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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Gravimetrik Analiz modülü uygulama faaliyetlerinde temel kimya dersinde 

edindiğiniz bilgi, yeterlik ve becerilerinizden yararlanacaksınız. 

 

Bu modülünde gravimetrik analizin kurallarını, analizin yapılışını, kullanılacak araç 

ve gereçleri tanıyacak; gravimetrik klorür, sülfat ve demir analizlerinin yapılışını öğrenecek 

ve uygulama faaliyetleri deneylerini yapacaksınız. 

 

Kimya teknolojisi alanında çalışırken Gravimetrik Analiz modülünde öğrendiğiniz 

bilgi, kazanacağınız yeterlilik ve becerilere çok ihtiyaç duyacaksınız. Kimya teknolojisi 

alanında nitelikli elemanlara ihtiyaç oldukça fazladır. Kimya teknolojisi ülkemizde sürekli 

gelişmekte, yeni iş alanları açılmaktadır. 

 

Gençlerimizin bilgili olması, vatanını ve milletini sevmesi yetenek ve becerilerini 

güzel ahlak duyguları ile tamamlaması, ülkemizin gelişmesini ve büyük önderimiz M. Kemal 

Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeni ülkeler seviyesine yükselmesini sağlayacaktır. 

 

Bu yolda siz gençlere başarılar dileriz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak klorür tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Nitel analiz ile nicel analiz arasındaki farkı araştırınız, bir rapor hazırlayınız ve 

arkadaşlarınızla bu konu ile ilgili olarak tartışınız. 

 Çevrenizde gravimetrik analiz yöntemi ile klorür analizi yapan işletme veya 

işletmeler var mı? Araştırınız. 

 Sıcaklık ve ısıtma işlemi gravimetrik analizde oldukça önemlidir. Kimya 

laboratuvarında kullanılan ısı kaynakları nelerdir? Araştırınız. 

 Gravimetrik klorür tayininde çöktürücü çözelti olarak gümüş nitrat 

çözeltisinden başka çözelti kullanılır mı? Kullanılmazsa nedenini araştırınız. 

 

1. GRAVİMETRİK ANALİZLER 
 

1.1. Gravimetrik Analizler Hakkında Temel Bilgiler 
 

Aranan maddenin, örnekten saf bir bileşik veya elementel hâlde ayrılıp tartılması 

temeline dayanır. Ayırma işlemi, zor çözünen bir çökelek meydan getirilmesi şeklinde olur. 
 

Gravimetrik analiz yöntemi ile anyonların ve katyonların tayini yapılabilir. Bu 

modülde anyonlardan klorür ve sülfat tayini; katyonlardan ise demir tayini işlenecektir. 
 

Nicel analiz, içindeki element veya element grupları bilinen bir kimyasal örnekte, 

bunların miktarlarını bulmak için yapılan analizdir. Nicel analiz gravimetrik, volümetrik ve 

aletli analiz yöntemleri ile yapılabilir.  
 

Gravimetrik analiz, maddenin ağırlık veya ağırlık farklarının ölçülmesine ve bu 

verileri kullanarak aranan madde miktarının hesaplanmasına dayanır. Gravimetrik analiz 

işlemlerinde aranan maddeyi diğerlerinden ayırmamız gerekir. Bunun için en çok çöktürme 

yöntemi uygulanır. Az da olsa elektrogravimetrik yöntemler ve gazlaştırma gravimetrik 

yöntemleri de uygulanır. 
 

Kimya laboratuvarlarında yapılan temel işlemlerden nicel analiz için bilinmesi 

gerekenler bu kısımda anlatılacaktır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1.1. Sabit Tartım  

 

Nicel analizde analizi yapılacak maddenin neminin tam olarak uzaklaştırılması veya 

gravimetrik analizlerde kızdırma ile tartılan maddenin sabit bir bileşiğinin elde edilmesi sabit 

tartım ile mümkündür. Sabit tartım en az üç tartım arasındaki farkların ± 0,3 mg olması yani 

1/10 mg duyarlılığındaki bir tartımda son rakamlar arasında en fazla 6 farkın bulunması 

demektir. Bir maddeyi sabit tartıma getirebilmek için kurutma veya kızdırma işlemi sonunda 

desikatörde oda sıcaklığına kadar madde soğutulur ve tartılır. Maddeye aynı koşullarda 

tekrar kurutma veya kızdırma işlemi yapılır, desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 

tartılır. Bu şekilde yapılan üçüncü tartım sonunda tartımlar  ± 0,3 mg kadar bir birine yakınsa 

madde sabit tartıma gelmiş demektir. Her üç tartımın ortalaması alınarak tartılan maddenin 

kütlesi bulunur. 
 

1.1.2. 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. 

 

(a)     (b) 

Resim 1.1: Etüvde (a) 170 ˚C sıcaklıkta çökeleğin kurutulması,  (b) 105˚C sıcaklıkta tuzun 

kurutulması 

Kurutma işlemi genellikle maddenin bir tartım kabına alınıp etüvde 105–110 ºC’de bir 

saat ısıtılarak sabit tartıma getirilmesi ile olur. Bazı maddeler 110 ºC dolayında bütün suyunu 

bırakmaz. Bunlar ancak 1000 ºC dolayında kurutulabilir. Bazı maddeler 100 ºC dolayında 

bozunur. Bu tür maddeleri kurutma, düşük sıcaklıkta ısıtmakla veya desikatörde tutmakla 

yapılabilir. 
 

1.1.3. Buharlaştırma 
 

Analizlerin en önemli kısımlarından biri de çözeltilerin gerek kuruluğa kadar gerekse 

hacminin azaltılması için buharlaştırılmasıdır. Buharlaştırma su veya kum banyosunda 80–

90 ºC arasında yapılır. Çözeltinin ağzı aksi belirtilmedikçe bir saat camı ile kapatılır. 
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Resim 1.2: Su banyosunda saat camı üzerinde kuruluğa kadar buharlaştırma 

1.1.4. Çöktürme 
 

Çöktürme gravimetrik analizin en önemli işlem basamaklarından biridir. Çöktürmede 

amaç çözünürlüğü az, saf ve iri taneli çökeleklerin oluşturulmasıdır. İyi bir çöktürme 

yapmak için oldukça seyreltik çözeltiler kullanılmalıdır. Çöktürücü, çözeltiye damla damla 

eklenirken çözelti de sürekli karıştırılmalıdır. 

 

(a)    (b)    (c) 

Resim 1.3: (a) demir III çözeltisi ile amonyak çözeltileri, (b) çözeltiler karıştırılarak çöktürme 

işlemine başlanıyor, (c) çöktürme tamamlanıyor. 

1.1.5. Kontrol Denemesi ve Olgunlaştırma  
 

Kontrol denemesi çöktürmenin tam olup olmadığını anlamak için yapılan bir işlemdir. 

Çöktürme yapıldıktan sonra çökeleğin dibe çökmesi ve üste berrak bir yapının oluşması 

beklenir. Üstteki berrak kısma bir iki damla çöktürücü çözelti damlatılır, bir bulanma veya 

tepkime olur ise çöktürücünün fazlası ilave edilerek çökmenin tam olması sağlanır. Bir 

bulanma olmamış ise çökme tam olarak gerçekleşmiştir. 
 

Çöktürme işleminden sonra çökelek ve çözelti karışımı su banyosunda kaynama 

noktasının altında bir süre bekletilir. Bu işleme olgunlaştırma denir. Bu esnada çökeleğin 

toplam yüzeyi azalır ve iriliği artar. Olgunlaştırma sırasında çökelek yüzeyine tutunmuş olan 

yabancı iyonlar çözeltiye geçer ve çökeleğin saflığında artmış olur. 
 

1.1.6. Süzme ve Yıkama 
 

Bir süspansiyon karışımdaki katı tanecikleri çözeltiden ayırmak için kullanılan 

araçlara süzgeç denir. Bu amaç için ipekten yapılmış bez süzgeçler, kâğıt süzgeçler, cam ve 

porselenden yapılmış süzgeçler kullanılır. 
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Gravimetrik analiz işlemlerinde çoğunlukla kâğıt süzgeçler kullanılır. Kâğıt süzgeçler 

saf selülozdan yapılmıştır. Yandıklarında artık (kül) bırakmaz. 
 

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 1.1: Çeşitli kağıt süzgeçler ve bazı özellikleri 

Süzgeç kâğıtları tabakalar hâlinde ise istenilen büyüklükte kare biçiminde kesilir. Tam 

ortadan dörde katlanır. Kâğıdın kapalı köşesinden tutulur. Açık köşe çeyrek daire şeklinde 

kesilir. Daire hâlindeki kâğıt tam ortadan dörde katlanır. Açık uç, bir yanda bir, diğer yanda 

üç kat olacak şekilde açılır. Koni şeklini alan kâğıt, her iki elin başparmaklarıyla iç kısımdan 

itilerek huniye yerleştirilir. Sol el ile kâğıdın huni içine itilmesi sürdürülürken pisetten 

püskürtülen yıkama çözeltisi ile (genellikle saf su) kâğıt ıslatılır. Bu şekilde kâğıdın huniye 

boşluksuz olarak yapışması sağlanır. 
 

