -3 x 10~11 = 10—14 sık sık bir asit çözeltisinin hid-
roksil iyonlarından yoksun ve sadece hidrojen iyonları ihtiva ettiği dü-
şüncesi hakim olur. Halbuki yukarıda da açık olduğu üzere seyreltik her-
hangi bir asit çözeltisi aynı hidroksil iyonları ihtiva eder. Aynı şekilde, 
herhangi bir alkali veya bazik çözelti hidroksil iyonları gibi hidrojen 
iyonlarını da taşır. [ O H - ] konsantrasyonunun 10 -4 olduğu bir çözelti mu-
hakkak 10-10 hidrojen iyonu konsantrasyonu vardır. Bu son çözeltinin 
pH ı 10 olacak ve [ O H - ] [H+] den daha büyük olduğu için çözelti bazik 
olacaktır. Özet olarak, pH ı 7 bir çözelti nötral, pH ı 7 den küçük bir çö-
zelti asit, ve pH ı 7 den büyük bir çözelti alkali olacaktır. 

Artan asidite Artan baziklik 
0 < 7 > 14 

Nötral 

Çözeltilerde H + iyonu konsantrasyonları nadiren 10 un tam sayı kuv-
vetleri olduğundan pH ın değerleri 3,42; 8,74 vesaire gibi sayılar olabilir. 
Kalitatif analizde pH ın kontrolü ekseriyetle çok önemlidir. 
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pH v e pOH LERİIM LOGARİTMİK HESAPLARI 

Logaritmanın Kullanılışı: 

Herhangi bir sayının logaritması 10 un sayıya eşitlenmesi için yük-
seltgendiği kuvvettir. 

Örnekler : 

10,000 = 104 logaritması 4,0 

100 = 102 » 2,0 

1 = 10° » 0,0 

0,1 = IO-1 » -1,0 veya (9,0000 — 10) 

0,001 = IO"3 » -3,0 veya (7,0000 — 10) 

Örneğin 63 gibi 10 çift kuvveti ile ifade edilmeyen bir sayı 10 (101) 
ve 100 (102) arasında bir sayı olduğu kolayca tesbit edilir ve böylece 
63 ün logaritmasının 1 ile 2 arasında olması tabiidir. (Hakikaten 63 ün 
logaritma cetveline göre 1.7993 dür.) 

Her logaritmanın iki kısmı vardır. 

1 — Karakteristik denilen tamsayı 

2 — Mantis denilen ondalık kısmıdır. (Ekseriya sonsuzdur.) 

Yukardaki 63 örneğinde logaritması 1.7993 dür. Burada virgülün so-
lunda bulunan 1 tam sayısı karakteristik ve virgülün sağında bulunan 
ondalık 7993 sayısı da mantisdir. 

Logaritmanın karakteristiği aşağıda verilen kaidelerle tesbit edilir. 

1 — Birden büyük sayılar için karakteristik virgülden evvel gelen 
rakamdan 1 sayı eksik olur. 

Örneğin : 3 rakamlı 456 için logaritmanın karakteristiği 2 ve 35 için 
de 1 olur. 
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2 — 1 den küçük sayılar için karakteristik virgülden sonra gelen sı-
fır sayısından bir fazla negatif tam sayıdır. 

Örneğin : 0,735 için karakteristik — 1; 0,00063 için ise — 4 dür. 

Mantis lıerzaman pozitif değer olduğuna göre, negatif değerli karak-
teristikler daima 10— sayı olarak ifade edilirler. Bunun gibi in karak-
teristiği, 9,0000 — 10 ; — 3 ün karakteristiği ise 7,0000 — 10 olarak gös-
terilir. Bir sayının mantisi bütün kimya fizik ve matematik kitapların-
da bulunan log. cetvellerinden elde edilir. 

(Logaritma cetveli kullanarak, aşağıdaki logaritmaları kontrol edi-
niz. Karakteristik akıl yolu ile bulunur ve mantis ise cetvelden bakılır.) 

Eğer bir sayının logaritması biliniyorsa, sayı (antilog) logaritma 
cetveli kullanılarak elde edilebilir. Örneğin: log. 2.8156ya tekabül eden 
8156 sayma cedvelde bakılır, netice 654 dür. Karakteristik 2 olduğuna 
göre esas sayı 100 (102) ile 1000 (103) arasında olmalıdır. Bundan dolayı 
sayı 654 dür. Anlamlı rakamların sayısı log, cedvelinin dürüstlüğü tara-
fından sınırlandırılmıştır. (—4, 5, 7 gibi). Mantis sadece rakam grubu-
nu gösterir, karekteristikte 2 yerine 5 olmuş olsaydı biz yine 654 rakam-
larını log. cedveline göre bulacaktık, fakat virgülü o şekilde yerleştire-
cektik ki sayı 654000 olacaktı. Son üç rakamlar kesin olarak bilinmedi-
ğinden sayının 6.54 x 105 diye belirtilmesi icap eder. 

Logaritmaların Tatbikatı : 

Sayılar çarpılırken sayıların logaritmaları toplanır ve toplamları çar-
pımlarının logaritmasına eşit olur. 

Örnekler : 

log 627,2 
log 0,00423 
log 87210,0 
log 0,0000297 

= 2,7974 
= 7,6263 — 10 
= 4,9406 
= 5,4728 — 10 

Çarpma : 

Örnek : 1 

627.2x872 10 = ? 
log 627.2 = 2.7974 
log 87210 = 4.9406 

Çarpımın log'u = 7.7380 
(cevap) Anti log 54700000 veya 5.47xl07 
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Örnek : 2 

627.2x0.00423 = ? 

log 627.2 = 2.7974 

log 0,00423 = 7.6263 — 10 

(Cevap) Çarpımın log'u = 10.4237 — 10 

Anti log = 2.653 

Bölme 

Sayılar bölünürken sayılan logaritmaları bölümün log'unu elde et-
mek için birbirinden çıkartılır. 

Örnek : 1 

627.2 — 872 10 = ? 

log 627.2 = 12.7974— 10 (Karakteristik 2) 

log 87210 = 4.9406 

7.7568 — 10 

(cevap) Antilog = 0.00571 veya 5.71xl0~3 

Kökler 

Bir sayının kökünü elde etmek sayının logaritmasını köküne böl-
mekle mümkün olabilir. 

Örnek : 1 

2 V 627.2 = ? 

log 627.2 = 2.7974 

2.7974 — 2 = 1.3987 

(cevap) Antilog = 25.05 

örnek : 2 

3 V 627.2 = ? 

log 627.2 = 2.7974 
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(cevap) 

2.7974 — 3 = 0.9324 

Antilog = 8.559 

Kuvvetler : 

Bir sayıyı bir kuvvete yükseltmek, sayının logaritmasını kuvvetle 
çarpmakla mümkündür. 

örnek 

örnek : 2 

(627.2)2 = ? 

log 627.2 = 2.7974 

log (627.2)2 = 2x2.7974 = 5.5948 

(cevap) Antilog = 3.934xlOs 

(627.2)4 = ? 

log 627.2 = 2.7974 

log (627,2)4 4x2.7974 = 11.1896 

(cevap) Antilog = 1.549x10" 
I 

pH Ve POH ın Logaritmtk Hesapları : 

pH, hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritması veya hidrojen 
iyon konsantrasyonunun mütekabilinin logaritması diye tarif edilir. Bu 
eşitlikler şöyle ifade edilir. : 

1 
pH = — log [H+] = log 

[ H + ] 

aynı şekilde 

[H+] 
= log 1 — log [H+] = 0 — log 

P ° H = _ [0H—] = log 
[0H—] 

[OH - ] 

= log 1 — log [0H—] = 0 — log 
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/ . 

Örnek : 1 

0.1 M Asetik asit çözeltisi 0,00134 mol/lit. hidrojen iyon konsant-
rasyonu ihtiva eder. Asetik asidin pH mı buluruz. 

1 
pH

 =
 log = log 1 — log 0.00134, 

[H+] 

log 1 = 0 veya 10.0000 — 10 

log 0.00134 = 7.1271 — 10 

pH = 2.8729 

Diğer bir çözüm yolu : 

pH = — (log 1.34x10-3) 

veya — pH = log 1.34 + log 10~3 

— pH = 0.1271 — 3 

pH = 2.8729 

örnek : 2 

0,1 ıM NH41 ile tampon edilmiş 1 M NH4OH çözeltisi 1.8x1ü-4 mol/lit 
0H~ konsantrasyonu ihtiva eder. Çözeltinin pOH ve pH ını bulunuz. 

1 1 
poH _ l o g _ l o g _ l o g j _ İ Q g j g x JQ 4 

[ 0 H - ] 1.8x10-4 

log 1 = 10.0000 — 10 

log 1,8 x 10 4 — 6.2553 — 10 

böylece 

POH = 3.7447 

K» = [H+] x [ O H - ] = 1 x 10-M 

pH + poH _ 1 4 

pH = 14 — pOH 
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p H = 14 — pOH 

pH = 14 _ 3.7447 

pH = 10.2553 

Problem : S 

0,1 M H3PO4 (0,3 N) çözeltisi görünüşte % 27 iyonize edilmiştir. Çö-
zeltinin yaklaşık pH 1 nedir? 

H3PO4 * — = f H+ + H2PO4-

[H+] = 0.1 x 0,27 = 0.027 

pH = log 1 — log 0,027 

log 1 = 10.0000 — 10 

log 0.027 = 8.4314 — 10 

pH = 1.5686 
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MADDENİN ÇÖZÜNÜRLÜK PRENSİBİ 

Çok Az Çözünen Tuzlar : 

Bilindiği gibi iyonlarda sarılma kaideleri zaif bir asit veya zaif bir 
baz iyonizasyona uygulanan hal benzer şekilde az çözünen bir tuz çözelti 
iyonlarına eşit olarak uygulanır. 

Bu iyonizasion az çözünen tuzlarda iki sebepten dolayı sınırlandırıl-
mıştır. Yine burada bir takım karışık faktörler, kütleler tesiri kanunu 
çözünen tuz çözeltilerinde moment olan konsantre iyon çözeltileri için 
az çok tesirleşirler. 

Bundan başka Kalitatif Analitik ayırmalarda ekseriyetle önemli olan 
cihet hakiki çökelti ile ilgili iyonların sulu çözeltileridir. Yeni çöktürül-
müş bir miktar AgCİ su ile karıştırılırsa çözeltide Ag+ ve Cl— doymuş 
hale gelene kadar veya çözelti ile katı madde içindeki iyonlar arasında 
bir denge teşkil edene kadar katı kristal şebeke halinden kurtulup çö-
zelti haline geçerler. 

AgCİ Ag+ + Cl -
Katı Çözelti 

Çözünen AgCİ in miktarı sıcaklığa bağlıdır. Belirli bir sıcaklıkta çö-
zünen bir maddenin miktarı sabittir. 

Bu çözeltiye kütleler tesiri kanunu uygulandığında 

v [Ag+] X [Cl~] 
K ' = [Ag Cl] ( 1 ) 

şeklinde yazılır. 

Herhangi bir katı maddede olduğu gibi burada AgCİ in konsantras-
yonu belirli sıcaklıkta değişmez. (Belirli bir katı maddenin kesafeti sa-
bitir.) 

Bundan dolayı yukardaki (1) denkleminin paydası değişmez kabul 
edileceğinden (1) denge denklemi 
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K-.,. = [Ag+] X [Cİ-] 

şeklinde sabitleşir. 

Bu dengede sabit olan K«.P. ye maddenin çözünürlük çarpımı denir. 

Belirli bir sıcaklıkta nisbeten az çözünen bir tuzun doymuş çözelti-
sindeki iyonların konsantrasyonlarının çarpımı da sabittir. îşte bu mad-
denin çözünürlük prensibidir. 

Örnek : 

25° e hazırlanan bir AgCİ çözeltisinin çözünme kabiliyeti 1 x 10 -5 

mol/lit. dir. AgCİ in tamamen iyonize olduğu kabul edilirse her AgCİ in 
formül ağırlığı 1 gram Ag+ iyonu 1 gram Cl— iyonunu verir. Binaenaleyh 
Ag+nin konsantrasyonu 1.1 X 10 -5 gram iyon/İt. olacaktır. 

Bu konsantrasyonları formülde yerlerine koyarsak 

K..,. = [Ag+] X [C1-] 

K».p. = (1.1X10-5) X (1.1X10-5) = 1.21X10-10 olur. 

K».P. nin değeri bir maddenin çözünürlük ölçüsüdür. K..p. nin değeri 
ne kadar büyük olursa, iyonların konsantrasyonları da o kadar büyük 
olmalıdır. Bu yüzden maddenin çözünürlüğü de büyük olur. Ks.p. nin de-
ğeri ne kadar küçük olursa madde de o kadar az çüzülür. 

Çok zaman, bir bileşiğin iyonizasyonunda 2 iyondan fazla iyon mey-
dana gelirse denklemin bir tarafında 2 den fazla iyon bulunduğu zaman, 
bunlar moleküller eşitlik de olduğu gibi işlem yapılır. Aşağıda verilen 
problem yukarıda verilen hususu etraflıca anlatmaktadır. 

Örnek : 

20°C de Ca3 (P04)2İn 2,5X10--2 gramı bir litre suda çözünmektedir. 
Ca3 (P04)2İn çözünürlüğünü hesaplayınız? 

t 
Mol. ağırlığı: 310 

Çözünürlük = 2.5 X 10-7310 = 8.06 X 10"5 mol/litre 

Ca3(P04)2 ^ 3 Ca2+ + 2 PO,3-

K-.p. = [Ca2+]3 x [PO,3-]2 
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Her Ca3 (P04)2 den 3 Ca2+ ve 2 P04*~ teşekkül ediyor. Bu yüzden 
Ca3 (P04)2 ın 8.06 x 10~5 mol'ü Ca+2 un 3 x 3.66 x 10~5 g'ın ve aynı şekilde 
(POt3-)2 iyonunun 2 x 8.06 x İO-5 g'ını husule getirir. 

K..p. = (3 x 8.06 x 10-5)3 x (2 x 8.06 x İO"5)2 

= (24.2 x İO"5)3 X (11 6.1 x 10~5)2 

= (1 .4x10-") X (2.59x10-*) 

= 3.6 x l0 - 1 9 

Maddenin Çözünürlük Prensibinin Çökelek Teşekkülüne Uygulanması : 

Çökeleğin teşekkülü önce doymuş çözeltinin teşekkülüne bağlıdır, 
sadece maddenin çözünürlüğü haddini geçtiği zaman çökelek meydana 
gelebilir. K».» doymuş bir çözeltideki iyon konsantrasyonlarının çarpımı-
na eşit olduğu için bir maddenin çözülmesine doğrudan doğruya bağlı-
dır. İyonlar çarpımının IG.p. den az olduğu çözeltiler doymamış çözelti-
lerdir ve daha fazla madde çözebilecek duıumdadırlar. 

îyonlar bir çözeltide yan yana getirildikleri zaman ve çözeltinin ih-
tiva ettiği iyonların konsantrasyonlarının çarpımı çözünürlük çarpımın-
dan fazla ise çökelek husule gelir. 

Örnek olarak AgCİ yi alalım. Çözeltide [Ag+] ve [Cl _ ] un çarpımı 
K».p. yi yani 1.21 X 10-10 i aşarsa tuz çöker, saf suda AgCİ in çözeltisinde 
Ag+ ve Cl~ iyonlarının konsantrasyonları aynıdır. (1.1 X 10 -5 mol/ l t) 
işte iyon konsantrasyonlarının çarpımı K».» i aştığı müddetçe bu iyonla-
rın konsantrasyonlarının çökelek meydana getirmesi için karşılıklı de-
ğer taşıması zarurî değildir. 

Bir çözeltide iyonlardan birinin konsantrasyonu ile çözünürlük çar-
pımı belli olursa diğer iyonun konsantrasyonu kolayca bulunur. 

Örneğin belirli bir çözeltide Ag+ iyonunun konsantrasyonu 1 X 10~7 

iyon/İt. olsun. Buna göre çözeltideki Cl~ iyonunun Konsantrasyonu: 

K-.P. = [Ag+] X [Cİ- ] 

formülü yardımı ile hemen bulunur. 

K-.P = [Ag+] X [C1-] = 1.21 x 10-10 

[Cİ-] = 1 2 1 X 10~10 = 1.21 X 10-® 
1 X ıo- 7 
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Bulunan Cl— Konsantrasyonu yalnız doymuş bir çözelti meydana geti-
recektir. Fakat [Cl—] için 1.21 X 10~3 den büyük bir değer AgCİ in, çöke-
leğinin teşekkülüne sebeb olacaktır. 

AgCİ in saf suda çözünürlüğü 1.1 X 10~5 Mol/lt. olarak verilmiştir. 
Aynı zamanda [Cl~] iyonunun konsantrasyonu 1.21 X 10~"3 olduğu çözelti-
lerdeki çözünürlüğü sadece 1 X IO-7 dir. 

Kalitatif ve Kantitatif analizde iyonların çözeltideki çökeltilerinde, 
çok zaman bu iyon, çökeltileri maddenin çözünürlüğünü hissedilecek şe-
kilde azaltmak için kullanılır ve böylece maddenin çökmesi sağlanır. 

Örnek : 1 

Bir çözelti AgN03 a göre 0.001 M ve aynı zamanda NaCl'e göre 0.001 
M olarak hazırlanmıştır. Böyle bir çözelti karışımında çökelek husule 
gelecekmidir? Cl— ve Ag+ ün konsantrasyonlarının çarpımı (0.001 )2 veya 
1 X 10~6 dır. Buda K».p. den büyüktür. Çünkü AgCİ için K>.p. = 
(1.21x10—10) dur. Bu yüzden çökelek husule gelecektir. 

Örnek : 2 

Pozitif ve negatif iyonların eşit miktarlarda bir araya getirilmesine 
lüzum yoktur. Bu yüzden 0.1 gr iyon Ag+ çözeltisine Cl~ konsantrasyo-
nunu 1 x 10-11 yapmak için Klorür ilâve edelim. Çökelek husule gelecek-
midir? İyonlar çarpımı 0.1 x 1 x 10—11 = 1 x 10-12 dir. Buda AgCİ ün K».p. 
sinden azdır. Çökelek husule gelmez. 

Örnek : S 

Pb S04 için KS.P. = 1 x 10-* dir. 1 x İO^8 g iyon Pb2+/lt. ihtiva eden 
bir çözelti verilmiştir. PbS04 çökeleği meydana gelmeden mevcut olabi-
len S04

2" konsantrasyonu için en yüksek değer nedir x = S04
2— kabul 

edelim. 

K«.P. = 1 x I O " 8 = [Pb2+] x [ S 0 4 ^ ] 

1 x I O " 8 = 1 x I O " 5 X 

x = 1 x 10—3 = [S04
2—] doymuş çözelti hasıl olur. 

örnek : 4 

Bir çözelti MgCl2 ve NH4OH e göre 0.1 M dur. Çökelek husule gele-
cek midir ?Eğer gelecekse Mg^ un ne kadarı çözeltide kalır? 
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Mg (0H) 2 için K..P. = [Mg2+] x [ O H - ] ' = 3.2 x 10~n MgCl2 100 % 
kabul edilebileceğine göre Mg2* nin konsantrasyonu 0.1 gr. iyon/litredir. 
0.1 M. NH4OH den [ O H - ] in konsantrasyonu hesaplanabilir, ve buda 
NH4OH için sabit olan iyonizasyon yolu ile mümkündür. Şöyleki NH4OH 
için Ki = 1.8 x 10-5 

K. [NH4+] [OH~] 
[NH4OH] 

x = [ O H - ] kabul edelim. 
[NH4+] = x olur. 
ve [NH4OH] = 1 — x dir. 

(1) de yerlerine koyarak : 

(x) (x) 
1 

= 1.8 x 10-5 

( . 1 — x ) teriminde, x 0.1 ile karşılaştırılır. Bu yüzden 1 — x = .1 
olarak kabul edilir. 

x2 

Sonra — — = 1.8 x 10 -5 

x2 = 1.8 x 10~~5 
x = 1.34 x 10 -3 = [ O H - ] bulunur. 

Karıştırmakla husule gelen ani konsantrasyonlar Mg2+ için 0.1 gr 
iyon/İt. ve O H - gr iyon/litredir. Bunların iyonlar çarpımları ise 

0.1 x (1.34 x 10~3)2 = 1.8 x 10 -7 bulunur. 

Bu netice K».». den büyüktür ve çökelek husule gelir. 

Mg (HO)2 için Ks.p = 3,2 10—11 = Mg2* x (1.34 x İO-3)2 

3 2 xl0~11 

Eriyikte kalan [Mg2"^] = ——J — — - = 1.78 x 10 -5 

(1.34 x 10—3)2 

Çözeltide 0.0000178 gr. [Mg2+] iyonu vardır. 

örnek : 5 

Doymuş PbCl2 çözeltisindeki kurşun ve klörür iyonlarının konsan-
trasyonlarını hesaplayınız? Cevabı hem g iyon/lit. hemde g/lit. ile ifade 
ediniz. 20°C de PbCl2 ün çözünürlük çarpımı 2,4 x İCM dür. 
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PbCl2 ^ Pb2+ + 2 Cl -

KS.P. = [Pb2+] X [Cl-]2 = 2.4 x lO- 4 

x = Pb2+ ve y = [Cl~] kabul edelim. 

x X y2 = 2.4 x 10-4 

fakat y = 2 x çünkü PbCb den [ C l - ] iyonları [Pb2 +] iyonlarının iki 
katıdır. 

Bundan dolayı x X (2x)2 = 4 x3 = 2.4 x 10—4 

x3 = .6 xl0- 4 

x = .0391 = [Pb2+] 

[Pb2+] = 0.0391 g iyon/lit. x 207 = 8.09 g/lit. 

[ Cl- ] = 0.0782 g iyon/lit. x 35.5 = 2.78 g / l i t 

Çökeleklerin Çözünmesi : 

İyonlar konsantrasyonların çarpımı nasıl K..p. yi aşınca bir çökelek 
meydana geliyorsa, iyon çarpımının K«.p. den az olması için iyon kon-
santrasyonları kâfi derecede azaltığı zamanda teşekkül eden çökelek 
çözünür. Çözeltideki iyonların konsantrasyonlarını azaltacak herhangi 
bir olay çözünmemiş katı madde ile olan dengeyi bozabilir ve daha faz-
la katı madde çözeltiye geçer. Bu hareket eğer iyonların konsantrasyon-
ları mütemadiyen azalıyorsa bütün katı madde çözeltiye geçene kadar 
devam eder. 

Çözeltideki iyonların konsantrasyonlarının çarpımı : 

Çözünürlükten bu çarpım az ise bu iyonlardan husule gelmiş çözün-
memiş katı madde çözünebilir. 

Gerektiği gibi çözünmemiş tuzun üstündeki iyonik konsantrasyon-
ların çarpımı maddenin çözünürlüğünden az olduğu müddetçe tuz çözün-
meye devam edecektir. İyonik konsantrasyon çarpımı aşağıdaki yollarla 
düşük seviyede tutulabilir. 

1 — Sulandırma : Sulandırma iyonik konsantrasyonu azaltır. Ga-
yet tabiidirki çok çözücü ilâve edildiği zaman çok miktarda tuz çözünür. 
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2 ~ İyonlarından bir tanesini çözeltiden uzaklaştırmak : Denklem-
lerde gösterildiği gibi Kurşun sülfat amonyum asetatta çözünür. 

PbS04 

2 NH4C2H3O2 

Pb2+ 
+ 

2 C2H3O2-

Pb (C2H3O2) 2 

+ S04
2-

+ 2 NH4+ 

(Çok az iyoniz olan tuzlar-
dan birine örnek) 

CaCOj sulu asitte çözünür. 

CaC03 

2HCİ 

Ca2+ + 

2C1~ + 

CO32-
+ 

2 H+ 

i 
H2CO3 (Çok az iyonize olmuş) 

veya C02 + H20 

k x 
Eğer ZnS tuzu HgCl2 çözeltisinde çalkalanırsa çinko çözeltiye girer. 

Zn 

HgCl2 

Maddenin Çözünürlük Prensibinin II. Grup Katyon Çökeleklerine UygTJİanOıntması : 

II. Grubun sülfatları çözeltisi H2S ile çökelek husule getirirler. H2S 
iki basamakta iyonize olan zayıf bir asititr. 

H2S H+ + HS-

[H+] X [ H S - ] 
K, = [H2S] 

H S - ^ H+ + S 2 " 
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K, = - [ H + ] X [ S l ~ ] 

[ H S - ] 

Birinci ve ikinci iyonizasyon sabitelerini birleştirirsek 

K- = [ H ^ x [ S - 1 = u 

[H2S] 

25°C deki H2S doymuş çözeltisinde H2S in çözünürlüğü 0.1 mol/lt. dir. 
Ve deneyler neticesi olarak sülfür iyonunun konsantrasyonu 1.2 x 10~5 

olarak gösterilmiştir. Esasen H2S in konsantrasyonu bir sabite (0.1) 
olarak kaldığı için şu şekilde yazabiliriz. 

Kı x [H2S] = (1.1 x 10-22) (0.1) = [H+]2 x [S 2 - ] = 1.1 x IO-23 (1) 

H2S in sulu çözeltisinde H+ ın konsantrasyonu şu şekilde hesapla-
nabilir. 

[S 2 - ] İçin 1.2 x 10-15 koyarsak 

[H x ] 2 X 1.2 x 1Ö-15 = 1.1 x 10-23 

[H+l2 = 1 L x 1 0 ~" = 91.7 x 10 - i0 
L J 1.2 x 10-" 

[H+] = V 91.7 x 10-10 = 9.5 x 10~5 Mol/lit. 

H2S ün iyonlar konsantrasyon çarpımı her zaman 1.1 x 10-13 oldu-
ğuna göre açıkça bellidirki sülfür iyon konsantrasyon H+ konsantras-
yonunu azaltmak veya yükseltmek suretiyle 1.2 x 10—15 den büyük veya 
1.2 x IO-15 den küçük yapılabilir. Eğer doymuş H2S çözeltisine bir asit 
ilâve edilecek olursa H+ iyon konsantrasyonu fazlalaştırılmış olur ve 
S 2 - konsantrasyonu iyon konsantrasyon çarpımının 1.1 x 10-23 vermesi 
için azaltılmalıdır. Diğer taraftan bir baz ilâve edilmesi H + konsantras-
yonu azaltır ve S 2 - konsantrasyonu denge değerini tatmin etmek için yük-
selir. Netice olarak çözeltinin asitliği veya bazlığı ve sülfür iyon konsant-
rasyonu dikkatlice kontrol edilir. 

S* - un ayarlanması II. grup metallerinin ayrılması için esastır. Adi 
metal sülfitlerinin çözünürlük sabiteleri HgS için 4.0 x 10-53 den HnS 
için 1.4 x 10 115 e kadar değişir. Açıkça belli dirki ikinciyi çöktürmek 
için birinciden daha fazla S 2 - konsantrasyonuna ihtiyaç vardır. Hg24', 
Cu2+ , Cd2+ , Pb2+ , Zn2+ , Fe2+ , Mn2+ çözeltilerine H2S ilâve edildiğinde 
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metallerin sülfürleri Ks.p. nin artan değer sırasına göre çökecektir. Şöy-
leki önce HgS çöker. Sonra CuS ve üçüncü olarak ta CdS çöker, en son 
olarak MnS çökecektir. Eğer sülfür iyon konsantrasyonu iyi kontrol 
edilirse, sadece II. Grup sülfürleri yani HgS, CuS, CdS, PbS çökecektir. 
Bu ayrılmaya tesir eden H+ konsantrasyonu 0,3 molar civarındadır. 
Bu H + konsantrasyonunun değerini yukarıdaki (1) numaralı formüle 
koyacak olursak 

(0.3)2 x [S 3 - ] •= 1.1.x 10-23 

ve [ S 2 - ] için çözersek 

[S 2 - ] = 1.2 x İO"22 

Problem : 1 

Bir çözeltideki Hg2+ iyonları HgS çökeleği vermesi için Hg2+ kon-
santrasyonunu ne kadar arttırmalıdır? 

HgS için K-.p. = 4.0 x 10-53 olduğuna göre t 
[Hg2+] x [S 2 - ] = 4.0 x İO"53 

Yukarıdaki değeri [ S 2 - ] e için yerine koyarsak ve denklem [Hg2"1"] için 
çözersek : 

4.0 x 10-53 

CHg2+] = 1.2 x 10-* = 3 3 x 1 0 - 3 1 o l u r " B u r a d a [ H g 2 + ] 

doymuş HgS çözeltisi meydana getirmek için lüzumludur. Bunun üstün-
de civanın 2 -f değerlikli hali HgS çökeleğine sebep olur. Yani [Hg2*] 
nin çok az bir miktar konsantrasyonu olsa dahi H2S çözeltiye ilâve edil-
diği zaman HgS çökecektir. 

Problem: 2 11 

H+ ın 0.3 g iyon konsantrasyonunun mevcudiyetinde ne kadar Pb2+ 
konsantrasyonu, H2S ile doymuş bir çökelti meydana getirir? 

II. grupta çöken en büyük K».p. ye sahip olan sülfür PbS dir. 

Pbs için K>.p. = 4.2 x 10""28 

[Pb2+] x [S 2 - ] = 4.2 x İO-28 
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Eğer [S 2 - ] - 1.2 x 10-22 olursa bu değeri yukarıda yerine tatbik 
edilir ve [Pb2 +] için çözebiliriz. 

4 2 x 1 0 - 2 8 

[Pb2+] = „ _ 3.5 x 10 -6 bulunur. 
1.2 x 10-22 

Pb2+ nin 3.5 x 10 -6 üstündeki herhangi bir konsantrasyonu PbS in çö-
kelmesine sebep olur. Bu Pb2+ nin analitik'te rastlanan konsantrasyo-
nundan daha küçük bir değer olduğu için PbS, H2S ilâve edildiği zaman 
II. Grupta çöker. 

Problem : S 

FeS II. Grupta değilse III. grupta çökelek veren tipik bir sülfürdür 
0.3 g H + iyon konsantrasyonunda FeS in çökmesine sebep olacak Fe24 

konsantrasyonunu hesaplayınız. 

FeS için K-, . = 1.5 x 10"" 

[Fe2+] [S 2 - ] = 1.5 x IO"19 

i s * 10—19 

[Fe2+1 = = 1.25 x 103 = 1250 g iyon/İt. 
1.2 x 10-22 

Bir 1250 molar Fe7+ çözeltisi elde etmek mümkün değildir. Bundan 
dolayı FeS 0.3 M asid çözeltisinde çökelmez. 

Böylece 0.3 M H + konsantrasyonu II grup ve III grup elementleri-
nin ayrılmasına tesir ettiğini görürüz, çünkü bu çözeltideki S 2 - konsant-
rasyonu I. grup sülfürleri için maddelerin çözünürlük sabitelerini aşmak 
için kâfi derecede büyüktür. Fakat III Grup için yeterli değildir. 
[ S 2 - ] [H+]2 tarafından otomatik olarak kontrol edildiğine göre, [H+] nin 
tam değere yani (0.3 gr. iyon)a göre ayarlanması icap eder. Sülfürlerin 
PbS ile aralarındaki bölme Pb2+ yi denemek II. grupla ve Fe+2 i dene-
mek, III. grupta elverişli olduğu için yapılmıştır. Bölmenin virgülünün 
yerini değiştirmek, çözeltinin konsantrasyonunu değiştirmekle müm-
kündür. 
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KALİTATİF ANALİZDE KİMYASAL DEĞİŞMELER 

İyon Birliği : 

Bu tip kimyasal değişme (bazan çift dekompozision reaksiyonlar 
adını da alır). Kalitatif analizde diğer değişmelere nazaran en çok rast-
lanan bir değişmedir. Bu tip reaksiyonlara asit, baz ve tuzların sulu çö-
zeltilerindeki iyon birleşmeleri sebep olur. Bu değişme reaksiyonları 
genellikle molekül ve iyon denklemleri ile gösterilirler. 

Bu denklemlere örneğin : 

PbCl2 + H2S04 PbS04 i + 2 HCİ 

Pb2+ + 2 C l - + 2 H+ + SCV- PbS04 i + 2 H+ + 2 Cl~ 

veya sadece Pb2+ + S04
2~ PbS04 i 

CuCh + H2S -> CuS | + 2 HCİ 

veya sadece CuJ+ + S 2 - CuS J, 

Oksi«lasyon ve Rediiksiyon : 

Herhangi kimyasal bir reaksiyonda oksidasyon sayılarında bir de-
ğişme olursa böyle reaksiyon ve redüksiyon diye sınıflara ayrılır. Bu 
gibi reaksiyonlara ait denklemler yazılırken ve eşitlenirken 3 metod 
kullanılır. 

1 — Molekül denklemleri 

2 — îyon denklemleri 

3 — iyon - Elektron metodu 

Bu kurallardan burada kısaca bahsedilecektir. 

Önce : 

Fe° + S° -> Fe2+ + S2~ 
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Reaksiyonunu inceleyelim. Bu reaksiyon esas olan demir ve sülı 
larmın teşekkülü için bir demir atomu 2 elektronu bir kökürt atc 
verir. Bu reaksiyonla katı bir kristal sistemi teşkil eder. Bu halde de 
için okside (yükseltgenir) oldu denir ve kükürtde oksidan (yükseltge. 
madde adınıxalır. Buna karşılık kükürt için redüklendi (indirgendi) de 
nir. Ve demirde redyktör (indirgen) madde ismini alır. Burada demir iki 
oksidasyon sayısı kazanmış kükürt ise iki oksidasyon sayısı kaybetmiş-
tir. Yani demir elektron vererek oksidasyon sayısı kazanır ve indirgen 
madde olur. Kükürt elektron olarak oksidasyon sayısı kayp eder ve yük-
seltgen madde olur. 

iyonların teşekkülünde husule gelen oksidasyon ve redüksiyon olay-
larında kat'i surette elektronlar bir atomdan diğerine geçer. 

Kovalant maddelerin reaksiyonlarında elektron geçişi olmaz. Fakat 
hiç değilse (daima daha çok elektron negatif elemente doğru) bir elekt-
ron yer değiştirmesi muhtemeldir. 

Bu yüzden, bir bakıma bir elementin kayp ettiği elektronları öteki 
element kazanır ve oksidasyon - Redüksiyon olayı elektron kaybı ve ka-
zanması ilgili olduğu kabul edilir. 

Kayp edilen ve kazanılan elektronlar denkleştirilerek yükseltgen 
maddenin indirgen maddeye oranı bulunabilir. Bu bilgi ile denklemler 
kolayca eşitlenebilir. Orantı ile alakadar olan bu bilgi oksidasyon sayı-
sındaki değişikliği göz önünde tutularak da elde edilir. Aşağıda verilen 
örnekler bu hususlara daha iyi belirtilmektedir. 

Molekül Denklemleri : 

Reaksiyona giren maddeler ve teşekkül eden maddeler molekül şek-
linde yazılır ve denklem elktron alış verişine veya oksidasyon sayısın-
daki değişiklik göz önünde tutularak eşitlenir : 

Bir S atomu 8 oksidasyon sayısı kazanır ve 8 elektron kayp eder. 

Bir N atomu 1 oksidasyon sayısı kayp eder ve 1 elektron kazanır. 

Örnek : 1 

© 1 + 4 

PbSO .4 + N O 2 + H 2 0 
1 + 6 
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.nklemin denlkeştirilmesinde sekizin bire olan oranı kullanılır. 
ece : 

PbS + 8HNO3 PbS04 + 8 N02 + 4 H2O 

örnek : 2 

0 — ® 1 + 2 

CU + lINT0;J > CU(N03)2 + NO + H 2 0 

+ o 1 — © 1 + 2 

1 Cu atomunun oksidasyon sayısı 2 fazlalaşıyor yani bakır 2 elekt-
ron kaybediyor. 

1 N atomunun oksidasyon sayısı 3 eksiliyor yani azot 3 elektron 
alıyor. 

3 Bakır atomu 6 elektron kaybediyor. Buna karşılık 2 azot atomu 6 
elektron kazanıyor. Buna göre 3 Cu nu 2 N oranı dikkate alınarak reak-
siyon denklemi denkleştirilir. 

3 Cu + 2 HN0 3 —> 3 Cu (N03)2 + 2 NO + H20 (1) 

Diğer elementlerin eşitlenmesine gelince : 

Denkleme göre 8 adet N0 3~ Redikaline ihtiyaç vardır. Çünkü 
Cu (N03)2 teşekkülü için 6 N O " ve 2 NO içinde 2 N03~ kullanılırsa top-
lam NO3"" redikali 8 eder. 

(1) Nr. lı denklem : 

3 Cu + 8 HNOj - » 3 Cu (N03)2 + 2 NO + 4 H2O şeklini alır. 

örnek : 3 

2Î © j7 

M n ( N 0 s ) a + NaBi0s + H N 0 3 >HMn04 + Bİ (N0 3 ) 3 l + N a N 0 3 + H 2 0 
5! © 13 

1 Mangan atomu 5 oksidasyon sayısı kazanır yani 5 elektron kay-
beder. ı 
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1 Bizmut 2 oksidasyon sayısı kaybeder yani elektron alır 

2 Mn 10 elektron kaybeder 5 Bi atomu 10 elektron kazanır. Man-
gan - Bizmut oranı göz önünde bulundurularak denklem denkleştirilir. 

2 Mn (N03)2 + 5 Na Bi 0 3 + HN0 3 -> 
2 HMn04 + 5 Bi (N03)2 + NaN03 + H 20 

Bundan sonra diğer elementlerin ve redikallerin denkleştirilmesi ya-
pılır yalnız su moleküllerin denkleştirilmesi en son yapılmalıdır. 

2 Mn (N03)2 + 5 NaBi03 + 16 HN03 HMn04 + 
5 Bi (N03)2 + 5 NaN03 + 7 H20 

Bu denkleştirmeden sonra neaksiyon denklemi yukardaki şekli alır. 

Örnek : 4 

Bazı reaksiyonlarda ikiden fazla elementin oksidasyon durumunun 
değiştiği olabilir. 

+ 5 j ® 1 + 2 

As jS a + H N 0 3 + H 2 0 - + H 3 AS0 4 + NO + S 
+ 3 ' - [ 1 -i-5 

- 21 = © 0 

1 As atomu 2 oksidasyon sayısı kazanır yani 2 elektron kaybeder. 

As2S3 deki 2 As atomu oksidasyon sayısı kazanır yani 4 elektron kay-
beder. 

1 S atomu 2 oksidasyon sayısı kazanır yani 2 elektron kaybeder. 

As2S3 deki 3 S a tomu 6 oksidasyon sayısı kazanır yani 6 elektron 
kaybeder. 

Demekki As2S3 bileşiminde kazanılan oksidasyon sayısı toplamı 
4 + 6 = 10 dur. 

1 Azot atomu 3 oksidasyon sayısı kaybeder ve 3 elektron kazanır. 

HN03 molekülünde 1 N atomu bulunduğundan HN0 3 de toplam de-
ğeri 3 — dir. 

O halde yukarda verilen bilgi ile değişim oranı 3/10 olur. Buna göre 
denklem : 
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3 As2S3 + 10 H N O J + 4 H 2 0 6 H j A s 0 4 + 10 + 9 S olarak denk-
leştirilir. 

Böyle bir denklemde uygun kat sayılarını bulmak için sadece reak-
siyona giren bileşiklerin her molekülündeki oksidasyon sayılarında olan 
net toplam değişimi tesbit etmek icap eder. 

iyon Denklemleri : 

(Eğer çözeltide iyonlar varsa) Maddeler iyon şeklinde gösterilir. Ve 
denklem yukardaki örnekler gibi oksidasyon sayısındaki değişiklikler 
veya elektron alış verişi dikkate alınarak eşitlenirler. 

Genel olarak bir değişikliğe uğrayan iyonlar denklemde gösterilir, 

örnek : 5 
t 

+ 5 | ® j + 2 
Cu + H + + N 0 3 - - > C u + + + NO + I I 2 0 
O1 © 1 + 2 

Denkleme göre 3 ün 2 ye oranı elde edilir. Buna göre bakırın önüne 
3 ve N03~ in önüne 2 yazılı diğer elementlerin eşitlenmesi bundan son-
ra yapılır . 

3 Cu + 8 H+ + 2 NOj - Cu2+ + 2 NO + 4H20 

Örnek : 6 

+ 7.j ® 1 + 2 

MrvO*" + A s 0 3 7 " + 11 + + + + A S 0 4 ™ + H 2 ° 
+ 3 ' — ( ? ) ' + 5 

yukardaki örnekte olduğu gibi düşünülerek reaksiyona giren elementler 
eşitlenirse aşağıdaki denklem elde edilir. 

2 Mn - + 5 As03
3- + 6 H+ Mn2+ + 5 AsOY" + 3 H20 

îyon Elektron Metodu : f. 

Bu metodun esas prensipleri iyon reaksiyonlarına tatbik edilebilir. 
Bununla birlikte çözeltideki reaksiyonların çoğu iyonlar arasında oldu-
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ğu için metod bu gibi reaksiyonların denkleminin yazılmasında ve eşit-
lenmesinde kullanılmaya da elverişlidir. 

Metod yalnız çözeltide reaksiyona bizzat iştirak eden iyonları dik-
kate alır. 

Başka bir deyimle bu metotta yalnız net reaksiyonlar gösterirler. 

Çözeltilerde değişmeden kalan iyonlar denklemlerde gösterilmezler. 

Oksidasyon - redüksiyon denklemleri iki kısmî denkleme veya yarım 
denkleme bölünmüştür. Denklemlerden biri oksidasyon basamağım, 
diğeri de redüksiyon basamağını gösterir. Her basamakta verilen veya 
alınan elektronların sayısı belirtilir. Her denklem ve her atom elektrik 
yönünden denkleştirilir. Sonra elektron kaybı ve kazancı her basamağı 
uygun sayılarla çarparak eşitlenir. 

örnek : 7 

FeCl, + SnCl2 » FeCl2 + SnCh 

İyon bakımından sadece kimyasal değişmeye uğrayan şunlardır. 
Fe3+ iyonu Fe2+ e indirgenir ve Sn2 + iyonu Sn4+ e yükseltgenerek de-
ğişmeye uğrarlar. 

Sn2+ Sn4+ + 2 e (oksidasyon) (1) 

Fe3+ + e Fe2+ (redüksiyon) (2) 

Bu basamakları hem elektrik ve hem atom bakımından eşitlenir. 

Birinci basamağın (1) numaralı denkleminde 2 elektron verilmiş 
olduğu için ikinci basamağın (2) numaralı denklemini iki çarpılarak 
elektronlar eşitlenir. 

2(Fe , + + e Fe2*) 

3 Fe3+ + 2 e - > 2 Fe2+ (3) 

Şimdi (1) numaralı denklemle (3) numaralı denklemi alt alta yazı-
larak toplanırsa : 

Sn2+ Sn4+ + 2e 

2 Fe3+ + 2e 2 Fe2+ 

Sn2+ + 2 Fe3+ Sn'+ + 2 Fe2+ (4) 
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Yani çözeltide aşırı H+ iyonları mevcutsa çözelti asit, aşırı OH~ 
iyonları varsa çözelti bazdır. 

Tuzların iyonları sulu çözeltilerinde bu olayı sağlayarak çözeltinin 
dengesini bozabilirler. Bunun sonuncu olarak çözelti gerçekten asit veya 
baz karakteri gösterir. Bu hal H+ veya O H - iyonlarının fazla olmasına 
bağlı olup işte tuzların iyonları tarafından sağlanan ve çözeltinin reaksi-
yonunu bu yönlere yöneten olaya hidroliz adı verilir. 

