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MODÜLÜN AMACI 

Tekniğine uygun olarak kimyasal analiz laboratuvarında 

yapılan temel işlemlerin uygulanması, işlemlerde 

kullanılan araç gereç, donanım ve kimyasal maddeler, 

işlemlerin uygulanışında dikkat edilmesi gereken konular 

ve hesaplamalar ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 
 

MODÜLÜN ÖĞRENME   

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak çöktürme işlemini yaparak 

çökeltiyi olgunlaştırabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak kristallendirme işlemini 

yaparak maddeyi saflaştırabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak aktarma, süzme ve 

santrifüjleme işlemini yaparak çökeltiyi veya 

kristalleri ayırabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak buharlaştırma ve kurutma 

işlemini yaparak, araç gereç ve maddeyi sabit tartıma 

getirebileceksiniz. 

5. Örneği tekniğine uygun olarak yakabileceksiniz, kül 

haline getirebileceksiniz. 

6. Tekniğine uygun olarak ekstraksiyon (özütleme) 

işlemini yapabileceksiniz, istenmeyen ya da analize 

zarar verebilecek maddeleri ayırabileceksiniz. 

7. Tekniğine uygun olarak damıtma işlemi 

yapabileceksiniz. 

8. Laboratuvar çalışma kurallarına uygun olarak analiz 

öncesinde ve sürecinde analiz hatalarını en aza 

indirmeye çalışabileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

 

 

 

 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Günlük hayatta ihtiyaç duyulan birçok madde, doğada karışımlar halinde bulunur. Bu 

karışımlar, mevcut halleriyle kullanılabildiği gibi bazen karışımdaki maddeleri kullanmak 

için birbirinden ayırmak gerekir. Laboratuvar çalışmalarında da tayin ve analizler için 

ayırma ve saflaştırma işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu modülde gravimetrik analizin kurallarını, analizin yapılışını, kullanılacak araç ve 

gereçleri tanıyacak ayrıca karışımlardan istenen maddeyi almak için uygulanan çeşitli ayırma 

yöntemlerini ve bu yöntemlerle ilgili faaliyetleri öğreneceksiniz. 

 

Bu modülde öğreneceğiniz bilgi ve becerileri daha sonra gıda analizlerinde de 

kullanabileceksiniz. 

 

Ülkemizin çalışkan, deneyimli, başarılı ve yaptığı işi severek yapan gençlere ihtiyacı 

vardır. Bu da sizlerin yaptığınız çalışmalar ve deneylerle kendinizi yetiştirmeniz ve 

yaptığınız işi benimsemenizle olur. Yüce Atatürk’ün "Gelişmek için çalışkan gençlere 

ihtiyacımız var." özdeyişine sahip çıkarak kendimizi yetiştirmeliyiz. Ülkemiz ve dünya için 

faydalı gençler olmanız dileğiyle… 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak çöktürme işlemini yaparak çökeltiyi olgunlaştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki heterojen karışımlara örnekler veriniz. 

 Heterojen karışımları birbirinden nasıl ayırabileceğinizi araştırınız. 

 

1. ÇÖKTÜRME (SEDİMANTASYON) 
 

Numune çözeltisi içerisine çöktürücü bir reaktif çözeltisi katılması sonucu, ortamda 

çözünmeyen bir maddenin katı olarak ayrılması olayına “çökme” denir. Katı olarak ayrılan 

maddeye “çökelek” yapılan işleme ise “çöktürme” denir. Oluşan çökeleğin tümünün dibe 

çökmeside “sedimantasyon” olarak isimlendirilir. 

 

Çöktürme gravimetrik analizlerin en önemli ve ilk işlem aşamasıdır. 

 

Resim:1.1: Çökme olayı 

1.1. Çökeleklerin Saflığı  
 

Çöktürme işlemi sırasında oluşan katıya çökelek (çökelti), bu işleme de çöktürme 

denir. Gravimetrik analizlerde en önemli şey saf çökelek elde etmektir. Bu çoğu kez 

mümkün olmaz. Çökelekle birlikte başka iyonların da çökmesine engel olmak oldukça 

güçtür. Safsızlıkların bir kısmı çökeleğin yüzeyine tutunan iyonlarla oluşurken bir kısmı da 

çökelek büyümesi sırasında yabancı iyonların çökelek içinde kalarak çökelekle birlikte 

çökmesi ile oluşur. Bunlar önlenirse daha saf çökelek elde edilebilir. Bunun için: 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI-L3OirzNAhVqIMAKHWm5CAQQjRwIBQ&url=http://akimya.pharmacy.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/43/2013/09/2.-grup-katyonlar-MG.pdf&psig=AFQjCNES4J_P4W1FsXOmxWnGheHrWHFfrw&ust=1466700305391913
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 Olgunlaştırma yapılmalı,  

 Çökelek yıkanmalı,  

 Çökme ile oluşan kirlilikleri gidermek için çökelek asitte çözülüp tekrar 

çöktürülmelidir. 

 

1.2. Çöktürme İşleminin Yapılışı   
 

Aranan maddenin özelliğine göre 10 ml – 50 ml arası çöktürücü reaktif kullanılır. 

Reaktif çözeltiler numune çözeltisi ile tepkime veren çözeltilerdir.  

 

Reaktif çözelti numune çözeltisi üzerine büret veya pipet yardımı ile damla damla 

ilave edilir ve sürekli karıştırılarak çöktürme işlemi gerçekleştirilir.  

 

Karıştırma işlemi yapılmazsa reaktif, çözeltinin bazı yerlerinde dağılmadan kalır ve bu 

kısımlarda derişik bir ortam oluşur. Böyle bir ortamda meydana gelen çökelek daha küçük 

kristalli olur ve fazlaca yabancı madde absorbe eder. 

 

1.3. Çöktürmede Meydana Gelebilecek Hatalar  
 

Numuneyi çöktürürken ne kadar dikkat edilirse edilsin bazı hataların önüne geçilemez.  

 

 Hataya yol açan sebeplerden bazıları şunlardır:  

 

 Uygun bir çöktürücü reaktif seçilmemiştir.  

 Aranan madde tam olarak çöktürülememiştir.  

 Çökelme tamamlandıktan sonra çözünürlüğü yakın olan başka bileşikler 

çökmüştür.  

 Çöktürücü reaktif numune üzerine hızlı ilave edilmiştir.  

 Çöktürme için uygun ortam sağlanmamıştır.  

 Çöktürme esnasında karıştırma yapılmamıştır.  

 

1.4. Gravimetrik Analizler  
 

Aranan maddenin çözeltiden zor çözünen bir bileşik hâlinde çöktürülerek ayrılıp 

tartılması esasına dayanan analiz metoduna gravimetrik analiz denir. Gravimetrik analiz 

yöntemi ile anyonların ve katyonların tayini yapılabilir. 

 

Gravimetrik analiz işlemlerinde aranan maddeyi diğerlerinden ayırmamız gerekir. 

Bunun için en çok çöktürme yöntemi uygulanır. Çöktürme gravimetrik analizin en önemli 

işlem basamaklarından biridir. Çöktürme işlemi sonucu elde edilen çökelek çözelti 

ortamından çeşitli şekillerde ayrılabilir. Bu ayırma işlemi genellikle ya bir gooch 

krozesinden süzülerek ya da huni üzerine yerleştirilmiş bir süzgeç kağıdı yardımıyla yapılır.  
 

Süzgeç kağıdı kullanılarak ayrılan çökelek süzgeç kağıdı ile birlikte sabit tartıma 

getirilmiş bir kroze içine konularak önce kurutulur.   
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Daha sonra kül fırında yakılır. Süzgeç kağıdı külsüz olduğu için tamamen yanarak 

uzaklaşır ve krozede çökelek kalır. Bu çökelek sabit tartıma getirilerek tartılır. Aranan 

madde miktarı hesaplanır. 

 

1.4.1. Gravimetrik Analizin İşlem Basamakları  
 

Gravimetrik analize başlama ile bitirme arasında yapılması gereken işlemler 

gravimetrik analizin işlem basamakları olarak adlandırılır.  

 

 Gravimetrik analizlerde başlıca işlem basamakları şunlardır: 

 

 Numunenin analize hazırlanması 

 Çöktürme  

 Kontrol denemesi ve olgunlaştırma (dinlendirme-özümseme) 

 Süzme ve yıkama 

 Kurutma ve yakma (sabit tartıma getirme) 

 Analiz sonucunun hesaplanması 

 

Analiz işlem basamaklarından herhangi birinde yapılacak bir hatanın bütün analizi 

etkileyeceği unutulmamalıdır. Biz bu öğrenme faaliyetinde numunenin analize hazırlanması, 

çöktürme ve olgunlaştırma aşamalarını öğreneceğiz.  

 

1.4.1.1. Numunenin Analize Hazırlaması  

 

Genel olarak numunenin analize hazırlanmasında numuneden gerekli miktar tartılıp 

alınır. Bir beherde su veya uygun bir çözücü ile çözündürülüp numune çözeltisi hazırlanır. 

Burada dikkat edilecek husus, çözücü olarak kullanılan bileşiğin numunedeki analiz edilecek 

maddeye zarar vermemesi ve madde kaybına neden olmamasıdır. 

 

Bütün analiz metotlarında olduğu gibi gravimetrik analizlerde , numunenin analize 

hazırlanması oldukça önemlidir. Fakat bu hazırlıklar her numune için farklılıklar 

içerebilmektedir. Numune analize hazırlandıktan sonra çöktürme işlemine geçilir. 

 

1.4.1.2. Çöktürme 

 

Numune çözeltisi hazırlandıktan sonra tayin edilecek madde, uygun bir reaktif ile 

çöktürülür. Çöktürme için kullanılan reaktif sadece aranan madde ile çökelek oluşturmalı, 

başka iyonlarla tepkime vermemelidir. Eğer böyle bir ihtimal varsa tepkime veren iyon 

uygun bir yöntemle uzaklaştırılmalıdır. 

 

Çöktürmede amaç; çözünürlüğü az, saf ve iri taneli çökeleklerin oluşturulmasıdır. 
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Resim 1.2: Çökelek oluşumu 

Çökelek oluşumunda ilk olay çekirdek adı verilen küçük çökelek parçalarının 

meydana gelmesidir. Bu küçük parçacıkların meydana gelmesinden sonra büyüme üç 

boyutta başlar. Bu büyümenin sonunda bilinen irilikte çökelek elde edilir.   

 

Çöktürücüyü çözeltiye eklendiğinde bazı anyon ve katyon çözeltilerinde çekirdek 

oluşumu bir süre sonra başlarken  (baryum sülfat), bazılarında bu süre çok kısadır (gümüş 

klorür). Ancak çoğu çöktürmelerde, çöktürücü çözeltiye eklenir eklenmez çekirdeklenmenin 

başladığı kabul edilir. Meydana gelen ilk çekirdekler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. 

Çözeltideki anyon ve katyonlar bu çekirdeklere çarptığında, bir kimyasal bağ meydana 

gelerek bunlara yapışır. Böylece çarpışma ve büyüme üç boyutta belli bir düzen içinde 

devam eder. Bir çözeltide büyüme, katı hal ile çözeltideki iyonlar arasında denge 

kuruluncaya kadar devam eder.   

 

Çöktürme koşullarını kontrol ederek iri, kolay süzülen ve daha saf çökelek elde etmek 

mümkündür.  

 

 İyi bir çöktürme yapmak için; 

 

 Çöktürme yavaş yapılmalı,  

 Seyreltik çözeltilerle çöktürme yapılmalı, 

 Çöktürücü yavaş eklenmeli ve sürekli karıştırılmalı,  

 Çöktürme daha asitli bir ortamda yapılmalı,  

 Çöktürücüyü doğrudan eklemek yerine çözelti ortamında meydana 

getirmeli,  

 Sıcak çözeltide çöktürme yapılmalı, 

 Çökeleğin olgunlaştırılması (özümlenmesi) sağlanmalıdır. (Yani 

çökeleğin çöktürücü çözelti ile temasta iken kaynama noktasının altındaki 

sıcaklıkta bir süre bekletilmelidir.)   
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 Çöktürme sonucu elde edilen çökeleğin aşağıdaki özelliklere sahip olması 

gerekir: 

  

 Çökeleğin çözünürlüğü çok az olmalıdır.  

 Çökelek kolayca süzülebilmeli ve yıkanabilmelidir.  

 Çökelek belirli bir bileşimde veya stokiyometride sabit tartıma 

getirilebilmelidir.  

 Çökelek, analiz süresince hava şartlarından etkilenmemelidir. Çökelek 

aşırı nem çekici olmamalı, hava oksijeni ile tepkimeye girmemeli, uçucu 

olmamalı, ısı ve ışıktan etkilenmemelidir.  

 Çökelek çok iri taneli olmamalıdır. Çok iri taneler içinde çözelti 

hapsedildiğinden hatalı sonuçlar elde edilir.  

 Çökelek tayini yapılacak maddeyi nicel olarak ihtiva etmelidir.  

 Çökeleğin mol ağırlığı, aranan maddenin mol ağırlığından tercihen büyük 

olmalıdır.  

 

Gravimetrik analizde kullanılan çöktürücü reaktiflere bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 

Çökeleklerin yakılması sonrası bileşimleri karşılarına yazılmıştır. 

 

ÇÖKTÜRÜCÜ 

REAKTİF 

OLUŞAN ÇÖKELEK YAKMA SONRASI 

BİLEŞİM 

BaCl₂ BaCl₂  BaCl₂ 

AgNO₃ AgCl,  AgBr,  AgI  AgCl,  AgBr,  AgI 

NH₃ Fe(OH)₃,  Al(OH)₃,  Fe₂O₃,  Al₂O₃, 

H₂S  

 
Sn(OH)₄ 

CuS,  ZnS,  As₂S₃  

SnO₂ 

CuO,  ZnO,  AsO₃  
 

H₂SO₄ PbSO₄,  BaSO₄,  CdSO₄  PbSO₄,  BaSO₄,  CdSO₄ 

H₂C₂O₄ CaC2O4, SrC₂O₄  

 

 CaO,  SrO 

Tablo 1.1: Bazı çöktürücüler ve oluşturduğu çökelekler 

1.4.1.3. Kontrol Denemesi ve Olgunlaştırma (Dinlendirme-Özümseme) 

 

Kontrol denemesi çöktürmenin tam olup olmadığını anlamak için yapılan bir 

işlemdir. Çöktürme yapıldıktan sonra çökeleğin dibe çökmesi ve üstte berrak bir yapının 

(çözeltinin) oluşması beklenir.  

 

 Kontrol denemesi işlem aşamaları: 

 

 Çökeleğin dibe çökmesi beklenir. 

 Üstte berrak bir çözeltinin oluşması sağlanır. 

 Berrak çözeltiden birkaç damla deney tüpüne alınır. 

 Üzerine çöktürücü reaktiften birkaç damla eklenir. 
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 Eğer çözeltide bir bulanma veya tepkime olmuşsa çöktürme işleminin 

tamamlanmadığı anlaşılır ve bu durumda ana çözeltiye reaktif eklemeye 

devam edilir. Deney tüpündeki çözelti de ana çözeltiye ilave edilmelidir. 

Bulanma olmamışsa çöktürme tam olarak gerçekleştirilmiştir. 

 Çöktürücü reaktif, gerekenden % 1-5 arasında fazla eklenirse çökelmenin 

tam olması sağlanabilir. 

 

Çöktürme işleminden sonra çökelek ve çözelti karışımı su banyosunda kaynama 

noktasının altında veya oda sıcaklığında bir süre bekletilir. Bu işleme olgunlaştırma 

(özümleme) denir. (Bu işleme dinlendirme adı da verilir.) 

 

Olgunlaştırmada amaç; çökelek içindeki safsızlıkların azaltılması ve çökelek iriliğinin 

artırılmasıdır. Olgunlaştırma sırasında çökeleğin iriliği artar. Ayrıca çökelek yüzeyine 

tutunmuş olan yabancı iyonlar çözeltiye geçer ve çökeleğin saflığı da artmış olur.  

 

Olgunlaştırma işlemi su banyosunda kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta (50-60 C
0 

de )   fakat mutlaka kaynatmadan yapılır veya oda sıcaklığında bir gece bekletilerek yapılır. 

Olgunlaştırma (özümseme) esnasında kabın ağzı saat camı ile kapatılır. 

 

Resim:1.3: Su banyosunda olgunlaştırma 

Olgunlaştırma sırasında çökelekteki diğer maddelerin miktarında azalma olur. Ayrıca 

iri kristaller oluşarak süzme işlemi kolaylaşır. Bazı maddelerde ise bekletmek, sonradan 

çökmeye neden olacağı için sakıncalı olabilir. Bu maddeler ise bekletilmeden hemen 

süzülmelidir. 

 

1.4.1.4. Analiz Sonucunun Hesaplanması  

 

Gravimetrik analizde en son işlem çökeleğin kütlesinden yararlanarak aranan madde 

miktarının bulunmasıdır.  

 

Tartım sonunda bulunan çökelek kütlesinin, gravimetrik faktör ile çarpılması sonucu 

numunedeki aranan madde miktarı bulunur.  

 

Aranan madde miktarı (g) = Çökelek kütlesi X Gravimetrik faktör  
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1.5. Gravimetrik Faktör 

 

Gravimetrik faktör, aranan maddenin mol kütlesinin, tartılan maddenin mol kütlesine 

oranıdır.  

 

Aranan maddenin formül kütlesi  

Gravimetrik  faktör  (G . F) = -----------------------------------------  

Tartılan maddenin formül kütlesi 

 

Çökelek içindeki aranan maddenin miktarının hesaplanmasından sonra örnek içindeki 

yüzde oranın bulunması için bulunan miktar örnekten tartılan miktara bölünür ve 100 ile 

çarpılır. 

 

Aranan maddenin formül kütlesi  

Gravimetrik faktör  (G . F) = ----------------------------------------- x 100 

Tartılan maddenin formül kütlesi 

 

Gravimetrik faktör çöken maddenin 1 g’daki aranan madde miktarı olarak da 

tanımlanabilir. 

 

Örnek 1: 

 

Gravimetrik alüminyum tayini yapmak için Al
+3

 iyonu Al(OH)₃ hâlinde çöktürülüp 

kızdırılarak Al₂O₃ hâline dönüştürülüyor. Al₂O₃ bileşiği hâlinde tartılıyor. Gravimetrik 

faktörünü hesaplayınız (Al:27, O:16) 

 

Çözüm:  

Aranan maddenin formül kütlesi:MAl -3    = (2 . 27) = 54 gr/mol 

Tartılan maddenin formül kütlasi:MAl2O3   =  (2 . 27) + ( 3 . 16) = 54+48 = 102 gr/mol 

 

Bulunan sonuçlar formülde yerine konulursa; 

 
Aranan maddenin formül kütlesi  2 Al 2x27   54 

Gravimetrik Faktör (G.F) = ---------------------------- =  ------ = ------------------ = ---- = 0,529  
Tartılan maddenin formül kütlesi Al2O3 ( 2x27) + (3x16) 102 

 

Gravimetrik faktörü 0.529 bulunur. 

 

Örnek 2: 

 

Aranan madde SO₄ tartılan madde BaSO₄   ise gravimetrik faktörünü hesaplayınız. (S 

= 32, O = 16,Ba = 137 g/mol) 
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Çözüm: 

Aranan maddenin formül kütlesi (  SO4 
-2

 ) = 32 + ( 4 ∙ 16) = 96 g/mol. 

Tartılan maddenin formül kütlesi (BaSO4 ) = 137 + 32 + (4 ∙ 16) = 233 g / mol. 

 

Bulunan sonuçlar formülde yerine konulursa; 

 

Aranan maddenin formül kütlesi 96 

GRAVİMETRİK FAKTÖR (G.F) = -------------------------------------.= -------- = 0.41  

Tartılan maddenin formül kütlesi 233 

 

Gravimetrik faktörü 0.41 bulunur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik yöntemle demir 

tayininde numuneyi çöktürerek dinlendiriniz.  

 

 Kullanılan Araç Gereçler   

 

 Demir tuzu (Demir III klorür veya Demir III sülfat) 

 Beher 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Bunzen beki 

 Sac ayağı 

 Amyant tel 

 Baget 

 Pipet  

 Puar 

 Su banyosu 

 

 Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 Derişik Nitrik Asit (HNO3) 

 6 M Amonyak (NH3) çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz.  

 400 ml’lik behere 0,5 g demir tuzu 

tartınız.  

 
 Demir tuzu olarak demir III klorür veya 

demir III sülfat kullanınnz. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Üzerine saf su ekleyerek yaklaşık 100 

ml’lik çözelti hâline getiriniz.  

 

 Demirin tamamının çözünmesine dikkat 

ediniz.(Çözelti hazırlayınız.) 

 

 Üzerine 1-2 ml derişik nitrik asit ilave 

ediniz.  

 

 Asit ilavelerinde dikkatli olunuz. 

Sıçratmayınız.  

 

 Numune çözeltisini bunzen bekinde 

kaynama sıcaklığına kadar ısıtınız. 

 

 
 Beherin altına amyant tel koymayı 

unutmayınız.  

 Isıtmayı kısık alevde yapınız.  

 

 Üzerine damla damla 6 M amonyak 

çözeltisi ilave ediniz.  

 

 

 Çöktürmede dikkat edilmesi gereken 

konuları hatırlayınız.  

 Damlalık veya uygun bir pipet 

kullanınız.  

 Kırmızı kahverengi çökelek oluşunca 

NH3 çözeltisini daha yavaş ilave ediniz.  
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 Demirin tamamı çökünce (çözelti 

amonyak kokmaya başlayınca) amonyak 

ilave etmeyi durdurunuz.  

 
 Koklarken beheri elinizle yelleyerek 

koklayınız, burnunuza dayamayınız.  

 

 Amonyak çözeltisi ilave etmeyi kestikten 

sonra bir süre bekleyiniz. 

  

 

 

 
 Berrak kısmın oluşması için yeterli süre 

bekleyiniz.  

 

 
 Çökelek üzerindeki berrak kısma 1-2 

damla daha amonyak damlatarak, berrak 

kısımda bulanıklılık olup olmadığını 

gözlemleyiniz.  

 

 

 

 
 Damlalık veya uygun bir pipet 

kullanınız.  

 

 
 Bulanıklılık oluşursa çöktürme işlemine 

devam ediniz, bulanıklık oluşmamışsa  

çöktürme işlemini sonlandırınız. 

 

 
 Bulanıklılık olup olmadığını dikkatlice 

gözlemleyiniz.  

 

 

 Çökeleği su banyosunda yarım saat 

dinlendiriniz.  

 

 Dinlendirirken su banyosu sıcaklığını 

kontrol ediniz.  

 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 

 Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren 

bir deney raporu hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Gravimetrik analizlerde aranan maddeyi diğerlerinden ayırmak için en çok hangi 

yöntem kullanılır? 

A) Süzme 

B) Çöktürme 

C) Yıkama 

D) Kurutma 

E) Kontrol denemesi  

 

2. Çöktürücü reaktif, karıştırılmadan ilave edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana 

gelir? 

A) Çözeltinin bazı yerlerinde derişik bir ortam oluşur. 