Bazı peltemsi çökelekler süzgeç kâğıtlarının gözeneklerini tıkadıkları için süzme 

işlemi zorlaşır. Böyle durumlarda huni içersindeki süzgeç kâğıdının üzeri, özel yapılmış 

süzgeç kâğıdı pamuk ile doldurulur ve o şekilde süzme yapılır. Bu pamuklar peltemsi 

çökelekleri arasında tutarak süzgeçlerin gözeneklerinin tıkanmasını önler. Ancak bu 

pamuklar yandığında çok az da olsa kül bırakır. Bu durum analiz sonucunu fazla etkilemez. 

  

(a)   (b) 

Resim 1.4: Süzgeçler (a) cam süzgeç, (b) porselen süzgeç 

Bazı kimyasal maddelerin kurutma ve kızdırma sırasında kâğıdın karbonu ile tepkime 

vermesi, uzun süreli süzme işlemlerinde kâğıdın erimesi, kolay yırtılması, asit ve bazdan 

etkilenmesinden dolayı cam ve porselenden yapılmış süzgeçlerin kullanımı son yıllarda 

artmaktadır. 
 

Analizlerde oluşan çökeleğin ana çözeltiden ayrılması için yapılan işleme süzme 

denir. Süzme ya süzgeç kâğıdı ile olur ya da süzme krozeleri ile yapılır. Süzme uzun boyunlu 

hunilerle yapılırsa işlem daha kısa sürede gerçekleşir. Süzmenin sürekliliğini sağlamak için 
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huni boyunun sürekli sıvı ile dolu olması gerekir. Huniye süzgeç kâğıdını yerleştirmek 

önemlidir. Süzgeç kâğıdı önce dörde katlanır. Bir köşeden diğer köşeye çeyrek daire olacak 

şekilde kesilir. Kesilen süzgeç kâğıdı, huni ile süzgeç kâğıt arasında hava boşluğu olmayacak 

şekilde çözücü ile huniye yapıştırılır. 

 

Resim 1.5: (a) Süzgeç kağıdı katlanıyor, (b ve c)huniye yerleştiriliyor, (d ve e) pisetdeki yıkama 

çözeltisi püskürtülüyor, (f) boşluk kalmaksızın süzgeç kağıdı huniye yerleştiriliyor. 

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 yıkama çözeltisi ile yıkama işlemine başlanır. 

Yabancı iyonlar tamamen gidinceye kadar yıkamaya devam edilir. Bu kontrol denemesi ile 

anlaşılır. 

 

Resim 1.6: (a) Önce berrak çözelti süzülür, (b) çökelek bir kaç kez yıkama çözeltisi ile yıkanır 

(durultma ile yıkama),  (c) süzgeç kağıdı üzerine alınan çökelek yıkanır.  
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1.1.7. Yakma ve Kızdırma 
 

Çökelek kararlı yapıda ise suyu uzaklaştırıldıktan sonra tartılır. Kararlı yapıda değilse 

kararlı yapıya dönüştürülerek tartılır. Süzme işlemi süzgeç kâğıdı ile yapılmış ise kâğıdın 

uzaklaştırılması gerekir. Bunun için içinde çökelek bulunan süzgeç kâğıdı sabit tartımdaki 

porselen veya metal krozede yakılır. 

 

Resim1.7: (a) Süzgeç kâğıdı kıvrılır, (b) krozeye yerleştirilir, (c)yakma düzeneği oluşturulur,  

(d)önce düşük alevde yakılır, (e) kâğıt alev alırsa saat camı ile kapatılır, (f) kâğıt kül olunca 

yakma işlemine son verilir. 

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

spatül yardımı ile kaldırılır. Süzgeç kâğıdının üst kısmı içe yani çökeleğe doğru kıvrılır. 

Çökelek bu şekli ile ters çevrilerek krozeye yerleştirilir. 
 

Yakma işlemi önce düşük alevde yavaş yavaş kurutularak nem uzaklaştırılır. Daha 

sonra süzgeç kâğıdının yavaş yavaş siyahlaştığı görülür. Bu şekilde kâğıdın tamamı 

yanıncaya kadar alev yükseltilmez. Yanma tamamlandıktan sonra alev yükseltilip tamamen 

kül olması ve çökelekte bulunan suyun uzaklaştırılması sağlanır. Yakma sırasında kâğıdın 

alev almamasına dikkat edilmelidir. Kâğıt alev alırsa hemen saat camı ile krozenin ağzı 

kapatılmalıdır. 

 

Resim 1.8: (a) Kroze alev fırınına konur, (b) çökeleğin türüne göre istenilen sıcaklıkta kızdırma 

işlemi yapılır. 
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Yakma işleminden sonra çökelek kızdırılır. Bu işlem alev fırınlarında yapılır. 

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

fırınında 800 ºC’de 1 saat kızdırılır. 
 

1.2. Gravimetrik Analizin Koşulları  
 

Her çökelekten gravimetrik analiz için yararlanılmaz. Bir çökeleğin gravimetrik 

analizde kullanılabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartlar: 
 

 Çökeleğin çözünürlüğü az olmalıdır. 

 Çökelek saf olmalı veya kolaylıkla saflaştırılabilmelidir. 

 Çökelek, çözeltiden basit süzme işlemi ile kolaylıkla ayrılabilmelidir. 

 Çökelek belli bir bileşimde olmalı veya basit işlemlerden sonra belli bileşime 

dönüşmeli ve kararlı bir yapı kazanmalıdır. 

 Çökelek havada ve işlemler sırasında özelliğini korumalıdır. 

 Çökeleğin formül ağırlığı, aranan maddenin iyon gram ağırlığına göre büyük 

olmalıdır. 

1.3. Çökme ve Çökelekler 
 

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 hâl ile çözeltideki iyonlar arasında denge 

kuruluncaya kadar devam eder. 
 

1.4. Çökelek İriliği 
 

Katı ile çözeltideki çekirdek iyonları arasındaki denge kurulduktan sonra çökelek 

iriliği artmaz. Çökelek kristal veya amorf hâldedir. Hangi hâlde olursa olsun çökelek iriliği, 

çökeleği meydana getiren iyonların özelliklerine ve çökeleğin elde edilmesi sırasındaki 

şartlara bağlıdır. Bu nedenle çöktürme koşullarını kontrol ederek iri, kolay süzülen ve daha 

saf çökelek elde etmek mümkündür. 
 

Bunun 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, 

(örneğin, tiyoasetamit sıcakta hidroliz olur ve hidrojen sülfür verir. Bu hidrojen 
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sülfür ile katyonların çöktürülmesi yapılırsa kolay süzülen daha temiz daha iri 

kristaller elde edilir.) 

 Sıcak çözeltide çöktürme yapılmalı, 

 Çökeleğin özümlenmesi yani çökeleğin çöktürücü çözelti ile temasta iken 

kaynama noktasının altındaki sıcaklıkta bir süre bekletilmelidir. 
 

1.5. Çökeleklerin Saflığı 
 

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; 
 

 Özümleme yapılmalı, 

 Çökelek yıkanmalı,  

 Çökme ile oluşan kirlilikleri gidermek için çökelek asitte çözülüp tekrar 

çöktürülmelidir. 
 

1.6. Gravimetrik Analizde İşlem Basamakları 
 

Gravimetrik işlemlerde işlem sırası çok önemlidir. İşlem sırası takip edilmezse analiz 

neticelerinin doğru çıkması çok zordur. Bu nedenle işlemler aşağıdaki sırayı takip etmelidir. 
 

1.6.1. Örneğin Alınması 
 

Gravimetrik analizlerde işlemlerin ilk basamağı öncelikle örneğin doğru bir şekilde 

alınması gerekir. Sıvı ve gazlar homojen karışım oluşturduklarından örnek almak sorun 

oluşturmaz. Katılar genellikle heterojen karışım oluşturdukları için örneğin alınması sorun 

oluşturur. Bu nedenle alınan örnek bir şekilde homojenliği sağlayacak şekilde olmalıdır. 

Bunun için yığının değişik yerlerinden azar azar alınmalı, alınan bu maddeler çok iyi 

karıştırılmalıdır. Örneğin analizde kullanılması için toz hâline getirilmesi gerekir. Bu işlem 

sırasında karışım toz hâline gelirken homojen bir şekilde de karışmış olur. 
 

1.6.2. Örneğin Kurutulması 
 

Katı toz hâline getirilen madde kurutulur. Bir kimyasal bileşikteki suyun 

uzaklaştırılmasına kurutma denir. Bir kimyasal bileşikte su üç şekilde bulunur. 
 

Molekül içinde bulunan su: 

2)(OHCa → CaO + OH 2  

Moleküle bağlı kristal su: 

OHCuSO 24 5. → CuO  + OH 25  
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Bir de maddenin soğurduğu nem adı verilen serbest hâldeki sudur. Kurutma bunlardan 

sadece nem hâlinde bulunan suyun uzaklaştırılması için yapılır. 
 

Toz maddeler parça hâlindeki maddelere göre daha fazla su tutar fakat toz hâlindeki 

maddelerden suyu uzaklaştırmak iri parçalara göre daha kolaydır.  
 