örnekler : 

1 — Sodium Karbonat: Bu tuzun sulu çözeltisi bazik reaksiyon 
gösterir. Yani kırmızı turnusolu maviye boyar. O halde çözeltide O H -

konsantrasyonu hakimdir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Tuz sodium hid-
roksit gibi kuvvetli baz karbonat asidi gibi zayıf bir asitten ve tamamiy-
le Na+ ve C0 3

2 - iyonlarından husule gelmiş bir tuzdur. C03
?— iyonları, 

zayıf (yani az iyonize olan) HC03
— anyonunu husule getirmek için su-

dan proton çeker. 

H+ + C03
2" H C O -

(HOH + C 0 3
2 ~ - > H C 0 - + O H - ) 

Yani protonu ortamdan uzaklaştırır. Netice olarak denge çözeltiye al-
kali bir reaksiyon veren daha yüksek bir O H - konsantrasyonuna doğru 
kayar. Bu arada NaOH kuvvetli biz baz olduğu için Na+ ve O H - iyonları 
hiçbir birleşme temayülü göstermezler. 

2 — Amonyum Klorür : Sulu çözeltisinde H+, O H - , NH4
+ ve Cl _ 

iyonları vardır. HCİ kuvvetli bir asit olduğundan H + ve Cl— iyonlarının 
birleşme yatkınlığı yoktur. Buna mukabil NH4+ ve O H - iyonları birleşir. 
Çünkü NH4OH (veya NH3 + HOH) zayıf bir bazdır. 

Bu halde aşırı H+ iyonları çözeltiye asidik bir karakter verir ve mavi 
turnusolu kırmızıya boyar. 

3 — Sodyum Klorür : Böyle bir tuzun çözeltisinde Na+, Cl—, H+ ve 
O H - iyonları vardır. Tuzun esas maddesi olan NaOH ve HCİ kuvvetli 
elektrolitler olduğu için her ikisinin de meydana gelebilmesi maksadiyle 
iyonların birleşme temayülleri hemen hemen yok gibidir. Böylece çözel-
tide H+ ve O H - iyonları konsantrasyonu hemen hemen eşittir ve çözelti 
ise aşağı yukarı nötraldir. 

i fl il 
O halde kuvvetli asit ve bazdan teşekkül eden bir tuzun sulu çözel-

tisinde hidrolizden bahsedilmez. 
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4 — Amonyum Asetat: Bu tuzun sulu çözeltisinde NH4+, C2H302~, 
O H - ve H + iyonlarını ihtiva eder. Tuzun teşekkülünde rol oynayan ase-
tik asit ve amonyum hidroksit zayıf elektrolitler olduğu için bu tuz faz-
la hidrolizlenir. 

NH4+ + C2H302- + H20 ^ * NH4OH + HC2HÎ02 

Elektrolitik olarak amonyum hidroksit ve asetik asit aşağı yukarı aynı 
kuvvettedirler. Bu yüzden çözeltide eşit miktarda H + ve O H - iyonları 
vardır. Böylece çözelti nötral olur. 

5 — Bakır Sül fa t : Ağır metallerin tuzlarının bir çoğu hidrat haline 
gelmiş iyonlar ihtiva ederler. Bu iyonlar sulu çözeltilerinde O H - iyon-
larını uzaklaştırarak çözeltiye asidik bir karakter verirler. Bakır sülfat 
böyle bir çözeltisinde C U ( H 2 0 ) 4

2 + ve S 0 4
2 - iyonlarını verir. H 2 S 0 4 asidi 

kuvvetli bir asit olduğu için H+ iyonları ile birleşmez. Fakat hidrat su-
yunu ihtiva eden bakır iki iyonları aşağıdaki reaksiyonu verirler. 

C U ( H 2 0 ) 4
2 + + O H " , ^ C u ( H 2 0 ) 3 O H + + H 2 0 

Buna göre çözelti hafif asidik olur. Çünkü OH— iyonları uzaklaştırıl-
mıştır. Bu şekilde daha fazla su molekülleri iyonize olarak ortamda H+ 
konsantrasyonu meydana gelir. 

Hidroliz Sabitesi : 

Tuzların hidrolizi bir sınıra kadar olur. Yani hidroliz olayı bir den-
ge ile sonuçlanır. O halde hidrolizin bir denge sabitesi olabilir. Denge 
sabitesi hidroliz olayının derecesini göstermek için bir ölçüdür, örnek 
olarak NaC2H302 in hidrolizini tetkik edelim. 

Seyreltik çözeltide (H20) hemen hemen değişmediği için, sabit de-
ğerin Kı x H20 diye gösterip, hidroliz sabiti denilen KH için bir ifade 
yazabiliriz. 

C 2 H 3 O - + H 2 0 ^ H C 2 H 3 0 2 + O H -

K. = [hc 2 h 3 0 2 ] [ o h - ] 
[C2H302-] [H20] (1) 

K> x H20 = K, •H 
[hc 2h 3q 2 j [oh—] 

[ c 2 h 3 o - ] ( 2 ) 
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K h in değeri ne kadar büyükse hidroliz derecesi de o kadar bü-
yüktür. Yani denge denklemi sağ tarafa o kadar çok kayar. C2H3O2-" in 
hidrolizi için KH in değeri 5,5 x 10-10 dur. Bu küçük sayı reaksiyonun 
yazılan denkleminin sağa fazla kaymadığını gösterir. Yani hidroliz çok 
yüksek değildir. 

Bundan önceki konularda zayıf bir asidin kendi iyonları ile denge 
halinde olduğunu görmüştük. Zayıf bir asit için gösterilecek münasebet 
o asidin iyonlaşma sabitesini gösterebilir. 

Örneğin yukardaki (2) denkleminde asetik asit H + ve C2H3O2— iyon-
ları ile denge halindedir. 

HC2H3Ö2 H+ + C2H3O2-

Burada K« zayıf asit için iyonlaşma sabitesidir. 

H20 molekülü de H+ ve O H - iyonları ile daima denge halindedir. 

Buradan K» = [H+] [C2H3O2-] 
[HC2H3O2] 

= 1,8 x IO"5 (3) 

H2O ^ H+ + O H -

Bunu da şöyle yazabiliriz. 

K-» = [H+] [ O H - ] = 1 x IO"14 

(4) numaralı münasebeti O H - için çözersek : 

(4) 

olur 

(2) numaralı denklemde [ O H - ] eşitliğini yerine koyarsak 
I 

[HC2H3C>2] K» (5) 
[C2H3O2-] [H+] 

münasebetini elde ederiz. 

(3) numaralı denklemden 

[HC2H3O2] K. 
[H+] [C2H3O2-] 1 

İfadesi kolayca yazılır. 
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(5) numaralı denklemde yerine koyacak olursak 

v _ K" 

K-

bağıntısı elde edilir. 

K«« = 1 x İO"14 

K- = 1,8 x İO-5 

K h = ( C 2 H 3 0 2 - için) = K ' ° = 1 X 1 0 ~ 1 4 = 5 , 5 x İ O - 1 0 

K- 1,8 x İO"5 

olarak bulunur. 

Zayıf asitlerin anyonları için hidroliz sabitelerini K»« ve zayıf asidin 
K« sabitesinden hesaplanabilir. 

Benzer şekilde bir bazın pozitif iyonunun hidrolizi için 

K>« 
K H = 

K-

İfadesini düzenlemek mümkündür. 

Bu ifade K" zayıf bazın iyonlaşma sabitesidir. 

Diğer taraftan zayıf bir asit ve hemde zayıf bir bazdan teşekkül et-
miş bir tuzun hidrolizi için 

v — 
"•H — 

K».K« 

ifadesi yazılabilir. , 
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YARI MİKRO METOT 

Kalitatif analiz kullandığı madde miktarlarına göre bir takım bölüm-
lere ayrılır. Bunlarda makro metod katı maddeler için en az 1 gr. çözel-
tiler içinde en az 100 ml. ye ihtiyaç gösterir. 

Yarı mikro metodta katı maddeler için miligram miktarda ve çözelti-
ler içinde damlalar halinde madde kullanmayı tavsiye eder. 

Tabiidir ki her metodun kendisine mahsus iyi yönleri, mahzurlu 
yönleri vardır. 

Yarı mikro çalışmalarda deneyler makro metoda nazaran daha az 
duyarlıdır. Buna mukabil zaman ve kimyasal madde tasarrufu bakımın-
dan büyük avantajlar sağlar. Yine makro metodda süzme çökeleklerin 
yıkanması, buharlaştırılması en azından bir saate yakın zaman istediği 
halde bu işler için yarı mikro çalışmalarda bir kaç dakikada yapılır. 

Bu bakımdan daha fazla sayıda analiz yapmak mümkün olur, ve çok 
miktarda pratik yapma imkânı kazanılır. 

Kalitatif Analizde Kullanılan Terimler 

Santrifüj : 

Merkezkaç kuvvetle çökeleği daha çabuk çöktürmek için kullanılan 
bir âlettir. (Kısaltılmış olarak — efg — şeklinde gösterilir). 

Kolloidal Çözeltiler : 

Süspansiyon ile hakiki çözelti arasında bir hacma malik çözünmez 
taneciklerdir. Bunlar Browinan hareketlerini ve Tyndall tesirini göste-
rir. Çözeltilerden derhal çökmezler. 

Dekantasyon : 

Kendi haline bırakılmış çökeleğin oturduktan sonra sulu kısmının 
suyunu aktarmaktır. 

Siizme : 

Bir madde topluluğunu bir ortamdan geçirerek katı maddeleri sıvı 
maddeden ayırmaktır. Süzüntü süzgeçten geçen sıvı kısmıdır. Çökelek 
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ise süzgeç kâğıdı üzerinde kalandır. (Yarımikro analizlerde, ayırma ek-
seriya santr ifüj veya dekantasyon ile yapılır). 

Yakma : 

Yüksek sıcaklıkta katı maddelerin ısıtılması demektir. 

Çökeltme : 

Bir ayıracın bir çözelti üzerine etkisiyle çözücüde çözünmeyen bir 
katı maddenin teşekkülü demektir. Çözünmeyen maddeye ise çökelek 
denir. 

Ayıraç : 

(Reaktif, belirteç) numunede kimyasal bir değişiklik meydana getir-
mek için kullanılan kimyasal maddelerdir. Örneğin HCİ e AgN03 ilâve 
edildiğinde beyaz peynirimsi bir çökelek olan AgCİ teşekkül eder. İşte 
HCİ için AgNOj bir ayıraçtır. 

Bulanıklık : 

Çözücüde özelliğine bağlı bulutlu (Saydam olmayan) haldir. 

Yıkama : 

Çözeltide bulunan yabancı maddeleri uzaklaştırmak veya ayırmak 
için yapılan işlemlerdir. 

Yarı Mikro Aletler 

Genellikle yarımikro analizde kullanılan âletler makro analiz âletle-
rinden daha mütekâmil parçalarından ibaret olup daha küçük ve basit-
tir. 

Yarımikro analizin bir özelliği de çözeltilerden çökelekleri ayırmak 
için santrifüj kullanılmasıdır. (Şekil : 1) Santrifüjler bunlar laboratuvar-
daki çalışma yerlerinde, münasip bir yere yerleştirilmiş olmalıdırlar ve 
belirli sayıda öğrenciler tarafından kullanılmalıdırlar. 

Yarımikro çalışma için kimyasal maddelerin hazırlanması ve tanzim 
edilmesi için çeşitli yollar mevcuttur. 

— Lâboratuvar masası birkaç öğrencinin kimyasal maddeleri bera-
berce kullanabileceği şekilde tanzim edilebilir. 
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ş e k î l : 1 

— Yahutta bir öğrencinin çalışabilmesi tarzında tertiplenir. 

— Herkesin çok sık kullanacağı maddeler bir takım olarak verilir. 
Diğerleri müşterek olarak kullanılacak şekilde hazırlanır. 

— Genellikle sıvılar ve çözeltiler 15 -100 ml. lik damlalıklı şişelerde 
bulundurulur. 

ş e k i l : 2 

— Katı maddeler toz edilerek hacımları 100 ml. olan ağzı geniş şi-
şelerde depo edilmelidir. 
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— Çok kullanılacak sıvı veya katı örneğin derişik ve seyreltik H2S04, 
HC1, Na2COj gibi maddeler takımın dışında daha büyük şişelerde hazır 
bulundurulur. Lüzum hissedilince damlalıklı şişelere buradan aktarılır. 

Çok kullanılan maddeler için müstakil olarak hazırlanmış madde 
takımı (Şekil : 2) de verilmiştir. 

Bu madde takımı birkaç nottan ibaret olup büyüklüğü arzu edilen 
şekilde olmak üzere yaptırılır. 

— Daha az kullanılan çözelti ve katı madde (100 ml) lik şişelerde 
hazırlanır. Takımın dışında raflarda saklanır. 

— Sıvı maddeler damlalıklı şişelere damlalık veya ampullerle dol-
durulur. 

— Katı maddelerde şişelere porselen spatüllerle konulmalıdır. 

Laboratuvar Tekniği 

Yarımikro analizlerde iyi sonuç alabilmek için en önemli teknik çö-
keltileri hakkiyle teşkil ettirmek ve kullanmaktır. Bu metodda çökelek-
ler 7 veya 9 cm. lik deney tüplerinde damlalıklarla ayıraçların damla, 
damla ilâvesiyle husule getirirler. Elde edilen çökeleğin sıvı kısmından 
ayrılması için tüp santrifüje konarak ayrılır. 

En önemli şartlardan biri de çökelmenin tam olmasıdır. 

Bunun için de santrifüjden sonra çökeleğin üzerindeki sıvıya bir 
damla çökeltiyi meydana getiren ayıraçtan damlatılarak kontrol edilir. 
Eğer sıvıda başka bir çökelme husule gelmezse, çökeltme tam olduğu 
kabul edilir. 

Santrifüj, deney çözeltisinin bulunduğu tüpün tam karşısına aynı 
miktar su ihtiva eden bir tüp koyup dengelendirilmelidir. Eğer santrifüj 
titrerse durdurulmalı ve bozukluk incelenerek düzeltilmelidir. Santri-
f ü j leme zamanı çökeltinin tabiatına bağlı olmakla beraber 15-20 saniye 
çok defa yeterlidir. 

Santrifüj lemenin sonunda, katı madde santrifüj tüpünün altında sı-
kıca toplanır, çökeltinin üstündeki sıvı, çökeltiyi bozmadan aktarmak 
suretiyle ayrılabilir, veya başına bir damlalık geçirilmiş bir boru çökelti 
üstüne gelmek suretiyle sıvıya sokularak sıvı kısım boruya çekilerek alı-
nır. 

Çökelek ve çözelti ayrıldıktan sonra çökelti bir kaç damla yıkama 
ayıracı (Ekseriya su) ile yıkanır. Bir bagetle yıkama esnasında iyice ka-
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rıştırılır. Santr ifüj lenir. Yıkamadan geriye kalan maddeler bir damlalık 
yardımı ile veya dökmek (Aktarmak) suretiyle uzaklaştırılır. Yıkamala-
rın en az iki defa yapılması lüzumludur. Çökelti iyice yıkanmazsa kali-
tatif analizde en büyük hata işlenir. 

Buharlaştırma ekseriya, sıcak su banyosu hizmetini gören bir kay-
nar su kabının üzerinde küçük bir kapsül veya bir pota içersinde, etrafı-
na sıçramayı önlemek için hafif ve küçük âlevde çözeltinin dikkatli ve 
ihtiyatlı ısıtılması ile yapılır. 

Yarımikro analizin muvaffakiyeti için temizlik zaruridir. Sıvı ve 
sulp maddelerin kirlenmesini önlemek için büyük bir ihtimam gösteril-
melidir. Çalışma masasını bir havlu veya bezle örtmek iyi bir usuldür. 
Temiz damlalıklar, baget ve spatüller için birer temiz su kabında muha-
faza etmek çok faydalıdır. 

Çözünme Kaideleri 

Bir maddenin su içindde çözünürlüğü analizde önemli bir problem 
olduğundan aşağıdaki çözünürlük kaidelerinin iyice bilinmesi icap eder. 

(Yalnız bu kısa çözünürlük kaideleri tam değildir. Daha az önemli 
metal bileşiklerinin veya valans bileşiklerin düşünceleri kaidelerin art-
masını icap ettirir. Örneğin birinci çözünürlük kaidesine şöyle bir ilâve 
nota ihtiyaç vardır. Tallium, altın, ve bakır alaşımla suda çözünmezler. 
SnCl4, BiCh veya SbCh gibi tuzlar suda öyle kolay hidroliz olurlar ki on-
ları asit çözelti içinde tutmak icap eder. 

BiCh + H20 BiOCİ + 2 HCİ 

1 — Bütün klorürler, bromürler ve iyodürler suda çözünürler. Yal-
nız kurşun, gümüş ve 1 değerlikli civa klorürle civa II iyodür suda çözün-
mezler. 

Kaynatılmak suretiyle kurşun klorür sıcak suda gayet az çözünür. 

2 — Bütün nitratlar, nitritler, kloratlar ve asetatlar hepsi suda çö-
zünürler. 

3 — Potassium, sodium ve amonyumun anyonlarla yaptığı tuzlar su-
da çözünürler. 

Yalnız K2PtCl6, (NH4)2PtCl6, KHC4H406, K3Co(N02)«, Na2SiF6 ve 
NaSB(OH)6 bileşikleri gayet az çözünürler. 
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4 -r- Hemen hemen bütün oksit ve hidroksitler suda çözünmezler. 
Yalnız alkali metallerin oksit ve hidroksitler ile barium, kalsium, stron-
sium gibi toprak alkalisi metallerinin oksit ve hidroksitleri çözünürler. 

5 — Alkali ve toprak alkalisi metallerinin sülfürleri dışında bütün 
metallerin sülfürleri suda çözünmezler. 

6 — Barium, stronsium ve kurşunun sülfatları suda ve asitlerde çö-
zünmezler. Kalsium sülfat suda az çözünür. Buna mukabil diğer metal-
lerin sülfatları suda çözünürler. 

7 — Alkali metallerinki hariç diğer metallerin bütün karbonatları, 
fosfatları, boratları, oksalatları, bromatları, arsenatları, arsenitleri, fer-
rosiyanürleri ve ferrisiyanürleri suda çözünmezler veya az çözünürler. 
Buna karşılık seyreltik asitlerde hemen çözünürler. 

8 — Alkali metallerin silikatları dışında bütün metallerin silikatları 
suda çözünmezler. 

9 — Alkali metallerin iki değerlikli civanın siyanürleri hariç diğer 
metallerin siyanürle teşkil ettikleri bileşikler suda çözünmezler. 
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LABORATUVAR ÇALIŞMA KURALLÂRİ 

Yarımikro kalitatif analizde laboratuvar çalışması için hazırlanmış 
kurallar bir cetvel halinde aşağıda özetlenmiştir. 

A — Özel âletlerin hazırlanması 

B — Laboratuvar tekniğinde ilk deneyler 

C — Anyonlar için deneyler 

1 — Sülfat asidi muamelesi 

2 — Gurup deneyleri 

3 — Belirtme deneyleri (Özel deneyler) 

D — Bilinmeyen anyonların analizi 

E — Gurup ayırmalarında ilk deneyler 

F — Guruplarla katyonların analizi 

1 — Gurup I Gümüş gurubu 

a — İlk deneyler (Basit deneyler) 

b — Bilinen çözeltinin analizi 

c — Bilinmeyen çözeltinin analizi 

2 — Gurup II Bakır - arsenik gurubu 

a — ilk deneyler 

b — Bilinen çözeltinin analizi 

c — Bilinmeyen çözeltinin analizi 

3 — Grup III aleminium Demir nikel gurubu 

a — İlk deneyler 

b — Bilinen çözeltinin analizi 

c — Bilinmeyen çözeltinin analizi 
• 

8 5 



4 — Gurup IV Barium gurubu 

a — ilk deneyler 
b — Bilinen çözeltinin analizi 

5 — Gurup V Alkali gurubu 

a — Bilinen çözeltinin analizi 

b — Gurup IV ve V için bilinmeyen çözeltinin analizi 

G — Genel olarak bilinmeyenlerin analizi (Bütün katyonlar) 

H — Bilinmeyen bir karışımın analizi 

I — Katyon ve anyon için tek tuzların analizi 

J — Katyon ve anyonlar için tuz karışımının analizi 
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ÖZEL ALETLERİN HAZIRLANMASI 

Piset : 

Piset için 250 ml. lik balon kullanılır. (Şekil : 3). Birçok nevileri ol-
makla beraber yine laboratuvarlarda klâsik şekli tercih edilir. 

Plâstikten yapılmış olanlarının yanında puarlı olanları da vardır. 

Bagetler ve Spatüller : 

Çapı 3 mm. olan bir cam çubuktan 25 cm. uzunluğunda 4 adet kesi-
lerek hazırlanır. Cam çubuklar tam ortalarından yumuşayıncaya kadar 
ısıtılır. Alevden uzaklaştırılarak iki yana bir doğru üzerinde çapı 1 mm. 
oluncaya kadar çekilir ve kesilir. İnce uçlarında küçük bir top oluncaya 

kadar hafifçe ısıtılır. Diğer ucu kuvvetlice ısıtılarak genişbir top teşek-
kül edinceye kadar ısıtılır. Böyle bir baş teşekkül edince amyantlı bir 
tel kafes üzerine bastırılarak yayvanlaştırılır. (Şekil : 4). Bunlar küçük 
deney tüplerindeki çözeltilerin karıştırılmasında kullanılır. 

87 



Ş E K İ L , : 4 

Yine aynı çapta cam çubuktan 4 adet 15 cm. uzunluğunda kesilir. 
Çubuğun bir ucu küçük bir top teşekkül edinceye kadar ısıtılır. Alevden 
çekildikten sonra bir metal maşa ile veya iki metal levha arasında sıkış-
tırılarak yassılaştırılır. Yassılaştırılan kısım küçük deney tüplerinin di-
bine kadar girecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Çubuğun diğer 
ucuna bir tıpa veya bir lâstik boru takılır. 

Pipetler : 

Santrifüj lenmeden sonra küçük deney tüpündeki çökelti üzerindeki 
sıvıyı çekmek için kullanılır ve hazırlanır. En az iki pipet hazırlamalıdır. 
Pipetler (Şekil : 5) ilâç damlalıkları gibi olmalıdır. Yalnız küçük çaplı de-
ney tüplerine daha kolay girebilmesi için ince ve küçük uçları 5 cm. ka-
dar uzun olmalıdır. 

Ş E K İ L : 5 

Alev Deneyleri İçin Platin Tel : 

5 - 6 cm. uzunluğunda bir plâtin tel (Şekil : 6) da görüldüğü gibi bir 
bagete tutturulur. Alev deneyleri için kullanılır. 

Ş E K İ L : s 

Alev Denemesi 

Alev deneylerinde, denenecek madde ya katı veya derişik çözelti ol-
malıdır. Eğer bir çözelti denenecekse kuruyuncaya kadar buharlaştırılır 
ve geri kalan madde bir damla derişik HC1 de ıslatılır. 

Plâtin tel kızıl dereceye kadar ısıtılır, ve maddeden bir miktar tele 
yapışacak şekilde katı maddeye dokundurulur. Plâtin tekrar aleve tutu-
lur. Bu halde husule gelen alevin rengi ile maddeler teşhis edilir. 
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Pratikler arttırılmak suretiyle katı NaCİ, BaCl2, SrCl2 ve CaCl2 üze-
rinde alev denemeleri yapılır. 

Yalnızca her deneyden önce plâtin tel bir saat camındaki derişik 
HClye batırılıp temizlenmesi için ısıtılır. Isıtma deneyin verdiği renk 
kayboluncaya kadar devam edilir. 

Boraks İncisinin Hazırlanması 

Yukarda hazırlanması anlatılan plâtin telin ucu 2 - 3 mm. çapında 
olacak şekilde bir daire şeklinde kıvrılır. Plâtin tel kızıl dereceye kadar 
ısıtılır ve hemen toz halindeki boraks içine batırılır. Tekrar alevde bo-
raks renksiz bir inci haline gelinceye kadar dikkatlice ve yavaş yavaş 
ısıtılır. 

Boraks İncisi 

Deneyi : 

Boraks incisi deneyi yapılırken, inci teşekkül ettikten sonra sertle-
şinceye kadar ısıtılır. Sonra denenecek maddenin küçük bir miktarına 
(Bir iğne başının 1/10 u kadar) değdirilir. Tekrar yükseltgen alevde 
(Alevin iç mavi kesiminin üst kısmında) ısıtılır. Soğuyunca maddenin 
cinsine göre boraks incisi renklenir. Deneyde maddenin çok kullanılması 
zararlıdır. Çünkü maddenin fazlasında boraks incisi siyah ve kesif bir 
görüntü verir. 

Pratik arttırılması için Co(N03)2, Ni(N03)2 ve FeCl3 numuneleri üze-
rinde denemeler yapılır. 
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LABORATUVAR TEKNİĞİ ÜZERİNDE İLK DENEYLER 
LABORATUVAR TEKNİĞİ 

Deneylerin belli başlı gayeleri şunlardır. 

1 — Santrifüjün kullanılışını kolaylaştırmak ve santrifüjün bakımı 
2 — Küçük çökeltileri yıkama ve reaksiyon tekniğine alışmak 
3 — Yapılan işleri değerlendirmek 

Bir örnekle açıklayalım. 

Deney tüpüne 1 damla Hg2+ nın deney çözeltisi ile 1 damla Ba+2 mun 
çözeltisinden konur .Buna 10 damla su ilâve edilir ve çözelti ile karıştırı-
lır. 2 damla seyreltik HCİ (1 M) damlatılır. Bu halde civa II klorür çö-
ker. Tüp çalkalanır veya hazırlanan bagetle karıştırılır. Karışım tüpü su 
ihtiva eden başka bir tüple dengelendikten sonra santrifüjlenir. 15-20 
saniye çökeleği tam olarak çöktürmek için yeterlidir. Çökeleğin tam ol-
duğunun kontrolünü denemek için çökeltinin üstündeki sıvıya 1 damla 
seyreltik HCİ ilâve etmek mümküntür. 

Çökmeden sonra tüpteki çökelek üstündeki sıvı pipetle çekilir. Çe-
kilen çözelti bir deney tüpüne konur. Seyreltik NH4OH ile nötrleştirilir. 
Nötrleştirilen çözeltiye bir damla K2Cr207 çözeltisinden damlatılır. Te-
şekkül eden sarı çökelek BaCr04 dır. Bu bize baryum iyonunun santri-
füjden sonra çözeltide kaldığını göstermektedir. Çökelti santrifüjlenir. 
Yıkanır. Yıkama suyunda Ba2+ kalıp kalmadığı K2Cr04 ile kontrol edilir. 
Ba2+ iyonları gidinceye kadar yıkanma ve kontrole devam edilir. 

(a) — Özel deftere Ba2+ iyonunun bertaraf edilmesi için yıkama sa-
yısı yazılır. 

b — Deneyin her safhasına ait iyonik denklemler özel deftere yazı-
lır). 

Tio Asetamidin H2S in Bir Kaynağı Olarak Kullanılması 

Çözünmeyen sülfürlerin teşekkülü katyon analizinin büyük bir kıs-
mı için esastır. 

Katyonların sülfür halinde çökelmesi için sülfür iyonlarının kaynağı 
H2S olup tioasetamidden kolaylıkla elde edilir. 
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Tioasetamid 70° - 90° C suda çabuk ve kolay hidrolize uğrar. Bunun-
la birlikte oda sıcaklığında sulu çözeltilerine nisbeten stabildir. 

CH3CSNH2 -i- 2H20 CH3COONH4 + H2S f 

% 8 lik bir tioasetamid çözeltisi bu maksat için hazırlanır. Kalitatif 
yarımikro analizler için H2S ye ihtiyaç hissedilince bir deney tüpündeki 
katyon çözeltisine % 8 lik tioasetamidden 6 damla ilâve edilir. 5 dakika 
kaynar su banyosunda tutulursa (Lüzum hissedilirse bir iki dakika su 
banyosu ısıtılır), tatmin edici sonuçlar alınır. 

Numune çözeltisine tioasetamid çözeltisi ilâve edilirken karışmanın 
tam olması için cam bagetle karıştırılır. Reaksiyonda teşekkül eden 
amonyum asetatın çökeltinin oturmasında bazı durumlarda yardımı 
vardır. 

Küçük deney tüplerine sıra ile Cu2+, As ,+, Sb !+ , Zn2+, Mn2+, Ca2+, 
K + un deney çözeltilerinden 1 er ml. konur. Her tüpe 1 ml. su ve 5 damla 
1 M HCİ ilâve edilir. Tüplere 6 damla tioasetamid çözeltisinden damla-
tılır. Yukarda açıklandığı gibi tüpler kaynar su banyosuna yerleştirilir. 
Bir müddet sonra çözeltiler H2S le doyurulmuştur. 

Çökelti teşekkül etmeyen, katyon ihtiva eden deney tüplerine ortam 
bazik oluncaya kadar damla damla NH4OH ilâve edilir. 

a — Bazik ortamda sülfür halinde çöken katyonlar özel deftere ya-
zılır. 

b — Ayrıca çöken sülfürlerin renkleri de özel deftere yazılır. 

c — Bu denemelerden hangi iki katyon suda çözünmeyen sülfür 
teşkil eder. 

Bu denemelerden şu sonuçlar çıkarılır. 

I — Bazı katyonlar asitli ortamda sülfürler halinde çökerler. 

II — Bir kısım katyonlar sülfürlerle bazik ortamda teşekkül ederler. 

III — Geri kalan katyonların sülfürleri de nötral ve sulu ortamda 
husule gelir. 

Bu sonuçlar bilinmeyen bir katyon çözeltisine uygulanır. 

Yine böyle bir deneme üç ortamda yapılabilir. 
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H2s nin Ekle Edilme Metottan 

Kimya laboratuvarlarında kalitatif analiz için H2S aşağıdaki yollar-
dan elde edilir. 

a — Eğer gaz (H2S) umumi bir yerden elde ediliyorsa silindirler 
içinden alınabilir ve merkezi basınç depolarından veya münferit basınç 
kontrol vanalarından deney başlıklarına nakledilir. 

b — FeS kullanmak suretiyle kip cihazlarından istifade edilmek 
üzere temin edilir. 

c — Bir deney tüpünde hafifçe ısıtılmış kükürt, parafin ve asbest 
karışımından H2S elde edilir. Bundan aksiyon sıcaklık uzaklaştırılınca 
H2S kesilir. Böylece tüp küçük miktarda H2S elde etmek için defalarca 
kullanılabilir. Bu şekilde bir karışımla doldurulmuş küçük şişeler satın 
alınabilir. (Bunlara Aitch tu Ess denir). Bu karışımlarla doldurulmuş 
şişelerden H2S in elde edilmesi için fasılalı ısıtmak icap eder. Bundan 
elde edilen H2S ise cam borularla deney çözeltilerine gönderilir. 

Esasen bunların kullanılış şekli şişeler üzerinde yazılıdır. Bilhassa 
(Aitch tu Ess) yarımikro kalitatif analiz için kullanmada en iyi tavsiye 
edilen H2S kaynağıdır. 

Dikkat : 

Kükürt ve parafinin buharlaşması için çok kuvvetli ısıtmaya lüzum 
yoktur. 

Isıtma durdurulur durdurulmaz deney çözeltisi o anda uzaklaştırıl-
malıdır. 

Yukarda H2S hazırlanması ve kullanılması hakkında çeşitli metod-
lardan bahsedilmişse de bunlar içinde esasını önceden izah ettiğimiz tio-
asetamid metodu yarımikro kalitatif analiz için en uygun metod olarak 
belirtmemiz yerinde olur. 

Isıtma Tekniği 

Bazı reaksiyonlar çabuk veya tamam olabilmesi için ısıtılmaya ihti-
yaç göster i ler . 

Isıtma doğrudan doğruya alev üzerinde veya su banyosunda yapıl-
mak üzere iki kısımdır. 
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Alev Üzerinde Isıtma : 

Bu şekil ısıtma 3 tarzda yapılır, 

a — Hafif ısıtma (Şekil : 7) 

b — Orta derecede ısıtma (Şekil : 8) 

c — Kuvvetli ısıtma (Şekil : 9) 

Ş E K İ L : 7 Ş E K İ L : 8 Ş E K İ L : 9 
Su Banyosunda Isıtma : 

Şekillerde tekniği gösterilmiş alevde ısıtma tarzları reaksiyon cinsi-
ne göre kullanılır. Zaten deneylerde hangi şekilde ısıtma icap ediyorsa 
bildirilmiştir. 

Bu şekil ısıtma için özel surette yapılmış su banyoları vardır. Bunlar 
daha ziyade Makro analizlerde, endüstriyel analizlerde kullanılmaktadır. 

Bu ısıtma tarzı her halde 100°C dan yukarı ısıtma istenmeyen reaksi-
yonlara uygulanır. (Şekil : 10) ve (Şekil : 11) 
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Yarımikro kalitatif analizlerde daha ziyade (Şekil : 10 ve 11) de görü-
len tarzda hazırlanan tertipler kullanılır. Kalitatif analiz çalışmalarda 
oturtma karıştırma gibi işlemler aşağıda (Şekil : 12) de oturtma, (Şe-
kil : 13) de oturan maddeyi bir bagetle karıştırma, (Şekil : 14) de, oturan 
bir madde üzerine bir cam çubukla reaktif ilâve etme ve (Şekil: 15) de 
sürtme ile yeni bir çökeleğin teşekkülü gösterilmiştir. Bu işlemler şekil-
lerde görülen tarzda yapılmalıdır. 

Yarı mikro kalitatif analizde tüp fıçıları, çeşitli damlalıklar, tüpler, 
santrifüj tüpleri, damlalıklı şişeler. Eslenmayerler. Poselen renk tabla-
sı gibi özel aykıtlarda kullanılır ki bunlar da toplu olarak (Şe-
kil : 16) da verilmiştir. 
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Bu aygıtlardan başka öğretim üye ve asistanların söyleyecekleri mal-
zemeleri de bulundurmak yerinde olur. 

Bunlar özellikle makro analizlerde kullanılan büyük tüpler, üç ayak, 
amyantlı tel kafes; sıcak ve soğuk su pisetleri, sporlar, halkaları, bun-
zen bekleri gibi aygıtlar masanın bir tarafında hazır bulundurulmalıdır. 
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ANYONLAR VE ANALİZLERİNE GİRİŞ 

Negatif yüklü iyonlara, alaşım iyonları gibi tek atomlu veya sülfat 
ve nitrit iyonları gibi redikaller halinde olsun, elektrolizde anotta top-
lanmalarından dolayı, anyon denir. Aynı şekilde pozitif yüklü iyonlara 
da katyon denir, çünkü elektrolizde katotta veya negatif kutupta topla-
nırlar. 

Buna göre bir numunenin analizi pratik ve teorik bakımdan ıKi bö-
lümde yapılır. 

I — Anyonların analizi 

II — Katyonların analizi 

Önce anyonların analizi yapılır. Bunun iki sebebi vardır. 

a — Genel ve denel kimyada anyonlar hakkında yeterli bilgi alın-
dığı gibi bunlara ait birçok deneyler yapılmıştır. Bunların yar-
dımı ile anyonlar daha kolay aranır. 

b — Anyonların analizinde yapılacak deneyler daha kolay olması, 
müstakil olması ve diğer deneylerle karışmamasıdır. 

Anyonların ayrılması ve teşhisi için sistamatik bir deney serisi ya-
pılabilirse de, böyle bir deney serisi sıkıcı ve zaman alıcıdır. 

Genel olarak anyonlar çabuk ve kolay yapılabilen belirtme reaksi-
yonlarına uyarlar. 

Anyon ve katyonları bir arada aramaya alıştıktan sonra, ilerde de 
açıklanacağı üzere, bazı anyonların ayrılması katyon analizine tesir ede-
bileceğinden, önce katyonları aramak ekseriya avantajlıdır. 

Bütün anyonların analizi oldukça uzun zaman alacağı göz önünde bu-
lundurularak aşağıdaki anyonlar üzerinde çalışma yapılacaktır. 

Sülfat SO42- Arsenat 1 
Fosfat 

ASO43- İyodür 1 -
Sülfit SO,2~ 

Arsenat 1 
Fosfat PO43- Sülfür s 2 -

Karbonat C0, ? - Klorür c ı - Nitrat n o 3 -
Borat BO33- Bromür Br1" Nitrit N 0 2 -
Kromat Cr0 4

2 - Asetat c 2 h 3 o 2 -
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Genellikle anyonların analizinde aşağıda verilen belirtme reaksiyon-
ları uygulanır. 

I — (Katı) numune üzerine derişik sülfat asidi dökülmesi 

II — Numunenin bir çözeltisi üzerinde çözünürlük grubu deneyleri. 

III — Anyonlar için özel ve tek deneyler 

Bu deneylere ünsiyet peyda edebilmek için, yukarda verilen anyon-
ların sodium tuzlarında faydalanmak yerinde olur. (Yalnız ZnS ve CaS 
sodium tuzlarına tercih edilmelidir.) 

Bilinmeyen analize başlamadan önce bilinen anyonların sodium tuz-
larına yukardaki üç deney tatbik edilir. (Eğer arzu edilirse gurup deney-
leri ve anyonların bazı özel deneyleri için anyonların tuzlarının çözelti-
leri hazırlanır ve bu çözeltilere uygulanır) 
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DERİŞİK SÜLFAT ASİDİNİN 
TUZLAR ÜZERİNDE ETKİSİ 

Bir bileşiğin asit redikalinin karekterini açıklayan bilgi, bilinmeyen 
bileşiğin anyonunu (Asid redikalini) husule getiren, yüksek kaynama 
noktasına sahip diğer bir asit (Örneğin derişik sülfat veya fosfat asidle-
rinden biri) ile kaynatılmakla mümkündür. Böylece bileşiğin asit redika-
li (Yani anyonu) ayrılabilir, okside edebilir, veya renk ve kokusu ile teş-
his edilebilen bir gaz teşekkül edebilir. 

Bu deneme için küçük bir miktar l a t ı madde (0,1 gr. veya daha az) 
kullanılabilir. 

Böyle bir deney yapılırken şu hususlara dikkat edilmesi önemlidir. 

a — Deney esnasında teşekkül eden gazın diğer gazlarla veya kimyasal 
maddelerle karışmasının önlenmesi 

b — Isıtma anında sıcak tüpün ağzının arkadaşlarınıza karşı tutul-
maması 

c — Sıcak ve derişik sülfat asidi çok tahrip edicidir. Bunun aşağıda an-
latılacak deneyde yapılacak işlemlerde verilen ihtarlara dikkat 
edilmeli 

d — Kullanılacak malzeme verilen miktarlardan fazla alınmamasına 
bilhassa gayret gösterilmesi 

Yukarda verilen anyonların sodium tuzlarına aşağıdaki deney ayrı 
ayrı tatbik edilir ve Tablo I de sonuçlar gözlenir. 

T A B L O : 1 

DERİŞİK SÜLFAT ASİDİNİN 

NUMUNE ÜZERİNE ETKİSİ 

0,1 gr. kadar katı numune (Spatülün 0,4 cm. lik ucunda topla-
nacak kadar) küçük bir deney tüpüne konur ve birkaç damla deri-
şik sülfat asidi ile yavaşça ısıtılır. Kaynatılır. 
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Bu halde numunede bulunması muhtemel anyonlar kendileri 
aşağıda gösterilen özellikleri ile belirtilirler. 

DENEYİN SONUCU BULUNMASI MUHTEMEL 
ANYON 

Değişiklik yok Sülfat, fosfat, borat arsenat 
Keskin sirke veya asetik asit kokusu Asetat 
Köpürme ve S02 nin keskin kokusu, 
kabarma (Katı sülfit soğuk seyrel 
tik HC1 ile de S02 çıkarır) 

Sülfit 

Çürük yumurta kokusu, H2S, S ve 
belki S02 

Sülfür (iyodür) 

Kahverengimsi buhar, bromun ka-
rakteristik kokusu ve rengi 

Bromür (nitrit) 

Siyah katı, menekşe buhar, H2S 
kokusu 

îyodür 

N02 nin kahverengi buharı (soğuk-
ta) 

Nitrit (bromür) 

Nitrit asit, yüksek ısıtmada buhar-
laşma 

Nitrat 

Asitte veya tüpte biraz pislik 
varsa, beyaz bir arkalıkta küçük 
kahverengi N02 teşhis edilebilir. 
Aksi halde, HNO3 deney küpünün 
serin, yukarı kısımlarında renksiz 
dumanlar toplanır. Tüpün ağzına 
Cu parçacıkları koyup, ısıtmakla, 
VHNO3 buharlaştırılırken, kahveren-
gi N02 teşekkülü ve bazı yeşil Cu 
(N03)2 ile Cu üzerinde karakteris-
tik tesirini gösterir. 

1 

\ 

Sandan turuncu ve kırmızı renge 
kadar 

Kromat 

Kabarma, HC1 nin keskin kokusu Klorür 
Kuvvetli kabarma, kokusuz, renk-
siz, gaz 

Karbonat 
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Özel deftere sülfat asidinin bu tuzlar üzerindeki reaksiyonları için 
dengelenmiş denklemler yazılır. Yalnız bu deftere aşağıda gösterilen ced-
vel gibi hazırlanmış bir cetvele çizilerek sonuçlar yazılır. 

Aııyon 
Sülfat gurubu 
(Çözünmeyen 

barium gurubu) 

Alaşım gurubu 
(Çözünmeyen Ag 

tuzu gurubu 

Nitrat gurubu 
(Çözünen gurup) 

Sülfat 
Borat 
Fosfat 
Klorür 
Bromür 
Arsenat 
Sülfit « 
Karbonat t 
Sülfür 
İyodür 
Nitrit 
Nitrat j 
Asetat 1 

Kromat 
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ÇÖZÜNÜRLÜK GRUBU DENEYLERİ 

Anyonları çözünürlük bakımından üç guruba ayırmak mümkündür. 

Grup I 

Sülfat gurubu: SO/~, C03
2-, Cr04

2-, AsOf~, SO32- ve BOj5" 

Gurup II 

Alaşım gurubu: Cl—, Br~, I - ve S 2 -

Gurup III 

Nitrat gurubu: N 0 ~ , N O " , C2H302~ 

Anyonlarm bu üç guruba ayrılması şu sebeplerden ileri gelmektedir. 

1 — Çözeltilerde yalnız I. gurup anyonları Ba2+ ile çökerler. 

2 — HN03 li çözeltilerinde II. gurup anyonları Ag+ ile çökerler 
Buna göre I. gurubun reakt if iNH 4 OH li ortamda BaCl2 çözeltisidir 

ve II. gurubun gurup reaktifi HN03 li ortamda AgN03 çözeltisidir. 

3 — III. gurubu teşkil eden anyonların bütün tuzları kolay çözündükle-
rinden III . gurup için bir reaktif yoktur. 

Yukarda verilen anyonların sodium tuzlarının 1 ml. lik sulu çözel-
tileri hazırlanır veya anyon tuzların birkaç kristali veyahut bir kibrit 
çöpünün başı kadar 1 ml. suda çözülür. Bazı özel deneylerin derişik çö-
zeltilerde cereyan edebilmesi, gurup deneylerini ve özel deneyleri yapar-
ken kullanılacak çözeltilerin büyük konsantrasyonda hazırlanması icap 
eder. Deney 2 bunun için her çeşit konsantra çözeltilere tatbik edilir. 