B) Çökelek daha küçük kristalli olur.  

C) Çökelek fazla yabancı madde içerir. 

D) Saf çökelek elde etmek zorlaşır. 

E) Hepsi 

 

I - Çöktürmede seyreltik çözeltiler kullanılmalıdır.    

II - Çöktürme hızlı yapılmalıdır. 

III- Çöktürücü reaktif hızlı eklenmelidir. 

IV- Çökeleğin olgunlaştırılması gereklidir. 

V – Çöktürme işlemi asitli ortamda yapılmalıdır. 

 

3. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, gravimetrik analizlerde iri çökelek elde 

etmek için yapılır? 

A) I ve III 

B) II, III, V 

C) IV ve II 

D) II ve I 

E) I, IV ve V 

 

4. Aranan madde K, tartılan madde KClO₄ ise gravimetrik faktörü hesaplayınız?  

(K=39, Cl=35.5, O=16 g/mol) 

A) 0,2515 

B) 0,2615 

C) 0,2815 

D) 0,2715 

E) 0,2915 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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I- Çökeleğin çözünürlüğü az olmalıdır.      

II - Çökeleğin çözünürlüğü yüksek olmalıdır. 

III- Çökeleğin formül kütlesi, çöktürülen iyonun iyon gram kütlesinden küçük 

olmalıdır. 

IV- Çökelek saf olmalı veya kolaylıkla saflandırılabilmelidir. 

 

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, gravimetrik analizlerde yararlanacak 

çökelekte aranılan özelliklerdir? 

A) I ve IV 

B) Yalnız I 

C) IV ve II 

D) II ve III 

E) III ve IV 

 

6. Daha iri ve saf çökelek elde edilmesi için çöktürülen karışımın su banyosunda 

kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta bekletilmesi işlemine ne denir?  

A) Çöktürme 

B) Buharlaştırma 

C) Kurutma 

D) Özümleme 

E) Durultma 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. Miktarı belirlenecek maddenin, numunedeki diğer maddelerden ayrılıp tartılması 

suretiyle miktarının bulunması esasına dayanan analiz metoduna 

............................................ denir.  
 

8. Çöktürme işleminden sonra iri kristaller olması için çökeleğin kaynama noktasına 

yakın 

    sıcaklıkta su banyosunda ısıtılmasına……………….. denir. 

 

9. Çökmenin tam olarak yapılıp yapılmadığını anlamak için ………...    …………….. 

yapılır.  

 

10. Aranan maddenin formül kütlesinin, tartılan maddenin formül kütlesine  oranına 

………………………………… denir.  

 

11. Gravimetrik analizlerde saf çökelek elde etmek için ………………….  işlemi yapılır. 

 

12. Çöktürme işleminde katı olarak ayrılan maddeye …………….… , yapılan işleme ise 

………………. denir. 

 

13. Çökeleğin bir süre dinlendirilerek tamamen dibe çökmesine ……………………… 

denir. 
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14. Çöktürme için kullanılan reaktif sadece  ………….............   ..……………… ile 

çökelek oluşturmalı, başka iyonlarla tepkime vermemelidir.  
 

15. Çökeleğin mol ağırlığı, aranan maddenin mol ağırlığından tercihen ........................ 

olmalıdır.  
 

16. Çökelme olayı, ........................  -  …................... dengesi kuruluncaya kadar devam 

eder.  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

17. (    ) Çöktürme işlemi gravimetrik analizlerin son aşamasıdır. 

18. (    ) Reaktif çözeltisi numune çözeltisi ile reaksiyon veren çözeltidir. 

19. (    ) Çöktürmede amaç; çözünürlüğü az, saf ve iri taneli çökelek elde etmektir. 

20. (  ) İyi bir çöktürme için; çöktürücü reaktif numune üzerine hızlıca eklenmeli ve 

sürekli karıştırılmalıdır. 

21. (  ) Çöktürme işleminden sonra, üstteki berrak çözeltiye reaktif çözeltisi ilave 

edildiğinde çökelek oluşuyorsa çöktürme işlemi tamamlanmıştır. 

22. (    ) Olgunlaştırma işlemi su banyosunda kaynama noktasında yapılmalıdır. 

23. (    ) Olgunlaştırma işleminin bir diğer adı da dinlendirmedir. 

24. (    ) Süzüntüde kontrol denemesi çökmenin tam olup olmadığını anlamak için yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Gravimetrik yöntemle demir tayininde, numunede çöktürme ve dinlendirme 

işlemlerini yapınız. Deney raporunuzu yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini 

doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. 

 

 Malzemeler:  

 Demir örneği (demir III klorür, demir III sülfat vb.), 

 Beher 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Bunzen beki 

 Sacayağı 

 Amyant tel 

 Baget 

 Pipet 

 Puar 

 Su banyosu 

 Nitrik asit (HNO3) 

 6 M amonyak (NH3) çözeltisi 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin hazırladınız mı?   

5. 400 ml’lik behere 0,5 g demir tuzu tartarak çözeltisini hazırladınız mı?    

6. Üzerine1-2 ml derişik nitrik asit ilave ederek çözeltiyi bunzen bekinde 

kaynama sıcaklığına kadar ısıttınız mı? 

  

7. Çözelti üzerine damla damla 6 M amonyak çözeltisi ilave ettiniz mi?   

8. Çöktürmede dikkat edilmesi gereken kuralları uyguladınız mı?   

9. Çökeleğin oluştuğunu gözlemlediniz mi?   

10. Demirin tamamı çökünce (çözelti amonyak kokmaya başlayınca) 

amonyak ilave etmeyi durdurdunuz mu?   

  

11. Kontrol denemesi yaptınız mı?   

12. Çökeleği su banyosunda yarım saat dinlendiriniz.    

13. Su banyosu sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   

14. Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren bir deney raporu hazırlayınız.   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak kristallendirme işlemini yaparak maddeyi 

saflaştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yemek tuzunun nasıl elde edildiğini araştırınız.  

 Kristallendirmede uygulanan yöntemleri araştırınız.  

 Doymuş çözeltilerin sıcaklık ile ilişkisini araştırınız. 

 

2. KRİSTALLENDİRME 
 

Bir maddenin, belirli sıcaklıkta belli bir miktardaki çözücüde, çözünen maksimum 

miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Bir maddenin belirli sıcaklık derecesinde 

maksimum miktarda çözünenin çözünerek oluşturduğu çözeltiye doymuş çözelti denir. 

 

Katıların çözünürlüğü genel olarak (belirli sıcaklık aralığında) sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak değişir. Bu tür maddelerin sıcakta doymuş çözeltileri hazırlanır ve soğumaya 

bırakılırsa, soğudukça doygunluk sınırını aşan madde miktarı katı halde ayrılır. Ayrılan 

belirli geometrik biçimde katı taneciklere kristal, bu olaya ise kristallenme denir. 

 

Kristallendirme işlemi, katı karışımlardaki bileşenleri birbirinden ayırma ve bu 

bileşenleri saflaştırmada kullanılan bir yöntemdir. Kristallendirme ile ayırmaya ayrımsal 

kristallendirme, saflaştırmaya ise kristallendirme denir. Temelde her ikisi de aynı 

işlemleri içerir. Oda sıcaklığında katı olan bileşiklerin saflaştırılmasında çok sık başvurulan 

bir yöntemdir. 

 

2.1. Yöntemin Prensibi  
 

Kristallendirme yönteminde yararlanılan temel prensip, bazı katıların belirli 

çözücülerde sıcakken çok iyi çözünmelerine karşın soğutulduklarında çok düşük çözünürlük 

göstermesidir.  

 

Kristallendirme işlemi uygulanacak katının; belirli bir çözücüde sıcakta çözünmesi, 

soğukta çözünmemesi gerekir. Saflaştırılacak katı, uygun bir çözücüde ısıtılarak doygun 

çözeltisi hazırlanır. Sıcak çözelti süzülür. Çözünmeyen safsızlıklar uzaklaştırılır. 

Soğutulunca kristaller meydana gelir. Oluşan bu kristaller, maddenin ilk haline göre daha 

saftır. Bu işlemin tekrarlanması, istenen maddenin saflık derecesini artırır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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a) NaCl (Yemek tuzu)   b) Beyaz kalay (Sn) c) Cıva (II) klorür (HgCl₂)  

d) Potasyum klorat (KCIO₃)  e) CaSO₄ (Jips)  f) CuSO₄ (Göztaşı kristalleri) 

g) Potasyum bikromat (K₂Cr₂O₇)  h) CaCO₃ (Kalsit) 

Resim 2.1: Bazı katı maddelerin kristal yapıları 

 

2.2. Yöntemin Uygulanışı  
 

Kristallendirme işlemenin en önemli noktası, uygun nitelikli kristallendirme 

çözücüsünü kullanmaktır. En fazla kullanılan çözücüler; saf su, dietil eter, aseton, kloroform, 

metil alkol, petrol eteri, karbon tetraklorür, etil alkoldür. Uygun çözücü veya çözücü 

karışımının saptanması çoğu zaman bir deneme yanılma yöntemi ile gerçekleştirilir.  

 

 Kristallendirme işleminde kullanılacak çözücüde veya çözücü karışımında 

aranacak özellikler şunlardır: 

 

 Saflaştırılacak maddeyi sıcakken çok çözebilmeli; soğukken çok az 

çözebilmeli,  

 Saflaştırılacak madde ile kimyasal reaksiyona girmemeli,  

 Safsızlıkları çözmemeli,  

 Düşük kaynama noktasına sahip olmalı,  

 Ucuz olmalı,  

 Yanıcı, patlayıcı, zehirli ve kolay alev alıcı olmamalıdır. 
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Çözücü 

 
K.N.oC Özellikleri 

Damıtık su 100 Uygun olan her yerde  kullanılır. 

Dietil eter 35 Yanıcı 

Aseton 56 Yanıcı 

Kloroform 61 Yanmaz, buharları zehirli 

Metil alkol 64,5 Yanıcı, zehirli 

Karbontetraklorür 77 Yanmaz, , buharları zehirli 

Asetik asit 118 Çok yanıcı değ il,keskin  kokulu 

Etil alkol 78 Yanıcı 

Benzen 80 Yanıcı 

Petrol eteri 40-60 Yanıcı 

Tablo 2.1: Kristallendirme işleminde en çok kullanılan çözücüler 

2.2.1. Kristallendirme İşleminin Yapılışı 
 

Kristallendirme işlemi için öncelikle saflaştırılacak madde uygun bir çözücü veya 

çözücü karışımında ile karıştırılıp ısıtılarak çözülür. Çözelti sıcakken hızla süzgeç 

kağıdından süzülür, çözünmeyen katı maddelerden ve diğer safsızlıklardan arındırılır. 

Çözünmüş durumdaki maddenin kristallenmesini sağlamak için süzüntü, üzeri saat camıyla 

kapatılarak soğumaya bırakılır. Eğer küçük kristaller elde edilmek isteniyorsa süzüntü, hızlı 

bir şekilde soğutulmalıdır. Soğuma süresi uzadıkça kristallerin boyutu artacaktır. 

Kristallenme sonunda oluşan heterojen karışım (çözelti+kristaller), vakum altında süzülerek 

kristaller ayrılır. 

 

 Bazen doymuş çözeltilerde kristallenme olmaz. Bu güçlüğü yenmek için 

şunlar yapılabilir: 

 

 Aşılama yapılır. 

 Kabın içindekiler bir cam bagetle kaşınır. 

 Çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulup sonra yavaş yavaş ısınması 

sağlanır. 

 

Şayet çözeltide kristallenme başlamamışsa o takdirde bir miktar çözücünün 

buharlaştırılması yoluna gidilebilir. Alternatif bir yaklaşımla, çözücünün çözebilme 

özelliğini azaltan diğer bir çözücüden, bir miktar ilave edilebilir.  

 

Elde edilen kristaller, zor çözünenler soğuk su; kolay çözünenler ise alkolle yıkanarak 

bühner hunisinden vakumla süzülür. Daha sonra filtre kâğıdı ile kurulanır ve oda 

sıcaklığında kurutulur. Kurutma, desikatörde de yapılabilir.  
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Saflaştırmada elde edilen ham ürüne, doğrudan kristallendirme uygulanmamalıdır. Bazı 

safsızlıklar kristallenme hızını düşürür hatta kristal oluşumunu tamamen önleyebilir. Böylece 

önemli miktarda madde kaybı olabilir. Bundan dolayı kristallendirmeden önce gerekirse su 

buharı damıtması, ayrımsal damıtma gibi ön saflaştırma yöntemleri uygulanmalıdır.  

 

 

Resim 2.2: Naftakinon bileşiğinin zamanla kristallenme aşamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sodyum klorür (NaCl) 

çözeltisinin kristallendirme ile ayırma işlemini yapınız.  

 

 Kullanılan araç-gereç ve kimyasallar: 

 

 Beher 

 Erlen 

 Isıtıcı 

 Buz banyosu 

 Süzgeç kağıdı 

 Saat camı 

 Spatül 

 NaCl (yemek tuzu) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 

 Isıtma düzeneği hazırlayınız. Uygun çözücü 

seçip çözücüyü ısıtınız. 

 

 Doğrudan bek alevinde ısıtma işlemi 

yapmayınız. 

 

 500 ml’lik bir erlene bir miktar sodyum 

klorür üzerine biraz sıcak saf su koyunuz. 

 

 

 
 Sıcak çözücüyü, sıçratmadan dökmeye 

özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Erleni çalkalayarak sodyum klorürün 

çözünmesini sağlayınız. 

 

 

 Çalkalama esnasında sıçrama 

olmaması için yavaş çalkalayınız 

 

 Çözünmeyi kolaylaştırmak için karışımı 

ısıtınız. 

 

 
 Isıtma kurallarına uyunuz. 

 

 Sodyum klorür çözülmezse biraz daha sıcak 

saf su ekleyip karıştırınız.  

 Mümkünse çözücüyü sıcak ekleyiniz. 

 

 Karışımı soğuması için beklemeye bırakınız. 

 

 Soğuma için yeterli süre bekleyiniz. 
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 Kristalleşmenin tamamlanması için erleni 

buz banyosu içine koyunuz. 

 

 
 Kabın içine önce erleni koyunuz, daha 

sonra buzları çevresine yayınız. 

 

 Sodyum klorür kristallerini ayırmak için 

basit süzme işlemi uygulayınız. 

 

 
 Uygun süzgeç kâğıdı seçiniz ve süzme 

kurallarına uyunuz. 

 

 Süzgeç kağıdı üzerindeki sodyum klorür 

kristallerini saat camı üzerine kazıyınız. 

 

 
 Süzgeç kâğıdının yırtılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Kristallerin tamamını almaya ve 

etrafa sıçratmamaya özen gösteriniz. 
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 Sodyum klorür kristallerini saat camı 

üzerinde kurumaya bırakınız. 

 

 
 Kurutma işlemini uygun sıcaklıkta ve 

sürede yapmaya özen gösteriniz. 

 

 
 Malzemeleri temizleyiniz. 

 

 
 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 

 

 Sonuçları ve gözlemlerinizi rapor ediniz. 
 Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren 

bir deney raporu hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kristallendirme işleminde kullanılacak çözücü seçilirken aşağıdaki özelliklerden 
hangisi göz önünde bulundurulmaz? 

A) Düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır.  

B) Yanıcı, patlayıcı olmamalıdır.  

C) Ucuz olmalıdır.  

D) Zor temin edilebilmelidir.  

E) Zehirli olmamalıdır.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kristallendirme işleminde en fazla kullanılan çözücülerden 

biri olamaz? 

A)Asetik asit 

B) Sülfürik asit  

C) Aseton 

D) Dietil eter 

E) Metil alkol 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. Kristallendirmede seçilecek çözücü saflaştırılacak madde ile kimyasal reaksiyona 

……………..…………..…….. dir. 

 

4. Soğuma süresi uzadıkça kristallerin boyutu …………..………….…… 

 

5. Kristallendirme işlemi uygulanacak katının, belirli bir çözücüde sıcakta 

…………........... soğukta ……….…..……….gerekir. 

 

6. Şayet çözeltide kristallenme başlamamışsa o takdirde bir miktar çözücünün 

......................................... yoluna gidilebilir. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (  ) Kristallenme ile ayırmaya "ayrımsal kristallendirme", saflaştırmaya ise 

“kristallendirme" denir. 

 

8. (    ) Az eriyen kristaller soğuk su ile, fazla eriyen kristaller ise alkol ile yıkanır. 

 

9. (   ) Kristallendirme işleminde kullanılacak çözücünün saflaştırılacak madde ile 

kimyasal reaksiyona girmesi gerekir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

NaCl tuzunu çözeltiden kristallendirme yöntemiyle NaCl’yi ayırınız, raporunuzu 

yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan 

soruları öğretmeninize danışınız.  

 

 Malzemeler: 

 

 Beher 

 Erlen 

 Su banyosu 

 Süzme düzeneği 

 Süzgeç kağıdı 

 Saat camı 

 Spatül 

 NaCl (yemek tuzu) 

 Buz 

 Saf su 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Teraziyi hazırlayıp NaCl’ yi tarttınız mı?   

6. Çalkalayarak beher içinde uygun çözücü ile çözdünüz mü?   

7. Isıtma düzeneğini hazırladınız mı?   

8. Çözeltiyi kaynatmadan ısıttınız mı?   

9.  Kristalleşmenin tamamlanması için erleni buz banyosu içine koyup 

soğutmaya bıraktınız mı?.  

  

10. Kristallerin oluşumunu gözlemlediniz mi?   

11. Süzme düzeneği kurdunuz mu?   

12. Kristalleri ayırmak için süzme işlemi yaptınız mı?   

13. Süzgeç kağıdı üzerindeki kristalleri süzgeç kağıdına zarar vermeden 

kazıdınız mı? 

  

14. Kristalleri kuruttunuz mu?   

15. Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren bir deney raporu hazırlayınız.   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak aktarma, süzme ve santrifüjleme işlemini yaparak çökeltiyi 

veya kristalleri ayırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde ve günlük yaşamınızda kullandığınız karışım hâlindeki maddeler 

nelerdir?  

 Bu karışım maddeler nasıl ayrıştırılır? Araştırıp arkadaşlarınızla tartışınız.  

 Çevrenizde kullandığınız süzme araçları ile ilgili araştırma yapınız.  

 Karışımları bileşenlerine hangi yöntemlerle ayırırsınız? Araştırınız.  

 

3. KRİSTALLERİ VE İSTENMEYEN BİLEŞİKLERİ 

AYIRMA 
 

Öğrenme faaliyeti-1 de gravimetrik analizlerde çöktürme işlemi sonucunda çökeleğin 

nasıl oluştuğunu öğrenmiştiniz. Gravimetrik analizlerin ikinci aşaması, oluşan bu çökeleği 

ana çözeltiden ayırma işlemidir. 

 

Analizlerde oluşan çökeleğin ana çözeltiden ayrılması için yapılan işleme süzme 

denir. Diğer bir deyişle süzme katı-sıvı fazların ayrılması işlemidir. Birçok analizde oluşan 

çökeleğin çözeltiden ayrılması için süzme işlemi uygulanır. Günlük hayatta da süzme 

işlemini çeşitli amaçlarla uygulamaktayız. (Makarnanın suyundan süzülmesi, çayın 

süzülmesi v.b.) 

 

3.1. Aktarma (Dekantasyon ) 
 

Katı kısım iyice çöktükten sonra, üstteki sıvı kısmın aktarma sureti ile ayrılmasına 

dekantasyon adı verilir. En basit ayıma yöntemi olan bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve 

kristal yapıda olması gerekir. Katı partiküllerinin yeteri kadar büyük çaplı olmaması veya 

yoğunluk farkının çok fazla olmaması dekantasyon işlemini zorlaştıracağından bu durumda 

“süzme” işlemine başvurulur. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil1 3.1:  Dekantasyon (aktarma)  Şekil 3.2:  Dekantasyon aşamaları 

 

3.2. Süzme  
 

Katının sıvı ile yaptığı heterojen karışımları bileşenlerine veya analizlerde oluşan 

çökeleği ana çözeltiden ayırmak için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde gözenekleri farklı 

büyüklüklerde olan süzgeçler kullanılır. Mesela çayı süzmek için çay süzgeci, makarnayı 

süzmek için kevgir kullanılır. Laboratuvarda ise süzme işlemlerinde süzgeç kağıtları, buhner 

hunisi, gooch krozesi ve gözenekli (poröz) süzgeç kullanılır. 

 

Süzme işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan biri basit süzme, diğeri ise vakum 

altında süzmedir. 

 

3.2.1. Basit Süzme 
 

Basit bir süzme işleminde, spor, saplı halka, cam huni, süzgeç kâğıdı, baget, toplama 

kabı (beher, erlen vb.) ve bağlama parçaları kullanılır.  

 

Spora saplı halka bağlanıp üzerine huni yerleştirilir. Huninin altına toplama kabı 

konulur. süzgeç kâğıdı dörde katlanıp açık ucun biri bir yanda, diğer üç kat bir yanda olacak 

şekilde koni gibi açılır. Her iki elin baş parmaklarıyla iç kısımdan itilerek huni içine 

yerleştirilip süzme düzeneği hazırlanmış olur.  

 

Resim 3.1:  Basit süzme düzeneği   Şekil 3.3: Basit süzme  
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 İyi ve hızlı bir süzme işlemi için dikkat edilmesi gereken noktalar:  

 

 Süzme işlemlerinde mümkün olduğunca uzun boyunlu huniler 

kullanılmalı,  

 Süzgeç kâğıdı huniye uygun bir biçimdeyerleştirilmeli, 

 Huni ile süzgeç kâğıdının arasında hava boşluğu kalmamalı, (Bu amaçla 

pisetle su püskürtülerek süzgeç kağıdı ıslatılır. Ardından parmak uçları ile 

hafifçe bastırılarak kâğıdın huniye yapışması sağlanır.) 

 Huni boynu sürekli sıvı ile dolu olmalı, 

 Huni boynunun toplama kabının kenarına temas etmesi sağlanmalı,  

 Süzgeç kağıdı sıvı ile tamamen doldurulmamalıdır. (Kağıdın üst 

sınırından 5 mm kadar aşağıda kalmalıdır.) 

 

NOT: Bulanık bir karışımda süzgeç gözenekleri hemen tıkanacağı için süzme hızı 

çok düşük olur. Süzülecek karışımın bulandırılmamasına özen göstererek önce berrak 

kısım huniye aktarılarak süzme işlemi başlatılır. 

 

 Süzme işleminin yapılışı: 

 

Süzme işlemine geçmeden önce çökeleğin dibe çökmüş olması gerekir. Süzerken önce 

berrak kısım süzgeç kâğıdını geçmeyecek şekilde huniye doldurulur. Daha sonra 15-20 ml 

yıkama çözeltisi çökelek üzerine eklenip karıştırılır. Çökelek dibe çökmeye başlayıncaya 

kadar beklenir ve tekrar berrak kısım süzülür. Bu işleme durultma ile yıkama denir. Aynı 

işlem 3-4 kez tekrarlanır. Daha sonra çökelek üzerine yıkama çözeltisi pisetle püskürtülerek 

çökeleğin tamamı süzgeç kâğıdına alınır. Behere yapışmış çökelek kalıntıları varsa bunlar 

ucunda lastik bulunan bir baget yardımı ile önce çözeltiye, daha sonra süzgeç kâğıdına alınır. 

