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AÇIKLAMALAR 

KOD 524KI0036 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Grup 3 Katyonları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; nikel, kobalt, mangan, demir(III), 

alüminyum, krom(III), çinko ve Grup 3 Katyonlarının toplu 

analizlerini yapabilme ile ilgili bilgilerin ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Grup 2 Katyonları modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Grup 3 Katyonlarının analizini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun grup 3 

katyonlarının toplu analizini yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

 

1. Nikel katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

2. Kobalt katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

3. Mangan katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

4. Demir (III) katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

5. Alüminyum katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

6. Krom (III) katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

7. Çinko katyonunun tayinini yapabileceksiniz. 

8. Grup 3 Katyonlarının toplu analizini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı ( Ġnternet ), kendi kendinize veya grupla 

çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: 

Büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm kitaplığı, 

VCD veya DVD çalar, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve 

donanımları, internet bağlantısı, öğretim materyalleri vb. 

santrifüj cihazı, santrifüj tüpü, deney tüpü, su banyosu, üç 

ayak, kibrit, beher, damlalık, tahta maĢa, turnusol kâğıdı, 

balon joje, ıspartula, piset, pipet, terazi, bek, kibrit, porselen 

kapsül, çeker ocak 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme 

vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde Grup 3 Katyonlarını, ( 2 2 2 3 3 3 2Ni ,Co ,Mn ,Fe ,Al ,Cr ,Zn+ + + + + + + )   analiz 

edecek Grup 3 Katyonlarının analitik özelliklerini, belirteçlerle verdiği tepkimeleri, bu 

tepkimelerin kimyasal denklemlerini yazmayı öğreneceksiniz. Bu modülde kazanacağınız 

yeterliği sistematik katyon analizinde kullanacaksınız.  

 

BaĢarılı olmak, baĢarıya ulaĢmak için hiçbir güçlük karĢısında yılmadan tam bir sabır 

ve metanetle, hiçbir fırsatı, zamanı, boĢa harcamadan sistemli bir Ģekilde, bilerek ve inanarak 

çalıĢmalısınız. Ġnsan çalıĢtığı iĢin ve eserlerinin güzellikleri ortaya çıktıkça çok büyük bir 

zevk duyar. Bu zevk, tüm çekilen zahmetleri, yorgunlukları ve dökülen terleri derhâl 

unutturur. 

 

Sizlere bırakılan bu hür vatanda milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyisinin 

üzerine çıkarabilmemiz için bugün vatan sizlerden çok görev beklemektedir. 

 

Bu inançla sorumluluğun bilincinde Türk gençleri olarak çalıĢmaktan kaçınmayınız. 

“Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak” diyen 

Atatürk’ü anlayınız. YaĢadığımız Ģu teknoloji çağında Atatürk’ün gösterdiği yolda 

yürüyünüz.  

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak nikel katyonunun ( Ni
+2

) analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Nikelin suda çözünmeyen bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız. 
 

1. NĠKEL KATYONU 

GümüĢ beyazlığında parlak ve sert bir metaldir. Ferromanyetik özelliktedir. 

Normal koĢullarda havadan etkilenmez. Alkali bazlara karĢı dayanıklıdır. Seyreltik 

asitlerde çözünür, deriĢik asitlerde çözünmez. 

 

Nikel bileĢiklerinde genellikle +2 değerlikli, sulu çözeltileri genellikle yeĢil 

renklidir. Ni(NO3)2, NiCl2, NiSO4 bileĢikleri suda çözünür. NiS, Ni(CN)2, NiCO3, 

Ni(OH)2 bileĢikleri suda çözünmez. [ Ni(CN)4]
-2

 , [ Ni(NH3)6]
+2

 kompleksleri 

önemlidir.  
 

1.1. Nikel Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

Nikel katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg nikel içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır ( 1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su). Nikel çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması 

hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) 

nikel bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Ni
+2

 Ni(NO3)2.6H2O 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. OH
-1

  Alkali Bazlarla 

Nikel tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkte nikel hidroksit 

çökeleği elde edilir. Çökelek asit, amonyum hidroksit ve amonyum klorür çözeltilerinde 

çözünür. Kobalttan farkı hava oksijeniyle yükseltgenmemesidir. Fakat persülfat, hipoklorit 

gibi yükseltgenler Ni (II) yi kolaylıkla nikel (IV) de yükseltirler. Hidrojen peroksit aynı 

etkiyi göstermez.  

 

 
Resim 1.1: Nikel tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklenmesi 

 

Ni
+2

(suda)      +   2 OH
-1

 (suda)     →   Ni(OH)2(katı)    
 

Ni(OH)2(katı)  +  NaClO    →  NiO2  +  NaCl  +  H2O   

 

1.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Nikel tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkte bulanık 

bazik tuz oluĢur. Bu tuz, bazın aĢırısında çözünerek mavi renkli nikel tetramin kompleksini 

oluĢturur. Amonyum hidroksitle Ni(OH)2 çöktürülemez. Ortamda amonyum iyonu varsa 

doğrudan mavi renk oluĢur. 

 

 
Resim 1.2: Nikel tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit çözeltisi eklenmesi 

 

Ni
+2

  +  Cl
-1

  +  NH3  +  H2O  →  NiOCl  +  NH4
+1

 

 

2 Ni
+2

  +  SO4
-2

  +  2 NH3  +  2 H2O  →  (NiOH)2SO4  +  2 NH4
+1 

 

NiOCl  +  6 NH3  →  [ Ni(NH3)6]
+2

  +  OH
-1

  +  Cl
-1
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1.1.3. CO3
-2

  Alkali Karbonatlarla 

Nikel tuzu çözeltilerine alkali karbonat çözeltileri eklendiğinde yeĢil renkli nikel 

karbonat çöker. Bu çökelek asit, amonyum hidroksit ve amonyum karbonat çözeltilerinde 

çözünür.  

 
Resim 1.3: Nikel tuzu çözeltilerine alkali karbonat çözeltileri eklenmesi 

 

Ni
+2

(suda)     +    CO3
-2

 (suda)     →   NiCO3(katı)    

 

1.1.4. CN
-1

  Siyanürle 

Nikel tuzu çözeltilerine potasyum siyanür çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkli nikel 

siyanür çökeleği oluĢur. Çökelek ayıracın aĢırısında açık sarı renkli çözelti oluĢturarak 

çözünür.  

 

      
Resim 1.4: Nikel tuzu çözeltilerine potasyum siyanür çözeltisi eklenmesi 

 
Ni

+2
(suda)     +    2 CN

-1
 (suda)     →   Ni(CN)2(katı)    

 
Ni(CN)2(katı)   +  2 CN

-1
 (suda)     →   Ni(CN)4

-2
    

 

1.1.5. Na2HPO4 Disodyum Hidrojen Fosfatla 

Nikel tuzu çözeltilerine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkli 

nikel fosfat çöker. Bu çökelek bütün asit çözeltilerinde çözünür.  

3 Ni
+2

(suda)     +    2 HPO4
-2

 (suda)     →   Ni3(PO4)2(katı) +  2 H
+
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Resim 1.5: Nikel tuzu çözeltilerine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

1.1.6. H2S Hidrojen Sülfürle 

Nikel tuzu çözeltileri asitli ortamda hidrojen sülfürle çökelek oluĢturmaz. Amonyum 

klorürle tamponlanmıĢ amonyum hidroksitli çözeltilerle siyah renkli NiS çökeleğini 

oluĢturur.   

