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MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül cıva(II), bizmut, bakır, kadmiyum,  antimon, 

kalay ve Grup 2 Katyonlarının toplu analizlerini yapabilme ile 

ilgili bilgilerin ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOġUL Grup 1 Katyonları modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Grup 2 Katyonlarının toplu analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak 

Grup 2 Katyonlarının toplu analizini yapabileceksiniz.  

Amaçlar 
1. Cıva (II) katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

2. Bizmut katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

3. Bakır katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

4. Kadmiyum katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

5. Antimon katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

6. Kalay katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

7. Grup 2 Katyonlarının toplu analizini yapabileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Bu modül de cıva (II), bizmut, bakır, kadmiyum, kalay,  ve antimon katyonlarının 

analitik özelliklerini, tepkimelerini ve Grup 2 Katyonlarının toplu analizinin yapılıĢını 

öğreneceksiniz. 

 

Bu modül de sekiz tane öğrenme faaliyetinin olması Grup 2 Katyonları analizinin zor 

olduğunu belirtmez. Sistematik analiz kurallarına uyar, iĢlem sırasını dikkatlice takip 

ederseniz kolaylıkla baĢarabileceğinizi göreceksiniz. Çok zor olan iĢleri baĢarmak için önce 

küçük parçalara bölmek, sonra da küçük parçaları çözerek sonuca varmak iĢinizi 

kolaylaĢtıracaktır. Bu modül de sistematik analiz yaparken bunları yaĢayacaksınız.  

 

Deneylerde kullandığınız çözeltiler ve ayıraçlar çok zehirlidir. Güvenlik önlemlerinizi 

mutlaka almalısınız. Hiçbir kimyasal maddenin tadına aksi belirtilmedikçe kokusuna 

bakmayınız. Eldiven gözlük ve benzeri koruyucu kullanınız. 

 

Yaparak ve yaĢayarak öğrenme, öğrenmenin baĢarılı ve kalıcı olmasını sağlar. 

Deneyleri ve iĢlemleri dikkatlice yapınız. Gözlemlerinizi yazınız, deneylerdeki hiçbir 

ayrıntıyı gözden kaçırmayınız.  

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak cıva(II) katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Cıva metaliyle cıva iyonu arasındaki farklar nelerdir? AraĢtırınız.  

 Cıvanın insan sağlığına etkisini araĢtırınız. 

 Cıvalı termometre, hangi sıcaklıklar arasını ölçebilir? AraĢtırınız.   

 Termometreler de cıva kullanılmasının nedenlerini araĢtırınız. 

 

1. CIVA II KATYONU 
 

Cıva (II) bileĢikleri renklidir. Suda az çözünür. Suda çözünen bileĢikleri Hg(NO3)2, 

Hg(ClO4)2, HgCl2 ve Hg(CN)2; çözünmeyen bileĢikleri arasında ise HgS, HgI2, HgBr2, 

Hg(SCN)2, HgO ve HgSO4 sayılabilir. Cıva (II) nin HgI3
-
, HgCl4

–2
, HgBr4

–2
, HgI4

–2 
ve HgS2

–

2
, Hg(CN)4

–2
 kompleksleri önemlidir. 

 

BileĢiğin Formülü Çözünürlük Çarpımı(Kç) 

HgBr2 8.10
–20

 

HgCl2 2.6.10
–15

 

HgI2 3.2.10
–29

 

HgS 4.10
–53

 

Hg(OH)2 1.1.10
–22

 

Tablo 1.1: Bazı cıva(II) bileĢiklerinin 25°C’deki çözünürlük çarpımları(Kç) 

 

1.1. Cıva (II) Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için Hg(NO3)2. ½ H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 167 g Hg(NO3)2. ½  

H2O tartılır, 1 litre 1 M HNO3 çözeltisinde çözülerek çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 

oranında seyreltilerek ( 1 hacim çözelti, 9 hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. Hg(NO3)2. ½ 

H2O tuzu bulunmadığı durumda her 1 ml’sinde 100 mg Hg
+2

 katyonu bulunduracak Ģekilde 

diğer tuzlardan da çözelti hazırlanabilir. Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. OH
-
; Alkali Bazlarla 

 
Hg

+2
 çözeltisine alkali baz çözeltisi eklenirse; 

 

Hg
+2 

   +   2 OH
-
   →    Hg(OH)2↓ 

 

sarı renkli çökelek oluĢur. Ancak bu bileĢik kararsız olduğundan hemen 

 

         

Resim 1.1: Çöktürme iĢlemi 

 

Hg(OH)2       →     HgO   +  H2O 

 

tepkimesi nedeniyle siyah renkli cıva (II) okside dönüĢür. 

 

1.1.2. NH4OH; Amonyak Çözeltisi ile 

 
Hg

+2
 çözeltisine amonyak çözeltisi eklenirse; 

 

HgCl2    +  2 NH4OH  →   HgNH2Cl  + NH4Cl  + 2 H2O 

 

beyaz renkte cıva (II) amidoklorür çökeleği oluĢur. Deney Hg(NO3)2 ile yapılırsa; 

 

 

Resim 1.2: Hg
+2

 çözeltisine amonyak çözeltisi ekleme 

 

3 Hg(NO3)2  +  6 NH4OH   →   HgNH2NO3  +  NH4NO3   +  HgNH2NO3. HgOHgNO3 



 

 

 

4 

beyaz renkte cıva (II) amidonitrat ve amido cıva (II) oksinitrat çöker. Çökelekler 

asitlerde çözünür. 

 

1.1.3. I
-
; Ġyodür ile 

 
Hg

+2
 çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi eklenirse; 

 

Hg
+2 

    +   2I
-  

 →    HgI2 

 

sarı renkli cıva (II) iyodür çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında 

 

 

Resim 1.3: Hg
+2

 çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi ekleme 

 

HgI2       +    2I
-     

→    HgI4
–2 

 

 

kompleks vererek çözünür. Bu çözeltiye birkaç damla amonyak çözeltisi veya 

amonyum tuzu çözeltisi ve birkaç damla alkali baz çözeltisi eklenirse karakteristik kırmızı-

kahve renkli amonyum cıva (II) iyodür çöker. 

 

 

Resim 1.4: HgI4
–2 

‘ün çözünmesi 

 

2 HgI4
–2

   +   NH4
+
   +  4 OH

-   
→   OH2NH2I   +    7 I

-
  +  3 H2O 

 

Bu tepkime Nessler tepkimesi olarak bilinir ve amonyum aranmasında ve cıva (II) 

aranmasında kullanılan en önemli tepkimelerden biridir. 
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1.1.4. CrO4
–2

; Kromat ile 

 
Hg

+2
 çözeltisine potasyum kromat çözeltisi eklenirse; 

 

Hg
+2

 +  CrO4
–2 

→  HgCrO4↓ 

 

sarı renkli cıva (II) kromat çöker. 

 

 

Resim 1.5: Hg
+2

 çözeltisine potasyum kromat çözeltisi ekleme 

1.1.5. S
–2

; Sülfür ile 
 

Hg
+2

 çözeltisi alınır. HCl asit katıp ve içerisinden H2S gazı geçirilirse önce beyaz, 

sonra kahve renkli ve daha sonra siyah renkte çökelek elde edilir. Beyaz renkli çökelek 

2HgS.HgCl2 bileĢiminde olup ortamdaki HgS oranı arttıkça renk siyahlaĢır. 

 

     

Resim 1.6: Hg
+2

 çözeltisine H2S ekleme 

 

3 Hg
+2     

+   2 S
–2

   +   2 Cl
-    

→   HgCl2. 2 HgS 

HgCl2. 2 HgS   +   S
–2    

→    3 HgS    +  2 Cl
-
 

 

Cıva (II) sülfür, cıva (II) bileĢikleri içinde suda en zor çözünenidir. Kuvvetli bazlarda 

ve seyreltik asitlerde çözünmez. Sıcak deriĢik nitrik asitte, kral suyunda, sodyum ve 

potasyum sülfür içeren deriĢik alkali baz çözeltilerinde, bromlu suda ve klorlu suda çözünür. 

 

3 HgS  +  8 HNO3  → 3 Hg(NO3)2   +  3 S  +  2 NO  +   4 H2O 
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3 HgS  +  12 Cl
-
  + 2 NO3

-
  + 8 H

+
  →  3 HgCl4

–2
   +  2 NO  +  3 S  +  4 H2O 

 

HgS   +  S
–2

  →   HgS2
–2

 

 

HgS2
–2

li çözelti seyreltilir veya asit katılırsa kompleks bozunduğundan HgS tekrar 

çöker. 

HgS2
–2     

+  2 H
+
  →   HgS   +  H2S 

 

1.1.6. CO3
–2

; Karbonat ile 
 

 Hg
+2

 çözeltisine sodyum karbonat çözeltisi eklenirse; 

 

4 Hg
+2

   +   4 CO3
–2    

→   HgCO3. 3 HgO  +  3 CO2 

 

karbondioksit gazı çıkıĢı ile kırmızı kahve renkli bazik cıva karbonat çöker. 

 

 

Resim 1.7: Hg
+2

 çözeltisine sodyum karbonat çözeltisi ekleme 

1.1.7. Ġndirgenlerle 
 

Hg
+2

 çözeltisine kalay (II) çözeltisi eklenirse; 

 

2Hg
+2

   +   SnCl2   →   Hg2Cl2 ↓   +   Sn
+4

  

 

önce beyaz renkte Hg2Cl2 çöker, ancak kalay (II) klorürün aĢırısında açığa çıkan 

metalik cıva nedeniyle çözelti gri bir renk alır. 

 

 

Resim 1.8: Hg
+2

 çözeltisine kalay (II) çözeltisi eklenirse 
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Hg2Cl2    +    Sn
+2      

→    2 Hg
0
↓   +   Sn

+4
    +  2 Cl

- 

 

 Aynı Ģekilde Hg
+2

 çözeltisine bir bakır çubuk daldırılırsa metalik cıvanın bakır 

üzerinde toplandığı görülür. 

 

Hg
+2

     +     Cu     →    Hg
0
     +    Cu

+2
 

 

 Bir süzgeç kâğıdı üzerine Hg
+2

 çözeltisi damlatılır, bunun üzerine bir damla 

SnCl2 çözeltisi ve bir damla anilin çözeltisi eklenirse açığa çıkan cıva nedeniyle 

gri bir renk oluĢur. 

 

1.1.8. Kobalt Asetat ve Amonyum Tiyosiyanat ile 
 

Hg
+2

 çözeltisine nötral veya asetik asitli ortamda amonyum tiyosiyanat çözeltisi ve 

kobalt nitrat çözeltisi eklenirse koyu mavi renkte kobalt-cıva (II) tiyosiyanat kompleksi 

meydana gelir. Ortamda demir (III) iyonunun bulunması tepkimeyi bozar. 

 

 

Resim 1.9: Kobalt asetat ve amonyum tiyosiyanat ekleme  

1.1.9. Ġyodür ve Sülfitli Ortamda Bakır (II) ile 
 

Potasyum iyodür ve sodyum sülfit içeren bakır (II) çözeltisine, hidroklorik asit 

katılmıĢ Hg
+2

 çözeltisinden eklenirse kırmızı renkli Cu2HgI4 çöker. Aynı deneyi süzgeç 

kâğıdı üzerinde de yapılabilir. 

 

 

Resim 1.10: Bakır (II) ilave etme 
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1.1.10. O=C-(C6H5NHNH)2 ; Difenil Karbozid ile 

 
Hg

+2
 tuzu çözeltisine difenil karbozid çözeltisi eklenirse menekĢe veya koyu mavi 

renkte bir çökelek oluĢur.  

 

Resim 1.11: Difenil karbozid ilave etme 

 

1.2. Cıva (II) Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

Çözeltinin adı  Çözeltinin deriĢimi 

Hg(NO3)2 0,1 M 

HgCl2 0,1 M 

NaOH 2 M 

NH3 DeriĢik 

NH4OH 2 M 

KI 0,5 M 

K2CrO4 0,5 M 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

Kral suyu 3 hacim deriĢik HCl 1 hacim deriĢik HNO3 karıĢımı 

Na2CO3 0,5 M 

SnCl2 0,5 M 

Na2SO3 0,5 M 

 

1.3. DoymuĢ H2S Çözeltisinin Hazırlanması 
 

 Küçük parçalar hâline getirilmiĢ FeS2 (Pirit)  250 ml’lik bir erlen alınır. 

 Üzerine seyreltik HCl’den 100–150 ml ilave edilir. 

 Çıkan H2S gazı, gaz toplama borusu ile gaz yıkama ĢiĢesindeki saf su (veya 0,1 

M NH4NO3lı su) içersinden geçirilerek H2S’ün doymuĢ çözeltisi hazırlanır. 

Çözelti ayıraç ĢiĢesine alınır. ġiĢenin ağzı kapatılır 15 gün süre ile kullanılır. 
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ġekil 1.1: H2S çözeltisinin hazırlanması 

 

1.4. Amonyum Polisülfür Çözeltisinin Hazırlanması 
 

H2S çözeltisi hazırlanmasındaki iĢlem sırası takip edilir.  

 

ġekil 1.2: (NH4 )2 S x  çözeltisinin hazırlanması 

 

Ancak farklı olarak gaz yıkama ĢiĢesi içerisine 200 ml deriĢik NH3 çözeltisi ve 5 g 

elementel kükürt eklenip karıĢtırılır ve H2S gazı bu karıĢım içersinden geçirilerek doymuĢ 

çözelti hazırlanır. Bu karıĢım 1 litrelik balon jojeye alınır üzerine 200 ml deriĢik amonyak 

çözeltisi daha ilave edilir ve saf su ile 1 litreye tamamlanır. Temiz bir ayıraç ĢiĢesine 

süzülerek doldurulur. ġiĢenin ağzı kapatılır, 15 gün kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Cıva ( II ) katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M Cıva II nitrat çözeltisi, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, amonyum polisülfür, 2 M nitrik asit, kral suyu, 0,5 M kalay 

II klorür saf su, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, damlalık, bek, üçayak, amyant tel, su 

banyosu, tahta maĢa, kibrit 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cıva (II) katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre hazırlayınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız 

hidroklorik asit, hidrojen sülfür, 

amonyum polisülfür,  nitrik asit, 

kral suyu, kalay (II) klorür, 

spatül ve teraziyi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Hesaplamayı mutlaka 

öğretmeninize onaylatmayı 

unutmayınız. 

 Asitlerle çalıĢırken dikkat ediniz. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml Cıva (II) nitrat çözeltisi 

alınız. 

 
 

 Fazla çözelti kullanmayınız, 

özenli ve dikkatli çalıĢınız. 

 Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 Kullandığınız pipet veya 

damlalığı çözeltiye temas 

ettirmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üzerine hidrojen sülfürlü sudan ekleyerek 

oluĢan çökeleğin rengine dikkat ediniz ve olayın 

denklemini yazınız. 

 
 

 
 

 

 Deneyi çeker ocakta yapınız. 

H2S gazı zehirlidir, koklamayınız 

 Çökeleğin rengi nitel analizde 

çok önemlidir, not ediniz. 
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 Çökeleği santrifüjleyerek oluĢan berrak sıvıyı 

damlalıkla alınız.  

 

 

 Santrifüj tüpünü cihaza karĢılıklı 

olacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Çökelekle çözeltiyi damlalıkla 

veya aktarma ile birbirinden 

ayırabilirsiniz. 

 Çökelekten bir baget yardımıyla bir miktar 

alarak üzerine amonyum polisülfürden 1 ml 

ekleyip çökelekteki değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

 

 Kullandığınız bagetin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Bu iĢlemde çökelekte meydana 

gelebilecek değiĢiklikler önemli 

olduğundan gözlemlerinizi not  

etmeyi unutmayınız. 

 Bir deney tüpüne bir miktar daha çökelek alarak 

üzerine 2 M nitrik asitten ekleyip su 

banyosunda ısıtıp değiĢiklikleri gözleyiniz. 

 

 Çökeleği dikkatli gözlemleyiniz. 

 Bir baĢka deney tüpüne çökelek alarak 

üzerine kral suyu ekleyip su banyosunda ısıtıp 

değiĢiklikleri gözlemleyiniz.  

 Kral suyu çok yakıcıdır, dikkatli 

çalıĢınız. 

 Olayın denklemini yazınız.  
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 Elde edilen çözeltiye 2 ml saf su ekleyip daha 

sonra 0,5 M kalay II klorür çözeltisinden 

ekleyerek değiĢiklikleri gözleyiniz.  

 
 

 

 Pisetin ucunu deney tüpüne 

temas ettirmeyiniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Santrifüj tüpüne 2 ml cıva (II) nitrat çözeltisi aldınız mı?   

4. Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

5. Üzerine hidrojen sülfürlü sudan ekleyerek oluĢan çökeleğin 

rengine dikkat edip olayın denklemini yazdınız mı? 
  

6. Çökeleği santrifüjleyerek berrak sıvıyı damlalıkla aldınız mı?   

7. Çökelekten bir baget yardımıyla bir miktar alarak üzerine 

amonyum polisülfürden 1 ml ekleyip su banyosunda ısıtıp 

çökelekteki değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
 

 

 

8. Bir deney tüpüne bir miktar daha çökelek alarak üzerine 2 M 

nitrik asitten ekleyip su banyosunda ısıtıp çökelekteki 

değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

9. Bir baĢka deney tüpüne çökelek alarak üzerine kral suyu ekleyip 

su banyosunda ısıtıp değiĢiklikleri gözlemleyip  olayın 

denklemini yazdınız mı? 
  

10. Elde edilen çözeltiye 2 ml saf su ekleyip daha sonra 0,5 M kalay 

(II) klorür çözeltisinden ekleyerek değiĢiklikleri gözlemleyip 

olayın denklemini yazdınız mı? 
  

11. Deney raporunuzu hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Cıva (II) tuzu çözeltisine asidik ortamda H2S çözeltisi ilave edilirse hangi renkte 

çökelek oluĢur? 