Çökelek süzgeç kâğıdına alındıktan sonra hemen yıkama çözeltisi ile yıkama işlemine 

başlanır. Yabancı iyonlar tamamen gidinceye kadar yıkamaya devam edilir. Bu kontrol 

denemesi ile anlaşılır. Süzme ve yıkama işlemleri birbirini takip eden ve tamamlayan 

işlemlerdir. 

 

3.2.1.1. Süzme Düzeneğinde Kullanılan Araçlar 

 

 Süzgeç kağıdı 

 

Süzme işleminde kullanılan özel kâğıtlara süzgeç kağıdı denir. Piyasadaki süzgeç 

kâğıtları yaklaşık 50x50 cm2 boyutlarında tabakalar halinde satılır. Bu süzgeç kâğıtları, genel 

amaçlı olup çok büyük tanecikli çökeleklerin ayrılmasında kullanılır. Adi süzgeç kâğıdı adı 

da verilir. Kaba süzme işlemlerinde adi süzgeç kâğıtları kullanılır. Ancak birçok durum için 

bu süzgeç kağıtları yeterli değildir. 

 

Yuvarlak kesilmiş süzgeç kağıtları ise değişik büyüklüklerde gözeneklere sahiptir, 

kantitatif süzgeç kağıtları olarak da isimlendirilir. Kantitatif süzgeç kâğıtları gözenek 

çaplarına göre sınıflandırılır ve gözenek boyutları, üretici firmalar tarafından farklı renkler 

veya numaralar ile üzerlerinde belirtilmiştir.  
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Gravimetrik analiz işlemlerinde çoğunlukla kantitatif kâğıt süzgeçler kullanılır. 

Kantitatif süzgeç kâğıtları saf selülozdan yapılmıştır ve yandıklarında artık (kül) 

bırakmazlar. 

 

Süzgeç kâğıdının cinsi Gözenek 

büyüklüğü 

Süzme 

süresi 

Çökelek 

büyüklüğü 

Kolloidal 

çökelekler 

Adi süzgeç 

kâğıdı 

  

 

Büyük Hızlı İri Süzgeçten 

geçer. 

Siyah bant süzgeç kâğıdı 

 

Kaba Hızlı Kaba Çok azı geçer 

Beyaz bant süzgeç 

kâğıdı 

 

Orta Orta Orta Geçmez 

Mavi bant süzgeç kâğıdı 

 

İnce Yavaş İnce Geçmez 

Tablo 3.1: Çeşitli kağıt süzgeçler ve bazı özellikleri 

 

 Süzgeç kâğıtlarının olumsuz yönleri de vardır. Bunlar; 

 

 Bazı kimyasal maddelerin, kurutma ve kızdırma sırasında kağıdın 

karbonu ile tepkime vermesi. 

 Uzun süreli süzme işlemlerinde kâğıdın erimesi. 

 Kolay yırtılması. 

 Asit ve bazlardan etkilenmesi 

 

Resim 3.2: Süzgeç kağıtları 
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 Süzgeç kâğıdı kesme 

 

Tabakalar halindeki süzgeç kâğıtları, uygun büyüklükte kare biçiminde kesilir. Kare 

halinde kesilen kâğıtlar tam ortadan dörde katlanır. Kâğıdın kapalı köşesinden tutulur. Açık 

köşe çeyrek daire şeklinde kesilir. 

 

 Süzgeç kâğıdı katlama 

 

İşlem için önce süzgeç kâğıdı aşağıdaki gibi katlanıp huni içine yerleştirilmelidir. 

 

Resim 3.3: Süzgeç kâğıdı katlama 

 Süzgeç kâğıdını huniye yerleştirme 

 

Süzgeç kâğıdı daha sonra çözücü ile ıslatılarak huni içerisine tam olarak oturması 

sağlanır. 

  

Resim 3.4: Süzgeç kâğıdını huniye yerleştirme  
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 Süzgeç kâğıdı katlama 

 (b ve c) Huniye yerleştirme 

 (d ve e) Pisetdeki yıkama çözeltisinin püskürtülmesi 

 (f) Boşluk kalmaksızın süzgeç kâğıdı huniye yerleştirme 

 

Erlenin üzerine yerleştirilen huni içerisine süzme yapılacak çözelti baget yardımıyla 

yavaşça dökülür. Alttaki erlende kalan kısma süzüntü denir. Çözeltinin döküldüğü kap 

süzüntü ile tekrar çalkalanarak bir defa daha süzülür. 

 

 Huni 

 

Süzme işleminde, iki sıvı fazın ayrılmasında, reaksiyon ortamına bir reaktifin 

damlatılmasında kullanılır. Süzme işleminde kullanılan huniler şekil bakımından diğer 

hunilerden farklıdır. Adi süzme işleminde kullanılan huni çeşitleri resimde gösterilmiştir. 

 

Süzme işleminin hızlı olabilmesi için uzun boyunlu huniler kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.5:  Çeşitli huniler 

 Halka 

 

Destek çubuğuna bağlanarak düzenek kurulmasında kullanılan araçtır. 

 

 

Şekil 3.4: Spor, kıskaç ve halkalar 
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3.2.2. Vakumlu Süzme 
 

Süzme işlemini hızlandırmak üzere veya zor süzülen sıvıların süzülmesinde vakumlu 

süzme uygulanır. Vakum oluşturmak için su trompu veya daha çok vakum pompası 

kullanılır. Süzme işlemi esnasında vakum uygulanarak süzme işlemi hızlandırılır ve 

zamandan tasarruf sağlanır. 

 

Şekil 3.5: Vakumlu süzme   Resim 3.6: Vakumlu süzme düzeneği 

 Vakumlu süzme; 

 

 Kristaller arasında çözücü kalmasını, 

 Kristallerin adi süzmede üst üste yığılması sonucu, kristal yapılarının 

bozulmasını önler. 

 

Vakumlu süzme düzeneği kurarken bir nuçe erlenine buhner hunisi, gooch krozesi 

veya gözenekli (poröz) süzgeç yerleştirilir. Nuçe erleni araya emniyet şişesi konulmak 

suretiyle vakum sistemine bağlanır. 

 

Resim 3.7: Nuçe erleni 
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Resim 3.8: Nuçe hunisi ve sinterleştirilmiş cam huni 

Vakumlu süzme işlemlerinde nuçe erleni kullanılır. Vakumlu süzmelerde kullanılan 

nuçe hunisi resimde gösterilmiştir. Bu huniler porselenden yapılmıştır ve tabanı deliklidir. 

Huni nuçe erlenine delikli mantar ile oturtulur. Bu tür hunilere buchner hunisi de denir. 

 

3.2.3. Çökeleği Yıkama 
  

Çökeltinin yüzeyinde adsorplanan yabancı iyonları ve ana çözeltiyi uzaklaştırmak 

amacıyla yıkama yapılır. Çökelek yüzeyine tutunmuş veya içinde hapsolmuş kirlilik 

oluşturan maddelerin uzaklaştırılması için çökeleğin uygun bir çözücüyle iyice yıkanması 

gerekir. İyi bir yıkama ile çökelek kirliliğinden kaynaklanabilecek analiz hataları da 

engellenmiş olur.  

 

Çabuk çöken çökelekler durultma yöntemi ile yıkanabilir. Bu amaçla beherde kalan 

çökelek üzerine yıkama sıvısı ilave edilip çalkalanır, bir süre dinlendirilir ve süzülür. Bu 

işleme durultma ile yıkama denir. Çabuk çökmeyen çökelekleri ise süzgeç üzerinde 

yıkamak gerekir. Her iki yıkama şeklinde de yıkama işlemine çökeltiden arıtılmak istenen 

yabancı maddelere süzüntüde rastlanmayıncaya kadar devam edilir.  

 

Eğer çökeleğin çözünürlüğü azsa yabancı maddelerin çözünürlüğünü artırmak ve 

viskoziteyi azaltmak için sıcak yıkama suyu ile yıkama tercih edilir. 

  

Çökeleğin yıkanmasında kullanılan yıkama suyunun temiz ve çökeleği çözmeyen 

cinsten olmasına özen gösterilmelidir. 

 

3.2.3.1. Yıkama Suları  

 

Yıkamadan kaynaklanabilecek analiz hatalarını en aza indirebilmek için uygun bir 

yıkama suyunun seçilmesi gerekir. Yıkama yapmak için kullanılacak çözücü, çökelek için 

kötü bir çözücü fakat safsızlıklar için çok iyi bir çözücü olmalıdır. 

 

Yıkama suyu olarak saf su ya da elektrolitik çözeltiler kullanılabilir. 

 

 Saf su: Saf su en çok kullanılan yıkama suyudur. Eğer çökelek sıcak saf suda 

çözünmüyorsa yıkama sıcak saf su ile yapılmalıdır. Saf su ile yıkamada 

çökeltinin yapısına bağlı olarak aşırı çözünme, kolloidal hâle geçme 
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(peptitleşme), hidroliz gibi nedenlerle madde kaybı meydana gelmemelidir. 

Örneğin alüminyum hidroksit çökeleği peptitleşme özelliğine sahip olduğundan 

sıcak saf suyla yıkanmaz. Onun yerine % 2’1ik amonyum klorür veya 

amonyum nitrat çözeltisi kullanılır. 

 

 Elektrolitik yıkama çözeltileri: Saf suyun yıkama suyu olarak kullanılamadığı 

durumlarda çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrışabilen uçucu bileşiklerin 

seyreltik çözeltileri kullanılır. Bu amaçla amonyum tuzları, nitrik asit, 

hidroklorik asit veya bir başka uçucu bileşik kullanılabilir. 

 

3.2.3.2. Yıkamada Meydana Gelebilecek Hatalar  

 

Gravimetrik analizin her basamağında olduğu gibi yıkama işleminde de dikkat 

edilmezse analiz hataları yapılabilir. 

 

 Yapılması muhtemel bazı hatalar:  

 

 Uygun bir yıkama suyu seçilmemiş olabilir.  

 Gereğinden fazla yıkama suyu kullanılmış olabilir.  

 Gereğinden fazla sayıda yıkama yapılmış olabilir.  

 Yıkama suyu uygun derişimde hazırlanmamış olabilir.  

 Süzgeç kâğıtlı yıkamada süzgeç kağıdı seviyesi aşılmış olabilir.  

 Süzgeç kâğıdı yırtılmış olabilir.  

 

Ayrıca gerek süzme ve gerekse yıkama işlemi esnasında huni dışına katı partiküllerin 

ve çözeltinin sıçramamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bir miktar partikül 

kaybedildiğinde yapılan tayin hatalı olur. 

 

3.3. Santrifüjleme 
 

Sıvı içindeki katı taneciklerinin çok küçük ve hafif olması veya çökelek miktarının 

çok az olması durumunda süzme ile ayırma yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda çökeleğin 

sıvı fazdan ayrılarak çökmesini sağlamak için santrifüj cihazları kullanılarak "santrifüjleme" 

yapılır.  

 

Santrifüj ile ayırmada merkezkaç kuvvetinin etkisi ile katı madde (çökelek)  tüp dibine 

kuvvetle yapışır. Bu nedenle aktarma (dekantasyon) işlemi ile kolayca ayırma işlemi 

yapılabilir. Çökelek çok az, tüp dibine yapışık değilse çözelti bir damlalıkla alınır. Damlalık 

kullanılıyorsa tüp içine daldırılmadan sıkarak havası boşaltılır. Uç kısmı çözeltiye daldırılır, 

gevşetilerek saydam sıvının emilmesi sağlanır. Emilen sıvı başka bir tüpe aktarılır. 
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3.3.1. Santrifüj Cihazı 
 

Santrifüj cihazları merkezkaç kuvveti sağlayan cihazlardır. İki tüplü mekanik 

olanlardan hız ve zaman kontrolü çok gelişmiş olanlara kadar çeşitli tipleri vardır. Elektrikli 

cihazlar bir tüplü, dört tüplü, sekiz tüplü vb. kapasitelerde olabilir. Cihaz tüp yuvaları ile 

çöktürme işleminde kullanılan santrifüj tüpü çapları birbirine uygun olmalıdır. Cihazın 

sarsıntısız çalışmasını sağlamak için sarsıntısız ve düz zemine yerleştirilmesi gerekir. Bu 

şekilde denge sağlanmazsa cihaz sarsıntılı çalışır ve yuvalardaki tüpler kırılabilir. 

 

Resim 3.9: Santrifüj cihazı 

3.3.2. Santrifüjleme Yöntemin Prensibi  
 

Santrifüjlemede temel amaç; yer çekimi kuvvetini aşacak büyüklükte bir merkezkaç 

kuvvetinin uygulanması ile taneciklerin santrifüj tüpünün dibinde toplanmasını sağlamaktır. 

Santrifüj cihazı, etkin olan yer çekimi kuvvetinden çok daha büyük merkezkaç kuvvetinden 

yararlanarak çalışır. Dolayısıyla çökelek, santrifüj tüpünün dibinde sıkışmış halde toplanır ve 

üstteki sıvı kısım kolayca aktarılabilir. Böylelikle zamandan büyük tasarruf sağlanarak katı 

ve sıvı kısımlar birbirinden ayrılmış olur.  

 

Santrifüj işleminde çeşitli şekil ve ebatlarda santrifüj tüpleri kullanılır. Cam veya 

plastikten yapılmış olanları vardır. Cihazın tüp yuvaları ile santrifüj tüpü çapları birbirine 

uygun olmalıdır. Laboratuvardaki santrifüj cihazına uygun olan santrifüj tüpler seçilerek 

kullanılmalıdır. 

 

 Resim 3.10:  Santrifüj tüpleri     Resim  3.11: Pastör pipetleri  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir tayininde 

dinlendirilmiş çökeleği süzerek yıkayınız.  

 

 Kullanılan araç- gereç ve kimyasallar:  

 Dinlendirilmiş demir çökeleği 

 Huni 

 Saplı halka 

 Spor 

 Kıskaç 

 Süzgeç  kağıdı 

 Baget 

 Erlen 

 Saat camı  

 Piset  

 % 1’lik NH₄NO₃ (amonyum nitrat) çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Basit süzme düzeneğini kurunuz.  

 

 

 

 

 Kullanacağınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz.  

 Düzeneği sağlam bir zemine dikkatli bir 

şekilde kurunuz.  

 

 Çökeleği su banyosundan alarak berrak 

kısmı süzünüz.  

 Süzgeç kâğıdını 2/3’ünden fazla çözelti 

ile doldurmayınız. 

 Önce üstteki berrak kısmı aktarınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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 Çökelek üzerine 20-25 ml yıkama suyu 

ilave ederek birkaç dakika bekleyiniz.  

 

 
 Yıkama suyu olarak sıcak su veya % 

1’lik NH₄NO₃ çözeltisi kullanınız.  

 Fazla yıkama suyu eklemekten 

kaçınınız.  

 

 Önce berrak kısmı daha sonra çökeleği 

huniye aktararak süzünüz.  

 

 
 Önce sıvı kısmı aktarmayı unutmayınız.  

 Çökeleği süzgeç kâğıdına aktarırken 

baget kullanınız.  

 Çöktürme beherinde kalan çökelekleri 

bir piset yardımıyla yıkayarak alınız.  

 

 Süzgeç kâğıdındaki çökelek üzerine 

%1’lik NH₄NO₃ çözeltisi ilave ederek 

yıkayınız.  

 

 
 Baget kullanınız.  

 Yıkamayı kurallarına göre yapınız.  
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 Yıkama işlemini 4 – 5 kez (yıkama suyu 

klorür tepkimesi vermeyinceye kadar) 

tekrarlayınız.  

 

 Her yıkamada 2-3 ml yıkama suyu 

kullanınız.  

 Yıkamaya, yıkama suyu klorür 

tepkimesi vermeyinceye kadar devam 

ediniz.  

 Kontrolü son yıkama suyunda yapmayı 

unutmayınız.  

 Üzerinde çökelek bulunan süzgeç kağıdını 

bir saat camı üzerine alınız. 

 

 Çökelek kaybına neden olabilecek 

hareketlerden kaçınınız. 

 Üzerinde bir işlem yapılacaksa süzüntüyü 

bir kaba alınız. 

 Üzerinde bir işlem yapılmayacaksa 

süzüntüyü atık kabına atınız. 

 Sonuçları ve gözlemlerinizi rapor ediniz. 
 Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren 

bir deney raporu hazırlayınız. 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak santrifüj kullanarak çökeleği 

süzüntüden ayırınız.  

 

 Kullanılan araç-gereç ve kimyasallar:  

 Tebeşir tozu- su karışımı 

 Santrifüj 

 Santrifüj tüpü 

 Damlalık 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Santrifüj cihazının fişini takınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalışınız. 

 Kullanılacak malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Cihaz kapağını açınız. 

 

 Santrifüj işlemi sırasında kırık ve 

çatlak  tüpler kullanmayınız, 

 Santrifüj tüplerini cihaza karşılıklı 

yerleştiriniz, 

 Tüplerin aynı miktarda doldurunuz. 

 Eşit sayıda tüpü karşılıklı olarak 

yerleştiriniz. 

 

 Tek numune ile çalışıyorsanız 

santrifüjlenecek karışım miktarı kadar 

başka bir tüpe su koyup santrifüj 

cihazında tüpü yerleştirdiğiniz 

yuvanın karşısındaki yuvaya koyunuz. 

 Kapağı kapatınız ve zaman ayarını yapınız. 
 Cihazın kapağı açık iken kesinlikle 

çalıştırmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Hız düğmesini yavaş yavaş çevirerek, 

istenen hız konumuna getiriniz. 

 

 
 Çöktüreceğiniz maddeye uygun devir 

ve süreyi seçiniz.  

 

 Açma düğmesini I konumuna getiriniz. 

 

 Elektrikli bir cihazla çalıştığınızı 

unutmayınız, dikkatli çalışınız. 

 Güç düğmesini açınız. 
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 Santrifüjleme işlemi sona erince, açma 

kapama düğmesinden kapatınız.  

 

 

 

 Hız ayarını başlangıç konumuna 

 getiriniz, açma – kapama düğmesini 

kapatınız ve cihazın fişini çekiniz. 

. 

 Cihazın durmasını bekleyip, sonra santrifüj 

tüpünü cihazdan alınız. 

 

 Cihaz durmadan kapağı açmayınız. 

Döner başlığı elle durdurmayınız. 

Dönme durduktan sonra tüpleri dışarı 

alınız. 

 Tüpün üstündeki berrak sıvıyı temiz bir 

damlalıkla alınız, bir başka tüpe aktarınız. 

 

 Dekantasyon işlemini dikkatlice 

uygulayınız. 

 Cihazı kapalı ve kullanıma hazır 

olarak halde bırakınız. 

. 

 Araç-gereç ve cihazlarınızı temizleyiniz. 
 Kullanılan araç-gereç ve cihazınızı 

dikkatlice temizleyip yerine kaldırınız 

 Sonuçlarınızı ve gözlemlerinizi rapor ediniz. 
 Amacınızı, işlem basamaklarını ve 

sonucu içeren bir rapor hazırlayınız. 

  



 

46 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi süzme düzeneğinde bulunmaz?  

A) Ayırma hunisi 

B) Spor  

C) Beher 

D) Süzgeç kâğıdı 

E) Halka 

 

2. Hızlı bir süzme işlemi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

A) Uzun boyunlu huniler kullanılmalıdır.   

B) Huni boynu sıvı ile dolu olmalıdır. 

C) Huni ile süzgeç kâğıdı arasında hava boşluğu kalmamalıdır. 

D) Huni boynu toplama kabının kenarına temas etmemelidir. 

E) Önce sıvı kısım huniye aktarılarak süzme işlemine başlanmalıdır. 

 

3. Süzme ile karışımları ayırma tekniği maddelerin hangi özelliğine dayanır? 

A) Kaynama Noktası 

B) Erime Noktası 

C) Çözünürlük  

D)İletkenlik 

E) Yoğunluk 

 

4. Aşağıdaki durumların hangisinde santrifüj cihazı sarsıntılı çalışır?  

A) Karşılıklı ve dengeli dört tüp varsa  

B) Cihaz düz bir zemindeyse  

C) Karşılıklı ve dengeli iki tüp varsa  

D) Cihaz engebeli ve dengesiz bir zemindeyse 

 

5. Süzme işleminden sonra aşağıdaki işlemlerden hangisi hemen yapılmalıdır?  

A) Yakma 

B) Kontrol deneyi 

C)Durultma 

D) Yıkama 

E) Dinlendirme 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız  

 

6. Katı kısım iyice çöktükten sonra, üstteki sıvı kısmın aktarma sureti ile ayrılmasına 

………………………. adı verilir. 

 

7. Süzme işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan biri ……….………süzme , diğeri 

ise …………………… süzmedir. 

 

8. Süzme yapılırken huni ile süzgeç kağıdının arasında …………      ………. kalmaması 

için pisetle su püskürtülerek süzgeç kağıdı ıslatılır. 

 

9. Süzme işlemlerinde kullanılan özel kağıtlara ………..……     ……………. denir. 

 

10. Çökeleğin yüzeyinde adsorblanan yabancı iyonları ve ana çözeltiyi uzaklaştırmak 

amacıyla yapılan işleme ……………………. denir. 

 

11. Süzme işlemini hızlandırmak üzere veya zor süzülen sıvıların süzülmesi işlemlerinde 

........................ süzme uygulanır.  

 

12. Süzgeç  kağıtları saf ............................. imal edilmiş olup yandıklarında kül 

bırakmazlar. 

 

13. Santrifüj işleminde tüpler her zaman ……………… ve …………… sayıda olmalıdır.  

 

14. Santrifüj cihazında denge sağlanmazsa cihaz ……………………..  çalışır.  

 

15. Nuçe erleni ……..……..… süzme işleminde kullanılır. 

 

16. Santrifüj ile ayırmada …………………………. kuvvetinin etkisinden yararlanılır. 

 

17. Vakumda süzme işleminde vakum oluşturmak için ……………………….  veya  

…………………………….. kullanılır. 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

18. (    ) Santrifüj cihazında her zaman tek tüp kullanılır.  

 

19. (    ) Cihazın tüp yuvaları ile çöktürme işleminde kullanılan santrifüj tüpü çapları  

birbirine uygun olmalıdır.  

 

20. (    ) Çökelek çok azsa ve tüp dibine yapışık değilse çözelti bir damlalıkla alınır.  

 

21. (    ) Santrifüj cihazında döner başlık santrifüjleme işlemi bittiğinde elle durdurulur.  

 

22. (    ) Süzme işlemlerinde süzgeç kâğıtları ve sinterleştirilmiş cam süzgeçler kullanılır. 

 

23. (    ) Kaba süzme işlemlerinde kantitatif süzgeç kâğıtları kullanılır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tebeşir tozu – su karışımını santrifüj kullanarak birbirinden ayırınız. Deney 

raporunuzu yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı 

“Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız.  