 

 
Resim 1.6: Nikel tuzu çözeltileri asitli ortamda hidrojen sülfür eklenmesi 

 

Ni
+2

(suda)     +    H2S (suda)     →   NiS(katı)   + 2 H
+
 

 

Ortamdaki amonyum hidroksit deriĢimi fazla olduğunda kompleks oluĢacağından 

çökme olmaz. Tamponlama asetatla da yapılabilir. Çöktürme amonyum sülfürle yapıldığında 

kobalttan farklı olarak nikel sülfür çözeltiye dağılarak kahverengi bir görünüm verir. Nikel 

sülfürün deriĢik hidroklorik asitte soğukta güç çözünmesi MnS, ZnS Fe2S3 den farklı, CoS 

ile ortak yanıdır. Nikel sülfür deriĢik nitrik asit ve kral suyunda kolaylıkla çözünür. 

 

NiS  +  4 HNO3   →  Ni(NO3)2  +  2 NO2  +  S  +  2 H2O 

 

3 NiS  +  12 Cl
-1

  +  2 NO3
-1

  +  8 H
+1

  →  3 [NiCl4]
-2

  +  3 S  +  2 NO  +  4 H2O 
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1.1.7. NO2
-1

 Nitritle 

Nikel tuzu çözeltileri asitli ortamda kobalttan farklı olarak sodyum nitrit çözeltisiyle 

çökelek vermez. 

 

1.1.8. Fe(CN)6
-4 

 Ferrosiyanürle 

Nikel tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde yeĢil sarı renkli 

nikel ferrosiyanür çökeleği oluĢur. Bu çökelek asit çözeltilerinde çözünmez, amonyum 

hidroksit çözeltisinde çözünür. 

 

 
Resim 1.7: Nikel tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

2 Ni
+2

(suda)  +  [Fe(CN)6]
-4

(suda)
 
→  Ni2[Fe(CN)6](katı) 

  

1.1.9. Fe(CN)6
-3 

 Ferrisiyanürle 

Nikel tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkli nikel 

ferrisiyanür çökeleği oluĢur.  

 

 
Resmi 1.8: Nikel tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

3 Ni
+2

(suda)  +  2 [Fe(CN)6]
-3

(suda)
 
→  Ni3[Fe(CN)6]2(katı) 
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1.1.10. Amonyum Molibdatla 

Nitrik asitle asitlendirilmiĢ nikel tuzu çözeltilerine doymuĢ amonyum molibdat 

çözeltisi eklendiğinde açık yeĢil renkli nikel molibdat çökeleği oluĢur. Fe
+3

 ve Al
+3

 de benzer 

tepkime verirler 

 
Resim 1.9: Nikel tuzu çözeltilerine doymuĢ amonyum molibdat çözeltisi eklenmesi 

 

Ni
+2

(suda)  +  MoO4
-2

(suda)
 
→  NiMoO4(katı) 

 

1.1.11. Dimetil Glioksimle  

Nikel tuzu çözeltisi zayıf amonyaklı ortamda dimetilglioksim çözeltisiyle kırmızımsı 

pembe renkli nikel dimetilglioksim çökeleğini verir. Fazla asitli ortamda tepkime ters yönde 

olur. Ortama eklenen amonyum hidroksit fazla olursa nikel iyonlarıyla kompleks 

oluĢturabilir. Ortamı tamponlamak için amonyum klorür kullanılabileceği gibi asetik asit ve 

sodyum asetat ta kullanılabilir. Fe
+2

 ve Co
+2

 iyonlarının benzer tepkime vermesi yüzünden 

ortamda bulunmaları zararlıdır. Co
+2

 belirtecin aĢırısı konularak kompleks hâline dönüĢmesi, 

Fe
+2

’nin Fe
+3

’e hidrojen peroksitle yükseltgenerek tartarik asitle kompleks hâlinde tutulması 

gerekir. Bu tepkime nikelin nicel analizinde de kullanılabilir.  

 

 
Resim 1.10: Dimetil Glioksimle ilave edilmesi 

 

Ni
+2

(suda)     +  2 C4H8O2N2  +  2 NH3  →  ( C4H7O2N2)2Ni  +  2 NH4
+1 

 

Burada kullanılan dimetilglioksim çözeltisi; 1 g dimetilglioksimin 100 ml % 95’lik etil 

alkol çözeltisinde çözülerek hazırlanır. 
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Çözeltinin Adı DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S   

HCl 2 M 

Kral suyu  

Dimetil glioksim Dimetilglioksimin alkoldeki %1’lik çözeltisi 
Tablo.1.1: Nikel katyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Nikel katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M Nikel (II) nitrat çözeltisi,  2 M amonyak çözeltisi, 

4 M amonyum klorür çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, 2 M hidroklorik asit çözeltisi, dimetil 

glioksim çözeltisi, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, deney tüpü 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Nikel katyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız nikel 

nitrat, amonyak, hidrojen sülfür, hidroklorik 

asit, dimetil glioksim, balon joje, ıspartula 

saf su, piset ve teraziyi öğretmeninizi 

bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Nikel (II) nitrat çözeltisinden 2 ml 

deney tüpüne alınız. 
 Fazla madde almamaya özen gösteriniz. 

 Üzerine 2 M amonyak çözeltisinden 

çökelek oluncaya kadar ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazınız. 

 Santrifüj tüpüne nikel (II) nitrat 

çözeltisinden 2 ml alınız. 
 Fazla madde almamaya özen gösteriniz. 

 4 M NH4Cl çözeltisinden 1 mL 

ekleyiniz.  

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 2 M NH4OH çözeltisinden damla 

damla ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Önceki deneyle karĢılaĢtırınız. 

 NH4Cl çözeltisinin etkisini açıklamaya 

çalıĢınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiye hidrojen sülfürlü su 

ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz.  

 Çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemlerini 

yazmaya çalıĢınız. 

 Santrifüjleyiniz. 

 

 

 Santrifüj tüplerini karĢılıklı olarak dengeli 

bir Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Çözeltiyi damlalıkla alınız.   Tüpü eğimli tutarak çözeltiyi alınız. 

 Çökelek üzerine 2 M HCl 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Kalan çökelek üzerine kral suyu 

ekleyiniz. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 HCl çözeltisi eklendiği durumla 

karĢılaĢtırınız. 
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 Santrifüj tüpüne 2 ml nikel nitrat 

çözeltisi alınız. 
 

 2 M Amonyak çözeltisinden damla 

damla ekleyiniz. 

 

 Amonyağı koklamamaya çalıĢın. 

 Dimetil glioksim çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Çökelek rengine dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 
Nikel iyonlarını amonyum hidroksitle nikel hidroksit hâlinde 

çöktürdünüz mü? 
  

3 
Nikel hidroksit bulunan tüpe amonyum hidroksitin aĢırısını 

eklediniz mi? 
  

4 
Nikel çözeltisi bulunan tüpe amonyum klorür çözeltisi 

eklediniz mi? 
  