Kurutma etüvde 105–110 C’de bir saat kadar bekletmeyle yapılabilir. Organik 

maddeler, erime noktası düşük olan maddeler ve bu sıcaklıkta bozulabilen maddeler daha 

düşük sıcaklıkta, vakumda kurutulmalıdır. 
 

1.6.3. Tartım Alma  
 

Kurutulan örnek katı maddeden hassas terazide, önceden darası alınmış bir kâğıt veya 

tartı kabında spatül ile istenilen miktarda tartım yapılır ya da kurutulan örnek katı madde 

kabı ile birlikte hassas terazinin kefesine konur. Tartım yapılır. Hassas terazideki bu örnek 

katı maddeden spatül ile bir miktar katı alınır. İlk tartımdan son tartım çıkartılarak alınan 

maddenin kütlesi belirlenir. 
 

1.6.4. Örneğin Çözülmesi 
 

Örnek çoğunlukla bir çözeltiye alınarak analiz yapılır. Örneğin çözeltiye alınmasında 

kullanılan maddeye çözücü denir. Seçilecek çözücünün, örneği kısa sürede ve tamamen 

çözebilmesi ve daha sonraki aşamalarda analizi olumsuz yönde etkilememesi gerekir. Katı 

örneklerin çözünmesinde kullanılan sıvı çözücülerin en başında su, mineral asitler, mineral 

asitlerin karışımları veya seyreltik çözeltileri gelir. Sodyum veya potasyum hidroksit de bazı 

örnekler için uygun çözücülerdir. 

Asit 
Derişik çözeltilerin 

derişimi 

Derişik 

çözeltilerin 

yoğunluğu 

(g/cm3) 

Seyreltik 

çözeltilerin 

derişimi  

Seyreltik 

çözeltilerin 

hazırlanışı 

 HCl  12 N (%36)  1,18 -  1,19  6 N (%20) 
 1/1 

sulandırma 

 HNO3  16 N (%70)  1,42  6 N (%32) 
 3/5 

sulandırma 

 H2SO4  36 N (%96)  1,84  6 N (%25) 
 1/5 

sulandırma 

Tablo 1.2: Bazı mineral asit çözeltilerinin derişimi 

Mineral asitlerde çözünmeyen örnekler, yüksek sıcaklıkta eritiş yapılarak çözünen bir 

bileşiğine dönüştürülüp çözeltiye alınır. Eritişin başarılı olabilmesi için örneğin toz hâline 

getirilmesi ve böylece yüzeyinin artırılması gerekir. Örnek daha sonra ergitici madde ile bir 

kroze içinde iyice karıştırılır. Ergitici ve örnek miktarının krozenin yarısını geçmemesi 

gerekir. Isıtma işlemi önce düşük sıcaklıkta yapılır, daha sonra yüksek sıcaklıkta işleme 

devam edilir. 
 

Ergiticilerin çoğu alkali metal bileşikleridir. Karbonat, hidroksit, peroksit veya borat 

gibi bazik özellikte ergiticiler asidik maddelerin çözünmesinde; pirosülfat, florik asit veya 

bor oksit gibi asidik özellikteki ergiticiler ise bazik maddelerin çözünmesinde kullanılır. 
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Yükseltgen bir ergitici gerektiğinde ise ya sodyum peroksit kullanılır veya sodyum karbonata 

alkali nitrat veya klorat gibi bir yükseltgen eklenir. 
 

1.6.5. Çöktürme  
 

Çöktürme işlemi çözeltiye çöktürücü çözelti katılarak gerçekleştirilir. Çöktürücü 

çözelti, çözeltiye azar azar ilave edilirken karışım bir bagetle yavaş yavaş karıştırılmalıdır. 

Bu işlemde amaç çözünürlüğü olabildiğince az, saf ve iri taneli çökeleğin elde edilmesidir. 
 

1.6.6. Kontrol Denemesi 
 

Kontrol denemesi çöktürmenin tam olarak yapılıp yapılmadığını anlamak için yapılan 

işlemlerdir. Bunun için çöktürme yapıldıktan sonra çökeleğin dibe çökmesi ve üstte berrak 

bir çözeltinin oluşması sağlanır. Berrak çözeltiye birkaç damla çöktürücü ayıraçtan eklenip 

herhangi bir çökelmenin oluşup oluşmadığına bakılır. Herhangi bir çökelmenin veya 

bulanmanın oluşmaması çökmenin tam olduğunu gösterir.  
 

1.6.6. Özümleme(Olgunlaştırma) 
 

Özümlemede amaç çökelek içindeki safsızlıkların azaltılması ve çökelek iriliğinin 

artırılmasıdır. Bu şekilde kolay süzülebilir ve temiz kristaller elde edilebilir. Özümleme 

işlemi su banyosunda kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta fakat mutlaka kaynatmadan 

yapılır. 
 

1.6.7. Süzme 
 

Süzme içersinde katı madde bulunduran karışımı, katı maddeyi geçirmeyen fakat 

çözeltiyi geçiren bir süzgeçten geçirme işlemidir. Süzme işleminde çökelek ile çözelti bir 

birinden ayrılır. Süzme için çökeleğin özelliklerine göre farklı süzgeç kâğıtları kullanılır. 

Mesela indirgenebilir çökelekler kâğıt süzgeçler ile süzülmez. Çünkü kızdırma sırasında 

kâğıt yanacağından karbon çökeleği indirgeyebilir. İri taneli kristallerden meydana gelen 

çökelekler kâğıt süzgeçlerden veya cam krozelerden emme ile veya doğrudan süzülebilir. 

Küçük taneli çökeleklerin emme ile süzülmesi doğru değildir. Bir kısım kolloidal parçacıklar 

hâlinde süzgeçten geçebilir. 
 

Süzme uzun boyunlu hunilerde yapılırsa işlem daha kısa sürede tamamlanır. Süzmenin 

sürekliliğini sağlamak için huni boyunun sürekli sıvı ile dolu olması gerekir. Bunu sağlamak 

için süzgeç kâğıdı tamamen huniye yapıştırılmalı, kâğıtla huni arasında hava boşluğu 

kalmamalıdır. 
 

Süzerken önce berrak kısım tamamen aktarılmalıdır. Daha sonra çökelek üzerine 10-

20 ml yıkama çözeltisi eklenip karıştırılır. Berrak kısım tekrar süzülür. Bu şekilde hem 

çökelek yıkanmış olur hem de kolay süzme gerçekleşir. Bu işlem bir kaç kez tekrarlanır. Bu 

işleme durultma ile yıkama denir. 
 

Daha sonra çökelek üzerine yıkama çözeltisi püskürtülerek çökelek süzgeç kâğıdına 

alınır. Beherin çeperlerinde kalan çökelek artıklarını almak için ucu lastikli bagetler 

kullanılır. 
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1.6.8. Yıkama 
 

Yıkama pisete doldurulan saf su (yıkama çözeltisi) ile süzgeç kâğıdının üst kısmından 

başlayarak çepeçevre, yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır. Bu esnada çökelekte süzgeç 

kâğıdının ortasında toplanır. 
 

Çökelek yüzeyinde tutulan kirlilikler ile çökelek içersinde hapsolmuş kirlilikler 

yıkama ile büyük oranda giderilir. İri taneli çabuk çöken çökelekler durultma ile de 

yıkanabilir. Çabuk çökmeyen çökelekleri süzgeç üzerinde yıkamak gerekir. 
 

Saf su ile yıkarken çökeleğin bir kısmı kolloidal hâle geçerek süzgeçten geçer, 

çökelekte bir miktar azalma olur. Bu olaya süzme işleminde peptitleşme denir. Bu durumda 

yıkama seyreltik yıkama çözeltileri ile yapılmalıdır. Yıkama sırasında genellikle nitrik asit, 

hidroklorik asit, amonyum tuzları veya başka uçucu bileşikler kullanılır. Yıkama çözeltisinin 

bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartlardan bazıları şunlardır: 
 

 Yıkama çözeltisi çökelek ile bir tepkime vermemelidir. Örneğin, karbonatlı bir 

çökelek asit çözeltisi ile yıkanırsa çökelek asit ile tepkime vererek azalır. 

 Yıkama çözeltisinde bulunan iyon kızdırma sırasında buharlaşarak uçacak 

özellikte olmalıdır. 

 Çökeleğin çözünürlüğüne etki etmemelidir. Bunu önlemek için yıkama 

çözeltisinde ortak iyon bulundurulmalıdır. Bu ortak iyon aranan iyon değil, 

çöktürücü iyon olmalıdır. 

 Çökelek için zararlı değilse yıkama sıcak ortamda yapılır. Suyun akışkanlığı 

sıcak ortamda arttığından süzgeçten daha kolay geçer. Sıcak suda safsızlığı 

oluşturan katılar daha kolay çözünür. 

 Yıkamanın yeterince gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için süzüntüde 

kontrol denemesi yapılmalıdır. Çökelekte bulunmasını istemediğimiz iyonun 

tamamen çökelekten uzaklaştığını anlamak için yıkama süzüntüsüne bir kaç 

damla çökelekte olması istenmeyen iyonla tepkime veren ayıraç çözeltisi 

damlatılır. Tepkime oluşmuyorsa yıkamanın yeterince gerçekleştiği anlaşılır. 
 