T A B L O : n 

Anyonlar İçin Gurup Deneyleri 

Sülfat gurubu: 5 damla hazırlanmış çözeltiye bazik oluncaya kadar 
seyreltik NH4OH (1), sonra da 2 damla BaCl2 çözel-

tisinden ilâve edilir. Çökelti teşekkülü bu gurup iyonlarının mev-
cudiyetini belirtir. Hemen çökelek teşekkül etmezse Barium borat 
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yavaş teşekkül ettiğinden, birkaç dakika bekletilir, (2). Teşekkül 
edecek çözelti asidik oluncaya kadar damla damla ve yavaş yavaş 
HC1 ilâve edilirse bu halde çökelek tam çözünürse SO42"- yoktur. 
Aksi olursa yani tam çözünmezse S0 4

2 - vardır. 

Alaşım gurubu: 5 damla hazırlanmış çözeltiye 5 damla kadar sey-
reltik HN03 ilâve edilir. (3) ve ısıtılarak 1 damla 

AgNOj çözeltisinden damlatılır. Çökelek teşekkülü bu gurup iyonla-
rını belirtir. (Eğer sülfit varsa gümüş sülfit çökebilir.) Ag2S03 te-
şekkül ederse HN03 ısıtılmasında S02 halinde çıkar. 

Nitrat gurubu: Yukardaki çökelekler teşekkül etmemişse bu gurup 
anyonları mevcuttur. 

Notlar : 

1 — Çözelti nötral veya bazik olmalıdır, çünkü sülfat gurubunun bar-
yum tuzları asit çözeltilerde çözünürler ve çökelek husule gelmez. 

2 — Çökeleğin yokluğu boratın kat'i surette mevcut olmadığına delil 
değildir. Daima borat için özel deneyler yapılmalıdır. 

3 — Eğer çözelti HN03 ile asidik yapılmamışsa, gurup I in bazı anyon-
ları (Eğer varsa) gümüş tuzları halinde çökerler. 

Deney 2 ye göre çözünürlük gurubu deneylerinde elde edilen ve çö-
keltiler tarafından belirtilen sonuçları yukarda verilmiş cedvele benzer 
bir cedvelde doğru guruba X işareti koyarak işaretlenir. 
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ANYONLAR İÇİN TANIMA DENEYLERİ 

Anyonlar için hazırlanmış bir numunede ilk deneyler (ki bunlar eğer 
numune katı ise H2SO4 ile muamelesi ve deney 2 ye göre gurup ayırma-
ları) yapılır. 

Bu deney esnasında tesbit edilemiyen anyonlar içinde özel veya tek 
deneyler yapılmalıdır. 

Her anyon için verilen deneylerin dışında bazı anyonlar içinde 3 nu-
maralı deneyden de istifade edilmelidir. 

V Sülfat: 

BaS04 HCİ de çözünmeyen Barium tuzudur. Bunun için numune çö-
zeltisine önce HCİ ilâve edilir ve BaCl2 çözeltisinden damlatılırsa (eğer 
S042- numunede mevcutsa) BaS04 beyaz olarak çöker. 

Ba2+ + SO42- BaS04 j Beyaz 

Arsenat: 

Verilen numunede As04
3— mevcutsa böyle bir çözeltiye H2S sevk 

edildiği zaman AS2O5 teşekkülünden ötürü A s O ^ katyon halinde katyon-
lar gurubuna aktarılır. 

2 ASÜ43- + 6 H+ + 5 H2S 8 H20 + As2S5 

Bunun önlemek maksadiyle As043— için özel deney olarak AsO-t3- anyonu-
nu mağnezya karışımını (MgCl2. NH4OH, NH4Cİ) ihtiva eden bir çözel-
tiden beyaz billuru MgNH4. ASO4 in çökmesini sağlamaktır. 

Mg2* + NH4+ + ASO43- MgNH4As04 Beyaz 

P043- mağnezya karışımı ile buna benzer (MgNH4P04) beyaz çökelek 
verdiğinden çökeleğin MgNH4As04 veya MgNH4P04 olduğunu tefrik et-
mek icap eder. 
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Bunun içinde çökelek asetik asit ve gümüş nitrat çözeltisi ile mua-
mele edilir. Eğer arsenat iyonları varsa gümüş arsenattan ibaret çukula-
ta renginde bir çökelek husule gelir. 

f 

AsCV- + 3 Ag+ Ag3As04 çukulata rengi 

Bununla birlikte AsCV- yok P04'— varsa bu Ag+ le sarı bir çökelek hu-
sule gelir. 

PÖ43- + Ag+ Ag3P04 Sarı 

ıJ-Fosfat : 

Fosfat iyonlarını taşıyan bir çözeltiye amonyum molibdat ve nitrat 
asidi ilâve edilirse amonyum fosfomolibdattan ibaret kanarya sarısı bir 
çökelek husule gelir. 

P04 '~ + 12 (NH4)2Mo04 + 21 HNO3 + 3 H+ 21 NH4N03 + 

12 H20 + (NH4)3P04 12 Mo03 Sarı 

Arsenat anyonu da aynı reaktifle sarı renkte amonyum arsenomolibdat 
çökeleği vermektedir. Bunun için bu reaktifle fosfat ararken As04

3— i 
H2S ile As2S5 şeklinde reaksiyon ortamından uzaklaştırılır ve sonra fos-
fat aranır. 

Borat: 

Numune çözeltisinde borat varsa buna derişik sülfat asidi ile metil 
alkol ilâve edilirse metil borat teşekkül eder. Bu da yakılırsa yeşil ren-
gi ile alevi boyar. 

Na2B407 + H2S04 + 6 H20 - » Na2S04 + 4 H3B03 

H'B03 + 3 CH3OH (CH3)3B03 + 3 H20 

2 (CH3)3B03 + 9 0 ı - > 6 C02 + B203 + 9 H20 

Dikkat : Metil alkol ve metil borat buharlarını teneffüs etmekten sakı-
nınız. 

Kromat: 

Numunede Cr04
2 - iyonu mevcutsa genellikle krom katyon analizinde 

bulunur. 
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Kıomat sarıdır. Bu renk kromatin çok kere kolayca tanınmasına 
yardım eder. Bu iyon için özel deney asetik asitli bir ortamda Ba2+ ile 
sarı renkte BaCr04 çökmesiyle belirtilir. 

Ba2+ + Cr04
2— -*BaCr04 j Sarı 

Kromatlar asitli çözeltilerde turuncu renkte bikromatlara dönerler. 

2 Cr04
2~ + H+ Cr207

2- + H20 

Eğer birkaç damla (H202) hidrojen peroksit ve eter seyreltik ve hafif 
asitli kromat çözeltisi ile çalkalanırsa, eter tabakasında mavi bir renk 
teşekkül eder. 

Bu mavi renk genellikle perkromik asidin teşekkülündendir. 

Sülfit : 

Sülfit anyonun tanınması umumiyetle S0 4
2 - anyonuna yükseltgen-

me prensibine dayanır. Bunun içinde H202 den istifade edilir. S0 4
2 - an-

yonunun teşekkülünden HCİ lü çözeltisinde BaS04 halinde çöktürmekle 
ispatlanır. 

SO32- + H202 so 4
2 - + H20 

S04
2- + Ba2+ -» BaS04 j Beyaz 

Eğer sülfat iyonu mevcutsa, H202 ilâve edilmeden önce S0 4
2 - anyonları 

BaS04 halinde çöktürülerek ortamdan uzaklaştırılır. 

Bundan başka, katı sülfit seyreltik HCİ ile ısıtılırsa S02 gazı çıkar. 
Bu da keskin ve tahriş edici kokusu ile kendisini belirtir. 

Karbonat : 

Katı karbonatlara HCİ ilâve edildiğinde kokusuz ve renksiz C02 ve-
rerek kabarırlar. Bu kabarmalar karbonatın varlığının güzel bir ifade-
sidir. Bununla beraber sülfürler ve sülfitlerde HCİ ile kabardıklarından, 
bu iyi bir belirtme reaksiyonu değildir. 

Karbonat anyonunu belirtmek için, HCİ ilâvesinde çıkan gaz Ba 
(OH)2 veya Ca (OH)2 de sevk edilirse beyaz renkte CaC03 veya BaCOj 
çökeltisi verir. (Çıkan C02 bagetin ucunda damla halinde bulunan barit 
suyunu veya kireç suyunu bulandırır.) 
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C03
2- + 2 H+ C02 + H20 

C02 + Ba(OH)2 H20 + BaC03 J, Beyaz 

S02 baryum hidroksit ile beyaz BaS03 de verdiğinden, karbonat arama-
dan önce sülfit (S0 3

2 - ) iyonları ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

Bu maksat için sodium peroksit veya hidrojen peroksit kullanılır. 
Bu halde (S0 3

2 - ) sülfit anyonu (S0 4
2 - ) sülfat anyonuna yükseltgenir. 

7 S03
2- + 2 Na202 + 2 H20 -> 2 S04

2~ + 4 Na+ + 4 OH~ 

Sülfiir : 

Sülfür iyonlarını H2S haline getirmekle tanımak mümkündür. Te-
şekkül eden H2S bir kurşun asetat veya kurşun nitrat çözeltisine gönde-
rildiğinde siyah renkte PbS husule gelir. 

S 2 - + 2 H+ —> SH2 1 . 

H2S + Pb2+ 2 H+ + PbS l Siyah 

^ Klörür,j Brömür ve lyödtir 

Bu anyonlar nitrik asitli bir ortamda gümüş nitratla gamüş alaşım 
tuzlarını çöktürür. Teşekkül eden bu gümüş tuzlarının renkleri (AgCİ 
beyaz, AgBr açık sarı, Agl sarı) belli olmasına rağmen bu çökelekleri 
teyid edici deneylerin yapılması daima lüzumludur. Bromür ve iyodür 
anyonları elementel klorla serbest elementel Brom ve iyot vermek sure-
tiyle yer değiştirme reaksiyonlarından istif ad edilerek teşhis edilirler, 
u suretle serbest hale gelen halojenlerin karbon tetra klorür veya karbon 
disülfür gibi çözücüler ilâve etmek suretiyle karakterize edilirler. 

2 B r - + Cl2 Br2 + 2 Cl~ 

2 I - 4 Cl2 I : + 2 C l -

<• Nitrat v-y Nitrit 

Eğer nitrat derişik H2 S04 ile muamele edilir ve sonra dikkatlice ve 
yavaşça demir II sülfat ilâve edilirse, sülfat asidi ve demir II sülfat çö-
zeltisinin birleştiği yerde kahverengi bir halka, demir II nitrozie sülfat 
(FeN0S04) teşekkül eder. 
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Burada önce sülfat asidi nitrattan nitrat asidi teşekkül ettirir ve 
sonra HN03 de demir II sülfat tarafından indirgenerek FeNOSC>4 komp-
leksi husule gelir. 

2 HN03 + 6 FeS04 + 3 H2S04 3 Fe2 (S04)3 + 2 NO + 4 H20 

FeS04 + NO FeN0S04 Demir II Nitrozil Sülfat 

Nitrit deneyi de aynı nitrat deneyi gibi yapılır. Yalnız burada sülfat 
asidi yerine asetik asit kullanılır. Nitrit deneyi, nitrat gibi kahverengi 
bir halka verir. Eğer nitrit ve nitrat ihtiva eden bir ortamda nitratlı veya 
nitritli bir ortamda nitratı belirtmek için başka deneylere baş vurmak 
icap eder. N02~ iyonları yanında N03

— iyonlarını aramak için numune 
üzerine üre ilâve edilir. Seyreltik asidle asitlenirse N02

— bozulur. Bu çö-
zeltide bilinen yol ile N03~ aranır. 

Asetat: 

Asetat bulunan bir numuneye derişik H2S04 ile etil alkol ilâve edi-
lip ısıtılırsa hoş ve çürük elma kokusuyla uçucu bir ester olan etil ase-
tat husule gelir. 

Burada sülfat asidi asetatla reaksiyona girerek birinci basamakta 
asetik asit verir. Husule gelen HC2H302 de etil alkolle reaksiyona iştirâk 
eder ve etil asetat teşekkül eder. 

HC2H302 + C2H5OH -> H20 + C2H5C2H302 Etil asetat 

Karışık bir bilinmeyen numunede asetati nitrat ve potasium iyodür-
lü-iyot çözeltisi ile teşhis etmek mümkün olur. Bu halde bazik bir ase-
tat husule gelerek iyodun etrafını sarar, koyu mavi bir renk husule 
gelir. 

Bu deneylerden başka seyreltik açık sarı renkli FeCl3 çözeltisi ase-
tatla ısıtıldığı zaman kırmızı bir renk teşekkül eder. 

Özel Deneyler Üzerinde İlk Denemeler 

Yukarda verilen bütün anyonlar için aşağıdaki III. Nr.lı tabloya 
göre özel denemeler yapılır. Bu maksat için anyonların katı tuzları veya 
çözeltileri arzuya göre kullanılır. 

Çözeltiler için anyonların küçük bir bezelye kadarı 2 ml. kadar suda 
çözülerek hazırlanır. Reaksiyonların sonuçlarını denklemleriyle birlikte 
özel deftere yazılır. 
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T A B L O : IH 

Anyonlar İçin Özel Deneylerin 
Yapılışı 

1 — Sülfat : 

Numune çözeltisinin 5 damlasına 2 damla 6 M HCİ ve 2 veya 3 
damla BaCh çözeltisinden ilâve edilir. Beyaz çökelek (BaS04) S04

:~ i 
belirtir. 

2 — Arsenat : 

Arsenat, arsenik halinde katyon analizinde teşhis edilebilir. 

5 damla hazırlanmış numune çözeltisine, bazik ortam hasıl olunca-
ya kadar 6 M NH4OH ilâve edilir. Sonra 3—4 damla mağnezya karı-
şımı damlatılır. Eğer kristal beyaz bir çökelek hasıl olursa bu çö-
kelek ya MgNH4P04 veya MgNH4As04 dir. Çökelek santürfüje ko-
nur. İki defa 4 damla su ile yıkanır. Sonra bir damla asetik asit ve 
bir damla gümüş nitrat çözeltisi ilâve edilir. Sarı bir çökelek teşek-
külü (Ag3P04) PÜ43- i gösterir. Çukulata renkli bir çökelek ise 
(Ag3As04) AsCV- in varlığını ispat eder. 

3 — Fosfat : 

Umumiyetle arsenatla karışmaktadır. Arsenat ortamdan uzak-
laştırıldıktan sonra veya arsenat olmadığı tesbit edildikten sonra 
fosfat şöyle aranır. 

5 damla yeni hazırlanmış numune çözeltisine 5 damla seyrel-
tik HNOj ve 5 damla amonyum molibdat çözeltisinden ilâve edilir. 
Birkaç saniye kaynayıncaya kadar ısıtılır ve birkaç dakika bekleti-
lir. Güzel kanarya sarısı bir âökeleğin (NH4)3 P04 (12Mo03) teşek-
külü P04

3 varlığını isbat eder. 

i — Borat : 

Bu deney orijinal numunede aranır. 0,1 gr. katı numune bir 
kapsüle konarak üzerine birkaç damla seyreltik H2S04 damlatılır. 
İyice karıştırılır. Buna 2 veya 3 ml. kadar metil alkol ilâve edilir ve 
ısıtılır. Çıkan buharların kendiliğinden alev alarak yeşil bir renkle 
yanması BOy*- mevcudiyetini gösterir. (Sahife 107 ye bak) 
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5 — Kromat : 

(Kromda umumiyetle katyon analizlerinde aranır). Yeni hazır-
lanmış numune çözeltisinin 5 damlasına bazik oluncaya kadar sey-
reltik NH4OH damlatılır ve sonra da asidik oluncaya kadar derişik 
asetik asit ilâve edilir. Bundan sonra 2 damla BaCl2 çözeltisinden 
damlatılır. Sarı bir çökeleğin teşekkülü (BaCr04) Cr0 4

2 - bulundu-
ğunu ispat eder. Çökeleğin kromattan ileri geldiğini açıklamak için 
çökelek santrifüj edilir. 6 damla su ile iki defa yıkanır. Çökeleğe 
iki damla derişik HN03 ve 10 damla su damlatılır. Sonra 4 veya 5 
damla eter ve 2 damla % 3 lük H202 çözeltisinden ilâve edilir. Tüp 
iyice çalkalanır .Bu halde eter tabakasında mavi bir renk görülür. 
Bu mavi renk CrOt2- e delildir. 

6 — Sülfit : 

Küçük bir deney tüpüne ufak bir miktar katı maddeden konur. 
Buna 5 damla 6 M HCİ ilâve edilerek hafifçe ısıtılır. Kabarma ve 
gaz çıkışı yani S02 in keskin ve ısırıcı kokusu sülfiti belirtir. 
(HCİ nin kokusu S02 kokusu ile karıştırılmamalıdır.). 

Başka bir deneyde sülfit çözeltisine veya küçük miktar katı 
numuneye ortam asidik oluncaya kadar derişik HCİ ilâve edilir. 
Buna 2 damla BaCl2 çözeltisinden damlatılır. Çökelti teşekkül 
ederse santrifüj edilir süzülür ve çökelek (BaS04) atılır. Süzüntü-
ye 4 damla % 3 lük H202 damlatılır. Beyaz bir çökeleğin husule 
gelmesi (S0 3

2 - ) sülfidi ispatlar. 

7 — Karbonat : 

Karbonat aranması orijinal numunede iki şekilde yapılır: 

A — Eğer numunede sülfit mevcut değilse az bir miktar (Kü-
çük bir bezelye kadar) katı madde deney tüpüne konarak birkaç 
damla 6 M HCİ ilâve edilir. Kabarma sonunda çıkan C02 gazı 
Ba(OH)2 e gönderilir. Bunun için plâtin telin ucuna bir ilmik yapı-
lır ve Ba(OH)2 çözeltisine batırılır. Ba(OH)2 l i tel çıkan gaza tutu-
lur. Ba(OH)2 damlasında husule gelen beyaz zar veya damladaki 
bulanıklık C03

2- belirtir. 

B — Eğer verilen maddede sülfit varsa bu halde şöyle çalış-
ma yapılır. Deney tüpünde bulunan katı maddeye eşit miktarda 
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Na202 karıştırılıp birkaç damla H20 ilâve edilir. İyice çalkalanır. 
Ortam asidik oluncaya kadar seyreltik HCİ damlatılır, ve yukarda-
ki karbonat deneyinde olduğu gibi devanı edilir. 

8 _ Sülfür : 

Sülfür aranması orijinal numunede yapılır. Deney tüpü-
ne az miktarda orijinal katı maddeden konur. Buna 5 damla sey-
reltik 6 M HCİ ilâve edilir. Kurşun nitrat çözeltisi ile ıslatılmış bir 
parça süzgeç kâğıdı tüpün ağzına tutulur. Eğer kurşun nitratlı süz-
geç kâğıdı siyahlaşırsa S 2 - vardır. 

Eğer numune bu deney ile sonuçlanmazsa tüpe birkaç çinko 
taneciği atılır ve ısıtılır. Sonra kurşun nitratlı kâğıtla yukardaki 
gibi deney yapılır. 

9 — Klorür, Brömür ve İyodür 

Numune maddesinden hazırlanmış çözeltiye 10 damla seyreltik 
nitrat asidi damlatılır. Kabarmalar kayboluncaya kadar ısıtılır. 
(Yalnız kükürt anyanlarından biri varsa bu deneye başlamadan 
önce ortamdan uzaklaştırılmalıdır.) Bundan sonra 1 damla gümüş 
nitrat çözeltisi ilâve edilir. Teşekkül eden çökelek beyaz (AgCİ) ise 
ve NH4OH de çözünüyorsa Cl— mevcuttur. NH4OH azar azar çözü-
nen (AgBr) açık sarı çökelek Br~1 belirtilir. NH4OH de çözünme-
yen sarı (Agl) bir çökelek I - y i ispatlar. 

Bromür ve iyodürü bulmak için usulüne göre hazırlanmış nu-
mune çözeltisinin 5 damlasına 6 damla doyurulmuş klor suyu ve 
10 damla karbon terra klorür damlatılarak kuvvetlice çalkalanır. 
Bu halde CCİ4 tabakası bromla kahverengine ve iyotla da menekşe 
rengine boyanır. (Cl—, Br~ ve 1er yanyana bulunması halinde 
yapılacak deneyler için daha geniş bilgi veren yazarın diğer kitapla-
rından istifade ediniz.) 

10 — Nitrat : 

Nitrat aranması daima orijinal numunede iki şekilde yapılır. 

A — İyodür ve bromür bulunmaması halinde küçük bir katı 
numune birkaç damla suda çözünür. Eğer suda numune çözünmü-
yorsa 3 damla 6 M HCİ ilâve edilir ve çözmede bir artık kalırsa 
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yeniden asit ilâve edilerek santr ifüj edilir ve çökelek veya çözünme-
yen kısım oturtulur. Deney tüpünde bulunan çözeltiye 10 damla 
derişik H2S04 i damlatılarak deney tüp musluk altında soğutulur. 
Şimdi tüpün düzlemi 30° lik bir açı kadar eğik tutularak taze ha-
zırlanmış FeS04 çözeltiden dikkatli ve yavaş olarak ilâve edilir. 
Böylece H2S04 in üstünde yüzen bir tabaka hasıl olur. (FeS04 çö-
zeltisi : 1 gr. kadar karbonatsız katı madde 1 veya 2 ml. suda çö-
zülerek hazırlanır). Tüp dik bir duruma getirilir ve bir dakika ka-
dar beklenir. Bu halde her iki çözeltinin birleştiği yerde kahveren-
gi bir halka teşekkül eder. (FeN0S04) bu halkanın teşekkülü 
N O ~ ın varlığına bir delildir. 

B — Bromür ve iyodürün bulunması halinde : Nitrat aran-
ması için yukarda anlatılan şekilde numune çözeltisi hazırlanır. 
Sonra çökelme tamamlanıncaya kadar Ag2S04 çözezltisi ilâve edile-
rek santrifüj edilir. Çökelek AgBr ve Agl olup süzülerek atılır. Sü-
züntüde yukardaki gibi FeS04 ve H2S04 le nitrat aranır. 

11 — Nitri t : 

Nitrit aranması da orijinal numunede yapılır. Gayet az 
katı numune bir kaç damla H20 da çözülür. Çözünmeyen kısım atı-
lır. Çözeltiye deney 10 tatbik edilir. Yalnız H2S04 yerine HC2H302 

kullanılır. Koyu kahverenginin teşekkülü N02~ i ispatlar. 

12 — Asetat : 

Diğer anyonlar gibi asetatı da orijinal numunede aramak 
icap eder. Katı maddeden küçük bir miktarı üzerine 6 damla 
derişik sülfat asidi ve 6 damla da etil alkol damlatılır. Kaynayınca-
ya kadar tüp hafif bir alevle ısıtılır. Hoş ve elmamsı bir koku (Etil 
asetat) C2H302

— in varlığını belirtir. 

Karşılıklı Deney : I 

A — Sülfat gurubunun yokluğunda: 2 veya 3 damla bilinmen 
çözelti 1 ml. ye kadar seyreltilir, veya numune katı ise küçük bir bir 
miktar suda çözülür. % 5 lik La(N03)2 çözeltisinden 4 damla ilâve 
edilir. Eğer çökelek husule gelirse tekrar çözmek için 1 veya 2 dam-
la seyreltik HN03 damlatılır. 1 damla Kİ -12 çözeltisinden konur. 
6 M NH4OH ile bazik yapılır. Su banyosunda ısıtılır. Koyu siyah 
bir çökelek asetat iyonunu belirtir. 
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B — Eğer sülfat gurubundan biri bulunuyorsa ortamdan uzak-
laştırılır, ve bilinmeyen çözelti 1 ml. ye kadar seyreltilir. Alkali 
oluncaya kadar 6 M NH4OH ilâve edilir, ve 1 - 2 damla BaCl2 damla-
tılır, çökelek süzülür ve atılır. Süzüntü A bölümündeki deney gibi 
işleme tâbi tutulur. 

Karşılıklı Deney : II 

Bilinmeyen madde çözeltisinden 4 damlasına 1 ml. kadar sey-
reltik ve sarı FeCl3 çözeltisi damlatılır, ve 1 ml. sarı demir III klo-
rür çözeltisine bilinmeyen maddeden küçük bir kristal atılır. Her 
iki halde de husule gelen kırmızı renk asetatı gösterir. 

Notlar : 

1 — Eğer yukardaki tablo III deki deneyler sodium tuzları üze-
pılıyorsa çözelti hazırlamak için sodium tuzlarını yalnız suda çözmek 
kâfidir. Bununla beraber K + , Na+ , NH4

+ dan başka katyonların tuzla-
rı üzerinde çalışılıyorsa, anyon deneylere çözelti hazırlamak için Tablo 
15'e göre yapılır. 

2 — Organik bileşiklere örnek olmak üzere ekseriya tartarat ayni 
alınır. Genellikle organik bileşikler H2S04 ısıtıldığı zaman kömürleşirler. 

Tartarat: 

Tartaratın aranmasını iki yoldan yapmak mümkündür. 

a — Mikro bir deney tüpüne küçük bir miktar sodium tartarat 
(Na2C4H406) la birkaç damla derişik sülfat asidi konur ve yavaşça ısıtı-
lır. Bu halde kömürleşmelerle birlikte (S02) çıkışı tartarata delildir. 

b ~~ Gümüş aynası deneyi : 15 cm. lik bir deney tüpünün içine 
NaOH çözeltisi koyarak çalkalayın ve sonra H20 ile iyice yıkayarak te-
mizleyiniz. Tüpe 2 ml. AgN03 konur sonra teşekkül eden çökelek çözün-
meye başlayıncaya kadar çalkalanarak damla damla seyreltik NH4OH 
ilâve edilir. Fazla NH4OH ilâvesinden daima çekinilmelidir. AgOH in açık 
gri daha görünmeye başlarken NH4OH damlatılması durdurulur. 

Bilinmeyen çözeltiden, hazırlanan amonyaklı gümüş nitrat çözelti-
sine 3 damla damlatılarak hafifçe ısıtılır. Ortamda tartarat varsa gü-

/ 
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müş bileşiklerini metalik gümüşe indirger ki metalik gümüş deney tüpü-
nün içini bir ayna gibi kaplar. 

AgN03 + NH4OH -> NH4NO3 + AgOH j Esmerimsi 

AgOH Ag+ + O H -

Ag+ + 2 NH3 Ag(NH3)2+ 

Ag(NH3)2+ + Na2C4H406 Ag + 2 NH3 + Oksidasyon ürünü. 

2 — Klorür, Bromür ve İyodürlerin birarada aranması : 

Halojenlerin yarılma metodları hakkında birçok bilgi ve deneyler 
ve ayrı teşhis yolları vardır. Bunların hakkında yukarda kısa bilgi veril-
miştir. Deneylerden biri tatbi kedilerek belirtilirler. 

Üç alaşım tuzlarının sulu çözeltileri potasium bikromatm birkaç 
kristali ile kaynatılır. Bu halde iyot ayrılır. Buna birkaç damla H2S04 

ilâve edilirse bu defa da Br ayrılır. 

6 I " + Cr207
2- + 7 H20 ^ 2 Cr(OH)3 + 3 I2 + 8 OH~ 

Cr207
2- + 6 B r - + 14 H+ -> 2 Cr3* + 3Br2 + 7 H20 

/ 1 . . p 
Isıtma veya CC14 ile serbest Br2 veya I21 çözeltiden ayırmak müm-

kündür. Bunların ayrılmasından sonra çözeltide klorür anyonu kalır. Bu 
da kendine mahsus deneyi ile ispatlanır. 

Bilinmeyen Anyonların Analizi 

1 — Derişik sülfat asidinin etkisi 
v 

2 — Gurup deneyleri 

3 — Çeşitli asit redikallerinin sodium tuzları üzerindeki belirtme 
deneyleri 

Bu üç deney serisi numuneye tatbik edilirken : 

A : Bunlarla ilgili pratik bilgiler ve anyonların genel özellikleri ;e-
şitli kitaplardan bilhassa yazarın Kalitatif Analitik Kimya Cilt I ve II 
kitaplarından okunmalıdır. 

Bilinmeyen numune üzerinde önce derişik H2S04 tesiri denir. Eğer 
bu iyi bir sonuç verirse hemen özel deneylere geçilir. (Tablo 3). 

1 1 6 



Eğer H2SO4 le muamelede iyi sonuç alınmazsa tablo II ve III e göre 
analiz yapılır. 

B : Analiz neticesinde elde edilen sonuçlara ait denklerin ve müşa-
hedeler özel deftere yazılır. 

Bilinmeyen anyonlar için çözelti hazırlanması : 

Yeteri kadar mantarlı şişe ve büyük tüplerden alınır. Bunlara her 
anyona ait bir sodium tuzu konur. Şişe üzerine konan işaret mantar üze-
rine de konur. 

Anyon Karışımlarının Analizi 

iki ve daha fazla anyon ihtiva eden bir bilinmeyen numune analiz 
edilirken genellikle yukarda verilen deneyler uygulanır. 

Böyle bir karışım üzerine H2S04 in etkisi birçok şey belirtir. Bunun 
için bilinmeyen madde üzerine değişik konsantrasyonlarda sülfat asidi 
etki ettirilir. 

Çok seyreltik H2SO4 in bilinmeyen katı bir madde üzerine etkisi önce 
en kolay uçan asit anyonlarını numune karışımından ayırır. Sonra asi-
din konsantrasyonu tedricen artırılır ve yavaş ısıtmakla diğer asitlerin 
çok stabil anhidritleri uçabilirler. Örnekte karbonat, nitrat, ve fosfat 
karışımı varsa soğuk seyreltik H2SC>4 karbonatı parçalayarak CO2 halin-
de uçmasına sebep olur ve Nitrat, Fosfat anyonlarından ayırır. Buna 
mukabil fosfat asidi uçurulamaz. 

1 — Çözünürlük gurup deneyleri ile belirtme deneyleri yapılır. 
2 — Bu işlemlerde bazı anyonların müştereken gösterdikleri özel-

liklere dikkat edilmelidir. 
i:. 

Örnekte iyodürün derişik H2S04 muamelesinde sülfit ve sülfürler 
reaksiyonu bozarlar. Çünkü bunlar H2SO4 ile S02 ve SH2 indirgerler. 
Eğer S 2 - ve SCh2- orijinal numunede mevcutsa böyle bir karışıklık ol-
maz. 
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KATYON ANALİZİNE GİRİŞ 

Analizlerde karşılaşılan problemler arasında : 

1 — Metallerin tanınması 

2 — Metal komponentlerine ayırmak için alaşımların analizi 

3 — Bileşikleri meydana getiren metallerin (veya elementlerin) 
tesbiti 

Dersin konusunu teşkil eden, metal bileşiklerin sulu çözeltilerinde 
metal iyonlarının (katyonlarının) teşhisi vardır. 

Burada önce suda çözünerek iyonlarına ayrılan metal bileşikleri ile 
alaşımları ve sonra da suda çözünmeyen metal bileşikleri ile alaşımların 
analizlerini inceleyeceğiz. (Esasen kitabın konusunda kalitatif analizde 
sadece en çok rastlanan katyonların ve bileşiklerin analizini teşkil et-
mektedir). 

Katyon Analizleri ve Metodu 

Katyonlardan husule gelmiş bir çözeltide bazı katyonları diğer bir 
gurup katyonlardan ayırmak mümkündür. Bu maksatla böyle bir katyon 
karışımının analizi için genel olarak takip olunan yol : Katyonları siste-
matik olarak guruplara ve her gurubu da kollara ayırmaktır. 

Kimyasal özellikleri göz önüne alınarak aynı gurubu teşkil eden kat-
yonlar, diğer gurup katyonlarından gurup reaktifleri ile ayrılırlar. Bu 
reaktifler genellikle ait oldukları grup elementlerini çöktürürler. Örne-
ğin : Bütün katyonları ihtiva eden bir çözeltiye usulüne göre hidroklo-
rik asit ilâve edilirse yalnız kurşun, gümüş ve civanın klorürleri teşek-
kül ederek çöker ve diğer gurup katyonları çözeltide kalırlar. (Yukarda 
anlatılan çözünürlük şartlarına bakınız.) Böylelikle kurşun, gümüş ve 
civa bir gurup meydana getirir, gurup reaktifi de hidroklorik asit ve 
gurupta hidroklorik asit gurubu olur. HCİ gurubu katyonları süzülerek 
ayrıldıktan sonra, aynı asitli çözeltiye hidrojen sülfür ilâve edilirse bu 
halde başka bir gurup katyonları sülfürler vererek çökerler. Diğer gu-
rup katyonları çözeltide iyonlar halinde kalırlar. Bu suretle bütün gu-
rupları teşkil eden katyonlar gurup reaktifleri tarafından birbirlerinden 
ayrılırlar. 
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Böyle bir çalışma ile katyonları kimyasal özelliklerinden istifade 
ederek beş gurupta toplamak mümkündür. 

I. gurup : Ag+, Pb2+, Hg2
2+ 

II. » : Pb2+, Hg2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+, As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, 
Sn2+. Sn4+ (Arsenik ve antimon 5 + değerlikli iken basit 
iyon halinde olmayabilirler). 

III . » : Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr'+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Zn2+ 

IV. » : Ba2+, Ca2+, S r ^ 

V. » : Mg2-1-, Na+, K+, Lİ+, NH4+ 

Gurup ayrılması aşağıda şematik olarak verilmiştir. İyonlar gurup-
lara ayrıldıktan sonra her gurubu teşkil eden katyonları da ayırmak icap 
eder. Bunun için de katyonların kimyasal özelliklerinden istifade edile-
rek ayırmalar yapılır. 

Örneğin : HCİ ile çöktürülen I. gurup klorürlerinden kurşun klorü-
rün sıcak suda çözünürlüğü göz önüne alınarak kurşun klorür, gümüş 
klorür ve civa klorürden ayrılır. Çünkü sıcak suda gümüşün ve civanın 
klorürleri çözünmezler. Gümüş klorür ve civa klorür karışımına amon-
yum hidroksit ilâve edilir ve biraz çalkalanırsa gümüş klorür diamin gü-
müş klorür vererek çözülür. Buna mukabil civa klorür çözünmez ve ha-
fifçe esmerleşir. Bu suretle özel reaktifleri ile gurup katyonları birbirin-
den ayrılmış olurlar. 

iyonlar birbirinden ayrıldıktan sonra her iyon için özel denemeler 
yapılır. Yani katyonların çözeltilerine, karakteristik renk, çökelek ve-
ren reaktifler ilâve edilerek belirtilirler. 

Genel olarak bir çözeltide bilinmeyen katyonları teşhis etmek için 
yapılacak işlem şöyledir. 

Önce gurup ayırması yapılır, bunu her gurupta bulunan katyonların 
tesbiti takip eder ve neticede ayrılan her iki katyon için özel deneyler 
yapılır. 

öğütler 

Gurup ayırmaları için esas deneylerle, katyon ayırmaları maksadı ile, 
bunların kimyasal özelliklerinden istifade edilerek yapılacak deneyler, 
kalitatif analizlerde kendilerine mahsus yerlerde bahsedilmelidirler. 
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Esas maksat, özet olarak analizlerde yapılan işlemler kademeler 
kaydedilmelidir. Analitik gidişattaki bütün yapılan işler, deneyler yapı-
lırken yapılış tarzları da özet halinde yazılmalıdır. 

Çalışmaya başlamadan verilmiş olan gurup ayırma şeması dikkatlice 
tetkik edilmeli ve çalışan buna benzer oldukça detaylı bir şema hazırla-
malıdır. 

Çökelek ve çözeltilerin renkleri bu özete dikkatlice not edilmelidir. 
Çünkü bu renkler numunedeki bazı iyonların mevcudiyetini gösteren be-
lirtilerdir. 

Numune için rapor yazılmadan evvel bu özeti gözden geçirmek ve 
rapora uygunluğunu görmek lâzımdır. Bu şematik özette de her analiz 
raporu ile birlikte verilmelidir. 

Sonuç : 

Bilinmeyen numunelerin analizine başlamadan önce bilinen numu-
nelerin (Yani içinde bilinen iyonları ihtiva eden çözeltilerin) analizi ya-
pılmalıdır. Bu metodun gayesi esas numune verilmeden önce gurup ayır-
maları ve son deneyler hakkında teknik bilgilere alışmaktır. Her gurup 
için yapılacak seri deneylerde gurup analizlerini kolaylaştırır. 
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G R U P A Y I R M A L A R I 

> • OI-2+ il 2 + 
Ag , Pb , Hg2 } 

I. Gurup 

Hg2*, Cu2+, Bi3* , Cd2VAs3+, As O*', Sb3+, SbO^~, Sn2+, Sn4"; F e
2 *. Fe

3*, Al3*, Cr3% Z n ^ 

II. Gurup III. Gurup 

Bo2+ , Sr 2 + , Co2 +; Mg2+, Na+ , K+, l i + , NH* _ 2+ .,-2+ ..2+ Co , Nı , Mn ; 

111. Gurup IV. Gurup V. Gurup 

II 
]. Gurup klorürleri 

HCl 
I 

II, III , IV,V. Guruplor 

r 1 ı 
|_HCl. H2 SJ 

I 
ı ı . Gurup sülfürleri III,1V,V. Gurupla.-

I 
[NH4OH,NI^CI,H2 S] 

III. Gurup sülfür ve 
hidroksitleri 

IV,V. Guruplar 

r ı [(NH4 )2 C03. NH4OH.NH^ClJ 

IV. Gurup ''korbonotları 

Gurup ayırmolorını gösteren yukarıdaki şemada : 
: Düz çizgi süzme veya santrüfüjle ayırmaları 
: Çökeleği 

1 
V. Gurup 

1; Süzüntüyü 

C_ içindekiler 
I : İlâve edilecek reak-

tifi gösterirler. 
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GRUP ANALİZLERİ ÜZERİNDE İLK DENEYLER 

Burada anlatacağımız deney grup reaktiflerinin katyonları beş bü-
yük gruba ayırmaktaki faydalarını gösterir. Bu deneyde her gruptan 
bir katyon seçilmek suretiyle, ayrışmalar için basit bir yol verilmiştir. 
Bu analiz gidişatı uygulanırken yukarda grup ayırma şemasına benzer 
şekilde bir şema yapılmalıdır ve öğütler de göz önünde bulundurulma-
lıdır. Ayrıca çökmeleri yapılacak katyonların reaksiyonlarının iyonik 
denklemleri de yazılmalıdır. 

İlk Deney 

Aşağıdaki elementleri ihtiva eden çözeltilerden 2 şer damla bir 
tüpe konur. Ag+, Ni2+ Cu2+, Ba2+, K+ bu karışıma 10 damla H20 
ve 2 damla M-HCİ ilâve edilir. Karıştırılır, ısıtılır, ve santrifüj edi-
lir. Teşekkül eden çökelek I. grup elementlerinin mevcudiyetini 
gösterir. Çöktürme tamamlandıktan sonra süzülür. Süzüntü pipet-
le bir tüpe alınır. (1) 

Süzüntüde hidrojen iyonları konsantrasyonunu ayarlamak ve 
II. grup katyonlarını çöktürmek için şu şekilde çalışılır. 

Metil menekşe kâğıdının menekşe rengi meydana çıkıncaya 
kadar damla damla seyreltilmiş NH4OH ilâve edilir. (2) (NH4OH 
çözeltisinin damlatılması bir tel veya cam çubukla yapılır). Metil 
menekşesi kâğıdı yeşil oluncaya kadar 6 N HCİ çözeltisi damla 
damla ilâve edilerek numune çözeltisi asidik yapılır. Sonra iki dam-
la NH4C1 çözeltisinden damlatılır. 6 damla tioasetamid ilâve edile-
rek numune çözeltisi H2S ile doyurulur. 5 dakika kadar su banyo-
sunda ısıtılır. Çökelek husule gelmesi II. grup metallerinin varlı-
ğını gösterir. Çöktürme tamamlanır. Santr ifüj edilir. Süzülür, sü-
züntü berrak değilse ısıtılır ve tekrar santrifüj edilir. 

Sülfür süzüntüsü bir beherglasa alınarak H2S (3) uzaklaştırıl-
mak için ısıtılır. Soğuduktan sonra turnusolla bazik oluncaya ka-
dar derişik NH4OH ilâve edilir. Karışım bir tüpe alınarak 6 dam-
la tioasetamid damlatılarak H2S ile doyurulur, ve 5 dakika kadar 
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kaynar su banyosunda ısıtılır. Husule gelen çökelek III. grup me-
tallerinin mevcudiyetini gösterir. Çökelek tamamlanır. Santr ifüj 
edilir, süzülür. 

Berrak süzüntü çok miktarda yapılan işlemlerle seyreltilmiş 
olduğundan lüzumsuz olan sıvı madde uzaklaştırılmalıdır. Bunun 
için de 1 ml hacım kalıncaya kadar buharlaştırılır. Eğer çözelti 
saydam değilse yeniden santrifüj edilir. Saydam çözeltiye 2 damla 
NH4CI çözeltisi ilâve edilir. Bazik oluncaya kadar NH4OH damlatı-
lır. Bundan sonra 2 damla (NHO2CO3 çözeltisinden katılır. Kayna-
tılır. Teşekkül eden çökelek IV. grup katyonlarının varlığını gös-
terir. Çökeltme tamamlanır. Santrifüj edilir. Berrak süzüntüde V. 
grup katyonları aranır. 

Süzüntüde özel deneyleri ile V. grup katyonları tesbit edilir. 

Notlar : 

1 — Yukarda anlatılan 5 katyon için basit bir analiz gidişatıdır. 
Genellikle bilinmeyen her guruptaki katyonlar için gurupların altında 
verilecek analiz gidişatı uygulanır. 

2 — Metil menekşesi kâğıdını kullanmadan asitlik şöyle sağlanır : 
Turnusol kâğıdı ile çözelti bazik oluncaya kadar damla damla 
6 M-NH4OH ilâve edilerek nötrleştirilir. Sonra tam 2 damla 6 N HCİ 
damlatılarak asidik yapılır. 

3 — Şayet tüpün yarısından fazlası dolu değilse buğulaştırmalar 
tüple yapılır. Aksi ise beherde ısıtılır. Analize devam etmeden önce tüpe 
aktarılır. 
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I. (GÜMÜŞ) GRUP 

I , I I , I I I , IV ve V. Gurup Katyonları 

Ag Cl , Ha Cl , Pb Cl 

I 
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Ag CI .Hg, C L , 2 2 

oh] 

Hg + H g N H 2 C l 

Siyah Beyaz 
HNO, 

î 
Ag Cl 

Beyaz 

Dilüe HCİ 

Pb 2+ 

Ag(NH3)2 [ K
2

C r < l ] [ K i ] 

PbCrO, 

Sar ı 
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Sarı 

1 
II , I I I , I V , v. Gurup 
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I I N C t G R U P 

(GÜMÜŞ GRUBU) 

A — Deney ve Ayırma Kimyası : 

1 — Ag+, Pb2+ ve Hg22+ katyonlarının klorürlerinin çökmesi gerçe-
ği I. grubun II, III, IV ve V. gruplardan ayrılması esasını teşkil eder. 

I. Grubu husule getiren metallerin klorürlerinin çözünmemesi se-
bebiyle, bütün katyonları ihtiva eden çözeltiye klorür iyonu (HCİ) ilâve 
edilince Ag+, Pb2+, Hg2

2+ katyonları AgCİ, PbCl2 veHg2Cl2 halinde çöker-
ler. Bu çöktürme yukardaki tablodan istifade edilerek yapılır. 