5 Amonyum klorürlü ortama amonyum hidroksit eklediniz mi?   

6 Elde ettiğiniz çözeltiye hidrojen sülfürlü su eklediniz mi?   

7 Nikel sülfürü çöktürdünüz mü?   

8 Nikel sülfür hidroklorik asitte çözünmedi mi ?   

9 Nikel sülfürü kral suyunda çözdünüz mü?   

10 
Nikel iyonlarını amonyum hidroksitli ortamda dimetil 

glioksim çözeltisiyle çöktürdünüz mü? 
  

11 Olayların kimyasal denklemlerini 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. 
 



 

 19 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki nikel bileĢiklerinden hangisi suda çözünmez? 

A) Ni(NO3)2    

B) NiCl2 

C) NiSO4 

D) NiS 

 

2. Nikel tuzu çözeltilerine aĢağıdaki çözeltilerin hangisi eklendiğinde yeĢil renkli bir 

çökelek elde edilmez? 

A) Hidrojen sülfür 

B) Potasyum ferrisiyanür 

C) Sodyum karbonat 

D) Sodyum Hidroksit 

 

3. Nikelin tanınmasında en karakteristik ayıraç hangisidir? 

A) Potasyum ferrisiyanür 

B) Amonyum molibdat 

C) Dimetil glioksim 

D) Disodyum hidrojenfosfat 

 

4. Nikelin sulu çözeltileri ne renktir? 

A) Renksiz – saydam  

B) YeĢil 

C) Sarı 

D) Pembe 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Nikel gümüĢ beyazlığında parlak ve sert bir maddedir. 

 

6. (   ) Nikel seyreltik asitlerde çözünür, deriĢik asitlerde çözünmez. 

 

7. (   ) Nikel bileĢiklerinde +2 değerlik alır. 

 

8. (   ) Nikelin sulu çözeltileri yeĢil renklidir. 

 

9. (   ) Nikel tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkte nikel hidroksit 

çöker. 

 

10. (   ) Nikel sulu çözeltisine amonyum hidroksit eklendiğinde yeĢil renkte bulanık bir tuz 

oluĢur.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kobalt katyonunun ( Co
+2

 ) 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Suda çözünmeyen kobalt bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız. 

 

2. KOBALT KATYONU 

Kobalt, açık pembe renkli manyetik özellikte bir metaldir. Kobalt, seyreltik hidroklorik 

asit ve sülfürik asitle hidrojen gazı çıkıĢıyla yavaĢ, nitrik asitte Co
+2

 oluĢturarak hızlı 

çözünür. DeriĢik nitrik asitle tepkime vermez. Kuru havada korozyona uğramaz. Ġnce toz 

hâlinde olduğu zaman kolay oksitlenir.  BileĢiklerinde +2 ve +3 değerliktedir. Analitik 

yönden Co
+2

 bileĢikleri önemlidir. 

 

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

 

Kobaltın CoCl2, CoBr2, CoSO4, Co(NO3)2 bileĢikleri suda çözünürken CoS, CoCO3, 

Co(OH)2, Co(CN)2, CoC2O4 bileĢikleri suda çözünmez. Kobaltın sulu çözeltileri pembe 

renklidir. Kobaltın [Co(SCN)4]
-2

, [CoCl4]
-2

, [Co(NH3)4]
+2

, [Co(CN)6]
-4

, [Co(CN)6]
-3

, 

[Co(NO2)6]
-3

 kompleksleri önemlidir. 

 

2.1. Kobalt Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

Kobalt katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg kobalt içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır ( 1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su). Kobalt çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması 

hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) 

kobalt bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Co
+2

 Co(NO3)2.6H2O 500 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. OH
-1

 Alkali Bazlarla 

Klorürlü çözeltilerde mavi renkli bazik tuz çökeleği oluĢur. Bazın aĢırısı eklenip 

ısıtıldığında çökelek pembe renkli kobalt hidroksite dönüĢür.  

 

 
Resim 2.1: Kobalt tuzu çözeltilerine alkali baz eklenmesi 

 

Co
+2

(suda)      +    OH
-1

 (suda)  + Cl
-1

    →   CoOHCl    

 

CoOHCl   +  OH
-1

   →  Co(OH)2  +  Cl
-1

 

 

Çökelek bazın aĢırısında çözünmez. Havada uzun süre bırakılırsa kobalt (III) 

hidroksite dönüĢür. 

 

Co(OH)2  +  O2  +  2 H2O  →  4 Co(OH)3 

 

Bu dönüĢüm ortama eklenecek H2O2, Cl2 veya Br2 gibi yükseltgenlerle hızlandırılır. 

 

2 Co
+2

  +  4 OH
-1

  +  H2O2  →  2 Co(OH)3 

 

Bu çökelek sülfürik asitte çözünmez. Sülfürik asitli ortamda H2O2 veya NaNO2 ile 

Co
+2

 indirgenerek çözünür. 

 

2.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Klorürlü ortamda kobalt tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit çözeltisi 

eklendiğinde mavi renkte CoOHCl çökeleği oluĢur. Bu çökelek, bazın aĢırısında ve 

amonyum tuzlarında çözünerek sarımtrak kahverengi çözelti oluĢturur. Sarımtrak 

kahverengi çözelti hava oksijeniyle yükseltgenerek koyu pembeye döner. 

Yükseltgenme klorür iyonları yanında olursa mor bir kompleks oluĢur. 
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Resim 2.2: Kobalt tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit eklenmesi 

 

 

Co
+2

(suda)      +    OH
-1

 (suda)  + Cl
-1

    →   CoOHCl    

 

CoOHCl  +  7 NH4OH  →  [Co(NH3)6]
+2

  +  2 OH
-1

  +  NH4
+1

  +  Cl
-1

  +  6 H2O 

 

4 [Co(NH3)6]
+2

  +  O2  +  6 H2O  → 4 [Co(NH3)5. H2O]
+3

  +  4 NH3  +  4 OH
-1

   

 

4 [Co(NH3)6]
+2

  +  O2  +  2 H2O   +  4 Cl
-1

  → 4 [Co(NH3)5. Cl]
+2

  +  4 NH3  +  4 OH
-1

   

 

2.1.3. CO3
-2

 Alkali Karbonatlarla 

Kobalt tuzu çözeltilerine alkali karbonat çözeltileri eklendiğinde kırmızı renkli bazik 

tuz çökeleği oluĢur. Bu çökelek asit, amonyum hidroksit ve amonyum karbonat 

çözeltilerinde çözünür.  

 
Resim 2.3: Kobalt tuzu çözeltilerine alkali karbonat çözeltileri eklenmesi 

 

2.1.4. DeriĢik Hidroklorik Asitle 

Kobalt tuzu çözeltileri deriĢik hidroklorik asitle koyu mavi renkte bir kompleks çözelti 

oluĢturur. 

 

Co
+2

(suda)  +  4 HCl
 
→  [CoCl4] 

-2
  +  4 H

+1 
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Resim 2.4: Kobalt tuzu çözeltilerine deriĢik hidroklorik asit eklenmesi 

 

2.1.5. Na2HPO4 Disodyum Hidrojen Fosfatla 

Kobalt tuzu çözeltilerine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklendiğinde menekĢe 

renkli kobalt fosfat çöker. Bu çökelek bütün asit çözeltilerinde çözünür. 