A) siyah             B) kırmızı kahverengi         C) beyaz               D) sarı 

 

2. Cıva (II) tuzu çözeltisine asidik ortamda sodyum karbonat çözeltisi eklenirse hangi 

renkte çökelek oluĢur? 

A) siyah             B) sarı                                 C) beyaz                D)kırmızı kahverengi 

 

3. Cıva (II) tuzu çözeltisine potasyum kromat çözeltisi eklenirse çöken madde ve rengi 

aĢağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıĢtır? 

A) Cıva (II) kromat - beyaz         B) Cıva (II) kromat - sarı    

C) Potasyum klorür- beyaz          D) Cıva (I) kromat -kahverengi 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Hg
+2

 çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi eklenirse  ………  renkli cıva (II) iyodür 

çöker. 

 

5. Cıva (II) tuzu çözeltisi nitrik asit katıp üzerine kalay (II) tuzu çözeltisi eklenirse önce 

beyaz sonra gri renkte    .......    açığa çıkar. 

 

6. Cıva (II) sülfür çökeleği   üzerine ............ suyu ilave edilirse çökelek çözünür. 

 

7. Cıva (II ) bileĢikleri ………..dirler. 

 

8. Cıva (II) tepkimeleri için …………….tuzunun çözeltisi kullanılır. 

 

9. Cıva (II) çözeltisine ……………ilave edilirse sarı renkli çökelek oluĢur. 

 

10. Cıva(II) çözeltisine ………….ortamda amonyum tiyosiyanat çözeltisi ve kobalt nitrat 

ilave edilirse koyu mavi renk çökelek oluĢur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞREE FAALĠYETĠ-2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak bizmut katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 Bizmut elementinin periyodik cetveldeki yerini bulup hangi grup elementlerle 

benzer özellik gösterir? AraĢtırınız. 

 Bizmut, bileĢiklerinde –3, +3 ve +5 değerliklerde bulunur. Nedenini araĢtırınız. 

 

2. BĠZMUT KATYONU 
 

Bizmut, parlak kırmızı beyaz renkte sert ve kırılgan bir metaldir. Normal koĢullarda 

üzeri koruyucu oksit tabakası ile kaplandığından havadan etkilenmez. Halojenlerle ve 

kükürtle doğrudan birleĢir. Sıcak sülfürik asit ve nitrik asit metali çözerek tuzlarını oluĢturur. 

DeriĢik hidroklorik asitte çözünmez. 

 

Bi   +   4 HNO3   →  Bi(NO3)3    +  NO  +  2 H2O 

 

2 Bi +  6H2SO4  →   Bi2(SO4)3   +   3 SO2 +   6 H2O 

 

Bizmut, bileĢiklerinde –3, + 3 ve + 5 değerliklerde bulunur. Ancak bunlardan –3 ve + 

5 değerlikte olanlar oldukça kararsızdır. Bizmutun + 5 değerlikte bilinen en önemli bileĢiği 

sodyum bizmutad NaBiO3dır. 

 

Bizmut çözeltileri suda kuvvetle hidroliz olur ve bazik oksit tuzları hâlinde çökelti 

verir. Bu nedenle bizmut tuzu çözeltileri nötral ortamda beyaz çökelek hâlindedir. Bu 

çökelek, çözeltiye asit katılmasıyla giderilebilir. 

 

Bizmutun çözünen tuzları arasında BiCl3, Bi(NO3)3 ve Bi2(SO4)3, sayılabilir. 

Bizmutun Bi(SCN)3
-
, BiCl4

-
 ve BiI4

-
 gibi kompleksleri önemlidir. 

 

BileĢiğin Formülü Çözünürlük Çarpımı(Kç)   

BiONO3 2,5.10
–3

 

BiOCl 2,0.10
–9

 

BiOOH 1,0.10
–12

 

Bi2S3 1,0.10
–97

 

Bi(OH)3 4,0.10
–31

 

BiPO4 1,0.10
–20

 

Tablo 2.1: Bazı bizmut bileĢiklerinin 25 °C’deki çözünürlük çarpımları (Kç) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 

 

17 

2.1. Bizmut Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için Bi(NO3)3. 5 H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 233 g Bi(NO3)3. 5 H2O 

tartılır, 1 litre 3 M HNO3 çözeltisinde çözülerek çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında 

seyreltilerek ( 1 hacim çözelti, 9 hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. Bi(NO3)3. 5 H2O tuzu 

bulunmadığı durumda her 1 ml’sinde 100 mg Bi
+3

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer 

tuzlardan da çözelti hazırlanabilir. Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

2.1.1. Su ile Hidroliz 

 
Bi

+3
 tuzu çözeltisi suyun içine dökülürse veya su ile seyreltilirse beyaz bir çökeleğin 

oluĢtuğu görülür. Bu hidroliz sırasında önce Bi(OH)2Cl (bizmut hidroksi klorür) çökeleği 

oluĢur. OluĢan bizmut hidroksi klorür kararsız olduğundan bozunarak BiOCl (bizmutil 

klorür) çökeleğini oluĢturur. 

 

BiCl3  +  2 H2O  →  Bi(OH)2Cl ↓ +  2 HCl 

 

Bi(OH)2Cl   →   BiOCl↓  +  H2O 

 

Bizmutun klorür tuzu yerine nitrat tuzunun kullanılması hâlinde ürün BiONO3 

(bizmutil nitrat)tır. Bizmutil nitratın çözünürlüğü fazla olduğundan çökeleğin iyi görünmesi 

için ortama bir miktar NaCl çözeltisinin eklenmesi yararlı olur. Hidroliz ürünü çözeltiye asit 

katılmasıyla giderilir. 

 

BiOCl   +  2H
+
  →  Bi

+3
   +  Cl

-
  + H2O 

 

2.1.2. OH
-
; Alkali Bazlarla 

 
Bi

+3
 çözeltisi üzerine alkali baz ilave edilirse; 

 

Bi
+3

  +   3 OH
-   

→  Bi(OH)3↓ 

 
beyaz renkte bizmut (III) hidroksit çöker. Çökelek bazın aĢırısında çözünmez, asitlerde 

çözünür. Kaynatılırsa sarı renge döner. 

 

            

Resim 2.1: Bi
+3

 çözeltisi üzerine alkali baz ilave edilmesi 
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Bi(OH)3  →  BiOOH↓  +  H2O 

 

Bu çökelek üzerine hidrojen peroksit eklenirse kahverengi bizmutik asit oluĢur. 

 

 

Resim 2.2: Hidrojen peroksit eklenirse 

BiOOH  +  H2O2  →  HBiO3  +  H2O 

 

2.1.3. NH4OH; Amonyak Çözeltisiyle 
 

Beyaz renkte bazik tuz çökeleği oluĢur. Çökeleğin bileĢimi çözeltilerin bileĢimine 

göre ve sıcaklığına bağlı olarak değiĢir. Çökelek amonyağın aĢırısında çözünmez (bakır ve 

kadmiyumdan farkı). 

 

 

Resim 2.3: Amonyak çözeltisi ilave edilmesi 

 

2.1.4. Kromat ve Bikromat ile 

 
Bi

+3 
çözeltisine CrO4

–2
 veya Cr2O7

–2
 çözeltisi ilave edilirse; 

 

2 Bi
+3

   +  CrO4
–2

  +  2H2O   →  (BiO)2CrO4 ↓ +  4 H
+
 

 

2 Bi
+3

  +  Cr2O7
–2

  + 2 H2O  →  (BiO)2Cr2O7↓  +  4 H
+ 
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sarı renkte bizmutil kromat veya bizmutil dikromat çöker. Çökelek asetik asitte çözünür 

(KurĢun kromattan farkı) fakat alkali bazlar da çözünmez. 

 

 

Resim 2.4: Bi
+3 

çözeltisine CrO4
–2

 veya Cr2O7
–2

 çözeltisi ilave edilmesi 

 

2.1.5. S
–2

; Sülfür ile 
 

Bi
+3

 çözeltisine H2S çözeltisi ilave edilirse; 

 

2 Bi
+3

  + 3 H2S  →  Bi2S3 ↓ +  6 H
+
 

 

koyu kahverengi bizmut (III) sülfür çökeleğini verir. Çökelek soğuk ve seyreltik 

asitlerde ve amonyum polisülfürde çözünmez. Sıcakta deriĢik HCl veya HNO3te çözünür. 

 

 

Resim 2.5: Bi
+3

 çözeltisine H2S çözeltisi ilave edilirse 

 

Bi2S3  +  8H
+   

+ 2 NO3
-   

→  2 Bi
+3

  +  3 S   +  2NO +  4 H2O 

 

2.1.6. I
-
;Ġyodür ile 

 

Asit katılmıĢ Bi
+3

 çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi eklenirse; 

 

Bi
+3

 + 3I
-
→ BiI3↓ 

 

siyah renkli bizmut (III) iyodür çöker. Bu çökelek iyodürün fazlasında, 

 

 BiI3 + I
-
→ BiI4

- 
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Resim 2.6: Bi
+3

 çözeltisine potasyum iyodür çözeltisi ekleme 
 

Portakal sarısı renkte kompleks vererek çözünür. Eğer çözelti su ile yeterince 

seyreltilirse bizmut (III) iyodür tekrar siyah renkte çöker. Seyreltmeye devem edilirse 

portakal sarısı renkte bizmutil iyodür çöker. 

 

BiI4
-- 

 + H2O  → BiOI ↓
   
+ 3 I

-
  + 2 H

+ 

 

 
Resim 2.7: Ġyodürün fazlasının ilavesi 

 

2.1.7. Stannit ile 
 

Bi
+3

 çözeltisine stannit çözeltisi eklenirse; 

 

Bi
+3

  +  3 OH
-  

→ Bi(OH)3 

 

2 Bi(OH)3  +  3 Sn(OH)4
–2       

→  2 Bi   +  3 SnO3
–2

   +  9 H2O 

 

Bi
+3

 iyonları siyah renkli metalik bizmuta indirgenir. Bu tepkime cıva, bakır ve gümüĢ 

iyonu bulunan ortamlarda iyi sonuç vermez. Tepkime ürünü SnO3
–2

ye stannit denir. 

Bizmutun en önemli tepkimelerinden biri olan bu tepkime, örnek çözeltisine amonyak 

çözeltisinin aĢırısını ekleyerek bakır ve kadmiyumu bizmuttan ayırdıktan sonra 

gerçekleĢtirilebilir. Deneyin yapılması sırasında deriĢik alkali baz eklemeye ve ısıtmamaya 

dikkat etmek gerekir. Çünkü bu koĢullarda siyah renkli metalik kalay açığa çıkabilir ki bu 

yanılgılara neden olabilir. 

 

2 SnO2
–2

  +  H2O →  SnO3
–2

  +  Sn  +  2 OH
- 
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Resim 2.8: Bi
+3

 çözeltisine stannit çözeltisi ekleme 

2.1.8. HPO4
–2

; Hidrojen Fosfat ile 

 
Bi

+3
 çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenirse; 

 

Bi
+3

 + 2 HPO4
–2

  →  BiPO4↓ +  H2PO4
- 

 

beyaz renkte bizmut fosfat çöker. Çökelek seyreltik nitrik asitte çözünmez. 

 

 

Resim 2.9: Hidrojen fosfat ekleme 

2.1.9. Tiyoüre ile 
 

Nitrik asit katılmıĢ Bi
+3

 çözeltisine tiyoüre çözeltisi eklenirse; 

 

Bi
+3

 + SC(NH2)2 → BiSC(NH2)
+3 

 

sarı renkte bir kompleks oluĢur. 

 

 

Resim 2.10: Tiyoüre ilave etme 
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2.2. Bizmut Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

 
AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

Çözeltinin adı Çözeltinin deriĢimi 

Bi(NO3)3 0,1M 

NaOH 2 M 

NH3 DeriĢik 

NH4OH 2 M 

KI 0,5 M 

K2CrO4 0,5 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0,1M NH4NO3lı su 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

H2SO4 2 M 

Kral suyu 3 hacim deriĢik HCl 1 hacim deriĢik HNO3 karıĢımı 

Na2CO3 0,5 M 

SnCl2 0,5 M 

(NH4)2Sx 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha 

sonra 200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir, saf su ile litreye 

tamamlanır. 

Stannit çözeltisi 

Kalay (II) klorür çözeltisine NaOH veya KOH çözeltisi eklenirse 

kalay(II) hidroksit çökeleği oluĢur. Bu çökelek çözününceye kadar 

bazın fazlası eklenirse stannit çözeltisi oluĢur. 

Sn
+2

  +  2 OH
-
  →  Sn(OH)2 

Sn(OH)2 +  2OH
-
  → Sn(OH)4

–2 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

  Bizmut katyonu tayini yapınız. 

 Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M bizmut nitrat çözeltisi, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi, hidrojen sülfürlü su,  amonyum polisülfür, 2 M nitrik asit, 2 M sülfürik asit 

çözeltisi, 2 M amonyak çözeltisi, stannit çözeltisi saf su, santrifüj tüpü,  santrifüj  cihazı,  

damlalık,  bek, üçayak, amyant tel, su banyosu, tahta maĢa, kibrit 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bizmut katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre  hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında 

kullanacağınız kimyasalları, 

spatül ve teraziyi 

öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun 

yapınız. 

 Hesaplamayı mutlaka 

öğretmeninize onaylatmayı 

unutmayınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml bizmut (III) nitrat çözeltisi 

alınız. 

 

 Kullandığınız deney 

araçlarının temiz olmasına 

özen gösteriniz. 

 Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden ekleyiniz. 

 HCl asit yakıcıdır, cildinize 

temas ettiğinde bol su ile 

yıkayınız. 

 Hidrojen sülfürlü sudan ekleyerek oluĢan çökeleğin 

rengine dikkat ediniz. 

 Bizmut sülfürün rengi nitel 

analizde önemlidir, not 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çökeleği santrifüjleyerek ayırınız. 

 Cihaza santrifüj tüpünü 

karĢılıklı ve dengeli 

yerleĢtiriniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 
 Denklemin doğru 

yazılmasına dikkat ediniz. 

 Bir miktar çökelek üzerine amonyum polisülfür 

ekleyerek su banyosunda ısıtınız. 

 Amonyum polisülfür 

zehirlidir koklamayınız. 

 Bir değiĢiklik olup olmadığını kontrol ederek benzer 

deneylerle karĢılaĢtırınız. 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Bir miktar çökelek üzerine 2 M nitrik asit ekleyip su 

banyosunda ısıtınız. 

 

 Seyreltik nitrik asit cildinize 

ve giysilerinize temas 

ettiğinde bol su ile 

yıkayınız. 

 OluĢan değiĢikliği gözleyerek olayın denklemini 

yazınız ve benzer deneylerle karĢılaĢtırınız. 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Bir deney tüpüne 2 ml bizmut(III) nitrat çözeltisi 

alınız.  

 

 15–20 damla yaklaĢık 1 ml’ 

dir. AĢırı madde 

tüketmeyiniz. 
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 Üzerine 2 M amonyum hidroksit çözeltisinden 

çökelek oluĢuncaya kadar ekleyiniz. 

 

 Amonyak zehirlidir! 

Koklamayınız. 

 Amonyak çözeltisinin aĢırısını ekleyip değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Elde edilen çökeleği ikiye ayırınız.   Dikkatli ve titiz çalıĢınız 

 Tüplerden birine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden 

ekleyerek çözünmesini sağlayınız. 
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız 

 Üzerine 7–8 ml saf su ekleyip seyreltiniz. 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 OluĢan çökelekle ilgili 

denklemleri yazınız. 

 Tüplerden diğerine stannit çözeltisi ekleyerek olayı 

gözlemleyiniz ve denklemini yazınız. 

 

 Olayın denklemini yazarken 

deney tüpündeki karıĢımın 

rengini dikkate alınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Kullanınacağınız çözeltileri ve malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Bir santrifüj tüpüne 2 ml bizmut (III) nitrat çözeltisi aldınız mı?   

4. Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

5. Hidrojen sülfürlü sudan ekleyerek oluĢan çökeleğin rengini 

gözlemlediniz mi? 
  

6. Çökeleği santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

7. Bir miktar çökelek üzerine amonyum polisülfür ekleyerek su 

banyosunda ısıtınız mı? 
  

8. Bir değiĢiklik olup olmadığını kontrol ederek benzer deneyle 

karĢılaĢtırdınız mı? 
  

9. Bir miktar çökelek üzerine 2 M nitrik asit ekleyip su banyosunda 

ısıtınız mı? 
  

10. OluĢan değiĢikliği gözleyerek olayın denklemini yazdınız mı?   

11. Bir deney tüpüne 2 ml bizmut (III) nitrat çözeltisi alıp üzerine 2 

M amonyum hidroksit çözeltisinden çökelek oluĢuncaya kadar 

eklediniz mi? 
  

12. Amonyak çözeltisinin aĢırısını ekleyip değiĢiklikleri 

gözlemlediniz mi? 
  

13. Elde edilen çökeleği ikiye ayırıp tüplerden birine 2 M 

hidroklorik asit çözeltisinden ekleyerek çözünmesini sağladınız 

mı? 
  

14. Üzerine 7–8 ml saf su ekleyip seyreltiniz ve oluĢan çökelekle 

ilgili denklemleri yazdınız mı? 
  

15. Tüplerden diğerine stannit çözeltisi ekleyerek olayın 

gözlemleyip denklemini yazdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. 0,1 M  250 ml Bi(NO3)3 çözeltisini Bi(NO3)3. 5 H2O tuzundan hazırlamak için kaç g   

Bi(NO3)3 .5 H2O gerekir? Hesaplayınız.(Bi:209,  N:14,  O:16, H:1) 

A) 11,975            B)12,125                    C)119,75                 D) 121,25 

 

2. Bizmut (III) tuzu çözeltisine asidik ortamda H2S’ün doymuĢ çözeltisi ilave edilirse 

oluĢan çökelek hangi renkte olur? 