 

 Malzemeler:  

 Tebeşir tozu- su karışımı 

 Santrifüj 

 Santrifüj tüpü 

 Damlalık 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Tebeşir tozu – su karışımı hazırlayıp santrifüj tüpüne koydunuz mu?   

6. Santrifüj cihazının fişini taktınız mı?   

7. Santrifüj tüpünün kapağını açıp santrifüj tüplerini karşılıklı olarak 

yuvalarına yerleştirdiniz mi? 

  

8. Santrifüj cihazının kapağını kapattınız mı?   

9. Santrifüj cihazının zaman ve hız ayarını yaptınız mı?   

10. Açma kapama düğmesini açıp santrifüjü çalıştırdınız mı?   

11. Süre sonunda santrifüjü kapattınız mı?   

12. Santrifüjleme işlem sona erince, açma kapama düğmesi kapattınız mı?    

13. Cihazın durmasını bekleyip, sonra santrifüj tüpünü  cihazdan 

çıkardınız mı? 

  

14. Tüpün üstündeki berrak sıvıyı temiz bir damlalıkla alıp, bir başka tüpe 

aktardınız mı? 

  

15. Tüpteki tebeşir tozunu sertleşmiş halde gözlemlediniz mi?   

16. Cihazı kapalı ve kullanıma hazır olarak halde bırakınız.   

17. Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren bir deney raporu hazırlayınız.   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ -4 
 

 

Tekniğine uygun olarak buharlaştırma ve kurutma işlemini yaparak, araç gereç ve 

maddeyi sabit tartıma getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çökeleği kurutma amacını araştırınız.  

 Etüvler ile ilgili araştırmalar yapınız. 

 Desikatör ve kullanım amaçları hakkında bilgi toplayınız.  

  

4. KURUTMA VE BUHARLAŞTIRMA 
 

Öğrenme faaliyeti-3 ’te gravimetrik analizlerde dekantasyon ve süzme işlemi 

sonucunda çökeleği ana çözeltiden nasıl ayırdığımızı öğrenmiştik. Gravimetrik analizin bir 

sonraki aşaması bu çökeleği kurutma işlemidir. 

 

4.1. Kurutma 
 

Birçok madde gerek yüzeylerinde tutunmuş olarak gerekse moleküle bağlı olarak su 

içerir. Bu suyun miktarı sabit olmayıp günlük şartlara göre değişir. Bu nedenle birçok 

maddeyi analize başlamadan önce kurutarak suyunu uzaklaştırmak ve sabit ağırlığa getirmek 

gerekir. 
 

Gravimetrik analizlerde süzülüp yıkanan çökelek, ıslak olduğundan hemen tartılamaz. 

Tartılabilmesi için önce kurutulmalıdır.  

 

 Çökelekte (maddelerde) su, birçok şekilde bulunur. Bunlar;  

 

 Serbest su (nem olarak da bilinir) 

 Çökelek yüzeyine tutunmuş su   

 Çökelek aralarına hapsedilmiş su    

 Kimyasal yapının içinde olan kristal suyu  

 

Bunlardan ilki yani nem şeklinde bulunan su, 100 °C dolayında ısıtma ile veya bu 

sıcaklığın çökeleğe zarar vermesi halinde aseton, alkol veya eter gibi uçucu bir organik 

bileşik ile yıkanması ile giderilebilir. Bu işleme, yani serbest halde bulunan ve nem adı 

verilen suyun giderilmesi işlemine kurutma denir. 
 

  

ARAŞTIRMA 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -4 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1.1. Kurutmanın Amacı  
 

Kurutma işleminde amaç, çökelekte nem olarak bulunan suyun uzaklaştırılmasıdır.  

 

Çökelekte kristal suyu veya bileşik formülü içerisindeki su şeklinde bulunan sular, 

kurutma işlemi ile uzaklaştırılamaz. Bu sular, istenirse kül etme aşamasında uzaklaştırılır. 

Örneğin, kalsiyum tayininde çökelek CaC₂O₄.2H₂O’dur. Çökelek, CaC₂O₄.2H₂O olarak 

tartılmak istenirse sadece kurutulur. CaC₂O₄ şeklinde yani kristal suyu uçurulduktan sonra 

tartılmak istenirse 370 °C’de kül edilmesi gerekir. 

 

Gravimetrik analizde süzme işlemi süzgeç kâğıdı kullanılarak yapılıyorsa süzgeç 

kağıdı içindeki çökeleğin, yakılmadan (kül etme) önce kurutulması gerekir. Yüksek 

sıcaklıktaki yakma işlemine hemen geçilecek olursa yakma sırasında süzgeç kâğıdı 

parçalanır ve etrafa çökelek sıçrayabilir.  

 

4.1.1.1. Bek Alevinde Kurutma 

 

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra huni içindeki nemli süzgeç kağıdı, çözelti 

değmemiş olan üst noktasından tırnak ucu ile yukarıya çekilir. Huni dışına çıkarılan süzgeç 

kâğıdının dışından tutularak ağız kısmı dıştan içe katlanır ve kapatılır. Bunu takiben, sabit 

tartıma getirilmiş bir porselen krozeye yerleştirilir. Kroze içeriğinin kurutulması bek 

üzerinde yapılacaksa saç ayağındaki kil üçgene kroze eğik olarak yerleştirilir. Tam altına 

gelecek şekilde bek yerleştirilir ve çok düşük bir alevde yakılır. Kroze içindeki süzgeç kâğıdı 

ve çökelek, yakılmadan düşük alevde kurutulur. Süzgeç kâğıdı alev almamalıdır. Alev alırsa 

üstüne bir saat camı kapatılarak söndürülmelidir. Ayrıca kroze, hızlı buharlaşmadan dolayı 

çatlamamalıdır. 

 

Resim 4.1: Bek alevinde kurutma 

 

4.1.1.2. Etüvde Kurutma 

 

Kurutma işlemi bir etüvde yapılırsa daha emniyetli olur. Kroze önce 60 °C’nin altında 

bir süre etüvde tutulur. Takiben etüv sıcaklığı kademeli olarak artırılarak 100 °C’ye kadar 

yükseltilir. Genellikle kurutma işlemi 110 – 115 °C’de gerçekleştirilir. 
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Resim 4.2: Etüvde kurutma 

 

Cam kroze içindeki bir çökeleğin kurutulması ve sabit tartıma getirilmesi de mutlaka 

etüv içinde yapılır. Henüz nemli olan cam kroze ve içeriği tamamen soğuk etüve konur ve 

etüvün sıcaklık ayar düğmesi, çökeleğin sabit tartıma geleceği sıcaklık derecesine ayarlanır. 

 

Etüv 100 °C’nin üzerinde bir sıcaklık derecesindeyse etüv kapağı açılarak sıcaklık 

derecesinin 50 °C’nin altına düşmesi sağlanır ve kroze konularak etüv tekrar çalıştırılır. Bu 

şartlarda etüvde kroze bir süre bekletildikten sonra etüv, çökeleğin sabit tartıma geleceği 

sıcaklık derecesine ayarlanır. Bu sıcaklıkta, belirtilen sürede bekletilerek çökelek sabit 

tartıma getirilir.  

 

Kurutma işlemi, yakma öncesinde filtre kağıdının kurutulması amacıyla yapılmışsa 

kurutma tamamlandıktan sonra kroze etüvden alınır ve bir sonraki işlem basamağına yani 

yakmaya geçilir. Fakat kurutma, nemi uzaklaştırıp sabit tartıma getirmek ve madde miktarını 

tespit etmek amacıyla yapılmışsa kurutma tamamlandıktan sonra kroze, bir maşa yardımıyla 

tutularak desikatöre alınır. Burada oda sıcaklığına kadar soğuması beklendikten sonra tartılır 

ve gerekli hesaplamalar yapılır.  

 

Kurutma işleminden sonra tartım yapılıncaya kadar kroze elle değil mutlaka maşa 

yardımıyla tutulmalıdır. 

 

4.1.2. Kurutmada Kullanılan Araç Gereçler 
 

Kurutarak sabit tartıma getirmede kullanılan başlıca araç gereçler; krozeler, maşa, etüv 

ve desikatörlerdir.  

 

 Krozeler  

 

Krozeler, elde edilen çökeleği kurutmak, kızdırmak veya süzgeç kağıdını yakmak için 

kullanılan porselen veya metallerden yapılmış deney malzemeleridir.  

 

 Porselen krozeler: Porselenden yapılmış olup yüksek sıcaklığa dayanıklı 

krozelerdir. Değişik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı olanları da 

vardır. 1400 – 1500 °C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.  
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Resim 4.3: Muhtelif büyüklükte porselen krozeler 

 Nikel krozeler: Nikel elementinden yapılmış, yüksek sıcaklığa dayanıklı 

krozelerdir. Değişik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı olanları da 

vardır.  

 

 Platin krozeler: Platin elementinden yapılmış, yüksek sıcaklığa 

dayanıklı krozelerdir. Değişik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı 

olanları da vardır.  

 

 Desikatörler 

 

Desikatörler, kurutulmuş madde ve malzemelerin kuruluğunu muhafaza etmek 

amacıyla kullanılan cam malzemelerdir. 
 

Desikatörler, alt kısmına nem çekici bir maddenin konulduğu, ortada delikli porselen 

tabladan ve üstte kapaktan oluşan cam kaplardır. Kurutulan veya kül edilen maddelerin 

soğutulması sırasında tekrar nem almasını önlemek amacıyla kullanılır. Kapak gövdeye 

rodajlı, düzgün bir yüzeyle temas eder. Hava geçişini önlemek için kapak kenarları 

vazelinlenir.  

 

Resim 4.4:  Desikatörler 

 

Bazı desikatörlerin kapağında ise havayı boşaltmaya yarayan musluklu bir cam boru 

vardır. Bu tip desikatörlere vakumlu desikatör denir.  

 

Kapağın açılıp kapanması sırasında içeriye dolan havanın kurutulmasını ve çökeleğin 

nem kapmasını engellemek amacıyla desikatörün taban kısmına nem çekici madde konur. 

Desikatörlerde nem çekici madde olarak genellikle kalsiyum klorür (CaCl₂), silikajel ve 

sodyum hidroksit kullanılır. 
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 Etüvler  

 

Etüvler; nem tayini, kimyasal maddelerin kurutulması, laboratuvar malzemelerinin 

kurutulması, numunelerin sabit ağırlığa getirilmesi, kuru havalı sterilizasyon gibi birçok 

ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılan elektrikli laboratuvar cihazlarıdır. Kurutma 

dolapları veya kuru hava sterilizatörleri olarak da adlandırılır. 

 

Etüvler; değişik şekil ve büyüklüklerdedir. Çoğunlukla iki veya daha fazla sayıda raf 

bulunur. Raflar, hava sirkülasyonunun engellenmemesi amacıyla delikli, ayarlanabilir veya 

sabittir. Analog veya dijital göstergeli farklı çeşitleri vardır. Günümüzde çoğunlukla dijital 

göstergeli, zaman ve sıcaklık ayarlarının tek veya kademeli programlanabildiği 

(mikroişlemcili) ve sıcaklık salınımlarının en aza indirildiği kontrol ünitelerine sahip çeşitleri 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.5:  Etüv 

Etüvler, farklı çalışma sıcaklıklarına sahip olmakla beraber çoğunlukla ortam 

sıcaklığının 5 °C’den 250 °C sıcaklığa kadar ısıtma yapabilir. Kurutulacak materyal, raflara 

yerleştirilip kapak kapatıldıktan sonra cihaz çalıştırılır. İstenilen çalışma sıcaklığı ve süresine 

ayarlanır ve sıcak hava sirkülasyonu ile kurutma sağlanır. 

 

4.1.3. Sabit Tartıma Getirme  
 

Krozelerin analize başlamadan önce net ve değişmeyen tartımlarının (sabit tartım) 

bilinmesi gerekir. Bunun için krozeler sabit tartıma getirilir.  

 

Sabit tartıma getirme, krozelerin kullanılacakları sıcaklık derecesinde yapılır. Örneğin, 

demir tayininde kullanılacak olan bir porselen krozenin 700 °C’de; kurşun tayininde 

kullanılacak olan bir cam krozenin 1100-1200 °C’de sabit tartıma getirilmesi gerekir. 

  

Sabit tartıma getirme işleminde, sabit tartıma getirilecek kroze, kurutma veya kızdırma 

sıcaklığında ısıtılır. Daha sonra kroze, kroze maşası yardımıyla desikatöre alınarak soğutulur 

ve analitik terazide tartılır. Bu işlem, bir kez daha tekrarlanır. Son iki tartım arasındaki fark 

0,0001 gramı ( 0.1 mg) geçmiyorsa krozenin sabit tartıma geldiği kabul edilir. Aksi halde 

işlem tekrarlanır. 
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4.2. Buharlaştırma  
 

Analizlerin en önemli aşamalarından biri de buharlaştırmadır. Buharlaştırma işlemi iki 

amaçla yapılır. Bunlar:  

 

 Çözeltiyi deriştirmek 

 İçindeki çözücüyü kısmen veya tamamen uzaklaştırmak 

 

Buharlaştırma su veya kum banyosunda 80-90 ºC arasında yapılır. Çözeltinin ağzı aksi 

belirtilmedikçe bir saat camı ile kapatılır. Buharlaştırılacak madde su ise doğrudan bek 

alevinde ve ağzı açık olarak buharlaştırılır. Atmosferik şartlar (toz v.b.) engel değilse 

çözeltinin ağzı açık bırakılabilir. Aksi halde bir saat camı ile buharlaşmayı engellemeyecek 

şekilde kapatılır.  

 

Sıvılar genellikle porselen kapsüllerde buharlaştırılır. Bunun sebebi porselen 

kapsüllerde yapılan buharlaştırma işleminin daha çabuk olmasıdır. Buharlaştırma yapılırken 

kabın üzerine uygun çaplı bir saat camı konularak sıçrama ya da dışarıdan yabancı madde 

girme olasılığı engellenmiş olur. Saat camı sıçrayan maddeyi tutarak yeniden kaba 

alınmasını sağlar. Sıçramanın azalması için yüksek ısıdan kaçınılmalı ve sıvı devamlı 

karıştırılmalıdır. Çözeltinin suyu tamamen buharlaştırılacaksa işlemin sonuna doğru düşük 

ısıda çalışılmalıdır. 

 

Resim 4.6: Su banyosunda buharlaştırma 

 

4.2.1. Buharlaştırma İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Buharlaştırılacak çözelti asit gibi buharları zehirli bir madde ise işlem özel bir 

kabinde (çeker ocak içinde) ve aspiratör altında yapılmalıdır. 

 Kolay alev alan organik çözücüler (alkol, eter, kloroform, hegzan v.b.) mutlaka 

su banyosunda buharlaştırılmalı, doğrudan bek alevinde kesinlikle 

buharlaştırılmamalıdır. 
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 Buharlaştırma sırasında mutlaka başında beklenmeli, işlemin sonlarına doğru 

sıçramalar veya istenmeyen gaz çıkışları olabilir. Bu durumda ısıtmaya son 

verilmelidir. 

 Özellikle kuruluğa kadar buharlaştırma işleminde sıçramalar başlamadan ve 

iyice kurumaya gelmeden ısıtma işlemine son verilmelidir. Aksi takdirde 

buharlaştırma kabı çatlayabilir veya kırılabilir. Ayrıca maddenin kimyasal 

yapısı yüksek sıcaklıktan dolayı bozunabilir.  

 Buharlaşma işlemi tercihen bir çeker ocak içinde, kum veya su banyosu 

üzerinde yürütülmelidir. 

 

 

Resim 4.7: Porselen kapsül  Resim 4.8: Saat camı 

 

Resim 4.9: Su banyoları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir 

tayini için yıkanmış çökeleği etüvde kurutunuz.  

 

 Kullanılan araç gereçler:  

 Etüv 

 Porselen kroze 

 Kül fırını 

 Desikatör 

 Hassas terazi 

 Kroze maşası 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz.   

 Çalışma ortamınızı ve araç gereçleri 

hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz.  

 Krozeyi sabit tartıma getiriniz.  

 

 Krozeyi çökeleğin sabit tartıma 

getirileceği sıcaklıkta sabit tartıma 

getirmeyi unutmayınız.  

 Tartım kurallarına uyunuz 

 Süzgeç kağıdını dikkatlice katlayınız.  

 

 Süzgeç kâğıdının yırtılmamasına dikkat 

ediniz.  

 Madde (çökelek) kaybı olmamasına 

dikkat ediniz.  

 

 Süzgeç kağıdını krozeye yerleştiriniz.  

 Süzgeç kağıdının yırtılmamasına dikkat 

ediniz.  

 Filtre kağıdını sivri ucu yukarıda kalacak 

şekilde yerleştiriniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Krozeyi etüve yerleştirerek 110-115 °C’de 

1 saat kurutunuz.  

 

 

 Etüv sıcaklığını kademeli olarak 

artırınız.  

 Kurutma sıcaklığını ve süreyi doğru 

ayarlayınız.  

 

 Sonuçları rapor ediniz. 
 Amacınızı, işlem basamaklarını ve 

sonucu içeren bir rapor hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Çökelekte serbest nem adı verilen suyun giderilmesi işlemine ........................ denir.  

 

2. Süzgeç kâğıdı kurutulmadan yakma işlemine hemen geçilecek olursa yakma sırasında 

süzgeç kâğıdı parçalanarak .................................. kaybı olabilir.  

 

3. Kurutma işleminde amaç; çökelekte ………………………………………………… 

uzaklaştırılmasıdır.  

 

4. Desikatörün taban kısmına………………    …………… madde konur.  

 

5. Desikatörlerde nem çekici madde olarak genellikle kalsiyum klorür (CaCl₂), sodyum 

hidroksit ve ........................... kullanılır.  

 

6. Cam kroze içindeki bir çökeleğin kurutulması ve sabit tartıma getirilmesi mutlaka 
................  içinde yapılır.  

7. Sıcak krozeler pens veya kroze maşası yardımıyla ..….............….. konularak soğutulur  

ve analitik terazide tartılır.  

 

8. Son iki tartım arasındaki fark ……………………….. geçmiyorsa krozenin sabit 

tartıma geldiği kabul edilir. 

 

9. Buharlaştırma su veya kum banyosunda ………………. ºC arasında yapılır.  
 

10. Buharlaştırılacak madde su ise doğrudan …………………………. ve ağzı açık olarak 

buharlaştırılır.  
 

11. Buharlaştırılacak çözelti asit gibi buharları zehirli bir madde ise işlem 

………………….………..  ve  ……………….…. altında yapılmalıdır.  
 

12. Kolay alev alan organik çözücüler mutlaka ………………………… buharlaştırılmalı, 

doğrudan ……………………….. kesinlikle buharlaştırılmamalıdır. 

 

13. Buharlaştırma işleminin amacı; çözeltiyi …….………… veya ………………..  

kısmen veya tamamen uzaklaştırmaktır. 

 

14. Bek üzerinde kurutmada, saç ayağındaki kil üçgene kroze …………… olarak 

yerleştirilir. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERL 
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15. Genellikle etüvde  kurutma işlemi …………… °C de gerçekleştirilir. 

 

16. Buharlaşma işlemi  tercihen bir çeker ocak  içinde …….…….. veya 

………………………… üzerinde yürütülmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Gravimetrik demir tayini için yıkanmış çökeleği etüvde kurutunuz. Deney raporunuzu 

yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan 

soruları öğretmeninize danışınız.  

 

 Malzemeler:  

 Etüv 

 Porselen kroze 

 Kül fırını 

 Desikatör 

 Hassas terazi 

 Kroze maşası 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Krozeyi sabit tartıma getiriniz.    

6. Tartım kurallarına uydunuz mu?   

7. Süzgeç kağıdını dikkatlice katlayıp krozeye koydunuz mu?    

8. Süzgeç kâğıdını sivri ucu yukarıda kalacak şekilde mi katladınız?    

9. Krozeyi etüve yerleştirerek 110-115 °C’de 1 saat kuruttunuz mu?    

10. Etüv sıcaklığını kademeli olarak arttırdınız mı?    

11. Kurutma sıcaklığını ve süreyi doğru ayarladınız mı?   

12. Araç ve gereçleri temizleyip yerlerine kaldırdınız mı?   

13. Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren bir deney raporu hazırlayınız.   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ -5 
 

 

 

 

Örneği tekniğine uygun olarak yakabilirsiniz, kül haline getirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 Çökeleği yakma amacını araştırınız.  

 Süzgeç kâğıdının alevli yanmasının sakıncalarını araştırınız.  

 Kül etme işlemi hakkında araştırma yapınız.  

 Kül etme işleminde yapılabilecek hatalar hakkında bilgi toplayınız.  

 

5. YAKMA VE KÜL ETME 
 

Öğrenme faaliyeti-4 ’te gravimetrik analizlerde kurutma işlemi sonucunda çökeleği 

nasıl kurutacağımızı öğrenmiştik. Gravimetrik analizin bir sonraki aşaması bu çökeleği 

yakma işlemidir. 

 

5.1. Yakma 
 

Süzme ve yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çökelek, süzgeç kağıdı ile birlikte 

nemli iken önceden sabit tartıma getirilen porselen krozeye aktarılır ve yakılır. Yakma işlemi  

kuruyan çökeleği süzgeç kağıdından kurtarmak amacı ile  yapılır. 

  

Süzgeç kağıdı saf selülozdan yapılmış olup yüksek miktarda karbon (C) içerir. 

Karbon, yüksek sıcaklıkta indirgen özelliğe sahiptir. Karbon, bu özelliğinden dolayı bazı 

maddeleri indirgeyerek hatalı sonuçlar bulunmasına sebep olur. Yakma işlemi düşük 

sıcaklıkta gerçekleştirildiğinden karbonun indirgen özelliği engellenmiş olur. 

 

5.1.1. Yakma İşlemin Yapılışı 
 

 Huniye yapışık olarak duran süzgeç kâğıdının bir kenarı, yırtılmadan tel maşa 

veya spatül yardımıyla kaldırılır. Süzgeç kâğıdının üst kısmı çökeleğe doğru 

kıvrılır. Süzgeç kâğıdı bu şekli ile ters çevrilerek daha önce sabit tartıma 

getirilmiş darası bilinen bir krozeye yerleştirilir. 

 Halkaya tutturulmuş kil üçgen üzerine kroze eğik bir şekilde yerleştirilir. Bu 

işlem üçayak üzerine yerleştirilmiş kafesli tel ile de yapılabilir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ -5 
 

ÖĞRENME FAALİY 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 
 

ÖĞRENME K 

ARAŞTIRMA 

 
 

ARA 
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 Kroze önce düşük bek alevinde yavaş yavaş ısıtılır ve kurutulur. Alevin 

krozenin dibine gelmesine dikkat edilmelidir.  

 Süzgeç kâğıdının yavaş yavaş siyahlaştığı görülür. Bu şekilde kâğıdın tamamı 

yanıncaya kadar alev yükseltilmez. 

 Yanma tamamlandıktan sonra (duman çıkışı bittikten sonra) alev yükseltilip 

tamamen kül olması ve çökelekte bulunan suyun uzaklaştırılması sağlanır.  

 Yakma sırasında kağıdın alev almamasına dikkat edilmelidir. Kâğıt alev alırsa, 

hemen saat camı ile krozenin ağzı kapatılmalıdır. 