 
Resim 2.5: Kobalt tuzu çözeltilerine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

2.1.6. H2S Hidrojen Sülfürle 

Kobalt tuzu çözeltileri asitli ortamda hidrojen sülfürle çökelek oluĢturmaz. Nötral 

ortamda kısmen bazik ortamda kobalt tuzu çözeltileri hidrojen sülfürle siyah renkli CoS 

çökeleğini oluĢturur. Çökelek seyreltik hidroklorik asitte çözünmez. Mangan sülfür, çinko 

sülfür ve demir (III) sülfürden farklı olarak nitrik asitte çözünür. 

 

 
Resim 2.6: Kobalt tuzu çözeltileri asitli ortamda hidrojen sülfür eklenmesi 

 

Co
+2

(suda)     +    H2S (suda)     →   CoS(katı)   + 2 H
+
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2.1.7. NO2
-1

  Nitritle 

Asetik asitle asitlendirilmiĢ kobalt tuzu çözeltisi nitrit tuzu çözeltisiyle kristal yapılı 

sarı renkli bir çökelek verir.   

 
Resim 2.7: kobalt tuzu çözeltisi nitrit tuzu çözeltisi eklenmesi 

 

 

Co
+2

 + 7 NO2
-1

 + 2 CH3COOH + 3 K
+1

 → K3[Co(NO2)6]
-3

 + NO + H2O + 2 CH3COO
-1

 

 

Bu tepkime kobaltı nikelden ayırır. 

 

2.1.8. SCN
-1

  Tiyosiyanürle 

Kobalt tuzu çözeltisine tiyosiyanür çözeltisi eklendiğinde koyu mavi renkli bir 

kompleks oluĢur. Bu çözelti amil alkol veya amil alkol – eter karıĢımıyla çalkalanırsa 

renk organik faza geçer.  

 

 
Resim 2.8: Kobalt tuzu çözeltisine tiyosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

Co
+2

  +  4 SCN
-1

  →  Co(SCN)4
-2

 

 

2.1.9. Fe(CN)6  Ferrosiyanürle 

Kobalt tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde yeĢil renkli 

kobalt ferrosiyanür çökeleği oluĢur.  
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Resim 2.10: Kobalt tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

2 Co
+2

(suda)  +  [Fe(CN)6]
-4

(suda)
 
→  Co2[Fe(CN)6](katı) 

  

2.1.10. Fe(CN)6
 
  Ferrisiyanürle 

Kobalt tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde kırmızı kahve 

renkli kobalt ferrisiyanür çökeleği oluĢur.  

 

 
Resim 2.11: Kobalt tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

3 Co
+2

(suda)  +  2 [Fe(CN)6]
-3

(suda)
 
→  Co3[Fe(CN)6]2(katı) 

 

2.1.11. Hg(SCN)2 Civa (II) Tiyosiyanatla 

Kobalt tuzu çözeltisine civa (II) tiyosiyanat çözeltisi eklendiğinde mavi renkli 

Co[Hg(SCN)4] çökeleği oluĢur. Ortama eklenen çinko iyonları renk oluĢumunu hızlandırır. 

Rengi açık maviye döndürür.  

 
Resim 2.12: Mavi renkli çökelek 
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2.1.12. α Nitroso β Naftolle  

Asetik asitle asitlendirilmiĢ kobalt tuzu çözeltisine α Nitroso β naftol çözeltisi 

eklendiğinde kırmızı kahverenkli bir çökelek oluĢur. Ortama karbon tetra klorür 

eklendiğinde çökelek karbon tetra klorür fazında morumsu kırmızı renkte çözünür. 

 

 
Resim 2.13. Kobalt tuzu çözeltisine α Nitroso β naftol çözeltisi eklenmesi  

α Nitroso β naftol çözeltisi; 1 g α Nitroso β naftolün 100 mL alkolde veya 100 mL % 

50’lik asetik asitte çözünmesiyle hazırlanır. 

          

2.2. Kobalt Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S  Doygun çözeltisi 

HCl 2 M 

Kral suyu  

KSCN deriĢik 

Amil alkol  

Eter  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Kobalt katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M kobalt (II) nitrat çözeltisi,  2 M amonyak çözeltisi, 

4 M amonyum klorür çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, 2 M hidroklorik asit çözeltisi, Alfa 

nitrozo Beta naftol glioksim çözeltisi, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, deney tüpü, su 

banyosu, bek, amyant tel, kibrit 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kobaltl katyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız maddeleri, 

balon joje, ıspartula saf su, piset ve teraziyi 

öğretmeninizi bilgilendirerek temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Santrifüj tüpüne kobalt (II) nitrat 

çözeltisinden 2 ml alınız. 
 

 Damla damla 2 M NH4OH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazınız. 

 NH4OH çözeltisinden eklemeye devam 

ediniz. 
 Çökelek çözününceye kadar ekleyiniz. 

 Santrifüj tüpüne kobalt (II)  nitrat 

çözeltisinden 2 ml alınız. 
 

 4 M NH4Cl çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml kobalt (II) nitrat 

çözeltisi alınız. 
 

 2 M NH4OH çözeltisinden ekleyiniz.  Çökelek oluĢuncaya kadar ekleyiniz. 

 1 ml 4 M NH4Cl çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 Çökelekte çözünmenin olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

  2 ml kobalt (II) nitrat çözeltisinden 

alınız. 

 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 Çözeltiye NH3 ve hidrojen sülfürlü su 

ekleyiniz. 

 Çökelek çözününceye kadar ekleyiniz. 

 Çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Santrifüjleyiniz.  Tüpleri karĢılıklı olarak yerleĢtiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiyi damlalıkla alınız.  

 Çökeleği porselen kapsüle alınız.  Porselenin kırık olmamasına dikkat ediniz. 

 Çökelek üzerine 2 M HCl 

çözeltisinden 1 ml ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deneyi benzer deney sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırınız. 

 Aktarma yoluyla sıvıyı alınız.  

 Çökelek üzerine kral suyu ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deneyi benzer deney sonuçlarıyla 

karĢılıĢtırınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Bir deney tüpüne 2 ml kobalt (II) nitrat 

çözeltisi alınız. 
 Gereğinden fazla çözelti kullanmayınız. 

 KSCN çözeltisi ekleyiniz.  Dikkatli çalıĢınız. 

 Amil alkol ve eter karıĢımı ekleyip 

kuvetli çalkalayınız. 

 Organik fazdaki renge dikkat ediniz. 

 Eter uçucu, yanıcı, parlayıcı ve bayıltıcı 

olduğundan eter ĢiĢesi hemen kapatılmalı 

ve ateĢ bulunan ortamlarda 

çalıĢılmamalıdır.  
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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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 Kobalt iyonlarını amonyum hidroksitle kobalt (II) hidroksit 

hâlinde çöktürdünüz mü? 
  

3 Kobalt (II) hidroksit bulanan tüpe amonyum hidroksitin 

aĢırısını eklediniz mi? 
  

4 Kobalt çözeltisi bulunan tüpe amonyum klorür çözeltisi 

eklediniz mi? 
  