1.6.9. Kurutma ve Yakma 
 

Yıkama işleminden sonra süzgeç kâğıdı içe doğru kıvrılarak sabit tartıma getirilmiş 

kroze içersine ters çevrilerek yerleştirilir. 
 

Süzülüp yıkanan çökelek ıslak olduğundan hemen tartılamaz, kurutulması gerekir. 

Çökelekte su bulunur. Çökelekteki bu su nem hâlinde, çökeleğin yüzeyine tutunmuş su 

hâlinde, çökelek aralarına hapsedilmiş su hâlinde ya da kimyasal yapı içersinde olan kristal 

suyu hâlinde olabilir. 
 

Nem şeklinde bulunan suyu uzaklaştırmak için çökelek etüvde 100 C dolayında 

ısıtmakla giderilir. Bazı hâllerde bu sıcaklık çökeleği bozabilir. Bu durumda çökelek uçucu 

bir organik bileşik ile yıkanması gerekir. Kullanılan organik bileşik (aseton, alkol veya eter) 

çökelekte nem şeklinde bulunan suyu alarak çökeleğin kurumasını sağlar. 
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Çökelek yüzeyine tutunmuş suyu uzaklaştırmak için 100 C- 150 C’de ısıtılması ile 

giderilebilir. Ancak tamamını gidermek için daha yüksek sıcaklıkta ısıtma yapmak 

gerekebilir. Aynı şekilde çökelek içersine hapsedilmiş suyu uzaklaştırmak için alüminyum 

ve demirin hidroksitlerinde olduğu gibi daha yüksek sıcaklıklarda ısıtmak gerekir. 
 

Çökeleğin ısıtılmasında amaç çeşitli şekillerde bulunan suyun giderilmesi olabileceği 

gibi yıkama sırasında veya önceden tutunmuş olan uçucu bileşiklerin uzaklaştırılması da 

olabilir. Bazen de çökeleği daha kararlı bir yapıya dönüştürmek için de ısıtma işlemi yapılır. 
 

Isıtma sıcaklığı çökeleğin özelliğine göre değişir. Mesela gümüş klorürü etüvde 110 

C dolayında ısıtmak yeterlidir. Magnezyum amonyum fosfatı ise alev fırınlarında 900 C’de 

kızdırmak gerekir. Bu sıcaklıkta bozunarak tartım için daha uygun olan magnezyum 

pirofosfata dönüşür. 
 

Çökeleğin ısıtılması sırasında bozunmaya karşı çok dikkatli olmak gerekir. Örneğin, 

baryum sülfat yüksek sıcaklıkta ısıtılırsa bir miktar bozunarak baryum oksite dönüşür. Bu 

dönüşüm tam değildir, yani çökelek ne tam baryum oksit ne de tam baryum sülfattır. Böyle 

durumlarda çökelek tekrar baryum sülfata dönüştürülmelidir. Kızdırma işlemi çökeleğin 

durumuna göre öngörülen sıcaklıkta yapılmalıdır. 
 

Kâğıt süzgeç kullanıldığında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da kâğıdın 

yakılarak uzaklaştırılması sırasında, kâğıt karbonunun veya açığa çıkan karbon monoksitin 

çökeleği indirgeyip indirgemeyeceğidir. İndirgeme ihtimali varsa kâğıt süzgeç 

kullanılmamalıdır. 
 

Yakma işlemi için önce düşük alevde yavaş yavaş kurutularak nem uzaklaştırılır. Daha 

sonra süzgeç kâğıdının yavaş yavaş siyahlaştığı görülür. Kâğıdın tamamı yanana kadar 

sıcaklık yükseltilmemelidir. Yanma tamamlandıktan sonra alev yükseltilip tamamen kül 

olması ve çökelekte bulunan suyun uzaklaştırılması sağlanır. 
 

1.6.10. Hesaplamalar 
 

Gravimetrik analizde en son işlem çökeleğin kütlesinden yararlanarak aranan madde 

miktarının bulunmasıdır. Aranan element veya iyonun kütlesi çökelek kütlesinin gravimetrik 

faktör ile çarpılması ile bulunur. 

faktörkGravimetrikütlesiÇökeleğingkütlesiArananın .)(   

Gravimetrik faktör, aranan maddenin mol kütlesinin tartılan maddenin mol kütlesine 

oranıdır. 

kütlesimolbileşiğinTartılan

kütlesimolmaddeninAranan
FGfaktörkGravimetri ).(  

Çökelek içindeki aranan maddenin miktarının hesaplanmasından sonra örnek içindeki 

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

çarpılır. 
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100
)(

)(
(%)

gkütlesiÖrneğin

gkütlesiArananın
siArananın  bulunur.  

Ya da her iki işlem birleştirilirse; 

100
)(

.).(
(%)

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
siArananın  

formülü ile hesaplama yapılır. 
 

Örnek: 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:  Al2O3   27.2+16.3 = 54+48=102 g/mol 

Gravimetrik Faktör (G.F) 
32

2

OAl

Al
  

Gravimetrik Faktör (G.F)  
102

27.2
   

Gravimetrik Faktör (G.F) 5294,0  
 

Örnek:0,356 g demir örneği çözeltiye alınıyor ve Fe(OH)3 hâlinde çöktürülüyor. Alev 

fırınında Fe2O3 e dönüştürülüp tartıldığında 0,162 gram geldiği görülüyor. Örnekteki demir 

% sini hesaplayınız (Fe:56, O:16). 
 

Çözüm: Fe2O3 mol kütlesi 56,2+16,3 =160 g/mol  
 

Örneğin kütlesi:0,356 g 

Çökeleğin kütlesi:0,162 g 
 

Gravimetrik faktör  

( FG. ) 7,0
160

2.562

32


OFe

Fe
    

8531100
3560

701620
100 ,

,

,.,

)(

..)(
% 

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
Fe   

Örnekte % 31,85 oranında demir vardır. 
 

Örnek:0,2348 g sülfat numunesi tartılıyor, suda tamamen çözülüyor ve baryum klorür 

ile baryum sülfat hâlinde çöktürülüyor, gravimetrik işlemlerden sonra tartılıyor. 0.3152g 

baryum sülfat çökeleği elde ediliyor. Örnekteki sülfat yüzdesini bulunuz. Tuz sodyum sülfat 

olduğuna göre tuzdaki safsızlık % sini hesaplayınız (Na:23, S.32, O:16  Ba:137). 
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Çözüm: 
 

Örneğin kütlesi:0,2348 g 

Çökeleğin kütlesi:0,3152 g 

4

2

4).(
BaSO

SO
FGfaktörkGravimetri



 = 412,0
233

96
  

 

1002

4 

)(

.).(
%

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
SO = 100

2348,0

412,0.3152,0
 = 3,55  

3,55% 2

4 SO
 

100 g  örnekte        55,3 g sülfat  var ise 

0,2348 g örnekte      x  g sülfat vardır. 

 

x  = g1298,0
100

2348,0.3,55
 sülfat vardır. 

 

96 g sülfat           142 g Na2SO4 bileşiğinde var ise  

0,1298 g sülfat     x  g Na2SO4 bileşiğinde vardır. 

 

x g192,0
96

1298,0.142
  Na2SO4 vardır. 

 

0,2348 g örneğin 0,192 gramı Na2SO4 ise 

100 gramda                    x si Na2SO4dır. 

 

x =
2348,0

100.192,0
 =81,77 

 

Örneğin % 81,77’si sodyum sülfat ise geri kalanı da safsızlıktır. 
 

100 − 81,77=18,23 
 

Safsızlık % 18,23’tür. 
 

1.7. Gravimetrik Faktör 
 

Aranan maddenin mol kütlesinin tartılan maddenin mol kütlesine oranına gravimetrik 

faktör denir. 

kütlesimolbileşiğinTartılan

kütlesimolmaddeninAranan
faktörkGravimetri   
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Aranan madde 
2

4

SO  
 
 (sülfat), tartılan madde BaSO4 ise gravimetrik faktör: 

FG.
4

2

4

BaSO

SO

  

FG.
233

96
 =0,412 

Gravimetrik faktör çöken maddenin 1 gramındaki aranan madde miktarı olarak da 

tanımlanabilir. 
 

Örnek: 1 g BaSO4  da kaç g 2

4

SO  vardır? (Ba:137, S:32, O:16) 

 

Çözüm: 
 

BaSO4   137+32+4.16 =233 g/mol 
 

233 g BaSO4 da 96 g 2

4

SO  var ise 

1g      BaSO4 da  x g  2

4

SO  vardır. 

 

4120
233

196
,

.
x  

 

4120,x  

 

Örnekte de görüldüğü gibi gravimetrik faktör her iki yol ile de aynı bulunmaktadır. 
 