 Yakma işleminden sonra çökeleğin kızdırılması (kül edilmesi) gerekiyorsa bu 

işlem, istenen kızdırma sıcaklığına göre kül fırınlarında yapılır.  

 

 

(a) Süzgeç kağıdının kıvrılması  (b) Krozeye yerleştirme 

(c) Yakma düzeneği   (d) Önce düşük alevde yakma 

(e) Kağıt alev alırsa saat camı ile kapatma (f) Kağıt kül oluncaya kadar yakma işlemi 

Resim 5.1:Yakma işlemi 

5.2. Kül Etme 
 

Çökeleği, bu aşamaya kadar gelmiş olan yabancı maddelerden kurtarmak ve sabit bir 

bileşime dönüştürmek amacıyla kül etme (kızdırma)  işlemi yapılır.  

 

Çoğu maddeleri, çöktürüldükleri bileşimde sabit tartıma getirmek mümkün değildir. 

Bu tür maddeler, yüksek sıcaklık derecelerinde fırında kızdırılarak belirli bir bileşimde sabit 

tartıma getirilir. Örneğin gravimetrik demir (Fe) tayininde çöktürülen madde, demir III 

hidroksit [Fe(OH)₃] iken kül etme aşamasında su kaybederek demir III oksite (Fe₂O₃) 

dönüşür ve demir III oksit (Fe₂O₃) şeklinde tartılır. Yakma işlemi tamamlandıktan sonra 

çökelek kül edilir. Bu işlem kül fırınlarında yapılır.  
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5.2.1. Kül Etme İşleminin Yapılışı 
  

Yakılacak numune önceden sabit tartıma getirilip darası belirlenmiş porselen veya 

metal krozelere konur. Kül fırınının içine yerleştirilir. Fırın, kül etme sıcaklığına ayarlanır ve 

ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra krozeler belirtilen süre kadar içeride kalarak çökeleğin 

sabit bir bileşime gelmesi sağlanır. Yakma işlemi tamamlandıktan sonra numune hemen 

çıkarılmamalı, sıcaklığın yaklaşık 100 ºC’ye düşmesi beklenmelidir. Yakma kapları maşa 

yardımıyla alınarak desikatöre aktarılır, soğutulur ve tartılır. Kroze içindeki madde ile 

birlikte tekrar ısıtılır ve tartılır. İki tartım arasındaki fark 0,0001 gramı geçmezse ağırlığın 

sabit olduğu kabul edilir. Aksi halde kızdırma ve tartma işlemi tekrarlanır. 

 

Çökeleğin türüne göre kül fırınının sıcaklık ayarlanır. Örneğin, BaSO₄ çökeleği kül 

fırınında 800 ºC’de 1 saat kül edilir (kızdırılır). 

 

(a) Krozeyi alev fırınına koyma  

(b) Çökeleğin türüne göre istenilen sıcaklıkta kızdırma işlemi  

Resim 5.2: Kül etme işlemi 

5.2.2. Kül Etme İşleminde Sıcaklık ve Sürenin Önemi 
 

Kül etme; kül fırınında her madde için deneylerle belirlenen sıcaklık ve süre içerisinde 

yapılmalıdır. Aksi halde analiz hatalarına sebep olabilir. Belirtilen sıcaklığın ve sürenin 

üzerinde yapılan kül etme işlemlerinde çökelek parçalanarak başka bir maddeye dönüşebilir 

veya uçucu hale dönüşerek ortamdan uzaklaşabilir. 

 

Örneğin; Fe(OH)₃, 900 °C’de bir saat süre ile kül edilir. Sıcaklık 1000 °C’nin üzerine 

çıktığında örnekte bulunan Demir (Fe), ortamda başlangıçtan beri var olan Klorür (Cl) iyonu 

ile uçucu Demir III klorür (FeCl₃) bileşiğine dönüşerek ortamdan uzaklaşır. Bu da bir miktar 

Demirin (Fe) kaybolmasına neden olur. 

 

Sonuç olarak gereğinden az madde tartımı bulunacağından analiz hatasına yol açar. 

Bazı çökeleklerin kül edilme sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Numune  Kül Etmeden Önceki 

Çökelek  

Kül Etmeden Sonraki 

Çökelek  

Kül Etme 

Sıcaklığı  

Klorür  AgCl  AgCl  170 °C (Etüv)  

Nikel  Nikel dimetilglioksim  Nikel dimetilglioksim  130 °C (Etüv)  

Sülfat  BaSO₄  BaSO₄  900 °C  

Demir  Fe(OH)₃  Fe₂O₃  900 °C  

Alüminyum  Al(OH)₃  Al₂O₃  1000 °C  

Magnezyum  MgNH₄PO₄ Mg₂P₂O₇ 1100 °C  

Tablo 5.1: Bazı çökeleklerin kül edilme sıcaklıkları 

5.2.3. Kül Fırınları  
 

Kül fırınları, laboratuvarlarda numunenin yakılması veya gravimetrik analizlerde kül 

etme (kızdırma) işlemlerinde kullanılan cihazlardır. Kül fırınlarında fırın tipine göre 1200 

ºC’ye kadar yakma yapmak mümkündür. 

 

Kül fırınları, kurutulan ve yakılan çökeleğin saf bir madde veya sabit bir bileşime 

dönüşebilmesi için gerekli olan yüksek sıcaklığı sağlar. Elektrik ile ısıtılır. İç kısmı, ısıya 

dayanıklı seramikle yapılmıştır. Seramik kaplamanın arasına ve altına yakmayı 

gerçekleştirecek güçlü rezistanslar yerleştirilmiştir. Seramik kaplama ile dış yüzey arası 

yalıtım maddeleri ile doldurulmuştur. Günümüzde kullanılan kül fırınları; otomatik ayarlı ve 

dijital göstergelidir.  

 

 Kül fırınları kullanılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:  

 

 Kül fırınları, mutlaka çeker ocak içinde çalıştırılmalıdır.  

 Yakma kapları, fırına ısı yükselmesi olmadan önce konulmalıdır.  

 Yakma işlemi tamamlandıktan sonra numune hemen çıkarılmamalı, 

sıcaklığın yaklaşık 100 ºC’ye düşmesi beklenmelidir.  

 

 

Resim 5.3: Kül fırınları 
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5.2.4. Kül Etmede Dikkat Edilecek Hususlar 
  

Kül etme işlemi, gravimetrik analiz işlemlerinin en fazla dikkat edilmesi gereken 

aşamalarından biridir. Dikkat edilmediği durumlarda analiz hataları yapılabilir. Yapılması 

muhtemel hataların bazıları aşağıda sıralanmıştır. Bunlar: 

 

 Kül etme, kül fırınında analiz edilecek madde için deneylerle belirlenen 

sıcaklıkta yapılmalıdır.  

 Belirlenen kül etme süresi içerisinde yapılmalıdır.  

 Kül etmek için uygun kroze seçilmiş olmalıdır.  

 

NOT:  

 

Belirtilen sıcaklık altında yapıldığında ise yabancı maddeler tamamen 

uzaklaştırılamayabilir veya çökeleğin dönüşümü tam sağlanamayabilir. 

 

Belirtilen sıcaklık ve sürenin üzerinde yapılan kül etme işlemlerinde çökelek 

parçalanarak başka bir maddeye dönüşebilir veya uçucu bir bileşik haline dönüşerek 

ortamdan uzaklaşabilir. Böylece gereğinden az madde tartımı bulunacağından analiz hatasına 

neden olur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir tayini için 

kurutulmuş çökeleği yakınız ve sabit tartıma kadar kül ediniz. 

  

 Kullanılan Araç Gereçler:  

 Bunzen beki, 

 Sacayağı, 

 Kil üçgen, 

 Kroze, 

 Kül fırını, 

 Desikatör, 

 Maşa, 

 Hassas terazi, 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz.  

 Yakma düzeneği için sacayak ve kil 

üçgen hazırlayınız.  

 

 
 Uygun araç gereçleri seçiniz.  

 

 Kurutulmuş krozeyi kil üçgene 

yerleştiriniz.  

 
 Krozenin ortalı ve sağlam oturmuş 

olmasına dikkat ediniz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

68 

   

 Bunzen bekini yakınız.  

 

 

 

 Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Alevin şiddetini ayarlayınız.  

 
 Kısık aleve ayarlanmış beki gezdirerek 

krozenin her tarafının ısınmasını 

sağlayınız. 

 Bunzen bekini krozenin altına 

yerleştirerek filtre kâğıdını, alev almadan 

yakınız.  

    

 
 Krozenin homojen ısınmasını sağlayınız.  

  

 Bek alevi krozenin her tarafına temas 

edecek şekilde yerleştiriniz.  

  

 Süzgeç kâğıdı alev alırsa saat camını 

üzerine kapatarak söndürünüz.  

 

 Süzgeç kâğıdı tamamen yanınca yakma 

işlemini sonlandırınız.  

 

 Süzgeç kâğıdının tamamen yandığından 

emin olunuz.  
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 Krozeyi kül fırınına yerleştiriniz  

 Kül fırınını 900 °C sıcaklığa ayarlayınız.  

 

 
 Ayarladığınız sıcaklığı kontrol ediniz.  

 

 Çökeleği 900 °C sıcaklıkta 1 saat kül 

ediniz.  

 

 Süreyi kontrol etmeyi unutmayınız.  

 

 Krozeyi desikatöre alarak soğutunuz.  

 

 Desikatör kullanma kurallarına uyunuz. 

 

 Desikatörde soğutulan krozeyi analitik 

terazide tartınız.  

 

 Desikatör kapağını dikkatli açınız.  

 Kroze maşası kullanınız.  

 Tartım kurallarına uyunuz.  
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 Tartım sonucunu kaydediniz.  

 

 Sonucu doğru okuyunuz ve  

 0,0001 gr.hassasiyette kaydediniz.  

 

 Kül etme ve tartma işlemine sabit tartım 

elde edilinceye kadar devam ediniz.  

 

 İşlemleri yukarıdaki uyarıları dikkate 

alarak tekrarlayınız.  

 

 Analiz sonucunu hesaplayınız.  

 

 Hesaplamaları doğru yapınız.  

 

 Sonuçları rapor ediniz. 
 Amacınızı, işlem basamaklarını ve 

sonucu içeren bir rapor hazırlayınız 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Yakma sırasında krozedeki süzgeç kâğıdı yandığında krozenin üstü ……………….… 

ile kapatılır. 

2. Kuruyan çökeleği süzgeç kağıdından kurtarmak amacı ile …………….. işlemi yapılır.  

3. Sıcak krozeler pens veya kroze maşası yardımıyla ….............……….  konularak 

soğutulur ve tartılır.  

4. Çökeleği yabancı maddelerden kurtarmak ve sabit bir bileşime dönüştürmek amacıyla 

yapılan işleme ………………………….. denir.  

5. Belirtilen sıcaklık ve sürenin üzerinde yapılan kül etme işlemlerinde 

............................... kaybı oluşabilir.  

6. Kül etme işleminde sıcaklık düşük tutulursa ............................... maddeler tamamen 

uzaklaştırılamayabilir veya çökeleğin dönüşümü tam sağlanamayabilir.  

7. Kül etme işleminde çökeleğin türüne göre kül fırınının ……………………… 

ayarlanır.  

8. Kroze yandan ısıtılarak veya kil üçgen üzerine eğik yerleştirilerek yanma için gerekli     

............................ sağlanır.  

9. Kül etme, analiz edilecek madde için deneylerle belirlenen ……….......……. ve 

.................... de yapılmalıdır.  

10. Kül etme işlemi ……………………… adı verilen cihazlarda sabit tartıma gelinceye 

kadar  gerçekleştirilir. 

11. Kül etme (kızdırma) işlemi …………………………..  yapılır. 

12. Kül fırınları mutlaka …………………………….. içinde çalıştırılmalıdır. 

13. Kül fırınlarında fırın tipine göre ……………… °C ’ye kadar yakmak mümkündür. 

14. Süzgeç kâğıdının konulduğu krozenin önceden sabit tartıma getirilerek 

……………………………  bilinmesi gerekir. 

15. Yakma ve kızdırma işlemlerinde …………………… kullanılır. 

16. Yakma işlemi  ……………………….  kil üçgen üzerinde yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

ÖLÇME VE DEĞERL 
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UYGULAMALI TEST 

 

Gravimetrik demir tayini için kurutulmuş çökeleği kül fırınında yakınız. Deney 

raporunuzu yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı 

“Hayır” olan soruları öğretmeninize danışınız. 

 

 Malzemeler: 

 Etüv 

 Porselen kroze 

 Kül fırını 

 Desikatör 

 Hassas terazi 

 Kroze maşası 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Krozeyi sabit tartıma getirdiniz mi?    

2. Süzgeç kâğıdını dikkatlice katlayıp krozeye yerleştirdiniz mi?    

3. Etüvde 110 – 115 °C’de 1 saat süre ile kuruttunuz mu?    

4. Yakma düzeneği için sacayak ve kil üçgen hazırladınız mı?    

5. Krozeyi kil üçgene yerleştirdiniz mi?    

6. Bunzen bekini yaktınız mı?    

7. Kısık alevde beki gezdirerek krozenin her tarafının ısınmasını 

sağladınız mı?  

  

8. Bunzen bekini krozenin altına yerleştirdiniz mi?    

9. Süzgeç kâğıdı alev alırsa saat camını üzerine kapatarak söndürdünüz 

mü? 

  

10. Süzgeç kâğıdı tamamen yanıncaya kadar yakmaya devam ettiniz mi?    

11. Kül fırınını gerekli sıcaklığa ayarladınız mı?    

12. Uygun sıcaklıkta 1 saat bekleterek kül ettiniz mi?    

13. Krozeyi desikatöre alarak soğuttunuz mu?    

14. Hassas teraziyi tartıma hazır hâle getirdiniz mi?    

15. Soğutulan krozeyi desikatörden aldınız mı?    

16. Terazinin kefesinin ortasına koydunuz mu?    

17. Tartım sonucunu 1/10.000 hassaslığında kaydettiniz mi?    

18. Kül etme ve tartma işlemine sabit sonuç elde edilinceye kadar devam 

ettiniz mi?  

  

19. Tartımı kullanarak kül miktarını hesapladınız mı?    

20. Deney raporunuzu yazdınız mı?   
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 6 
 

 

 

 

Tekniğine uygun olarak ekstraksiyon (özütleme) işlemini yapabileceksiniz, 

istenmeyen ya da analize zarar verebilecek maddeleri ayırabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Ekstraksiyon ile ayırma yönteminin prensibini araştırınız.  

 Soxhlet cihazının çalışma prensibini araştırınız.  

 Yağlı tohumlardan yağ elde etme tekniklerini araştırınız.  

 Çevrenizde bitkisel yağ fabrikaları varsa çalışma sistemini araştırınız.  

 

6. EKSTRAKSİYON 
 

Herhangi bir karışımdan istenilen maddenin uygun bir çözücü yardımıyla çekilerek 

ayrılması işlemine ekstraksiyon (çekme) denir. Ekstraksiyon işlemi kimyada bilinenin 

aksine, bir saflaştırma değil ayırma yöntemi olarak kullanılır.   

 

Ekstraksiyon hem laboratuvar çalışmalarında hem de ilaç, petrol, kozmetik, gıda gibi 

birçok endüstriyel alanda kullanılan verimli bir ayırma işlemidir. Ayrılacak maddenin katı 

veya sıvı fazda olmasına bağlı olarak sıvı-sıvı veya katı-sıvı ekstraksiyon metotlarından biri 

uygulanır ve ayırma gerçekleştirilir.  

 

6.1. Sıvı Ekstraksiyonu 
 

Sıvı-sıvı ekstraksiyonu, homojen bir karışımdaki maddelerden birinin organik çözücü 

yardımıyla ayrılması işlemidir.  

 

Organik maddeler, genel olarak organik çözücüler ile (suya oranla) daha çok çözünür. 

Bu özelliklerinden yararlanılarak suda çözünmüş organik maddeler çekilir ve organik 

çözücüye alınır. Organik çözücü, ekstraksiyondan sonra ayırma hunisi yardımıyla çözeltiden 

ayrılır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 
 

ÖĞRENME FAALİY 
ÖĞRENME KAZANIMI 

 
 

ÖĞRENME K 

ARAŞTIRMA 

 
 

ARA 
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6.1.1. Yöntemin Prensibi  
 

Çözeltideki bir maddeyi, çözelti ile karışmayan ancak maddeyi çözen bir organik 

çözücü ile absorbe ederek ayırma esasına dayanır. Bu işlem; hem organik fazda hem de su 

fazında çözünebilen bileşiklerin, sulu fazdan organik faza aktarılması için yapılır.  

 

6.1.2. Kullanılan Araç Gereçler  
 

Sıvı ekstraksiyonu işleminde; ayırma hunisi ve çözücülerden yararlanılır. 

 

 Ayırma hunisi  

 

Ayırma hunisi sıvı ekstraksiyonlarda kullanılan araçtır. Resim 6.1’de görüldüğü gibi 

ayırma hunisinin kapakları cam veya plastik olabileceği gibi muslukları da cam veya teflon 

olabilir. Sıvı ekstraksiyon işlemleri, genellikle yuvarlak ya da oval ayırma hunisi kullanılarak 

gerçekleştirilir. Ayırma hunisinin büyüklüğü, toplam hacmin iki katı kadar olmalıdır. 

 

Resim 6.1: Ayırma hunisi 

Ayrıca, yoğunlukları farklı iki sıvının birbirlerinden ayrılması işlemlerinde de 

kullanılır.  

 

 Çözücüler  
 

Ekstraksiyon işleminde çeşitli organik çözücülerden yararlanılır. Sıvı 

ekstraksiyonunda karışımdan çekilecek maddenin cinsine göre uygun çözücünün seçilmesi 

çok önemlidir. 

 

Sıvı ekstraksiyonunda karışımdan çekilecek maddenin cinsine göre uygun çözücünün 

seçilmesi çok önemlidir. Bu çözücü;  
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 Karışımdan kolay ayrılabilmeli,  

 Zehirli atık bırakmamalı,  

 Su ile karışmamalı,  

 İstenen madde dışındaki maddeleri çözmemeli,  

 Ucuz olmalı ve kolay temin edilebilir olmalıdır.  

 

Eksraksiyon işlemi için kullanılan en uygun çözücüler; dietil eter, kloroform, benzen, 

petrol eteri, karbon tetraklorürdür. En çok tercih edileni; kaynama noktasının düşük olması 

ve kuvvetli çözücü özelliği nedeniyle dietil eterdir.  

 

6.1.3. Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonunun Yapılışı 
 

Herhangi bir “A” bileşiğinin sulu bir çözelti içinde olduğunu varsayalım. “A” 

maddesini sudan kurtarmak için; 

 

 Sulu çözelti, bir ayırma hunisine alınır.  

 Ayırma hunisine "A" maddesini çözen, ancak su ile karışmayan bir çözücü ilave 

edilir.  

 Çalkalama sırasında gaz oluşabileceği göz önüne alınarak tıpa kapanmadan, 

ayırma hunisi yavaşça çevrilerek ön karışma sağlanır.  

 Ayırma hunisi, tıpası kapatılıp tıpa çıkmayacak şekilde tutularak kuvvetlice 

çalkalanır.  

 Çalkalama esnasında musluk arada bir açılarak içeride oluşan gazın çıkması 

sağlanır.  

 Ayırma hunisi ayırma düzeneğine yerleştirilip fazların ayrılması beklenir. Şayet 

sulu çözeltiye eklenen organik çözücü sudan hafifse (eter, benzen vb.) o 

takdirde sulu faz altta kalır. Şayet organik çözücü sudan ağır ise (kloroform, 

karbon tekraklorür vb.) sulu faz üstte yer alır.  

 Ayırma hunisinin musluğu açılarak fazlar ayrı kaplara alınır.  

 

Şekil 6.1: Ayırma hunisi ile fazların ayrılması  
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Fazlar, net bir şekilde birbirinden ayrıldıktan sonra organik ve su fazlarından 

hangisinin üstte, hangisinin altta olduğundan emin olunmalıdır. Fazların özellikle birbirine 

yakın hacimde alındığı ya da organik ve inorganik maddelerin, su ve organik fazın 

yoğunluğunu değiştirdiği durumlarda bu tip karışıklıklar ortaya çıkar. Karar verilemediği 

durumlarda bir pastör pipet yardımıyla birkaç damla su ayırma hunisine ilave edilir ve hangi 

faza gittiği gözlenir.  

 

Hesaplamalar, ekstraksiyon işleminde kullanılan çözücünün tümünü bir kerede 

kullanıp tek bir ekstraksiyon yapmak yerine aynı miktar çözücüyü bölüp birkaç kez 

ekstraksiyonu tekrarlamak şeklinde yapılmalıdır.  Böylece verim artmakta, maddenin 

tamamına yakın kısmının ayrılması sağlanmaktadır. 

 

6.2. Katı Ekstraksiyonu  
 

Katı ekstraksiyonu, çok bileşenli bir katı maddenin bileşenlerinden birinin veya bir 

kısmının bir çözücü ile çözülerek ayrılmasıdır.  

 

Katı içinde bulunan maddelerden biri, bu maddeyi çözebilen bir çözücü yardımıyla 

alınır. Çözücü ve ayrılan maddeden oluşan sıvı karışım, katı maddeden ayrıldıktan sonra 

çözücünün herhangi bir yoldan uzaklaştırılması ile geride sadece ayrılan madde kalır. 

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız çay yapımı, endüstriyel boyutta ise şeker pancarından 

şeker, yağlı tohumlardan yağ elde edilmesi katı-sıvı ekstraksiyonu için verilebilecek 

örneklerdir.  

 

Katı ekstraksiyonunda; katı faza ekstrakte edilen, çözücüye ekstrakte eden, elde 

edilen sıvı karışıma ise ekstrakt adı verilir. Örneğin; çay yapımında, katı çay yaprakları 

ekstrakte edilen, su ekstrakte eden, çay ise ekstrakt olur.  

 

Katıların ekstraksiyonu genellikle uzun zaman aldığı için sürekli ekstraksiyon 

yöntemleri tercih edilir. Maddenin katı içinden diffüzlenmesi, yavaş bir işlem olduğu için 

katı örnek ince toz haline dönüştürüldükten sonra ekstrakte edilmelidir. Böylece maddenin 

çözücü ile daha fazla teması sağlanır. Her ekstraksiyon işleminden sonra çözücü fazındaki 

maddeyi ayırmak için damıtma işlemi yapılmalıdır. Böylece karışımdan ayrılan madde, 

çözücüsünden de ayrılarak saflaştırılmış olur.  

 

Katı ekstraksiyonuna etki eden faktörler 3 ana grupta toplanabilir. Bunlar:  

 

1) Çözücü ile madde teması: Katının hazırlanması; kırma, öğütme veya parçalara 

bölme olarak gerçekleştirilebilir. Çözünmesi istenen madde, katı yüzeyinde ise çözücü ile 

ekstrakte edilmesi kolaydır. Çözünmesi istenen madde, katının içinde ise katının bir ön 

işlemden geçirilerek parçacık boyutunun küçültülmesi ile katı-çözücü temas yüzeyi 

artırılarak ekstraksiyon verimi yükseltilir.   