5 Amonyum klorürlü ortama amonyum hidroksit eklediniz mi?   

6 Elde ettiğiniz çözeltiye hidrojen sülfürlü su eklediniz mi?   

7 Kobalt (II) sülfürü çöktürdünüz mü?   

8 Kobalt (II) sülfür hidroklorik asitte çözünmedi mi?   

9 Kobalt (II) sülfürü kral suyunda çözdünüz mü?   

10 Kobalt iyonları bulunan tüpe potasyum tiyosiyanür çözeltisi 

eklediniz mi? 
  

11 Tiyosiyanürlü çözeltiye amil alkol ve eter karıĢımı ekleyip 

kuvvetli çalkaladınız mı? 
  

12 Organik fazda renkli hâlka oluĢturdunuz mu?   

13 Olayların kimyasal denklemlerini 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. AĢağıdaki kobalt bileĢiklerinden hangisi suda çözünür 

A) Co(NO3)2  B) Co(OH)2  C) CoS   D) CoSO4 

 

2. Kobaltın sulu çözeltileri ne renktir? 

A) Renksiz – saydam  B) YeĢil C) Sarı  D) Pembe 

 

3. Kobalt tuzu çözeltisine tiyosiyanür çözeltisi eklendiğinde oluĢan kompleksin rengi 

nedir? 

A) YeĢil B) MenekĢe  C) Mavi  D) Kırmızı – kahve 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kobalt katyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlardan 

biri değildir? 

         A)NH4OH B)NH4Cl  C)NaCl  D)H2S 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

5. Kobalt açık pembe renkli manyetik özellikte bir metaldir. 

 
6. Kobalt deriĢik nitrik asitte tepkime vermez. 

 
7. Kobalt kuru havada korozyona uğramaz, toz hâlinde iken kolay oksitlenir. 

 
8. Kobalt klorürlü çözeltilerde mavi renkli bazik tuz çökeleği oluĢturur. 

 
9. Kobalt tuzuna aĢırı baz eklenip ısıtıldığında çökelek  pembe renkli kobalt hidrokside 

dönüĢür. 

 
10. Kobalt tuzu klorürlü ortamda amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde mavi renkte 

bazik tuz çökeleği 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 FAALĠYETĠ-3 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak mangan katyonunun ( Mn
+2

)  

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Suda çözünmeyen mangan bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız. 

 Mn+2 iyonunun Mn+7 iyonuna yükseltgenmesi deneylerinde ortamda klor 

iyonları bulunmamalıdır. Nedenini araĢtırarak Ģayet ortamda klor iyonları var 

ise klorür iyonları ortamdan nasıl uzaklaĢtırılabilir.  

 

3. MANGAN KATYONU 

Mangan doğada oldukça yaygın olarak ve daha çok oksitler hâlinde bulunur. Metalik 

mangan gümüĢ parlaklığında sert ve kırılgandır. Mangan sudan hidrojen açığa çıkarabilir. 

Bunun nedeni aktifliğinin yüksek olması ve oluĢan hidroksitinin koruyucu özelliği 

olmamasındandır. Mangan, mineral asitler ve asetik asitte hidrojen çıkıĢıyla çözünür. 

Mangan deriĢik nitrik asite azot oksitleri ve sıcak sülfürik asite kükürt dioksit çıkıĢıyla etki 

eder. Mangana alkali bazlar etki etmez. 

 

Mangan bileĢiklerinde +2’den +7’ye kadar çeĢitli değerlikler alır. +2 ve +7 değerlikli 

mangan analitik yönden önemlidir. Manganın +7 değerlikli iyonuna permanganat (MnO4
-1

) 

denir. Mangan +2 bileĢikleri sulu ortamda açık pembe, susuz ortamda renksizdir. Manganın 

MnCl2, Mn(NO3)2, MnC2O4 bileĢikleri suda çözünürken Mn(OH)2, MnS, MnCO3 bileĢikleri 

suda çözünmez. 

 

3.1. Mangan Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

Mangan katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg mangan içermelidir. Bu 

çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır ( 1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su). Mangan çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması 

hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) 

mangan bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Mn
+2

 Mn(NO3)2.6H2O 530 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.1. OH
-1

 Alkali Bazlarla 

Mangan(II) çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli çökelek oluĢur. 

Çökelek bazın aĢırısında çözünmez. Asitlerde çözünür.  

 
Resim 3.1: Mangan(II) çözeltisine alkali baz çözeltisi eklenmesi 

 

Mn
+2

(suda)  +   2 OH
-1

 (suda)     →   Mn(OH)2(katı) 

 

Çökelek bekletilirse manganik asit oluĢumu nedeniyle kahverengine döner. Bazik 

ortamda hidrojen peroksit gibi bir yükseltgenle çok çabuk koyu kahverengi çökelek oluĢur. 

 

 
Resim 3.2. Çökeleğin kahverengine dönmesi 

 

Mn
+2

(suda)  +   2 OH
-1

 (suda) +  H2O2    →   MnO(OH)2(katı) +  H2O 

                                                               (H2MnO3) 

 

Bu çökelek seyreltik sülfürik asitte çözünmez. Çökelek, ortam sülfürik asitle 

asitlendirilip H2O2 eklendiğinde çözülür. Asitli ortamda H2O2 mangan (IV)’e indirgen olarak 

etkiler. Ġndirgenme çözeltiye sodyum veya potasyum nitrit eklenmesiyle olduğunda nitrit de 

nitrata yükseltgenir.  

 

H2MnO3  +  2H
+1

  +  H2O2  → Mn
+2

  +  O2  +  3 H2O 

 

Manganik asit sülfürik asitten farklı olarak sıcakta hidroklorik asitte çözünür. 

 

H2MnO3  +  4 H
+1

  +  2 Cl
-1

  → Mn
+2

  +  Cl2  +  3 H2O 
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3.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Mangan (II) tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde ten renginde 

mangan (II) hidroksit çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında hekzamin oluĢumu nedeniyle 

çözünür. Ortamda daha önceden amonyum iyonu varsa çökelek hiç oluĢmaz. Çökelek 

üzerine amonyum çözeltisi eklenmesi de çökeleğin çözünmesine neden olur.  

 

       
Resim 3.3: Mangan (II) tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklenmesi 

 

Mn
+2

 +  2 NH4OH  →  Mn(OH)2  +  2 NH4
+1

 

 

3.1.3. CO3
-2

  Alkali Veya Amonyum Karbonatla 

Mangan (II) tuzu çözeltilerine alkali karbonat ya da amonyum karbonat çözeltisi 

eklenirse beyaz renkli mangan (II) karbonat çöker. 

 

 
Resim 3.4: Mangan (II) tuzu çözeltilerine karbonat çözeltisi eklenmesi 

           

 Mn
+2

(suda)   +   CO3
-2

(suda)  →   MnCO3(katı) 

 

 

3.1.4. Na2HPO4  Disodyum Hidrojen Fosfatla 

Mangan (II) tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklendiğinde beyaz 

renkte mangan (II) fosfat çöker. Çökelek mineral asitlerde ve asetik asitte çözünür.  Bu 



 

 35 

özelliğiyle demir (III), alüminyum ve krom(III) ten ayrılır. Çöktürme amonyumlu ortamda 

yapılırsa açık pembe renkli bir çökelek oluĢur.  