Ag+ + Cl - -» AgCİ i 

Pb2+ + 2Cİ- -» PbCl2 l 

Hg2
2+ + 2C1- Hg2Cl2 l 

2 — PbCl2 sıcak suda çözünür. Bunun içinde klorür çökeltisine sıcak 
su ile birkaç defa çalkalanırsa PbCl2 çözeltiye geçer. PbCl2 çözeltisine 
Cr0 4

2 - çözeltisinden ilâve edilirse kurşun sarı çökelek halinde kurşun 
kromat olarak kendini belirtir. 

Pb+2 + Cr<V~ -> PbCr04 i 

Kurşun klorür çözeltisine potasium iyodür çözeltisinden ilâve edi-
lirse portakal sarısı halinde Pbl2 çöker. 

Pb2+ + 21- -> Pbl2 i 

Çözünmeden kalan AgCİ ve Hg2Cl2leri de birbirinden ayırmak da 
mümkündür. 

3 — AgCİ ün NH4OH de çözünmesinden faydalanarak Hg2Cl2 den ko-
layca ayrılır. AgCİ NH4OH ile Ag(NH3)2

+, yani diamin gümüş (veya gü-
müş diamino) denen bir kompleks iyonu teşkil ederek çözünür. 

I AgCİ + 2NH3 Ag(NH3)2+ + Cl~ 
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Böyle bir çözeltiye NHO3 ilâve edilrse yeniden AgCİ beyaz olarak 
çöker. 

j 

Ag(NH3)2+ + C l - + 2H+ + 2NO - 2NH4+ + 2 N O " + AgCİ i 

Gümüş klorür amonyaklı çözeltisinde bu şekilde kendisini açıklar. 

4 — Hg2Cl2 çökeltisi amonyakla muamele edilince çözünmeyen Hg 
ile NgNH2Cl (merküri aminoklorür) halinde dönmüştür. 

Hg2Cl2 + 2NH3 NH4+ + C l - + Hg j + HgNH2Cl i 

Bu reaksiyonda bir civa atomu 2 + değere yükseltgenmiş, öbürü ise 
sıfır değere redüklenmiştir. 

Daha ziyade siyaha çalan grimsi bir renk çökelekteki sıfır değerlikli 
civa ile beyaz renkli HgNH2Cl karışımından ileri gelmektedir. 

Bu şekilde gümüş grubu metalleri birbirinden ayrılmış olur. 

B — I. Grup tçin t ik Deneyler : 

Yapılacak bütün deneylerin sonuçları ve bütün kimyasal değişik-
likleri gösteren reaksiyon denklemleri özel deftere yazılır. 

1 — I. Grup Kloriilerinin Suda Çözünürlüğü : 

a — 3 damla Pb2+ iyonunu ihtiva eden deney çözeltisi bir deney tü-
pe konarak bir damla 6M HCİ damlatılır. Tüp musluk altında birkaç da-
kika tutularak soğutulur. Bundan sonra kaynayıncaya kadar ısıtılır. De-
ğişmeler gözlenir ve sonuçlar kaydedilir. 

b — 1 damla Hg2
2+ ve yine 1 damla Ag+ deney çözeltilerine 6M HCİ 

çözeltisinden 1 damla ilâve ederek çökelekleri sonraki deneyler için sak-
layınız. 

Elde edilen çökelekleri santrifüj ederek çökelekleri sonraki deneyler 
için saklayınız. 

v 
2 — Pb0r04 İn Çöktürülmesi : 

( 1 - a ) deneyindeki kurşun çökeltisine veya suda çözünen bir kur-
şun Pb2+ çözeltisinden 1 damla alınarak 1 damla K2Cr04 çözeltisi ilâve 
edilir. 

Husule gelen değişiklikler gözlenir ve neticeler kaydedilir. 
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S — Amonyağın H f , CSlj Ve AffGl 

a — Yukarda anlatılan şekilde ayrı ayrı çöktürülen Hg2Cl2 ile AgCİ 
üzerlerine 15M NH4OH ilâve edilerek husule gelen değişiklikler gözlenir. 

b — AgCİ çökeleğini ihtiva eden tüpe NH4OH ilâvesinden asidik 
oluncaya kadar 6M-NHO} damlatılır ve sonuç incelenir. 

(3-a) ve (3-b) kısımlarında cereyan eden reaksiyonlara ait denklem-
ler ve olaylar deftere kaydedilir. 

O—il. Grup İçin Analitik Gidişat 

Bu grup iyonlarının deney ve ayrılışları hakkında yeterli ve tam bir 
bilgi sahibi olabilmek için, bütün grupların katyonlarını ihtiva eden bir 
numunede (bilinmeyen numune) aşağıdaki 4 No. lu tabloya göre analiz 
gidişatı uygulanır. (Bilinmeyen numune 2 damla Ag+, 2 damla Hg2

2+, ve 
10 damla da Pb2+ taşıyan çözeltilerden hazırlanmalıdır.) 

Notlar : 

Kalitatif analiz süresince ortamın asitlik ve bazlığının sık sık kont-
rol edilmesi çok önemlidir. Yukardaki durumlarda birkaç damla HNO3 
den fazla miktarda ilâve edilmelidir ki çözelti asidik bir karakter gös-
terebilsin. 

Çözeltinin karıştırılmaması da bazı yanlışlıklara sebep olabilir. 

Örneğin : Deney tüpün üst tarafında asitlik, alt tarafında bazlık ve-
ya tersi karakter olabilir. 

1 3 0 . 



T A B L O : IV 

Gümüş Grubunun Analizi 

ÇÖZELTİ. ( I ) Çözeltinin 0,5 ml. sini 3" veya 4" lik tüpe konur. 
1 damla 6M HCİ ilâve edilir. (2) Çökeleğin pıhtılaşması için tüpte 
su banyosunda ısıtılır. 3 dakika musluk altında soğutulur. (3) Sant-
r ifüje konur, çöktürmeyi tamamlamak için de tüpteki sıvıya bir 
damla 6M-HC1 katılır. Pipetle süzüntü bir tüpe alınır. Çökelek bir-
kaç damla 1M-HC1 ile yıkanır. (4) yıkadıktan sonra yıkama sıvısı 
önce hazırlanan çözeltiye katılır. 

ÇÖKELEK. AgCİ, Hg2Cl2, PbCl2 çö-
keleğe 8 damla H20 ilâve edilir. 
Tüp kaynayıncaya kadar su banyo-
sunda ısıtılır. Çökeleğin sindirmesi 
için sallanır. (5) Santrifüj edilir. 
Soğutmadan evvel süzüntü ayrılır. 
Çökelek 4 damla suyla yıkanır. Yı-
kama sıvısı önceki çözeltiyle bir-
leştirilir. 

ÇÖZELTİ. II, III, IV, V. grup-
lar Tablo 5'e göre analizini ya-
pın. 

ÇÖKELEK. AgCİ, Hg2Cl2, PbCl2 çö-
keleğe 8 damla H20 ilâve edilir. 
Tüp kaynayıncaya kadar su banyo-
sunda ısıtılır. Çökeleğin sindirmesi 
için sallanır. (5) Santrifüj edilir. 
Soğutmadan evvel süzüntü ayrılır. 
Çökelek 4 damla suyla yıkanır. Yı-
kama sıvısı önceki çözeltiyle bir-
leştirilir. 

ÇÖKELEK. Hg2Cl2, AgCİ çökeltisine 
4 damla seyreltilmiş NH4OH ilâve 
edilir. Siyah çökeleğin meydana gel-
mesi civanm mevcudiyetini ispat 
eder. Tüp çalkalanır. Santrifüj edi-
lir. Tüpte kalan çökeltiye 4 damla 
NH4OH konarak ekstra edilir. 

ÇÖZELTİ. Pb2+ çözeltisinin 2 
damlasını bir tüpe konarak 1 
damla K2Cr04 ilâve edilir. Sa-
rı çökeleğin meydana gelmesi 
Pb 2 + u gösterir. (7). 

ÇÖKELEK. Hg2Cl2, AgCİ çökeltisine 
4 damla seyreltilmiş NH4OH ilâve 
edilir. Siyah çökeleğin meydana gel-
mesi civanm mevcudiyetini ispat 
eder. Tüp çalkalanır. Santrifüj edi-
lir. Tüpte kalan çökeltiye 4 damla 
NH4OH konarak ekstra edilir. 

ÇÖKELEK. HgNH2Cl, Hg. Esmer 
gri çökelek veya siyah renk civayı 
gösterir. 

1 

ÇÖZELTİ. Ag (NH3)2+. Tüpte-
ki çözeltiye turnusolla asidik 
olana kadar damla damla sey-
reltilmiş HNO3 ilâve edilir. Be-
yaz çökelek gümüşü gösterir. 

Notlar : 

1 — Herhangi bir grup için, bilinen numune her iyonun 1,0 mg. ını 
havi olmalıdır. Numune kurşun hariç, her iyonun 2 damlasının karıştı-
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rılmasiyle meydana gelir. PbCl2nin çabuk çözünmesi dolayısiyle Pb2+ 

iyonları için 10 damla kullanılır. 

Bilinmeyen numune verilince, numunenin 0,5 ml. si alınır. Geri 
kalan kısım şüphelenen deneyleri veya analizi tekrarlamak için saklan-
malıdır. 

1 , 
2 — HCl'nin fazla miktarı AgCİ ve Hg2Cl2 ü çözündürür. 

3 — PbCl2 yavaş çöker, yalnız I. grup analizi yapılıyorsa Pb2+ u sü-
zülür. 

4 — SbOCİ ve BiOCİ un çökelekleri mevcutsa İM-HCI bunları çözer. 

5 — Küçük bir beher su banyosu için en emniyetli yoldur; ancak, 
1 ml. den az miktarlar için ısıtma doğrudan doğruya tüpü mikro-aleve 
tutmakla yapılır. 

6 — Şayet PbCl2 un fazla miktarı mevcutsa, ki bu birçok alaşımdan 
elde edilebilir, o zaman PbCl2'ü uzaklaştırmak için bir kaç yıkama ya-
pılır. Şayet biraz PbCl2 kalırsa bu Hg için yapılan deneylere mani olmaz 
ve eğer Hg2

2+ mevcutsa NH4OH ilâvesinde siyah bir çökelek olur. Beyaz 
PbCl2 değişmeden kalır. 

7 — Kurşun için yapılacak ters deney ise, seyreltilmiş KI çözelti-
siyle meydana getirilen portakal - sarısı rengindeki çökelektir. 

D — I. Grubun (Bilinmeyenlerinin) Analizi : 

Bilinen numunenin analizi bittikten sonra analiz gidişatına ait reak-
siyonların özellikleri ve denklemleri özel defterine yazılır. 

I. Gruptaki her katyon için yazılan denklemleri gruplandırarak 
iyonik denklemler şeklinde yazılır. 

Bu şekilde hazırlandıktan sonra yapılacak bilinmeyen analizler 
için yeteri kadar bilgi edinilmiş olunur. 

Bilinmeyen numune bilinen numune gibi (Tablo : IV) e göre analiz 
edilir. 

Bilinmeyen numune hakkındaki rapor şema şeklindeki bir tablo 
halinde olacak ve analiz sırasında hazırlanacaktır. Bu şematik tabloda 
bütün işlemler, çökelek ve çözeltilerin renkleri, diğer özellikleri belir-
tilecektir. 
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n . GRUP (BAKIR ARSENİK GRUBU) 
H . ,111 , IV Grup katyonları 
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II. G R U P i 
BAKIR - ARSENİK GRUBU 

A Deııey ve Ayırma Kimyası : 

Bakır — Arsenki Yarı Gruparının Çöktürme ve Ayrılması : 

1 — II, III, IV, V. grup katyonlarını havi 0,3M HCİ ihtiva eden çö-
, zeltiye H2S ilâve edilince yalnız II. grup katyonları sülfürler halinde çö-

ker. Çünkü III, IV, ve V. grup sülfürleri 0,3 M HCİ de çözünürler. Teşek-
kül eden sülfürler aşağı yukarı şu sırayı takip ederek çökerler. AS2S5, 
As2S3, HgS, CuS, Sb2S3, SB2S5 SnS2, Bi2S3, PbS, CdS, ve SnS. 

Çökme genellikle aşağıda verilen örnek reaksiyon denklemine göre 
vuku bulmaktadır. 

Cu2+ + H2S CuS | + 2H+ 

(II. grup katyonlarının çöktürülmesi prensibine bakınız. Sahife 41) 

2 — Hg, As, Sb, ve Sn elementlerin Cu, Pb, Bi ve Cd dan ayrılma-
sının esası şudur. Arsenik yarı grubunun sülfürleri sodium polisülfür-
de (Na2S2) çözündüğü halde bakır yarı grubunun sülfürleri çözünmez-
ler. (II. grup metalleri tablosuna bakınız. Sahife 133) Böyle bir sistem 
Na2S2 le muamelede As, Sb ve Sn ın düşük değerlikleri daha yüksek de-
ğere yükseltgenir. 

As2S3 + 2S22- AS2SS + 2S2" 

SnS + Sj2- -> SnS3
2~ 

Polisülfür ihtiva eden bir çözeltide sülfür iyonu (S 2 - ) ile disülfür 
iyonu (S2

2 -) bulunur. 

As, Sb ve Sn m yüksek değerlikli sülfürleri bu sülfür iyonları ile tio 
bileşikleri husule getirirler. 

AS2S3 + 3S2- 2 ASS43-

SnS2 + S 2 " SnS3
2-
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Husule gelen bu tio bileşiklerin tuzları da örneğin NajAsS* sodium 
tio arsenat, sodium tio stanat Na2SnS3 gibi. 

Bakır Grubunun Analizi : 

3 — Bakır grubunun sülfürleri (CuS, PbS, Bi2S3, CdS) derişik HN0 3 

de çözünürler. 

Örneğin : 

3CuS + 8H+ + 2M0 3 - -> 3Cu2+ + 2NÖ + 2H20 4- 3S 

4 — Bakır yarı grubu katyonlarının (Cu+2, Pb2+, BiJ+, Cd2+) çö-
zeltisine sülfat anyonu (H2SO4) ilâvesiyle kurşun PbSO* halinde çöker. 
Diğer üç katyonun sülfatları çözünür halde kalmak suretiyle kurşundan 
ayrılırlar. 

Pb2+ + S024~ PbSÖ4 | 

Kurşunu belirtmek için PbS04 çökeltisi NHtC2H302 çözeltisinde çö-
zündürülür, ve çözeltiye K2Cr04 ilâve edilirse kurşun PbCr04 halinde sa-
rı renkte çöker. PbS04 ın amonyum asetatta çözünmesi Pb(C2H302)î kur-
şun asetatın tamamen iyonize olmasındandır. 

PbS04 Pb2+ 

+ 

2C2H302~ 

+ S04
2 

4 
Pb(C2H302)2 

5 — Bi3+ un Cd2+ ve Cu2+ dan ayrılmasının esası; NH4OH in üç 
katyonu ihtiva eden çözeltiye ilâve edilmesiyle çözünmeyen Bi(OH) 3 in 
teşekkül etmesidir. 

Bi+J + 3 0 H - Bİ(OH)3 l 

CU(ÖH)2 ve Cd(OH)2 suda çözünmezler buna karşılık her ikisi de 
fazla NH4OH karşısında kompleks iyonları teşkil ederek çözünürler. 

Cu2+ + 4NH3 CU(NH3)4
2+ mavi 

Cd2+ + 4NH3 Cd(NH3V+ renksiz 
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Transisiyon metallerin bazıları hariç, üç değerlikli (trivalent) metal 
iyonları NH4OH ile hidroksit çökeleği husule getirirler. Fakat iki değer-
likli (divalent) metal iyonları NH4OH ile genellikle kompleks iyonları 
meydana getirirler. 

Bizmut NH4OH ile kompleks iyonu husule getirmez, ancak Bizmu-
tun hidroksiti fazla NH4OH ilâesivnden çözünmeden kalır. Bizmut, 
Bi(OH)3 çökeleğine sodium stanit çözeltisinin ilâvesiyle tesbit edilebilir. 
Bi(OH)3 derhal Bizmuttan ibaret siyah bir çökelek haline geçer. 

2Bi(OH)3 + 3Sn0 2
2- (2Bİ + 3Sn03

2~) i + 3H20 

6 — Cu(NH3)42+ un koyu mavi rengi Cu+2 ın mevcudiyetine bir de-
lildir. Bakırın mevcudiyeti, ferrosiyanid iyonu ile bir asit çözeltisinin 
muvacehesinde meydana getirdiği kahverengi - kırmızı renkteki bakır 
ferrosiyanid ile anlaşılır. 

CU(NH3)4
2+ + 4H+ Cu2+ + 4NH4+ 

2 Cu2+ + Fe (CN)6',— -> Cu2Fe(CN)6 i kahverengi - kırmızı 

7 — Kadmiyum kendisini, H2S lü bir siyanür çözeltisi ile meydana 
getirdiği CdS çökeleğinde belli eder. Siyanür iyonu Cd2+ ile bir komp-
leks yapar ki bu da dissosiye olarak H2S ün teşekkül ettirebilmesi için 
gerekli olan Cd2+ u reaksiyon ortamına verir. 

Cd(NH3)4
2+ + 4CN- + 4H20 Cd(CN)2

4~ + 4NH4OH 

Cd(CN)4
2- ^ Cd2+ + 4CN~ 

Cd4
2+ + H2S 2H+ + CdS j portakal sarısı 

Bakırın iki değerlikli iyonu siyanür çözeltisinde indirgenerek bir de-
ğerlikli (monovalent) bakır siyanür kompleks iyonunu husule getirir. 
Bundan dolayı H2S ile çökmez ve kadmiyumun CdS halinde sarı çöke-
lek haline geçmesine mani teşkil etmez. 

2CU(CN)4
2~ 2CU(CN)2- + (CN)2 + 2CN~ 

1 
Arsenik Yarı Grubunun Analizi : 

Arsenik grubu metallerinin tio kompleks tuzlarına asit ilâve edildiği 
zaman grup metalleri sülfürler halinde ayrılırlar. 
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2AsS?- + 6H+ As2S5 i + 3H2S t 

2SbS4
?~ + 6H+ Sb2Ss J, + 3H2S t 

SnS2
2" + 2H+ SnS2 4, + H2S t 

HgS2
2~ + 2H+ HgS l + H2S t 

Grup metallerinin bu reaksiyonlarda umumiyetle en yüksek değer-
likli sülfürleri çöker. 

8 — Sb ve Sn ın Hg ve As den ayrılması şöyle yapılır. Sn, Sb un 
sülfürleri derişik HCİ de çözünür buna karşılık HgS ve As2S5 ise derişik 
HCİ de çözünmezler. 

Bu halde bu gurup sülfürleri derişik HCİ ile muamele edilirse aşa-
ğıdaki denklemler geerğince reaksiyonlar husule gelerek SnS2 ve Sb2S5 

bileşimleri halinde çözünürler. 

SnS2 + 4H+ Sn4+ + 2H2S t 

Sb2S5 + 6H+ 2Sb3+ + 3H2S t + 2S 

9 — Teşekkül eden SnCh ve SbCl3 çözeltisinde Sn4+ iyonlarını uzak-
laştırılmadan Sb3+ yi oksalik asit ilâve ederek H2S le tesbit etmek müm-
kündür. 

Böylelikle antimon portakal renginde sülfür bileşiği halinde çöker. 
1 

2Sb3+ + 3H2S 6H+ + Sb2S3 i Portakal — Kırmızısı 

Bu çökmeye mükabil Sn4+ iyonları oksalik asitle kompleks iyonlar 
teşkil ederek çökmeden çözeltide atılırlar. 

10 — Kalayı belirtmek için ise : dört değerlik kalay (Stanik) iyon-
larını iki değerlikli kalay (Stanno) iyonlarına indirgemek icabeder. Bu-
nun içinde demir (küçük parçalar halinde piyano teli veya temiz demir 
tczları) veya metalik mağnezium ilâvesiyle sağlanır. 

Sn4+ + Fe Sn2+ + Fe2+ 

Sn4+ + Mg Sn2+ + Mg2+ 
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Bu işlem anında çözeltide mevcut olan antimon iyonları ayni zaman-
da ince bir tabaka halinde serbest hale geçer. 

2Sb?+ + 3Fe 3Fe2+ + 2 Sb J, 

2Sb3+ + 3Mg -> 3Mg2+ + 2Sb J, 

Kalay IV iyonlarının Sn2+ iyonları (stano) haline indirgenerek elde 
edilen Sn2+ çözeltisine HgCl2 çözeltisi ilâve edilirse gri bir çökelek husule 
gelir. Bu gri çökelek teşekkül eden siyah (Hg) ve beyaz Hg2Cl2 nin karı-
şımından ibarettir. 

Hg2+ + Sn2+ -> Hg l + Sn4+ (Fazla SnCl2) 

2Cİ- + 2Hg2+ + Sn2+ -> Hg2Cl2 + Sn4f (Fazla HgCl2) 
. / 

Teşekkül eden Hg ile Hg2Cl2 miktarları (ve dolayısıyla çökeleğin ren-
gi) deney esnasında ilâve edilen HgCl2 ile ortamda mevcut olan SnCl2 

nin miktarlarına bağlıdır. 

11 — As2S; çökeleği HgS den şu esasa göre ayrılır. As2S5 amonyakta 
çözünür. HgS ise NH4OH de çözünmez. O halde karışıma NH4OH ilâve 
edilirse denklem gereğince reaksiyon husule gelerek As2Ss çözünür ve 
HgS den ayrılmış olur. 

As2S5 + 6NH4OH - » (NH 4 ) 3 As0 3 S + (NH4)3 AsS4 + 3H20 

12 — Elde edilen çözeltide arseniği belirtmek için : Amonyaklı çö-
zeltiye hidroklorik asit ilâve edilecek olursa yeniden As2S5 çökeleği mey-
dana gelmesiyle anlaşılır. 

(NH4)3 As03S + (NH4)3 AsS4 + 6HCİ 6NH4Cİ + 3H20 + As2S5 J, sarı 

13 — Civayı şu deneyle belirtmek mümkündür. 

HgS çökeltisine bir miktar Kral suyu (3HCİ/1HN03 kral suyu) ilâve 
ederek çözülür. 

HgS + 4H+ N 0 3 - + C l - Hg 2+ + NOCİ + 2H20 + S j 

Denklemi gereğince elde edilen çözeltiye SnCl2 karıştırılarak Hg ve 
Hg2Cl2 karışımı husule getirilir. Böylelikle gri renk civayı belirtir. 
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B — II. Grup îçin tik Deneyer i 

1 — Sülfürlerin Renkleri : 

II. Grubun her iyonu için (Hg2+, Pb2+, Bi3+, cd2+, Cu2+, As3+, 
Sb3+, Sb'+ ve Sn2+) ayrı ayrı tüplere 2 şer damla deney çözeltilerinden 
konur ve her biri su ile 0,1 ml. ye seyreltilir. Bunlara 6 şar damla tio-
asetamid çözeltisi ilâve edilir. Sıcak su banyosunda 5 dakika kadar ısı-
tılır. Teşekkül eden çökeleklerin renkleri gözlenir ve özel deftere yazılır. 
Sonra çökelekler ayrı ayrı santrüfüj edilerek süzüntüleri atılır. Çökelek-
ler ise diğer deneyler için saklanır. 

Yalnız arsenik için iyi bir çökelek elde etmek mümkün olur. 

2 — Sülfürlerin Çözünürlüğü : 

1. Deneyde elde edilen her bir çökeleğe 2 şer damla sodium polisül-
für (NaîSj) ilâve edilir. Karıştırılıp ısıtılır. Hangi sülfürlerin hemen, 
hangilerinin yavaş yavaş çözündüğü ve hangisinin de çözünmediği göz-
lenerek özel deftere yazılır. 

3 — Metil Menekşesindeki Renk Değişiklikleri : 

1 M-HCİ çözeltisinin 10 ml. si seyreltilerek 0,5 M, 0,3 M ve 0,1 M 
lik çözeltiler hazırlanır. Çökelek tüplerine hazırlanan HCİ çözeltilerinden 
damlatılan tüplerin dörtte birine kadar su ilâve edilerek karıştırılır. Bir 
bagetle her tüpten alınan bir iki damla çözelti metil menekşesi kâğıdına 
damlatılarak kâğıttaki renk değişmeleri gözlenir, ve özel deftere kayıt 
edilir. 

4 — Antimon ve Bizmut Tuzlarının Hidrolizi : 

Bir damla bizmut çözeltisi deney tübe konarak çökelek teşekkül 
edinceye kadar damla damla su damlatılır. 

a — Teşekkül eden çökeleğe 1 M - HCİ ilâve ederek çözünüp çözün-
mediği gözlenir. 

b — Aynı deney Sb3+ çözeltisi içinde tatbik edilir. 

5 — Kurşun Sülfatm Çökme ve Çözünmesi : 

2 damla Pb?+ çözeltisi bir deney tüpe konarak 1 damla seyreltilmiş 
sülfat asidi ile 5 damla su ilâve edilir. Beyaz çökelek santrüfüj e tabi tu-
tularak süzüntü atılır. Çökeleğe birkaç damla amonyum asetat 
(NH4CH3COO) ilâve edilerek çözülür. Çözmek için icap ederse ısıtılır. 
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Buna bir damla kadar potasyum kromat (K2Cr04) damlatılarak kurşun 
belirtilir. 

6 — Bizmut Hidroksitin Sodium Stanitle İndirgenmesi : 

1 damla Bi3+ deney çözeltisine bir damla seyreltilmiş NH4OH ilâve 
edilir. 

Başka bir deney tüpe 2 damla SnCl2 konarak çökelek teşekkül edin-
ceya kadar damla damla NaOH damlatılır. Buna daha fazla NaOH dam-
latılırsa teşekkül eden çökelek çözünür. Bu çözeltiden bir damla kadar 
yukardaki amonyaklı bizmut karışımına ilâve edilir. 

O — H. Grubunun Analitik Gidişatı : 

Aşağıdaki tablolar bilinen veya bilinmeyen numunelerin analizi için 
kullanılır. Grubun her iyonundan 2 şer damla karıştırarak bir numune 
hazırlanır Cd2+ ve Pb2+ dan 4 er damla kullanıp; Sn4+ iyonu Sn2+ iyo-
nuna tercih edilir. Çünkü Sn*+ Hg2+ yı redükler). 

Hazırlanan numune çözeltisi aşağıdaki (5, 6 ve 7 Tablolara) göre 
analize tabi tutulur. 
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T A B L O : V 

Bakır ve Arsenik Gruplarını Ayırma ve Çötürme 

Çözelti: (4. tablodan veya II. grubu havi bilinen numuneden). 
Buharlaştırarak veya H20 ilâve ederek miktarı 1 ml. olarak ayarla-
nır. (1). Turnusolla bazik olana kadar damla damla NH4OH ilâve 
ederek çözelti nötrleştirilir. Metil menekşesi kâğıdı mavi yeşil ola-
na kadar damla damla 1 M HC1 ilâve edilerek çözelti 0,3 M asidik 
yapılır. (2). (Asitlik hal aşağıdaki (3). nota göre ayarlanabilir). Çö-
zelti H2S ile (X) doyurulur. Santrüfüje konur, Süzüntü berrak de-
ğilse 2 damla NH4C1 çzöeltisi ve 2 damla H20 ilâve edilerek (4) (5). 
Kaynayıncaya kadar ısıtılır ve tekrar santrüfüje konur. Süzülür. 
Süzüntü H2S le kontrol edilir. Süzüntü (yani çözelti) saklanır. 

Çökelek: (6) HgS (siyah), CuS 
(siyah), Bi2S3 (kahverengi - si-
yah), Pbs (siyah), CdS (sarı), 
As2S2~As3S5 (sarı), SnS (kahve-
rengi - siyah), SnS2 (sarı), Sb2S3-
Sb2S5 (portakal - sarısı). Çökelek 
10 damla H20 ile yıkanır ve yıka-

Çözelti: H2S nin uzaklaştı-
rılması için çözelti kaynatı-
lır. Artık kalırsa santürfüje 
konur ve çökelek atılır. Çö-
zelti III, IV, V. gurupları 
aramak için Tablo 8 e uygu-
lanır. 

yanlar atılır. Çökeleğe 3 damla 
Na2S2 ve 7 damla H20 katılır. Ka-
rıştırılıp 1 - 2 dakika ısıtılır. Sant-
rüfüje konarak süzüntüden ayrı-
lır. Na2S2 ile yukardaki işlem bir 
defa daha tekrar edilerek çökelek 
teşkil ettirilir elde edilen süzün-
tü ilk süzüntü ile birleştirilir. Çö-
kelek 6 damla H20 ile bir defa yı-
kanır, yıkayan iki süzüntünün ka-
nşımıyle birleştirilir. 

Çökelek : Bakır yarı gurubu, Çöke-
leği Tablo 6 ya uygulanır. 

Çözelti: Arsenik yarı guru-
bu, Tablo 7 ye uygulanır. 
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(X) : Bazı veya bütün analiz gidişatlarda H2S gazi yerine tioasetamid 
kullanılabilir. H2S ile doyurun denildiği zaman, kısaca 6 damlayı 8 dam-
la % 3 lik tioasetamid çözeltisine katın, tüpü kaynar suyla dolu bir be-
herde 5 dakika bırakın ve bundan sonra işlemlerinize devam edin. 

Notlar : 

1 — Şayet burada gümüş gurubu çözeleğinin süzüntüsü derişf.k ise, 
belki SbOCİ veya BiOCİ çökmüştür. Böyle bir çökelek ayrılamaz, bunun 
için de bunlar H2S ile Sülfürlerine çevrilirler. 

2 — Çözelti 0,1 M den az asidik ise, belki ZnS de bu gurupla çök-
müştür; şayet asidlik çok fazla ise PbS ve CdS çökebilir. 

Metil menekşesi aşağıdaki renk değişikliklerini gösterir. 
Çözelti Renk 

Nört ve Alkali Menekşe 

0,1 M H+ Mavi 

0,3 M H+ Mavi - Yeşil 

0,5 M H+ Sarı - Yeşil 

1,0 M H+ Sarı 

3 — Asidik ortam metil menekşesi kâğıdı kullanılmadan da elde 
edilebilir, eğer çözelti NH4OH ile dikkatlice nötrleştiirlmişse, tam 2 dam-
la 6 M HCl ilâve edilerek asidik ortam hazırlanır. 

4 — Numunenin seyreltilmesi H + konsantrasyonunu redükler ki bu 
da kolay çözünen sülfürlerin (CdS, SnS, PbS) çökmesini kolaylaştırır. 
Bunun için 20 dakika H2S geçirilir ve sonra sumune seyreltilir. 

5 — Amonyum iyonunun ilâvesi kolloidal sülfürlerin pıhtılaşma-
sına yardım eder. Kolloidal sülfürlerin oluşması zararlı olabilir. İyon-
ları ihtiva eden çözeltiye birkaç katı NH4Cİ granülü katılması kolloidle-
rin pıhtılaşmasına yardım eder ve karıştırarak sabırla ısıtmak da umu-
miyetle süspansiyonu santrüfüje konduğu zaman eritir. 

6 — Çökeleğin bu andaki renkleri mevcut iyonları gösteren indika-
törlerdir. Sarı çökelek, siyah sülfürlere mâlik olan civa, bakır, bizmut 
ve kurşunun olmadığını belirtir. 

1 4 2 . 



T A B L O : VI 

Bakır Yarı Grubunun Analizi 

Çökelek: (5. tablodan- CuS, PhS, Bi2S3, CdS, HgS). 6 damla 6 M 
HNOi ve 7- 10 damla H20 ilâve edilir. (1). Kaynayıncaya kadar ısı-
tılır. 1 - 2 dakika sıcak tutulur. Santürfüje konur. Şayet mühim 
miktarda çökelek kalırsa, yine NH03 ile muamele edilip iki çözelti 
birleştirilir. 

Çökelek : S, HgS. Atınız (2) 
HgS kral suyunda çözülür 
ve kuruncaya kadar buhar-
laşdırılır. Sıcak suda çözü-
lerek SnCl2 ile veya malga-
ma yapılarak civa tesbit edi-
lir. 

Çözelti: Pb2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+. 
Bir beher veya erlen içine akta-
rılarak 3 - 4 damla derişik H2S04 

ilâve edilir. (3). Koyu dumanlar 
çıkıncaya kadar buharlaştırılır. 
Soğutulur. 10 damla H20 katılır. 
(5). İyice karıştırılır. Neticede, 
bir tüpe aktararak, santürfüje 
konur. Beyaz çökelek kurşunu 
gösterir. Süzüntü kısmı ayrılır. 
Çökelek 5 damla suyla yıkanır. 1 
damla seyreltilmiş H2S04 damla-
tılır. Yıkayanlar yukardaki sü-
züntüye ilâve edilir. 

Çözelti: Pb2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+. 
Bir beher veya erlen içine akta-
rılarak 3 - 4 damla derişik H2S04 

ilâve edilir. (3). Koyu dumanlar 
çıkıncaya kadar buharlaştırılır. 
Soğutulur. 10 damla H20 katılır. 
(5). İyice karıştırılır. Neticede, 
bir tüpe aktararak, santürfüje 
konur. Beyaz çökelek kurşunu 
gösterir. Süzüntü kısmı ayrılır. 
Çökelek 5 damla suyla yıkanır. 1 
damla seyreltilmiş H2S04 damla-
tılır. Yıkayanlar yukardaki sü-
züntüye ilâve edilir. 

Çökelek: PbS04 (beyaz çö-
keleğe 3 damla sıcak 
NH4C2H302 ilâve edilir. (4) 
İyice karıştırılır. 1 damla 
K2Cr04 ilâve edilir. Sarı çö-
keleğin teşekkülü kurşunu 
gösterir (6). 

Çözelti: Bi3+, Cu2+, Cd2+. Tur-
nusolla bazik olana kadar damla 
damla 15 M NH4OH katılır. Mavi 
renk bakırı gösterir. (7). Beyaz 
çökelek ise bizmutu gösterir. 
Santürfü j edilir. Bizmut çökele-
ği ayrılır. 

Çökelek : Bi (OH)3 (beyaz). 
Bir tüpe 2 damla SnCl2 ve 
çökelek olana kadar NaOH 
ilâve ederek çökeleği eriti-
lerek Na2Sn02 meydana ge-
tirilir (8). Bu çözelti yukar-
daki çökeleğe katılır. Siyah 

Çözelti : Cu(NH3)4
2+ (mavi) 

Cd(NH3)42+. 1 ml. ye konsantre 
edilir. 
(a) Çözetinin 4 damlasına asidik 
olana kadar 6 M HCİ ve sonra 2 
damla KıFe(CN)6 katılır. Kırmızı 
çökelek Cu2Fe(CN)6 bakırı göste-
rir. 
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çökelek teşekkülü hemen 
bizmutlu gösterir. 

(b) Çökeltinin geri kalan kısmına 
mavi renk kayboluncaya kadar 
damla damla KCN katılır, 2 
damla fazla katılır, (Cu yoksa 1 
damla KCN katılır. H2S le doyu-
rulur. (Tioasetamid kullanarak 
sarı veya portakal çökelek kad-
miyumu gösterir (9). 

Notlar : 

1 — Bakır grubu sülfürlerini çözecek NH03 nin dilüe olması lâ-
zımdır, zira derişik NH03 PbS ü PbS04 e oksitler. 

PbS + 8HN03 PbS04 + 4H20 + 8N02 

PbS04 çözünmez, bu sebeple santürfüje konup çözeltiden ayrılmalıdır. 

2 — HgS seyreltilmiş HN03 de çözünmez eğer bakır ve arsenik gu-
ruplarını ayırırken Na2S2 ile çözünmemiş halde kalırsa, bakır gurubu-
nun analizinde de çözünmeyen kalıntı olarak kalır. 

3 — H2S04, S03 dumanlarını vererek NH03 için buharlaştırılır. S03 

dumanları çıkmaya başladığı anda NH03 uzaklaşmış ve H2S04 ayrışma-
ya başlamıştır. 

(1) PbS04 ın NH03 de çözünmesi ve (2) H2S kullanıldığı zaman, 
HN03 in H2S Ü analizi zorlaştıran serbest kükürde oksitlemesi sebeple-
riyle HN03 i ortamdan uzaklaştırmak lâzımdır. 

4 — Az çok iyonize olmuş Pb (C2H302)2 nin teşekkülü dolayısiyle 
PbS04 sıcak amonyum asetatta çözünür. Bu çözeltiye Cr0 4

2 - ilâvesiyle 
PbCr04 çöktürülebilir. (Bu, iyonizasyon sabitesi ve mukayeseli çözünme 
ürünleri için güzel bir örnektir.) 

H2S04 -> H20 + S03 

PbS04 için K».p. = 2,3 xlO~^ 

PbCr04 için K-... = 1,8 x 10-14 

1 4 4 . 



Pb(C2H302)2 nin iyonizasyonu PbS04 ile PbCr04 arasında orta bir 
Pb2+ konsantrasyonu verir. 

5 — S03 dumanları buharlaştıktan sonra çözelti seyreltilerek deri-
şik asit çözeltilerinde çöken Bi, Cu ve Cd un sülfürleri çözündürülür. 

6 — Pb2
+ nun çoğu PbCİ2 olarak Tablo 4. deki gibi uzaklaştırılır: 

netice olarak, ancak az miktarda Pb2+ Tablo 6. da bulunabilir. 

7 — Cu2+ için NH3 deneyi çok hassastır, öyle ki 25 000 kısım H20 da 
bir kısım Cu(NH3)4

2+ iyonu bulunsa dahi mavi renk görülür. 

8 — Sodyum stannit çözeltisi, SnCl2 (stanno/klorüre) fazla miktar-
da. NaOH ilâvesiyle hazırlanır. Reaksiyon 2 kademede vukubulur. 

1 — Sn2 f + 2 O H - Sn(OH)2 

2 — Sn(OH)2 + 2 O H - Sn(OH)4
2~ veya Sn02

2~ + 2H20 
Stanni çözeltisi kullanılmadan hemen evvel hazırlanmalıdır. Zira bu ha-
vada oksitlenerek Bi(OH)3 le reaksiyona girmeyen stannat çözeltisini te-
şekkül ettirir. 

9 — CdS kolloidal vaziyette çökebilir, ve çözelti sarı veya portakal 
renginde olur. 1 veya 2 damla derişik NH4OH ilâvesi CdS ün çökmesine 
sebep olur. Çok açık rengin, tioasetamidin ayrışmasından meydana ge-
len maddelere ait olması muhtemeldir. 
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T A B L O : VII 
Arsenik Yarı Grubunun Analizi : 

ÇÖZELTÎ : (5. Tablodan) : HgS2~, A s S ^ , SnS*5", SnS3
2~. 6 M HCl 

den damla damla ilâve edilir. Turnusolla asidik olana kadar her 
damladan sonra karıştırılır (1). Santrifüje konur ve süzüntü atılır 
(2). 

ÇÖKELEK : As2S5, HgS Sb2S5, SnS2, S. 10 damla derişik 12 M HCl 
katılır. Karıştırarak kaynayıncaya kadar ısıtılır. Santrifüje konur. 
Süzüntüyü ayırarak çökelek yukardaki gibi HCl ile muamele edilir. 
2 çözelti karıştırılır. 2 çözelti karışımına H2S göndererek (2 damla 
tioasetamid ilâve ederek 5 dakika su banyosunda bırakın) çözünen 
HgS çöktürülür. 

ÇÖKELEK : HgS, As2S5.10 damla 6 M 
NH4OH katılır. 1 dakika kadar karıştırı-
lıp santrifüje konur. Süzüntü çökelekten 
ayrılır. Çökelek 5 damla NH4OH le yıka-
nır (3). 

ÇÖZELTİ : Sb3+, Sn+4. 
H2S tamamen uzaklaşm-
caya kadar kaynatılır. Çö-
zeltinin 1/3 ünü (a), 2/3 
ünü (b) kısımlarına ay-
rılır. 
(a) Çözeltiye 0,1 g. katı 
oksalik asit katılır; sonra 
8-10 damla su ilâve edilir. 
Isıtılır ve H2S le doyuru-
lur. (Tioasetamid kulla-
nın). Portakal çökelek an-
timonu gösterir. 
(b) Küçük bir mağnez-
yum şeridi ilâve edilir; 
sonra bir kaç damla 6 M 
HCl katılır. Reaksiyon 
başladıktan sonra santri-
fü je konur. Artık kalırsa 
1 damla HgCl2 ü berrak 
sıvıya katılır. Beyaz veya 
gri çökelek kalayı göste-
rir. 

ÇÖKELEK : HgS, 
S. 5 damla derişik 
12 M HCl ve 2 dam 
la 6 M HNO3 katılır. 
Bir behere aktarıp 
kuruyuncaya kadar 

buharlaştırılır. 3 
damla H20 katılır, 
icap ederse santri-
fü je konur. Çözelti 
tüpe aktarıp 2 dam-
la SnCh katılır. Be-
yaz veya gri çökelek 
civanın varlığını 
gösterir. 

ÇÖZELTİ : AsSt~~. 
6 M HCl ile ortam 
asidik yapılır. Sarı 
çökeleğin teşekkülü 
arseniğin mevcudi-
yetini gösterir. 

1 

ÇÖZELTİ : Sb3+, Sn+4. 
H2S tamamen uzaklaşm-
caya kadar kaynatılır. Çö-
zeltinin 1/3 ünü (a), 2/3 
ünü (b) kısımlarına ay-
rılır. 
(a) Çözeltiye 0,1 g. katı 
oksalik asit katılır; sonra 
8-10 damla su ilâve edilir. 
Isıtılır ve H2S le doyuru-
lur. (Tioasetamid kulla-
nın). Portakal çökelek an-
timonu gösterir. 
(b) Küçük bir mağnez-
yum şeridi ilâve edilir; 
sonra bir kaç damla 6 M 
HCl katılır. Reaksiyon 
başladıktan sonra santri-
fü je konur. Artık kalırsa 
1 damla HgCl2 ü berrak 
sıvıya katılır. Beyaz veya 
gri çökelek kalayı göste-
rir. 

Notlar : 

1 — Arsenik grubunu çöktürürken kullanılacak asidin seyreltilmiş 
olması lâzımdır, zira Sb2S5 SnS2 derişik asitte çözünürler. 
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2 — Na2S2 çözeltisine asit ilâvesi süt beyazı sülfir çökeleğinin te-
şekkülüyle sonunçlanır. 

2 — Na2S2 + 2 HCİ 2NaCl + H2S t + S 

Sodium polisülfür çözeltisi asidik olduğundan, arsenik grubu ele-
mentleri bulunsun veya bulunmasın her zaman çökelek husule gelir. Ar-
senik grubu sülfürleri serbest kükürtten daha çok pıhtılaşır ve renk gös-
terir, bu sebeple süt beyazı çözeltide kalıntıdır. 

3 — Arseniğin tamamen çıktığına emin olmak için, yıkayıcı çözel-
tinin bir damlası saat camında asidik yapılır. Buna 1 damla tioasetamid 
çözeltisi ilâvesinde sarı çökelek olmazsa arsenik çıkmıştır. 