 

2) Kullanılan çözücünün seçimi: Ekstraksiyon işlemi için seçilen çözücü, istenilen 

maddeyi çözebilen yapıda olmalıdır. Çözücü ekstrakte edilen katıdan ve çözünen maddeden 

kolayca ayrılabilme özelliğine sahip olmalıdır.   
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Ekstraksiyonda, düşük kaynama noktasına sahip çözücülerin kullanılması tercih edilir. 

Örneğin; yağ ekstraksiyonunda birçok organik madde çözücü olarak kullanılmakla beraber, 

en yaygın olarak kullanılanları çözücü hekzan ve dietil eterdir.  

 

3) Sıcaklık: Ekstraksiyon işleminde yüksek sıcaklıklarda çalışmak, çözünen maddenin 

çözücüye geçişini hızlandırır. Ekstre edilecek katının yapısına bağlı olarak sıcaklıkla 

ekstraksiyon verimi artmasına rağmen yüksek sıcaklıkta bazı bileşenlerin yapısında 

bozulmalar oluşabilir ve arzu edilmeyen bileşikler de çözünebilir.  

 

6.2.1. Yöntemin Prensibi  
 

Katı ekstraksiyonu, çok bileşenli bir katı maddenin bileşenlerinden birinin veya bir 

kısmının (bir çözücü ile) çözülerek ayrılmasıdır. Katı içinde bulunan maddelerden biri, bu 

maddeyi çözebilen bir çözücü yardımıyla alınır. Çözücü ve ayrılan maddeden oluşan sıvı 

karışım, katı maddeden ayrıldıktan sonra çözücünün herhangi bir yoldan uzaklaştırılması ile 

geride sadece ayrılan madde kalır. 

 

Şekil 6.2: Soxhlet düzeneği 

6.2.2. Katı-Sıvı Ekstraksiyonunun Yapılışı 
 

Laboratuvarlarda katı ekstraksiyonu sıkça uygulanır. Yağ tayini, laboratuvarlardaki 

katı-sıvı ekstraksiyonu için tipik bir örnektir. Bunun için soxhlet düzeneği kullanılır.  
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6.2.2.1. Soxhlet Düzeneği  

 

 Elektrikli ısıtıcı, cam balon, ekstraktör ve geri soğutucudan oluşmaktadır.  

 En alt kısım ısıtıcıdır. Isıtıcı; su banyosu veya elektrikli ısıtıcılar şeklinde 

olabilir.  

 Isıtıcının üstünde, dibi yuvarlak şilifli balon vardır.  

 Balonun üzerinde ekstraktör en üstte ise geri soğutucu bulunur.  

 Bütün parçalar, şiliflidir ve hava sızdırmayacak şekilde yerleştirilebilecek 

özelliktedir.  

 

Resim 6.2: Yağ tayini için seri ekstraksiyon düzeneği 

 

Resim 6.3: Ekstraktör ve kartuş Şekil 6.3: Soxhlet düzeneği Resim 6.4: Ekstraktör 

 Parçalar, bir destek çubuğuna bağlanarak düzenek kurulur.  

 Analiz yapılırken numune özel kartuş içine konularak ekstraksiyon bölmesine 

(ekstraktöre) yerleştirilir.  

 Kartuşun üzeri yağsız pamuk ile kapatılır ve ekstraktör içine yerleştirilir.  

 Cam balona, çözücü olarak kullanılacak kimyasal madde konur ve ısıtıcı 

yardımıyla bu maddenin buharlaşması sağlanır.  

 Buharlaşan çözücü, ekstraksiyon kolundan geçerek geri soğutucuya ulaşır.  
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 Geri soğutucuda yoğunlaşan çözücü, damlalar halinde kartuşun üzerine dökülür.  

 Soxhlet ekstraktörü, çözücü ile dolduğunda sifon yaparak balona boşalır. Bu 

esnada kartuş içerisinde bulunan maddeyi çözer ve beraberinde balona götürür.  

 Gereken sayıda sifon yapılması beklendikten sonra çözücü cam balondan alınır.  

 Döner buharlaştırıcıda; düşük basınç altında çözücü buharlaştırılır ve katıdan 

ekstrakte edilen madde balonda kalır.(Döner buharlaştırıcı yoksa önce su 

banyosunda daha sonra etüvde çözücü buharlaştırılır.) 

 

Resim 6.5: Döner buharlaştırıcı Şekil 6.4: Döner buharlaştırı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak katı-sıvı ekstraksiyonu ile 

fındıktan yağ ayırma işlemini yapınız.  
 

 Kullanılan araç- gereç ve kimyasallar: 

 Soxhlet düzeneği (ekstraktör, geri soğutucu, ekstraksiyon balonu)  

 Elektrikli ısıtıcı 

 Kartuş 

 Pamuk 

 Öğütülmüş fındık 

 Hegzan 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.   

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz.   

 Çalışma ortamınızı ve  araç gereçlerinizi  

hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat ediniz  

 Ekstraksiyon balonunu etüvde sabit 

tartıma kadar kurutup darasını bulunuz. 

 Ekstraksiyon balonunun darasını not 

ediniz. 

 Soxhlet düzeneğini kurunuz.  

 

 
 Bağlantıların düzgün yapıldığından emin 

olunuz.  

 

 Kartuşa belli miktarda öğütülmüş fındık 

koyunuz.  

 Fındığın yeterince küçük öğütülmüş 

olmasına dikkat ediniz.  

 Kartuşa koyduğunuz fındık miktarını not 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kartuşun üzerini pamukla kapatınız.  

 

 
 Yağsız pamuk kullanınız.  

 

 Ekstraktör ve soğutucuyu ayırınız.  

 Kartuşu ekstraktöre yerleştiriniz.  

 

 
 Kartuşu, ağız kısmı üste gelecek şekilde 

ekstraktöre yerleştiriniz  

 

 Ekstraktöre hegzan koyunuz.  

 
 Hegzan parlayıcı ve kolay alev alabilen 

bir sıvıdır. Hegzanı alevden uzak 

tutunuz  

 Hegzan uçucu bir madde olduğundan 

ortama yayılmaması için hızlı çalışınız.  
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 Bir kez sifon yapacak, ikinci kez ise 

tüpün yarısına kadar dolacak miktarda 

hegzan koyunuz.  

 

 Ekstraktör ve geri soğutucuyu tekrar 

bağlayınız.  

 Musluğu açarak geri soğutucuya soğuk su 

girişini sağlayınız. 

 

 

 

 
 Suyun şiddetini ayarlayınız.  

 

 
 Geri soğutucuya soğuk su girişinin alttan 

çıkışının ise üstten olduğunu 

unutmayınız. 

 Isıtıcıyı çalıştırarak ekstraksiyon işlemini 

başlatınız.  

 
 Sıcaklık derecesini ayarlamayı 

unutmayınız.  

 Sıcaklığı kademeli arttırınız. 
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 Sistemi 3-4 saat çalıştırdıktan sonra 

ısıtıcıyı kapatarak ekstraksiyonu 

sonlandırınız.  

 
 Son kez sifon yaptıktan sonra ısıtıcıyı 

kapatınız.  

 

 
 Balon üzerindeki ekstraktör ve 

soğutucuyu ayırıp balona dirsek takınız.  

 

 
 Balondaki hegzanın soğuması için 

yeterli süre bekleyiniz.  

 Hegzan çok uçucu bir madde 

olduğundan ortama yayılmaması için 

hızlı çalışınız.  

 Cam malzemelerin kırılmamasına dikkat 

ediniz. 

  

 Çözücüyü solumayınız. Maske 

kullanınız.  

 

 

 Dirseğe soğutucu bağlayınız. 

  Damıtma ile çözücüyü ve yağı ayırınız.  

 
 Soğutucunun soğuk su giriş ve çıkışının 

doğru bağlandığından ve iyi 

çalıştığından emin olunuz.  

 Damıtma işlemini düşük sıcaklıkta 

gerçekleştiriniz.  
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 Karışımı ısıtarak balon içerisindeki 

çözücüyü buharlaştırarak ayırınız.  

 Balonda çok az miktarda çözücü kalınca 

ısıtıcıyı kapatıp işlemi sonlandırınız.  

  

 Çözücünün tamamının uçup ekstraktın 

(yağın) yanmamasına dikkat ediniz.  

  

 Dirsek ve soğutucuyu çözerek balonu 

ısıtıcıdan alınız.  

 Balonu sallayınız. Kalmış olan az 

miktardaki çözücünün de buharlaşarak 

uzaklaşmasını sağlayınız.  

 Balonun sıcak olduğunu unutmayınız, 

ağız kısmından tutunuz.  

 Hegzanı solumayınız. 

 Hegzanın yanıcı kolay alev alıcı 

olduğunu unutmayınız. 
 

 Ekstraksiyon balonunu desikatörde 

soğutup tartınız, tartım sonucunu 

kaydediniz.  

 Desikatör kullanım kurallarına uyunuz. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 

 Malzemeleri temizleyiniz.  

 

 Temizleme kurallarına uyunuz.  

 Cam malzemelerin kırılabilir olduğunu 

unutmayınız.  

 Sonuçları rapor ediniz. 

 

 Amacınızı, işlem basamaklarını ve 

sonucu içeren bir rapor hazırlayınız 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir çözücü yardımıyla karışımdaki bir maddenin çekilerek ayrılmasına ne denir?  

A) Damıtma 

B) Kristallendirme 

C) Ekstraksiyon 

D) Süzme 

E) Damıtma 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sadece katı ekstraksiyonunda kullanılır?  

A) Çözücü 

B) Ayırma hunisi 

C) Spor 

D) Soxhlet cihazı 

E) Destilasyon balonu 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ekstraksiyonunda seçilecek çözücünün özelliklerinden 

değildir?  

A) Su ile karışmamalıdır. 

B) Karışımdaki bütün maddeleri çözmelidir. 

C) Sudan uçucu olmalıdır. 

D) Kolay temin edilmelidir. 

E) Zehirli atık bırakmamalıdır. 

 

I. Karışanların birbiri içinde çözünmemesi gerekir.  

II. Karışanların sıvı olması gerekir.  

III. Yoğunlukları arasında fark olması gerekir.  

4. Ayırma hunisini kullanarak yoğunluk farkı ile ayrıştırma yapmak için 

yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine dikkat etmek gerekir?  

A) Yalnız I  

B) Yalnız II  

C) Yalnız III  

D) I, II ve III   

E) Hiçbiri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi soxhlet düzeneğinde bulunmaz? 

A) Ekstraktör 

B) Balon 

C) Elektrikli ısıtıcı 

D) Beher 

E) Geri soğutucu 
6. Aşağıdaki çözücülerden hangisi sıvı ekstraksiyonunda kullanılamaz? 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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A) Kloroform  

B) Nitrik asit  

C) Dietil eter  

D) Benzen  

E) Karbon tetraklorür 

 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7. Bir sıvı karışımdan maddelerden birinin çözücü yardımıyla ayrılması işlemine 

…………………….. denir.  

 

8. Katı ekstraksiyonundaki katı faza eksrakte edilen, çözücüye ekstrakte eden, elde 

edilen sıvı karışıma ise ………………………. adı verilir.  

 

9. Katı ekstraksiyonunda kaynama noktası ……………….. çözücüler tercih edilmelidir.  

 

10. Yağlı tohumlar içindeki yağın petrol eteri ile yağının ayrılması işlemine  

……….…………………………….  denir.  

 

11. Katı ekstraksiyonu işleminde, çözücünün bulunduğu balon mutlaka 

…………………….. ısıtılmalıdır. 

 

12. Katı ekstraksiyonunda çözücü olarak genellikle …………………… kullanılır. 

 

13. Sıvı ekstraksiyon işlemi laboratuvarda …………………………….. ile yapılır.  

 

14. Laboratuvarda katı ekstraksiyonu için …………………………………… kullanılır. 

 

15. Katı ekstraksiyonunda numune …………………. içerisine konur ve bu soxhlet 

düzeneğinde ………………………… içerisine konur. 

 

16. Katı ekstraksiyonunda, çözücü buharları  ……………………………… yoğunlaşarak 

tekrar geri kazanılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Katı-sıvı eksraksiyonu ile fındıktan yağ ayırma işlemini yapınız. Deney raporunuzu 

yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan 

soruları öğretmeninize danışınız. 

 

 Malzemeler: 

 Soxhlet düzeneği (ekstraktör, geri soğutucu, ekstraksiyon balonu)  

 Elektrikli ısıtıcı 

 Kartuş 

 Pamuk 

 Öğütülmüş fındık 

 Hegzan 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İş  önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?     

2. Fındık numunesini hazırladınız mı?     

3. Numuneyi kartuş içine koydunuz mu?    

4. Kartuşun üstüne pamuk koydunuz mu?   

5. Soxhlet düzeneğini için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?   

6. Soxhlet düzeneğini kurdunuz mu?    

7. Balon içine çözücü (hegzan) koydunuz mu?    

8. Balonu ekstraktöre monte ettiniz mi?   

9. Geri soğutucunun soğuk su bağlantılatını yaptınız mı?   

10. Soğuk su musluğunu açtınız mı?   

11. Balonu ısıtarak ekstraksiyon işlemini başlattınız mı?    

12. 3-4 saat ekstraksiyon işlemini sürdürdünüz mü?    

13. Bu süre sonunda ekstraksiyon işlemini sonlandırdınız mı?   

14. Çözünen numuneyi balon içine aldınız mı?    

15. Damıtma ile çözücüyü ve yağı ayırdınız mı?    

16.  Ekstraksiyon balonunu desikatörde soğutup tartınız mı? ,   

17. Tartım sonucunu kaydediniz mi?   

18. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?    

19. Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 7 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak damıtma işlemi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan homojen karışımları araştırınız.  

 Karışımları bileşenlerine hangi yöntemlerle ayırırsınız? Araştırınız.  

 Yemek pişerken tencerenin kapağını açıp ters çevirince içerisinde su 

toplanmasının nedenini araştırınız.  

 

7. DAMITMA 
 

Bir sıvıyı önce buharlaştırıp sonra soğutma yoluyla yoğunlaştırarak saflaştırılmış 

halde bir toplama kabında toplama işlemine damıtma denir. Damıtma, sıvıların 

saflaştırılmalarında ve sıvı karışımlarının ayrılmalarında kullanılan en temel yöntemdir. Bu 

yöntemle; farklı kaynama noktalarına sahip sıvıların oluşturduğu karışımların bileşenlerine 

ayrılması, bir sıvının uçucu olmayan bileşenlerden ayrılması, sıvının saflaştırılması 

gerçekleştirilir. 

 

7.1. Damıtma Yöntemin Prensibi  
 

Damıtma ile ayırma yönteminde, karışımdaki sıvıların kaynama noktaları arasındaki 

farktan yararlanılarak ayrılması esasına dayanır.  

 

Karışımdaki maddeler, kaynama noktalarına ulaşıldığında buharlaşarak karışımdan 

ayrılır. Ayrılan madde toplanmak isteniyorsa bir soğutucudan (genellikle geri soğutucu) 

geçirilip yoğunlaştırılarak ayrı bir kapta toplanır. Buharlaştıktan sonra, soğutucuda 

sıvılaştırılarak toplama kabında toplanır. Bu toplanan maddeye damıtık sıvı veya destilat 

denir. 

 

7.2. Damıtma Şekilleri  
 

Laboratuvarda kullanılan başlıca damıtma şekilleri; basit damıtma, ayrımsal damıtma 

ve vakumda damıtmadır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-7 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 
 

ÖĞRENME K 

ARAŞTIRMA 

 
 

AR 
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7.2.1. Basit Damıtma (Adi Damıtma)  
 

Saf sıvıların kaynama noktalarının saptanmasında ve uçuculuğu düşük veya hiç 

olmayan maddelerle karışmış sıvıların saflaştırılmasında basit damıtma kullanılabilir. 

 

İki bileşenli bir sıvı karışımın "basit damıtma" ile birbirlerinden ayrılabilmeleri için 

kaynama noktaları arasında farkın büyük olması gereklidir. Basit damıtma için şekil 7.1’de 

görüldüğü gibi bir damıtma düzeneği kurulur ve damıtma balonuna karışım konularak ısıtma 

işlemine başlanılır. Oluşan destilat, toplama kabında biriktirilir. Damıtma işleminde damıtma 

balonunun dibine mutlaka kaynama taşı konulmalıdır. 

 

Şekil 7.1: Basit damıtma (destilasyon) düzeneği 

 

7.2.1.1. Yöntemin Yapılışı  

 

Damıtma, sıvıların saflaştırılması ya da sıvı içinde çözünmüş katıdan sıvının ayrılması 

amacıyla yapılır. Bu amaçla basit damıtma düzeneği kurulur.  

 

 Basit damıtma düzeneği: 

 Damıtma balonuna saflaştırılacak sıvı konur. Bu balona ısıtma kabı da 

denir.  

 Sıcaklık kontrolü yapmak için balona termometre takılır.  

 Damıtma balonuna bir düz soğutucu bağlanır.  

 Düz soğutucu, toplama kabına bağlanır.  

 Bunların hepsi bağlama parçaları yardımıyla sporlara (mesnet) bağlanır 

ve damıtma düzeneği kurulur.  

 Damıtma balonuna karışım konularak ısıtma işlemine başlanılır.  

 Oluşan destilat, toplama kabında birikir. 
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 İyi bir damıtma işlemi yapabilmek için şunlara dikkat edilmelidir:  

 

 Termometrenin cıva haznesi ısıtma kabının çıkış borusu hizasına 

getirilmelidir.  

 Sıvı damıtma balonunun en fazla 2/3‟üne kadar doldurulmalıdır.  

 Kaynamanın düzenli ve homojen olması için balon içine kaynama taşları 

(porselen kroze veya cam parçaları) atılır.  

 Kaynamanın düzenli ve homojen olması için damıtma balonu su banyosu 

içine alınmalı ya da elektrikli ısıtma ceketleri kullanılmalıdır.  

 Soğutucu içine gönderilen suyun akışı iyi ayarlanmalı, su çok tazyikli 

olmamalıdır.  

 Aşırı kaynama yapmaktan kaçınılmalıdır.  

 

7.2.2. Ayırımsal Damıtma (Fraksiyonlu Destilasyon)  
 

Birbirinden ayrılacak karışımların kaynama noktaları birbirine ne kadar yakınsa bu 

maddeleri ayırmak da o kadar güçtür. Bu yüzden bazı karışımların basit damıtma yöntemiyle 

ayrılması çok zaman almaktadır. Bu güçlükten dolayı ayırımsal damıtma yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu yöntemde safa yakın ayırmalar yapılabilmektedir. 

 

Örneğin; etil alkol-su karışımını basit damıtma ile bileşenlerine ayırmaya çalışırsak 

etil alkolün kaynama noktası olan 78 °C’de etil alkol ile birlikte bir miktar su da buharlaşır. 

Elde edilen destilat, yine etil alkol-su karışımıdır. Bu tür sıvı karışımlarını daha saf olarak 

ayırmak için ayırımsal damıtma yöntemi yapılır.  

 

Kaynama noktaları arasındaki fark 20 °C’den az olan sıvı karışımlarının ayrılmasında 

basit damıtma yerine ayırımsal damıtma kullanılır. Ayırma normal damıtma düzeneğine bir 

fraksiyon başlığı takılarak yapılır. Fraksiyon başlıkları daha geniş bir soğutma yüzeyine 

sahip olduklarından karışımdaki maddelerin kaynama noktalarına göre birbirinden ayırılması 

daha kolaydır. Daha az uçucu olanlar yoğunlaşıp geri dönerken uçuculuk özelliği fazla 

olanlar başlığın üst kısmına ulaşır. 
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Şekil 7.2: Ayırımsal damıtma düzeneği 

 

7.2.2.1. Yöntemin Yapılışı  

 

Ayırımsal damıtma tekniğinde damıtma balonunun üstüne bir “ayırımsal damıtma 

kolonu” yerleştirilir. Kolonun görevi; balondan ayrılan buharı, kolon boyunca ilerlerken 

defalarca "damıtılmış/yoğunlaşmış" gibi bir buhar bileşimine ulaştırmaktır. İyi bir ayırımsal 

damıtma için kolonlardaki ısı kayıplarının önlenmesi gerekir. Bunun için kolon bir bez 

parçası ya da cam pamuğu ile izole edilmelidir. Oluşan saf destilatlar, işlem boyunca 

toplama kabında biriktirilir.  

 

Şekil 7.3: Çeşitli ayrımsal damıtma kolonlar 
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Ayırma kolonları şekil 7.3’te görüldüğü gibi çok değişik biçim ve tasarımlarda 

olabildiği gibi basit bir borunun porselen kırıkları ile doldurulması ile de hazırlanabilir. 

Ancak tüm bu değişik kolonların görevi, bir seri yoğunlaşma ve buharlaşmaya neden olarak 

soğutucuya geçen buharın tek bileşenli (daha uçucu olan bileşen) olmasını sağlamaktır. 

 

7.2.3. Vakumlu Damıtma  
 

Birçok madde normal atmosfer basıncındaki kaynama sıcaklığına gelmeden bozunur. 

Bu maddeler normal atmosfer basıncında damıtılamaz. Bazı bileşikler ise çok yüksek 

kaynama noktasına sahip olduklarından normal damıtma uygulamak zordur. Bu iki durumda 

da vakumda damıtma uygulanır. 

 

Vakumda damıtma yönteminde, atmosfer basıncının altındaki basınçlarda damıtma 

işleminin yapılması gereklidir. 

 

Kendi kaynama noktasına gelmeden bozunan ve kaynama noktası çok yüksek olan 

bileşikleri bozunmadan elde edebilmek için uygulanan işlem vakumlu damıtmadır. Burada 

düşük basınç uygulamak için kullanılan malzeme vakum pompası ve su trompudur.  

 

Bir sıvı ısıtıldığında buhar basıncı dış basınca eşit olunca kaynama başlar. Bu sebeple 

damıtma sisteminde dış basınç düşürüldüğü takdirde bileşiğin daha düşük bir sıcaklıkta 

kaynayarak damıtılması sağlanır.  
 

7.2.3.1. Yöntemin Yapılışı 

 

Bu amaç için kullanılan düzenek Resim 7.1’de gösterilmiştir. Damıtılacak sıvının 

konacağı balonun şekilde gösterildiği gibi olmasında yarar vardır. Bu tip balonlarının, tek 

boyunlu balonlardan üstünlüğü vakumdan veya ısıtmadan dolayı gelebilecek sıçramaları 

azaltması ve sıçrayan sıvının destilata karışmasını önlemektir. Balon içindeki ucu kılcal 

olarak çekilmiş kapikler boru, gerektiğinde basınç ayarlamalarda kullanılır. Gerektiğinde 

kapilerin dışarıda kalan ucuna bağlanan lastik hortum ve kıskaç (mor pens) yardımı ile 

istenen basınç ayarlanabilir. Termometre, balonun yan boynundaki ağzına ve soğutucuya 

giden borunun hizasına yerleştirilir. Toplama kabı olarak kullanılan nuçe erleni aynı 

zamanda, sistemi vakuma bağlamaya yarar. Manometre ile vakum sistemi (düzenekte su 

trompu) arasına konan nuçe erleni ise emniyet şişesi görevini görür.  
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Şekil 7.4:Vakumlu damıtma 

 

Resim 7.1:Vakumda damıtma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki önerileri dikkate alarak işlem basamaklarını sırası ile yerine getirip KMnO₄ 

çözeltisinden basit damıtma yöntemi ile suyu ayırınız.  