A )Beyaz     B) Sarı        C)Koyu  kahverengi D) Kırmızı 

     

3. Bi
+3

   +   H2S    →   Bi2S3    +   H
+
   tepkimesi denkleĢtirilirse H

+
 iyonunun kat sayısı 

kaç olur?  

A) 2                          B) 4                           C) 5                         D) 6 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Bizmut (III) tuzları stannit çözeltisi ile siyah renkli    ............     ...........   indirgenir.   

 

5. Bizmut (III) tuzu çözeltisi bir kaptaki suyun üzerine dökülürse …….. renkli bir 

çökelek oluĢtuğu görülür.   

 

6. Cıva (II) sülfür ile bizmut (III) sülfür arasındaki en önemli fark, bizmut (III) sülfürün     

seyreltik   ...........  ...........  çözünmesidir. 

 

7. Bizmut parlak ………………….renkte sert ve kırılgan bir maddedir. 

 

8. Normal Ģartlarda üzerinde koruyucu oksit tabakası olduğundan ……… etkilenmez. 

 

9. Bizmut çözeltileri suda kuvvetle ……….. olur. 

 

10. Bizmut, bileĢiklerinde ……………….değerliklerinde bulunur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak bakır katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bakırın sudaki çözünürlüğü kurĢundan daha az olmasına rağmen su taĢıma 

boruları kuĢundan yapılır, bakırdan yapılmaz. Nedenlerini araĢtırınız. 

 Bakırın periyodik cetveldeki yerini bularak benzer özellik taĢıdığı elementleri 

belirleyiniz.  

 Bakır kaplar kalayla kaplanarak kullanılır. Nedenini araĢtırınız.  

 

3. BAKIR (II)KATYONU  

 

 

Bakır; açık kırmızı renkte, yumuĢak, dövülebilen, tel ve levha hâline gelebilen ve 

elektriği iyi ileten bir metaldir. Hidroklorik asit ve seyreltik sülfürik asit bakıra etki etmez 

Nitrik asit ve deriĢik sülfürik asit bakıra etki eder. Seyreltik nitrik asit bakıra etki ettiğinde 

NO, deriĢik nitrik asit bakıra etki ettiğinde NO2  gazı çıkıĢı olur. 

 

Cu +  2 H2SO4  →  CuSO4  +  SO2  +  2 H2O 

 

3 Cu  +  8 HNO3   →  3 Cu(NO3)2  +  2 NO +  4 H2O 

 

Cu  +  4 HNO3   →  Cu(NO3)2  +  2 NO2  +  2 H2O 

 

Bakır bileĢiklerinde +1 ve + 2 değerliklerde bulunur. Bakır (I) bileĢikleri kararsızdır. 

Kolaylıkla yükseltgenir. Bakırın suda çözünmeyen bileĢikleri arasında Cu2O, Cu2S, CuCl, 

CuI, CuCN, CuS, CuC2O4 ve Cu(IO3)2 sayılır. Bakırın CuI3
-
, CuCl4

–2
 ve Cu(NH3)4

+2
 

kompleksleri önemlidir. (Dikkat: Bakır bileĢikleri çok zehirlidir!) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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BileĢiğin Formülü Sıcaklık(°C) Çözünürlük Çarpımı(Kç)   

CuS 18 8,5.10
–45

 

Cu2S 18 2,0.10
–47 

CuC2O4 25 2,8.10
–8

 

CuCl 25 1,0.10
–6 

Cu(IO3)2 25 1,4.10
–7

 

Cu(OH)2 25 1,6.10
–10 

CuBr2 25 6,0.10
–9

 

CuCO3 25 2,5.10
–10 

CuI 18 5,0.10
–12

 

CuSCN 18 1,6.10
–11

 

Tablo 3.1: Bazı bakır bileĢiklerinin çözünürlük çarpımları (Kç) 

 

3.1. Bakır Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için Cu(NO3)2. 6 H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 465 g Cu(NO3)2. 6 H2O 

tartılır 1litre çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında seyreltilerek ( 1 hacim çözelti, 9 

hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. Cu(NO3)2. 6 H2O tuzu bulunmadığı durumda her 1 ml’ 

sinde 100 mg Cu
+2

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer tuzlardan da çözelti hazırlanabilir. 

Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

3.1.1. OH
-
; Alkali Bazlarla 

Cu
+2  

 tuzu çözeltisine alkali baz ilave edilirse; 

Cu
+2

  +   2 OH
-
   →   Cu(OH)2↓ 

mavi renkli bakır (II) hidroksit çöker. Çökelek bazın aĢırısında bir miktar çözünür. 

Isıtılırsa bakır(II) okside dönüĢerek siyahlaĢır. 
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Cu(OH)2      →   CuO    +   H2O 

            

Resim 3.1: Cu
+2  

 tuzu çözeltisine alkali baz ilave edilmesi 

 

3.1.2. NH4OH; Amonyak ile 

Cu
+2

 tuzu çözeltisine birkaç damla amonyak çözeltisi ilave edilirse; 

Cu
+2

   +   NH4OH  →   Cu(OH)2↓   +   2 NH4
+
 

açık mavi renkte bakır (II) hidroksit çöker. Bu çökelek amonyağın aĢırısında mavi 

renkli bakır tetraamin kompleksini vererek çözünür. 

Cu(OH)2   +   4 NH4OH   →   Cu(NH3)4
+2

   +   2 OH
-
  +  4H2O 

 

Resim 3.2: Cu
+2

 tuzu çözeltisine birkaç damla amonyak çözeltisi ilave edilmesi 

 

3.1.3. S
-2

; Sülfür ile 

Cu
+2

 tuzu çözeltisine H2S çözeltisi ilave edilirse; 

Cu
+2

    +   S
-2     

 →    CuS↓ 
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Siyah renkli bakır (II) sülfür çöker. Bu çökelek sıcak seyreltik sülfürik asitte 

çözünmez, nitrik asit ve potasyum siyanürde çözünür. (Dikkat: Deney çeker ocakta 

yapılmalıdır. (CN)2 gazı çok zehirlidir!) 

3 Cu S   +   8H
+
    +  2 NO3

-
   →   3 Cu

+2
    +  3 S   +  2 NO   +   4 H2O 

 

Resim 3.3: Cu
+2

 tuzu çözeltisine H2S çözeltisi ilave edilmesi 

 

3.1.4. Fe(CN)6
–4

; Ferrosiyonur ile 

Cu
+2

 tuzu çözeltisine K4Fe(CN)6 çözeltisi ilave edilirse; 

2 Cu
+2

    +    K4Fe(CN)6   →   Cu2Fe(CN)6 ↓   +    4 K
+
 

kırmızı kahverengi bakır (II) ferrosiyanür çökeleğini verir. Çökelek seyreltik asitlerde, 

amonyak ve alkali bazlarda çözünür. Deney oldukça duyarlıdır. 

 

Resim 3.4: Cu
+2

 tuzu çözeltisine K4Fe(CN)6 çözeltisi ilave edilmesi 

3.1.5. S2O3
–2

; Tiyosülfat ile 

Asit katılmıĢ bakır (II) sülfat çözeltisine sodyum tiosülfat çözeltisi eklenirse kompleks 

oluĢumu nedeniyle mavi rengin kaybolduğu görülür. Bu çözelti ısıtılırsa bakır (I) sülfür ve 

kükürt karıĢımı koyu kahverengi bir karıĢım oluĢur. 
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   2 Cu
+2

    +   2 S2O3
–2

    + 2 H2O   →    Cu2S   +  S +   4 H
+
  +  2 SO4

–2 

 

Resim 3.5: Bakır (II) sülfat çözeltisine sodyum tiosülfat ilave edilmesi 

3.1.6. CO3
–2

; Karbonat ile 

Cu
+2

 tuzu çözeltisine Na2CO3 çözeltisi ilave edilirse; 

2 Cu
+2

   +   2 Na2CO3     +   H2O   →   Cu(OH)2.CuCO3 ↓ +  CO2  + 4 Na
+
 

mavi yeĢil renkte bazik bakır (II) karbonat çökeleğini verir. 

 

Resim 3.6: Cu
+2

 tuzu çözeltisine Na2CO3 çözeltisi ilave edilmesi 

 

3.1.7. I
-
;Ġyodür ile 

 
Cu

+2
 tuzu çözeltisine KI çözeltisi ilave edilirse; 

 2 Cu
+2

   +   4 KI   →   2 CuI↓   +   I2   +   4 K
+
 

Beyaz renkte bakır (I) iyodür çökeleğini verir. Açığa çıkan iyodun KI’de çözünmesi 

nedeniyle çözelti kahverengi olur. 

 I2      +   I
-      

→    I3
- 
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Resim 3.7: Cu
+2

 tuzu çözeltisine KI çözeltisi ilave edilmesi 

 

Volümetrik yöntemle bakır tayini bu tepkimeye dayanır. 

 

3.1.8. CN
-
; Alkali Siyanürlerle 

 
Cu

+2
 tuzu çözeltisine KCN çözeltisi ilave edilirse; 

 

Cu
+2

    +   2 CN
-
   →  Cu(CN)2↓ 

 

sarı renkli bakır (II) siyanür çökeleği oluĢur. Ancak bu çökelek kararsız olduğundan 

ısıtıldığında iç oksitlenme ile beyaz renkli bakır (I) siyanür çökeleğine dönüĢür. 

 

2 Cu(CN)2      →    2 CuCN↓   +  (CN)2 

 

 

Resim 3.8: Cu
+2

 tuzu çözeltisine KCN çözeltisi ilave edilmesi 

Bakır (I) siyanür, alkali siyanürlerin aĢırısında çözünür. 

CuCN    +   3CN
- 
  →   Cu (CN)4

–3
 

Bu kompleks oldukça kararlı olup H2S ile çökelek vermez. 
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3.1.9. SCN
-
; Tiyosiyanat ile 

Bakır (II) sülfat çözeltisine potasyum tiyosiyanat çözeltisi damlatılırsa; 

Cu
+2

  +  2 SCN
-
  →   Cu(SCN)2↓ 

siyah renkte bakır (II) tiyosiyanat çöker. Bu çökelek üzerine sülfüroz asit çözeltisi 

eklenirse beyaz renkli bakır (I) tiyosiyanat çöker. BaĢlangıçta ortama piridin (C5H5N) 

eklenirse yeĢil renkte piridin bakır tiyosiyanat kompleksi meydana gelir. Bu kompleks yeĢil 

renkte çözünür. 

    

Resim 3.9: Bakır (II) sülfat çözeltisine potasyum tiyosiyanat çözeltisi eklenmesi 

2 Cu(SCN)2  +  H2SO3   +  H2O   →  2 CuSCN  + 2 HSCN  +  H2SO4 

Cu
+
   +   2(C5H5N)  +  SCN

-
  →   Cu(C5H5N)2SCN 

3.1.10. Tartarat ve Sitratlarla 

Bakır (II) sülfat çözeltisine sodyum potasyum tartarat (NaKC4H4O6 Senyet tuzu) 

kristallerinden birkaç tane eklenirse veya birkaç damla sodyum sitrat çözeltisi eklenirse koyu 

mavi renkte bir kompleks çözeltisinin oluĢtuğu görülür. Bu çözeltiye birkaç damla NaOH 

çözeltisi eklenirse bakır (II) hidroksitin çökmediği aksine kompleksin daha sağlamlaĢtığı 

görülür. Böyle bir çözeltiye birkaç damla hidroksil amin (H2N-OH), hidrazın (H2N-NH2), 

glikoz veya aldehit çözeltisi eklenirse önce sarı renkli bakır (I) hidroksit çöker. Isıtılırsa 

kırmızı renkli bakır (I) okside dönüĢür. Bu deney özellikle organik kimyada çok önemlidir. 

Ġdrarda Ģeker tayini veya aldehitlerin tanınmasında kullanılır. 

3.1.11. DeriĢik HBr ile 

Cu
+2

 çözeltisine birkaç damla deriĢik HBr çözeltisi eklenirse; 

Cu
+2

  +  3 Br 
-
 + H

+ 
→   HCuBr + Br2 
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Koyu kırmızı – menekĢe bir renk oluĢur. 

 

Resim 3.10: Cu
+2

 çözeltisine birkaç damla deriĢik HBr çözeltisi eklenmesi 

3.1.12. Metallerle 

Yükseltgenme potansiyeli bakırınkinden yüksek olan metaller bakırı metalik bakıra 

kadar indirger. Bakır (II) çözeltisine bir demir çivi batırılırsa bir süre sonra çivinin üzerinde 

kırmızı renkte metalik bakırın toplandığı görülür. Deney, litrede 8 mg bakırı gösterecek 

kadar duyarlıdır. 

Cu
+2

  +  Fe  →  Fe
+2

  +  Cu↓ 

3.1.13. Alev Denemesi 

TemizlenmiĢ bir platin tel, katı bakır tuzuna daldırılır ve bek alevine tutulursa alevi 

koyu mavi - yeĢil renge boyar. 

3.2. Bakır Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

Çözeltinin adı Çözeltinin deriĢimi 

Cu(NO3)2 0,1 M 

NH4OH 2 M 

KCN 1 M 

K2Fe(CN)6 1 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0,1 M NH4NO3lı su 

HCl 3 M 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

H2SO4 2 M 

(NH4)2Sx 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha sonra 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir saf su ile 1 litreye tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bakır(II) katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M bakır II nitrat çözeltisi, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, amonyum polisülfür, 2 M nitrik asit, 1 M potasyum ferro 

siyanür, 1 M potasyum siyanür 2 M amonyak çözeltisi, saf su, santrifüj  

tüpü, santrifüj cihazı,  damlalık,  bek, üçayak, amyant tel, su banyosu, tahta maĢa, kibrit 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Bakır katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre  hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız 

kimyasalları, spatül ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Hesaplamayı mutlaka 

öğretmeninize onaylatmayı 

unutmayınız.       

    KCN çok zehirli bir maddedir. 

KCN ile çalıĢılırken eldiven 

kullanılmalıdır. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml bakır (II ) nitrat 

çözeltisi alınız. 

 

 Bakır bileĢikleri zehirlidir. 

Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisi ekleyiniz. 
 Hidroklorik asit yakıcıdır, cilt ve 

giysilerinize döküldüğünde bol su 

ile yıkayınız. 

 Elde edilen çözeltiyi hidrojen sülfürlü su ile 

doyurarak oluĢan çökeleğin rengine dikkat 

ediniz ve denklemini yazınız. 

 H2S gazı zehirlidir, teneffüs 

etmeyiniz, çeker ocakta çalıĢınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çökeleğin rengi nitel analizde 

önemlidir, not ediniz. 

 KarıĢımı santrifüjleyerek birbirinden ayırınız. 
 Santrifüjle çalıĢma kuralına 

uyunuz. 

 Bir miktar çökelek üzerine amonyum 

polisülfür çözeltisinden ekleyip su banyosunda 

ısıtıp değiĢiklikleri gözlemleyiniz. 

 Amonyum polisülfür zehirlidir, 

teneffüs etmeyiniz, çeker ocakta 

çalıĢınız. 

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Bir miktar çökelek üzerine nitrik asit 

çözeltisinden ekleyip su banyosunda ısıtarak 

değiĢiklikleri gözlemleyiniz.  

 Nitrik asit yakıcıdır, dikkatli 

çalıĢınız. 

 Bir deney tüpüne bakır II nitrat çözeltisinden 

alınız. 

 

  

 Üzerine mavi renk oluĢuncaya kadar 2 M 

amonyak çözeltisi eklemek çözeltiyi daha 

sonra kullanmak üzere saklayınız. 

 Nitrik asit yakıcıdır, cilt ve 

giysilerinize döküldüğünde bol su 

ile yıkayınız. 
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  Bir deney tüpüne bakır II nitrat çözeltisi alarak 

üzerine 1 M potasyum ferrosiyanür 

çözeltisinden ekleyerek oluĢan çökeleğe ve 

rengine dikkat ediniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Yukarıda elde edilen mavi renkli çözeltiden 1 

ml alarak üzerine üzerine damla damla renk 

kayboluncaya kadar 1 M potasyum siyanür 

çözeltisinden çeker ocakta ekleyip hidrojen 

sülfürlü su ile doyurmak değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

 

 Çeker ocak kullanınız. Dikkatli ve 

titiz çalıĢınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Kullanılacak malzemeleri temin edip çözeltileri hazırladınız 

mı? 
  

3. Bir santrifüj tüpüne 2 ml bakır (II) nitrat çözeltisi aldınız mı?   

4. Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisi eklediniz mi?   

5. Elde edilen çözeltiyi hidrojen sülfürlü su ile doyurarak oluĢan 

çökeleğin rengine dikkat edip denklemini yazdınız mı? 
  

6. Çökeleği santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

7. Bir miktar çökelek üzerine amonyum polisülfür ekleyerek su 

banyosunda ısıttınız mı? 
  

8. Bir değiĢiklik olup olmadığını kontrol ederek benzer 

deneylerle karĢılaĢtırdınız mı? 
  

9. Bir miktar çökelek üzerine 2 M nitrik asit ekleyip su 

banyosunda ısıttınız mı? 
  

10. OluĢan değiĢikliği gözleyerek olayın denklemini yazıp benzer 

deneylerle karĢılaĢtırdınız mı? 
  

11. Bir deney tüpüne bakır (II) nitrat çözeltisinden alıp üzerine 

mavi renk oluĢuncaya kadar 2 M amonyak çözeltisi eklediniz 

mi? 
  

12. Bu çözeltinin üzerine damla damla renk kayboluncaya kadar 1 

M potasyum siyanür çözeltisinden çeker ocakta ekleyip 

hidrojen sülfürlü su ile doyurarak değiĢiklikleri gözlemlediniz 

mi? 

  

13. Bir deney tüpüne bakır (II) nitrat çözeltisi alıp üzerine 1 M 

potasyum ferrosiyanür çözeltisinden ekleyerek oluĢan 

çökeleğe ve rengine dikkat edip gözlemlediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
 

1. 7,4 g Cu(NO3)2 . 6 H2O ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltideki Cu
+2

 

iyonlarının molar deriĢimi aĢağıdakilerden hangisidir? Hesaplayınız.  