4 — Arsenik aşağıdaki G u t z e i t deneyiyle aranır : 3 cm2, lik süz-
geç kâğıdını saat camında kurşun asetatla ısıtılır. Başka bir ayni büyük-
lükte süzgeç kâğıdı da AgN03 la ısıtılır. Arsenikli çözeltiyi tüpe koyup 
fazla miktarda NaOH katılır. Buna metal Zn atılır. Pb(C2H302)2 li kâğıt 
tüpe sokulara! tıkaç yapılır AgN03 lı tüpün ağzına kapatılır. Tüp ısıtılır. 
AgN03 lı kâğıttaki sarı, gri veya metali lekeler arseniği belirtir. Arsenik 
bileşikleri çinko ve sodyum hidroksitle redüklenir ve gaz arsin (AsH3) 
husule gelir ki bu da AgN03 la serbest gümüş vererek siyah bir leke mey-
dana getirir. Pb(C2H302)2 ile tıkamak, siyah Ag2S vermemesi için H2S ü 
uzaklaştırmak içindir. Hidrojen NaOH in Zn üzerine olan etkisiyle elde 
edilir ki bu daha yaygın bir metod olan asidin çinkoyu etkilemesine ter-
cih edilir. Zira bu son metod antimon bileşiklerini stibine (SbH3) re-
dükler ki bu da AgN031 redükleyerek reaksiyona mani olur. Bu deney-
den evvel kullanılan reaktiflerle pratik için bir deney yapmak lâzımdır. 
Bunu faydalı olması bakımından yapmalıdır. 

Bu deneyi bir başka yolla da yapmak hemen hemen yukarıdakinin 
aynıdır. Islak gümüş nitratlı kâğıt yerine bu defa tüpün alt tarafına kü-
çük bir süzgeç kâğıdı kapatılır, ve AgN03 kristali üzerine bırakılır. AsH3 

ile temasta kristal önce kanarya başlar sonra sarısı ve siyah döner. 
AgN03 veya siyah gümüş lekeyi tuttuktan sonra ellerinizi çok iyi yıka-
yınız. 

D — Bilinmeyen Numunenin Analizi : 

1 — Bu iyonlarının bilinen numunesinin analizi tamamlandıktan 
sonra reaksiyon denklemleri özel deftere yazınız. 

2 — Bilinmeyen numune verildiği zaman analiz gidişatı için 0,5 ml. 
den fazla numune kullanmayınız. 

3 — Analiz gidişatının şemasını muhakkak surette özel defterinize 
yapınız. 
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m . GRUP (Al - F e - m GRUBU) 

Gurup III. IV, V. 

[nh oh.nh4ci,h2s ] 

Fe(OH)3ll Al(OH)3 CrCOHjj FeS.CoS.NiS MnS ZnS 

Esmer, kır Beyaz 
mızı (koyu 
kahverengi) 

Yeşil Siyah Pembe Kirli beyaz 
| (açık) 

£ C I H dilüe ] 

CoS, NiS 
I 

[jHCl,HNO^] 

Co2+, Ni 2 + 

[nh 4 oh ] 

1 
Fe2+, F e 3 t A l 3 U r 3 t M n 2 > 2 + 

I 

r—' I 
Fe(0H)3.Mn02 

II İT"1 2+ 
(Açığa çıkar) CofNH^ , Ni ( N H ^ 

(hc2 

[«* -Nitroso"! 
fi - Naf tol J 

II 
Co ihtıvo eden 

çökelek 

K 4 |Fe(CN)fc] [WACNS] 

("dinıetit | 
[glyoxmej 

II 
Mi ihtiva eden 

çökelek 

II 
Fe4[Fe(CNfc]3 

Koyu mavi 

chno3-] 

( N o B İ O J ] 

MNOjt, 

Fe(SCN)3 Menek^ 

Koyu kır. z e l , i 

mızı çöz 

Gurup IV.V 

A103; Cr0?7 v Z n 0 2 -

[ h n o 3 ] 

al3+, Zn2tcr02-
ı 4 

K o h ] 

• ' 1 2* 2 a1(0h)3 Zn(NH3£,CrC£ 
Beyaz 

[H^H^BaC^J 

M ' 1 
BaCrO^ Zn2* 

S a r ' [h 'S] N 
ZnS 

Kirli beyaz 



III. G R U P 

ALÜMİNİUM - NİKEL - DEMİR GRUBU 

A — Ayırma v© Deney Kimyası: 

İH. Grup Çökelekleri ve Y a n Grupların Ayrılması : ' 

1 — III. Grup metallerini IV. ve V. grup metallerinden ayırmak için 
esas prensip şudur. III. grubu teşkil eden metallerinin sülfürlerinin ve 
hidroksitlerinin amonyaklı ortamda çökmeleridir. Buna mukabil IV. 
ve V. grupları teşkil eden metallerin ise aynı ortamda çözünmeleri ve 
çekmemeleridir. Yalnız böyle bir ortamda Mg(OH)2 çökeleğinin husule 
gelmesini önlemek maksadıyla, NH4OH dissosiasyonunu frenlemek O H -

konsantrasyonunu Mg(OH)2 teşekkül ettirmeyecek hale kadar azalt-
mak için NH4CI ilâve edilir. 

III . Grubu IV. grubun orta derecede çözünebilen hidroksitlerinden 
ve V. grubun az çözünen Mg (OH)2 den ayrılması genellikle tampon çö-
zeltiye bağlıdır. Eğer sulu MgCl2 çözeltisine ve AİCI3 gibi III grubtan bir 
çözeltiye NH4OH ilâve edilirse Magnezium ve Alüminium hikroksit ha-
linde çökerler. Bunu önlemek için ise Hidroksil OH konsantrasyonu 
Al(OH)îi çöktürecek fakat Mg(OH)> çökeleğini vermeyecek derecede ol" 
ması lâzımdır. 

Kısaca olayı inceleyelim. 

Mg(OH)2 için K-.p. = 3 ,4x10- " 

Al(OH)3 için K».p. = 2 x 10~33 

1 M NH4OH içinde O H - konsantrasyonu 

4,24 x 10 -3 gr. iyon/İt. dir. 

Buna göre : 

[Mg2+] x (4,24 x IO"3)2 = 3,4 x 10-11 

[Mg2-*-] = 1,9 x 10—4 (Çökeleğin başlaması için minumum konsant-
rasyon) 

[Al3+] x (4,24 x 10^) ' = 2 X 10^3 
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[AF+] = 2,6x10-25 (Çökeleğin başlaması için minumum konsant-
rasyon) 

NH4OH çözeltisi NH4CI ile tamponlandığı zaman O H - iyonunun 
konsan trasyonu 

1,8 x IO-5 e düşer. Buna göre : 

3 4 x 10—11 

[Mg2+] = =0,11 
(1,8 x 10_5)2 

[Mg2"1"] iyonunun bulunan (0,11) konsantrasyonu analiz iç»in normal 
olarak çözeltilerde bulunmaz. Bundan dolayı Magnezium Mg(OH)2 ha-
linde III. grup metalleri ile çökmez. 

Buna mukabil Alüminium ve diğer III. grup metalleri çöker. 

"> x 10—33 

[AF+] = — = 3,4 x 10-19 

(1.8 x IO-5)3 

Bu hesaba göre ve hatta NH4OH tamponlu olduğu halde Al3+ iyonu 
bu (3,4x 10—") konsantrasyonda fazlası ile Al(OH)3 şeklinde çöker. 

2 — Bu grupta bulunan bir çok metallerin iyonları renklidir. Bu 
renklere bakıldığı zaman katyonların teşhisi mümkün olur. Bu iyonların 
renkleri Co2+, pembe, Ni2+ yeşil, Fe2+ açık yeşil, Cr2+ koyu yeşil, 
Mn2+ renksiz denecek kadar açık pembe, Fe3+ iyonları C l - iyonu ile bir-
likte sarı renkli bir kompleks iyonu teşkil eder. 

Eğer analizi yapılacak olan III. grup çözeltisi renksiz ise, ayrı renk-
ler gösterenler (Ni2+, Cr3+, Co3 + ) mümkün olduğu kadar terk edile-
rek analizleri yapılmaz. 

3 — Çözeltiye NH4OH ilâve edilerek iyonlar hakkında daha etraflı 
ve fazla bilgi toplamak mümkün olur. 

Örneğin : Çinko (Zn2+), Nikel (Ni2+) ve Kobalt (Co2+) iyonları 
kompleks iyonlar teşkil ederler, ve H2S geçirilinceye kadar çökelek ver-
mezler. Buna mukabil demir III (Fe3+), krom III (Cr3+) ve Alüminium 
(Aİ+3) hidroksik vererek çökerler. Çöken Fe(OH)3 kızıl kahverengi ye-
şil ve Al(OH)3 beyazdır. Numune çözeltisine amonyak ilâve edildiği za-
man hiç bir çökelek husule gelmiyorsa Fe3+, Cr3+, ve Al3+ iyonları-
nın analizine lüzum yoktur. 
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III. Grup iyonları aşağıdaki denklemlere göre reaksiyon verirler. 

Ni2+ + 4 NH, ^ Ni(NH3)4
2+ • 

Co2+ + 4 N H j - > Co(NH3)4
2+ 

Zn2+ + 4 NH3 -> Zn(NH3)4
2+ 

Fe2+ + 3 NH4OH 3 NH4+ + Fe(OH)3 i 

AP+ + 3 NH4OH, - » 3 NH4+ + Al(OH)3 i 

Cr3+ + 3 NH4OH -> 3 NH4+ + Cr(OH)3 i 

II. Grupta da NH4OH ile 3+ değerlikli bizmut (Bi3+) iyonu hidrok-
sit halinde çöker. Aynı zamanda Cu2+ ve Cd2+ iyonları da amonyakla bi-
leşikler husule getirirler. Bundan dolayı III. grubun 3+ ve 2+ değerlikli 
değişik metalleri içinde aynı numunede takip edilir. 

4 — Çözeltiye H2S ilâvesinde yukarda gösterilen üç çözünmeyen hid-
roksit aynen kalır. Buna mukabil diğer katyonların iyonları çözünmeyen 
sülfürler husule getirirler. 

Ni(NH3)4
2+ + S 2 - 4 NH3 + NİS l 

Fe2+ + S 2 - FeS | 

Yalnız Fe(OH)3 in bir kısmı H2S ile FeS verir. 

2 Fe(OH)3 + 3 H 2 S - > 6H2O + 2FeS i + S j 

5 — Co2+ ve Ni2+ iyonları bu grubun diğer iyonlarından esas olarak 
sülfürlerinin seyreltik HC1 de az çözünmesiyle ayrılırlar. Çünkü diğer 
metal sülfür ve hidroksitleri seyreltik HCİ de tamamen çözünürler. 

Çözeltinin analizinde önemli bir rol oynayan bu esasa göre NiS ve 
CoS uzun müddet HCİ ile temasta kalmazlar. 

6 — Demir ve manganın alüminium, krom ve çinkodan ayrılması 
son üç elementin amtofer olmasına yani Al, Cr ve Zn hidroksitlerinin 
NaOH gibi kuvvetli bazların fazlasında çözünmelerine bağlıdır. 

1 5 1 . 



Zn(OH)2 + 2 O H - Zn(OH)4
2~ veya Zn02

2+ + 2 H20 

Al(OH)j + 3 O H - Al (OH)6
3- » ALO,3" + 3 H20 

Al(OH)j + O H - Al (OH) 4 - » AlO~ + 2 H20 

Cr(OH)3 + 3 O H - Cr(OH)6 ' - » Cr03
3" + 3 H20 

Cr(OH)6
3_ üzerine H202 ilâve edilecek olursa Cr0 4

2 - ye çevrilir. Böy-
lelikle alüminiumu tamamen kromdan ayırmış oluruz. 

• 

2 Cr(OH)6
3~ + 3 H202 2 CrO,2" + 8 H20 + 2 OH~ 

Mn(OH)2 ve Fe (OH)3 lerde H202 ilâvesiyle yükseltgenirler. 

Mn(OH)2 + H202 Mn02 4- + 2 H20 

2 Fe(OH)2 + H202 2 Fe(OH)3 | 

Bu ayırmalar neticesinde üç yan grubun teşkili mümkün olur. 

I — Nikel yan grubu Ni, Co 

II — Demir yan grubu Fe, Mn 

III — Alüminium yan grubu Al, Cr, Zn 

1 — Nikel Yan Gurubu : 

7 ~ CoS ve NiS kral suyunda süratle çözünürler. 

CoS + 4 H+ + Cl - + N O " Co2+ + S + NOCİ + 2 H20 
I 

Co ve Ni analizlerinde uygulanacak deneyler her ikisi de bir arada 
bulundukları zamanda mümkündür. Onun için Co ve Ni li birbirinden 
ayırmaya lüzum yoktur. 

Her iki iyon için genellikle organik reaktif kullanılır. 

a — Dimetil glioksin ile Ni2+ Pembe 

b — Nitroso - P - Natol ile Co2+ koyu kırmızı çökelek verirler. 
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II — Demir Yan Grubu : 

8 — Demir ve Mangan iyonlarını bir arada aşağıdaki şekilde analiz 
etmek mümkündür. 

Fe3+ iyonlarına K4Fe(CN)6 çözeltisinden ilâve edilirse Prusya 
mavisi ismi verilen koyu mavi renkli demir III - demir II siyanürden 
ibaret bir çökelek verir. 

4 Fe3+ + 3 Fe(CN)6
4- 3 Fe4 Fe(CN)6 

Fe3+ içinde diğer bir reaktif de CNS~ (NH4CNS) dir. Fe3+ ihtiva 
eden bir çözeltiye NH4CNS ilâve edilirse kırmızı renkte Fe3+ tiosiyanür 
kompleksi husule gelir. 

Bu kompleks bileşiklerin esası teşekkül eden şu formüllerden ileri 
gelmektedir. 

FeCNS2+, Fe(CNS)2+, Fe(CNS)3 

9 — Mn2+ nin analiz numunesinde teşhisi Mn02 e yükseltgenerek 
menekşe rengi permanganat iyonuna (Mn04

—) döndürme prensibine da-
yanır. Bu yükseltgenmede Pb02 veya NaBi03 (Sodium bizmutat) veya 
HN03 ile yapılır. 

2 Mn02 + 3 Pb02 + 4 H+ -> 2 Mn04~ + 3 Pb2+ + 2 H20 

2 Mn02 + 3 NaBi03 + 10 H+ 2 MnO~ + 3 Na+ + Bi3+ + 5 H20 

III — AlUmium Yan Grubu Analizi : 

10 — Al3+ iyonunun Cr0 4
2 - ve Zn2+ den ayrılmasının esası NH4OH 

ile Al(OH)3 çökeleğine vermesine dayanır. Bunun yanında çinko NH4OH 
ile Zn(NH3)4

2+ bileşiminde kompleks bir iyon husule getirirki ve bu da 
CrO-t2- e hiç etki etmez. 

Al3+ + 3 NH4OH 3 NH4+ + Al(OH)j ± 

Zn2+ + 4NH 3 -> Zn(NH3)4
2+ 

NH4OH ilâvesinde meydana gelen beyaz yün gibi Al(OH)3 çözeltide 
Al3+ olduğuna bir işarettir. Al(OH)3 aynı zamanda bazı organik bileşik-
lerle renkli ürünler vererek varlığını belirtir. 
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Aurin trikarboksil asit, aluminon Al(OH)3 le kırmızı ve ayın şekilde 
arsenazo reaktifi de erguvani bir renk verir. 

11 — Zn2_t nun CrCV - den ayrılması Cr04
2~~ anyonunun bir kompo-

nenti olan Cr mun asetik asitli bir çözeltiye Ba2 + ilâvesiyle BaCr04 dan 
ibaret bir çökelek vermesiyle mümkün olur. 

CrOY~ + Ba2+ BaCr04 4-

Cr0 4
2 - ayrıldıktan sonra Zn2+ zayıf asitli bir ortamda H2S le beyaz 

bir çökelek halinde çöktürülür. 

Zn2+ + H2S -> 2 H+ + ZnS i 

ZnS çökeleği önce HN0 3 ilâve edilerek buna Co(N03)2 karıştırılır, 
iyice ısıtılırsa yeşil bir rengin teşekkülü Zn2+ nun mevcudiyetini belirtir. 

Bu ısıtmada reaksiyon şu reaksiyon gereğince vuku bulur. 

CO(NO:-)2 N205 + CoO 

CoO + ZnO ->• CoZn02 (Rınman yeşili) 

B — III. neti Gurup Üzerinde îlk Hazırlık Deneyleri : 

Burada anlatılan deneyler yapılırken gözlenen durumları ve deney 
sonuçları denklemleri ile birlikte özel deftere not edilecektir. 

1 — Grup Ayıracı ve NH4 Cl'nin Etkisi : 

a — III . Grup iyonlarının çözeltilerinden (Fe3+, AP+, Cr3*, Mn+2, 
Ni2+,Co2+, Zn2+) ayrı ayrı tüplere birer damla konur. Her birinde 0,5 

ml. ye kadar su ile seyreltilir. Buna bir damla seyreltik NH4OH ilâve edi-
lir. (Eğer çökelek hasıl olmazsa deney numunesinden fazla kullanmak 
yerinde olur). Reaksiyon gözlenir ve reaksiyon denklemleri yazılır. 

b — Bu defa tüplere 2 - 3 er damla deriik NşHıOH ilâve edilir. Bu 
halde hangilerinin çökelek verdiğini, husule gelen çökeleklerin NH4OH 
fazlasında çözünüp çözünmediği tetkik edilir, deftere yazılır. 

c — Bu iki deneyi önce ve bilhassa Co2+, Ni2+ ve Zn2+ için NH4Cİ 
damlatarak yapılır. 
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2 — Cr (OH) j Üzerine NaOH ve H ^ Etkisi : 

Bir tüpün içine bir damla Cr34- çözeltisinden konur ve bu su ile 0,5 
ml. ye kadar seyreltilir. Buna bir damla NaOH damlatılır. Cr(OH)3 sant-
r ifüjde çöktürülür, ve süzülür. Süzüntü atılır. Çökelek üzerine 2 damla 
NaOH ve bir kaç damla da H2O2 ilâve edilerek ısıtılır. Sonuçlar gözlenir. 
Reaksiyon denklemleri ile özel deftere yazılır. 

3 — Alüminium ve Çinko iyonları Üzerine NaOH'in Etkisi : 

a — Ayrı ayrı tüplere konan Al3+ ve Zn2+ çözeltilerine birer damla 
NaOH çözeltisinden ilâve edilerek sonuç gözlenir. 

b — Bu defa daha fazla NaOH çözeltisi damlatılır. Yine neticeler 
incelenir. Elde edilen sonuçlar denklemleri ile birlikte özel deftere ya-
zılır. 

4 — m . Grup Çökeltilmesi Esnasında Mg (OH)2 Çökmesinin Önlenmesi: 

İki ayrı deney tüpe birer damla Mg2+ numune çözeltisinden konur. 
(Magnezium V. gruptandır). Tüplerden birine NH4C1 çözeltisi damlatılır. 
Sonra NH4Cİ + Mg2"1" tüpüne ve yalnız Mg2+ ihtiva eden tüpe NH4OH ilâ-
ve edilir. 

Sonuçlar reaksiyon denklemleri ile özel deftere yazıldığı gibi bunun 
teorik esasları da bu bölümün başında verilen bilgiden tetkik edilir. 

O — III. Grup îçin Anaitik Deneyler : 

Bu grup iyonlarından olarak bilinen bir numune hazırlayınız. Bu 
analiz numunesi (8-11 Tablolara) göre yapılır. 
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T A B L O : VIII 
III. Grubun Yan Grup Çökeleklerinin Analizi : 

Çözelti: (III. IV. ve V. grup katyonlarını taşıyan tablo 5 den), (1) 
Çözeltinin hacmi 1,5 ml. ye ayarlanır; 2 damla NH4C1 çözeltisi ilâve 
edilir (2); Tam bazik oluncaya kadar 6 M NH4OH ilâve edilir. 2 
damla 15 M NH4OH ilâve edilir; sonra H2S ile doyurulur (3). (4) 
tioasetamid kullanılır. Santürfüje konur. 

Çökelek : CoS (Siyah), NiS (Si-
yah) FeS (Siyah), Al (0H) 3 (Be-
yaz), Cr(OH)3 (Yeşil), MnS (Pem-
be), ZnS (Beyaz), Fe(OH)3 (Kızıl 
kahverengi), 2 kere H20 ile yıka-
nır. Yıkama suyunu atılır. Tüp 
içinde çökeleğe 12 damla H20 ve 
2 damla derişik 12 M HCİ ilâve 
edilir. Bir dakika müddetle tama-
men karıştırılır. Hemen santür-
füye konur. 

Süzüntü : 6 M CH3COOH ilâ-
ve edilir. 1 ml. ye kadar bu-
harlaştırılıp (5) santürfüje 
konur ve herhangi bir çöke-
lek hasıl olursa atılır. Sulu 
kısmı dikkatlice ayrılır. Tab-
lo 12 ye göre IV. ve V. grup 
için kullanın. 

Çökelek: CoS, NiS. 
Tablo 9 a göre hare-
ket edilir. 

Süzüntü : Fe2+, Fe3+, Mn2+, CrH (Ye-
şil), Al3+, Zn2+. Bir krözeye alınır ve ba-
zik oluncaya kadar NaOH ilâve edilir. 
Sonra 4 damla daha NH4OH ilâve edi-
lir. % 3 H2O2 den yavaşça 8 -12 damla 
damlatılır (6). Çözelti su hamamında 
oksijen gazı buharlaşması duruncaya 
kadar ısıtılır. Santürfüje edilir. 

Süzüntü : Fe2+, Fe3+, Mn2+, CrH (Ye-
şil), Al3+, Zn2+. Bir krözeye alınır ve ba-
zik oluncaya kadar NaOH ilâve edilir. 
Sonra 4 damla daha NH4OH ilâve edi-
lir. % 3 H2O2 den yavaşça 8 -12 damla 
damlatılır (6). Çözelti su hamamında 
oksijen gazı buharlaşması duruncaya 
kadar ısıtılır. Santürfüje edilir. 

Çökelek : Demir yangurubu : Fe 
(OH)3 (Kızıl kahverengi). Mn02 

(Siyaha yakın kahverengi). Sıcak 
su ile çökelek 2 kere yıkanır. Yı-
kama suyu atılır. Çökelek tablo 
10 a göre muameleye tabi tutu-
lur. 

Süzüntü : Alüminium yangu-
rubu : Aİ03

3-, Cr042- (Sarı). 
Zn0 2

2 - Tablo 11 e göre işle-
me tabi tutulur. 

Notlar : 

1 — NH4OH le olan çökeleği anlamak için NH4OH ilâvesinden evvel 
H2S uzaklaştırılır. (Tablo 5. bak). H2S terkedildiği zaman II. grubun 
herhang ibir sülfürü kolloid halde çöker. Bu santürfüje konur ve atılır. 
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2 — Mg(OH)2 çökeleğini önlemek ve kolloid halde sülfürlerin çök-
mesini sağlamak için NH4C1 ilâve edilir. 

3 ~ Amonyaklı bir çözeltiye H2S ilâve edildiği zaman derişik S 2 - kat-
yonlarla birleşerek çözünmeyen sülfürler hasıl eder. 

4 — H2S ilâve edileceği zaman çözeltinin çok amonyaklı bir ortam-
da olmaması lâzımdır. Fazla NH4OH muayyen sülfürleri tutmaya müte-
mayildir. Bunlardan kolloid halde CoS ve NiS dikkate değer. 

5 — IV. ve V. gurup süzüntüsü HC2H302 ile asitlendirilir, ve kolloid 
maddelerin uzaklaşması içirf buharlaştırılır. 

6 — Burada H202 yerine sodium peroksit kullanılabilir. Na202 spatül 
ile yavaş yavaş ilâve edilir. (Kullanılmayan Na202 dağıtılır, çünkü kâğıt 
gibi yanıcı maddeler peroksidin kuvvetli oksidasyon karakterinden ya-
nabilir. Aynı zamanda havada açıkta kalmasından dolayı Na202 yapışkan 
ve havadaki nem ve Ç02 den hasıl olan NaOH ve Na2C03 dan dolayı sert 
bir hal alır.) 

T A B L O : IX 

Nikel Grubu Analizi : 

Çökelek : (Tablo : 8) den. Çökelti 2 kere su ile yıkanır, yıkama suyu 
atılır. Çökeleğe 5 damla 6 M HCİ ve 1 damla 6 M HN03 ilâve edilir. 
Çökelek eriyinceye kadar ısıtılır. 5 - 6 damla su ilâve edilir. Bazik 
oluncaya kadar ve 1 damlada fazla 15 M NH4OH konur. Santürfüj 
edilir. 

Çökelek: H2S oksidasyonun-
dan dolayı bazı hallerde S 
elementel olarak ayrılabilir. 

a - Asidik oluncaya kadar 
CH3COOH sonra 4 damla a -
nitroso - 3 - noftol ilâve edi-
lir. Isıtılır ve 10-15 dakika bı-
rakılır. (1). (2). Kırmızı çöke-
lek kobaltı isbat eder. 

Süzüntü : Co (NH3)4
2+, Ni(NH3)4

2+. 
Süzün tüyü iki eşit parçaya ayırın, 
(a) ve (b). 

b - 3 damla dimetil glioksin ve 
1 damla 15 M NH4OH ilâvesiyle 
meydana gelen kırmızı çökelek 
nikelin işaretidir. 
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Notlar : 

1 — Kobaltın a - nitroso - (3 - naftol ile olan çökeleği çok yavaş hu-
sule gelir. Bunun için 10- 15 dakika beklemeden C02+ mevcudiyetine ka-
rar vermemelidir. 

2 — C02+ deneme için a - nitroso - P - naftol ayıracı taze hazırlan-
malıdır. Çünkü bu ayıraç çabuk bozulur. Bu hazırlanan ayıraç bilinme-
yen tatbik edilmeden önce bir miktarı bilinen bir Co2+ ile tecrübe edilir. 
Eğer bilinen.Co2+ ile tecrübe tatminkâr değilse, ayıraç yeniden hazırlanır. 

3 — Co2+ için diğer bir tecrübe de asidik oluncaya kadar asetik asit, 
bundan sonra birkaç damla doymuş NH4CNS çözeltisi ilâve etmektir. 
Eğer Co2+ iyonu keşafeti (konsantrasyonu) düşükse, mavi renk belirir. 
(Eğer pembe bir renk belirirse, seyreltildiği zaman mavi renk meydana 
çıkar.) 

t a b l o : X 
Demir Yan Grubu Analizi : 

Çökelek: (Tablo 8 den). Çökeleği bir kısım 2/3 (a), diğer kısmı 
da 1/3 (b) olacak şekilde ayırın. 

a - Çökeleğin üzerine 5 damla 
6 M HNOj ve 5 damla H20 ilâ-
ve edin. Bunu biraz NaBi03 ile 
iyice karıştırınız. Santürfüje ko-
yun. Menekşe renkli sıvı man-
gana işarettir. (Pb02 de NaBiOi 
yerine kullanılabilir.) 

b - 5 damla 6 M HCl ilâve edi-
lerek eriyinceye kadar ısıtılır. 
Bir kısmına KtFe(CN)6 ilâve 
edilir. (1). (2) Purusya mavisi-
nin koyu rengi demiri isbat 
eder. İkinci kısmında 1 damla 
NHtCNS ilâve edilince hasıl 
olan kırmızı renk demektir. 

Notlar : 

1 — Fe2+ veya Fe3+ iyonları tabloda Fe3+ iyonları olarak gözükür. 
Her ikisini birbirinden ayırmak için potasium ferrosiyanür ve potasium 
ferri siyanür kullanılır. Önce esas numuneden ufak bir kısım seyreltik 
HCl de çözünür. İkiye ayrılır. Birinci kısma birkaç damla KıFe(CN)6 ilâ-
ve edilince koyu prusya mavisi bir çökelek Fe3+ (Ferri) iyonuna işaret-
tir. Diğer kısma da birkaç damla K3Fe(CN)6 ilâve edilir ve Fe2+ (Ferro) 
iyonunu tesbit eden prusya mavisine benzeyen Turnbull mavisi denilen 
koyu mavi bir çökelek meydana gelir. 
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4 Fe3+ + 3 Fe(CN)6
+- Fe* [Fe(CN)6]3 i Prasya mavisi 

3 Fe2+ + 2 Fe(CN)6
3— -> Fe3 [Fe(CN)6]2 i Turnbull mavisi 

Eğer hem ferro siyanür, hem de ferri siyanür çözeltisi ile koyu mavi 
çökelek olursa, o zaman Fe2+ ve Fe î+ iyonları bir arada bulunuyor de-
mektir. 

Fe3+ iyonlarını ihtiva eden bir çözeltiye CNS~ ilâve edilirse 
FeCNS2+, Fe(CNS)2

+ veya Fe(CNS)3 den ibaret koyu kırmızı çözeltiler 
husule gelir. 

T A B L O : XI 
Aliminium Yan Grubu Analizi 

Süzüntü (Tablo : 8 den). Asidik oluncaya kadar 6 m HN03 ve son-
ra da bazik oluncaya kadar da 15 M NH4OH ilâve edilir. 3 damla da-
ha NH4OH damlatılarak kaynatılır. Peltemsi bir çökeleğin hasıl ol-
ması alüminiumun belirtisidir (1). Santürfüj edilir. 

Çökelek: Al(OH)3 

Beyaz (5) Süzüntü : Cr04
2- (sarı), Zn(NH3)4

2+. Eğer sü-
züntü sarı ise krom mevcuttur (2). Asetik asit-
le asitlendirilir (3). NaC2H302 kristali ve iki 
damla BaCl2 ilâve edilir. Sarı çökeleğin husule 
gelmesi kromun mevcudiyetini isbat eder. San-
tü r fü j edilir. 

Çökelek: Al(OH)3 

Beyaz (5) 

Çökelek: BaCr04 

(sarı), ve BaS04 

(beyaz ) 

Süzüntü : Tioasetamid 
kullanılarak H2S ile doyu-
rulur. Kirli beyaz çökelek 
ZnS dir (4). Emin olmak 
İ£İn santürfüj de çöktürü-
lür ve sonra çökelek yıka-
nır. Yıkama suyu atılır. 
Kalana 6 - 8 damla 6 M 
HCİ ilâve edilir. Eğer çö-
kelek çözünürse çinko-
dan emin olunabilir. (6) 
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Notlar : 

1 — Bütün Cr^ , Cr0 4
2 - olarak oksitlenmelidir. Çünkü Cr3-*" özellik-

leri Al3+ ile aynıdır ve NH4OH ilâvesi ile de yeşil renkli Cr(OH)3 çökeleği 
verilir. Az miktarlarda renk görünmez. Bunun için Cr(OH)3, Al(OH)3 ile 
karışabilir. 

2 — Eğer Cr04
2~ mevcut ise (Tablo : 8) deki süzüntü sarıdır. Bu 

san renk Cr0 4
2 - için başlıca bir deneydir. 

3 — BaCr04, HCİ, HN03 ve diğer kuvvetli asitlerde çözündüğü bu-
nun için BaCr04 çökeleği HC2H302 içinde çözünmediğinden asidik ortam 
HC2H302 ile yapılır. 

4 — Tioasetamid ile olan ZnS çökeleğinde, bazı kolloid halde sülfür 
de çökebilir. Bu beyaz ZnS çökeleğine diğer sülfürlerde karışır. 

5 — Al3+ iyonundan emin olabilmek için çökelek 10 damla H20 son-
ra da asetik asitle hafif asitlendirilir. 4 damla alüminin ilâve edilerek su 
hamamında ısıtılır. Sonra nötr veya hafif bazik oluncaya kadar seyreltik 
NH4OH ilâve edilir. Kırmızı çökelek Al3+ iyonudur. Bütün organik ayıraç-
lar kullanılırken bilinmeyen numune ile mukayese yapabilmek için ayrı-
ca bilinen bir numunede deney yapılır. Arsenöz ayıracı ile Al3+ deneyi 
aşağıdaki gibi yapılır : Bir kısım Al(OH)3 çökeleğini seyreltik HC2H302 

(pH = 3 - 7 ) ile çözülür. 2 damla arseniöz ayıracı (0,001 M) ilâve edilir. 
Eğer Al3+ mevcutsa mora bakan kırmızı, eğer mevcut değilse portakal 
rengi bir sonuç verir. 

6 — Çinkodan da husule gelen ZnS çökeleği 2 damla 0,05 M 
Co(N03)2 ve 1 damla seyreltik HN03 ile macun haline getirmekle emin 
olunabilir. (2 damla yerine küçük Co(N03)2 kristali de kullanılabilir). 
Macun bir körze içinde kızıl dereceye kadar dikkatlice kurutulur. Yeşil 
renkli CoZn02 husule gelmesi çinkonun belirtisidir. 

D — Bilinmeyen Bir Çözeltinin Analizi : 

Bilinen bir çözeltinin analizi bittikten sonra özel deftere bu gru-
bun bütün iyonlarının denklemleri yazılır. Bu grubun tabloları ve reak-
siyonları hakkında yeterli bilig sağlandığı takdirde, bu grubun bilinme-
yen iyonlarından ibaret bir numune üzerinde yukarda anlatılan şekilde 
çalışma yapılır. Analiz için numuneden 0,5 ml. kullanılır. Analizi diag-
ramlı bir plân elde ederek (Tablo : 8, 9, 10 ve 11) e göre yapılır. Ayrıca 
özel deftere analizin diagramlı plânı yapılmalıdır. 
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\ 
IV. GRUP (BARYUM-GRUBU) 

IV. ve V. Gurup 

[ N H 4 a . , NH4OH, (NH a ) 2 CO 3 J 

• i ı 
SrCO -,CaCO -.BaCO V. Gurup 

3 ' I 3» 3 

[HNO3] 

Kuruyuncaya kadar 
buharlaşUrınız. 

C a ( N 0 3 ) 2 ; B a ( N 0 3 ) 2 i S r ( N 0 3 ) 2 

|~Kuru alkol " 
.Z 1 J 

B a ( N 0 3 ) 2 İ S r ( N 0 3 ) 2 Ca(NC>3)2 

r 1 1 r 1 
[ H ^ (NH4 )2CO3 , NH4OH] [H 2 o , ( N H 4 ) 2 c 2 O t 

II 11 
BaC03-, S r C 0 3

 C a C 2 ° 4 (beyaz) 

[ H C 2 H 3 ° 3 C H f 1 " ] 
2İ 2+ ' 

Ba ; S r Alev denemesi _ kiremit 
— I kırmızısı 
[N^G2H302;K2Cr04] 

L 
II 1 

B a C r 0 4 ( s a r ı ) - S r 2 + - , C r o | -

[ h c i ] I H ° h > S " 5 o h ] 
SrCrO. ( s a r ı ) 

Alev denemesi -
yeşi l [ K > 2 H 1— II 

SrSO. 
I 4 

I 4 

^HCl jAlev denemesi, karmen kırmızısı 
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IV. G R U P 

BARİUM GRUBU 

A — Tecrübe ve Ayırma Kimyam : 

Alkali ve Barium Gruplarının Ayrılması ve Barium Grubu Analizi : 

İ — Barium ve alkali grupları ihtiva eden bir çözeltiye fazla NH4
+ 

(NH4CI) bir ortamda (NH4)2C03 ilâve edilirse BaC03, SrC03 ve CaC03 çö-
kelekte, Mg2+, K+, Na+ NH4+ ise süzüntüde kalır. 

Ba2-+ + COj2- BaC03 i 

Sr24" + COj2- SrS03 i 

Ca2+ + COj2- -> CaS03 i 

2 — Ba2+ ve Sr24" iyonlarının Ca2+ iyonundan ayrılması Ba(N0 3) j 
ve Sr(NO-,)2 ların kuru alkolde (% de 100) az çözünmesi esasına dayanır. 
Ca(N03)2 ise çözünür. Örneğin 25°C da 1 ml. kuru etil alkolde çözünen tuz 
miktarı mg olarak tahminen şöyledir. 

Ca(N03)2 — 850 ; Ba(N03)2 — 0,02 ; Sr(N03)2 — 0,06 

Etil alkol yerine izopropil alkol veya aseton kullanılabilir. 

3 — Ba2+ iyonu S r ^ iyonundan BaCr04 tun asetik asitte çözünme-
mesi ile ayrılır. Çünkü SrCr04, CH3COOH de çözünür. Eğer kromat iyonu 
(K2Cr04) Ba2+ ve Cr2+ intiva eden asetik asitli bir çözeltiye ilâve edilirse 
yalnız Ba î + iyonu BaCr04 olarak çöker. 

Ba2+ + CrO.2- BaCr04 i 

Çökeltiye alkol ve OH~ ilâvesiyle SrCr04 çözünürlüğü azaltılır ve çök-
mesi mümkün olur. 

4 — Ca2+ iyonları amonyakh bir çözeltide oksalat iyonları ile çök-
türülür. 

Ca2+ + C2O,2- CaC204 j 
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B — IV. Grup tçin Hazırlık Deneyleri : 

Bu grup iyonları için hazırlık deneylerine lüzum yoktur. Doğrudan 
doğruya analiz tablolarına geçilerek analiz yapılır. 

O — IV. Grup için Analitik işlem Tabloları : 

Bu grubu teşkil eden iyonlarından dörder damla alarak bilinen bir 
numune hazırlanır. Bunun analizini (Tablo : 12) ye göre yapılır. Analiz 
sonuçları özel deftere denklemleri ile birlikte yazılır. 

T A B L O : x n 

Bari um ve Alkali Grupannın Ayrılması ve Barium Grubunun Analizi : 

Süzüntü: (Tablo: 8den) . Eğer ortam amonyaklı değilse, 2 damla 
NH4CI damlatılır (1). Çözelti bazik oluncaya kadar 6 M NH4OH ilâ-
ve edilir. 5 damla (NH4)2C03 çözeltisi damlatılarak (2) birkaç daki-
ka bir tüp içinde sıcak su hamamında bırakın. Sık sık karıştırın. 
Santürfüje konur. Çökelek üzerindeki sulu kısım alınarak atılan 
kısmı 1 damla (NH4)2C03 ile çökelek verip vermediği kontrol edilir. 
Süzüntü bırakılır. 

Çökelek : BaC03 ; SrC03 ; CaC03 (hep- Süzüntü : V. grup iyon-
si beyaz). Çökelek bir damla (NH4)2C03 lan. (Tablo: 13) e göre 
lı su ile yıkanır. Yıkama suyu atılır. Çö- muamele edilir. 
kelek 1 ml. Su ve 4 damla 6 M HN03 

ile çözünür. Buharlaştırılır fakat tam 
kurutulmaz. Kalıntı 2 ml. mutlak etil alkol veya izopropil' alkol 
ile karıştırılır. Hacmi 2 ml. olarak tutabilmek için daha fazla alkole 
ihtiyaç varsa ilâve edilir. Çözelti santürfüjde çöktürülerek süzüntü 
bırakılır (3). 

Kalıntı: Ba(N0 3) 2 ; Sr(N03)2. 
Çözmek için 2 ml. H20 ilâve 
edilir. Sonra (NH4)2C03 ile 
Ba(C03)2 ve Sr(C03)2 tekrar 
santürfüjde çöktürülür, ve su-
lu kısmı bırakılır. 3 - 4 damla 6 
M CH3COOH ile çökelek çözü-
nür. 2 damla NH4C2H302 ve 5 
damla H20 ilâve edilir. 2 damla 

Çökelti: Ca(N03)2, (Mg2*. 2 ml. 
H2O ilâve edilir. 1 ml. ye kadar 
buharlaştırılır ve çökelek terk 
edilir. 2 damla seyreltik NH4OH 
ve 2 damla (NH4)2C204 ilâve 
edilir. Beyaz çökelek kalsium 
çökeleğidir. 2 dakika kadar ısı-
tılır. Santürfüje konur. Mg2+ 

iyonu için çözeltiye şöyle mua-
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V 

K2Cr04 ilâve edilip (4) 1 dakika 
karıştırıldığı zaman meydana 
gelen san çökelek Bariumdur. 

mele edilir. 2 damla Na2HP04 

ilâve ederek 5 dakika bırakılır. 
Beyaz kristalize çökelek Mg2+ 
dur. Eğer Mg2+ iyonları bu 
rada bulunursa V. grupta da 
mutlaka çıkar. 

Çökelek: BaCr04 (sarı). Yı-
kama suyu renksiz oluncaya 
kadar su ile yıkanır. Yıkama 
suyu atılır. 2 damla 6 M HCİ 
ilâve edilir. Alev denemesi 
yapılır. Barium yeşil bir 
renk verir. 

Süzüntü : Sr^+ ; Cr04
2 - . Bazik o-

luncaya kadar 6 M NH4OH ilâve 
edilir. Çözelti 0 , 1 ml. ye kadar 
yoğunlaştırılır. Çözelti karıştırılır-
ken 1 damla 6 M NH4OH ile eşit 
miktarda etil alkol ilâve edilir. 
Soğutulur ve 5 dakika bırakılır. 
Sarı çökelek stronsiumdur. Çöke-
lek yıkanmaz. 

Süzüntü : Sr^+ ; Cr04
2 - . Bazik o-

luncaya kadar 6 M NH4OH ilâve 
edilir. Çözelti 0 , 1 ml. ye kadar 
yoğunlaştırılır. Çözelti karıştırılır-
ken 1 damla 6 M NH4OH ile eşit 
miktarda etil alkol ilâve edilir. 
Soğutulur ve 5 dakika bırakılır. 
Sarı çökelek stronsiumdur. Çöke-
lek yıkanmaz. 

Çökelek : SrCr04. 10 damla (NF4)2S04 çözel-
tisi ilâve edilir. Kaynayıncaya kadar su hama-
mında ısıtılır. Soğutulur. Santürfüjlenir. 
SrS04 çökeleği H20 ile yıkanır. Yıkama suyu 
atılır. Çökelek 2 damla 6 M HCİ ile muamele 
edilir, ve alev denemesi yapılır. Karmen kır-
mızısı Stronsiumu belli eder. 

Süzüntü : Atılır. 

Notlar : 

1 — NH4+ ile O H - konsantrasyonu düşük olarak tutulur. Bunun 
haricinde [ O H - ] çoğalır ve Mg2"1" x [ O H - ] konsantrasyonu çözünürlük 
katsayısından fazla olacağından Mg(OH)2 çöker. 

2 — MgCOj Ks.*. = 2,6 x IO"5 

BaC03 Kc.u. = 4,9 x 10 -9 

CaCOj Ks.k. = 1,7 x IO""8 

SrCOı Ks.k. = 4,6 x 10~9 

Eğer Mg'+ iyonları konsantrasyonları yüksekse MgC03 burada da çöker. 
Bununla birlikte Mg?+ konsantrasyonu az ise böylelikle Ba2+, Sr J+, ve 
Ca2+ ile karışık olarak çökmesi önlenir. Eğer bu kısımda da çökerse V. 
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grupta olduğu kadar iyi anlaiz edilebilir. C03
î— iyonu konsantrasyonu 

öyle ayarlanmalıdır ki [Ba2+] x [C0 3
2 - ] konsantrasyonu, çözünürlük kat-

sayısı olan 4,9 x 10~9 dan fazla olsun ve bütün BaC03 çöksün, buna mu-
kabil [Mg2+] x [C0 3

2 - ] konsantrasyonu çözünürlük katsayısı olan 
2,6 x IO-5 den az olsun ve MgC03 çökeleği husule gelmesin. NH4OH ek-
sikliğinde BaC03, CaC03 ve SrC03 çökeleği husule getirecek kadar C03

2 -

iyonları bulunmayan çözeltilerde (NH4)2C03 fazla hidrolize olur ve orta-
ma yeter derecede C0 3

2 - iyonları verir. 

co 3
2 - + h 2 o HCO - + OH-

Bunun içinde NH4OH ilâve edilir. O H - konsantrasyonunu arttırmakla 
bu denge sola doğru çevrilir. 