 

 Kullanılan araç - gereçler:  

 Üçayak 

 Amyant tel 

 Bek 

 Destek 

 Kıskaç 

 Damıtma balonu 

 Mantar 

 Soğutucu 

 Erlen 

 Toplama başlığı 

 Hortum  

 KMnO₄ çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalışınız.  

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz.  

 KMnO₄ çözeltisini damıtma balonuna alınız.  

       

 

 Damıtma balonuna kaynama taşı 

koymayı unutmayınız.  

 Çözeltiyi damıtma balonuna 

aktarırken huni kullanınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Isıtma düzeneği hazırlayıp, balonu sacayağı 

üzerine koyarak statif (kıskaç) ile sabitleyiniz.  

 

 

 Sacayağı üzerine amyant tel 

koymayı unutmayınız.  

 Balonu sabitlediğinizden emin 

olunuz.  

 

 

 Düz soğutucuya su giriş ve çıkış hortumlarını 

bağlayınız.  

 

 Soğutucuya su girişini alttan su 

çıkışını üstten, dikkatli bir şekilde 

bağlayınız 

 Soğutucunun bir ucunu destilasyon balonunun 

çıkış borusuna bağlayınız.  

 

 Soğutucunun damıtma balonuna 

sızdırmaz bir şekilde 

bağlanmasına dikkat ediniz.  

 

 Soğutucunun diğer ucuna toplama kabı koyunuz.  

 

 

 Uygun hacimde bir toplama 

kabı kullanınız.  
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 Soğuk su musluğunu açınız. Beki yakarak 

çözeltiyi kaynatıp destilasyon işlemini 

başlatınız. 

 

 Beki yakma ve ısıtma kurallarına 

uyunuz.  

 Beki kısık alevde açınız.  

 Düzeneğin başından ayrılmayınız.  

 

 Toplama kabında suyun toplanmasını 

gözlemleyiniz.  

 

 Toplama kabında toplanan suyun 

rengine dikkat ediniz.  

 

 Malzemelerinizi temizleyiniz 

 Kullandığınız malzemeleri 

dikkatle temizleyiniz.  

 Cam malzemelerin kırılabilir 

olduğunu unutmayınız. 

 Dikkatli davranınız.  

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Amacınızı, işlem basamaklarını 

ve sonucu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi damıtma yöntemiyle ayrılmaz?  

A) Demir tozu-kükürt tozu karışımı  

B) Tuz-su karışımı  

C) Alkol-su karışımı  

D) Süt  

E) KMnO4 çözeltisi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sadece damıtma düzeneğinde kullanılır?  

A) Erlen  

B) Damıtma balonu  

C) Ayırma hunisi  

D) Lastik hortum  

E) Soğutucu 

 

3. Yüksek kaynama sıcaklığında bozunan sıvılar karışımdan hangi yöntemle ayrılır?  

A) Süzme yöntemi  

B) Adi damıtma yöntemi  

C) Vakumda damıtma yöntemi  

D) Ayrımsal damıtma yöntemi  

E) Sıvı ekstraksiyonu 

 

4. Aşağıda kaynama noktaları verilen ikili karışımlardan hangisini ayrımsal damıtma 

yöntemi ile ayırmalıyız? 

A)70-95 °C  

B)120-130 °C  

C)50-85 °C  

D) 170- 215 °C   

E) 78 – 100 °C 

 

5. Kaynama noktaları 100 °C’den büyük olan ve bu sıcaklıkta bozunan homojen sıvı 

karışımlarını birbirinden ayırmak için hangi yöntem uygundur?  

A) Süzme  

B) Adi damıtma  

C) Ayrımsal damıtma  

D) Vakumda damıtma   

E) Kristalizasyon 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

99 

6. Kolonya, alkol-su karışımı olup su ile alkolün kaynama noktaları arasında yaklaşık 22 

°C fark vardır. Buna göre kolonya hangi yöntemle bileşenlerine ayrılır?  

A) Süzme ile ayırma 

B) Ayırma hunisi  

C) Damıtma ile ayırma  

D) Ekstraksiyon ile ayırma 

E) Hiçbiri  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

7. Destilasyon işlemlerinde buharlaşan sıvıyı yoğunlaştırmak amacıyla kullanılan cam 

malzemelere …………………………………….. denir. 

 

8. Bir sıvıyı önce buharlaştırıp sonra soğutarak yoğunlaştırma ve saflaştırılmış olarak bir 

toplama kabında toplama işlemine ……………. denir.  

 

9. Damıtma ile ayırma yönteminde karışımdaki sıvıların ………………………………. 

arasındaki farktan yararlanılır. 

 

10. Damıtma işleminde buharlaştıktan sonra soğutucuda sıvılaşarak toplama kabında 

toplanan sıvıya ………………………. veya …………….. denir.  

 

11. Bir sıvının kaynamaya başladığı anda buhar basıncı ,……………………..…’na eşit 

olur. 

 

12. Maddelerin kaynama sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasından yararlanılarak 

yapılan ayırma işlemine………………. denir. 

 

13. Kaynama noktası sıcaklıkları birbirine yakın olan karışımları 

………………………..... yöntemi ile ayırabiliriz. 

 

14. Kaynama noktaları arasındaki fark  ………. °C’ den az olan sıvı karışımlarının 

ayrılmasında basit damıtma yerine ……………………………………..  kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

KMnO₄ çözeltisinden basit damıtma yöntemi ile suyu ayırınız. Deney raporunuzu 

yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır” olan 

soruları öğretmeninize danışınız. 

 Malzemeler:  

 Üçayak 

 Amyant tel 

 Bek 

 Destek 

 Kıskaç 

 Damıtma balonu 

 Mantar 

 Soğutucu 

 Erlen 

 Toplama başlığı 

 Hortum  

 KMnO₄ çözeltisi 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

3. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. KMnO₄ çözeltisini damıtma balonuna huni yardımıyla koydunuz mu?    

6. Isıtma düzeneği hazırlayıp damıtma balonunu sacayağı üzerine 

koyarak statif (kıskaç) ile sabitlediniz mi?  

  

7. Düz soğutucuya su giriş ve çıkış hortumlarını bağladınız mı?   

8. Soğutucuya su girişini alttan su çıkışını üstten, dikkatli bir şekilde 

bağladınız mı? 

  

9. Soğutucunun diğer ucuna toplama kabına koydunuz mu?   

10. Soğuk su musluğunu açtınız mı?   

11. Beki yakarak çözeltiyi kaynatıp destilasyon işlemini başlattınız mı?   

12. Toplama kabında suyun toplanmasını gözlemlediniz mi?  

 

  

13. Deney sonunda araç ve gereçlerinizi temizleyip yerlerine kaldırdınız 

mı? 

  

14. Amacınızı ve işlem aşamalarını içeren bir deney raporu hazırladınız 

mı? 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-8 
 

 

 

 

Laboratuvar çalışma kurallarına uygun olarak analiz öncesinde ve sürecinde analiz 

hatalarını en aza indirmeye çalışabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Herhangi bir ölçümde yapılabilecek hataların neler olabileceğini araştırınız. 

 Laboratuvar çalışmalarında araç-gereç temizliğinin analiz sonuçlarına etkisi 

neler olabilir? 

 Analizlerde hataları azaltmak için neler yapılabileceğini araştırınız. 

 Analitik terazi ile tartım yaparken oluşabilecek hatalar neler olabilir? 

 

8. ANALİZ HATALARI 
 

Laboratuvarda elde edilen sonuçların ne oranda doğru olabileceği bazı yöntemlerle 

tahmin edilebilir. Analizcinin elde ettiği sonuç rakamla ifade edilmeli, bu sonucun elde 

edilmesi sırasında olabilecek hata kaynakları ve bu hataların sonuçlar üzerindeki etkilerinin 

belirtilmesi gerekir. Sağlıklı bir analiz sonucu elde edebilmek için analiz en az üç kez değişik 

örneklerle tekrarlanmalıdır. Bir veya iki analiz ile elde edilen sonucun gerçeği ne derece 

yansıttığını tahmin etmek oldukça zordur. 

 

Ölçüm sonucunda elde edilen değerler hata ile yüklüdür. Söz konusu hatalar; 

 

 Ölçme işini yapan kişiden (kişinin duyu organlarının yetersizliği) 

 Ölçü aletlerinden (yeterli ölçme inceliğine sahip olmaması) 

 Fiziksel çevre koşullarından (sıcak‐soğuk, nem, rüzgâr vs.) kaynaklanabilir. 

 

Bu nedenle uygulamada gerekli sayıda ölçüm ile yetinilmez, gereğinden fazla ölçüm 

yapılır. Ölçümler arasındaki ilişkileri görebilmek ve ölçümlerle bilinmeyenler arasındaki 

ilişkileri kurabilmek için ölçme işleminde kaynaklanan hataların yakından tanınması gerekir. 

 

8.1. Doğruluk ve Duyarlılık 
 

Doğruluk; analiz sonucunun gerçek değere ne kadar yakın olduğunun, duyarlılık ise 

yapılan ölçümlerin birbirine ne ölçüde yakın olduğunun ifadesidir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-8 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 
 

ÖĞRENME K 

ARAŞTIRMA 

 
 

AR 
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Duyarlılık, aynı değeri yeniden elde etme becerisi olarak da tanımlanır. İyi bir 

duyarlılık çoğunlukla iyi bir doğruluk derecesinin göstergesidir. Ancak bu her zaman geçerli 

değildir. Çok iyi bir duyarlılığı olduğu halde zayıf doğruluk dereceli ölçümler de olabilir. 

Bir analizde ölçümlerin duyarlılığı gerçeğe en yakın bir şekilde her zaman 

hesaplanabilir. Ancak gerçek değer tam olarak bilinmezse sonucun doğruluğu ancak tahmin 

edilebilir. Bir ölçümde duyarlılığın çok iyi olması onun doğruluğunun da çok iyi olduğunu 

göstermez ancak gerçeğe yakınlığı konusunda bir fikir verebilir.   

 

Doğruluk, ölçümlerin aritmetik ortalamasının gerçek değere yakınlığı olarak 

tanımlanır ve hata olarak ifade edilir. Duyarlılık ise ölçümlerin birbirine yakınlığı olarak 

tanımlanır ve sapma olarak ifade edilir.  

 

Sapma, ölçümlerin duyarlılığının bir ifadesidir ve çeşitli şekillerde tanımlanır. Bir 

kimyasal analizde yapılan ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesi sonucu elde 

edilen sayıya ortalama değer denir ve X ile gösterilir. 

  

 ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1   Xi= Her bir ölçüm sonucu 

X = ------------------   n = Ölçüm sayısı 

 n 

 

Ortalama değer ile her bir ölçüm arasındaki farka ise mutlak sapma denir. Mesala 

ikinci ölçümün mutlak sapması; 

 

X₂’nin mutlak sapması = │X₂– X│ olarak yazılır. 

 

Ölçümlerde mutlak sapma pek kullanılmaz. Bunun yerine daha çok yüzde veya binde  

göreli sapma (relatif sapma) kullanılır. Relatif sapma, mutlak sapmanın ortalama değere 

bölümü ile bulunur. Bunun yüz katına yüzde relatif sapma, bin katına ise binde relatif 

sapma denir. Örneğin ikinci ölçümün yüzde relatif sapması;  

 

  𝑌ü𝑧𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎 =  

│𝑋2−𝑋│

𝑋   . 100 

 

Analitik değerlendirmelerde her bir ölçümden çok ortalama değerlerle ilgilenilir. 

Bunun için ortalama sapma, standart sapma ve ölçüm aralığının hesaplanması gerekir. 

 

8.1.1. Ortalama Sapma 
 

Her bir ölçümün mutlak sapmaları toplamının ölçüm sayısına bölünmesi ile elde 

edilen değere ortalama sapma denir. OS ile gösterilir. 

Ortalama sapma(OS) = 
∑   │𝑋𝑖−𝑋│𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

Örnek: Bir titrasyon işlemi sonucunda sarfiyatlar; 12.0, 10.6, 11.2, 10.8, 11.4 ml. Olarak 

bulunmuştur. Ortalama sapmayı hesaplayınız. 
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Çözüm: 

 

 Ortalama Değer=  
12.0 + 10.6 +11.2+10.8+11.4 

5
 =  11.2 

 

 

Xi  Xi  --  X 

 

12.0            │12.0-11.2│= 0.8 

10.6           │10.6-11.2│= 0.6 

11.2            │11.2-11.2│= 0.0 

10.8           │10.8-11.2│ = 0.4 

11.4            │11.4-11.2│= 0.2 

 

 ∑   │𝑋𝑖 − 𝑋│𝑛
𝑖=1 = 0.8+0.6+0.4+0.2=2.0 

 

Ortalama sapma(OS) = 
2.0

5
 = 0.4 

 

8.1.2. Göreli (Relatif)  Ortalama Sapma 
 

Ortalama sapmanın, ortalama değere bölünmesi ile bulunur. GOS ile gösterilir. Göreli 

ortalama sapmanın yüz veya bin katına yüzde veya binde göreli ortalama sapma denir. 

 

𝐺ö𝑟𝑒𝑙𝑖 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎 =
Ortalama Sapma

Ortalama Değer
 

 

Örnek: Yukarıdaki aynı örnek üzerinden GOS, yüzde GOS ve binde GOS ‘u bulalım. 

 

Çözüm: 

Göreli ortalama sapma(GOS) = 
0.4

11.2
= 0.036 

 

Yüzde GOS = 
0.4

11.2
 x 100 = 0.02 x 100 = 3.6    

 

Binde GOS = 
0.4

11.2
 x 1000 = 0.02 x 1000 = 36 

 

8.1.3. Standart Sapma 
 

Duyarlılığın ölçümü için daha geçerli bir birimdir. Her bir ölçümün mutlak 

sapmalarının kareleri toplamının ölçüm sayısının bir eksiğine bölümünün kareköküne 

standart sapma denir ve S ile gösterilir. 
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Standart sapma (S)  =   √
 (𝑋𝑖−𝑋) 2

𝑛−1
  

 

Örnek: Yukarıdaki aynı örnek üzerinden standart sapmayı bulalım. 

 

Çözüm:  

 

Xi  │Xi  --  X│  (Xi  --  X)
2

  

12.0                │12.0-11.2│= 0.8                  0.64 

10.6                 │10.6-11.2│= 0.6                 0.36 

11.2               │11.2-11.2│= 0.0                  0.00   Ölçüm Sayısı (n) = 5 

10.8                │10.8-11.2│ = 0.4                0.16 

11.4               │11.4-11.2│= 0.2                  0.04 

--------                      --------------      ------------------ 

 ∑  (Xi − X)𝑛
𝑖−1

2
 = 1.2     

 

 Standart sapma(S)  = √
( 𝑋𝑖−𝑋 )2

𝑛−1
 = √

1.2

5−1
 = 0.548 

 

8.1.4. Göreli (Relatif)  Standart Sapma 
 

Standart sapmanın ortalama değere bölümüne göreli (relatif)  standart sapma denir 

ve GSP şeklinde gösterilir. Göreli standart sapmanın yüz veya bin katına yüzde veya binde 

göreli standart sapma denir. 

 

𝐺ö𝑟𝑒𝑙𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎 =
Standart Sapma

Ortalama Değer
 

 

Örnek: Yukarıdaki aynı örnek üzerinden göreli (realif) standart sapmayı bulalım. 

 

Çözüm: 

Göreli standart sapma (GSS) = 
0.548

11.2
  = 0.049 

 

Yüzde GSS = 
0.548

11.2
  x100 = 0.049 x 100 = 4.9 

 

 

Binde GSS = 
0.548

11.2
  x1000 = 0.049 x 1000 = 49 
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8.1.5. Ölçüm Aralığı 
 

Bir analizde en büyük ve en küçük değerli ölçümlerin farkına ölçüm aralığı denir. 𝜔 

işareti ile gösterilir. Bir analizdeki ölçümlerin artan değerlere göre sıralandığı ve son terimin 

n olduğu düşünülürse; 

  

𝜔 = Xn – Xi  olarak yazılabilir. 

 

En kolay hesaplanan bir değerdir. Bir analizdeki ölçüm sayısı 2 ile 4 arasında ise 

ölçümlerin duyarlılığı hakkında fikir edinmek için standart sapma yerine ölçüm aralığına 

bakmak daha doğru fikir verir. Ölçüm sayısı 10’dan fazla ise ölçüm aralığı hemen hemen bir 

anlam ifade etmez, standart sapma daha doğru fikir verir. Ölçüm sayısı 4 ile 10 arasında ise 

ölçüm sayısı hangi sınıra daha yakın ise o birimi kullanmak daha doğru fikir verir. 

 

Örnek: Aşağıdaki ölçümlerin ölçüm aralığını hesaplayınız. 

1) 60.30     2) 60.44    3) 60.54     4) 60.72 

 

Çözüm: 

𝜔 = Xn – Xi    =  60.72 – 60.30  =  0.42                bulunur. 
 

Soruda verilen ölçümlerin yukarıdaki formülleri kullanarak standart sapmasını 

sınıfınızda hesaplayınız. İşlemin standart sapmasının 0.1766 olduğunu gözlemleyiniz. 

 

UYARI:  
 

Bir analiz sonucu yazılırken yapılan her ölçümün ayrı ayrı yazılması gerekmez. Bunun 

yerine bunların ortalamasının yazılması yeterlidir. Ancak bu ortalamanın bir anlam ifade 

edebilmesi için ölçüm aralığının, standart sapmasının ve kaç ölçümün yapıldığının 

belirtilmesi gerekir. 

 

8.2. Hata Kaynakları 
 

Analitik kimyada ölçümlerin anlamlı olabilmesi için ne tür hataların yapılabileceğinin, 

bunların ne kadarının giderilebileceğinin ve bu hataların sonucu ne ölçüde 

etkileyebileceğinin bilinmesi gerekir. 

 

Bir ölçümde karşılaşılabilen hatalar belli ve belirsiz hatalar olarak 2 grupta 

toplanabilir. Belirli hatalar fark edilebilirler ve daha dikkatli bir çalışma ile giderilebilirler. 

Belirsiz hatalar ise belirsizliğin neden olduğu düzensiz hatalardır. Böyle bir hatanın yapıldığı 

fark edilemez ve ne kadar dikkatli çalışılırsa çalışılsın tamamen giderilemez. 

 

8.2.1. Belirli Hatalar 
 

Birçok kaynaktan gelebilir. Nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla giderilebilir. Bu tür 

hatalara sabit hatalar da denir.  
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Her analizdeki belirli hataların nedeni farklı olmakla birlikte her hatanın büyüklüğü 

bütün analizlerde aynıdır. Bu tür hatalar 4 grupta incelenebilir. Bunlar: 

 

8.2.1.1 Kullanılan Aletten Gelen Hatalar 

 

Laboratuvarda kullanılan her aracın belli bir doğruluk sınırı vardır. Örneğin 50 ml.’lik 

bir büret ne kadar ayarlanmış olursa olsun 0.05 ml.’lik bir hata ihtimali taşır. Aynı şekilde 

laboratuarda kullanılan teraziler, gramlar, ölçü kapları ve diğer cam araç gereçler belli bir 

hata ihtimali taşır. Ölçümlerde kullanılan her aracın hata sınırının bilinmesi gerekir. Yanlış 

ayarlanmış bir terazi, yanlış yapılan bir tartım veya yanlış ayarlanmış bir büretin neden 

olduğu hatalar basit denemelerle fark edilebilir ve kolaylıkla giderilebilir. 

 

8.2.1.2. Ayıraçtan Gelen Hatalar 

 

Analizlerde kullanılan bütün kimyasal ayıraçlar çok az da olsa safsızlık içerebilir. 

Analitik ölçümlerde numune içindeki hangi maddelerin analizi olumsuz yönde 

etkileyeceğinin bilinmesi ve eğer böyle bir madde varsa bunun giderilmesi gerekir. Duyarlı 

analizler için yalnız analitik ayraç denilen ve kabın üzerinde o ayıraçtaki safsızlıkları belirten 

ayraçların kullanılması gerekir. Bunların üzerindeki safsızlıkların yüzdeleri belirtildiğinden 

bu ayıraçtan kullanılan miktar dikkate alınarak buradan kaynaklanan hatanın en fazla ne 

kadar olabileceği hesaplanabilir.  

 

8.2.1.3 Analiz Yöntemine Bağlı Hatalar 

 

Hata kaynaklarından önemli biri de her yöntemin kendine özgü hatalarıdır. 

Gravimetrik bir analizde çökeleğin az da olsa çözünmesi veya ortamdaki başka maddelerin 

de çökelti vermesi; volumetrik bir analizde ortamda bulunan başka maddelerin de tepkime 

vermesi veya uygun bir indikatörün bulunamaması bu tür hataların sebepleridir. Örneğin 

gravimetrik bir analizde iyi yıkanmamış bir çökelekte kalan safsızlıkların neden olduğu 

hatalar veya volumetrik bir analizde yanlış seçilen bir indikatörün neden olduğu hatalar bu 

yöntemlere özgü hatalardır. 

 

8.2.1.4. Analizcinin Neden Olduğu Hatalar 

 

Hatalar içerisinde belki en çok rastlanan bizzat analizci tarafından yapılan hatalardır. 

Örneğin bir titrasyon sonucunda bürette değerin yanlış okunması, çözeltiye yabancı bir 

iyonun karıştırılması, çökelek veya çözeltinin bir yerden başka bir yere aktarılması sırasında 

dökülmesi v.b. pek çok nedenlerle yapılan hatalar bizzat analizcinin sebep olduğu hatalardır. 

Bu hataların en aza indirilebilmesi; büyük ölçüde bu alanda el becerisi kazanılmasına ve 

daha dikkatli çalışmaya bağlıdır,  

 

8.2.1.5. Belirli Hataların Giderilmesi 

 

Analitik ölçümlerde hataların giderilebilmesinin en iyi yolu hatanın nereden geldiğinin 

araştırılması ve bu hatayı giderecek yeni bir ölçümün yapılmasıdır. Ancak bu gerek örneğin 

azlığı ve gerekse uzun zaman alması nedeniyle çoğu kez kolay olmayabilir.  
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Bu durumda yapılacak iş hataların denetlenebilir şartlarda yapıldığını varsaymak ve 

buna göre ölçümlerde bazı düzeltmeler yapmaktır. 

 

 Ayar düzeltmesi: Aletlerin neden olduğu hatalar eğer gözlenebiliyorsa basit 

matematiksel işlemlerle giderilebilir. Örneğin; 50 ml.’lik bir büretin 50.2  

ml.’lik bir hacmi olduğu biliniyorsa 0.2 ml.’lik bir düzeltme her ölçüm sonunda 

yapılarak hata giderilebilir. Bazı analitik işlemlerde ise başka tür düzeltmeler 

gerekebilir. Örneğin; gravimetrik bir analizde çökeleğin iyice yıkanması 

gerekiyorsa ancak çökelek yıkama çözeltisinde bir miktar çözünüyorsa, 

çökeleğin çözünürlük çarpımı ve yıkama çözeltisinin hacminden yararlanarak 

ne kadar çökeleğin çözündüğü hesaplanıp bu değerin işlem sonunda bulunacak 

değere eklenmesiyle gerekli düzeltme yapılabilir. 