Aranan Tartılan Gravimetrik faktörün hesaplanması 

 K  KClO4  K/KClO4 

 K2O  KClO4  K2O/2 KClO4 

 Fe  Fe2O3  2Fe/Fe2O3 

 Fe3O4  Fe2O3  2Fe3O4 /3Fe2O3 

 Mg  Mg2P2O7  2Mg/Mg2P2O7 

 SO4
-2

  BaSO4  SO4
-2

/BaSO4 

 Cl
-
  AgCl  Cl

-
/AgCl 

 Ca  CaCO3  Ca/CaCO3 

 Al  Al2O3  2Al/Al2O3 

 Cr  BaCrO4  Cr/BaCrO4 

 S  BaSO4  S/BaSO4 

Tablo 1.3: Çeşitli bileşikler için gravimetrik faktörler 
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1.8. Gravimetrik Analizde Hata Kaynakları 
 

Gravimetrik analizde hata kaynakları birçok sebeple olabilir. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 
 

 Aranan madde tam olarak çöktürülememiştir. 

 Aranan madde ile yabancı iyonlar birlikte çökmüş olabilir. 

 Yıkama işlemi iyi yapılamadığından çözünebilir yabancı iyonlar 

giderilememiştir. 

 Kurutma işlemi iyi yapılamamıştır. 

 Isıtma işlemi daha yüksek sıcaklıkta yapıldığından bozulmalar olmuş olabilir. 

 Yakma sırasında kâğıt süzgeçteki karbon indirgenmelere sebep olmuş olabilir. 

 Yakma ve soğutma işlemleri sırasında karbondioksit ve su soğurmuş olabilir. 

 Tartım hataları olmuş olabilir. 
 

1.9. Gravimetrik Klorür Tayini Analizinin Yapılışı 
 

Klorür numunesi katı bir madde ise önce toz hâline getirilir, kurutulur sabit tartıma 

getirilir ve bu maddeden bir miktar alınarak çözelti hazırlanır. Çözeltiye 6N HNO3 katılarak 

asitlendirilir. Önceden hazırlanan 0,1 N AgNO3 çözeltisi numune çözeltisine azar azar 

katılarak Cl
-
 iyonlarının AgCl şeklinde çökmesi sağlanır. 

 

Cl
-
 + Ag

+
 → AgCl 

 

Su banyosunda kaynamadan bir süre bekletilir. Çökmenin tam olup olmadığı kontrol 

edilir. Gooch krozesinde su trompu yardımı ile süzülür. Çökelek yıkama çözeltisi ile yıkanır. 
 

Kurutma ve tartma işlemlerine kroze sabit tartıma gelinceye kadar devam edilir. 
 

Hesaplamalar yapılır. 

Cl%  = 100
)(

..)(

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
 

Örnekteki klorür miktarı bulunur. 
 

Örnek:0,1254 g klorür örneği çözeltiye alınıyor ve AgCl hâlinde çöktürülüp 

kurutularak tartıldığında 0,1656 g geldiği görülüyor. Örnekteki Cl % sini hesaplayınız. 

(Ag:108,Cl:35,5) 
 

Çözüm: 
 

Örneğin kütlesi:0,1254 g 

Çökeleğin kütlesi:0,1656 

faktörkGravimetri  FG. =
AgCl

Cl
=

5,143

5,35
= 0,2474 
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Cl% = 100
)(

..)(

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
 

 

% Cl = 100
1254,0

2474,0.1656,0
  

% Cl : % 32,66 

Örnek: KCl ve NaCl tuzları karışımının 0,1915 gramı suda çözülüyor, gümüş nitrat 

çözeltisi ile gümüş klorür hâlinde çöktürülüyor, tartıldığında 0,4305 gram gümüş klorür 

çökeleği elde ediliyor. Karışımdaki KCl ve NaCl miktarlarını bulunuz.   
 

Çözüm: 
 

KCl miktarına x, NaCl miktarına y dersek 
 

x + y = 0,1915 

 

4305,0
AgCl

Cl
y

NaCl

Cl
x

KCl

Cl
 

 

4305,0
5,143

5,35

5,58

5,35

5,74

5,35
 yx  

 

0,4765 x + 0,608 y = 0,1065 
 

x = 0,1915 - y yazılırsa 
 

0,4765(0,1915-y) + 0,608 y  = 0,1065 
 

NaCl miktarı y = 0,116 g KCl miktarı x = 0,0755 g olarak bulunur. 
 

1.10. Gravimetrik Klorür Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Katı numune çözelti hâline getirilmelidir. 

 Çöktürme işleminden önce çözelti 6N HNO3 ile asitlendirilmelidir. Ortamda 

bulunabilecek fosfat, karbonat gibi anyonların nötral ortamda gümüş ile çökelek 

vermesi önlenmelidir. 

 Çöktürme işlemi soğukta yapılmalıdır. Sıcakta yapılırsa ortam asitli olduğundan 

klorürün bir kısmı  

  HNOCl 42 3 → OHNOCl 222 22   

tepkimesi gereğince klor gazına yükseltgenerek uzaklaşabilir. 
 

Gümüş klorürün çözünürlüğü 25 ˚C’de 1,9 mg/l, 100˚C’de ise 21mg/l’dir. 

Çözünürlük, ortama Ag
+
 iyonlarının biraz fazlasının eklenmesi ile azaltılabilir. Ancak 
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eklenen aşırı Ag
+
 iyonlarının derişimi 0,1mol/l’den daha fazla olmamalıdır. Çünkü Ag

+
  

iyonlarının aşırısı AgCl çökeleği tarafından absarblanır (tutulur) ve bu yıkama ile 

giderilemez. 
 

Süzme, cam veya porselen süzme krozelerinde yapılmalıdır. Süzgeç kâğıdı ile yapılan 

süzmede, kâğıdın yakılması sırasında, karbon, gümüş klorürü metalik gümüşe indirgeyebilir. 

Zorunlu durumlarda süzgeç kâğıdı ile süzme yapılırsa yakma işlemi porselen krozelerde 

yapılmalıdır. Kesinlikle platin kroze kullanılmaz. Çökelekte siyahlaşma varsa krozeye 1–2 

damla kral suyu damlatılarak gümüşün tekrar gümüş klorüre dönüşmesi sağlanır. 

Yıkama çözeltisi (litrede 10 mL 6N HNO3 içeren su) 40–50˚C ye kadar ısıtılabilir. 

Daha fazla ısıtmak çözünürlüğü artıracağından hataya neden olur. Yıkama çözeltisine 

eklenen HNO3 çözünürlüğü azalttığı için AgCl çökeleğine tutunmuş olan Ag
+
 ve 

2

4

SO gibi 

iyonlar H
+
 ve NO3

- 
iyonları ile yer değiştirerek çözeltiye geçer. Çökelek bu kez tutunmuş 

olarak H
+
 ve NO3

-  
iyonlarını içerirse de bunlar kurutma sırasında buharlaşarak uzaklaşır. 

 

Gümüş klorür çökeleği ışıkta uzun süre bekletilirse siyahlaşır. Bunun nedeni ışık etkisi 

ile gümüş klorürün  

2AgCl → 2Ag+Cl2 

tepkimesine göre elementel gümüşe indirgenmesidir. Bu bozunmanın süzme ve 

yıkama işleminden önce veya sonra oluşuna göre sonuca etkisi farklı olur. Bozunma, süzme 

ve yıkama işleminden sonra oluşmuşsa klor gazının uzaklaşmış olması nedeni ile çökelek 

tartımında bir azalma görülür. Eğer bozunma olayı süzme ve yıkama işleminden önce 

olmuşsa açığa çıkan klor gazı ortamda bulunan gümüş iyonu ile 

  322 65353 ClOHAgClOHAgCl  

tepkimesi gereğince tekrar AgCl çökeleğini oluşturur. Bozunma sırasında açığa çıkan 

metalik gümüş nedeniyle de çökeleğin ağırlığında bir artış görülür. 
 

Gümüş klorür çökeleğinin hızla kurutulması gerektiğinde, işlem krozeye aseton 

ekleyip süzme işlemini sürdürerek yapılabilir. Bu şekilde çökeleğin içerdiği su aseton ile 

alınır. Daha sonra vakumda süzme işleminin 4–5 dakika daha sürdürülmesiyle asetonun 

uçarak uzaklaşması sağlanır. Bu şekilde sıcakta kurutmaya gerek olmaksızın tartım yapılır. 
 

Gümüş klorür 100–120˚C’de kurutulduğunda neminin % 0,03–0,04’ü, 200˚C’de 

kurutulduğunda ise % 0,01’i çökelekte kalır. Kurutma 455˚C’de yapıldığında ise nem 

tamamen uzaklaşır. Bu sıcaklıkta bozunma veya buharlaşma olayı görülmez. Ancak çoğu 

kez bu sıcaklığa çıkılmaz. Kurutmanın 150–200 ˚C’de yapılmasıyla meydana gelen hata 

önemsenmeyecek kadar azdır. 
 

Çöktürme ortamında I
-
, CN

-
, SCN

-
, Br

- 
gibi anyonların bulunmaması gerekir. Bunlar 

da gümüş nitrat ile çökelek verir. 
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1.11. Gravimetrik Klorür Tayininde Kullanılacak Çözeltiler 
 

Aşağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

şişelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  
 

Çözeltinin adı Çözeltinin derişimi 

 NaCl  0,1 M 

 HNO3  6 M 

 Yıkama çözeltisi  litrede 10 ml 6 N HNO3 içeren su 

 AgNO3  0,1 M 

Tablo 1.4: Gravimetrik klorür tayininde kullanılacak çözeltiler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Klorür tayini yapınız. 
 