 

 
Resim 3.5: Mangan (II) tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

3 Mn
+2

(suda)   +   4 HPO4
-2

(suda)  →   Mn3(PO4)2(katı)  +  2 H2PO4
-1

 

 

Mn
+2

(suda)   +   HPO4
-2

(suda)  +  NH3  →   MnNH4PO4 

 

Amonyumlu ortamda oluĢan çökelek seyreltik asitlerde çözünür, amonyum hidroksitte 

çözünmez. Bu özelliğiyle çinkodan ayrılır. 

 

3.1.5. S
-2

  Hidrojen Sülfürle Veya Amonyum Sülfürle 

Mangan (II) tuzu çözeltileri amonyumlu ortamda sülfür iyonlarıyla açık pembe renkli 

mangan (II) sülfür çökeleğini oluĢturur.  

 

 
Resim 3.6: Mangan (II) tuzu çözeltisine sülfür iyonları eklenmesi 

 

Mn
+2

(suda)   +   S
-2

(suda)    →   MnS 

 

Çökelek çinko kobalt ve nikelden farklı olarak asetik asitte bile çözünür. Çökelek 

amonyum sülfürle kaynatılırsa daha güç çözünen yeĢil renkli Ģekline dönüĢür. 
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Resim 3.7: Asetik asitle kaynatma 

 

3.1.6. Fe(CN)6
-4 

 Ferrosiyanürle 

Mangan (II) tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde beyaz 

renkli Mangan ferrosiyanür çökeleği oluĢur. Çökelek hidroklorik asitte zor çözünür. 

 

      
Resim 3.8: Mangan (II) tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

2 Mn
+2

(suda)  +  [Fe(CN)6]
-4

(suda)
 
→  Mn2[Fe(CN)6](katı) 

  

3.1.7. Fe(CN)6
-3

  Ferrisiyanürle 

Mangan (II)  tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde kahve 

renkli mangan ferrisiyanür çökeleği oluĢur. Çökelek seyreltik HCl de kolaylıkla çözünür. 
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Resim 3.9: Mangan (II)  tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

3 Mn
+2

(suda)  +  2 [Fe(CN)6]
-3

(suda)
 
→  Mn3[Fe(CN)6]2(katı) 

 

3.1.8. Yükseltgenlerle 

Mn
+2

 iyonu çeĢitli yükseltgenlerle Mn
+4

 veya Mn
+7

 yükseltgenebilir. 

 

Potasyum kloratla 
 

DeriĢik nitrik asitli Mn
+2

 çözeltisine potasyum klorat çözeltisi eklendiğinde siyah 

renkli MnO2 çöker. 

 

 
Resim 3.10: Mn

+2
 çözeltisine potasyum klorat çözeltisi eklenmesi 

 

3 Mn
+2

  +  ClO3
-1 

  +  3 H2O →  3 MnO2(katı)  +  Cl
-1

  +  6 H
+1

 

 

 KurĢun dioksitle 

 

Nitrik asitle asitlendirilmiĢ mangan (II) sülfat veya mangan (II) nitrat çözeltilerine çok 

az miktarda kurĢun dioksit eklenip ısıtılırsa mor renkli permanganat ( MnO4
-1

 )oluĢur. 
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Resim 3.11: Mn

+2
 çözeltisine kurĢun dioksit eklenmesi 

 

2 Mn
+2

  +  5 PbO2
 
  +  4 H

+1
    →  2 MnO4

-1
  + 5 Pb

+2
 + 2 H2O   

 

Mangan (II) tuzu çözeltisinden az miktarda alınmalı, MnCl2 kullanılmamalıdır. Aksi 

hâlde ortaya çıkan permanganat mangan (II) ile manganik aside indirgenebilir.  

 

 Amonyum persülfatla 

 

Mangan (II) tuzu çözeltisine gümüĢ katalizörlüğünde amonyum persülfat eklendiğinde 

persülfatla gümüĢ (I) iyonu gümüĢ (II) iyonuna yükseltgenir. OluĢan bu iyon Mn
+2

 yi 

permanganata yükseltger. Kendiside ilk Ģekli olan Ag
+1

 indirgenir. Ortamda Ag
+1

 iyonu 

bulunmazsa fazla Mn
+2

’li ortamda permanganat yerine kahverengi çökelek hâlinde manganik 

asit oluĢur.  

 

 
Resim 3.12: Mn

+2
 çözeltisine Amonyum persülfat eklenmesi 

 

2 Ag
+1

  +  S2O8
-2

   →  2 Ag
+2

  +  2 SO4
-2 

 

Mn
+2

  +  5 Ag
+2

  +  4 H2O   →  MnO4
-1

  +  5 Ag
+1

  +  8 H
+1 

 

Deney Ģu Ģekilde yapılabilir: 5 – 6 damla amonyum persülfat çözeltisine 1 – 2 damla 2 

N sülfürik asit veya nitrik asit ve 1 -2 damla deriĢik fosforik asit ve 1 – 2 damla gümüĢ nitrat 

çözeltisi eklenip ısıtıldığında oluĢan mor renk Mn
+2

 nin varlığını belirler. Ortamda klorür 

bulunmamalı, Mn
+2

 deriĢimi seyreltik olmalıdır. Aksi hâlde manganik asit oluĢur. 

 

 Sodyum bizmutatla 
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0,5 ml Mn
+2

 çözeltisine, 1 ml 6 N nitrik asit ve 2 ml su eklendikten sonra yarım 

ıspartula kadar alınan sodyum bizmutat ilavesiyle bir süre su banyosunda bekletildiğinde 

(Ortamda klor iyonları bulunmamalıdır, aksi takdirde deney sonuç vermez) mor renk oluĢur. 

 

 
Resim 3.13: Mn

+2
 çözeltisine sodyum bizmutat eklenmesi 

 

2 Mn
+2

  +  5 NaBiO3
 
  +  14 H

+1
    →  2 MnO4

-1
  + 5 Bi

+3
  +  5 Na

+1
 + 7 H2O   

 

Bu deney sodyum bizmutat olmaması durumunda benzer Ģekilde minyum (Pb3O4) 

katısıyla da gerçekleĢtirilebilir. Bu deney manganın tanınması deneyi olarak da kullanılır.  

 

3.2. Mangan Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S   

HCl 2 M 

NaOH 2 M 

HNO3 2 M 

Na2O2 katı 

Minyum katı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Mangan katyonunun ( Mn
+2

)  analizini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mangan katyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız.  

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kimyasal 

maddeleri, balon joje, ıspartula saf su, piset 

ve teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek 

temin ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız 

 Çeker ocakta çalıĢınız.  

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Mangan (II) nitrat çözeltisinden 2 ml 

alınız. 
  

 Üzerine 2 M  amonyak çözeltisi 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Çökelekteki değiĢikliği dikkatle izleyiniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazınız. 

 OluĢan çökelek ve süzüntüyü ayırınız  Santrifüj cihazı kullanınız. 

  Çökeleği iki ayrı deney tüpüne alınız.   

 Birinci tüpe 2 M amonyak çözeltisinin 

aĢırısını ekleyiniz. 
 Çözünme olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Ġkincisine 4 M NH4Cl çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 Çözünme olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Deney sonucunu nikel ve kobaltla yapmıĢ 

olduğunuz deneylerle karĢılaĢtırınız. 

 Mangan (II) nitrat çözeltisinden 2 ml 

alınız. 
  