 

 Kör deneme ile düzeltme: Örnekten bağımsız olarak yapılan hatalar kör 

denemelerle giderilebilir. Burada yapılacak işlem bütün işlemleri hiç örnek 

kullanmadan yapmaktır. Bu şekilde bulunacak değerin örnek ile bulunacak 

değerden çıkarılmasıyla bir düzeltme yapılabilir. Örneğin; bir asit tayininde 

önce saf suyun asitliğinin ölçülmesi ve daha sonra asit miktarının ölçülmesiyle 

suyun asitliğinin neden olduğu hata giderilebilir. 

 

 Örnek miktarını değiştirerek yapılan düzeltme: Analizi bozan maddelerin 

neden olduğu hatalar örnek miktarının değiştirilmesi ile gözlenebilir ve 

düzeltilebilir. Örneğin; örnek miktarı iki katına çıkarıldığında safsızlık 

maddeleri de iki katına çıkacağından hata da iki kat olması gerekir. Böylece bu 

hatanın safsızlıklardan geldiği anlaşılır ve gerekli düzeltme yapılır. Şüphesiz bu 

tür düzeltme için analizi yapılan maddenin gerçek değerinin bilinmesi ve analizi 

bozan maddenin bütün örnek içinde aynı oranda bulunması gerekir. 

 

 Farklı yöntem kullanılarak yapılan düzeltme: Birçok analizlerde olduğu gibi 

örnekteki maddenin gerçek miktarının bilinmediği durumlarda farklı bir 

yöntemle de analizin yapılması yararlı sonuç verir. Farklı yöntemlerle farklı 

sonuçların bulunması ortamda analizi bozan safsızlıkların bulunabileceğini 

gösterir. Bu durumda hatanın nedeninin araştırılması gerekir. 

 

8.2.2 Belirsiz Hatalar 
 

Laboratuvarlarda yapılan her ölçümün belli bir belirsizliği vardır. Örneğin bir bürette 

0.1 ml. duyarlığında bir okuma rahatlıkla yapılabilir. Ancak 0.01 ml. duyarlığında bir okuma 

yapmak ise oldukça zordur. Bu tür hatalara kaçınılmaz ya da değişken hatalar denir. Örneğin 

yukarıdaki okumayı 0.01 ml. duyarlılığında on öğrenciye yaptırsak her birinin bulacağı değer 

farklı olabilir. Bu tür hatalar bir dereceye kadar azaltılsa bile tamamen giderilemez. Ortalama 

değer etrafında düzensiz bir dağılım gösterir.  
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8.3. Gravimetrik Analizlerde Hata Kaynakları 
 

Gravimetrik analizlerdeki hatalar için birçok sebep olabilir. Bunlar, aranan maddenin 

tam olarak çöktürülememesinin ve son tartım için temiz, düzenli ve belli bileşimde çökelek 

elde edilememesinin sebep olduğu hatalar olmak üzere başlıca 2 grupta toplanabilir. 

Bunlarda ilkinin yani çöktürmenin tam olarak yapılamamasının sebep olduğu hatalar oldukça 

azdır. Çünkü gravimetrik analizlerde kullanılan çökeleklerin çözünürlüğü çok azdır ve 

çöktürücünün yeterince eklenmesiyle çözeltide kalan madde en aza indirilebilir. 

 

Gravimetrik analizlerde tamamen saf çökelek tartabilmek hemen hemen imkânsızdır. 

Önceki bölümlerde incelendiği gibi buna pek çok etken sebep olabilir. Bunlar; 

 

 Yabancı iyonlar birlikte çökebilir. 

 İlk çökelme başladıktan sonra çözünürlüğü daha fazla olan bileşikler sonradan 

çökebilir. 

 Çözünebilir tutunmuş tuzlar, yıkama tam olarak yapılmazsa giderilemeyebilir. 

 Isıtma yeterince yapılmazsa su tamamen giderilemeyebilir. 

 Isıtma gereğinden daha yüksek sıcaklıkta yapılırsa bozunmalar olabilir. 

 Yakma sırasında kantitatif süzgeç kağıdındaki karbon indirgenmelere neden 

olabilir. 

 Çökeleğin kızdırılması ve özellikle süzgeç kağıdının yakılması sırasında 

bozunmamış atıklar kalabilir. 

 Yakma ve soğutma işlemlerinden sonra tartıma hazır çökelek CO2 ve H2O 

soğurabilir. 

 

Birlikte çökme ve bileşimdeki değişiklerin sebep olduğu hataları ayrı ayrı 

değerlendirmek gerekir. Çünkü çökme ve bileşimdeki değişimin niteliğine göre daha düşük 

veya daha yüksek sonuçların bulunmasına sebep olabilir. 

 

Birlikte çökme için iki şeyi düşünmek gerekir. Birlikte çöken nedir ve ısıtma sonunda 

hangi bileşiği verir? Örneğin sülfat tayininde baryum sülfat ile birlikte baryum nitratın 

çöktüğü düşünülürse; baryum nitrat kızdırma sonunda baryum oksite dönüşür ve baryum 

sülfatla birlikte tartılır. Böylece sonucun daha fazla bulunmasına sebep olur. Aynı olay 

baryum tayininde olursa sonuca etkisi farklıdır. Daha düşük sonuç bulunur. Çünkü birlikte 

çöken baryum nitrattaki baryum iyonları sülfat yerine nitrat halinde çökmüştür ve kızdırma 

sonunda baryum sülfat yerine baryum oksit şeklinde tartılacaktır. Baryum oksit baryum 

sülfattan daha hafif olduğundan sonucun daha az bulunmasına sebep olacaktır. Birinci 

örnekte ise aranan sülfat olduğundan birlikte çöken baryum ve nitrat iyonlarının her ikisi de 

yabancı iyon durumundadır. 

 

Bir gravimetrik demir tayininde demir III hidroksitle beraber demir III sülfat da 

çökebilir. Ancak kzdırma işlemi sonucunda her ikisi de demir III okside dönüşeceğinden 

sonuca olumsuz bir etkisi yoktur. 
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8.4. Volumetrik Analizlerde Hata Kaynakları 
 

Bütün analizlerde olduğu gibi titrasyon analizlerinde de belli işlemlerde hata yapma 

ihtimali vardır. Nerelerde hata yapılabileceği bilinirse bu işlemlerde daha dikkatli olmakla 

hata ihtimali en aza indirilebilir. Volumetrik analizlerde önemli hata kaynakları şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

 Analizi bozan maddeler: Analiz ortamında bulunan yabancı maddeler, bu 

maddelerin özelliklerine göre gerçek değerden daha çok veya daha az sonuç 

bulunmasına sebep olabilirler. Bunu önlemek için analiz çözeltisinin bileşiminin 

tam olarak bilinmesi, bu amaçla gerekirse daha önce nitel analizin yapılması 

gerekir 

 

 Kullanılan ayıracın derişimindeki değişiklikler: Ayıracın (titrasyon 

çözeltisinin) ayarlanması en az üç kere yinelenmeli ve üç analizin sonundaki 

değerlerin farkı ±0.0005 ten büyük olmamalıdır. Farklı olması halinde bu aralık 

içinde en az üç değer buluncaya kadar titrasyona devam edilmelidir. Ayarlı 

çözeltinin konacağı kaplarda su bulunmamasına eğer varsa aynı çözelti ile 

birkaç kere çalkalamaya özen göstermek gerekir. 

 

 Kullanılan kapların temizliği: Kullanılan kapların temiz olmaması kullanılan 

çözeltilerin derişiminin değişmesine veya kirlilik maddesi ile bir tepkimenin 

meydana gelmesine sebep olabilir. Bu durum sonucun gerçek değerden daha az 

veya çok bulunmasına sebep olabilir. Bu nedenle analize başlamadan önce 

kaplar mutlaka deterjan veya temizleme çözeltileri ile temizlenmelidir. 

 

 Tartım ve okuma hataları: Hata kaynaklarının en önemlilerinden biri de 

analizcinin dikkatsizliğinin neden olduğu tartım veya okuma hatalarıdır. Tartım 

yapılmadan önce terazinin sıfır ayarı kontrol edilmeli, tartım kurallarına 

uyulmalı ve tartım sonuçları deftere doğru kaydedilmelidir. Büret okuması 

analizin hemen sonunda yapılmalı, analize başlamadan önce büretin sıfır ayarı 

yapılmalı, büretin çözelti kaçırmadığından emin olunmalı ve ölçü kaplarında 

okuma kurallarına uyulmalıdır. Okuma göz hizasından yapılmalıdır. Oluşan 

kavisin renkli sıvılarda üstünden, renksiz (saydam) sıvılarda ise altından okuma 

yapılacağı unutulmamalıdır. 

 

Şekil 8.: Sıvıların büret ya da pipette okunması 

  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69JLS8YLOAhXJ7hoKHWt8CFIQjRwIBw&url=https://openclipart.org/detail/216261/meniskus-verschiedene-varianten&psig=AFQjCNFzcbPoxAKUZkVwYmnfJJXgKmYGXQ&ust=1469133122346282
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 Analiz sırasında yapılan hatalar: Analiz sırasında çalkalamanın düzenli 

olmayışı sebebiyle çözeltinin sıçraması, analize başlamadan önce büretteki son 

damlanın alınmamış olması, kabın çeperlerindeki ayıracın (titrasyon 

çözeltisinin) numune ile reaksiyona girememesi, titrasyon çözeltisinin damla 

damla yerine hızlı akıtılması gibi nedenler analiz sonucunu önemli ölçüde 

etkileyen hatalardır. 

 

 Yanlış indikatör seçimi: Analizde kullanılacak indikatörün çok iyi seçilmesi 

gerekir. Dönüm noktası ile eşdeğerlik noktasının farklı olması analiz sonucunu 

tamamen değiştirir. Bu nedenle analizde hangi indikatörün kullanılacağı 

araştırılmalı ve bunlardan eşdeğerlik noktasını en iyi belirleyeni seçilmelidir. 

 

 Hesaplama hataları: Baştan sona kadar mükemmel yapılan bir analizde 

hesaplamada yapılan bir hata sonucun yanlış bulunmasına neden olur. 

Hesaplama yapılırken kimyasal olayın denklemi yazılmalı ve stokiyometrik 

ilişki doğru kurulmalıdır. Hesaplamada işlem ve birim hatası yapmamaya özen 

göstermeli formüldeki veriler yerine doğru konulmalıdır. 

 

 Sıcaklık değişimi: Ayarlama ve analiz işlemlerinin hemen hemen aynı 

sıcaklıklarda yapılması gerekir. Aksi halde sıcaklık değişiminin neden olduğu 

derişim değişimi analiz sonucunu etkiler. 
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ETKİNLİK: 
 

Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz. Çalışma 

arkadaşlarınızla laboratuvar ortamında sorumluluk bilinci ve temizlik ile ilgili bir sunum 

hazırlayınız ve sunum sonunda arkadaşlarınızla tartışarak değerlendirme yapınız.  

 

Değer Sorumluluk bilinci ve temizlik 

Konu Birlikte iş yapabilme  

Etkinlikler Sunum hazırlama  

Laboratuar temizliği 

Birlikte değerlendirme  

Kavramlar Birlikte iş yapabilme, sorumluluk, 

yardımlaşma, arkadaşlık ve dostluk 

ilişkileri 

Yöntem  Gözlem 

Beyin fırtınası 

Düz anlatım 

Değer açıklama  

Tartışma 

Uygulama  

Yaklaşımlar  Değer analizi  

Değer açıklama  

Kazanımlar 1. Sorumluluk bilinci ve hijyenin önemini 

kavrar.  

2. Birlikte iş yapabilmenin daha etkili 

sonuçlar ortaya çıkardığını fark eder.  

3. Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin 

önemini kavrar. 

4. Sorumlu olmayı öğrenir. 

5. Etkili sunum becerilerinin geliştirmenin 

önemini farkeder. 

6. Laboratuvar temizliğinin önemini 

kavrar    

Araç-Gereçler Akıllı tahta, bilgisayar, laboratuar ortamı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

pH metreyi cihazını pH’ı bilinen sıvı (pH=7) ile hata kaynaklarını en aza indirebilecek 

şekilde kalibre ediniz. 

 

 Kullanılan Araç Gereçler: 

 pH metre 

 Kalibrasyon sıvısı (pH=7) 

 Beher 

 Saf su 

 Tornavida 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 

 Analiz öncesi hazırlıklarını yapınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz.  

 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız.  

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalışınız.  

 Kesin ph değerini bildiğimiz (pH=7) bir kalibrasyon 

sıvısını bir behere koyunuz. 

 

 

  Kullandığınız beherin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Kalibre edilecek pH metrenin probunu saf su ile 

yıkanıp kurulayınız. 

 

 pH metre propunun 

çizilmemesine dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalibrasyon sıvısının 20 °C’de olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kalisyon sıvısının ortam 

sıcaklığından etkilenmemesine 

dikkat ediniz. 

 pH metre probunu içine beherin içine sokarak 

ekranda görülen değeri okuyunuz. 

 

 pH metre cihazlarının kendine 

göre kalibrasyon ayarları 

olduğunu unutmayınız. 

 

 Manuel olarak küçük bir tornavida ile ya da sadece 

bir tuşa basarak otomatik olarak ekranda pH=7 

görene kadar gerekli ayarlamayı yapınız. 

 

 Kalibrasyon sıvısının saf 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 

  Cihaz ekranında göreceğiniz pH=7 değeri ile 

cihazınızın bu değere kalibre olduğunu 

gözlemleyiniz. 

 

 Dikkatli davranınız.  

 

http://www.phmetre.gen.tr/
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 Kalibrasyonu yaparken belirli ve belirsiz hatalara 

dikkat ediniz. 

 

 

 İşlemleri yaparken en az az 

hata ile çalışmaya çalışınız. 

 Malzemelerinizi temizleyiniz 

 

 Kullandığınız malzemeleri 

dikkatlice temizleyiniz.  

 Cam malzemelerin kırılabilir 

olduğunu unutmayınız. 

 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 

 Amacınızı, işlem 

basamaklarını ve sonucu 

içeren bir rapor hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

I) 21.6   II) 22.1    III) 21.8   IV) 19.8   V) 21.5   VI) 21.6 

 

1. Yapılan bir ölçümde yukarıdaki değerler elde edilmiştir. Aşağıdaki dört soruyu 

yukarıdaki verilere göre cevaplandırınız. 

a) Verilerin ortalama değeri kaçtır? 

A) 22.0  

B) 21.2  

C) 21.4  

D) 21.5  

E) 21.6  

 

b) Verilere göre ortalama sapmayı bulunuz. 

A) 0.410  

B) 0.533  

C) 0.523  

D) 0.622  

E) 0.633 

 

c) Göreli (relatif) ortalama sapmayı bulunuz.  

A) 0.0249  

B) 0.0259  

C) 0.0523  

D) 0.0573  

E) 0.0683 

 

d) Verilere göre standart sapmayı bulunuz. 

A) 0.66   

B) 0.55   

C) 0.755  

D) 0.785  

E) 0.812 

 

I) 80.31  II) 80.44 III) 80.54 IV) 80.72 

 

2. Yukarıdaki ölçümlerin ölçüm aralığını hesaplayınız. 

A)0.40   

B) 0.42   

C) 0.44   

D) 0.54   

E) 0.84 

3. Aşağıdakilerden hangisi volumetrik analizlerde hata kaynaklarından biri değildir? 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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A) Kullanılan kapların temiz olmaması 

B) Yanlış indikatör seçilmesi 

C) Titrasyon sonunda son damlanın büretten alınması 

D) Analiz çözeltisinde yabancı maddelerin bulunması 

E) Çalkalama sırasında sıçramaların olması  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi gravimetrik analizlerde hata kaynaklarından biri değildir? 

A) Yabancı iyonlarla birlikte çökme sonucu oluşan hatalar 

B) Isıtmanın yetersiz olası sonucu oluşan hatalar 

C)  Titrasyon çözeltisindeki ayarlama hataları 

D) Süzgeç kağıdındaki karbonun indirgeme hataları 

E) Tartım hataları 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi belirli hata kaynaklarından değildir? 

A) Kullanılan aletten gelen hatalar 

B) Ayıraçtan gelen hatalar 

C) Analiz yöntemine bağlı hatalar 

D) Analizcinin neden olduğu hatalar 

E) Araç gerecin hassasiyetinden kaynaklanan hatalar 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

pH metreyi cihazını pH’ı bilinen sıvı (pH=7) ile kalibre ediniz. 

 

 Malzemeler: 

 pH metre 

 Kalibrasyon sıvısı (pH=7) 

 Beher 

 Saf su 

 Tornavida 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Önlüğünüzü giydiniz mi?    

2. Çalışma ortamını temizlediniz mi?    

3. pH metre sıvısını behere koydunuz mu?   

4. Sıcaklık kontrolü yaptınız mı?   

5. pH metre probunu saf su ile yıkadınız mı?   

6. pH metre cihazını çalıştırdınız mı?   

7. pH kontrolü yaptınız mı?   

8. Kalbrasyon değeri ile kıyaslama yaptınız mı?   

9. Çalışma ortamında arkadaşlarınızla yardımlaştınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. 400 ml’lik behere 0,5 g demir tuzu tartarak çözeltisini hazırladınız mı?    

6. Üzerine1-2 ml derişik nitrik asit ilave ederek çözeltiyi bunzen beki 

alevinde kaynama sıcaklığına kadar ısıttınız mı?. 

  

7. Çözelti üzerine damla damla 6 M amonyak çözeltisi ilave ettiniz mi?   

8. Çöktürmede dikkat edilmesi gereken kuralları uyguladınız mı?   

9. Çökeleğin oluştuğunu gözlemlediniz mi?   

10. Demirin tamamı çökünce (çözelti amonyak kokmaya başlayınca) 

amonyak ilave etmeyi durdurdunuz mu?   

  

11. Kontrol denemesi yaptınız mı?   

12. Çökeleği su banyosunda yarım saat dinlendiriniz mi?   

13. Su banyosu sıcaklığını kontrol ettiniz mi?   

14. Çökeleği süzgeç kağıdı ile süzdünüz mü?   

15. Krozeyi sabit tartıma getiriniz.    

16. Tartım kurallarına uydunuz mu?   

17. Süzgeç kâğıdını dikkatlice katlayıp krozeye koydunuz mu?    

18. Süzgeç kâğıdını sivri ucu yukarıda kalacak şekilde mi katladınız?    

19. Krozeyi etüve yerleştirerek 110-115 C’de 1 saat kuruttunuz mu?    

20. Etüv sıcaklığını kademeli olarak arttırdınız mı?    

21. Kurutma sıcaklığını ve süreyi doğru ayarladınız mı?   

22. Yakma düzeneği için sacayak ve kil üçgen hazırladınız mı?    

23.Krozeyi kil üçgene yerleştirdiniz mi?    

24. Bunzen bekini yaktınız mı?    

25. Kısık alevde beki gezdirerek krozenin her tarafının ısınmasını 

sağladınız mı?  

  

26. Bunzen bekini krozenin altına yerleştirdiniz mi?    

27. Süzgeç kâğıdı alev alırsa saat camını üzerine kapatarak söndürdünüz 

mü?  

  

28. Süzgeç kâğıdı tamamen yanıncaya kadar yakmaya devam ettiniz mi?    

29. Kül fırınını gerekli sıcaklığa ayarladınız mı?    

30. Uygun sıcaklıkta 1 saat bekleterek kül ettiniz mi?    

31. Krozeyi desikatöre alarak soğuttunuz mu?    

32. Hassas teraziyi tartıma hazır hâle getirdiniz mi?    

33. Soğutulan krozeyi desikatörden aldınız mı?    

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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34. Terazinin kefesinin ortasına koydunuz mu?    

35. Tartım sonucunu 1/10.000 hassaslığında kaydettiniz mi?    

36. Kül etme ve tartma işlemine sabit sonuç elde edilinceye kadar devam 

ettiniz mi?  

  

37.Tartımı kullanarak kül miktarını hesapladınız mı?    

38. Deney raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 E 

4 C 

5 A 

6 D 

7 Gravimetrik analiz 

8 Olgunlaştırma (Özümseme-Dinlendirme) 

9 Kontrol denemesi 

10 Gravimetrik faktör 

11 Yıkama 

12 Çökelek / Çöktürme 

13 Sedimantasyon (Çöktürme) 

14 Aranan madde  

15 Büyük 

16 Çözünme / Çökelme 

17 Yanlış 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Yanlış 

21 Yanlış 

22 Yanlış 

23 Doğru 

24 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 Girmemeli 

4 Artar (Büyür) 

5 Çözünüp / Çözünmemesi 

6 Buharlaştırılması 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 D 

3 C 

4 D 

5 D 

6 Dekantasyon (Aktarma) 

7 Basit / Vakumda  

8 Hava boşluğu 

9 Süzgeç kâğıdı 

10 Yıkama 

11 Vakumda 

12 Selülozdan 

13 Karşılıklı / Eşit 

14 Sarsıntılı 

15 Vakumlu 

16 Merkezkaç 

17 Su trompu / Vakum pompası 

18 Yanlış 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Kurutma 

2 Çökelek  

3 Nem olarak bulunan suyun (Serbest suyun) 

4 Nem çekici 

5 Silikajel 

6 Etüv 

7 Desikatöre 

8 0.1 mg. 

9 80 – 90 

10 Bek alevinde  

11 Çeker ocakta / Aspiratör 

12 Su banyosunda /  

Bek alevinde 

13 Deriştirmek / Çözücüyü 

14 Eğik 

15 110 – 115 

16 Kum / Su banyosu 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Saat camı 

2 Yakma 

3 Desikatöre 

4 Kül etme (Kızdırma) 

5 Madde  

6 Yabancı  

7 Sıcaklığı 

8 Sıcaklık 

9 Sıcaklık / Süre 

10 Kül fırını 

11 Kül fırınlarında 

12 Çeker ocak 

13 1200 

14 Sabit tartıma / Darasının 

15 Krozeler 

16 Bek alevinde 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 D 

6 B 

7 Ekstraksiyon (Çekme) 

8 Ekstrakt 

9 Düşük 

10 Katı ekstraksiyonu 

11 Su banyosunda 

12 Hegzan 

13 Ayırma hunisi 

14 Soxhlet düzeneği 

15 Kartuş / Ekstraktör 

16  Geri soğutucuda 

 

  



 

124 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 7’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 D 

6 C 

7 Geri soğutucu 

8 Damıtma 

9 Kaynama noktaları 

10 Damıtık sıvı / Destilat 

11 Açık hava basıncı 

12 Damıtma 

13 Ayrımsal damıtma 

14 20 / Ayrımsal damıtma 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 8’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1    a.  C 

      b. B 

      c. A 

      d. E 

2 B 

3 C 

4 C 

5 E 
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