( Cu :64,  N :14,  O :16, H :1 ) 

A) 0,1          B)0,4625                   C) 1               D) 4,625 

 

2. Bakır (II) tuzu çözeltisine asidik ortamda H2S’ün doymuĢ çözeltisi ilave edilirse 

oluĢan çökelek hangi renktedir? 

A) Beyaz      B) Sarı                      C) Siyah       D) Kahverengi        

     

3. 0,1 M  2 ml bakır (II) tuzu çözeltisindeki bakır iyonlarının tamamını çöktürmek için  

0,05 M lık H2S çözeltisinden kaç ml gerekir hesaplayınız. 

A) 1              B) 2                          C) 3               D) 4 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız 

 

4. Bakır (II) sülfür çökeleğine amonyum polisülfür çözeltisi eklenir ve su banyosunda  

ısıtılırsa çökeleğin ................ gözlemlenir. 

 

5. Bakır (II) tuzu çözeltisine KCN çözeltisi ilave edilirse  ............  renkte bir çökelek 

oluĢur.  

 

6. Bakır (II) sülfür ile kadmiyum sülfür arasındaki en önemli fark, bakır (II) sülfürün  

.................. çözünmesidir  

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7.  (   )   Hidroklorik asit ve seyreltik asit bakıra etki etmez. 

8.  (   )   Bakır (I) bileĢikleri kararlıdır. 

9.  (   )   Bakır bileĢikleri zehirlidir. 

10.  (   )   Platin tel katı bakır tuzuna daldırılır, bek alevine tutulursa alevi koyu mavi renge 

boyar. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kadmiyum katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kadmiyum ülkemizde nerelerde bulunmaktadır?  Hangi mineralleri hâlinde 

bulunur? AraĢtırınız. 

 Kadmiyumun kullanıldığı yerleri ve önemli alaĢımları nelerdir? AraĢtırınız.  

 

4. KADMĠYUM KATYONU 
 

Kadmiyum; gümüĢ beyazlığında, kolay iĢlenebilen bir metaldir. Oda sıcaklığında 

yüzeyi matlaĢır. Buharları tek atomludur. Havada kızdırılırsa kahverengi kadmiyum (II) 

oksit vererek yanar. BileĢikleri genellikle iyoniktir. Asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı 

açığa çıkarır. 

 

Kadmiyum, bileĢiklerinde + 2 değerlikte bulunur. Kadmiyumun suda çözünen en 

önemli bileĢikleri arasında Cd(NO3)2, CdCl2, CdSO4, Cd(CH3COO)2, Cd(SCN)2 ve CdS2O3 

çözünmeyen bileĢikleri arasında ise CdS, CdCO3, Cd(OH)2 ve Cd(CN)2 sayılabilir. 

Kadmiyumun anorganik komplekslerinden Cd(NH3)4
+2

, Cd(CN)4
–2

, CdI4
–2

 ve CdCl4
–2

 

önemlidir. 
 

BileĢiğin Formülü Sıcaklık (°C) Çözünürlük Çarpımı(Kç)   

CdC2O4.3H2O 18 1,5.10
–8

 

CdS 18 3,6.10
–29

 

Cd3[Fe(CN)6]2 25 3,2.10
–17

 

CdCO3 25 5,2.10
–12

 

Cd(OH)2 25 2,0.10
–14

 

Tablo 4.1: Bazı kadmiyum bileĢiklerinin  çözünürlük çarpımları (Kç) 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 

 

42 

4.1. Kadmiyum Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için Cd(NO3)2. 4 H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 278 g Cd(NO3)2. 4 H2O 

tartılır, 1 l çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında seyreltilerek ( 1 hacim çözelti, 9 hacim 

saf su) öğrenciye verilmelidir. Cd(NO3)2. 4 H2O tuzu bulunmadığı durumda her 1 ml’sinde 

100 mg Cd
+2

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer tuzlardan da çözelti hazırlanabilir. Artan 

çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

4.1.1. OH-; Alkali Bazlar ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine alkali baz çözeltisi ilave edilirse; 

 

Cd
+2

   +  2OH
-
   →   Cd(OH)2↓ 

 

beyaz renkli kadmiyum hidroksit çökeleği verir. Bu çökelek asitlerde çözünür, bazın 

aĢırısında çözünmez. 

 

 

Resim 4.1: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine alkali baz çözeltisi ilave edilmesi 

 

4.1.2. NH4OH; Amonyak Çözeltisi ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine amonyak çözeltisi ilave edilirse; 

 

Cd
+2

  +   2 NH4OH   →   Cd(OH)2↓   +  2 NH4
+ 

 

beyaz renkli kadmiyum hidroksit çökeleği verir. Çökelek amonyağın aĢırısında 

kompleks vererek çözünür. 
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Resim 4.2: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine amonyak çözeltisi ilave edilmesi 

 

4.1.3. CN
-
; Siyanür ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine potasyum siyanür çözeltisi ilave edilirse; 

 

Cd
+2

 + 2CN
-
 → Cd(CN)2↓ 

 

beyaz renkte amorf yapıda kadmiyum siyanür çöker. Çökelek siyanürün aĢırısında 

çözünür. 

 

 Cd(CN)2  + 2CN
-
   → Cd(CN)4

–2 

 

 

Resim 4.3: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine potasyum siyanür çözeltisi ilave edilmesi 

 

Kadmiyum tetra siyanür kompleksi H2S ile tepkime vererek CdS çökeleği oluĢur. 

Bakır tetra siyanür kompleksi H2S ile tepkime vermez. Bu özellikten yararlanarak bakır ve 

kadmiyum birbirinden ayrılır. 
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4.1.4. S
–2

; Sülfür ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine H2S çözeltisi ilave edilirse; 

 

              Cd
+2

  +  S
–2

 →  CdS2↓ 

 

Kuvvetli asidik olmayan ortamlarda sarı renkte kadmiyum sülfür çökeleğini verir. Bu 

çökelek alkali hidroksitlerde ve KCN’de çözünmez. Sıcak nitrik asit ve sülfürik asitte 

çözünür. 

 

 

Resim 4.4: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine H2S çözeltisi ilave edilmesi 

 

 

3 CdS  +  2 NO3
-
  +  8 H

+
  →  3 Cd

+2
  +  2 NO  +  4 H2O  +  3 S 

 

CdS    +   2 H
+
   →   Cd

+2
  +   H2S 

 

4.1.5. SCN
-
; Tiyosiyanat ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine birkaç damla amonyum tiyosiyanat çözeltisi ilave edilirse 

ortamda hiçbir çökelek olmaz ( bakırdan farkı) ortama birkaç damla piridin (C5H5N) ilave 

edilirse beyaz renkte Cd(C5H5N)2(SCN)2  çöker.  

 

 

Resim 4.5: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine amonyum tiyosiyanat çözeltisi ilave edilmesi 
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4.1.6. Fe(CN)6
–4

; Ferrosiyanür ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine birkaç damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi ilave edilirse; 

 

2Cd
+2

   +   Fe(CN)6
-4  

 →    Cd2Fe(CN)6↓ 

 

sarımsı renkte kadmiyum ferrosiyanür çöker. 

 

 

Resim 4.6: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi ilave edilmesi 

 

4.1.7. Amonyum Cıva-tetra siyanat ile 

 
Cd

+2
 tuzu çözeltisi üzerine birkaç damla amonyum cıva – tetra siyanat çözeltisi ilave 

edilirse; 

 

 Cd
+2

 + Hg(SCN)4
–2 

 →  Cd[Hg(SCN)4]↓ 

 

beyaz renkte kristal yapılı bir çökelek meydana gelir. 

 

 

Resim 4.7: Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine amonyum cıva – tetra siyanat çözeltisi ilave edilmesi  
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4.1.8. Difenil karbazit ile [O=C-(NHNHC6H5)2 ]  

 
Bir süzgeç kâğıdı üzerine 1damla % 0,1 lik difenil karbazit çözeltisi ve üzerine 1 

damla 0,1 M asetik asit damlatılır. Kadmiyum çözeltisinden 1 damla damlatıldıktan sonra 

amonyak buharına tutulursa mor bir renk oluĢur. Aynı tepkimeyi cıva ve krom da verir. 

 

4.1.9. Gliserin ile (CH2OH-CHOH-CH2OH) 

 
Gliserin Cu

+2
, Pb

+2
 ve Bi

+3
 ile kompleksler verdiği hâlde Cd

+2
 ile vermez. Bu 

özelliğinden yararlanarak bu üç katyondan Cd
+2

 ayrılabilir. 

 

Cu
+2

, Pb
+2

,  Bi
+3

 ve Cd
+2

 iyonları içeren karıĢıma önce gliserin ve daha sonra NaOH 

eklenirse kadmiyum hidroksit çökerken diğerleri çözeltide kalır. Santrifüjlenerek kadmiyum 

diğerlerinden ayrılır. 

  

4.2. Kadmiyum Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

 
AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

 

Çözeltinin adı                  

 

 

Çözeltinin deriĢimi 

Cd(NO3)2 0,1 M 

NaOH 2 M 

NH3 DeriĢik 

NH4OH 2 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0,1M NH4NO3lı su 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

H2SO4 2 M 

 

(NH4)2Sx 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha 

sonra 200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir saf su ile litreye 

tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Kadmiyum katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M kadmiyum nitrat çözeltisi, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi, hidrojen sülfürlü su,  amonyum polisülfür, 2 M nitrik asit,  1 M potasyum 

siyanür 2 M amonyak çözeltisi, saf su, santrifüj tüpü,  santrifüj cihazı,  damlalık,   bek, 

üçayak, amyant tel, su banyosu, tahta maĢa, kibrit 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kadminyum katyonu analizinde kullanılan ayıraç 

ve çözeltileri deney föyüne göre hazırlayınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında 

kullanacağınız  hidrojen sülfür, 

amonyum polisülfür, nitrik asit, 

potasyum siyanür amonyak, 

kadmiyum nitrat, hidroklorik 

asit, spatül ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Hesaplamayı mutlaka 

öğretmeninize onaylatmayı 

unutmayınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml kadmiyum (II) nitrat 

çözeltisi alınız. 

 

 Hacim ölçüm kuralına uyunuz. 

 Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisi ekleyiniz. 
 Hidroklorik asit ĢiĢesinin 

kapağını açık bırakmayınız. 

 Elde edilen çözeltiyi hidrojen sülfürlü su ile 

doyurunuz. 

 Çökeleğin rengi nitel analizde 

önemlidir, not ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 OluĢan çökeleğin rengine 

dikkat ediniz ve denklemini 

yazınız. 

 KarıĢımı santrifüjleyerek ayırınız. 
 Santrifüj cihazıyla çalıĢma 

kuralına uyunuz. 

 Bir miktar çökelek üzerine amonyum polisülfür 

çözeltisinden ekleyip su banyosunda ısıtıp 

değiĢiklikleri gözlemleyiniz. 

 Amonyum polisülfür zehirlidir!  

Çeker ocakta çalıĢınız.  

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Bir miktar çökelek üzerine M nitrik asit 

çözeltisinden ekleyip su banyosunda ısıtılarak 

değiĢiklikleri gözleyiniz. 

 Kullandığınız nitrik asit 

yakıcıdır, dikkatli çalıĢınız. 

 Elde edilen çözeltiye 2 M amonyak çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Deney tüpündeki karıĢımın bir 

kısmını lavaboya dökebilirsiniz. 

 Çevrenizi temiz tutunuz. 

 Amonyum hidroksit çözeltisinin aĢırısını 

ekleyerek çökeleğin çözünmesini sağlayınız. 

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Elde edilen çözeltiye 1 M potasyum siyanür 

çözeltisi ekleyiniz. 

 Bir çökelek oluĢursa KCN’nin 

fazlasını ekleyerek çökeleğin 

çözünmesini sağlayınız. 
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 Potasyum siyanürün aĢırısını ekleyerek 

çözünmesini sağlayınız. 
 Yeterince çözelti ekleyiniz. 

 Çözeltiyi hidrojen sülfür ile doyurup oluĢan 

çökeleğe dikkat ediniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanılacak malzemeleri temin edip çözeltileri hazırladınız mı?   

3. Bir santrifüj tüpüne 2 ml kadmiyum (II) nitrat çözeltisi aldınız 

mı? 
  

4. Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisi ekleyerek denklemini 

yazdınız mı? 
  

5. Çökeleği santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

6. Bir miktar çökelek üzerine amonyum polisülfür çözeltisinden 

ekleyip su banyosunda ısıtıp değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

7. Bir miktar çökelek üzerine nitrik asit çözeltisinden ekleyip su 

banyosunda ısıtarak değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

8. Elde edilen çözeltiye 2 M amonyak çözeltisinden eklediniz mi?   

9. Amonyum hidroksit çözeltisinin aĢırısını ekleyerek çökeleğin 

çözünmesini sağladınız mı? 
  

10. Elde edilen çözeltiye 1 M potasyum siyanür çözeltisi eklediniz 

mi? 
  

11. Potasyum siyanürün aĢırısını ekleyerek çözünmesini sağladınız 

mı? 
  

12. Çözeltiyi hidrojen sülfür ile doyurup oluĢan çökeleği 

gözlemlediniz mi? 
  

13. Araç ve gereçlerinizi temizleyip öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 7,7 g Cd(NO3)2. 4 H2O ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin molar deriĢimi  

aĢağıdakilerden hangisidir? ( Cd :112,  N :14, O :16,  H :1 ) 

A) 0,01            B) 0,5                    C) 0,1                     D) 1 

 

2. Kadmiyum tuzu çözeltisine H2S’ün doymuĢ çözeltisi ilave edilirse oluĢan çökelek 

hangi renklidir? 

A) Siyah        B) Sarı        C) Kahverengi        D)Beyaz 

     

3. Kadmiyum sülfür çökeleği aĢağıdaki maddelerden hangisinde çözünür? 

A) Potasyum siyanür                      B) DeriĢik amonyum hidroksit 

 C) Seyreltik amonyum hidroksit        D) Seyreltik nitrik asit 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

4. Kadmiyum sülfür çökeleğine amonyum polisülfür çözeltisi eklenir ve su banyosunda  

ısıtılırsa çökeleğin ................ gözlemlenir. 

 

5. Kadmiyum tuzu çözeltisine KCN çözeltisi ilave edilirse KCN’nin aĢırısında çözünen  

............  renkte bir çökelek oluĢur.  

 

6. Cıva sülfür ile kadmiyum sülfür arasındaki en önemli farklardan birisi kadmiyum  

sülfürün seyreltik   ..........    ............  çözünmesidir  

7. GümüĢ parlaklığında kolay iĢlenebilen bir  ………dir. 

8.  Havada kızdırılırsa kahverengi kadmiyum(II) oksit vererek ………….. 

9. Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine potasyum siyanür çözeltisi ilave edilirse beyaz ………  

yapıda Cd(CN)2 çöker. 

10. Cd
+2

 tuzu çözeltisi üzerine birkaç damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi ilave edilirse 

………..renkte kadmiyum ferrosiyanür çöker. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak antimon katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Antimon metalinin ülkemizde bulunduğu ve üretildiği yerler nerelerdir? 

AraĢtırınız. 

 Antimon metalinin kullanıldığı yerleri araĢtırınız. 
 

 

5. ANTĠMON KATYONU 
 

Antimon; gümüĢ beyazlığında parlak, kırılgan, kolaylıkla toz hâline gelebilen bir 

metaldir. Sıcak nitrik asitle antimon (III) oksidi sıcak deriĢik sülfürik asit ise antimon (III) 

sülfatı verir. 

 

2 Sb   +  2 HNO3   →  Sb2O3  +  2 NO   +  H2O 

 

2 Sb   + 6 H2SO4  →  Sb2(SO4)3  + 3 SO2  + 6 H2O 

 

Antimon, bileĢiklerinde genellikle  + 3 ve  + 5 değerliklerde bulunur. Her iki iyon 

hidroliz nedeniyle serbest hâlde bulunmaz. 

 

SbCl3  + H2O  →  SbOCl  + 2 HCl 

  

Sb2(SO4)3  + 2 H2O →  2 SbOHSO4  +  H2SO4 

 

 

BileĢiğin Formülü Çözünürlük Çarpımı(Kç)   

SbOOH 1,0.10
–17

 

Sb2S3 1,7.10
–93

 

 

Tablo 5.1: Bazı antimon bileĢiklerinin 25 °C’deki çözünürlük çarpımları (Kç) 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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5.1. Antimon (III) –Antimonoz- Katyonunun Özellikleri ve 

Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için SbCl3 tuzunun çözeltisi kullanılır. 188 g SbCl3 tuzu tartılır, 1 l 6 M 

HCl çözeltisinde çözülerek çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında seyreltilerek ( 1 

hacim çözelti, 9 hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. SbCl3 tuzu bulunmadığı durumda her 1 

ml’sinde 100 mg Sb
+3

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer tuzlardan da çözelti hazırlanabilir. 

Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

5.1.1. Su ile Hidroliz 
 

Antimon (III) tuzu çözeltisi bol miktarda su ile seyreltilirse beyaz renkte antimonil 

klorür çöker. 

 

SbCl6
–3

  +  H2O  →  SbOCl ↓ +  5 Cl
-
 +  2 H

+ 

 

 

Resim 5.1: Antimon (III) çözeltisinin su ile hidrolizi 

 

Çökelek HCl’de çözünür. Ayrıca bizmuttan farklı olarak tartarik asitte de çözünür. 

 

5.1.2. OH
-
; Alkali ve Amonyum Hidroksitlerde 

 

Antimon (III) tuzu çözeltileri, alkali baz veya amonyak çözeltileri ile beyaz bir çökelek 

hâlinde metaantimonoz asidi verir. 
 