3 — Kuru (mutlak) etil alkol yerine kuru aseton veya izopropil al-
kol kullanılabilir. Bunlar Ca(N03)2 için çözücüdürler. Ba(N03)2 ve 
Sr(N03)2 nisbeten bunlarda çözünmezler. Çözücünün içindeki H20 bu üç 
miktarı da çözer. Ve bunların ayrılması etkilenmez. Çözünürlüklerin 
mukayesesi şöyledir. 

Ca(N03)2 

Sr(N03)2 

Ba(N03)2 

Ca(N03)2 

Sr(N03)2 

Ba(N03)2 

Kuru C2H5OH içinde 

tzopropil alkol içinde 

85,48/100 gr 

0,0062/100 gr 

0,0016/100 gr 

2,6/100 gr 

0,002/100 gr 

0,0016/100 gr 

4 — BaCr04 için 

SrCr04 için 

CaCr04 için 

K.*. = 2,3 x l0 - 1 0 

Ks.» = 3,8 x l 0 - 4 

Kç... = 3,3 x l 0 - 2 

Ba2+ ve Sr'+ iyonlarının ayrılması kromatin çözünürlüğüne bağlıdır. 
BaCr04 çökünceye kadar Cr0 4

2 - iyonları konsantrasyonu kontrol edilir 
fakat SrCr04 çözücü içinde kalır. Denklemde görüleceği gibi Cr04

2~ iyo-
nunun konsantrasyonu H+ iyonu konsantrasyonu ile kontrol edilir. 

2 Cr04
î— + 2 H + ^ CnO,2- + H20 
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Eğer H+ iyonu konsantrasyonu küçükse Cr0 4
2 - konsantrasyonu SrCr04 

çökünceye kadar artar. Eğer aksi ise Cr04
2~ konsantrasyonu azalır, ve 

BaCr04 tamamen çökmez. H+iyonu asetik asit amonyum asefat tampon 
çözeltisinde tutulur. Asetat iyonu H+ iyonunu tutar ve Cr04

2 - iyonu 
HC2H3O2 ve Cr207

2" haline gelir. 

5 — SrCr04 ; BaCr04 dan daha fazla çözündüğü halde H+ iyonları 
az olduğu (kromat fazla) zaman biraz alkol ilâvesiyle çöker. (Hemen 
bütün organik tuzlar alkolde sudan daha az çözünür.) Bu reaksiyonda 
fazla K2CrO« ayıracı ilâve etmeye lüzum yoktur. 

6 — Eğer BaCr04 tamamiyle stronsium ve kalsium tuzlarından ay-
rılmazsa alev denemesi yapılır. Yeşil renk stronsiumun karmen kırmı-
zısı renginden daha evvel çıkar. 

D — Bilinmeyen Çözeltilerin Analizi : 

V. Grup üzerinde çalışıldıktan sonra IV. ve V. grubun karışımı bi-
linmeyen bir numune hazırlanır. Bu iki grup için ayrı ayrı numunelere 
lüzum yoktur. Birlikte çalışmak mümkündür. 
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V. GRUP (ALKALİ GRUBU) 

(NH4)2S04(NH4)2C2 04 

[Ba S04 İCoC,04] 

atıl ır 

—1 
Mg2 + , K + , N o + , L i + , NH* 

(HCl ile kuruyuncaya kador buharlaştırı l ır) 

MgCl? i KCl ;NoCI i l i Cl .NH^CI 

( Mutlak alkol ) 
L 

[HCl] 
Alev denemesi 
Menekşe, potasium ^ ( u o ^ C ^ O ^ g . 6 H , 0 

S a r ı . sodium — 

Li Cl; MgCl j 

[H? 0; Bo(OH)J| 

L 

Sarı 

E S A S NUMUNE 

[Na OH] ıs ı 

I 
NHJ (gaz ) koku , kırmızı turnusol kağıdı 

mavi renk alır. 

Na3Co(N02)gJ 

II 

S a r ı 

Mg(OH) 
I 

[ H C l ] 

Mg+ « 
I Ba SO4 

NH40HiNa2HP04 terkedilir 

II 
MgNĤ PÔ  

L i \ Ba2 + 

Beyaz 

[NH4OH1 
jNajHPoJ 

n 
L i 3 

Beyaz 



V. G R U P 

ALKALİ GRUBU 

A — Ayırma ve Deney Kimyası : 

1 — Mg2-1- ve Li+ iyonlarının Na^ ve K^ iyonlarından ayrılmasının 
esası MgCl2 ile LiCİ mutlak alkoldeki fazla çözünürlüklerine dayanır. 
20° C da gr/100 gr olarak klorürlerin çözünürlükleri aşağıdadır. 

MgCl2 LiCİ NaCİ v KC1 

5,6 24,3 0,065 0,034 

C2H5OH yerine izopropil alkol kullanılabilir. 

2 — Mg2+ iyonu Li+ iyonundan Ba(OH)2 ile Mg(OH)2 olarak çök-
türülerek ayrılır. 

Mg2+ + O H - Mg(OH)2 l 

Mg(OH>2 asitli çözeltisinden sonra Mg2* iyonlarından amonyaklı bir or-
tamda NajHP04 ilâvesiyle verdiği MgNH4P04 çökeleği ile anlaşılmış olu-
nur. 

Mg2* + NH4+ 4- P04
3- - » MgNH4P04 4, Beyaz 

/ . ' 

3 — Li+ varlığı parlak kırmızı rengi ve Li3P04 çökeleği ile anlaşılır. 

3 Li+ + Na2HP04 + OH~ 2 Na+ + H20 + Li3 P04 i Beyaz 

4 — Na + ve K+ iyonları verdikleri çökeleklerle belirtilir. K+ iyonu 
Na3Co(N02)6 ile verdiği sarı renkli potasium kobalt nitrit K3Co(N03)6 

çökeleği ile tanınır. 

3 K+ + Na3Co(N02)6-> 3 Na+ + K3Co(N02)6 i Sarı 
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Na+ iyonu da çinko uranil asetat ile sarı bir çökelek verir. 

2 Na+ + 6 Zn (C2H302). U02(GH30:)2 + H20 

Sarı 4 2 NaZn(0U2)3(C2H302),. 6 H20 + 3 Zn (C2H302)2 + Zn2+ 

Na+ ve K+ alev denemesi ile de anlaşılır. K+ kobalt camı ile (Sodium 
alevini yok eder.) bakıldığı zaman menekşe rengi verir. Na+ birkaç sa-
niye devam eden sarı bir renk verir. 

5 — NH4+ iyonu kuvvetli bir bazla muamele ederek NH3 gazının 
çıkması ile anlaşılır. Örneğin: 

NH4+ + O H - NH3-> + H20 

Amonyak gazı kokusu ile veya kırmızı turnusola etkisi ile onu maviye 
çevirmesiyle anlaşılır. 

6 — Gruba ait katyonların reaksiyon denklemlerini özel defterini 
ze yazınız. t 

B — V. Grup İçiıı îlk Hazırlık Tecrübeleri : 

Bu grupta bulunan metallerin analizini 13 numaralı analitik tab-
loya göre hareket ederek yapılır. Tablodaki bunların tanınması için ye-
terlidir. 

O — V. Grup için Analitik Tablo : 

Mg2^", K + , Li+, Na+ ,NH4+ çözeltilerinden dörder damla alarak bili-
nen bir numune hazırlanır. Hazırlanan bu numunenin analizini (Tablo : 
13) e göre yapınız. 
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I 
T A B L O : X i n 

V. Grubun Analizi 

ÇÖZELTİ: (Tablo: 12 den) Mg2+, Li+, K+, Na+, NH4+. Çözel-
tinin hacmi 0,5 ml.ye ayarlanır. Bazik oluncaya kadar seyreltik 
NH4OH ilâve edilir. Bir damla (NH4)2S04 ve (NH4)2C204 damlatılır. 
(1). Eğer çökelek hasıl olursa santürfüjle ve çökeleği atılır. Çö-
zelti aşağıdaki gibi işleme tabi tutulur. Eğer Li+ iyonu mevcut 
ise Tablo «A» ya; yoksa Tablo «B» ye göre çalışma yapılır. 

T A B L O — A — 

Eğer Li+ aranacaksa : Çözeltiyi bir krözeye koyup 2 damla 
6 M HCl ilâve ettikten sonra kuruyuncaya kadar buharlaştırılır. 
Kalıntı 2 ml. mutlak alkol veya izopropil alkol ile muamele edilir 
ve bagetle iyice karıştırılır. Kalıntı ve çözelti kuru bir tüpe alınır. 
Ve santürfüj edilir. 

KALINTI: NaCİ, KC1, NH4C1 : 
2 ml. H20 da çözülür. Na+ ve 
K+ için Tablo — B — 

ÇÖKELEK : Mg(OH)2. 
damla seyreltik HCl de çözü-
lür. Bazik oluncaya kadar 
seyreltik NH4OH sonrada 2 
damla Na2HP04 ilâve edilir. 
Birkaç dakika bırakılır (2). 
Beyaz kristallerin teşekkülü 
(MgNH4P04) mağnesiuma işa-
rettir. 

SÜZÜNTÜ : MgCl2, LiCl. 1 ml. 
H20 ve 0,5 ml Ba (OH)2 ilâve edi-
lir. Kaynatılır. Santürfüj edilir. 

SÜZÜNTÜ: Lİ+, Ba2+. 3 damla 
seyreltik H2S04 ilâve edilir ve 
Ba2+ iyonunu BaS04 olarak çök-
türürler. Santürfüj ve çökelek 
terk edilir. 1 ml. kadar buhar-
laştırılır. Birkaç damla çözeltiyi 
alev denemesi için kullanılır. 
Parlak karmen kırmızısı Li+ dur. 
Çözeltinin kalanına bazik olun-
caya kadar NH4OH ve 2 damla 
da Na2HP04 ilâve edilir. Beyaz 
çökeleğin yavaş yavaş oluşu Li-
tiumu ispat eder (3). 
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T A B L O — B — 

Li+ mevcut değilse: Mg2+, Na+ ve K+ aşağıdaki gibi aranır. 
Mg2+ : 6 damla numuneye 2 damla seyreltik NH4OH ve 2 damla 
Na2HP04 ilâve edilir. Birkaç dakika bırakılır (2). Beyaz kristali-
ze çökelek Mağnesiumdur (MgNH4P04). 

Na+ ve K+ için alev denemesi : Çözeltiden birkaç damlayı 
kröze içinde kurutulur. Kalıntı bir damla seyreltik HCİ ile ıslatı-
lır ve alev denemesi yapılır. Kobalt camı ile bakılınca menekşe 
rengi veren potasiumdur. Camsız bakılınca birkaç saniye süren 
sarı renk ise sodiumdur. Bu denemeleri esas numuneden de ya-
parak emin olunabilinir. 

Na+: Birkaç damla çözeltiye 8 damla çinko uranil asetat ilâ-
ve edilir. Soğutulur ve 10 dakika bırakılır. Santürfüj edilir. Sarı 
çökelek sodiumdur. 

K+ : 6 damla çözelti kurutulur. Kalıntıya 2 - 3 damla seyrel-
tik HNO3 ilâve edilerek tekrar buharlaştırılır. Kuvvetli alevde ka-
lıntıyı birkaç dakika kızdırılır. (5). Kalıntıyı seyreltik HC2H3O2 
ve 3 - 4 damla H20 ile muamele edilir. İyice karıştırılır vve bir tü-
pe alınır. Birkaç damla yeni hazırlanmış sodium kobalt nitrit ilâ-
ve edilir. Isıtılır. Yavaş teşekkül eden sarı çökelek potasiumdur. 

NH4+: Amonium iyonu için deneme ilk numuneden yapılır. 
3 damla esas numuneye (katı ise birkaç kristal) bir tüpün dibin-
de dikkatlice 6 damla NaOH ilâve edilir. (6). Yarısı tüpün içinde 
olacak şekilde kırmızı bir turnusol kâğıdı tutulur. Isıtılır. Turnu-
solun maviye boyanması amonyum iyonundandır. (Turnusol ye-
rine çözelti iyice kaynatılır ve koklanır.) 

Notlar : 

1 — BaC03 ve CaC03 alkali çözeltilerde azda olsa çözündükleri 
için V. grup süzüntüsünde az miktarda Ca2+ ve Ba2+ iyon-
larına rastlanır. (NHO2C2H4 ve (NH4)2S04 ilâve etmekten 
maksat bu iyonları BaS04 ve CaS04 halinde çöktürmektir. 
Aksi halde Mg2+ ile karışır. 

2 — MgNH4PO« çökeleği yavaş teşekkül ettiği için 5 - 1 0 dakika 
bekletilmelidir. 
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3 — Lİ3PO4 yavaş olarak küçük kristaller meydana getirdiği için 
çözeltinin bazik olması şarttır. 

4 — Eğer Na+ ve K+ alev denemelerinden şüphe ediliyorsa esas 
numuneden 2 -3 damla buharlaştırılıp ve bu kalıntıdan 
alev denemesi yapılır. 

5 — Amonyum tuzları kalıntısı iyice uçurularak yok edilir. Aksi 
halde mevcudiyeti K+ deneyleri ile karışır. Sodium kobalt 
nitrit ayracının tesirini anlamak için bir kısım ile bilinen 
bir K+ ile deney yapmak daha doğrudur. 

6 — NaOH ile temas eden herhangi bir şeyi tüple temas ettir-
mekten kaçınılır. Zira NaOH ile temas eden turnusol NH4+ 
hakkında yanlış bir bilgi verir. 

Amonyum îyonu îçin Nessler Deneyi : 

Bu özel reaksiyon 5x1c)-5 M kadar düşük konsantrasyonlu amon-
yağı dahi tesbit eder. Çünkü çok hassastır. Onun için büyük bir dikkat-
le çalışılmak, lâboratuvar havasında uzun zaman kalmamalı yani yalnız 
yeni hazırlanmış olan ayıraç kullanılmalıdır. 

Deney yapılacak maddeden bir kristal (veya birkaç damla) bir tü-
pe konur. Bir kaç damla 4 - 6 M NaOH ilâve edilir. Tüpteki karışma 
bir baget yardımı ile Nessler ayıracı aktarılır ve tüp su hamamında 
ısıtılır. Nessler ayıracı Hgl4

2— kompleks iyonunu ihtiva ettiğinden bu 
ayıraç NH3 ile temas edince kızıl kahverengi bir çökelek ( N f t H g h 2 - ) 
teşkiline sebeb olur. 

Nessler ayıracı yapılışı: Bir tüpe 4 damla Hg2-1- çözeltisi konur. Bu-
nun üzerine seyreltik I— çözeltisinden ilâve edilince kızıl renkte Hgl2 

çökeleğini verir. Sonra bu kızıl çökelek fazlasında çözünerek yapı-
lır. 

D — IV. ve V. Grubun Bilinmeyen Çözelti Analizi: 

IV. ve V. Grup iyonlarını ihtiva eden bilinmeyen bir çözelti alı-
nır. Analiz için 0,5 ml. e çevrilerek kullanılır. (Tablo : 12 ve 13) e göre ça-
lışma yapılır. Neticeleri özel deftere diagramlı bir plânla not edilir. 

E — Bilinmeyen Genel Numune Analizi : 

I. Gruptan V. gruba kadar olan iyonlardan ibaret bir numune 
hazırlanır. Katyon analiz tablolarına göre analiz yapılır. Analiz için 0,5 
ml. kullanılır. Sonra özel deftere diagramlı bir plân yapılır. Bulunan 
bütün iyonların denklemleri yazılır. 
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BÖLÜM: 5 

Alaşımlar, Tuzlar 
ve 

Analizleri 
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ALAŞIMLARIN ANALİZİ 

İki veya daha fazla metali birlikte eritip kristalleşmeye terk edildik-
ten sonra elde edilen katı sisteme alışım denir. 

Bu sistem metallerinin birbiri içinde karışmaları sıyılarda olduğu 
gibi değişen bir çözünürlüğe sahib olmalarından ileri gelir. Bu şekilde 
teşekkül etmiş katı çözelti şu durumları gösterir. 

1 — Birbiri içinde, bir veya daha fazla metalden meydana gelmiş ka-
tı çözeltiyi doyurmak için istenilenden fazla olan metal miktarı, 
katı çözeltide sıkışmış kristaller haline geçer. 

2 — Katı halde birbiri içinde hemen hemen hiç erimeyen metallerin 
meydana getirdikleri karışımlar birbiri içinde sıkışmış, bu yüz-
den şekilleri bozulmuş kristaller karışımı meydana getirirler. 

3 — Soğumakta olan metaller arasında bileşikler teşekkül eder ki bu 
kristaller sabit oranları kanunu çerçevesi içinde husule gelirler. 
Metalik bileşimler karekteri gösteren bu alaşımlar veya bu tip 
bileşikler çok sert olur. 

Bilinen Alaşımlar : 

Alışımların kendilerini teşkil eden metallerin özelliklerinden daha 
üstün ve uygun özellik göstermeleri geniş bir kullanma alanları bulma-
larına yardım etmiştir. 

Ticarette en çok kullanılan alaşımlardan birkaçı aşağıda veril-
miştir. 

Ticâri ismi % de bileşimi 

Aluminium tuncu 
Babbitt 
Bearing bronz 
Alpaka (Yeni Gümüş) 
Altın Para 
Mağnalium 

90 Cu, 10 Al. 
90 Sn, 7 Sb, 3 Cu. 
80 Cu, 16 Sn, 2 Zn. 
60 Cu, 25 Zn, 15, Ni. 
90 Au, 10 Cu. 
90 Al, 10 Mg. 
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Manganez tuncu 
Nikel sikke 
Pewter 
Kırmızı prinç 
Gümüş Para 
Lehim 
Type metal 
Sarı prinç 
Wood's metal 

82 Pb, 15 Sb, 3 Sn. 
67 Cu, 33 Zn. 
50 Bi, 25 Pb, 12,5 Sn, 12,5 Cd. 

95 Cu, 5 Mn. 
75 Cu, 25 Ni. 

90 Cu, 10 Zn. 
90 Ag. 10 Cu. 
50 Pb, 50 Sn. 

85 Sn, 6 Bi, 7 Cu, 2 Sb. 

Yukarda görüldüğü gibi alaşımların bileşimlerini büyük limitler 
arasında değiştirmek mümkündür. Bazı metaller gayet az bir yüzde 
oranında alaşımlarda bulunurken, aynı metal başka bir alaşımda bu 
sefer daha fazla bir yüzde teşkil edecek oranda bulunur. 

Katyonların bilinen çözeltileri için deneyi yapılacak her iyondan 
0,5 ile 1 mg. ihtiva eden numuneler üzerinde çalışma yapılmıştır. Ala-
şımlarda ise her iyonun aynı miktarda bulunması keyfiyeti güç tesadüf 
edilen bir durumdur. 

Bunu sağlamak için numunenin miktarı öyle seçilmelidir ki bütün 
metallerin oranına kâfi gelmelidir. Eğer bir metalin miktarı çok fazla 
olursa diğerlerinin tamamen belirtilmesine mani olur. Örneğin 82 % Cu, 
16 % Sn ve 2 % Zn ihtiva eden bir tunç analizi yapılacaksa, numunede 
çinko aranıp bulunması için çinkonun muayyen bir oranda olmaması 
icap eder. Ancak bu oran çinko için istenilen orandan az ise diğer me-
taller çinkonun teşhisini güçleştirir. Bu alaşımda bakır çinkodan 41 de-
fa daha f^zla olduğundan böyle bir numune bakır bakımından aşırı 
bir numunedir. Bu aşırılık diğer metallerin teşhisini güçleştirir. 

Analiz maddesinden 20 mg. lık bir numune alınmış ise, III. grup-
ta çöktürülecek çinkonun miktarı (0,4 mg.), 1 damla (Zn2+) numune 
çözeltisi ile mukayesesi yapılabilmelidir. 

Genellikle 20 mg. lık bir numune çözeltisi bilinmeyen bir alaşım 
için uygun bir ölçü olarak kabul edilir. Aldığımız 20 mg. lık numunede 
II. grupta 16,4 mg. lık bakır çöktürülecektir. Bu ise bilinen bir numu-
nede 0,5 mg.la karşılaştırılır. 

Böylece analizin sonuçları yarı mikro kantitatif prensiblerle doğ-
ru olarak tayin edilir. Bir numunede bir elementiz az yüzdeye mi, çok 
yüzdeyâ mi sahib olduğu yoksa eser miktarda mı bulunduğunun tayin 
edilmesi mecburidir. 
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Bazı analizlerde reaktif içinde bulunan eser halindeki meddeler 
analizciyi şaşırtabilir. Bunun için reaktiflerdeki eser halindeki madde-
lerin bilinmesi icap eder. 

Alaşımların Çözülmesi : 

Alaşımları çözmek için hidroklorik asit, nitrat asidi, her ikisi bir 
arada, özel çözücüler ve yüksetgen çözücü olarak sülfat asidi gibi çözü-
cüler kullanılır. 

Nitrik asit, altın ve plâtin hariç bütün metalleri çözerek nitratları 
husule getirir. Alaşımlar için en uygun çözücü nitrat asididir. Buna mu-
kabil Sn ve Sb nitrat asidi ile çözünmeyen oksitler husule getirir. 

Cu + 4HN03 -> Cu(N03)2 + 2N02 + 2H20 

Fe + 6HN03 Fe(N03)3 + 3N02 + 3H20 

Sn + 4HN03 -> Sn02 J, + 4N02 + 2H20 

2Sb + 10HN03 - > Sb205 j + 10N02 + 5H20 

İçinde çözünürleştirilecek kap reaksiyon esnasında daima bir saat 
camı ile kapalı bulundurulmalıdır. Hepsi çözündükten sonra saat camı 
bir piset yardımı ile kap içinde yıkanır ve çözelti kuruluğa kadar bu-
harlaştırılıp Sıcaklık nitrat asidin (Çözücülerin) uçmasından sonra nit-
ratların parçalanmasına kadar yükseltilmemelidir. Bu maksadı sağla-
mak için buharlaştırma su banyosu üzerinde yapılmalıdır. Genellikle 
asidin fazlası uçurulduktan sonra artık nemli kalınca buharlaştırılma-
ya son verilir. Kalıntı hidroklorik asitle ısıtılır ve böylelikle husule 
gelmiş hidroliz ürünleri çözünen tuzlara çevrilir. Bundan sonra sıcak 
suda çözülür. 

Yukarıda verilen alaşımlar demirsiz (Non - Ferrons) alaşımlar ola-
rak sınıflandırılabilirler. Demir ihtiva eden alaşımlarda umumiyetle 
çeliklerin özellikleri vardır. 

Demir ile alaşım yapan metaller Cr, Mn, W, Mo, V, Ni, Co, Si, ve 
C dur. 

Bileşimi bilinmeyen alaşımların demirli mi yoksa demirsiz mi ol-
duğu tayin edilebilir. 

Demir ihtiva eden alaşımlar sert olduklarından HN03 de çözün-
mezler. Bu yüzden bu alaşımlar HCİ de çözülürler. 

1 7 7 . 



Netice olarak HNO3 az bir aksiyon kaybedilirse alaşım HN03 den 
yıkanmak suretiyle temizlenir. Yalnız Derişik HCİ le hiçbir zaman yı-
kanmamalıdır. Diğer taraftan Sn ve Sb çözeltide başka katyonların 
yanında belirmeyeceğinden deneylere normal katyon analizlerinde ta-
kip edilen yol uygulanır. 

Bilinmeyen Bir Alaşımın Analizi : 

Yukarda kısaca izah edilen şartlarda hazırlanan alaşım numunesi 
aşağıda anlatılan şekilde analize tabi tutulur. 

T A B L O : X I V 

Alaşımlar için Analiz Kuralları 

Bir beherglas içine 20 mg. kadar küçük parçalar halinde ala-
şımdan konur. Buna 3 ml 6 M HNO3 (1) ilâve edilir ve üstü saat ca-
mı ile kapatılır. Ocakta kahve renkli dumanların çıkması sona erin-
ceye kadar ısıtılır. ( îcap ederse daha fazla HN03 kullanılabilir.) 
Eğer HNO3 de alaşım hemen çözünmüyorsa madde demirli bir 
alaşımdır. Bu halde alaşım aynı şekilde HCİ (2) de çözülür. 

I. Çözünme Tam İse 

Numuneye 1 ml kadar derişik HCİ ilâve edilir. Bu halde çöke-
lek teşekkül ederse eşit hacımda soğuk su ile sulandırılır. Çökelek 
her halde gümüş grubundan ileri gelmiş olduğundan süzülerek ay-
rılır. Süzüntüden (Veya HCİ le çökelek hasıl olmadıysa çözeltiden) 
HNO3 i uçurmak için kuruyuncaya kadar buharlaştırılır. Tekrar 
ikinci defa 1 ml derişik HCİ ilâve edilerek buharlaştırılır. 

Çökeltiyi (Tortuyu) 5 ml H20 içine alarak mutat metodlarla 
geri kalan gruplardaki katyonların analizi yapılır. 

II. Çözünme Tam Değilse : 

Çözme esnasında beyaz bir tortu teşekkül eder. Sulandırılarak 
çözünmeyen kısım santrifüj edilerek ayrılır. Çökelek dört defa 1 
ml seyreltik HNO3 le yıkanır ve süzülür. Yıkama suyu atılır. Çözel-
tiye 1 ml derişik HCİ ilâve edilerek yukarda (I) de anlatılan şekil-
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de HNO3 tamamen uçurulmak maltsadiyle buharlaştırılır. HNO3 de 
çözünmeyen çökelti buharlaştırma kabına alınıp 2 ml derişik HCl 
ilâve edilerek kaynatılır. Bu halde Sb205 ve Sn02 leri klorür şeklin-
de çözünleştirilir. 

Kalay ve antimon için çözeltinin analizi şöyle yapılır. Çözel-
tinin 5 damlasına 0,2 gram oksalik asit ve 5 damla su ilâve edilir. 
Isıtılan çözeltiye H2S lı (Tio asetamid) su karıştırılırsa Kırmızı -
turuncu Sb2S3 ün teşekkülü antimonu gösterir. Sb2S3 husule ge-
lince süzülerek çözeltiden ayrılır. H2S in fazlasını uzaklaştırmak 
için çözelti buharlaştırılır. Hacmi 2 ml tutmak üzere, eğer lüzum 
hissedilirse dilüe HCl ilâve edilir. Çözeltiye bir tutam kurşun re-
aktifi ile ufak bir parça Mg çubuğu atılıp 2 - 3 dakika kadar kay-
natılır. 

Santrifüj edilerek çökelekler atıldıktan sonra karışım soğu-
tulur. Buna HgCl2 çözeltisi ilâve edilirse beyazdan gri esmere doğ-
ru bir çökelek kalayı belirtir. 

Not : 

1 — Eğer alaşım suyu parçalamazsa alkali metaller yoktur. Kal" 
sium, baryum, stronsium, sodium ye potasium alaşımlara nadiren da-
hil edilirler. Fakat amonyum alaşım yapmaz. 

2 — C, P, As ve Si alaşımlar halinde bulunabilirler. As ve P arse-
nik ve fosfat asitlerini meydana getirerek HN03 de çözünürler. C ve Si 
HNO3 de çözünmeyerek bir çökelek teşkil ederler. Bu çökelek Sb ve Sn 
nin çökeleği ile karıştırılmamalıdır. Çok fazla HNO3 kullanılmaz. Aksi 
halde buharlaştırma çok uzun sürer. 

\ 
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TUZLARIN VE KARIŞIMLARININ ANALİZİ 

Her hangi bir tuzun veya tuz karışımlarının analizi aşağıda göste-
rilen alanlarda yapılmaktadır. 

1 — Numunenin fiziksel yollardan incelenmesi 

2 — Numunenin çözünleştirilmesi veya çözücünün seçilmesi 

3 — Katyon analizi 

4 — Anyon analizi 

Fiziksel İnceleme : 

Bilinmeyen madde katı ise, bazı belirli fiziksel özelliklerin dikkat-
le incelenmesi, maddenin bileşimi hakkında oldukça doğru bilgiler ve-
rir. 

a — Maddenin homogen ve muntazam bir görünüşü var mı? 

b — Rengi bir takım elementleri belirtiyor mu? 

Eğer numune esaslı olarak tetkik edilirse bu soruların cevapları 
doğru olarak verilir. 

Maddelerin bileşimlerini belirtecek belli başlı bazı katyonların ve 
anyonların renkleri (Çözeltide veya katı halde iken) aşağıda verilmiş-
tir. 

Cu2+ Mavi Cr04
2- Sarı 

Ni2+ Yeşil CttO,2" Turuncu kırmızı 

co2+ Pembe mavi M n 0 4
- Mor 

Fe+3 Sarı (Cl~ la birlikte) Mn2+ Açık pembe 

Cr3* Yeşil Fe2+ Açık yeşil 

Çözücünün Seçilmesi : 

Bilinmeyen bir katı maddenin katyonlar ve anyonlarının analizi 
için analizden önce numunenin çözülmesi lüzumu vardır. Katyon anali-

1 8 0 . 



zi için hazırlanacak çözelti için çözücüyü tayin etmek üzere numune 
maddesinden bir toplu iğne başından daha büyük alınan bir kısım 2 - 3 
ml. lik çeşitli çözücülerde çözülmeye çalışılır. Çözmede genellikle aşağı-
daki sıra takip edilir. 

a — Soğuk su 

b — Sıcak su 

c — Seyreltik HCl (Gerekirse sıcak) 

d — Seyreltik HN03 (Gerekirse sıcak) 

e — Sıcak ve derişik HCl 

f — Sıcak ve derişik HN03 

g — Sıcak derişik HCl ve sıcak derişik HN03 karışımı 

Uygun bir çözücü buluncaya kadar, numunenin çözünürlüğünü yukar-
da gösterilen çözücülerle sıra ile denenir. 

Kullanılacak çözücü tesbit edilirken çözünme için çok bekleniyor-
sa, çözücü çözünecek maddeye yaavş yavaş tesir ediyorsa, maddenin çö-
zünmesi için maddenin tamamen çözünmesine kadar beklenmelidir. 
Eğer bir karışımı teşkil eden maddelerden biri diğer çözücüde kolay çö-
zünüyorsa bu yola gidilmemelidir. Madde topluluğunu tamamen çözen 
çözücüyü belirtmek ve analizi tek bir çözeltide yapmak daha iyidir. 

PbS04, AgCİ, BaS04 gibi maddeler yukarıda verilen çözücülerde çö-
zünmezler. Bu maddeleri çözelti haline getirmek için KNaC03 ve NaîCOî 
+ K2CO3 veya bunların gibi ile eritiş yapılması lâzımdır. Uygun çözücü 
tesbit edildikten sonra, numuneden ufak bir kısım alınarak (ufak bir 
bezelye tanesi kadar) çözülür. Verilen metoda göre katyon analizi ya-
pılır. 

Katyonların Analizi : 

Umumiyetle katyonların analizi anyonlardan önce yapılır. Çünkü 
katyon analizlerinde temel olarak bazı belirli anyonların elenmesi gös-
terilebilir. Eğer numunede Cr0 4

2 - ve As04
3— gibi anyonlar varsa, bu gi-

bi anyonların As, Cr elementleri katyon analizlerinde bulunacaktır. Bu 
elementler katyon analizi sırasında bulunmazlarsa pek tabii olarak bu 
elementlerin anyonları numunede mevcut değildirler. O zaman anyon 
analizi yapılmaya lüzum kalmaz. 
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Eğer numune katı ise, bir takım anyonlar, çözünürlük prensibleri 
ve katyon analiz esaslarına göre denebilirler. 

Örneğin numunede suda çözünen maddenin bir Ba2+ tuzu olduğu 
tesbit edilirse S04

2-, C03
2-, BO/- , AsO/~, Cr04

2~ ve P04
3- anyonların 

Baryum tuzları suda çözünmediğinden bu anyonları numunede mevcut 
olmadığı anlaşılır ve anyon deneyleri yapılmaz. Buna mukabil suda çö-
zünen baryum tuzlarını husule getiren Cl~, Br—, , S 2 - , N03

—, NOî~ 
ve C2H3O2 anyonlarını aramak icap eder. 

Anyonların Analizi : 

Katyonların analizinde alkalilerden başka katyonlarda bulunmuş 
ise, bunlar grup deneylerine ve anyonlar için yapılacak özel deneylere 
de karışabilirler. Bu sebepten grup deneylerinin ve özel deneylerinin 
yapımından önce bu reaksiyonları karıştıracak katyonları ihtiva etme-
yen bir çözelti hazırlamak lazımdır. 

tşte bu maksatla anyon analizi için gerekli çözelti aşağıda anlatı-
lan şekilde hazırlanabilir. 

Hazırlanan bu çözelti yapılacak grup deneyleri ve özel anyon de-
nemeleri için kullanılır. 

Analiz Kuralları : 

T A B L O : XV 

Anyon Analizi îçin Numune 

Bilinmeyen katı maddenin (0,2-0,3) gramlık bir numune kıs-
mı 5 ml derişik Na2CC>3 çözeltisinde kaynatılır. Süzülür ve çökelti 
atılır. HNO3 ile asitlenerek C02 in çıkışı sona erinceye kadar kay-
natılır. 

Bu çözelti grup analizlerinde ve özel anyon deneylerinde (kar-
bonat, nitrat, nitrit, sülfit ve sülfür) hariç diğer anyonlar için 
kullanılır (1). 

Katyon — Anyon + Na2CÖ3 —» Katyon — Karbonat -f Na — Anyon 

Na — Anyon + HNO3 -» NaN03 + H20 + C02 f 
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+ H2S \ veya S 

+ S0 : î 

+ H — Anyon çözeltisi 

Eğer numunede analizi karıştıracak katyonlar mevcut değilse ka-
tı maddelerin bir kısmını suda çözmek suretiyle anyon analizi 
için gerekli çözelti hazırlanabilir. 

Notlar : 

(1) Nitrat asidi CO32-, HCO3-, N0 2 - , S 2 - ve SO32- anyonlarını tah-
rip edecektir HNO3 ihtiva eden bir çözeltide NC>3— aranmaz. 

Bilinmeyen maddelerin analizi için en az tek iki tuz analizi ile karı-
şım halindeki tuzlardan üç analiz yapılmalıdır. 

Tuzların Analiz Raporu : 

Numunenin Fiziksel Özelliği Numune Nr 

- Renk Kristalmi değilmi ? 

Homojenmi Suda çözünüyormu ? 

Suda çözünmüyorsa hangi çözücüde çözünüyor ? 

Katyon Analizi 

Grup I Grup II Grup III 

Grup IV Grup V NH+4 

Anyon Analizi 

H2S04 ile muamelesi (ne oldu?) + 
H2S04 ile muamelesi, çözünürlük prensipleri esaslarına göre her hangi 
bir anyonu elimine edebilirmisiniz? edebilirseniz aşağıya yazınız? 

Anyonlar için grup reaktifleri 

Sülfat grubu Holoj enler 
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Anyonlar için özel reaktifler 

Belirli özel deneyler yapmadmızsa sebebini yazınız? 

Sülfat Klorat 

SülfU (SO32-) Bromat 

Karbonat îyodat 

Kromat Sülfür (S2-) . 

Borat .. i Asetat 

Arsenat Nitrat 

Fosfat Nitrit 

Numune Hakkında Rapor: 

1 8 4 . 



I 

ENDÜSTRİEL MADDELERİN ANALİZİ 

Adi Metalleerin (Tek veya karışık olarak) teşhisi için. Alaşım ve kat-
yon analizleri ile ilgili bilgi kendi bahislerinde gerek tablolar ve gerekse 
münferit deneyler halinde etraflıca verilmiştir. 

Eczacılığa ait bir çok maddelerle endüstriyel maddeler, tuzlar veya 
tuz karışımlarıdır. 

Bu gibi maddelerin analizlerini verilen metodlarla yapmak müm-
kündür. Anyon analizleri asitleri belirtir. Metal oksitleri veya metal hid-
roksitlerinden de yapılmış olan çözeltilerin kalitatif katyon deneyleri bu 
tip maddelerin teşhisi yapılır. 

Organik Ve Anorganik Maddelerin Tefriki : 

Genellikle bu kitabın maksadı anorganik madddelerin analizidir. 

Organik maddelerin analizi Kimyanın başka bir dalına girer. Bunun-
la birlikte zaman zaman organik ve anorganik madde karışımları kar-
şımıza çıkar. 

Bunun için bir numunede organik maddenin varlığı, ekseriyetle katı 
maddenin ufak bir kısmının küçük bir deney tüpünde ısıtmak suretiyle 
tesbiti mümkündür. 

Kömür teşekkülü, yanık kokusu bir çok organik maddenin varlı-
ğını gösterir. 

Organik - Anorganik karışımı eritme kabı (Pota) içinde yüksek bir 
ısı derecesine kadar ısıtmak suretiyle karbonlu madde buğulandırılarak 
geriye anorganik bir çökelti bırakmak mümkündür. Bununla birlikte 
bazı organik maddelerin buğulaştırılmasında, esas maddenin kısmen ay-
rılması ve süblüme olabilmesi (As203, Cu (NO3);, CaC03 Hg Cl2 de olduğu 
gibi) mümkündür. Bunun için bu deney yapılırken dikkat edilmesi icap 
eder. Gıda maddelerinde anorganik maddelerin aranması organik mad-
delerin uzaklaştırılmasından sonra yapılır. 

Yakma işlemi sırasında buğulaşabilecek bir gıda maddesinde anor-
ganik maddeleri teşhis ederken, anorganik madde organik maddenin ne-
mi ile oksitlenebilir. 
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Organik madde ihtiva eden kurutulmuş veya maskelenmiş karışım 
numunesinden 1 gram buğulaştırma kabına konur ve HN03 + H2S04 ka-
rışımı ile şiddetli bir sindirme verilir. Sonra S03 dumanları elde edilin-
ceye kadar ve HN031 uçurtmak suretiyle ısıtılır. Son elde edilen çözelti 
soğutulmak ve anorganik analizin çözeltisi elde etmek üzere soğuk su 
içine oturtulur. 

Bazı anorganik maddeleri organik maddelerden ayırmak amacı ile, 
organik maddeler için karbon tetraklörür, eter, terpentin ve gazolin gibi 
organik çözücüler kullanılır. Bu suretle organik maddeler ortamdan 
uzaklaştırıldıktan sonra anorganik maddeler verilen analiz kuralları 
çerçevesi içinde analizlenirler. 

Minerallerin Analizi : 

Çoğunlukla kayaolar ve mineraller (Mineroloji ve Petrografi da çalı-
şıldığı gibi) minerallerin fiziksel özelliklerinden istifade edilerek teşhis 
edilirler. 

Ekseriya Kalitatif Kimyasal analiz elementlerin fiziksel özellikleri 
ile ayırdedilmiyorsa, bu özellikler minerallerin katiyetle teşhislerinde 
kullanılabilirler. Pek çok mineraller suda çözünmediklerinden kalitatif 
analizlerde karşılaşılan başlıca problem bunların çözünleştirilmesidir. 
Minerallerin bir çoğu oksit, karışık oksit ve tuz olduklarından bunlar 
için en uygun çözücü asitlerdir. 

Kayalarda belli başlı asidik redikal silikatdir. Toprağa geçen bu si-
likat ve minerallerdeki silikat ilk önce Na2C03 ile eritişe tâbi tutulur. 
Eritişte hasıl olan çökelek sıcak suda çözülür ve süzülür. Katyon ana-
lizi için çökeleğin asitlerde çözünmesi uygundur. 

CaO. Fe O, Al203, X Si02 (Bir silikat minerali) 

Na2C03 ile eritiş 
T " 

Su ile Sindirme 

II 1 
CaC03, FeC03, A1(0H)3 Na20. Si02. Na2C03 I 

HCl 
I 
Katyon analizi için çözelti 

Silisli kayaları analiz için plâtin kröze içinde F2H2 ile muamele ede-
rek parçalamak mümkündür. SiF4 buğulaşır ve Fluorid metal tuz çökel-
tisi (Tortusu) katyon analizi için çözülür. 
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BÖLÜM: 6 

Problemler 
ve 

Ekzersizler 





PROBLEM VE EKZERSİZLER 

Bu bölümde verilen problem ve ekzersizler kitapta mevcut konula-
ra göre tertiplenmişlerdir. Bazı problemlerin örnek çözüm cevapları ve-
rilmekle birlikte diğerlerinin çözülebilmesi için bunlarla ilgili konuların 
iyice okunması lâzımdır. 

Çözeltilerle İlgili Problemler : 

1 — Aşağıda yazılı maddelerin 100 gramlarındaki molekül sayıları-
nı hesaplayınız? 

(a) HNOj (d) Al2(S04)3 

(b) H2SO4 (e) NH4NO3 

(c) CaCl2 (f) Al(OH)3 

2 — Birinci problemdeki maddelerin 100 gramına tekabül eden eki-
valan sayılarını hesap ediniz? 

3 — Aşağıdaki bileşiklerde, verilen ağırlıklarındaki, elementlerin 
atom gramlarını hesaplayınız? 

(a) 31,5 g AgN03 (b) 19,01 g SnCl2. 2H20 

Örnek Cevap : (b) 0,0842 g atom Sn 

4 — Aşağıda yazılı katyonların 10 gramının tamamını reaksiyona 
sokmak için kaç gram NH4OH lâzımdır? 

(a) Fe*+ (b) Fe3+ 

5 — Verilen iyon gramların ihtiva ettiği gram miktarını bulunuz? 

(a) 1 iyon g Pb2+ 1 (b) 0,05 g iyon Ag+ 

(c) 2 iyon g O 2 -

Örnek Cevap : (b) 5,394 g Ag+ 
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6 — Aşağıda verilenlerin 0,1 gram iyon miktarı için ağırlıklarını 
bulunuz? 

(a) Hg2+ (c) C2H3O2* 

(b) C03
2- (d) H2

2+ 

Örnek Cevap: (c) 5,9 g 

7 — Bir litre suda 40 gram CaBr2 çözülmüştür. 

(a) 40 gram CaBr2 kaç mol grama eşittir? 

(b) Eğer CaBr2 yüzde yüz disosiye olmuş ise çözeltideki Ca2+ 

ve B r - iyon miktarları ne kadardır? 

(c) CaBr2 in % si disosiye olmuş ise mol gramın konsantras-
yonu ile Ca2+ ve Br— konsantrasyonlarını hesaplayınız? 

Cevap : 

(a) 0,2 mol CaBr2 

(b) 0,2 g iyon Ca2+ 

0,4 g iyon Br~ 

(c) 0,08 g mol CaBr2 

0,12 g iyon Ca2+ 

0,24 g iyon Br~ 

8 — Cr2S3 suda, suyun 0,4 g/lt. lik bir haddine kadar çözünmekte-

dir. 

(a) Litre başına isabet eden mol gram çözünürlük nedir? 

(b) Litredek1 Cr3+ iyon gram çözünürlüğü nedir? 

9 — HgBr2 ün 90 gramı bir litre çözelti yapılmak üzere çözülmüştür. 

(a) 90 gram HgBr2 kaç mol grama tekabül eder? 
(b) Eğer yüzde yüz iyonize olmuş ise Hg2

+ ve B r - iyon gram-
ları nedir? 