Kullanılan araç ve gereçler: Klorür tuzu örneği, saf su, 6 M nitrik asit, 0,1 M gümüş 

nitrat, sat camı, su banyosu, Gooch krozesi, mavi bant süzgeç kağıdı, kroze, kil üçgen, fırın, 

desikatör, beher, baget, etüv 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Klorür tuzu örneğinden 5-6 g saat 

camına alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çevre güvenliğini sağlayınız. 

 Titiz ve özenli çalışınız. 

 Terazi kullanım kurallarına uyunuz. 

 Etüvde 105-110 C’de 1 saat kurutunuz. 

 

 Etüvdeki sıcaklık ayarına dikkat 

ediniz. 

 Zaman zaman sıcaklık kontrolü 

yapınız. 

 Elektrikli aletlerle çalışırken dikkatli 

olunuz. 

 Çevre temizliğine dikkat ediniz. 

 Desikatörde saklayınız. 

 

 Desikatörün kapağını uzun süre açık 

bırakmayınız. 

 Desikatörün kapağını vazelinleyiniz. 

 Bu örnekten 0,2–0,3 g alınız. 

 

 Tartım yaparken yanınızda kâğıt ve 

kalem bulundurunuz. 

 Tartımı not etmeyi unutmayınız. 

 400 ml’lik behere koyunuz. 

 Temiz ve kuru beher kullanınız. 

 Hacim ölçme kurallarına uyunuz. 

 Saf su ilave ederken tuzun çözünüp 

çözünmediğini gözlemleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Örnek üzerine 150 ml saf su koyunuz. 
 

  
 Karışıma 6M’lık nitrik asitten 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Nitrik asit (kezzap) yakıcıdır! Dikkatli 

ve titiz çalışınız. 

 Karışıma 15 ml 0,1 M gümüş nitrat 

çözeltisini damla damla ekleyiniz. 

  

 Gümüş nitrat çözeltisi cilde temas 

eder ise siyah lekeler oluşturur. 

Dikkatli çalışınız. 

 Gümüş nitrat çözeltisini taze 

hazırlayınız. Güneş ışığından 

etkilendiğinden uzun süre ışıkta 

bekletmeyiniz, renkli kaplarda 

saklayınız. 

 Gümüş nitrat çözeltisini damla damla 

ilave ederken karışımı yavaş yavaş 

karıştırınız. 

 Su banyosunda kaynama noktasına kadar 

ısıtınız. 

 

 Su banyosu yok ise geniş ve büyük bir 

beheri su banyosu olarak 

kullanabilirsiniz. 

 Karışımı kaynatmadan ısıtınız. 

 Gümüş nitrat çözeltisi ile kontrol 

denemesi yapınız ve çökme tam ise 1 ml 

gümüş nitrat ekleyiniz. 

 Gümüş nitrat çözeltisini damlatırken 

berrak kısmın bulanıp bulanmadığını 

gözlemleyiniz. 
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 Karışımı su banyosunda yarım saat 

bellettikten sonra karanlık yerde bir gece 

bekletiniz.  

 

 Gümüş klorür güneş ışığından 

etkilenir çalışma ortamınızı seçerken 

bu durumu dikkate alınız. 

 Gooch krozesini sabit tartıma getiriniz. 

   

 Tartım sırasında terazinin kapaklarının 

kapalı olmasını sağlayınız. 

 Etüvde sıcaklık ayarı yapınız. 

 Krozeyi temiz ısıya dayanıklı bir kap 

üzerine koyarak kurumasını 

sağlayınız. 

 Kuruyan Gooch krozesini alırken 

maşa kullanınız. 

 Desikatörde soğuması için bir süre 

bekletiniz. 

 Gooch krozesini sıcak olarak 

tartmayınız. Soğumasını bekleyiniz. 

 Tartımı not alınız. 

 Çökeleği sabit tartımdaki Gooch 

krozesin de su trompu ile süzünüz. 

  

 Süzme işlemine önce berrak kısmı 

süzgece aktararak başlayınız. 

 Çökelek üzerine 50 ml yıkama çözeltisi 

ekleyip karıştırınız ve işlemi 3-4 kez 

tekrarlayınız. 

 Çökeleği yıkarken beherin iç 

çeperlerindeki çökeleğin beherin 

tabanında toplanmasını sağlayınız. 
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 Çökeleği krozeye alınız. 

 

 Baget kullanınız. 

 Pisetten püskürtülen yıkama 

çözeltisinin çökeleğin krozeye 

akmasını sağlayacak konumda beheri 

tutunuz. 

 Çökeleğin kroze dışına taşmasını 

önleyiniz. 

 Süzüntü gümüş tepkimesi vermeyinceye 

kadar yıkama çözeltisi ile yıkayınız. 

 

 Gooch krozesindeki çökeleği pisetteki 

yıkama çözeltisi ile yıkarken bir deney 

tüpüne alacağınız bir miktar süzüntü 

ile kontrol denemesi yapınız. 

 Çökeleği kroze ile birlikte 170 C’deki 

etüvde kurutunuz. 

 

 Krozeyi etüvden alırken maşa 

kullanınız. 

 Desikatörde bekletiniz. 

 

 Desikatörün ağzını kapalı tutunuz. 

Desikatörün içersinde nem çekici 

maddenin (CaCl2)  olup olmadığını 

kontrol ediniz. 
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 Krozeyi tartınız. 

 

 Çökeleği sabit tartıma getiriniz. 

 Tartımları not ediniz. 

 Hesaplamaları yapınız. Aynı işlemi iki 

örnekle daha tekrarlayınız. Deney 

raporunu yazınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2 Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3 NaCl numune çözeltisini 400 ml behere aldınız mı?   

4 Beherdeki bu çözelti üzerine 150 ml saf su ilave ettiniz mi?   

5 
6N nitrik asit hazırlayıp hazırladığınız bu nitrik asitten 1 ml 

beherdeki çözeltiye ilave ettiniz mı? 
  

6 

0,1N gümüş nitrat çözeltisi hazırlayıp hazırladığınız bu gümüş 

nitrat çözeltisinden  15 ml beherdeki çözeltiye karıştırarak damla 

damla ilave ettiniz mi? 
  

7 
Karışımı su banyosunda kaynama noktasına kadar yarım saat ya 

da kendi hâlinde karanlık bir yerde bir gece beklettiniz mi? 
  

8 Gümüş nitrat çözeltisi ile kontrol denemesi yaptınız  mi?   

9 
Çökeleği sabit tartımdaki Gooch krozesinde su trompu ile 

süzdünüz mü? 
  

10 
Çökeleği içerisinde nitrik asit bulunan yıkama çözeltisi ile 

yıkadınız mı? 
  

11 
Çökeleği yıkama çözeltisi yardımı ile krozeye alıp tekrar 

yıkadınız mı? 
  

12 Süzüntüde gümüş kontrol deneyi yaptınız mı?   

13 
Çökeleği Gooch krozesi ile birlikte etüvde 170˚C’de 1 saat 

kuruması için beklettiniz mi? 
  

14 
Gooch krozesi ile çökeleği desikatörde oda sıcaklığına kadar 

soğuması için beklettiniz mi? 
  

15 Krozedeki çökeleği sabit tartıma getirdiniz mi?   

16 Hesaplamaları yapıtınız mı?   

17 Deney raporunuzu 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 “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. 0,0585 g NaCl ile 100 ml çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin molar derişimi 

aşağıdakilerden hangisidir? (Na:23, Cl:35,5) 

A) 0,01  B)0,1   C)1   D) 10 
 

2. Gravimetrik klorür tayininde çöktürücü olarak gümüş nitrat çözelti kullanılıyor ve 

gümüş klorür çökeleği tartılıyor. Gravimetrik faktör olarak aşağıdaki sayılardan 

hangisi kullanılmalıdır? (Ag:108, Cl:35,5) 

A) 0,1545 B) 0,2056  C) 0,2474  D) 0,3556 
 

3. 0,265 g çözünür klorür tuzu örneği suda çözünerek bir miktar çözelti hazırlanıyor. Bu 

çözeltideki Cl
-
 iyonları AgNO

3
 çözeltisi ile çöktürülüyor. Gravimetrik işlemlerden 

sonra tartılıyor, çökeleğin kütlesi 0,345 g olarak belirleniyor. Örnekteki Cl
-
 yüzdesini 

hesaplayınız. 

A)15,6  B) 25,5   C) 32,2   D) 35,5 
 

4. Süzme işleminden sonra aşağıdaki işlemlerden hangisi hemen yapılmalıdır?  

A) Yakma B) Kontrol deneyi C)Durultma  D) Yıkama 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Kurutma işlemi 105-110˚C sıcaklıkta ……………. yapılır. 
 

6. Aranan maddenin formül kütlesinin tartılan maddenin formül kütlesine oranına 

……………………….. denir. 
 

7. Çökmenin tam olarak yapılıp yapılmadığını anlamak için ………… …….. yapılır. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

8. (  ) Gümüş klorürün çözünürlüğü çok az olduğu için klorür iyonları gümüş klorür 

hâlinde çöktürülür.  
 