SbCl6
-3

  +  3 OH
-
   →  HSbO2 ↓  + 6 Cl

-
  + H2O 

 

 

Resim 5.2: Antimon (III) tuzu çözeltilerine alkali baz veya amonyak çözeltileri ilavesi 
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Çökelek amfoter özellikte olup asitlerde ve alkali bazlarda çözünür. 
 

HSbO2    + 6 Cl
-
  + 3 H

+  
→  SbCl6

-3
  + 2 H2O 

 

HSbO2  +  OH
-
   →  SbO2

-
  +  H2O 

 

5.1.3. S2O3
–2

; Tiyosülfat ile 

 
Antimon (III) tuzu çözeltileri asitli ortamda sodyum tiyosülfat ile ısıtılırsa kırmızı 

renkte antimon sülfoksit çökeleği meydana gelir. 
 

2 Sb
+3

  + 2 S2O3
–2

   + 3 H2O  →   Sb2OS2 ↓  + 2 SO4
–2

  + 6 H
+ 

 

 

Resim 5.3: Antimon (III) tuzu çözeltileri asitli ortamda sodyum tiyosülfat ile ısıtılması 

 

Ortamın asitliğinin çok fazla olması tepkimeyi bozar. Nedeni asidik ortamda tiyosülfat 

dioksite ayrıĢır. 

 

5.1.4. S
–2

; Sülfür ile 
 

Antimon (III) klorür çözeltisinden fazla asidik olmayan ortamda H2S gazı geçirilirse 

portakal sarısı renkte Sb2S3 çöker.  

 

2 SbCl4
-
 + 3 H2S  → Sb2S3 ↓ + 8 Cl

-
 + 6 H

+ 

 

 

Resim 5.4: Antimon (III) klorür çözeltisine H2S ilavesi 
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Çökelek sıcak deriĢik HCl’de (HgS ve As2S3ten farkı), amonyum ve alkali sülfürlerde 

ve alkali bazlarda çözünür. 

 

Sb2S3  + 8 Cl
-
 + 6 H

+
 → 2 SbCl4

-
 + 3 H2S   

 

Sb2S3  + 3 Sx
–2

  →  2 SbS4
–3

 + (3x–5) S 

 

2 Sb2S3  + 4 OH
-
 →  Sb(OH)4

-
  + 3 SbS2

-
 

 

Bu polisülfür ve alkali bazlı çözeltilere asit katılırsa Sb2S3 ve Sb2S5 çöker. 

 

2 SbS4
–3

 + 6 H+ →  Sb2S5  ↓ + 3 H2S 

 

Sb(OH)4
-
  + 3 SbS2

-
  + 4 H

+
  →  2 Sb2S3 ↓ +  4 H2O 

 

Antimon (III) çözeltisi oksalat iyonu ile kompleks bir bileĢik verir. 

 

Sb
+3

  + C2O4
–2

  + H2O→  SbO(C2O4)
-
  + 2 H

+
 

 

Aynı koĢullarda kalayda oksalat kompleksi verir. Ancak kalayın verdiği kompleks 

antimonunkinden daha kararlı olduğundan iki katyonun bulunduğu bir çözeltiye sodyum 

oksalat eklendikten sonra H2S gazı geçirilirse yalnız Sb2S3 çöker.  

 

2 SbO(C2O4)
- 
 +  3 H2S →  Sb2S3 ↓+ 2 HC2O4

-  
+  2 H2O 

 

5.1.5. Ġndirgenlerle 
 

5.1.5.1. Kalay ile  

 

Antimon (III) tuzu çözeltisine HCl asit kattıktan sonra içine bir parça metalik kalay 

atılırsa bir süre sonra kalay üzerinde siyah renkte metalik antimonun toplandığı görülür. 

 

2 SbCl6
–3 

 + 3 Sn   →  2 Sb↓ + 3 Sn
+2

  + 12 Cl
- 

 

 

Resim 5.5: Antimon (III) tuzu çözeltisine metalik kalay ilavesi 
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5.1.5.2. Demir ile 
 

Antimon (III) tuzu çözeltisine HCl asit kattıktan sonra içine demir bir tel batırılırsa 

siyah renkte metalik antimon çöker. 

 

2 SbCl6
–3 

 + 3 Fe   →  2 Sb↓+ 3 Fe
+2

  + 12 Cl
- 

 

 

Resim 5.6: Antimon (III) tuzu çözeltisine demir bir tel batırılması 

 

5.1.5.3. Fosfomolibdik asit ile; H3(PMo12O40).x H2O 
 

Antimon (III) tuzu çözeltisinden bir süzgeç kâğıdına birkaç damla alınır ve üzerine  % 

5’lik fosfomolibdik asitten damlatıldıktan sonra su buharına tutulursa koyu mavi renk oluĢur. 

Ortamdaki kalay (II) bu analizi bozar, kalay (IV) ise bozmaz. 

 

 
Resim 5.7: Antimon (III) tuzu çözeltisine fosfomolibdik asit ilavesi 

5.2. Antimon (V) –Antimonik- Tepkimeleri 
 

5.2.1. Su ile Hidroliz 
 

Antimon (V) tuzu çözeltisine su ilave edilirse beyaz renkte tuz çöker. Çökelek HCl 

ilave edilir ve ısıtılırsa çözünür. 

 

SbCl6
-
  + 2 H2O  →  SbO2Cl  + 5 Cl

-
  + 4 H

+ 
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Resim 5.8: Antimon (V) tuzu çözeltisinin su ile hidrolizi 

 

5.2.2. OH
-
; Alkali Bazlar ve Amonyak ile 

 

Antimon (V) tuzu çözeltisine alkali baz veya amonyak katılırsa beyaz renkte 

metaantimonik asit çökeleği oluĢur. 

 

SbCl6
-
  +  5 OH

-
 → HSbO3 + 6 Cl

-
 + 2 H2O 

 

 

Resim 5.9: Antimon (V) tuzu çözeltisine alkali baz veya amonyak ilavesi 

 

5.2.3. Ġndirgenlerle 
 

Metalik kalay, çinko, alüminyum ve demir ile tepkimeye sokulursa siyah renkte 

metalik antimon çöker. 

 

2 SbCl6
- 
 + 5 Fe   →  2 Sb↓ + 5 Fe

+2
  + 12 Cl

- 
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Resim 5.10: Antimon (V) tuzu çözeltisinin indirgenlerle tepkimesi 

 

5.3. Antimon Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 
 

AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

Çözeltinin adı 

 
Çözeltinin deriĢimi 

SbCl3 0,1 M 

NH3 DeriĢik 

NH4OH 2 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0, 1M NH4NO3lı su 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

(NH4)2Sx 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha sonra 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir saf su ile litreye tamamlanır. 

Metalik 

alüminyum 
Saf katı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Antimon katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M antimon III klorür çözeltisi, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, amonyum polisülfür, saf su, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, 

damlalık, bek, üçayak, amyant tel, su banyosu, tahta maĢa, kibrit, porselen kapsül, 

metalik alüminyum 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Antimon katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre hazırlayınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında 

kullanacağınız antimon 

(III) klorür, hidro klorik 

asit, hidrojen sülfür, 

amonyum polisülfür, 

spatül ve teraziyi 

öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Tartımı kuralına uygun 

yapınız.   

 Bir santrifüj tüpüne antimon (III) klorür çözeltisi alınız. 

 

 Hacim ölçüm kuralına 

uyunuz. 

 

 Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Çözeltiyi hidrojen sülfürlü su ile doyurunuz. 

 

 Çökeleğin rengi nitel 

analizde önemlidir, not 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 OluĢan çökeleğe ve rengine dikkat ediniz.  

 Çökeleği santrifüjleyerek ayırınız. 

 Santrifüj tüplerini cihaza 

karĢılıklı olarak 

yerleĢtiriniz. 

 Çökelekten az miktarda bir porselen kapsüle alınız. 

 
 

 Porselenin kırık 

olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Üzerine amonyum polisülfürden ekleyerek bek alevinde 

çözünmesini sağlayınız. 

 

 Amonyum polisülfürü 

teneffüs etmeyiniz. 

 

 Çözeltiye 1 ml hidroklorik asit ekleyiniz. 

 
 Rengi not ediniz. 

 BaĢka deney tüpüne antimon (III) klorür çözeltisinden 2 

ml alınız. 

 

 Hacim ölçüm kuralına 

uyunuz. 

 Üzerine deriĢik hidroklorik asit çözeltisinden 1 ml  Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 
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ekleyiniz. 

 Kaynama noktasına kadar ısıtınız. 

 

 Bek yanarken deney 

masanızı terk etmeyiniz. 

 Sıcakken hidrojen sülfürlü su geçiriniz. 

 

 Hidrojen sülfürü teneffüs 

etmeyiniz. 

 OluĢan çökeleğe ve rengine dikkat ediniz. 
 Çökeleğin rengi 

önemlidir, not ediniz. 

 Bir deney tüpüne 2 ml antimon (III) klorür çözeltisi 

alınız. 

 Hacim ölçüm kuralına 

uyunuz. 

 Ġçine metalik alüminyum parçası atınız, tepkime yavaĢ 

ise ısıtınız ve oluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

2. Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

3. Bir santrifüj tüpüne antimon (III) klorür çözeltisi aldınız 

mı? 
  

4. Üzerine 2 M hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

5. Çözeltiyi hidrojen sülfürlü su ile doyurdunuz mu?   

6. OluĢan çökeleğe ve rengini gözlemlediniz mi?   

7. Çökeleği santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

8. Çökelekten az miktarda bir porselen kapsüle aldınız mı?   

9. Üzerine amonyum polisülfürden ekleyerek bek alevinde 

çözünmesini sağladınız mı? 
  

10. Çözeltiye 1 ml hidroklorik asit eklediniz mi?   

11. BaĢka deney tüpüne antimon (III) klorür çözeltisinden 2 ml 

aldınız mı? 
  

12. Üzerine deriĢik HCl asit çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

13. Kaynama noktasına kadar ısıttınız mı?   

14. Sıcakken hidrojen sülfürlü su ilave ettiniz mi?   

15. OluĢan çökeleği ve rengini gözlemlediniz mi?   

16. Deney tüpüne 2 ml antimon (III) klorür çözeltisi aldınız mı?   

17. Ġçine metlik alüminyum parçası atıp ısıtarak oluĢan 

çökeleğe gözlemlediniz mi? 
  

18. Araç ve gereçlerinizi temizleyerek deney raporu ile birlikte 

öğretmeninize teslim ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Antimon (III) tuzu çözeltisi bol miktarda su ile seyreltilirse çöken beyaz renkteki 

bileĢik aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sb(OH)3            B) SbOCl                    C)SbCl3 D) Sb(OH)Cl2 

 

2.  Antimon (III) klorür çözeltisinden fazla asidik olmayan ortamda H2S gazı geçirilirse 

çöken Sb2S3 bileĢiğinin rengi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) Siyah       B) Kırmızı kahve        C) Portakal sarısı  D) Beyaz 

 

3. Antimon (III) tuzu çözeltisine HCl asit kattıktan sonra içine bir demir tel daldırılırsa 

siyah renkte çöken çökelek aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) Antimon (III) klorür  B) Demir (II) hidroksit         

C) Demir (II) oksit   D) Metalik antimon 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. (     ) Antimon, bileĢiklerinde  + 3 ve + 5 değerliklerde bulunur. 

   

5. (    ) Sb2S3 çökeleği amonyum polisülfürde çözünmez. 

  

6. (    ) Antimon (III) tuzu çözeltisi bol miktarda su ile seyreltilirse beyaz renkte çökelek 

olur. Bu çökelek HCl’de çözünür. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Antimon parlak, kırılgan kolaylıkla toz hâline gelebilen bir ……..dir. 

 

8. Antimon,…………. değerlikli bileĢiklerinde serbest hâlde bulunmaz. 

 

9. Antimon tartarik asitte …………... 

 

10. Sb
+3

 tuzu çözeltileri asitli ortamda sodyum tiyosülfat ile ısıtılırlarsa ……. renkte 

antimon sülfooksit meydana gelir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olanak kalay katyonunun analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Kalay, ekonomik olarak hangi filizinden elde edilir? AraĢtırınız. 

 Kalay elementine benzer özellik taĢıyan elementler hangileridir? AraĢtırınız.  

 Kalay metali nerelerde kullanılır? AraĢtırınız.  

 

6. KALAY KATYONU 
 

Kalay yumuĢak, gümüĢ parlaklığında bir metaldir. Kolaylıkla iĢlenebilir. Normal 

koĢullarda havadan etkilenmez. Havada ısıtılırsa kalay (IV) okside dönüĢür. Soğuk ve 

seyreltik hidroklorik asitte yavaĢ, sıcak ve deriĢik hidroklorik asitte ise hızlı tepkimeye 

girerek hidrojen gazı çıkıĢı ile kalay (II) klorür verir. 

 

Sn  +  2 HCl   →  SnCl2  +  H2 

 

Çok seyreltik nitrik asit soğukta kalay (II) nitrat verir. Ancak bu bileĢik suda kolaylıkla 

hidroliz olur. DeriĢik nitrik asit suda çözünmeyen metastannik asidi verir. 

 

3Sn  + 8 HNO3 → 3 Sn(NO3)2  + 2 NO  + 4 H2O 

 

Sn  +  4 HNO3 → H2SnO3  +  4 NO2  +  H2O 

 

Kalay, seyreltik sülfürik asit ve hidroklorik asitle kalay (II) bileĢiklerini; kral suyunda ise 

klorostannik asidi vererek çözünür. 

 

Sn  +  2 H2SO4  → SnSO4  +  SO2  +  2 H2O 

 

Sn  +  4 HNO3  +  6 HCl  →  H2SnCl6  +  4 NO2  + 4 H2O 

 

Sıcak deriĢik alkali bazlarda stannitleri vererek çözünür. 

 

Sn  +  2 NaOH  +  2 H2O  →  Na2[Sn (OH)4]  +  H2 

 

Kalay, bileĢiklerinde çoğunlukla + 2 veya + 4 değerlikler alır. Her iki değerlikli tuzları 

suda hidroliz olur. Hidroliz sonucunda beyaz renkli Sn(OH)Cl ve SnOCl2 çökeleklerini verir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bu durumu önlemek için kalay tuzu çözeltisine asit katılması gerekir. Alkali bazlarda 

çözülmüĢ kalay (II) iyonuna stannat, kalay (IV) iyonuna da stannit denir. 

 

Sn
+ 2

  + 4 OH
-
  →  [Sn (OH)4]

-2
 

 

Sn
+ 4

  + 6 OH
-
  →[Sn (OH)6]

-2
   

 

Kalayın az çözünen tuzları arasında SnS, Sn(OH)2, SnC2O4, SnI2, Sn3(PO4)2, SnS2, 

SnO2, sayılabilir. Kalayın  [SnCl6]
-2

 , [Sn S3]
-2

 ve [Sn (C2O2)3]
-
 gibi kompleksleri önemlidir. 

 

BileĢiğin Formülü Çözünürlük Çarpımı(Kç) 

Sn(OH)4 1,0.10
–57

 

SnS 1,2.10
–27

 

Sn(OH)2 3,0.10
–27

 

Tablo 6.1:Bazı kalay  bileĢiklerinin 25 °C’deki çözünürlük çarpımları (Kç) 

 

6.1. Kalay (II) Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için SnCl2.2H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 188 g SnCl2.2H2O tartılır, 1 l 

6 M HCl çözeltisinde çözülerek çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında seyreltilerek ( 1 

hacim çözelti, 9 hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. SnCl2.2H2O tuzu bulunmadığı 

durumda her 1 ml’sinde 100 mg Sn
+2

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer tuzlardan da 

çözelti hazırlanabilir. Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

6.1.1. OH
-
; Alkali Bazlarla 

 

Kalay (II) tuzu çözeltisine alkali baz eklenirse beyaz renkte Sn(OH)2 çöker. 

 

Sn
+2

  +  2 OH
-
  → Sn(OH)2↓ 

 

 

Resim 6.1: Kalay (II) tuzu çözeltisine alkali baz eklenmesi 
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Çökelek amfoter özellikte olup asitlerde kalay (II), bazlarda ise stannit iyonu vererek 

çözünür. 

 

Sn(OH)2 + 2 H
+ 

→  Sn
+2

  + 2 H2O 

 

Sn(OH)2 + 2 OH
-
 →  [SnOH)4]

-2 

 

6.1.2. OH
-
; Hidroksitle 

 

Kalay (II) tuzu çözeltisine amonyak çözeltisi eklenirse beyaz renkte Sn(OH)2 çöker. 

 

Sn
+2

  +  2 OH
-
  → Sn(OH)2↓ 

 

 

Resim 6.2: Kalay (II) tuzu çözeltisine amonyak çözeltisi eklenmesi 

 

Kalay (II) hidroksit amonyak çözeltisinin aĢırısında çözünmez. 

 

6.1.3. S
–2

; Sülfür ile 
 

Kahverengi kalay (II) sülfür çökeleğini verir. Çökelek deriĢik asitlerde ve amonyum 

polisülfürde çözünür. Bazlarda ve normal amonyum sülfürde çözünmez. 

 

Sn
+2

  + H2S  →  SnS ↓+ 2 H
+
 

 

SnS  +  (NH4)2S2  →  (NH4)2SnS3 

 

veya genel olarak [ SnS  +  Sx
–2

  →  SnS3
–2

 +  (x–2)S] 

 

6.1.4. Ġndirgenlerle 
 

6.1.4.1. Cıva (II) ile 
 

Cıva (II) çözeltisi üzerine birkaç damla kalay (II) çözeltisi eklenirse siyah-gri renkli 

metalik cıva açığa çıkar.   