(c) Eğer HgBr2 ün sadece 60 % si iyonize olmuş ise HgBr2 in 
mol gram konsantrasyonu ile Ca2+ ve B r - iyonlarının iyon gram kon-
santrasyonlarını hesaplayınız? 
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Cevap : 

(a) 0,25 mol gram HgBn 

(b) 0,25 iyon gram Hg2+ 

0,50 iyon gram B r -

(c) 0,10 mol gram HgBr2 

0,15 iyon gram Hg2+ 

0,30 iyon gram Br~ 

10 — Aşağıda verilen çözeltilerin molarite ve normal itelerini hesap-
layınız? 

(a) 0,73 g HCl 100 ml. sudaki çözeltisi 

(b) 4,9 g H2S04 250 ml. 

(c) 98 g H2SO4 2000 ml. 

(d) 4 g NaOH 5000 ml. » » 

(e) 3,7 g Ca(OH)2 200 ml » 

(f) 16,23 gFeCl, 100 ml. 

(g) 342 g A12(S04)3 1000 ml. sudaki çözeltisi 

Örnek Cevap : 

(d) 0,02 M 0,02 N 

11 — Molarite ve normaliteleri aşağıda verilen çözeltiler içia ge-
rekli olan çözelti ağırlıklarını hesaplayınız? 

(a) 250 ml. 0,1 M NaOH 

(b) 2 litre 0,05 M H2SO4 

(c) 2 litre 0,05 N H2S04 

(d) 100 ml. 0,1 N Aİ2(S04)3 

(e) 50 litre 3 N H3P04 

(f) 5 litre 3 N H3P04 

Örnek Cevap : 

(d) 0,57 g 
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12 — Aşağıda çözünürlükleri verilen bileşiklerin molaritelerini he-
saplayınız? 

Örnek Cevap : 

(a) 1 x 10-5 

(b) 6,2 x lO- 5 

(d) 0,0396 

13 ~ İzafi ağırlık ve yüzdelerini kullanarak aşağıdaki derişik çözel-
tilerin normalitelerini bulunuz? 

(a) HCİ (c) H2SO4 

(b) HNO3 (d) NH4OH 

14 — Verilen yardımcı bilgilerle 0,1 N HCİ nin hacmini hesaplayı-
nız? 

(a) Nötürleştirmesi için lüzumlu NaOH miktar ı : 40 ml. 0,05 N 

(b) 1,06 g NaîCOî la reaksiyona girerse. 

(c) 50 ml. 0,1 N Ca(OH)2 ile nötürleştirdiği zaman. 

(d) 2 litre 0,2 AgNÛ3 ile muamele edildiği zaman. 

15 — 50 ml. 0,05 N H2SO4 0,1 N NaOH le nötürleştirilmiştir. Çözel-
ti kuruyuncaya kadar ısıtılarak suyu uçurulmuştur. 

(a) Nötürleştiren 0,1 N NaOH nin hacmi nedir? 

(b) Kuruduktan sonra elde edilen Na2S04 ağırlığının gram cinsin-
den ağırlığı nedir? 

16 — 10 ml. 18 M H2S04 den ne kadar İt. ve kaç ml. 0,2 M H2SO, 
hazırlanabileceğini hesaplayınız ? 

(a) 5 İt. 0,01 M H2S04 i hazırlamak için kaç ml. 18 M H2S04 ne ih-
tiyaç vardır? 

(a) AgCİ 

(b) CaC20. 

(c) HgS 

(d) PbCl2 

1,43x10- ' g/litre 

8 x 10-3 g/litre 

1,5x10"24 g/litre 

1 x 10-5 g/litre 

NaOH 
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Üstel Ekzersizler : 

Aşağıda verilen sayıları üstel olarak ifade ediniz? 

(a) 1000 (g) 0,1639 
(b) 80 (h) 6000 
(c) 417000 (i) 0,006 
(d) 0,0462 ( j ) 8562,95 
(e) 0,000046 (k) 6020000000000000 

Örnek Cevap : 

(c) 4,17 x İO5 

- (e) 4,6 x lO- 5 

(f) 2,514 x l0 2 

(k) 6,02 x İO17 

2 — Aşağıda verilen eksponansiyelleri (üstel) ondalık sayılar halin-
de yazınız? 

(a) 3 x1ü3 (c) 4,5 x İO4 

(b) 6 x l 0 - 2 (d) 3,69 x lO- 3 

(e) 2,85 x İO-* (f) 3,21x10° 

Örnek Cevap : 

(b) 0,06 

(c) 45000 

( f ) 3,21 

3 — Aşağıdaki işlemleri yapınız? 

(a) 3 x (2 x İO4) 

(b) (2,5 x İO3) x (5 x İO6) 

(c) (8,4 xlO-4) (2,5 x1ü5) 

(d) (2,16 xlO"2) (6,3 x 10 *) 

3,5 x İO4 

( e ) 1,75 x l0 4 

8,42 x İO-4 
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(g) 

(h) 

0 ) 

( j ) 

1 x IO -7 

4 x 10 ~4 

(6x10—) (4 x x 10~3) 
3x 104 

(1,2 x!0 4) (3,5 x 10~~*) 
(3,60 x 10-6) 

(1 x 104) (3,5 x 50-3) 
(7 x1ü- 6 ) (5^x 10-3) 

(k) 3 V 800 

(1) V 1,44 x 108 

(m) V3,8 x IO -7 

(n) (1x1ü4)3 

(o) ( 6 x l 0 - 2 ) 3 

(2x 104)3 

(P) 

(q) 

(4x 102)1 

lxl04)3 (2x1ü—6)2 

(2xlO-3)3 (1x10—3)6 

Örnek Cevap : 

(a) 6 x 104 

(c) 2,1 x 102 

(g) 2,5 x 10-12 

( j ) 1 x 103 

(1) 1,2 x 104 

(P) 2 x 1010 

(q) 5 x 1026 

Asit ve Bazlarm Disosiasyon Sabiteleri : 

1 — Aşağıda (Kı) dissasiasyon sabiteleri verilen asitlerden hangile-
rinin kuvvetli zayıf olduğunu gösteriniz? 
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(a) Nitrat asidi Kı = 4 x 10~* 

(b) Arseniyöz asit Kı = 6 x İO^10 

(c) Butrik asit Kı = l ,5xlO~5 

(d) Formik asit Kı = 1 x 10~3 

(e) Hidroklorik asit Kı = 5,6 x İO""8 

(f) Hidroklorik asit Kı = 7,2 x 10"^ 
2 — 0,1 M laktik asit (HC3H503) çözeltisindeki [H+] konsantras-

yonunu hesaplayınız? 

(Laktik asit için Kı = 1,4 x İO^1) 

Cevap : 

3 — 80 % si disosiye olmuş 0,1 M HF in Kı sini hesaplayınız? 

Cevap : 

Khf = 6,96 x1ü- 4 

4 — 20 % s1 disosiye olmuş, 2 x 10~3 M HCNS in Kı değerini hesap-
layınız? 

5 — 1,3 % si disosiye olmuş, 0,1 M NH4OH in Kı değerini hesaplayı-
nız? 

» • . . 
6 — 20° C de 0,5 N HP03 in Kı = 5 x 10~5 dir. [H+] iyonları kon-

santrasyonunu bulunuz? 

7 — İ M NH4OH çözeltisinin [ O H - ] iyonları konsantrasyonunu he-
saplayınız? 

(NH4OH için Kı = 1,75 x 10~5) 

8 — 0,1 mol sodium asetat karıştırılmış 0,3 M asetik asit çözeltisin-
deki [H+] iyonları konsantrasyonunu hesap ediniz? 

(HC2H302 için Kı = 1,8 x 10~5) 

Cevap : 

[H+] = 5,4 x 10-5 

9 — 0,05 mol NH4CI ihtiva eden 0,25 M NH4OH çözeltisinin bir litre-
sindeki [ O H - ] iyonlarının konsantrasyonunu hesap ediniz? 

(NH4OH için K. = 1,75 x 10-5) 
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10 — 3,5 g NH4OH de 15,5 g NH4 t ilâve edilerek bir litreye seyrel-
tilmiştir. Çözeltinin [ O H - ] iyonları konsantrasyonunu hesaplayınız? 

(NH4OH için K, = 1,75 x 10"5) 

Cevap: 

[ O H - ] = 1,75 x IO"5 g 
11 — 0,1 M HC2H3O2 bir litresindeki [H+] iyon konsantrasyonu 

IO5- olabilmesi için ne kadar NH4C2H3O2 ilâve edilmelidir? 

Cevap : 

0,18 mol veya 13,86 g 

12 — Zayıf bir bazın disosiasyonu aşağıdaki genel denklem ge-
reğince olmaktadır. 

MeOH ; ± Me+ + OH~ 

100 % disosiye olmuş bir tuz (Me2S04) ilâve edilmiştir. Bazın kon-
santrasyonu 0,01 mol/litre ve Me2S04 (Tuz) un konsantrasyonu 0,005 
mol/litredir. 

(a) [ O H - ] iyonları konsantrasyonu ile 

(b) [H+] iyonları konsantrasyonunu hesap ediniz? 

13 — Tetrametil amonyun hidroksit diasiasyonu aşağıdaki denkle-
me göre olmaktadır? 

(CH3)4N OH (CH3)4N+ + O H -

(K, = 4 x IO"4) 
1 x 10—2 M çözelti için 

(a) [ O H - ] iyonları konsantrasyonu ile 
(b) [H+] iyonları konsantrasyonunu hesap ediniz? 

14 — HC2H3O2 için K, = 1,8 x 10-5 

(a) Potasyon asetat için K>" ile 
(b) 0,1 M KC2H3O2 çözeltisi için [OH~] iyonları konsantras-

yonu hesap ediniz? 

15 — NH4CN zayıf bir asit olan HCN ile zayıf bir baz olan NH4OH 
den teşekkül etmiştir. NH4CN için K>" bulunuz? 

(HCNi çin Kı= 2.1 x IO-8 ve NH4OH için Kı = 1,75 x 10 -5) 

196. 



pH — pOH ve Logaritmaları: 

1 — Aşağıda verilen sayıları logaritma kullanarak çözünüz. 
4,6 x 10-' 

(a) 456 x 322 (i) 2,3 x 10-5 

(b) 3,82 x 19,6 ( j ) V8464 

(c) 372000 x 18,3 (k) 3V531,441 

(d) 0,026 x 43,2 (1) V 12,272 

(e) (1,8 x 10-=) x (0,00046) (m) (91,6)3 

4625 
(f) " 2 5 — (n) (43)6 

8,96 
(g) ~ÎÎ2 (o) (°'°36)' 

(h) 
0,00062 

310 

2 — Bir çözelti 2 x İO-6 mol H+ iyon/litre ihtiva etmektedir. 
(a) çözelti asidik mi yoksa bazikmidir? 
(b) çözeltinin pH nedir? 

Örnek cevap : 

(b) 5,7 

3 — (a) H+ konsantrasyonu 8 x İO-5 olan çözeltinin pH sı nedir? 
(b) Bu çözeltinin pOH nedir? 

Cevap : 
(a) 4,1 
(b) 9,9 

4 — Hidroliz olayını dikkate alarak aşağıda verilen tuzların sudaki 
çözeltilerinin asit, baz, ve nötral olduğunu açıklayınız? 

(a) NaCİ (f) Ca(C2H302)2 
(b) K3PO4 (g) CuS04 

(c) NH4CN (h) Mn(N03)2 

(d) MgS03 (i) CaCh 
(e) AİCh 
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5 — Bir NH4OH çözeltisindeki [ O H - ] iyonları konsantrasyonu 
5 x İO-4 iyon g/litredir. Çözeltinin pH sını hesaplayınız? 

6 — Litrede gram H+ iyonu ihtiva eden çözeltilerin pH larmı bulu-
nuz? 

(a) 0,00342 H+ iyon gram/litre 

(b) 0,0297 H+ iyon gram/litre 

(c) 0,0000423 H+ iyon gram/litre 

Örnek cevap: 

(b) pH = 1,527 

7 — Litresinde gram O H - iyon ihtiva eden çözeltilerin POH lan 
nedir? 

(a) 0,0000512 [ O H - ] iyon gram/litre 

(b) 0,01024 [ O H - ] iyon gram/litre 

8 — 7. Problemdeki bazik çözeltilerin 

9 — Ca(OH)2 suda 0,0092 gram/litre oranına kadar çözünmüştür. 
(0,0092/74 mol grambu 0,000012 M demektir). 100 % disosiye olduğu ka-
bul edilirse çözeltide O H - gram iyon konsantrasyonu ile pOH hesap 
ediniz? 

Çözünürlük Çarpımları : 
• -

1 — Aşağıda çözünürlük çarpımları verilen bileşiklerden en az çö-
zünen bileşiği başa alarak bir liste tanzim ediniz? 

Bileşik Kj 

(a) PbCr04 1,8 x 10-14 

(b) MnS 1,4 x 10-15 

(c) ZnS 1,2 xlO~23 

(d) CuS 8,5 x İO-45 

(e) PbC03 1,7 x 10-11 

2 — Aşağıda verilen bileşiklerin Kı (çözünürlük çarpımlarını) he-
saplayın? 
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Tuz Çözünürlük mol/litre 

(a) CuS 9,2 x IO"23 

(b) AgBr 5,9 x IO-7 

(c) Agî 1,3 x 10-» 
(d) PbCl2 3,9 x IO-2 

(e) MgF2 1,2 x IO"5 

( f ) Pb3(P04)2 1.7 x IO-7 

Örnek cevap : 

(a) 8,5 x IO""45 

(e) 6,9 x 10-9 

3 — Aşağıda verilen bileşiklerin KL lerini hesaplayınız? 
Tuz Çözünürlük gram/litre 

(a) CaC03 1,3 x 10~2 

(b) BaCOj 1,3 x 10~2 

(c) MgCOj 4,3 x IO"1 

(d) SrCOj 1.0 x IO-2 

Örnek cevap : 

(d) 4,6 x 10-' 

4 — Aşağıda verilen bileşiklerin KL lerini hesaplayınız? 

Tuz Çözünürlük mg/ml. 

(a) AgCİ 1,5 x IO-5 

(b) HgS 1,5 x IO"24 

(c) Ag3P04 6,5 x 10""5 

Örnek cevap : 

(c) 1,75 x 10-18 

5 — Yaklaşık olarak Ag3P04 in çözünürlüğü 6,285 x IO-5 gram/lit-
redir. K L yi hesaplayınız? 

6 — Yaklaşık olarak MgF2 in çözünürlüğü 0,062 gram/litredir. K 
yi bulunuz? 
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Cevap : 

4 x İO-9 = K l 

7 — SrS04 in çözünürlük çarpımı KL = 3,6 x İO -7 dir. 

(a) Sr*+ nin doymuş çözeltisindeki iyon gram konsantrasyo-
nu nedir? 

(b) Doymuş çözeltideki S r ^ / l i t r e gram sayısı nedir? 

(c) SrS04 in gram/l i t re deki çözünürlüğü nedir? 

8 — Ag2Cr04 in K l = 1,7 x İO-12 dir. 

4 x İO -5 iyon gram Ag+ ihtiva eden çözeltiye 4 x 10_5 iyon gram 
Cr04

2— ilâve edilirse çökme olur mu? 

(Problemi çözün ve anlatın) 

9 — CaS04 için KL = 2,3 xl0~4 dir. Eğer 4 x İO -5 mol kalsium klo-
rür ihtiva eden bir çözeltiye 0,02 mol Na2S04 ilâve edilirse CaS04 çöke-
leği husule gelir mi? İzah ediniz? 

10 — Ag+ iyonları konsantrasyonu 5 x İO -2 olan çözeltide AgCİ 
çöktürmek iç*n gerekli minumum C l - konsantrasyonunu hesap ediniz? 
(KL AgCİ için 1,1 x 10~10) 

11 — 0,001 M AgN03 çözeltisinden Ag2S çökeleği teşekkül ettirmek 
için minumum S2— iyonları konsantrasyonu ne olmalıdır? 

12 — AgCİ çökeleği, denge halindeki çözeltide 1,1 x 10-"1 iyon gram/ 
litre Ag+ ve 1,0 x 10 - 6 iyon gram/l i t re Cl— ihtiva etmektedir. AgCİ nin 
Kj, sini hesap ediniz? 

• t . 

13 — PbS için K l = 4,2 x İO-28 dir. Bir Pb(N03)2 çözeltisi 2,0 x 10_5 

iyon gram/l i t re Pb2+ ihtiva etmektedir. PbS çökeleği husule gelmesi için 
S 2 - iyon konsantrasyonları ne olmalıdır? 

14 ~ Doymuş bir PbS04 çözeltisi 0,0151 grma PbS04/500 ml ihtiva 
etmektedir. PbS04 için KL y ihesap ediniz? 

15 — Bir çözeltide Fe3+ iyon konsantrasyonu 3,0 x 10_24 mol/litre-
dir. Buna O H - iyonları konsantrasyonu 1,0 x İO -5 olan çözelti ilâve edil-
diğinde Fe(OH)3 çöker mi? 

Sonucu hesaplayarak açıklayınız. (Fe(OH)3 için KL = 1,1 x İO-36) 

16 — BaC03 için KL = 4,9 x İO"9 dir. 
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(a) Doymuş bir BaC03 çözeltisinde Ba2+ nasıl bir durum gösterir? 

(b) Bir litre doymuş BaC03 çözeltisinde Ba2+ atomlarının ağırlı-
ğını gram cinsinden hesaplayınız? 

17 — Ag2S03 litrede 0,0000148 gram çözündüğüne göre Ag2S03 için 
K l yi hesaplayınız? 

18 — PbCl2 20°C de H20 de 11,12 gram/litre çözünüyor. PbCl2 için 
K l yi hesap ediniz? 

19 — 0,00 1 M AgN03 çözeltisi verilmiştir. Ag2Cr04 için 
K l = 1,7 x 10-12 dir. 

Ag2Cr04 çökeleği teşekkül edebilmesi için ilâve edilecek minumum 
Cr0 4

2 - iyon gram konsantrasyonu ne olmalıdır? 

20 — 0,3 M HCİ çözeltisine H2S ilâve edildikten sonra S 2 - iyonları 
konsantrasyonu 1,2 x 10—22 iyon gramdır. 

CuS için K l = 8,4 x İCM5 

MnS için K L = 1,4 x 10—15 olarak verilmiştir. 

(a) Cu2"1" ve Mn2+ konsantrasyonları ne olmalıdır ki çökelme ola-
bilsin? 

(b) Bulduğunuz cevaplardan II. grubun ayrılma özelliklerini an-
latınız? ı 

21 — (a) 0,3 M HCİ çözeltisi H2S le doyurularak çözeltideki S 2" 
iyonları konsantrasyonu 1,2 x 10—22 ise, PbS çökmeye başlamak için Pb2+ 
iyonları konsantrasyonu hesap ediniz? 

(b) ZnS çökebilmesi için Zn2+ konsantrasyonu ne olmalıdır? 
ı 

PbS için K = 4,2 x 10~28 ve ZnS için KL = 1,2 x 10-23 dir. 

22 — H2S ile CdS halinde çöken Cd(N03)2 in sulu çözeltisi ile prob-
lem 21 de olduğu gibi çalışılabilir mi? 

Cevabın doğruluğunu hesaplarla gösteriniz? 

(CdS için K l = 3,6 x İO-29) 

23 — H2S le FeS halinde çöken Fe(N03)2 in sulu çözeltisi ile, prob-
lem 21 de olduğu gibi çalışılabilir mi? 

Cevabın doğruluğunu hesapla gösteriniz? 

(FeS için KL = 1,5 x 10—") 

2 0 1 . 



Denklemler : 

1 — Aşağıdaki denklemleri elektron transferi veya oksidasyon değe-
rinin değişmesine göre denkleştiriniz. 

(a) PbS + HNO, - » PbS04 + NO + H20 

(b) KMn04 + FeS04 + H 2S0 4 -> K2S04 + MnS04 + Fe2(S04)3 + H20 

(c) HCl + K2CR20, + H2S KCİ + CrCl3 + S + H20 

(d) Ag + HN03 AgN03 + N02 + H2S 

(e) Bi(OH)3 + Na2Sn02 Bi + Na2Sn03 + H20 

(f) HMn04 + AsH3 + H2S04 H3As04+ MnS04 + H20 

(g) MnO + Pb304 + HN03 HMn04 + Pb(N03)2 + H20 

(h) Zn + HN03 Zn(NO,)2 + NH4N03 + H20 

2 — ikiden fazla elementin oksidasyon değerinin değiştiğini kontrol 
edip emin olduktan sonra aşağıdaki denklemleri denkleştiriniz? 

(a) Mnl2 + Pb02 + H N 0 3 - * H M n 0 4 + Pb(I03)2 + Pb(N03)2 + H O 

(b) Cr203 + Mn(N03)2 + Na2C03 -> Na2Cr04 + Na2Mn04 + NO C02 

(c) Sb2S, + HN03 Sb205 + NO H2S04 + H20 

(d) Zn + Ag3As04 + H2S04 ZnS04 + Ag + AsH3 + H20 

(e) Crl3 + KOH + Cl2 K2Cr04 + KI04 + KCİ + H20 

3 — Aşağıda verilen iyon denklemlerini denkleştiriniz? 

(a) MnO - + H+ + S03
2~ -> Mn2+ + SO,2- + H20 

(b) CnO,2- + CH20 + H+ -> Cr3+ + CH202 + H O 

(c) Sn2+ + I O - + H+ Sn4+ + + H20 

4 — Aşağıda verilen iyon denklemlerini denkleştiriniz? 

(a) Al(OH)j + H+ Al3+ + H20 

(b) Cu2+ + NH3 -> Cu(NH3)4
2+ 

(c) Al(OH)3 + O H - AİO - + H20 

(d) Bi2S3 + H+ + NO - —>Bi3+ + S + NO + H20 

(e) NiS + Cl2 Ni2+ + S + Cl~ 
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5 — (a) Aşağıda verilen denklemleri tek satır olarak iyon elektron 
metodu ile denkleştiriniz? 

(b) Her kademeyi atomik ve elektronik metodla denkleştiri-
niz? 

(c) Her iki kademeyi toplayarak tek denklem halinde denkleş-
tiriniz? 

(a) Fe2+ Fe3+ 

Sn4+ ->Sn2+ 

(b) CuS — > Cu2+ + S 

H+ + NOj- —> H20 + NO 

(c) C204
2- —> co2 

H+ + MnO~ —> H20 + Mn2+ 

(d) HgS Hg2* + S 
H+ + C l - + NOj- NOCİ + H20 

(e) Bİ(OH)j —> Bi + O H -
Sn02

2 + O H - - > Sn03
2- + H20 

(f) Ag2S — > Ag+ + S 
H+ + NO3- —> H20 + NO 

(g) Pt + Cl PtCls2— 
NO3- + H+ - » H20 + NO 

6 — Aşağıda verilen redoks denklemleri iyon elektron metodu ile 
denkleştiriniz? 

(a) Cds Cd2+ + S 
Cl2 c ı -

(b) H+ -> H2 

Al -h> AP+ 
(c) Mn04

2~ + H+ Mn2+ + H20 
c ı - + Cl2 

(d) Cu Cu2+ 
Cr207

2- + H+ Cr3* + H20 
(e) Br2 -> B r -

S203
2- + H2 ^ SO42- + H+ 
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7 — Aşağıda grup halinde verilen denklemlerde her kademeyi denk-
leştiriniz. Bunun için icap eden yerlere H + , O H - ve H20 ilâve ediniz. Son 
olarak elde edeceğiniz tek denklemde mümkün olan kısaltmayı yapınız? 
H20 elde etmek üzere H+ ve O H - iyonlarını birleştiriniz. H+ iyonunu 
bir taraf ta ve OH~ iyonunu da mukabil taraf ta bırakmayınız. Her iki 
tarafa H20 yapmak için kâfi miktarda H+ ve OH~ iyonları ilâve ediniz). 

(a) As —> H2As04-
NO,- -> N02 + H20 

(b) As —» AsO*3-

BrO~ Br~ 

(c) Cr3+ - » Cr207
2-

cıo3- ->cıo2 

(d) S 0 2 ~ -> S0 2
2 -

Br2 -> B r " 

(e) C2H5OH -> CH3CHO 

Cr207
2~ 

(f ) Zn Zn(OH)4
2-

NO3- - » NH3 

8 — Aşağıdaki denklemleri tamamlayınız ve denkleştiriniz? 

(a) AgCİ + NH3 

(b) Bi3+ + H2S - » 

(c) K+ + CİO4- - » 

(d) C03
2~ + H+ -> 

(e) Ba2+ + SO42-

( f ) Al3+ + O H - -» 

(g) PbS + HN03 (sulu) 

Karışık Problemler ve Ekzersizler : 

1 — 97,3 % hidro ferro laktati havi bir bileşikte demir yüzdesini 
bulunuz ve maddenin bileşim formülünü yazınız? 

2 — 0,125 gram kloroform 15° C de ve 752 mm. basınçta 25,5 cm3 

gaz kloroform gelmektedir. Kloroformun molekül ağırlığını bulunuz? 
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3 — Bir mol etil alkol bir mol asetik asitle reaksiyona girmektedir. 
Denge teşekkül ettiği zaman 2/3 mol ester 2/3 molde su husule gelmek-
tedir. 

(a) Denge sabitesini hesaplayınız? 

(b) 3 mol alkolle 1 mol asetik asit karıştırıldığında teşekkül 
eden ester miktarını hesaplayınız? 

(c) Sonucun kontrolünü yapınız? 

4 — Molaritesi 0,001 olan Cu(N03)2 çözeltisine ne miktar amonyak 
ilâve edilmelidir ki Cu2+ iyonları konsantrasyonu 10-12 olsun. 

Cu(NH3)4
2+ için K,ı = 4.7 x 10—15 

5 — 0,1 M Sodium Klorür ile 0,1 M BaCl2 çözeltileri karıştırıldığı 
zaman iyon kuvvetini hesaplayınız? 

6 — Molaritesi 0,005 olan diamin gümüş çözeltisine molaritesi 0,1 
olan NH3 çözeltisi ilâve edildiği zaman Ag+ iyonları konsantrasyonunu 
hesaplayınız? 

Ag(NH3)2+ için Kd = 5,9 x 10"3 

7 — Konsantrasyonları eşit CaCl2 çözeltisinden 10 ml. NaCİ çözel-
tisinden 120 ml. karıştırıldığı zaman seyreltme oranı ne olur? 

8 — Sağlanan şartlarda iyotlu hidrojen elementel iyot ve hidrojen-
le denge halindedir. Denge sisteminde maddelerin konsantrasyonları 
şunlardır. 

HI = 15,53 x l 0 - 3 

I = 3,56 x lO- 3 

H = 1,25 x l 0 - 3 

425° C de denge sabitesini hesaplayınız? 

9 — Konsantrasyonu 10 -2 ,3 mol olan CaCl2 çözeltisinden 120 ml. si 
ile karıştırıldığı zaman karışımdaki iyonların konsantrasyonunu hesap-
layın. 

10 — Bir sülfür iyonu alkali bir ortamda elementel kükürtle bir-
leştirilerek S2

2- , S 3
2 - ve S 4

2 - poli sülfürleri teşekkül etmektedir. 
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S2
2- S 2 - + S teşekkülü için Ki = 1,7 

S32- S 2 - + 2S » » K* = 5,3 

S32- S22- + S » » K'i = ? 

I — 29,13 % Hidroklorik asidin kesafeti 1,148 olduğuna göre mola-
ritesini hesap ediniz? 

(a) Bir litre 1 M Hidroklorik asit hazırlamak için verilen asit çö-
zeltisinden 

I — Kaç gram, 

II — Kaç ml. alınmalıdır? 

12 — 0,01 M BaCl2 ve 0,01 M MgS04 çözeltisinin iyon kuvvetlerini 
hesaplayınız? 

13 — 0,15 N HCİ çözeltisinin pH sını hesaplayınız? 

14 — 0,15 N H2SO4 çözeltisinin pH sını hesaplayınız? 

15 — Aşağıda verilen sayıları üstel olarak gösteriniz? 

(a) a3 x a2 ( f ) 22,400 

(b) 105 x İO2 (g) 0,454 

(c) (2 x İO5) (2 x 10-2) (h) 0,0454 

(d) - 4 - W ° ' 0 0 3 0 6 

a 

5,6 x 10-2 

( e ) 1,6x10* ( j ) 0 ' 0 0 0 0 0 0 5 

16 — Aşağıda verilen sayıları başka ne şekilde ifade edersiniz? 

0,0078 
(a) 5 x İO"3 (e) 120 

( b ) ~ w ~ ( f ) 8 ( 2 x l 0 ~ 2 ) - 3 

(c) (İO"2)3 (g) İO3'2 

İO2 

(d) 3 V 8 x l 0 9 (h) İO3 
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17 — 0,0050 M NaOH çözeltisinin pH sını hesaplayınız? 

18 — 0,029 N asetik asit çözeltisinin pH sını hesaplayınız? 

K» = 1,8 xlO~5 

19 — 0,025 N NaC2H302 çözeltisinin pH sın: bulunuz? 

K- = 1,8 x İO-5 

20 — 0,025 N NH4C1 çözeltisinin pH sını hesaplayınız? 

K» = l , 8 x l 0 - 5 

21 — Disosiasyon sabitesi 1,8x10—5 olan 0,1 M asetik asidin H + 

konsantrasyonunu ve pH sını hesaplayınız? 

22 — İO -3 M Piridin çözeltisinin O H - iyon konsantrasyonunu he-
sapediniz. 

Kb = 10-9 

23 — 0,05 M sodium asetat çözeltisinin pH sını hesap ediniz? 

K- = 2,0 x 10-5 

24 — 0,01 M NH4CI ihtiva eden çözeltinizin [H+] iyon konsantras-
yonunu hesap ediniz? 

K» = 2 x İO-5 

25 — Radium sülfatın çözünürlük çarpımı 4 x 10_11 olduğuna görae 

(a) Saf suyun içindeki 

(b) 0,10 M sodium sülfat içindeki çözünürlüğünü hesap ediniz? 

26 — Mg (OH)2 nin çözünürlük çarpımı 8,9x10—'2 olduğuna göre 
sudaki çözünürlüğünü hesaplayınız? 

27 — 0,050 M NaOH içindeki Mg(OH)2 nin çözünürlüğünü hesapla-
yınız? Mg(OH)2 nin su içindeki çözünürlük çarpımı 8,9 x 10-12 dir. 

28 — 0,00002 M AgN03 la 0,04 M Na2Cr04 eşit hacımda karıştırılıyor. 
Çökme olayı olur mu? 

29 — H 0,01 M klorür anyonu ve 0,07 M amonyak ihtiva eden çözelti-
ye 0,1 mol gümüş nitrat ilâve edilirse klorür çöker mi? 

K AgCl = 2 ' 8 X İ ° ~ 1 0 

K Ag(NH3)2
+ = 6 X İ ° ^ 
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30 — II Sn2+ (0,05 M) E° 4volt 
Sn4+ (0,6 M) Sn4 +/Sn2+ 

Sisteminde 25° C de redoks potansiyeli hesaplayınız? 
(a) Reaksiyon yönünü gösteriniz? 

31 — [Mn2+] = 1 x 10-* M 

[OH3+] = 1 x 10—5 

[Mn04~] = 1 x 10-2 M 
Çözeltinin sıcaklığı 25° olduğuna göre Mn2+, Mn0 4

_ redoks potansi-
yeli ne kadardır? 

(a) Reaksiyon hangi yöne doğru cereyan eder? 

32 — Agl bir mol amonyakta çözündüğü zaman 

(a) Reaksiyonda husule gelen olayı açıklayınız? 
(b) Çözünürlüğü hesaplayınız? 

K A _ = 8,5 x l0 - 1 7 

Agl 
K . + = 6 x IO-8 

Ag(NHs)2
+ 

33 — 0,1 Mol ZnCl2e 0,4 mol amonyak karıştırıldığı zaman 

(a) Husule gelen olay nasıl bir olaydır? 

(b) Çözeltide Zn2+ iyonları konsantrasyonu ne kadardır? 

34 — 0,2 mol sodium siyanür çözeltisindeki 
(a) Çözeltide mevcut iyonları ve molekülleri gösteriniz? 
(b) Sodium siyanür % 2 ye kadar hidrolize uğradığı malûm 

olduğuna göre çözeltideki iyonların konsantrasyonu ne kadardır? 

35 — 0,1 Mol Na2S çözeltisindeki S 2 - konsantrasyonu ile hidroliz 
derecesini hesaplayınız? 

KH2S = 1,3 x l0 - 1 3 

36 — 25° C de bir atmosferde H2S ile doyurulmuş çözeltide 
H2S = 0,1 mol litredir. Böyle bir çözeltide 

(a) Mevcut molekül ve iyonları gösteriniz? 
(b) Mevcut iyonların konsantrasyonlarını bulunuz? 

(c) Böyle bir çözeltiye 0,1 Mol HCl ilâve edildiğine göre S 2 -

konsantrasyonunu hesaplayınız? 
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(d) Böyle bir çözeltiyle metal sülfürlerin çöktürülmesinde husule 
gelebilecek sonuçları münakaşa ediniz? 

37 — 50 ml 0,1 mol CuS04 çözeltisine 5 ml. 1 mol HCİ çözeltisi ilâ-
ve edilmekte ve karışım oda sıcaklıkta H2S ile doyurulmaktadır. 

Bu olayı izah ederek problemin çözümünü yapınız? 

[Cu2_f ] [S 2 - ] = 4 x 10-36 

H2S için 

K, = 1,1 x İO"7 

K2 = 1,1 x ıo-13 

Cu in atom ağırlığı = 63,54 

38 — Aşağıda verilen denklemleri denkleştiriniz? 

(a) Bi203 + NaOH + NaClO NaBiOs + NaCİ + H20 

(b) K3[Fe(CN)6] + Cr203 + KOH K4[Fe(CN)6] 4- K2Cr04 + HzO 

(c) [Cu(NH3)4] Cl2 + KCN + H20 

NH3 + NH4Cİ + K2[Cu(CN)3] + KCNO + KCİ 

(d) Fe(CO)5 + NaOH Na2Fe(CO)4 + Na2C03 + H20 

(e) CoCl2 + Na202 + NaOH + H 20 Co(OH)3 + NaCİ 

39 — Aşağıda maddeler üzerine tesir eden asitlerin reaksiyon denk-
lemlerini tamamlayınız ve denkleştiriniz? 

(a) Cu + HN03 (derişik) Cu(N03)2 + 

(b) Cu + HN03 (seyreltik) Cu(N03)2 -f 

(e) CoCb + N202 (seyreltik) -> Cu(N03)2 4-

(d) MnO + Pb02 + HN03 Pb(N03)2 + 

(e) CdS + I2 + HCİ -> CdCl2 + 

40 — Aşağıda verilen denklemleri tamamlayınız, ve denkleştiriniz? 

(a) I " + N O " -»I 2 + NO 'asit ortam) 

(b) Au + CN~ + 0 2 + ->Au(CN)4— (sulu or tam) 

(c) Mn04~ + _>Mn04
2- + 02 (alkali or tam) 

(d) P + ->PH3 + H 2 P0 2 - (alkali or tam) 
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(h) Cİ2 + ıo,-
(i) v 

(e ) Zn + As2Oj 

( f ) Zn + ReO-4 

(g) CKV-

—»Re" 

-»cıo-
-*10<-

—>AsH3 (Asit ortam) 

(Asit ortam) 

(Alkali ortam) 

(Alkali ortam) 

^.HV60,73- + H2 (Alkali ortam) 

41 — Redoks metodla aşağıdaki denklemleri denkleştiriniz? 

(a) NH3 + 0 2 NO + H20 

(b) CuO + NH3 N2 + H20 + Cu 

(c ) KClOj + H 2S0 4 KHSO4 + C102 + HM) + 0 2 

(d) Sn 4- HNO3 Sn02 + N02 4- H20 

(e ) I2 + HNOa HIO3 + H 2 0 

( f ) KI + h 2 s o 4 - » k 2 s o 4 + I2 + H2S + H^O 

(g ) K B r + H2S04 KiS04 + Br2 + S0 2 + H 2 0 

(h) Cr2Oj + Na2C03 + KN03 -> Na2Cr04 + C02 + KN02 

42 — 0,1 M laktik asidin [H+] konsantrasyonunu hesaplayınız? 

K. = 1,4 x İO"4 

43 — İM NH4OH çözeltisinin [ O H - ] konsantrasyonunu hesaplayı-
nız? 

Kb = 1,75x10- ' 

44 — 12 litre PC15 250° C ısıtılıyor. Bu halde husule gelen dengede 
0,21 mol PCls, 0,32 mol PC13 ve 0,32 mol Cl2 bulunduğu tesbit edilmekte-
dir. 250° C de PCI5 in disosiasyon sabitesini bulunuz? 

Laboratuvar Tekniğine Ait Ekzersizler : 

1 — Ön deneyler ne demektir? 

2 — Bir çökelek partükülünü saran, çözünmüş reaktiflerin gideril-
mesi için, yıkanması lâzımdır. Yıkamada aşağıda gösterilen ihtimalleri 
dikkate alınız. 

(a) Porsiyonun 3 ml. su ile bir defa yıkanması 

(b) Porsiyonun 1 ml. su ile üç defa yıkanması 
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Yıkamanın başında çökelekte 0,6 mg. reaktif bulunmaktadır. Reak-

tif 0,5 mg/ml. oranında çökelekte çözünmüştür. Her yıkamada 0,1 ml. 
yıkama sıvısı çökelekte kalırsa ve her yıkamadan sonra çökelekte kalan 
reaktif miktarını mg. olarak hesap ediniz? 

Cevap : 

(a) 0,017 

(b) 1. yıkamadan sonra 0,05 mg. 

2. » » 0,0045 mg. 

3. » » 0,00041 mg. 

3 — Problem 2 de çökeleği 3 ml. su ile 3 defa yıkamak 3 ml. su ile 
bir defa yıkamadan daha verimlidir. 

Cevap : 

Yaklaşık 42 I 

Anyonların Analizi : 

1 — Anyon analizlerinde hazır çözeltiler yapmanın ve kullanmanın 
lüzumunu açıklayınız? 

2 — Anyon analizi için hazırlanmış bir çözeltide (BaCl2 + NH4OH) 
veya (AgN03 + HN03) reaktiflerle çökelek husule gelmemektedir. Böy-
le bir deneyde aşağıdaki anyonların çökelek vermediğini görürüz. 

(a) PO43- (c) AsO*~ (e) S<V~ 

(b) Br'~ (d) N03 '~ (f) Cl1-

3 — Bir anyon ihtiva eden numuneye BaCl2 ve amonyak ilâvesiyle 
beyaz bir çökelek husule geliyor .Buna HCl çözeltisi karıştırıldığı zaman 
bir gaz çıkmakta ve bu gaz Ca(OH)2 sevk edilince beyaz bir çökelek hu-
sule gelmektedir. Eğer numuneye BaCl2 ve HCl ilâve edilseydi çökelek 
husule gelmez. Bu karışıma H202 damlatılırsa bu halde beyaz çökelek 
husule gelir. 

Bu anyon nedir? 

4 — Aşağıdaki tablodaki anyonlar sodium tuzunun anyonlarıdır. 

(a) Bu tuzlar derişik H2S04 ile muamele edilirse 

(b) Suda çözülerek NH„OH ve BaCl2 ilâve edilirse 
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(c) Su ve HN03 çözülerek AgN03 ilâve edilirse ne olur? 

(Hiç bir reaksiyon dahi vuku bulmuyorsa onu da gösteriniz) 

Anyon H2S04 ila 
muamelesi 

BaCIj + NH4OH HNOj + AgNOj 

Br~ 
NOj-
SO,

2

-
cı-
P 0 4

i -
C 0 3 2 -
1-
C2H302-
As<V-
s*- k 

Katyon Analizleri : 

Grup : I 

1 — Birinci grup katyonlarını HCİ çöktürmede HCİ çözeltisi sey-
reltik olsaydı ne olurdu? 

2 — Gümüş grubu katyonlarını ihtiva edecek bir numune çözeltisi 
hazırlamak isterseniz hangi tuzlan kullanırsınız?. 

3 — Birinci grup çökeleği sıcak suda çözünmeyipte NH<OH da ta-
mamen çözünürse ne sonuç çıkarabilirsiniz? 

4 — Tek bir reaktif kullanarak aşağıdaki çiftleri nasıl ayırırsınız, 
her birinin ayrı ayn reaksiyon denklemini gösteriniz? 

(a) AgCİ ve ZnCl2 (katı) 

(b) PbCh ve Hg2Cl2 (katı) 

(c) Cd(NOj)2 ve AgNO, (çözelti) 

(d) HCİ ve HNO3 (çözelti) 

(e) Hg2(N03)2 ve Hg(N03)2 (çözelti) 

Grup : n 

1 — İkinci gurup katyonlarının çöktürülmesinde HCİ 

212 I 
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(a) Çok derişik 

(b) Çok seyreltik ise sonuç ne olur? 

2 — Çökeleğe niçin 0,3 M HCl İlâve edilir? 

3 — Çökelek tam olarak nasıl husule getirilir? 

4 — İkinci grup sülfürlerinin çökelekleri Na2S2 de tamamen çö* 
zünüyorsa ne sonuçlar çıkarılır 

5 — Bakır guıubu sülfürlerini çözmede neden derişik NHOj yerine 
sevreltik NH03 kullanılır? 

6 — İkinci grupta PbS04 çöktürmek için NH03 ile SO3 i buharlaş-
tırarak çözeltiden uzaklaştırmak niçin lüzumludur? 

7 — Aşağıda verilen iyonların ayrışmalarında temel prensib nedir? 

(a) Bakır, kadmium ve hizmuttan kurşunu ayırmak 

(b) Bakır ve kadmiumdan hizmutu ayırmak 

(c) Kadmiumdan bakırı ayırmak 

8 — Öyle bir reaktif formülü veriniz ki 

(a) CuS ü çözsün fakat HgS ü çözmesin 

(b) Cu (OH)2 i çözsün fakat Bi(OH)3ü çözmesin 

(c) Bi3+ ile çökelek versin fakat Cd3+ le çökelek vermesin 

(d) PbS04 çözsün 

(e) Cu2+ ile çökelek versin Cd2+ ile çökelek vermesin. 

9 — H2SO4 i S03 dumanları halinde buharlaşırken ne gibi tedbirler 
alınmalıdır? 

10 — Ne sonuç çıkarabilirsiniz? Eğer : 

(a) Na2S2 çözeltisinin asitlenmesinde yalnız beyaz ve yavaş çö-
ken bir çökelek husule gelirse 

(b) Bu çökelek derişik HCl de tamamen çözünürse 

(c) Çökeleğin rengi sarı ise 

11 — Öyle bir reaktif formülü veriniz ki o formül 

(a) AS2S5 i çözsün HgS i çözmesin 
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(b) Sb2Ssi çözsün AS2S5 çözmesin 

(c) HgCİ2 ile çökelek versin fakat SnCİ2 ile çökelek vermesin. 

12 — Aşağıda ki karışımların H20 daki iyonlarının ayrılmasını ve 
doğruluğunu gösteren bir şema yapınız. 

(a) Hg2* (B) Cu2+ (c) Sb3* 

Grup : III 

1 — Üçüncü grubun H2S çökeleğine NH4OH dan çok NaOH ilâve 
edilirse ne olur? 

2 — Böyle bir çökeleğe H202 nasıl ilâve edilmelidir? 