9. (   ) Gravimetrik klorür tayininde gümüş klorür çökeleği mavi bant süzgeç kâğıdında 

süzülür, platin krozede yakılır. 
 

10. (   ) Buharlaştırma 80-90˚C sıcaklıklarda alev fırınlarında 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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sülfat tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Suda çözünmeyen ve yapısında sülfat anyonu bulunduran bileşikler 

hangileridir? Araştırınız. 

 Renkli yapısında sülfat anyonu bulunduran bileşikler hangileridir? Araştırınız. 

 Çevrenizde gravimetrik sülfat tayini yapılan işletmeler var mı? Araştırınız. 

 

2. GRAVİMETRİK SÜLFAT TAYİNİ 
 

Gravimetrik yöntemle sülfat tayini, sülfat iyonunun zayıf asitli ortamda baryum klorür 

çözeltisi ile BaSO4 hâlinde çöktürülüp BaSO4 hâlinde tartılması temeline dayanır. 
 

2.1. Gravimetrik Sülfat Tayininde Kullanılacak Çözeltiler 
 

Aşağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

şişelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  
 

Çözeltinin adı Çözeltinin derişimi 

Na2SO4 0,1M 

HCl 6 M 

AgNO3 0,1M 

BaCl2 %10’luk sudaki çözeltisi 
 

2.2. Numunenin Analizi 
 

Sülfat numunesi katı bir madde ise önce toz hâline getirilir, kurutulur, sabit tartıma 

getirilir ve bu maddeden bir miktar alınarak çözelti hazırlanır. Çözeltiye 6 M HCl katılarak 

asitli ortam oluşturulur. Daha önceden hazırlanan % 10’luk BaCl2 çözeltisi, çözeltiye 

katılarak çöktürme yapılır. Çözeltideki SO4
-2 

iyonları BaSO4 hâlinde çöktürülür. 

4

22

4 BaSOBaSO  
 

Çözelti Su banyosunda kaynamadan bir süre bekletilir. Çökmenin tam olup olmadığı 

kontrol edilir. Mavi bant süzgeç kâğıdı yardımı ile süzülür. Saf su ile yıkanır. Süzgeç kâğıdı 

katlanır ve bir porselen krozeye yerleştirilir. Kurutma, yakma, kül etme ve tartma işlemlerine 

kroze sabit tartıma gelinceye kadar devam edilir. Hesaplamalar yapılır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Örnek: 0,265 g çözünür sülfat tuzu örneği suda çözünerek bir miktar çözelti 

hazırlanıyor. Bu çözeltideki sülfat
 

iyonları baryum klorür çözeltisi ile çöktürülüyor. 

Gravimetrik işlemlerden sonra tartılıyor, çökeleğin kütlesi 0,345 g olarak belirleniyor. 

Örnekteki sülfat % sini hesaplayınız. 
 

Çözüm: 

Örneğin kütlesi:0,265 g 

Çökeleğin kütlesi:0,345 g 

412,0
233

96
).(

4

2

4 


BaSO

SO
FGfaktörkGravimetri  

6453100
2650

41203450
1002

4 ,
,

,.,

)(

.).(
% 

gkütlesiÖrneğin

FGgkütlesiÇökeleğin
miktarıSO  

Örnek tuzda % 53,64 oranında sülfat vardır. 
 

Örnek: İçersinde sadece sodyum sülfat ve potasyum sülfat bulunan karışımdan 3,16 g 

alınıyor, suda çözündükten sonra BaCl2 çözeltisi ile çöktürülüyor ve gravimetrik işlemlerden 

sonra 4,66 g BaSO4 çökeleği tartılıyor. Karışımdaki kaç g Na2SO4 ve K2SO4 vardır? 

Hesaplayınız. (Na:23, K:39, S:32, O:16, Ba:137) 
 

Çözüm: 
 

Na2SO4 miktarına x, 

K2SO4 miktarına y dersek; 

x+y=3,16 g 
 

66,4
233

96

174

96

142

96
 yx  

 

0,676x +0,5517y =1,92 
 

x=3,16-y 
 

0,676(3,16-y) +0,5517y=1,92 
 

y=1,74 g  Örnekte 1,74 g K2SO4 vardır. 

x=1,42 g  Örnekte 1,42 g Na2SO4 vardır. 
 

2.2.1. Gravimetrik Sülfat Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Baryum sülfat oda sıcaklığında 100 g suda 0,3-0,4 mg dolayında çözünür. Çözünürlük 

mineral asitlerde önemli ölçüde artar. Örneğin oda sıcaklığında 2NHNO3te 100 g suda 17 mg 

çözünürken 2NHCl’de 100 g suda 10,1 mg çözünür. Analizde çöktürmenin asitli ortamda 
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yapılması gerekir. Çünkü Ba
+2 

iyonları nötral ve bazik ortamda PO4
-3

,  CO3
-3

 veya OH
- 

iyonları ile çökelti verir. Bu nedenle çöktürmenin zayıf asitli ortamda, yaklaşık 0,05 N 

derişimde yapılması ve asitin aşırısının eklenmemesi gerekir. Zayıf asitli ortamda 

çöktürmenin yapılması ile iri taneli çökeleğin elde edilmesi de sağlanmış olur. 
 

Çöktürme ortamına ilave edilen baryum klorürün biraz aşırısı, Ba
+2 

iyonlarının ortak 

iyon etkisi ile BaSO4 ün çözünürlüğünü önemli ölçüde azaltır. 
 

Dinlendirme sırasında  
 

BaSO4  → Ba
+2

 +SO4
-2

 
 

dengesi sürdüğünden küçük BaSO4 tanecikleri çözünerek çözeltiye geçerken 

çözeltideki iyonlar yeni taneciklerin oluşması yerine önceden oluşmuş taneler üzerinde 

toplanarak iri taneli, kolay süzülebilen çökeleğin oluşmasını sağlar. Bu arada küçük BaSO4 

taneciklerinin çözünmesi sırasında hapsedilmiş olan yabancı iyonlar da çözeltiye 

geçeceğinden çökeleğin saflığının artmasına katkıda bulunur. 
 

Baryum sülfat yüksek sıcaklıkta süzgeç kâğıdının karbonu ile kolaylıkla indirgenir. 
 

BaSO4   +4C → BaS + 4CO 
 

Bu indirgenme süzgeç kâğıdının düşük sıcaklıkta yakılması ile giderilebilir. Böyle bir 

indirgenme söz konusu olduğunda çökelek üzerine bir iki damla H2SO4 ilave edilip tekrar 

kızdırılarak hata giderilir. 
 

Kızdırmanın 800˚C dolayında yapılması gerekir. Çünkü BaSO4’a tutunmuş 

(adsorplanmış) olan su molekülleri ancak bu sıcaklıkta uzaklaştırılabilir. Kızdırma 500˚C’nin 

altında yapılırsa %0,6’lık bir hataya neden olabilir. Öte yandan sıcaklığın çok yüksek olması 

hâlinde 
 

BaSO4 →BaO +SO3 

 

tepkimesi gereğince BaSO4 bozulabilir. 
 

Ortamda bulunan yabancı iyonlar klorür, nitrat ve klorat baryum tuzları hâlinde 

baryum sülfat ile birlikte çöker. Bu, sonucun yüksek çıkmasına neden olur. Baryum klorür 

çözeltisinin çözeltiye çok yavaş ve karıştırılarak eklenmesi ile klorürün BaSO4 ile birlikte 

çökmesi önlenebilir, nitrat ve kloratın birlikte çökmesi ise önlenemez. Bu nedenle bunların 

ortamda bulunmaması veya varsa HCl asit ile kaynatılarak uzaklaştırılması gerekir. 
 

Yabancı katyonlar ise örneğin alkali metaller, kalsiyum ve demir (III); sülfat tuzları 

hâlinde birlikte çöker. Bunlar kızdırma sırasında bir değişikliğe uğrasalar da uğramasallar da 

sonuncun gerçek değerden az olmasına neden olur. Çünkü baryumun eş değer kütlesi öteki 

birçok katyondan daha büyüktür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Sülfat tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Derişik HCl beher, saf su, sodyum sülfat çözeltisi, sat 

camı, su banyosu, % 10’luk  baryum klorür çözeltisi, mavi bant süzgeç kağıdı, kroze, kil 

üçgen, fırın, desikatör 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Behere alınan sülfat örneğini 150–200 

ml su ile seyreltiniz. 

 

 Temiz ve kuru bir beher almaya dikkat 

ediniz. 

 Sudaki çözünürlüğü büyük olan sülfat 

örneği ile çalışmanız işlerinizi 

kolaylaştırır. 

 İçine 6 M HCl çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 HCl asit yakıcıdır, çalışırken üzerinize 

ve çevreye dökülmesini önleyiniz. 

Dikkatli olunuz. 

 HCl asit dökülen kısım hemen bol su 

ile temizlenmelidir. 

 Saat camı ile kapatıp su banyosunda 

kaynama noktasına kadar ısıtınız. 