 

Sn
+2

  + 2 HgCl2 →  Hg2Cl2 + Sn
+4

  + 2 Cl
-
 

Hg2Cl2  + Sn
+2

  →  2 Hg ↓+  Sn
+4

  + 2 Cl
- 
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Resim 6.3: Cıva (II) çözeltisi üzerine kalay (II) çözeltisi eklenmesi 

 

6.1.4.2. Bizmut (III) Ġyonu ile 
 

Kalay (II) tuzu çözeltisine bizmut (III) tuzu çözeltisi ve alkali baz çözeltisi eklenirse 

siyah renkli metalik bizmut açığa çıkar. 

 

3Sn
+2

   + 2 Bi
+3

  →  2 Bi  +  3 Sn 
+4 

 

 

Resim 6.4: Kalay (II) tuzu çözeltisine bizmut (III) tuzu çözeltisi ilavesi 

 

6.1.4.3. Demir (III) Ġyonu ile 
 

Demir (III) tuzu çözeltisine seyreltik hidroklorik asit ve potasyum ferrisiyanür çözeltisi 

eklendikten sonra kalay (II) tuzu çözeltisi eklenirse koyu mavi renkli bir çökelek oluĢur. Bu 

maviye trunbull mavisi denir. 

 

 

Resim 6.5: Trunbull mavisi 
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6.1.4.4. Amonyum Fosfomolibdat ile 
 

Bir süzgeç kâğıdı ile fosfomolibdik asitle (H3PMo12O40. x H2O) nemlendirilir ve 

deriĢik amonyak çözeltisinin üzerine tutulursa süzgeç kağıdının üzerinde amonyum 

fosfomolibdat  [ (NH4)3PMo12O40. x H2O] oluĢur. Süzgeç kâğıdı kurutulduktan sonra  

kalay (II) çözeltisinden damlatılırsa koyu mavi bir renk meydana gelir. 

 

Tepkime deney tüpünde de gerçekleĢtirilebilir. Bir deney tüpünü 1–2 damla disodyum 

hidrojen fosfat çözeltisi alınır. Üzerine 3–4 damla amonyum molibdat çözeltisi eklenir ve 

ısıtılır. Soğutulduktan sonra tüpe 4–5 ml su eklenip oluĢan amonyum fosfomolipdat çökeleği 

ile birlikte seyreltilir. Daha sonra 1 damla kalay (II)  çözeltisi eklenir. Mavi renk kalay (II) 

nin varlığını belirler. Bu deneyde kalayın, kalay (II) hâlinde bulunmasına dikkat etmek 

gerekir. Tepkime çok duyarlı olup en önemli tanınma tepkimelerindendir. 

 

6.2. Kalay (IV) Katyonunun Özellikleri ve Tepkimeleri 
 

Tepkimeler için SnCl4.5 H2O tuzunun çözeltisi kullanılır. 294 g SnCl4.5 H2O tartılır, 1l 

6 M HCl çözeltisinde çözülerek çözelti hazırlanır. Bu çözelti 1/10 oranında seyreltilerek ( 1 

hacim çözelti, 9 hacim saf su) öğrenciye verilmelidir. SnCl4.5H2O tuzu bulunmadığı 

durumda her 1 ml’sinde 100 mg Sn
+4

 katyonu bulunduracak Ģekilde diğer tuzlardan da 

çözelti hazırlanabilir. Artan çözelti temiz bir renkli ĢiĢede saklanmalıdır. 

 

6.2.1. OH
-
; Alkali Bazlarla 

 

Beyaz renkli peltemsi ortostannik asit çöker. Çökelek, alkali bazlarda ve deriĢik HCl 

de stannohidroklorik asidi vererek çözünür. 

 

 

Resim 6.6: Kalay (II) tuzu çözeltisine alkali bazlar ilavesi 

 
Sn

+4
  + 4 OH

-
  →  Sn(OH)4 

 

Sn(OH)4 +  2 NaOH  →  Na2SnO3  + 3 H2O 

 

Sn(OH)4  + 6 HCl  →  H2SnCl6   + 4 H2O 
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6.2.2. NH4OH; Amonyak Çözeltisi ile 
 

Beyaz renkli peltemsi ortostannik asit çöker. Çökelek amonyağın aĢırısında çözünmez. 

 

 

Resim 6.7: Kalay (II) tuzu çözeltisine amonyak ilavesi 

Sn
+4

  + 4 OH
-
  →  Sn(OH)4 

 

6.2.3. S
–2

; Sülfür ile 

 

Kalay (IV) çözeltisine H2S çözeltisi eklenirse sarı renkte SnS2 çöker. Çökelek deriĢik 

HCl’de, sodyum hidroksitte ve amonyum sülfürde çözünür. 

 

 

Resim 6.8: Kalay (IV) çözeltisine H2S çözeltisi eklenmesi 

 

SnS2 +  4 H
+
  +  6 Cl

-  
→ [ SnCl6 ]

-2
   + 2 H2S 

 

3 SnS2  +  6 OH
-
  → [ Sn(OH)6 ]

-2
  + 2SnS3

-2
 

 

SnS2   +  S
–2

  →  [ SnS3 ]
-2

  

 

6.2.4. C2O4
–2

; Oksalik Asit ile 

 
Kalay (IV) çözeltisine fazla miktarda oksalat eklenir ve daha sonra H2S gazı 

geçirilirse, kalay (IV) ve oksalat iyonu kararlı bir kompleks oluĢturduğundan herhangi bir 

çökelme olmaz. 
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Sn
+4

  + 3 C2O4
–2

  →  [ Sn(C2O4)3]
-2

  

 

Bu kompleks aynı koĢullarda oluĢan [ SbO(C2O4)]
-
  kompleksinden daha kararlı 

olduğundan H2O ile çökelek vermez. 

 

6.2.5. Ġndirgenlerle 
 

Magnezyum, alüminyum, demir, antimon gibi metaller kalay (IV) ü kalay (II) ye 

indirger. Metalik demir ile kalay (II) ye indirgendiği hâlde magnezyum gibi öteki metallerde, 

ortamın asitliği yeterli olmazsa indirgenme metalik kalaya kadar devam edebilir. Ancak 

ortama eklenecek deriĢik HCl bu sorunu giderir. 

 

6.3. Kalay Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

 
AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

 

Çözeltinin adı                  

 

 

Çözeltinin deriĢimi 

 

SnCl2 0,1 M 

SnCl4 0,1 M 

NaOH 2 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0,1 M NH4NO3lı su 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

HgCl2 0,5 M 

 

(NH4)2Sx 

 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha 

sonra 200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir saf su ile litreye 

tamamlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Kalay (II) katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler:0,1 M kalay II klorür çözeltisi,0,1 M kalay IV klorür 

çözeltisi, 2 M sodyum hidroksit çözeltisi,0,1 M cıva II klorür çözeltisi, 2 M hidroklorik 

asit çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, amonyum polisülfür,  saf su, santrifüj tüpü,   

santrifüj cihazı,  damlalık,  bek, üçayak, amyant tel, su banyosu, tahta maĢa, kibrit,demir 

tozu turnusol kağıdı 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalay katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre hazırlayınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalıĢınız.  

 Laboratuvarda sessiz 

koĢuĢturmadan ve dikkatli 

çalıĢınız.  

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml kalay(II) klorür 

çözeltisinden alınız. 

 

 

 Buna 2 M sodyum hidroksit çözeltisinden 

damla damla ekleyerek nötrleĢtiriniz. 

 Kırmızı turnusol kâğıdının 

rengi mavi olmalıdır. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Daha sonra 2 M hidroklorik asit çözeltisinden 

1 ml ekleyiniz. 

 

 Turnusol kâğıdının rengi 

kırmızı olunca kâğıdı bir baget 

yardımı ile alınız. 

 Hidrojen sülfürlü su ile doyurarak oluĢan 

çökeleğe ve rengine dikkat ediniz. 

 

 Çökeleğin rengi nitel analizde 

önemlidir, not ediniz. 

 Aynı deneyi  kalay (IV) klorür ile tekrarlayıp 

sonuçlarını karĢılaĢtırınız.  

 Kalay (IV) klorür çözeltisine 

önceden asit katılmıĢtır, dikkatli 

ve titiz çalıĢınız. 

 Elde edilen çökelekleri santrifüjleyerek 

ayırınız. 

 Santrifüj cihazına santrifüj 

tüplerini karĢılıklı olarak 

yerleĢtiriniz ve santrifüj 

tüplerindeki madde 

miktarlarının eĢit olmasını 

sağlayınız. 
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 Üzerine amonyum polisülfür çözeltisinden 

ekleyip su banyosunda ısıtarak değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

 

 Amonyum polisülfür zehirlidir, 

dikkatli çalıĢınız. 

 Her iki tüpteki çözeltileri birleĢtirerek 2 M 

hidroklorik asit ile asitlendirerek oluĢan 

çökeleklere dikkat ediniz.  

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Elde edilen çökelekleri santrifüjleyerek 

ayırınız. 

 Çökeleğin rengi nitel analizde 

önemlidir, not ediniz. 

 Çökelek üzerine deriĢik hidroklorik asit 

çözeltisinden ekleyiniz.  
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Deney tüpüne kalay (IV) klorür çözeltisinden 

alınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 2 M hidroklorik asit katıp içine az miktarda 

demir tozu atınız. 

 Gaz çıkıĢı olabilir, bu sizin 

deneyinizi etkilemez. 
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 Elde edilen kalay (II) klorür çözeltisine 0,1 M 

cıva (II) klorür çözeltisini ekleyerek oluĢan 

değiĢikliklere dikkat ediniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

       

 



 

 

 

75 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Kullanılacak malzemeleri temin edip çözeltilerinizi hazırladınız 

mı? 
  

3. Bir santrifüj tüpüne 2 ml kalay (II) klorür çözeltisinden aldınız 

mı? 
  

4. Buna 2 M sodyum hidroksit çözeltisinden damla damla 

ekleyerek nötrleĢtirmek bunun için turnusol kâğıdından 

faydalandınız mı? 
  

5. Daha sonra 2 M hidroklorik asit çözeltisinden 1 ml eklediniz mi?   

6. Hidrojen sülfürlü su ile doyurarak oluĢan çökeleği ve rengini 

gözlemlediniz mi? 
  

7. Aynı deneyi kalay (IV) klorür ile tekrarlayıp sonuçlarını 

karĢılaĢtırdınız mı? 
  

8. Elde edilen çökelekleri santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

9. Üzerine amonyum polisülfür çözeltisinden ekleyip su 

banyosunda ısıtarak değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

10. Her iki tüpteki çözeltileri birleĢtirerek 2 M hidroklorik asit katıp 

oluĢan çökeleği gözlemlediniz mi? 
  

11. Elde edilen çökelekleri santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

12. Çökelek üzerine deriĢik hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz 

mi? 
  

13. Deney tüpüne kalay (IV) klorür çözeltisi aldınız mı?   

14. 2 M hidroklorik asit katıp içine az miktarda demir tozu attınız 

mı? 
  

15. Elde edilen kalay (II) klorür çözeltisine 0,1 M cıva (II) klorür 

çözeltisini ekleyerek oluĢan değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

16. Deney raporunuzu hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kalay (II) tuzu çözeltisine amonyak çözeltisi eklenirse beyaz renkte çöken bileĢik 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sn(OH)2            B) SnO                   C) SnO2          D) Sn(OH)4 

 

2. Kalay (II) tuzu çözeltisinden fazla asidik olmayan ortamda H2S gazı geçirilirse çöken 

SnS bileĢiğinin rengi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) Siyah       B) kahve renk        C) portakal sarısı  D) beyaz 

     

3. Kalay (IV) tuzu çözeltisinden fazla asidik olmayan ortamda H2S gazı geçirilirse çöken 

bileĢik aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) SnS                    B) Sn2S3        C) SnS2               D) SnO2 

  

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. (     )Kalay, sıcak ve deriĢik HCl ile tepkimeye girerek H2 gazı çıkıĢı ile kalay (II) 

klorür verir.  

   

5. (    )Sn(OH)2 çökeleği amfoter özellikte olup asitlerde kalay (II) çözeltisi vererek 

çözünür.  

 

6. (     )Cıva (II) klorür çökeleği üzerine birkaç damla kalay (II) çözeltisi eklenirse siyah 

– gri renkte kalay metali ayrılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Kalay normal Ģartlarda havadan ……………….. 

 

8. Çok seyreltik nitrik aside soğukta ……….. metali atılırsa kalay(II) nitrat verir. 

 

9. Kalay (II) tuzu çözeltisine Bi
+3

 tuzu çözeltisi ve alkali baz çözeltisi eklenirse……. 

renkli metalik bizmut açığa çıkar. 

 

10. Fe
+3

 çözeltisine seyreltik HCl ve potasyum ferrosiyanat çözeltisi eklendikten sonra 

kalay tuzu eklenirse ………… renkli çökelek oluĢur. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYET-7 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Grup 2 Katyonlarının toplu 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sistematik analiz ne demektir? AraĢtırınız.  

 Grup 1 Katyonlarının sülfür bileĢiklerinin renklerini araĢtırınız. 

 Grup 2 Katyonlarının periyodik cetveldeki yerlerini belirleyerek farklı özellik 

taĢımalarının nedenlerini araĢtırınız. 

 

7. GRUP 2 KATYONLARININ TOPLU 

ANALĠZĠ 
 

 

Bu grupta asitli ortamda H2S ile çökelek veren katyonlar bulunmaktadır. Bu katyonlar 

Hg
+2

, Pb
+2

, Bi
+3

, Cu
+2

, Cd
+2

,  Sb
+3

, Sn
+2

 ve Sn
+4

tür. Her ne kadar Pb
+2

 Grup 1 Katyonları 

arasında yer alsa da çözünürlüğünün fazla olması nedeniyle 1–5 katyonlarının toplu 

analizinde hem Grup 1 Katyonları ile hem de Grup 2 Katyonları ile birlikte aranması gerekir. 

 

7.1. Grup Analizinin Dayandığı Temeller 
 

Bu grupta diğer anyon ve katyon gruplarından daha fazla analitik kimyanın temel 

kuralları uygulanır. Bunların önemlileri aĢağıda sıra ile verilmektedir. 

 

7.1.1. Sülfürlerin Çökmesi 
 

Ġçersinde Hg
+2

, Cu
+2

, Mn
+2

, Fe
+2

 ve Zn
+2

 iyonları bulunan bir çözeltiden nötral ortamda 

H2S gazı geçirilirse tamamının sülfürler hâlinde çöktüğü görülür. Ancak ortamı 0,3 M asitli 

yapıp sonra H2S gazı geçirildiğinde Hg
+2

 ve Cu
+2

nin sülfürlerinin çöktüğü diğerlerinin 

çökmediği görülür. Bu durumu açıklamak için H2S gazının bazı özelliklerini bilmemiz 

gerekir.  

 

7.1.1.1. H2S’nin iyonlaĢması 
 

H2S zayıf iyonlaĢan iki değerlikli bir asittir. Suda kısmen çözünür ve oda sıcaklığında 

yaklaĢık 0,1 M’lık çözeltisi meydana gelir. H2S’nin fazlası çözünmeden gaz hâlinde 

uzaklaĢır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hidrojen sülfür iki aĢamada iyonlaĢır. Birinci ve ikinci iyonlaĢma sabitleri, dengedeki 

hidrojen iyonu deriĢimi, hidrosülfür iyonu deriĢimleri deneysel olarak bulunmuĢtur. 

 

H2S    H
+
  + HS

-
 

 

HS
-
   H

+
  + S

–2
 

 

Hidrojen sülfürle doyurulmuĢ 25°C’deki bir litre suda 0,95.10
–4

 mol H
+
 iyonu,  

0,95.10
–4

 mol HS
-
 iyonu, 1,2.10

–15
 mol S

–2
 iyonu ve 0,1mol H2S bulunmuĢtur. Bu değerler 

denge ifadesinde yerine konur ve birinci ve ikinci denge sabitlerinin çarpımının toplam 

denge sabitini verdiği düĢünülürse 

 

 
Ancak çöktürme için önemli olan sülfür iyonu olması nedeniyle ve ortamın asitliği 

değiĢtirilebildiğine göre eĢitlik bu iki değiĢken cinsinden yazılabilir. 

 

[H
+
]

2
    [S

–2
]  = 1,1.10

–22
. [H2S ]  

 

veya [H2S ] deriĢimi pratik olarak sabit (0,1 M) olduğuna göre 

 

[H
+
]

2
    [S

–2
]  = 1,1.10

–23
 

 

değeri bulunur. Bir baĢka deyiĢle eğer ortama asit ekleyerek [H
+
] artırılırsa sülfür iyonu 

deriĢiminde bir azalma olurdu ki çarpım 1,1.10
–23

 olarak sabit kalsın. 

 

7.1.1.2. Sülfürlerin Çözünürlük Çarpım Sabitleri 
 

Herhangi bir sülfür çökeleğinin oluĢabilmesi için katyon ve sülfürün molar deriĢimleri 

çarpımlarının çözünürlük çarpımı değerinden daha büyük olması gerekir. AĢağıda bazı sülfür 

bileĢikleri ile ilgili çözünürlük değerleri verilmiĢtir. 
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BileĢik  Çözünürlük (g/l) Çözünürlük (mol/l) 

HgS 1,5.10
–24

 6,4.10
–27

 

CuS 8,8.10
–21

 9,2.10
–23

 

PbS 4,9.10
–12

 2,0.10
–14

 

CdS 8,6.10
–13

 6,0.10
–15

 

ZnS 3,3.10
–10

 3,4.10
–12

 

FeS 3,4.10
–8

 3,9.10
–10

 

MnS 3,3.10
–6

 3,8.10
–8

 

Tablo 7.1: Bazı sülfür bileĢiklerin çözünürlükleri 

 

Tablo 8.1’deki değerler de gösteriyor ki HgS’nin çökmesi için çok az sülfür iyonu 

yeterli olurken aynı deriĢimdeki Fe veya Mn’yi çöktürmek için yaklaĢık 10
19 

kez daha fazla 

sülfür iyonu gerekmektedir. Ortamdaki sülfür iyonu deriĢimi ayarlanarak bu katyonları farklı 

gruplara ayırmak ve sülfürler hâlinde çöktürmek mümkün olmaktadır.  