3 — Ne sonuç çıkarabilirsiniz? Eğer 
/ 

(a) III. grup çökeleği derişik HCl de tamamen çözünürse? 
(b) NaOH ve Na202 (veya H202) ilâvesiyle çökelek elde edil-

mezse? 

(c) III. grup çökeleği beyaz ise? 
(d) Na202 (veya H202) ile muamelede süzüntü renksiz ise? 

(e) Süzgeç kâğıdındaki çökelti renksiz ise? 
4 — Demir aranırken demirin Fe3* veya 

edersiniz? 
5 — Mangan deneylerinde NHO3 yerine HCl kullanılır mı? 

6 — NaOH ve Na202 (veya H2O2) ilâvesiyle çökelek kiremit kırmızısı 
ise ne sonuç çıkarabilirsiniz? 

7 — Hangi zorluklarla karşılaşabilirsiniz? Eğer 

(a) Krom Na2Ö2 (veya H2O2) ile hiç oksitlenmiyorsa 
(b) BaCl2 ilâve edilen çözelti çok asidik ise? 
(c) Zn2* deneyinde kullanılan süzüntü çok asidik ise? 

8 — Öyle bir reaktif formülü veriniz ki o fo rmül : 

(a) Zn(OH)2 çözsün fakat Al(OH)3 di çözmesin 
(b) ZnS çözsün fakat S i çözmesin 
(c) Al'* ile çökelek versin fakat Zn2* ile çökelek vermesin 

(d) NaOH ile çökelek versin fakat NH4OH ile çökelek verme-
sin. 
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(e) NH4OH ile çökelek versin fakat NaOH ile çökelek verme-
sin. 

( f ) Fe(OH)3 çözmesin fakat Ni(OH)2 di çözsün 

(g) Fe(OH)3 çözsün fakat Al(OH)3 di çözmesin 

(h) Co2+ ile çökelek versin fakat Ca2+ ile çökelek vermesin. 

Grup : IV — V 

1 — Ba2+ ve Sr2* katyonlarının Ca2+ ayrılmasını açıklayınız. 

2 — Bilinmeyen numunede başlangıçta amonyum aranır neden? 

3 — Kuvvetli baz çözeltisinin bir amonyum tuzuna tesir etmesiyle 
meydana gelen reaksiyonu denklemi ile birlikte izah ediniz. 

4 — Ca2+, Ba2+, SH+, K+, ve Na+ alevi koyama denemesiyle hangi 
renkleri gösterirler? 

5 — K+ mun alev boyama deneyinde kobalt camının yardımı nedir? 

6 — Aşağıda katı olarak verilen üç beyaz tuzu nasıl ayırırsınız? 

(a) MgCl2 (b) NaCİ (c) KCİ 

7 — K+ mu araken amonyum tuzlarını uçurmak neden lüzumludur? 

8 — Aşağıda verilen bileşikleri birbirinden nasıl ayırırsınız? 

(a) NaCİ ve NH4C1 (katı) 
(b) MgCl2 ve NH4CI (katı) 

(c) MgCh ve KCİ (katı) 

(d) Mg24" ve Na+ (çözelti) 

9 — Fe3+, Al3+, SH+, ve Mg2-!- ihtiva eden bir karışımda ayırma ve 
son denemeleri göstren bir tablo yapınız? 

Bütün Gruplar : 

1 — Suda çözünen CaCl2, K3P04, AgN03 CuS04 ve NaN03 tuzların-
dan üç çift seçiniz. Bu çiftler bir araya geldiklerinde bir çökelek husule 
getirsinler. 

(a) ve 

(b) ve 

(c) ve 
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2 — Aşağıda verilen maddelerin ikişer kompleks iyonlarını veriniz. 

(a) Amonyak (c) Sülfilt (e) Siyanür 

(b) Hidroksit (d) Halojenür ( f ) su 

3 — Öyle bir reaktif veriniz ki o reaktifle aşağıdaki maddeler bir-
birinden ayrılsınlar. 

Reaktif Sonuç 
(a) Hg2Cl2 ve HgCl2 

(b) CuS ve HgS 

(c ) HgS ve As2S5 

4 — Aşağıdaki iyon çiftlerinin ayrılmasında bir tek reaktifin nasıl 
kullanıldığını denklemlerle gösteriniz. 

(a) Al3+ ve Fe3+ (g) Hg2
2+ ve Hg2+ 

(b) Cu2+ ve Pb2+ (h) Zn2+ ve Al3+ 

(c) Hg2+ ve Zn2+ (i) Ba2+ ve Sr2* 

(d) Cr3* ve Fe3+ ( j ) Cd2+ ve As3+ 

(e) Ca2+ ve Mg24" (k) Sn2+ ve Cu2+ 

( f ) Ag+ ve Hg2+ (1) Bi3+ ve Ni2+ 

5 — Aşağıdaki guruplar için öyle bir reaktif seçiniz ki birini çöz-
sün diğerini çözmesin. 

(a) A1(0H3 ve Fe(OH)3 ( f ) PbCl2 ve AgCİ 

(b) HgS ve CuS (g) Zn(OH)2 ve A1(0H)3 

(c) Na2S04 ve PbS04 (h) Sn ve Cu 

(d) SnS ve HgS (i) Sb ve Ni 

(e) As2S3 ve CdS ( j ) AgCİ ve Agl 

6 — Aşağıda yazılı reaktifler hangi katyonların aranmasında kul-
lanılır? 

(a) Nesler reaktif i (ayracı) 

(b) Titan sarısı reaktifi 

(c) Fehling reaktifi 
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7 — Aşağıda yazılı katyonların guruplarını ayırınız. 

Zn2+ Sb5+ 

Cr1+ Ba2+ Sb3+ 

Ar+ pb2+ 

Mn2+ Hg2* Ca2+ 

Ag+ Hg+ Cu2+ 

Cd2+ Ni2+ CO2+ 

Mg2* As!+ Bi3+ 



8 — Aşağıdaki tabloda bilinmeyen iyonları tesbit ediniz. 

(o) A (b) B3+ (c> r (d) D 3+ ( e ) E 

r Kotı numune ise 

çözünüz 

ı r 
Beyoz çök. 

I 
n h 4 o h 

I 

Beyaz çök. 
I 

S ı c a k t a 

I 

h n o 3 

I 
ACI 

Beyaz 

Sıvı numune 

(Mavi ) 

I 
HCİ 

I 

Q) ,3 M HCİ, H2S] 

Siyah çök. 
I 

[N°2 S 2 ] 

[ n h a c « , n h 4 o h , h 2 s ] 

Siyah ^çök 

[ H N O j 

ChcO 

Siyah ç ö k . 

I 
CHCl 

I 
"I 

O v 5 0 * ] 

1 
CnhaOH] D (OH) -

B(OH)3 

Beyaz 

ı r 
C S 

S i y a h 

Mavi çöz. 
I 

HCl 

H2 S 

(Na OH. H 2 0 j 

[ ' 

[NH^OH] 

E(OH) 3 
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Karışım Analizleri : 

1 — Aşağıdaki metallerin derişik HNO3 ile verdiği reaksiyonların 
denklemlerini yazınız? 

(a) Sn, (b) Sb, (c) Fe, (d) Cu, (e) Ag, ( f ) Zn 

2 — Aşağıda gurup halinde verilen metalleri birbirinden kimyasal 
olarak nasıl ayırabilirsiniz? 

(a) Cu ve Sn (d) Cr ve Cu 

(b) Pb ve Bi (e) Mg ve Ag 

(c) Fe ve Ag 

3 — Aşağıda guruplarda verilen karışımlardaki metallerin ayrılma-
sını ve teşhisini bir tablo halinde gösteriniz. 

(a) Sn, Pb (b) Hg, Cu, Fe, Mg (c) Al, Cu, Sb 

Tuzlar ve Karışımlarının Analizi : 

1 — Bir sodium tuzunun anyonu için yapılan deneylerde aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir. Sodium tuzu nedir? 

(a) Katı madde + Derişik sülfat asidi = Renksiz ve keskin koku-
lu bir gaz 

(b) Sulu çözeltisi + BaCl2, NH4OH çökelek vermiyor. Fakat 
AgNC>3, HNO3 asitle beyaz çökelek veriyor. 

2 — Bir sodium tuzunun anyonu için yapılan analizde aşağıdaki so-
nuçlar elde edilmiştir. Sodium tuzu nedir? 

(a) Katı madde + Derişik H2S04 Görülen bir değişiklik yok. 

(b) Sulu çözeltisi + BaCl2, NH4OH beyaz çökelek HCl de çözülüyor 

(c) Katı madde + H2SO4 + metanol yeşil alevle yanan bir gaz ve-
riyor. 

3 — Bir metalin sülfürü suda çözünmüyor fakat soğukta derişik 
HCl de çözünüyor. Aynı metalin hidroksidi NaOH ve NH4OH de çözünü-
yor, buna mukabil suda çözünmüyor. Metal nedir? 

4 — Bilinmeyen bir bileşik suda kısmen çözülmektedir. Bu çözelti-
ye ayrı ayrı Na2HP04, BaCl2 ve AgN03 ilâve edildiğinde bir çökelek hu-
sule gelmemektedir. Bu bileşik hangi katyon ve anyondan teşekkül et-
miştir? 
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5 — Suda çözünen bir tuzun çözeltisine NH4OH ilâve edilerek 
(NH4)2C03 karıştırıldığında çökelek husule gelmemektedir. Buna muka-
bil AgN03, HNO3 ilâvesinde beyaz çökelek teşekkül etmektedir. Aşağıda-
ki tuzlardan hangisi olabilir? 

(a) Hg2S04 (b) NH4CI (c) BaCl2 (d) Al(N03)3 (e) PbS04 

6 — Bir tuz suda çözünmeyip, derişik HCl de bir gaz çıkarması ile 
çözünüyor. Tuzun 0,3 M HCl deki çözeltisi H2S ile siyah bir çökelek veri-
yor. Aşağıda verilen tuzlardan hangisi olabilir? 

(a) AİPO4 (b) NaBr (c) KHCO3 (d) SnCl2 (e) PbC03 

7 — Beyaz katı bir madde soğuk suda tamamen çözünmektedir. 
Sulu çözeltisi turnusola karşı nötral özellik gösteriyor. Madde derişik 
H2S04 ile ısıtıldığı vakit hiçbir değişiklik olmuyor. Sulu çözeltisi H2S04 

ve FeS04 ile muamelede hiç bir değişiklik olmuyor. Aşağıdaki bileşik-
lerden hangisi olabilir? 

(a) Na2S04 (b) NiS (c) PbCr04 (d) (NH4)2C03 (e) KNO, 

8 — Bilinmeyen bir tuz karışımda yalnız CO31- ve N03
— anyonla-

rını ihtiva etmektedir. Suda tamamen çözünen bu karışımda hangi kat-
yonlar bulunmaktadır? 

9 — Aşağıda bulunan metal çiftlerini kimyasal olarak hangi mad-
delerle birbirinden ayırabilirsiniz? 

Çözeltiler Katılar 

(a) AgN03 ve Zn(N03)2 

(b) Hg2(N03)2 ve Hg(N03)2 

(c) Pb(C2H302)2 ve CuS04 

(d) AgC1.2NH3 ve AgNOj 

(e) H2S04 ve HNOj 

( f ) HCl ve HNOj 

(g) HC2H302 ve HCl 

(h) HgCl2 ve SnCl2 

(i) Pb(N03)2 ve CuS04 

( j ) SnCl2 ve SnCl4 

(a) Hg2Cl2 ve HgCl; 

(b) AgCİ ve PbCl2 

(c) HgjClj ve PbCl2 

(d) AgCİ ve BaCl2 

(e) BiCh ve ZnCl2 

( f ) HgS ve Bİ2S3 

(g) PbS ve SnS 

(h) As2S5 ve SnS2 

(i) CuS ve PbS 

( j ) CuS ve Sb2S5 
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(k) HgCl2 ve ZnCl2 (k) Bİ(OH)3 ve Pb(OH) 

(1) (NH4)3AsS4 ve FeClj (1) FeS ve NiS 

(m) CuS04 ve Bi2(S04)3 (m) FeS ve Mn02 

(n) Pb(N03)2 ve Bİ(N03)3 (n) NiS ve Ni(OH)2 

(0) SbClj ve BiCU (0) Zn(OH)2 ve Zn S 

(p) PbCl2 ve BaCh (p) AlCh ve Al(OH)3 

(q) H2S ve HCl (q) Na2CrÛ4 ve BaCr04 

( r ) HCl ve H3ASO4 (r) MnS ve NiS 
(s) PbCl2 ve BiCh (s) NaCİ ve NH4CI 
( t) BiCh ve AlCh (t) CaC03 ve Na2S04 

(u) AİCI3 ve ZnCl2 (u) Ag ve Zn 
(p,) CrCh ve NiCl2 (tx) Sn ve Ni 

(w) ZnCl2 ve NiCl2 (w) Sn ve Sb 
(x) MnCl2 ve ZnCl2 (x) Pb ve Sb 

(y) FeCh ve FeCl2 (y) BaC03 ve BaS04 

10 — Beyaz bir tuz soğuk suda ve fazla NaOH veya fazla NH4OH da 
çözünüyor. 0,3 M HCl çözeltisinde H2S le çökelek vermiyor. Fakat çözel-
ti NH4OH le bazikleştirildiğinde H2S le çökelek veriyor. Numune derişik 
sülfat asidi ile muamele edildiği zaman kahve renkli bir gaz intişar et-
mektedir. Sulu çözeltisi HNO3 li ortamda AgN03 la soluk sarı renkte bir 
çökelek vermektedir. Bu tuz nedir? 

11 — Bilinmeyen bir tuz karışımı soğuk suda tamamen çözünmek-
tedir. Renksiz çözelti alevi kiremit kırmızısına boyamaktadır. Çözeltiye 
AgNOs ilâve edildiği zaman çökelek husule gelmemektedir. Bu tuzda 
hangi anyon vardır. 

12 — Aşağıdaki tuz gruplarından hangileri sulu çözeltilerinde çö-
kelek vermezler? 

(a) BaCh — AgN03 

(b) Hg2S04 — Na2S 

(c) NH4CI — CdS04 

(d) KBr — Pb(N03)2 

(e) Na3As04 — Ca(2H302) 
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13 — Bir bakır tuzu suda çözünmemektedir. 

Katı madde Na2C03 ile muamele edilip süzüldükten sonra süzüntü 
seyreltik HN03 ile kaynatılarak hazırlanan çözelti NH4OH ve BaCl2 ile 
çökelek vermiyor. Tuzun anyonu veya anyonları hangileridir? 

14 — Bir sodium tuzu çözeltisi HN03 li ortamda AgN03 le beyaz 
çökelek veriyor. Bu beyaz çökelek (NH4)2 C03, NH3, Na2S203 ve KCN de 
çözünüyor. Bu anyon ne olabilir? 

(a) Anyonu tesbit ettikten sonra çözünme denklemlerini yazın. 

15 — Bir potasium tuzuna bir iki parça Cu ilâve edilir. Buna de-
rişik H2S04 damlatılırsa kırmızı kahve renkli gaz husule geliyor. Bu ka-
rışıma H20 dökülürse mavi bir çözelti teşekkül etmektedir. Bu tuzun 
anyonu nedir? 

(a) Anyonu tesbit ettikten sonra reaksiyon denklemini yazın. 

16 — Beyaz bir potasium tuzu çözeltisine bir iki damla HgCl2 çö-
zeltisinden damlatılırsa kırmızı turuncu bir çökelek husule gelir. Bu çö-
kelek HgCl2 fazlasında çözünür. Çözelti KOH li ortamda NH4OH veya 
amonyum tuzları ile kirli kırmızı renk vererek çökelek husule getirir. 

(a) Tuzun anyonu nedir? 

(b) Bu suretle teşekkül eden reaktifin adı nedir? 

(c) Bu reaktif nasıl bir tuz çeşidine örnek olabilir? 

(d) Reaksiyon denklemlerini yazın. 

(e) Reaktifin amonyum tuzları ile verdiği renkli bileşiğin adı 
nedir? 
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17 — Aşağıdaki tabloda bilinmeyen katyonları tesbit ediniz. 

(a) A2+ (b) B2+ (c) D2+ 

Katı numune 
( b e y a z ) 

I 

CH-j COOH 

Renksiz çözelti 
I 1 1 

NaC^H302,K2Cr04 2 N - Noj CO3 

II " 
A Cr O, B e y 0 2 , Ç Ö k e l e k 

I 1 San Çökelek N.CHLCOOH N.CHoC00H 

I I Ca SO^ (NH4)2C03 

II II 
B S0A d co 3 

Beyaz Çökelek Beyaz Çökelek 

18 — Aşağıda disosiasyon sabiteleri verilen zayıf bazların disosias-
yon denklemlerini yazınız? 

Disosiasyon 
sabitesi 

(a) NH4+ + H20 1,8 x 10—5 

(b) H2NNHOH + H2O ^ 1 ,3 x İO-4 

(c) C2H5NH3OH + H20 5,6 x 10-* 

(d) C6H5NH2 + H20 ^ . 4 x İO"10 

(e) CO(NH2)2 + H2O ^ 1,5 x 10-14 

19 — Beyaz bir klorür çözeltisine dikkatlice NaOH ilâve edilirse 
peltemsi bir çökelek husule gelir. Bu çökelek süzülür bir porselen kap-
süle alınır ve ısıtılır. Bunun üzerine kobalt nitrat ilâve edilir ve tekrar 
kuvvetlice ısıtılırsa yeşil bir renk teşekkül eder. 

2 2 3 . 



(a) Anyonun katyonu nedir? 

(b) Bu yeşil renkli bileşiğe ne isim verilir? 

20 — Turnubul mavisi ile berlin mavisi nasıl teşekkül eder? Denk-
lemleri ile birlikte izah ediniz ve aralarındaki farkı açıklayınız. 

21 — Fischer ve Tschugaeff reakssiyonları hangi katyonlar için ka-
rakteristik birer reaksiyondur? Denklemleri ile birlikte anlatınız. 

22 — Ateşe dayanıklı bir deney tüpün ağzına iki defa dik açılı bir 
borusu olan bir tıpa takılmak üzere hazırlanır. Tüpün içine turuncu renk-
te bir potasyum tuzundan konarak bir miktar potasyum klorür karış-
tırılır. Bu karışım üzerine derişik H2S04 ilâve edilirse esmer kırmızı bir 
gaz çıkmaya başlar. 

(a) Bu gazı veren anyon ve bu anyonu teşkil eden metal nedir? 

(b) Bu reaksiyona ne reaksiyonu denir? 

(c) Reaksiyon denklemini yazın. 

(d) Bu gaz su ile ne gibi bileşikler verir? 

(e) Aynı gaz O H - ihtiva eden bir çözltiye sevk edilirse ne 
gibi bir reaksiyonla bileşikler husule gelir? 

23 — Schweizer ve Fehling reaktifleri nasıl hazırlanır ve hangi kat-
yon için tatbik edilir? 

24 — Bir metalin iki değerlikli klorür tuzu çözeltisi porselen kap-
süle konarak dış tarafı kuru bir tüp batırılır. Tüp bunzen alevine tutu-
lur. Bu halde tüpün dış cidarında mavi bir alev görünür. 

(a) Klorür tuzunun katyonu nedir? 

(b) Bu deneyin adı nedir? 

(c) Bu deney aynı metalin daha yüksek değerli bileşiğine tat-
bik edilmez. Sebebi? 

25 — Kibrit çöpü deneyi hangi metale tatbik edilir? Detayları ile 
birlikte anlatınız. ' 

26 — Marsch, Gutzeit ve Reinsch deneyleri hangi katyonlar için uy-
gulanır? Detayları ile anlatınız. 
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27 — Orto fosfat için hazırlanan aşağıdaki şemada boş yerleri dol-
durunuz. 

NaH2Po4 
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28 — Aşağıdaki tabloda bilinmeyen katyonları tesbit ediniz. 

<°> ** ( b ) b 2 + / (e) C2 + 

S ı v ı n u m u n e 

( R e n k s i z ) 

I 
HCl 

I 
Çökelek . 

( B e y a z ) 

I Kaynar s u , 

Çökelek 

\ 
n h a o h 

n h 2 . h c i . b 

Çökelek 
s i y a h 

Çözelti 

HNO. 
II J 

ACİ 
I 

Çökelek 
b e y a z 

Çözelti 

K2 Cr2 u ? 

CCrO, 

Çökelek 
s a n 

29 — Halojenlerden türeyen ve asit karekteri gösteren bileşikleri 
formülleri ile birlikte bir cetvel halinde tanzim ediniz. 

30 — Aşağıdaki cetvelde gümüş iyonu ile bileşik veren anyonların 
karşısında gösterilen sütunları doldurunuz. 
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\ 

Anyon 
Anyonun Gümüş tuzunun Çökeleğin çözündüğü 

Anyon 
Adı bileşim formülü madde 

b o 2 -
H2PO2-
H2PO32-
PO43-
PO31-
P207

+" 
SO32-
SİO32-
C4H4Û62-
S 2 0 3 2 -
B r " 
BrO-
1 -
1 0 , -
c ı o -
SCN-
s 2 -
C N -
Fe(CN),4-
Fe(CN)6

3— 

N 0 2 -
CO3COO-

31 — Spektograf ile maddelerin tanınması nasıl yapılır? Kısaca an-
latınız. 
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Bazı Komplekslerin İyonization Denklemleri 

Kompleks Denge Denklemi 
Denge 

sabitesi 

Hg(SCN) 2 - - Hg(SCN) - + S C N - 0,25 

H g ( S C N ) r Hg(SCN)2 + SCN- 0,02 

Fe(SCN)2+ 
— • 

Fe3+ + SCN- 5.10"3 

Hg(CN),2" Hg2+ + 4 CN~ 4.10-41 

HgCU2- Hg2+ + 4 C l - 6.10-17 

Cd(NH3)4
2+ Cd2+ + 4 NH3 2,5. İO"7 

Ag(S203)2^- Ag+ + 2 SjO,2- 4.2.10-14 

Co(CN3)6
3+ Co3+ 4- NH3 2,2.10—34 

CuCCN)^ 
I 

T— Cu+ f- 3 C N - 5.10-31 

Zn(NH3)4
2+ Zn2+ f 4 NHj I ıo- 8 



Zayıf Asidlerin Disosiasyon Sabiteleri 

Disosiasyon Denklemi K a 
0,1 M çözeltide 
% iyonizasyon 

H2G2O4 - H+ + HC204- 5,9 xlO~~2 77 

H2SO3 H+ + HSO3- 1,7 x 10-2 41 

HSOR H+ + S04
2- 1,2 x 10-2 35 

H3PO4 H+ + H2PO4- 7,5 x 10-3 27 

HF - H+ + F - 7,2 x 10"^ 8,5 

HNO2 H+ + N 0 2 - 4,5 x 10-4 6,7 

HC2O- H+ + C2O42- 6,4 x 10-5 2,5 

HC2H3O2 H+ +C2H3O2- 1,8 x 10-5 1,34 

H2CO3 H+ + HCOJ- 4,3 x 10-7 5,21 

H2S H+ + HS~ 1,2 xlO- 7 0,11 

HSO,- — * H+ + SO32- 1,0 x 10-7 0,10 

H2PO- H+ + HP04
2- 6,2 x 10-^ 0,79 

HOCI H+ + OC1- 5,6 xlO-8 0,075 

HCN H+ + CN- 4,0 x 10-10 0,0063 

HCOJ- H+ + CO32- 4,7 x 10-11 0,0022 

HPO42- H+ + P04
3- 1 xlO—12 0,0063 

HS~ H+ + S 2 - 1 x 102- 0,00001 
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pH T A B L O S U 

H+ Molaritesi 
OH— 

Molaritesi 
PH POH 

• • -

1 = 10° ıo- 14 0 14 
Kuvvetli 
asit 

' 0,1 = 1 0 - ' ıo- 13 1 13 

0,01 = ıo-2 ıo- 12 2 12 

0,001 = ıo-3 ıo- 1 1 3 11 

0,0001 — İO-4 ıo- 10 4 10 

0,00001 = ıo-5 ıo-9 5 9 

0,000001 = ıo—6 ıo-* 6 8 Zayıf asit 

0,0000001 = ıo-7 ıo-7 7 7 Nötral 

0,00000001 = ıo-8 ıo-6 8 6 Zayıf baz 

0,000000001 — ıo-9 ıo-5 9 5 

0,0000000001 — ıo- 10 ıo—4 10 4 

0,00000000001 = ıo- 1 1 1 ıo-3 1 1 3 

0,000000000001 = ıo- 1 2 ıo-2 12 2 

0,0000000000001 = ıo- 1 3 ıo- 1 13 1 

0,00000000000001 = ıo- 14 10 14 0 Kuvvetli 
baz 



MADDELERİN ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMLARI 

Madde Çözünürlük Madde Çözünürlük 
Formülü Çarpımı Formülü Çarpımı 

AgBr 3,5 x 10-13 Fe(OH)3 1,1 x 1036 

AgCİ 1,2 x 10-10 FeS 1,5 x 10-19 

Ag2Cr04 1,7 xlO-1 2 Hg2Br2 1,3 x İO-21 

Agl 1,7 x 10-16 Hg2Cl2 1,2 x 10"^s 

Ag3P04 1,8 x 10-18 Hg2l2 1,2 x İO-23 

AgaS 1,6 x İO-^4 HgS 4 x İO-58 

AgjS04 7,0 x 10 MgCOj 2,6 x İO-5 

BaC03 4,9 x 10-9 MgC204 8,6 x İO"5 

BaS04 1,2 x 10-10 MgNH4PO< 2,5 x İO-13 

BaC204 1,7 x 10-7 Mg(OH)2 3,4 x İO-1.' 

BaCr04 2,3 x 10-10 Mg(OH)2 4,0 x İO-14 

CaCO? 1,7 x 10-8 MnS 1,4 x İO-15 

CaC204 3,8 x 10-9 Ni(OH)2 8,7 x İO"19 

CaCr04 2,3 x 10-2 NiS 1,4 x İO-24 

CaF2 3,2 x İO-11 PbCl2 2,4 x İO-14 

CaS04 2,3 x 10-4 PbC03 1 ,7x10-" 

CdS 3,6 x IOt29 PbCr04 1,8 xlO-1 4 

CuS 8,5 x İO-45 Pbl2 1,4 x İO-5 

Fe(OH)2 1,6 x 10"14 Pb3(P04)2 1,5 x İO-32 

PbS 4,2 x İO-28 SrC204 1,4 xlO-7 

PbS04 2,3 x 10-* SrS04 3,6 x İO-7 

SrCr04 3,8 x İO-4 Zn(OH)2 1,0 x İO-18 

SrCOî 4,6 x 10-* ZnS 1,2 x1ü-2 3 
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Laboratuvar Araçları : 

1 Adet Beher 400 ml. 3 Adet Havlu (Küçük) 
1 » Beher 150 ml. 1 Kutu Kibrit 

» Beher 50 ml. 1 Adet Beyaz önlük 

1 » Tüp fırçası 1 » Platin tel 

1 

1 

» 
» 

Bunzen beki mikro 

Büret kıskacı 

1 » 

1 » 

Sünger 

Amyantlı tel kafes 

1 » Tüp maşası 1 » Araç koymak için çanta 

1 » Metal ergitme kabı 8-10 Öğrenci için bir santrifüj 

1 » Dereceli silindir 10 ml. 

1 » Kröze 1,5 ml 

1 

1 

» 
» 

Törpü 

Çifte kıskaç 
\ 

5 6 mm. lik tüp 

6 » Cam çubuk 3 mm. 

1 » Metal spatül 

1 » Demir halka 4 - 5 cm. 

1 » Üçgen 

1 » Tüplük 

1 » Reaktif kabı 

14-15 » Damlalıklı şişe 

6 » Damlalık 

18 » Tüp 

1 » Saat camı 

1 » Tel süzgeç 

1 » Balonjoje 250 ml. 

2 Paket Turnusol kâğıdı 
(Maiv- kırmızı) 1 

5 » Süzgeç kâğıdı 
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Yanmikro Analiz için II. nci Grup 

Reaktifler 

malzeme : 

Reaktif çözeltilerinin hazırlanması 

Asetik asit 
Etanol mutlak 
Etanol 
İzopropil alkol 
Aluminon 

Amonyum asetat 
Amonyum karbonat 

Amonyum klorür 
Amonyum hidroksit 6 M 
Amonyum hidroksit 18 M 
Amonyum molibdat 0,5 M 

Amonyum oksalat 
Amonyum sülfat 
Arsenazo 

Baryum klorür 
Baryum hidroksit 

Karbon tetra klorür 
Klorlu su 
Dimetil glioksin 
Eter 
Hidroklorik asit 1 M 

Hidroklorik asit 6 M 

Hidroklorik asit 12 M 
Hidrojen Peroksit 

350 ml. buzlu asetik asit 650 ml. su. 
100 % 
9 5 °/o 

0,1 % çözeltisi (Aurin tri karboksi-
lat) 
1 İt. suda 250 gram NH4C2H4O2 
1 litrede 6 M NH4OH ve 250 gram 
( N H 4 ) 2 C 0 3 

1 İt. suda 100 gram NH4Cİ 
400 ml. derişik NH4OH ve 600 ml. su 

135 ml. su ve 75 ml. derişik NH4OH 
de 50 gr. M0O3 çözülür, bu çözeltiye 
245 ml. derişik NH03 ve 575 ml. su-
dan ibaret karışım karıştırılarak 
bir litreye yükseltilir. 
1 İt. suda 40 gram (NH4)2C204 

1 İt. suda 132 gram (NH4)2S04 

0,0001 M veya 0,65 gram/l 
Ci6HıoAsN2Na30"S2.2H20 
1 İt. suda 120 gram BaCl2.2H20 
Doymuş çözelti (Ca(OH)2 de olabi-
lir). 

Sudan Cl2 geçirmekle doyurulur. 

12 M HCİ asitten 80 ml. 1 litreye 
tamamlanır. 
12 M HCİ den 1/1 oranında hazırla-
nır. 

3 % (taze olup olmadığını kontrol 
ediniz) 
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KI lü I çözeltisi 

Lantanum nitrat 
Kurşun asetat 
Magnezium reaktifi 

Civa II klorür 
Metanol 
Nitrat asidi 16 M 
Nitrat asidi 6 M 

a - Nitroso - 3 - Naftol 

Potasium kromat 
Potasium siyanür 
Potasium demir III siyanür 
Potasium demir II siyanür 
Gümüş Nitrat 
Gümüş Sülfat 
Sodium karbonat 
Sodium asit fosfat 
Sodium kobalt nitrit 

Sodium hidroksit 5 % 
Sodium hipoklorit 

Sodium poli sülfür 

1 İt. suda 168 gram KI çözülür bu-
na 25 gram I ilâve edilir. 
5 % sulu çözeltisi 
1 İt. suda 190 gram Pb(C2H302)2 

1 miktar suda 130 gram Mg(N03)2. 
6 H20 ve 240 gram NH4N03 çözülür. 
Buna 6 M NH4OH de 35 ml. ilâve 
edilerek su ile bir litreye tamamla-
nır. 
27 gr. HgCl2 bir İt. suda 

375 derişik HN03 su bir İt. ye ta-
mamlanır. 
1 gram 100 ml. 50 % lik asetik asit-
te 
1 litre suda 97 gram K2Cr04 

1 İt. suda 65 gram KCN 
1 İt. suda 100 gram K3Fe(CN)6 

1 İt. suda 105 gram K4Fe(CN)6 

17 gram AgN03 bir litre suda 
5 gram Ag2S04 bir litre suda 
Doymuş çözeltisi 
1 litre suda 107 gram Na2HP04 

50 ml. H20 de 15 ml. 6 M asetik 
asitle 25 gram NaOH2 çözülür. 2,5 
gram Co(N03)2.6H20 ilâve edilerek 
24 saat bekletilir. Süzülür, 100 ml. 
ye su ile tamamlanır. 
50 gram NaOH bir litre suda 
NaOH çözeltisine klor gazı gönder-
mekle 
Bir miktar suda 480 gram Na2S. 
9H20 ile 40 gram NaOH le çözülür 
su ile bir litreye tamamlanır. Buna 
10 gram kükürt ilâve edilir ve çö-
zülür. 
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Kalay II klorür 

Sülfat asidi 18 M 
Sülfat asidi 3 M 

Tio - asetamid 
Çinko uranil asetat 

Katyonlar îçin Çözeltiler : 

200 ml. derişik HCl de 100 gram 
SnCl2.2H20 çözülür, su ile bir litre-
ye tamamlanır, içine birkaç kalay 
parçası atılır. 

165 ml. derişik sülfat asidi su ile 
bir litreye tamamlanır. 
8 % Sulu çözeltisi 
(a) 6 ml. 30 % asetik asitte 10 gram 
uranil asetat U02(C2H302)2. 2HO 

hafif ısıtılarak çözülür ve 50 ml.ye 
kadar sulandırılır. 
(b) 30 gram Zn2(C2H30)2.3H20 3 ml. 
30 % aseti kasitle karıştırılır ve 50 
ml.ye sulandırılır. 
(a) ve (b) çözeltileri karıştırılarak 
bir tutam NaCİ atılır ve 12 saat son-
ra süzülür. 

Katyon çözeltileri analizler için uygun olarak hazırlanmalıdır. De-
neylerde kullanılacak çözeltilerin her bir ml.sinde 10 mg. iyon bulunma-
lıdır. Bu miktar bir damlada 0,5 mg. iyona karşılıktır. 

Ag+ 1 litre suda 17 gram AgN03 

Hgz2+ 100 ml 6 M HN03 de 14 gram Hg2(NOî)2 çözülür. Su 
ile bir litreye tamamlanır. 

Pb2+ 1 litre suda 16 gram Pb(N03)2 

Cu2+ 1 litre suda 38 gram Cu(N03)2.3 H20 
Hg2+ 1 litre suda 17 gram Hg(N03)2 . l /2H20 
Bi3+ 1 litre 2 M HCl de 19 gram BiCl3 çözülür. 
Cd2+ 1 litre suda 28 gram Cd(N03)2.4 H20 
As3+ 1 litre 6 M HCl de 14 gram As203 çözülür. 
Sn2+ 1 litre 6 M HCl de 19 gram SnCl2. 2H20 çozulur. 
Sn4+ 1 litre 6 M HCl de 30 gram SnCL,. 5 H20 çözülür. 
Sb3+ 1 litre 3 M HCl de 19 gram SbCl3 çözülür. 
Co2+ 1 litre suda 48 gram CoCl2. 6H20 
Ni2+ 1 litre suda 48 gram Ni(N03)2. 6 H20 
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Mn2+ 1 litre suda 54 gram Mn(N03)2. 6H20 
Zn2+ 1 litre suda 46 gram Zn(N03)2. 6H20 
Fe3+ 10 ml. derişik HCİ ve 1 litre suda 50 gram FeCl3.6H20 
Al3+ 1 litre suda 140 gram Aİ(N03)3. H20 
Cr3* 1 litre suda 51 gram CrCl3. 6H20 
Ba2+ 1 litre suda 20 gram Ba(N03)2 

Sr24" 1 litre suda 33 gram Sr(N03)2. 4H20 
Ca2+ 1 litre suda 69 gram Ca(N03)2. 4H20 
Mg2+ 1 litre suda 106 gram Mg(N03)2. 6H20 
K+ 1 litre suda 25 gram KN03 

Na+ 1 litre suda 25 gram NaCl 
NH4+ 1 litre suda 30 gram NH4Cİ 
Li+ 1 litre suda 60 gram LiCİ 

Bilinmeyen Çözeltiler : ' ; 1 ' ',1 

Bilinmeyen çözeltiler her milimetre çözeltide 10 mg. iyon ihtiva ede-
cek şekilde hazırlanması yerinde olur. 

Katı Maddeler : 

Amonyum klorür Sodium kromat 
Amonyum tiosiyanür Sodium iyodür 
Demir II sülfat Sodium nitrat 
Magnezium (Granül) Sodium nitrit 
Metilviole (kâğıt) Sodium peroksit 
Oksalik asit Sodium fosfat (Na,HP04) 
Potasyum klorat Sodium sülfat 
Sodium asetat Sodium sülfit 
Sodium arsenat Sodium tetra borat 
Sodium bizmutat Çinko granül 
Sodium bromür Çinko sülfür 
Sodium karbonat Kalsium sülfür 
Sodium klorür 
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N o : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0000 0043 0086 0128 0170 0212 0253 0294 0334 0374 
11 0414 0453 0492 0899 0569 0607 0645 0682 0719 0755 
12 0792 0828 0864 0531 0934 0969 1004 1038 1072 1106 
13 1139 1173 1206 1239 1271 1303 1335 1367 1399 1430 
14 1461 2068 1523 1553 1584 1614 1644 1673 1703 1732 

15 1761 1790 1818 1847 1875 1903 1931 1959 1987 2014 
16 2041 1492 2095 2122 2148 2175 2201 2227 2253 2279 
17 2304 2330 2355 2380 2405 2430 2455 2480 2504 2529 
18 2553 2577 2601 2625 2648 2672 2695 2718 2742 2765 
19 2788 2810 2833 2&56 2878 2900 2923 2945 2967 2989 

20 3010 3032 3054 3075 3096 3118 3139 3160 3181 3201 
21 3222 3243 3263 3284 3304 3324 3345 3365 3385 3404 
22 3424 3444 3464 3483 3502 3522 3541 3560 3579 3598 
23 3617 3636 3655 3674 3692 7311 3729 3747 3766 3784 
24 3802 • 3820 3838 3856 3874 3892 3909 3927 3945 3962 

25 3979 3997 4014 3041 4048 4065 4082 4099 4116 4133 
26 4150 4166 4183 4200 4216 4232 4249 4265 4281 4298 
27 4150 4330 4346 4362 4378 4393 4409 4425 4440 4456 
28 4314 4487 4502 4518 4533 4548 4564 4579 4594 4609 
29 4472 4639 4654 4669 4683 4698 4713 4728 4742 4757 

30 4624 4786 4800 4814 8429 4843 4857 4871 4886 4900 
31 4771 4928 4942 4955 4969 4983 4997 5011 5024 5038 
32 4914 5065 5079 5092 5105 5119 5132 5145 5159 5172 
33 5051 5198 5340 5224 5237 5250 5263 5276 5289 5302 
34 5185 5328 5211 5353 5366 5378 5391 5403 5416 5428 

35 5315 5453 5465 5478 5Î90 5502 5514 5527 5539 5551 
36 5441 5575 5587 5599 5611 5623 5635 5647 5658 5670 
37 5563 5694 5705 5717 5729 5740 5752 5763 5775 5786 
38 5682 5809 5821 5832 5843 5855 5866 5877 5888 5899 
39 5798 5922 5933 5944 6064 5966 5977 5988 5999 6010 

40 5911 6031 6042 6053 5955 6075 6085 6096 6107 6117 
41 6021 6138 6149 6160 6170 6180 6191 6201 6212 6222 
42 6128 6243 6253 6263 6274 6284 6294 6304 6314 6325 
43 6232 6345 6355 6365 6375 6385 6395 6405 6415 6522 
44 6335 6444 6454 6464 6474 6484 6493 6503 6513 6618 

45 6435 6542 6551 6561 6571 6580 6590 6599 6609 6712 
46 6532 6637 t 6646 6656 6665 6675 6684 6693 6702 6803 
47 6628 6730 6739 6749 6758 6767 6776 6785 6794 6803 
48 6721 6821 6830 6839 6848 6857 6866 6875 6884 6893 
49 6812 6911 6920 6928 6937 6946 6955 6964 6972 6981 

50 6990 6998 7007 7016 7024 7033 7042 7050 7059 7067 
51 7076 7084 7093 7101 7110 7118 7126 7135 7143 7152 
52 7160 7168 7177 7185 7193 7202 7210 7218 7226 7235 
53 7243 7251 7259 7267 7275 7284 7292 7300 7308 7316 
54 7332 7332 7340 7348 7356 7364 7372 7380 7388 7396 
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No : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55 7404 7412 7419 7427 7435 7443 7451 7459 7459 7474 
56 7482 7490 7497 7505 7513 7520 7528 7536 7543 7551 
57 7559 7566 7574 7582 7589 7597 7604 7612 7619 7627 
58 7634 7642 7649 7657 7664 7672 7679 7686 7694 7701 
59 7709 7716 7723 7731 7738 7745 7752 7760 7767 7774 

60 7782 7789 •>796 7803 7810 7818 7825 7832 7839 7846 
61 7853 7860 7868 8775 7882 7889 7896 7903 7917 
62 7924 7931 7938 7945 7952 7959 7966 7973 7980 7987 
63 7993 8000 8007 8014 8021 8028 8035 8041 8048 8055 
64 8062 8069 8075 8082 8089 8096 8102 8109 8116 8122 

65 8129 8136 8142 8149 8156 8162 8169 8176 8182 8189 
66 8195 8202 8209 8215 8222 8228 8235 8241 8248 8254 
67 8261 8267 8274 8280 8287 8293 8299 8306 8312 8319 
68 8325 8331 8338 8344 8351 8357 8363 8370 8376 8382 
69 8388 8395 8401 8407 8414 8420 8426 8432 8439 8445 

70 8451 8457 8463 8470 8476 8482 8438 8494 8500 8506 
71 8513 8519 8525 8531 8537 8543 8549 8555 8561 8567 
72 8573 8579 8585 8591 8597 8633 8609 8615 8621 8627 
73 8683 8639 8645 92 8657 8663 8669 8675 8681 8686 
74 8692 8698 8704 8710 8716 8722 8727 8733 8739 8745 

75 8751 8756 8762 8768 8774 8779 8785 8791 8797 8802 
76 8808 8814 8820 8825 8831 8837 8842 8848 8854 8859 
77 8865 8871 8876 8882 8887 8893 8899 8904 8910 8915 
78 8921 8927 8932 8938 8943 8949 8954 8960 8965 9871 
79 8976 8982 8937 8993 8998 9004 9009 9015 9020 9026 

80 9031 9036 9042 9047 9053 9058 9063 9069 9074 9079 
81 9085 9090 9096 9101 9106 9112 9117 9122 9128 9133 
82 9138 9143 9149 9154 9159 9165 9170 9175 9180 9186 
83 9191 9196 9201 9206 9212 9217 9222 9227 9232 9238 
84 9243 9248 9253 9258 9263 9269 9274 9279 9284 9289 

85 9294 9299 9304 9509 9315 9320 9325 9330 9335 9340 
86 9345 9350 9355 9460 9365 9370 9375 9380 9385 9390 
87 9395 9400 9405 9410 9415 9420 9425 9430 9435 9440 
88 9445 9450 9455 9360 9465 9469 9474 9470 9484 9489 
89 9494 9499 9504 9309 9513 9518 9523 9528 9533 9538 

90 9542 9547 9552 9557 9562 9566 9571 9576 9581 9586 
91 9590 9595 9600 9605 8609 9614 9619 9624' 9628 9633 
92 9638 9643 9647 9652 9657 9661 9666 9671 9675 9680 
93 9685 9689 9694 9699 9703 9708 9713 9717 9722 9727 
94 8731 9736 9741 9745 9750 9754 9759 9763 9768 9773 

95 9777 9782 9786 9791 9795 9800 9805 9809 9814 9818 
96 9823 9827 9832 9836 9841 9845 9850 9854 9859 9863 
97 9868 9872 9877 9881 9886 9890 9894 9899 9903 9908 
98 9912 9917 9921 9926 9930 9934 9939 9943 9948 9952 
99 9956 9961 9945 9969 9974 9974 9983 9987 9991 9996 
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% 2a Tenzi la ta satılmıştır. 
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