 Üzerine H2S’lü su ekleyiniz.   

 1 ml 2 M amonyak çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 Çökelek rengine ve renkteki değiĢime 

dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Çökelek ve süzüntüyü s antrifüjleyerek 

ayırınız.  
  

 Çökelek üzerine 2 M HCl ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney sonucunu kobalt ve nikelle yalpan 

deney sonuçlarıyla karĢılaĢtırınız. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 BaĢka bir deney tüpüne 2 ml mangan 

(II) nitrat çözeltisinden alınız. 
 

 2 M NaOH çözeltisinden ekleyiniz.  Çökme olup olmadığını kontrol ediniz. 

 NaOH in aĢırısını ekleyiniz.  Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Üzerine ıspartula ucuyla Na2O2 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Sodyum peroksit katısını açıkta 

bırakmamanız gerektiğini unutmayınız. 

 BaĢka bir deney tüpüne 2 ml mangan 

(II) nitrat çözeltisi alınız. 
 Çözeltiyi yavaĢ ekleyiniz. 

 1 mL 2 M HNO3 çözeltisi ekleyiniz 
 Fazla çözelti kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 Üzerine spatül ucuylasodyum 

bizmutat(veya  minyum) ekleyiniz. 
 Yeterince bizmutat ekleyiniz. 

 Su banyosunda ısıtınız. 

 OluĢan renge dikkat ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 
Mangan iyonlarını amonyum hidroksitle mangan (II) hidroksit 

hâlinde çöktürdünüz mü? 

  

3 Çökeleği ikiye ayırdınız mı?   

4 
Çökeleklerden birisine amonyum hidroksitin aĢırısını 

eklediniz mi? 

  

5 Diğer çökeleğe amonyum klorür çözeltisinden eklediniz mi?   

6 
Mangan iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla mangan (II) sülfür 

hâlinde çöktürdünüz mü? 

  

7 Çökeleği santrifüjlediniz mi?   

8 Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

9 Mangan (II) sülfürü hidroklorik asitle çözdünüz mü?   

10 
Mangan iyonları bulunan çözeltiye sodyum hidroksit çözeltisi 

eklediniz mi? 

  

11 Sodyum hidroksit çözeltisinin aĢırısını eklediniz mi?   

12 
Sodyum hidroksitin aĢırısını eklediğiniz tüpe sodyum peroksit 

eklediniz mi? 

  

13 Mangan iyonları bulunan çözeltiye nitrik asit eklediniz mi?   

14 Nitrik asit eklediğiniz tüpe minyum ilave ettiniz mi?   

15 Minyumlu tüpü su banyosunda ısıttınız mı?   

16 Renk değiĢimi oldu mu?   

17 Olayların kimyasal 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. (MnO4)
-2

 iyonunda manganın yükseltgenme basamağı nedir? 

A) + 2  

B) + 3  

C) + 6  

D) + 7 

 

2. MnS çökeleğinin rengi nedir? 

A) Siyah  

B) Beyaz 

C) Kırmızı – kahve 

D) Pembe 

 

3. Mangan (II) iyonunu aĢağıdakilerden hangisi mangan (IV) veya Mangan (VII) ye 

yükseltgeyemez? 

A) KurĢun (IV) oksit 

B) Hidrojen sülfür 

C) Potasyum Klorat 

D) Sodyum bizmutat 

 

4. Manganik asidin formülü nedir? 

A) H2MnO3  

B) H3MnO3 

C) H2Mn2O2 

D) HMnO3 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi mangan katyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlardan 

biri değildir? 

A) KCl 

B) NH4OH 

C) HCl 

D) H2S       

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   )Mangan doğada oldukça yaygın olarak daha çok oksitler hâlinde bulunur. 

 

7. (   )Mangan suda hidrojen açığa çıkarabilir. 

 

8. (   )Mangan alkali bazlara etki etmez. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. (   )Mangan +2 bileĢikleri sulu ortamda açık pembe, susuz ortamda renksizdirler. 

 

10. (  )Mn
+2

 tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde ten renginde 

mangan(II) oksit 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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak demir (III) katyonunun, ( Fe
+3

 ) 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

Suda çözünmeyen demir bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız. 

 

4. DEMĠR KATYONU 

Saf hâlde oldukça yumuĢak bir metaldir. Seyreltik hidroklorik asit ve sülfürik asit 

çözeltileriyle hidrojen, sıcak sülfürik asit çözeltisiyle kükürt dioksit gazı oluĢturur.  

 

Fe  +  2 H
+1

  →  Fe
+2

  +  H2 

 

2 Fe  +  6 H2SO4  →  2 Fe
+3

  +  3 SO4
-2

  +  3 SO2  +  6 H2O 

 

Sıcak ve seyreltik nitrik asitte NO çıkıĢı ve Fe
+3

 iyonu, soğuk seyreltik nitrik asitte NO 

çıkıĢı ve Fe
+2

 iyonu vererek çözünür. DeriĢik nitrik asitte soğukta üzeri koruyucu bir 

tabakayla kaplı olduğundan çözünmez. Demir bileĢiklerinde +2 ve +3 değerliklidir. Sulu 

çözeltilerde yükseltgenme indirgenme tepkimeleri verir.  

 

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

 

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

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1. Demir Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

4.1.1. Demir (II) Ferro Tepkimeleri 

Fe
+2

 iyonu ancak asitli ortamda kararlıdır. Diğer ortamlarda havanın oksijeninin 

etkisiyle kolaylıkla Fe
+3

 e yükseltgenir. Demir (II) bileĢiklerinin sulu çözeltileri genellikle 

yeĢil renklidir. Demir (II) nin FeCl2, FeI2, FeBr2, Fe(NO3)2 bileĢikleri suda çözünür. FeC2O4, 

FeCO3, FeS, Fe(OH)2 bileĢikleri suda çözünmez. Fe
+2

’nin siyanür, oksalat, sitrat, tartarat 

iyonlarıyla yapmıĢ olduğu kompleksler önemlidir. 

 

 
Resim 4.1: Fe

+2
 tuzu çözeltisi 

 
4.1.1.1 OH

-1
 Alkali Bazlarla 

Demir (II) tuzu çözeltilerine alkali baz çözeltileri eklendiğinde peltemsi beyaz renkli 

demir (II) hidroksit çöker.  

 

 
Resim 4.2: Demir (II) tuzu çözeltilerine alkali baz çözeltileri eklenmesi 

 

Fe
+2

  +  2 OH
-1

  →  Fe(OH)2 

 

Çöktürme havasız ortamda yapılırsa çökelek rengi beyaz kalır. Ancak normal 

koĢullarda hava oksjijeniyle yükseltgenerek önce yeĢil daha sonra kırmızı – kahve bir renk 

alır.  
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4 Fe(OH)2  +  O2  +  2 H2O  →  4 Fe(OH)3 

 
4.1.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Demir (II) tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde demir (II) 

hidroksit çöker. Ancak çökme tam değildir. Ortamda amonyum iyonları varsa çökme olmaz. 

Amonyaklı çözelti havada bırakılırsa önce Fe(OH)2.Fe(OH)3 oluĢur. Daha sonra kırmızı 

kahverenkli Fe(OH)3 çöker.  