 

7.1.1.3. H2S Dengesinde Ortak Ġyon Etkisi 
 

Sülfür iyonu deriĢimi kontrol ederek katyonları iki farklı grupta çöktürmenin yolu çözeltinin 

asit deriĢimi kontrol etmekle olur. En asitli ortamdan en az asitli ortama doğru metal 

sülfürlerinin çökme sırası, bir baĢka deyiĢle ortak hidrojen iyonu etkisinin azalıĢı, Ģu 

Ģekildedir:  HgS, CuS, Sb2S3, Bi2S3, SnS2, CdS, PbS, SnS, CoS, NiS, FeS, MnS  

 

Ortamın asitliğinin yaklaĢık 0,3 M yapılmasıyla arsenik, antimon, bizmut, kalay, 

kadmiyum, kurĢun, bakır ve cıva sülfürleri hâlinde ikinci grupta çöker. Ortamın sülfür iyonu 

deriĢimin artırılması ile yani baz katılması ile diğer katyonlar üçüncü grupta çöker. 

 

7.1.2. Kompleks Ġyon OluĢumu 
 

Kompleks iyon oluĢumu grup analizinde oldukça önemlidir. Mesela, amonyum 

polisülfürde antimon ve kalayın SbS4
–3

 ve SnS3
–2

 hâlinde çözünmesi ve bu Ģekilde 

katyonların iki alt gruba ayrılması kompleks iyon oluĢumu ile ilgilidir. Aynı Ģekilde 

bizmutun bakır ve kadmiyumdan ayrılması, bakırın tanınması, bakırlı ortamda kadmiyumun 

tanınması bu kompleks iyonların özelliklerinden yararlanarak olur. 

 

7.1.3. Redoks Tepkimeleri 
 

Grup analizinde en çok rastlanan temel kimyasal olaylardan biri de redokstur. 

Sülfürlerin nitrik asit, kral suyu ve amonyum polisülfürde çözünmeleri, antimon (V) sülfüre 

deriĢik hidroklorik asidin etkisi gibi olaylar birer redoks tepkimesidir. Bunların dıĢındaki 

KCN’in bakır kompleksine etkisi de, arsenat veya antimonata hidrojen sülfür etkisi de, SnCl2 

de, sodyum stannatta ve metalik elementlerin kullanımlarında redoks olayı vardır. 
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7.2. Analizin YapılıĢı 
 

Grup 2 Katyonları 0,3 M asitli ortamda sülfürleri hâlinde çöker.  Antimon da aynı 

özelliği gösterir. Kalay ise hangi değerlikte ise onunla ilgili SnS veya SnS2 çökeleğini verir.  

 

Bu grup, sülfürlerin amonyum polisülfürde çözünüp çözünmemesi özelliğinden 

yararlanarak iki alt grupta analiz edilir. Bu gruplar genellikle 2A ve 2B grupları olarak 

adlandırılır. Amonyum polisülfürde çözünmeyen PbS, HgS, Bi2S3, CuS, ve CdS grup 2A 

katyonlarını oluĢtururken amonyum polisülfürde kompleks oluĢturarak çözünen  Sb2S3, 

Sb2S5, SnS, ve SnS2 ise grup 2B katyonlarını oluĢturur 

 
 

Tablo 7.2: Grup 2 Katyonlarının alt gruba ayrılması Ģeması 

 

 

Analiz çözeltisi (1) (Grup 1 Katyonlarının çöktürülmesinden kalan çözelti) grup 2–5 

katyonlarını bulundurur. Çözeltinin hacmi fazla ise 2 ml kalıncaya kadar buharlaĢtırılır. 

Çözeltiye 2 M NH4OH çözeltisinden azar azar eklenerek ortam nötral yapılır. Bunun için 

turnusol kâğıdından yararlanılabilir daha sonra ortam 0,3 M (pH=0,5) olacak Ģekilde HCl 

eklenir. Bunun için hacminin yaklaĢık dörtte biri kadar hacimde 2 M HCl çözeltisinden 

eklenir. 
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Ortamın asitliği ayarlanan çözelti içersinden H2S gazı geçirilir. Su banyosunda 3–5 

dakika ısıtılır. EĢit hacimde saf su ile seyreltilir ve H2S gazı geçirilmeye devam edilir. 

Böylece kısmen deriĢik asitli ortamda çöken As2S3ün çözünmesi,  çökmemiĢ olan CdS ün 

çökmesi sağlanır. Seyreltme 1/1 oranından fazla olmamalıdır. Aksi hâlinde grup 3 katyonları 

da çökebilir. KarıĢım santrifüjlenir. Çözelti (3) 3–5 katyonları için kullanılacaksa çözelti bir 

süre kaynatılarak H2S gazı uzaklaĢtırılır ve saklanır. 

 

Çökelek (2) Grup 2 Katyonlarının sülfürleridir. Çökeleğin rengine bakarak hangi 

katyonların bulunabilineceği hakkında fikir edinebilir. 
        

Sülfür  Rengi Sülfür  Rengi  

HgS Siyah  As2S5 Sarı  

CuS Siyah Sb2S3 Portakal sarısı 

PbS Siyah Sb2S5 Portakal sarısı 

SnS Kahverengi  CdS Sarı 

Bi2S3 Kahve –Siyah SnS2 Sarı 

Tablo 7.3: Grup 2 Katyonlarının sülfürlerinin renkleri 

Çökelek siyah renkte ise katyonların tamamı bulunabileceği gibi daha çok cıva, bakır, 

kurĢun veya bizmutun varlığını veya bu katyonların sülfürlerinin karıĢımlarının bulunduğu 

gösterir. Sarı çökelek arsenik, kadmiyum veya kalayın veya bunların karıĢımlarının 

bulunduğunu cıva, bizmut, bakır ve kurĢunun bulunmadığını gösterir. Portakal sarı renk 

antimonun bulunduğunu beyaz ve sonradan siyaha dönen çökelek cıvanın bulunduğunu, 

beyaz bir bulanıklık (serbest kükürt) Grup 2 Katyonlarının bulunmadığını gösterir. 
 

    

Resim 7.1: Grup 2 Katyonlarının çökelek renkleri 

Çökelek, doymuĢ amonyum klorür çözeltisi ile yıkanır. Santrifüjlenir ve çözelti atılır. 

Çökelek üzerine amonyum polisülfür çözeltisinden 3–4 ml ilave edilir. Çalkalanır.  Su 

banyosunda 5 dakika süre ile ısıtılır. Santrifüjlenir. Çökelek 2A (4) ve çözelti 2B (5) 

birbirinden bir damlalıkla ayrılır. Bu alt gruplar analiz için saklanır. 

 

7.2.1. 2A Alt Grubunun Analizi 
 

Grup 2A (bakır grubu)nın sülfürleri (Tablo 8.4) arasında seyreltik nitrik asitte 

çözünmeyen yalnız HgS’dir. Bu özeliğinden dolayı cıva (II)  katyonunu diğerlerinden 

ayrılmasında yararlanılır. Bu cıva (II) sülfür kral suyunda çözülerek analitik tepkimelerinden 

biri ile de tanınabilir (Bakınız 1.1). 
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Çökelek: Grup 2A Katyonları 

HgS, PbS, Bi2S3, CuS, CdS 

(1) 

 

                                                           

                                               Seyreltik HNO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  Der.H2SO4 

 

 

 

 

 

                                                
 

                                                             NH4OH 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                          KCN,H2S 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7.4: 2A Alt grup katyonların analiz Ģeması 
 

Çökelek:  HgS 

               (2) 

Çözelti: Pb
+2

,Bi
+3

, Cd
+2

 

                        (3) 

Çökelek:PbSO4 

            (4) 

Çözelti: Bi
+3

, Cu
+2

, Cd
+2

 

                       (5) 

Çökelek: Bi(OH)3 

            (6) 

Çözelti: Cu(NH3)4
+2

,Cd(NH3)4
+2

 

                           (7) 

Çökelek: CdS 

              (8) 

Çözelti: Cu(CN)4
–2

 

(9) 
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Seyreltik sülfürik asit Pb
+2

, Bi
+3

, Cu
+2

 ve Cd
+2

 katyonlarının sülfürlerinden sadece Pb
+2

 

ile PbSO4 çökeleğini verir. Bu özelikten kurĢunun ötekilerden ayrılmasında yararlanılır. 

Analiz sırasında PbSO4ın çöktürülmesi önce deriĢik sülfürik asit ekleyerek ortamdaki nitrik 

asidi uzaklaĢtırıp daha sonra seyreltme ile yapılır. KurĢun sülfat amonyum asetatta çözülür. 

KurĢun analitik tepkimelerinden biri ile tanınır (Bakınız Grup 1 Katyonları modülü).  Çözelti 

üzerine amonyum hidroksit çözeltisi ilave edilir. Amonyum hidroksit Bi
+3

 ile Bi(OH)3 

çökeleğini verir. Çökelek amonyum hidroksitin aĢırısında çözünmezken bakır ve kadmiyum 

kompleksler hâlinde çözünür. Santrifüjlenerek Bi(OH)3 çökeleği Cu(NH3)4
+2

, Cd(NH3)4
+2

 

çözeltiden ayrılır.  Cu
+2

 ve Cd
+2

 katyonlarını ayırmak için çözeltiye KCN ilave edildikten 

sonra H2S gazı geçirilir. CdS çöker, santrifüjlenir. Çözelti Cu
+2

 iyonlarını içerir ve çözeltinin 

mavi renginden bakır katyonu tanınır. 

 

.  

Resim 7.2: Mavi renkli bakır çözeltisi 

 

Çökelek (1), yaklaĢık 0,1 M deriĢimde NH4NO3 içeren H2Sli su ile yıkanır. 

Santrifüjlenir ve çözelti atılır. Çökelek üzerine 2 M nitrik asitten 2 ml eklenir ve çalkalanır. 

Su banyosunda 5–6  dakika ısıtılır. Ara sıra çalkalanır. Santrifüjlenir ve çözelti bir damlalıkla 

alınır. Çökelek 1 ml saf su ile yıkanır. 

 

Çökelek (2) HgS veya 2HgS.Hg(NO3)2 çift tuzu ve belki de bir miktar serbest kükürt 

içerir, siyah görünümdedir. 1 ml saf su ile tekrar yıkanır ve bir kapsüle alınır. Üzerinde 2 ml 

kral suyu eklenir ve çeker ocakta kahverengi NO2 buharları çıkıncaya kadar buharlaĢtırılarak 

tam çözünme sağlanır.  2 ml saf su eklenir ve bir süre daha ısıtılır. Bu çözeltiden 1 ml kadar 

bir deney tüpüne alınır. Üzerine azar azar 0,5 M SnCl2 çözeltisinden eklenir. Hg2Cl2 

oluĢumundan ileri gelen ipeksi beyaz renk Hg
+2

nin varlığı anlamak için yeterlidir. Beyaz 

renk zamanla Hg oluĢumundan dolayı siyahlaĢır. 

  

Resim 7.3.:Hg’nın tanınması 
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Çözelti (3), Pb
+2

, Bi
+3

, Cu
+2

 ve Cd
+2

 iyonlarını ve HNO3in aĢırısını içerir. Çözelti bir 

porselen kapsüle alınır. Ġçine 2 ml deriĢik H2SO4 eklenip çeker ocakta beyaz SO3 dumanları 

çıkana kadar buharlaĢtırılır. Bu iĢleme HNO3in tamamının uzaklaĢmasına kadar devam 

edilir. Çözelti soğutulur ve santrifüj tüpündeki 2 ml su içine boĢaltılır. Kapsül az su ile 

yıkanır ve santrifüj tüpündeki karıĢıma katılır. Santrifüjlenir.  Süzüntü bir damlalıkla alınır. 

Süzüntüde Bi
+3

, Cu
+2

 ve Cd
+2

 katyonları aranır. Çökelekte ise Pb
+2

 aranır. 

 

Çökelek (4) PbSO4 olmalıdır. Çökelek az miktarda saf su ile yıkanır. Üzerine 1 ml 2 M 

amonyum asetat (CH3COONH4 )  çözeltisi eklenir. Su banyosunda 4–5 dakika çalkalanarak 

ısıtılır. Çözeltiye 1 ml CH3COOH çözeltisi eklenir ve birkaç damla 0,5 M K2CrO4 

çözeltisinden damlatılır. Sarı renkli çökelek kurĢunun varlığını anlamak için yeterlidir. 

 

 

Resim 7.4: KurĢunun tanınması 

 

Çözelti (5), Bi
+3

, Cu
+2

 ve Cd
+2

 iyonlarını ve sülfürik asittin aĢırısını içerir. Çözelti 6 M 

NH4OH ile nötrleĢtirilir. Daha sonra birkaç damla fazlası eklenerek bakır ve kadmiyumun 

hidroksitlerinin çözünmesi sağlanır. Bizmutunki beyaz renkte kalır. KarıĢım santrifüjlenir. 

Süzüntü damlalıkla alınır. Çözeltide Cu
+2

 ve Cd
+2

, çökelekte ise Bi
+3

 aranır.  

 

Çökelek (6) beyaz renkli olup Bi(OH)3tir. Yeni hazırlanmıĢ stannit çözeltisinden bir 

miktar çökelek üzerine eklenir ve siyah renk çökelti oluĢumu bizmutun varlığını gösterir. 

 

 

Resim 7.5: Bizmutun tanınması 
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Çözelti (7) bakır ve kadmiyumun tetraamin kompleksini bulundurabilir. Eğer ortamda 

bakır varsa çözelti mavi renklidir. Çözeltiden az miktarda alınır ve 2 M H2SO4 ile zayıf 

asidik yapılır. Ġçine 1–2 damla 1 M K4Fe(CN)6 çözeltisinden eklenir. Kırmızı kahve renk 

bakırın varlığını belirtir. 

 

       

Resim 7.6: Bakırın tanınması 

 

Çözeltiden (7)  bir miktar alınır. Cu
+2

 rengi kaybolana kadar 1 M KCN çözeltisinden 

damla damla eklenir KCN eklemeye oluĢan çökelek çözününceye kadar devam edilir 

(Numunede Cu
+2

 iyonları yoksa KCN eklemeye gerek yoktur.). Daha sonra çözelti H2S ile 

doyurulur. Eğer çökelek koyu renkte ise 2 M H2SO4ten 1 ml eklenir ve santrifüjlenir. 

Süzüntü bir damlalıkla alınır içerisinden H2S gazı geçirilir. OluĢan sarı renkli çökelek 

kadmiyumun varlığı için yeterlidir. 

 

 

Resim 7.7: Kadmiyumun tanınması 

 

7.2.2. 2B Alt Grubunun Analizi 
 

Bu grup (kalay grubu) sülfürleri amonyum polisülfürde kompleks tiyoiyonları hâlinde 

çözünen arsenik, antimon ve kalay katyonlarını içerir (Tablo 8.5). Tiyo komplekslerini 

içeren çözelti seyreltik HCl ile asitlendirildiğinde, antimon ve kalayın sülfürleri Sb2S5 ve 

SnS2 hâlinde çöker.  Antimon ise sülfür iyonu deriĢiminin dikkatle ayarlanması ile Sb2S3 

hâlinde çöktürerek kolaylıkla ayrılabilir.  
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Çözelti (1) SbS4
–3

, SnS3
–2

 iyonlarını bulundurabilir. Çözelti içerisine 2 M HCl 

çözeltisinden 1 ml eklenir. Santrifüjlenir. Çökelek Sb2S5 ve SnS2dir. Sıvı bir damlalıkla alınır 

ve atılır. 

 

Çökelek (2) (Sb2S5 ve SnS2 ) üzerine 1 ml deriĢik HCl eklenir ve su banyosunda 

kaynama noktasına kadar çalkalanarak ısıtılır. Çözeltiyi kaynatmaktan kaçınmak gerekir.  

Santrifüjlenir sıvı bir damlalıkla alınır.  

 

 

 

 

Çözelti: Grup 2B katyonları 

 SbS4
–3

, SnS3
–2

 

                        (1) 

 

                                                           

                                               Seyreltik HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Der.HCl 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

                                                                                                      H2O,H2S 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Tablo 7.5: Grup 2B Alt grubu katyonları analiz Ģeması 
                                                                

Çözelti (4) Sb
+3

 ve Sn
+4

 iyonlarını klorür komplekleri hâlinde bulundurur. Bu 

çözeltiden bir deney tüpünü 1 ml alınır ve üzerine 2 ml saf su eklenerek seyreltilir. Su 

Çökelek:  Sb2S3, SnS2 

                    (2) 

Çözelti: Atık 

 

Çökelek:Atık 

                  (3) 

Çözelti: Sb
+3

, Sn
+4

 

                     (4) 

Çökelek: Sb2S3 

               (5) 

Çözelti: Sn
+4

 

                        (6) 
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banyosunda kaynama noktasına kadar ısıtılır ve 5 dakika süre ile içinden H2S gazı geçirilir. 

Santrifüjlenir.  Portakal sarısı çökelek (5) Sb2S3tür. Çökelek 10 damla deriĢik HCl’de çözülür 

ve 2 ml’ye seyreltilir, bundan bir miktar deney tüpüne alınır ve içerisine Al parçası atılır. 

Siyah renkte metalik antimon çöker. Bu antimonun varlığı için yeterlidir. Gerekirse 

çözeltiden bir miktar bir deney tüpüne alınır, içerisine bir kaç KNO2 kristali eklenerek Sb
+3

 

ün Sb
+5

 e yükseltgenmesi sağlanır. Bunun üzerine birkaç damla Rodanin –B’nin sudaki % 

0,01’lik çözeltisi eklenir. MenekĢe rengin oluĢumu antimonun varlığını gösterir. 