  

 10 ml baryum klorür çözeltisini sıcak 

örneğe damla damla ekleyerek 

karıştırınız. 

   

 Genişçe bir beheri su banyosu olarak 

kullanabilirsiniz. 

 Su banyosuna konulan beherin düzgün 

konumda durması için cam çubuklar 

(baget) ile destekleyebilirsiniz. 

 Bek alevini düşük ayarda tutunuz. 

 %10’luk baryum klorür çözeltisinin 

hacmini dikkatli ölçmelisiniz, fazla 

baryum klorür çözeltisi kullanmamaya 

özen gösteriniz. 

 Baryum klorür çözeltisini sülfat 

çözeltisine damla damla ilave ederken 

bir yandan da çözeltinin tamamını bir 

cam bagetle karıştırmanız iri çökelek 

oluşumunu sağlayacaktır. 

 Beherin ağzını saat camı ile kapatıp su 

banyosunda bekletiniz. 

 Su banyosundaki suyun aşırı 

kaynamasını bek alevini kısık tutarak 

önleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kontrol denemesi yapınız. 

 

 Berrak çözelti üzerine bir iki damla 

baryum klorür çözeltisi damlattığınızda 

bir bulanma olmuyorsa çökme tam 

gerçekleşmiştir, dikkatli gözlemleyiniz. 

 Çökeleği mavi bant süzgeç kâğıdında 

süzünüz. 

 

 Süzgeç kâğıdının huniye boşluksuz 

olarak yerleşmiş olmasına özen 

gösteriniz. 

 Süzme işlemine öncelikle berrak 

çözeltiyi aktararak başlayınız. 

 Çözeltiyi baget yardımı ile süzünüz. 

 Aktardığınız çözelti süzgeç boyunu 

geçirmeyiniz. Huninin çözelti ile dolu 

olmasına özen gösteriniz. 

 Çökeleği yıkama çözeltisi ile yıkayınız. 

.  

 Çökeleği yıkamaya süzgeç kâğıdının 

üst kısmından başlayınız.  

 Çökelek yıkanırken çökeleğin ortada 

toplanmasını sağlayınız. 

 Süzgeç kâğıdını katlayarak daha önce 

sabit tartıma getirilmiş krozeye 

yerleştiriniz. 

 

 Süzgeç kâğıdını bir spatül yardımı ile 

içe doğru kıvırırken kâğıdın yırtılmasını 

önleyiniz. 
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 Süzgeç kâğıdının konik kısmı yukarıda 

olacak şekilde krozeye yerleştiriniz. 

 Krozeyi kil üçgene yerleştirerek düşük 

alevde kurutunuz. 

 

 Bek alevinin kurutma sırasında kısık 

olmasına, yakma esnasında ise kâğıdın 

alev almamasına dikkat ediniz. 

 Daha sonra alev fırınında krozeyi 800 º 

C’de yarım saat kızdırınız. 

 

 Krozeyi desikatörde soğutunuz. 

 

 Alev fırınına krozeyi yerleştirirken ve 

alırken kroze maşası kullanınız. 

 Alev fırını ile çalışma kuralları 

talimatına uyunuz. 

 Krozeyi desikatöre koymadan önce bir 

süre alev fırınında soğumasını 

bekleyiniz. 

 Desikatörün kapağını zaman zaman 

açarak sıcak krozenin etkisiyle 

oluşabilecek hava basıncı kazasını 

önleyiniz. 

 Desikatörün kapağı uzun süre açık 

bırakmayınız. 

 Tartım yapınız. 

 

  

 Krozenin sabit tartımının 16,0087 g 

olduğuna göre örnek numunedeki 
2

4

SO  % sini bu verilere göre 

hesaplayınız. 

 Gravimetrik faktörü Tablo 1.2’den 

bulunuz. 

 Raporunuzu hazırlayarak öğretmeninize 

veriniz. 

 Aldığınız notlardan faydalanarak  

raporunuzu teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır  

1 İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2 Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3 Numune çözeltisini 400 ml’lik behere aldınız mı?   

4 Beherdeki bu çözelti üzerine 150 ml saf su ilave ettiniz mi?   

5 

6 N HCl çözeltisi hazırlayıp hazırladığınız bu HCl asitten 1 ml 

beherdeki çözeltiye ilave edip karışımı su banyosunda kaynama 

noktasına kadar ısıttınız  mı? 
  

6 

% 10’luk baryum klorür çözeltisi hazırlayıp hazırladığınız bu 

baryum klorür çözeltisinden su banyosunda bir süre ısıtıp 15 ml’ 

sini beherdeki çözeltiye karıştırarak damla damla ilave ettiniz mi? 
  

7 
Beherdeki karışımın ağzını saat camı ile kapatıp bir süre su 

banyosunda beklettiniz mi? 
  

8 Baryum klorür çözeltisi ile kontrol denemesi yaptınız  mı?   

9 
Çökeleği saf su ile klorür tepkimesi vermeyene kadar  yıkadınız 

mı? 
  

10 Çökeleği mavi bant süzgeç kağıdı yardımı ile süzdünüz mü?   

11 
Süzgeç kağıdını katlayarak daha önce sabit tartma getirilen krozeye 

yerleştirdiniz mi? 
  

12 Krozedeki süzgeç kağıdını düşük alevde dikkatlice yaktınız mı?   

13 
Krozeyi 800 ˚C sıcaklıkdaki alev fırınında yarım saat kızdırdınız 

mı? 
  

14 Krozedeki çökeleği sabit tartıma getirdiniz mi?   

15 Hesaplamaları yapıp raporunuzu hazırladınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. 1,42g Na2SO4 ile 100 mL çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin molar derişimi 

aşağıdakilerden hangisidir?(Na:23, S:32 O:16) 

A) 0,01  B) 0,1   C) 1  D) 10 
 

2. 0,160 g çözünür sülfat tuzu örneği suda çözünerek bir miktar çözelti hazırlanıyor. Bu 

çözeltideki sülfat iyonları baryum klorür çözeltisi ile çöktürülüyor. Gravimetrik 

işlemlerden sonra tartılıyor çökeleğin kütlesi 0,250g olarak belirleniyor. Örnekteki 

sülfat yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? (Ba:137, S:32 O,16 ) 

A) 32,2  B) 64,4   C) 78,4  D) 96 
 

3. Sülfat iyonlarını zayıf asitli ortamda çöktürmek için çözeltiye aşağıdaki asitlerden 

hangisi katılmalıdır? 

A) H2SO4 B) HNO3  C) HCl  D) CH3COOH 
 

4. Süzme işleminde beherde kalan çökeleğe yıkama sıvısı katıp çalkalanması, bir süre 

dinlendirildikten sonra süzülmesi işlemine ne denir?  

A) Çöktürme B) Kontrol deneyi C)Durultma ile yıkama  D) Yıkama 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Gravimetrik sülfat analizinde ……………bant süzgeç kağıdı kullanılır. 

6. Yakma sırasında krozedeki süzgeç kağıdı yandığında, krozenin üstü ………… ile 

kapatılır. 

7. Çöktürme işleminden sonra, iri kristaller olması için çökeleğin kaynama noktasına 

yakın sıcaklıkta su banyosunda bekletilmesine …………….denir. 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

8. İri taneli saf çökelek elde etmek için seyreltik çözeltiler birbirlerine damla damla 

karıştırılarak katılmalıdır. 

9. Süzüntüde kontrol denemesi çökmenin tam olup olmadığını anlamak için yapılır. 
 

10. Çökelek süzülürken  berrak kısım karıştırılmadan süzgece aktarılmalıdır. 
 

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. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. %10’luk özkütlesi 1,1 g/ml olan 100 ml BaCl2 çözeltisi hazırlamak için kaç g BaCl2 

tartmamız gerekir? (Ba:137, Cl: 35,5) 

A) 10  B)11   C) 50   D) 110 
 

 

2. 1,0 g AgCl ve AgBr karışımı 0,6635 g gümüş içermektedir. Karışımdaki brom yüzdesi 

aşağıdakilerden hangisidir?(Ag:108, Cl:35,5, Br:80) 

A) 21,28  B) 30,12  C) 42,42  D) 79,12 
 

 

3. 3,5 g Na2SO4 ve safsızlık içeren bir karışım suda çözülüyor ve gravimetrik işlemlerden 

sonra BaSO4 hâlinde tartılıyor. 4,66 g BaSO4 elde ediliyor. Örnekteki Na2SO4 yüzdesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 14,14  B) 34,84  C) 58,65  D) 81,14  
 

4. 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 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. Su trompu yardımı ile yapılan süzme işlemine ………….. da süzme denir. 
 

6. Bazı durumlarda çökelek saf su ile yıkandığında peptitleşir ve  ……… hâle geçerek 

süzgeçten geçer. 
 

7. ………….…………… maddenin ağırlık veya ağırlık farklarının ölçülmesine ve bu 

verileri kullanarak aranan madde miktarının hesaplanmasına dayanır.  
 

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 Etüv 

6 Gravimetrik faktör 

7 Kontrol deneyi 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 C 

4 C 

5 Mavi 

6 Saat camı 

7 Özümleme 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 Vakumda 

6 Koloidal 

7 Garavimetrik analiz 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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