 

 

Süzüntüde (6) Sn
+4

 bulunabilir. Bek alevinde dikkatlice 1 ml kalıncaya kadar ısıtılır ve 

bu sırada H2S’nin tamamının ortamdan uzaklaĢtırılması sağlanır. Soğutulur. Çözeltiye demir 

tozu eklenir ve yarım hacme kadar buharlaĢtırılır.  Ġçinde 1 ml 0,1 M HgCl2 çözeltisi bulunan 

deney tüpüne bu çözeltiden birkaç damla eklenir. Zamanla siyahlaĢan çökelek kalayın 

tanınması için yeterlidir. 

 

 

Resim 7.8: Kalayın tanınması 

 

Ġkinci grubun analizinde baĢka yöntemlerde uygulamak mümkündür. Bunların bir 

kısmı Ģu Ģekilde özetlenebilir. 
 

 2A ve 2B alt grupların ayrılmasında amonyum polisülfer yerine 6 M NaOH’da 

kullanılabilir. 

 

 Grup 2A’nın analizi sırasında HgS’ün ayrılmasından kalan çözeltiye deriĢik 

H2SO4 yerine deriĢik amonyak çözeltisi eklenirse bizmut ve kurĢun; bizmut 

nitrat (BiONO3) ve bazik kurĢun nitrat Pb(OH)NO3 hâlinde çökerken bakır ve 

kadmiyum tetraamin kompleksleri hâlinde Cu(NH3)4
+2

 ve Cd(NH3)4
+2

 kalır.  

 

Çökelek üzerine 6 M NaOH çözeltisi eklenirse bizmut, bizmutil hidroksit BiOOH 

hâlinde çökelekte kalırken kurĢun çözeltiye geçer. Bu çözelti asetik asit katılır ve içine 0,1 M 

K2CrO4 çözeltisi eklenirse sarı renkte PbCrO4 çöker. 

 

Çözelti ikiye ayrılır. Bunlardan biri asetik asitle asit katılır ve K4Fe(CN)6 çözeltisi 

eklenirse kırmızı kahve renkte Cu2Fe(CN)6 çöker. Ġkinci kısma önce KCN çözeltisi, daha 

sonra NaOH ve formaldehit eklenirse kadmiyum, Cd(OH)2 hâlinde çöker. Çökelek 

santrifüjlenerek alınır ve içine az miktarda tiyoasetamid çözeltisi eklenirse sarı renkte CdS 

çöker. 
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 Grup 2B’nin analizi sırasında atık çökelek ayrılmasından kalan çözeltiye 

amonyum oksalat eklenirse klorür kompleksleri, oksalat kompleksleri hâline 

geçer. Bu çözelti ikiye ayrılır. Birincisine tiyoasetamid eklenirse Sb2S3 turuncu 

renkte çöker. Ġkinci kısım önce HCl asit katılıp daha sonra magnezyum Ģerit 

daldırılırsa kalay (IV),  kalay (II) ye indirgenir. Bu çözeltiye cıva (II) klorür 

çözeltisi eklendiğinde kalay tekrar kalay (IV) e yükseltgeneceğinden cıva, cıva 

(I) veya metalik cıvaya indirgenir. Ġpeksi beyaz veya siyah renk oluĢur. 

 

7.3. Bizmut Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

 
AĢağıda belirtilen çözeltiler hazırlanmalı, hazırlanan bu çözeltiler renkli ayıraç 

ĢiĢelerine konulmalı ve deney masalarında bulundurulmalıdır.  

 

 

Çözeltinin adı 

 

Çözeltinin deriĢimi 

NaOH 2 M 

NH3 DeriĢik 

NH4OH 2 M 

KI 0,5 M 

K2CrO4 0,5 M 

H2S H2S ile doyurulmuĢ 0,1M NH4NO3lı su 

HCl DeriĢik 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

H2SO4 2 M 

Kral suyu 3 hacim deriĢik HCl 1 hacim deriĢik HNO3 karıĢımı 

Na2CO3 0,5 M 

SnCl2 0,5 M 

(NH4)2Sx 

200 ml deriĢik NH3 çözeltisi içine 5 g elementel kükürt eklenip 

karıĢtırılır. Bu karıĢım içersinden bir süre H2S gazı geçirilir. Daha 

sonra 200 ml deriĢik NH3 çözeltisi daha eklenir saf su ile litreye 

tamamlanır. 

 

Stannit çözeltisi 

 

Kalay (II) klorür çözeltisine NaOH veya KOH çözeltisi eklenirse 

kalay (II) hidroksit çökeleği oluĢur. Bu çökelek çözününceye kadar 

bazın fazlası eklenirse stannit çözeltisi oluĢur. 

Sn
+2

 + 2OH
-
 → Sn(OH)2 

Sn(OH)2 +2OH
-
 → Sn(OH)4

–2 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Grup 2 Katyonlarının toplu analizini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Su banyosu, beher, baget,  deney tüpü, spatül, balonjoje, 

damlalık, saat camı, bek, kıskaç, huni, destek,  mezür, hassas terazi, piset, santrifüj cihazı,  

santrifüj tüpü,  amyant tel, tahta maĢa, kibrit, porselen kapsül, metalik alüminyum, demir 

tozu, turnusol kağıdı 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Grup 2 katyonu analizinde kullanılan ayıraç ve 

çözeltileri deney föyüne göre hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı 

hazırlayınız 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalıĢınız. 

 Önceki uygulama 

faaliyetlerinde 

hazırladığınız çözeltileri 

kullanabilirsiniz. 

 Birinci grubun katyonlarının çöktürülmesinden geri 

kalan çözeltinin hacmi fazla ise 2 ml kalıncaya kadar 

buharlaĢtırınız. 

 

 Gereksiz yere madde 

tüketmeyiniz. 

 Deney tüpünü ısıtırken 

maĢa kullanınız. 

 Deney tüpündeki sıvının üst 

seviyesine yakın kısmı 

ısıtınız. Dip kısımdan 

ısıtmayınız. 

 Isıttığınız deney tüpünün 

ağzını boĢ tarafa tutunuz. 

Sıvı sıçrayabilir. 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Çözeltiye 2 M amonyak çözeltisinden eklenerek 

ortamı nötral yapmak için turnusol kâğıdından 

faydalanınız. 

 Kırmızı turnusolün rengi 

mavi olana kadar baz ilave 

edilmelidir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Daha sonra çözelti hacminin ¼ ü kadar 2 M 

hidroklorik asit ekleyiniz. 

 

 Turnusol kâğıdını bir baget 

yardımı ile alınız.  

 Ortamın asitliğinin ayarlanmasından sonra hidrojen 

sülfürlü sudan 1 ml ekleyerek su banyosunda ısıtınız. 

 
 

 Çökeleğin rengini not 

ediniz. 

 Kaynatmadan ısıtınız. 
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 1/1 oranında seyrelterek hidrojen sülfürlü sudan 

ekleyiniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.  

 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırınız. 

 

  

 Çözeltiyi 3–5 grup katyonlarının aranması için 

saklayınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 
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 Çökeleğe amonyum polisülfür ekleyip santrifüjle 

çökelti ve çözeltiyi birbirinden ayırınız. 

 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Çökeleğe 2 M nitrik asit çözeltisinden eklenip su 

banyosunda ısıtınız. 

 

 Nitrik asit cilt ve 

giysilerinize temas etmiĢ ise 

bol su ile yıkayınız. 

 Kaynatmadan ısıtınız. 

 Santrifüj tüpünü maĢa ile 

tutunuz. 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırınız. 

 

 Çökeleğin çözelti ile 

birlikte ayrılmasını 

önleyiniz. 

 Çökeleği cıva analizi için saklayınız. 

 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Siyah çökeleği cıva 

deneyleri için saklayınız. 

 Çözeltiyi porselen kapsüle alarak 2 ml deriĢik  Temiz ve sağlam porselen 
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sülfürik asit ekleyip çeker ocakta dumanlar çıkıncaya 

kadar ısıtınız. 

 
 

 

kapsül kullanınız. 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Çözeltiye 6 M amonyum hidroksit çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Ayıracın aĢırısını ekleyiniz.  Mavi renk hangi katyonun 
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varlığını belirdiğini 

hatırlayınız. 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırınız. 

 

 Çökelek rengi sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Çökeleğe stannit çözeltisi ekleyip değiĢimleri 

gözlemleyiniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 

 Az miktar çözeltiye 2 M sülfürik asit ve potasyum 

ferrosiyanür eklenip oluĢan değiĢiklikleri 

gözlemleyiniz. 

 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 
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 Az miktar çözeltiye çökelek oluĢup çözününceye 

kadar potasyum siyanür çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 KCN çok zehirlidir. 

 ÇalıĢırken eldiven 

kullanınız. 

 

 Hidrojen sülfürlü sudan ekleyiniz oluĢan çökeleğe ve 

rengine dikkat ediniz. 

 

 Çökeleğin rengi sistematik 

analizde çok önemlidir, 

gözlemlerinizi not etmeyi 

unutmayınız. 

 Amonyum polisülfürün eklenmesi ile elde edilen 

çözeltiye 2 M hidroklorik asit çözeltisi ekleyiniz.  

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 OluĢan çökelek üzerine deriĢik hidroklorik asit 

çözeltisi ekleyerek su banyosunda ısıtıp çökelek ve 

çözeltiyi birbirinden ayırınız. 
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 
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 Çözelti iki ml seyreltilip su banyosunda kaynama 

noktasına kadar ısıtıp hidrojen sülfürlü su ekleyip 

oluĢan çökeleğe ve rengine dikkat ediniz. 

 Kaynatma iĢlemini yavaĢ 

yapınız. 

 Süzüntü bek alevinde hidrojen sülfür kokusu gidene 

kadar buharlaĢtırınız. 

 

 ĠĢlemi çeker ocakta yapınız. 

 Çözeltiye demir tozu ekleyip yarı hacmine kadar 

buharlaĢtırınız. 

 

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız. 

 Ġçine 0,1 M cıva(II) klorür çözeltisinden ekleyerek 

oluĢan çökelek ve rengini gözlemleyiniz. 

 Bu iĢlemin sonucu 

sistematik analizde çok 

önemlidir, gözlemlerinizi 

not etmeyi unutmayınız. 
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 Deney raporunuzu yazınız. 

 
 

 Araç ve gereçlerinizi 

temizleyerek deney raporu 

ile birlikte öğretmeninize 

teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz 

mi? 
  

2. Kullanılacak malzemeleri temin edip çözeltilerinizi hazırladınız 

mı? 
  

3. Birinci grubun katyonlarının çöktürülmesinden geri kalan 

çözeltinin hacmi fazla ise 2 ml kalıncaya kadar buharlaĢtırdınız 

mı? 
  

4. Çözeltiye 2 M amonyak çözeltisinden eklenerek ortamı nötral 

yapmak için turnusol kâğıdından faydalandınız mı? 
  

5. Daha sonra çözelti hacminin ¼ ü kadar 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi eklediniz mi? 
  

6. Ortamın asitliğinin ayarlanmasından sonra hidrojen sülfürlü 

sudan 1 ml ekleyerek su banyosunda ısıttınız mı? 
  

7. 1/1 oranında seyrelterek hidrojen sülfürlü sudan eklediniz mi?   

8. Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

9. Çözeltiyi 3–5 grup katyonlarının aranması için sakladınız mı?   

10. Çökeleğe amonyum polisülfür ekleyip santrifüjle çökelti ve 

çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı? 
  

11. Çökeleğe 2 M nitrik asit çözeltisinden eklenip su banyosunda 

ısıttınız mı? 
  

12. Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

13. Çökeleği cıva analizi için sakladınız mı?   

14. Çözeltiyi porselen kapsüle alarak 2 ml deriĢik sülfürik asit 

ekleyip çeker ocakta dumanlar çıkıncaya kadar ısıttınız mı? 
  

15. Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek ayırdınız mı?   

16. Çözeltiye 6 M amonyum hidroksit çözeltisinden eklediniz mi?   

17. Ayıracın aĢırısını eklediniz mi?   

18. Çökelek ve çözeltiyi santrifüjle ayırdınız mı?   

19. Çökeleğe stannit çözeltisi ekleyip değiĢimleri gözlemlediniz mi?   

20. Az miktar çözeltiye 2 ml sülfürik asit ve potasyum ferrosiyanür 

eklenip oluĢan değiĢiklikleri gözlemlediniz mi? 
  

21. Az miktar çözeltiye çökelek oluncaya kadar potasyum siyanür 

çözeltisinden eklemek ayıraç eklemeye çökelek çözününceye 

kadar devam edip hidrojen sülfürlü sudan ekleyerek oluĢan 

çökeleği ve rengini gözlemlediniz mi? 

  

22. OluĢan çökelek üzerine deriĢik hidroklorik asit çözeltisi   
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ekleyerek su banyosunda ısıtıp çökelek ve çözeltiyi birbirinden 

ayırdınız mı? 

23. Çökeleği arsenik denemeleri yapmak için sakladınız mı?   

24. Çözelti 2 ml’ye seyreltilip su banyosunda kaynama noktasına 

kadar ısıtıp hidrojen sülfürlü su ekleyip oluĢan çökeleğe ve 

rengine dikkat ettiniz mi? 
  

25. Süzüntüyü bek alevinde hidrojen sülfür kokusu gidene kadar 

buharlaĢtırdınız mı? 
  

26. Çözeltiye demir tozu ekleyip yarı hacmine kadar buharlaĢtırdınız 

mı? 
  

27. Ġçine 0,1 M cıva (II) klorür çözeltisinden ekleyerek oluĢan 

çökelek ve rengini gözlemlediniz mi? 
  

28. Araç ve gereçlerinizi temizleyip öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

29. Deney raporunuzu yazarak öğretmeninize teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisinin rengi diğerlerinden farklıdır? 

 A) HgS            B) CuS                 C) PbS                   D) CdS 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi amonyum polisülfürde çözünür? 

 A)SnS                  B) CuS         C) PbS                   D) HgS           

 

3. AĢağıdakilerden hangisi seyreltik HNO3te çözünmez? 

 A) PbS            B) HgS              C) CuS                D) CdS 

  

4. AĢağıdakilerden hangisi deriĢik sülfürik asitte çözünmez?  

A) CdS           B)PbS               C) SnS                 D) HgS          

 

5. AĢağıdakilerden hangisi NH4OH’in aĢırısında çözünmez?  

 A) Bi(OH)3      B) Cu(OH)2     C) Cd(OH)2      D) Sn(OH)2         

 

6. AĢağıdakilerden hangisi seyreltik HCl’de çözünmez? 

A) CdS           B)PbS               C)  As2S5              D)  SnS 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Hg
+2

    çözeltisi asitli ortamda amonyum tiyosiyanat çözeltisi ve kobalt nitrat ilave 

edilirse koyu mavi renk ……….. oluĢur. 

 

8. Potasyum iyodür, sodyum sülfit içeren bakır(II) çözeltisine HCl katıldıktan sonra Hg
+2

 

çözeltisinden eklenirse, …………….renkli Cu2HgI4 çöker. 

 

9. Bi
+3

 çözeltisi üzerine alkali ………….ilave edilirse beyaz renkte Bi(OH)3 çöker. 

 

10. Cu
+2

 çözeltisine birkaç damla deriĢik ………çözeltisi eklenirse koyu  kırmızı menekĢe 

bir renk oluĢur.  

       

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki sülfür bileĢiklerinden hangisi rengi sarıdır? 

 A) HgS            B) CuS                 C) CdS                  D) PbS 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi amonyum poli sülfürde çözünmez? 

 A) As2S5           B) SnS                 C) SbS                  D) PbS 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinin çözeltisine su eklendiğinde bulanma olmaz? 

 A) Cu
+2

           B) Bi
+3

                 C) Sb
+3

                 D) Sn
+2

 

 

4. Mavi renkli bakır (II) hidroksit ısıtılırsa hangi renge dönüĢür? 

A) Siyah         B)Sarı               C) Beyaz                D) Kahve 

 

5. Hg
+2

 çözeltisine KI çözeltisi eklenirse oluĢun bileĢiğin rengi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Siyah        B)Sarı               C) Beyaz                D) Kahve 

 

6. Demir (III) tuzu çözeltisine seyreltik hidroklorik asit ve potasyum ferrisiyanür 

çözeltisi eklendikten sonra kalay (II) tuzu çözeltisi eklenirse hangi renkte bir çökelek 

oluĢur? 

A)   Kahve         B)Sarı               C) Beyaz                D) Mavi 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. CuSO4 çözeltisine …………..damlatılırsa siyah renkli Cu(SCN)2 çöker. 

 

8. Gliserin Cd
+2

 ile ………………vermez. 

 

9. Antimona, HCl katıldıktan sonra kalay atılırsa kalayın üzerinde siyah renkli ………… 

antimon oluĢur. 

 

10. Antimon sıcak ………………  ile antimon(III) oksidi oluĢturur.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 6 Kral 

2 D 7 Renkli 

3 B 8 
Hg(NO3)2. ½ 

H2O 

4 Sarı 9 alkali baz 

5 civa 10 asitli 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 6 nitrik asitte 

2 C 7 
kırmızı 

beyaz 

3 D 8 havada 

4 
metalik 

bizmuta 
9 hidroliz 

5 beyaz 10 -3, +3, +5 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 6 KCN 

2 C 7 DOĞRU 

3 D 8 YANLIġ 

4 çözünmediği 9 DOĞRU 

5 sarı 10 DOĞRU 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 6 nitrik asit 

2 B 7 metal 

3 D 8 yanar 

4 çözünmediği 9 amorf 

5 beyaz 10 sarımsı 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 6 DOĞRU 

2 C 7 metaldir 

3 D 8 +3 VE +5 

4 DOĞRU 9 çözünür 

5 YANLIġ 10 kırmızı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 6 YANLIġ 

2 B 7 etkilenmez 

3 C 8 kalay 

4 DOĞRU 9 siyah 

5 DOĞRU 10 koyu mavi 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 6 C 

2 A 7 çökelek 

3 B 8 kırmızı 

4 D 9 baz 

5 A 10 HBr 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 6 D 

2 D 7 KSCN 

3 A 8 kompleks 

4 A 9 metalik 

5 B 10 nitrik asit 
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