 

 
Resim 4.3: Demir (II) tuzu çözeltilerine amonyum hidroksit çözeltisi eklenmesi 

 
4.1.1.3. CO3

-2
  Karbonatla 

Demir (II) tuzu çözeltilerine karbonat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli FeCO3 

çöker. Ancak bekletilirse hava oksijeniyle yükseltgenerek Fe(OH)3’e dönüĢür. 

 

    
Resim 4.4: Demir (II) tuzu çözeltilerine karbonat çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+2

  +  CO3
-2

  →  FeCO3 

 

4 FeCO3  +  O2  +  6 H2O  →  4 Fe(OH)3 + 4 CO2 

 

4.1.1.4. Fe(CN)6
-4 

 Ferrosiyanürle 
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Demir (II) tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

çökelek oluĢur. Çökeleğin bileĢimi Fe
+2

 iyonunun miktarına veya kullanılan ayıracın 

miktarına göre değiĢir.  

 
Resim 4.5: Demir (II) tuzu çözeltilerine ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+2

(suda)  +  [Fe(CN)6]
-4

(suda)  +  2 K
+1 

→  K2Fe[Fe(CN)6](katı) 

  
2 Fe

+2
(suda)  +  [Fe(CN)6]

-4
(suda)  

 
→  Fe2[Fe(CN)6](katı) 

 

4.1.1.5. Fe(CN)6
-3

  Ferrisiyanürle 

Demir (II)  tuzu çözeltilerine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde koyu mavi 

renkli “trunbull mavisi” adı verilen çökelek oluĢur.  

 

 
Resim 4.6: Demir (II) tuzu çözeltilerine ferrisiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+2

(suda)  +  [Fe(CN)6]
-3

(suda)
 
→  Fe

+3
 + [Fe(CN)6]

-4
 

 

2 Fe
+3

(suda)  +  3 [Fe(CN)6]
-4

(suda)  
 
→  Fe4[Fe(CN)6]3 

 
Prusya mavisi ve Trunbull mavisi çoğu kez farklı bileĢikler olarak görülmesine 

rağmen bugün her ikisininde aynı bileĢik olduğu bilinmektedir. Çökeleğin formülü farklı 

Ģekillerde verilmektedir. ÇalıĢmalar çökelekte potasyum iyonununda bulunduğunu 

belirlemiĢtir. Çökelme; 

 

K3Fe(CN)6  +  Fe
+3

  →  KFe[Fe(CN)6]  +  2 K
+1
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ġeklindedir. Bu çökelek asit çözeltilerinde çözünmediği hâlde baz çözeltilerinde 

çözünür. 

 
KFe[Fe(CN)6]  +  3 OH

-1
   →   Fe(OH)3 + [Fe(CN)6]

-4
 +  K

+1 

 
4.1.1.6. S

-2
  Hidrojen Sülfür Veya Amonyum Sülfürle 

Demir (II)  tuzu çözeltisi asitli ortamda hidrojen sülfürle çökelek vermez. Nötr ve 

bazik ortamda FeS çökeleğini verir. Çökelek havada bırakılırsa demir (III) sülfata 

yükseltgendiğinden kırmızı kahverenkli olur. 

 

 
Resim 4.7: Demir (II) tuzu çözeltilerine hidrojen sülfür çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+2

  +   H2S →  FeS  +  2 H
+1 

 

4.1.1.7. Dimetilglioksimle 

 

 

 

 

 
Fe

+2
 iyonu çözeltisi amonyaklı ortamda dimetilglioksim çözeltisiyle kırmızı renkli bir 

kompleks çözeltisi verir. Ortamda Fe
+3

 iyonu varsa amonyum hidroksitle çökelek 

vereceğinden rengin görülmesi zorlaĢır. Çözeltiye tartarik asit eklenmesiyle iyon komplekse 

alınarak etkisiz hâle getirilir.  

 

H3C ─ C = N ─ OH 

            │ 

H3C ─ C = N ─ OH 
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Resim 4.8: Demir (II) tuzu çözeltilerine dimetilglioksimçözeltisi eklenmesi 

Dimetilglioksim nikelin en önemli ayıraçlarından biri olduğundan çalıĢma esnasında 

ya nikel hiç bulunmamalı ya da potasyum siyanür çözeltisiyle Ni(CN)6
-4

 kompleksi hâlinde 

tutulduktan sonra deney yapılmalıdır.  

 

4.1.1.8.CN
-1

 Siyanürle 

Demir (II)  tuzu çözeltisine potasyum siyanür çözeltisi eklendiğinde kahve renkli 

demir (II) siyanür çöker. Çökelek ayıracın aĢırısı eklendiğinde sarı renkli bir çözelti vererek 

kompleks oluĢturur.  

 
Resim 4.9: Demir (II) tuzu çözeltilerine siyanür çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+2

  +   2 CN
-1

 →  Fe(CN)2 

 
Fe(CN)2  +   4 CN

-1
 →  Fe(CN)6

-4
 

 
4.1.1.9. Yükseltgenlerle 

Fe
+2

 iyonu nitrat, permanganat, bikromat, klorat iyonlarıyla asitli ortamda H2O2 ile 

bazik ortamda yükseltgenir. 

 

3 Fe
+2

  +  4 H
+1

  +  NO3
-1

 → 3 Fe
+3

  +  2 H2O  +  NO 
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5 Fe
+2

  +  8 H
+1

  +  MnO4
-1

 → 5 Fe
+3

  +  4 H2O  +  Mn
+2 

 

6 Fe
+2

  +  14 H
+1

  +  Cr2O7
-2

 → 6 Fe
+3

  +  7 H2O  +  2 Cr
+3 

 

6 Fe
+2

  +  6 H
+1

  +  ClO3
-1

 → 6 Fe
+3

  +  3 H2O  +  Cl
-1 

 

2 Fe
+2

  +  4 OH
-1

  +  H2O2 → 2 Fe(OH)3 

 

4.1.2. Demir (III) Ferri Tepkimeleri 

Demir (III) katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg demir (III) içermelidir. 

Bu çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. ( 1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su) Demir (III)  çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların 

bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg 

(litrede 100 g) demir (III)  bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Fe
+3

 Fe(NO3)3.9H2O 715 

 

Demir (III ) tuzu çözeltileri sarı veya kırmızı kahve renklidir. Sulu ortamlarda hidroliz 

olarak kahve renkli bazik tuzlarını ve hatta demir (III) hidroksit çökeleği verilir.  

 

 
Resim 4.10: Demir (III) tuzu çözeltisi 

 

FeCl3  +  H2O  →  FeOCl  +  2 HCl 

 

FeCl3  +  3 H2O  →  Fe(OH)3  +  3 HCl 

 

Demir (III) bileĢiklerinden FeCl3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 suda çözünür. Demir (III) 

iyonunun klorür, sitrat, tartarat ve siyanür kompleksleri önemlidir. 

 

4.1.2.1. OH
-1

  Alkali Bazlar ve Amoyum Hidrotsitle 

Demir (III) tuzu çözeltilerine alkali baz çözeltisi ya da amonyum hidroksit çözeltisi 

eklendiğinde kırmızı kahve renkli demir (III) hidroksit çöker. Çökelek krom (III) hidroksit 

ve alüminyum hidroksitten farklı olarak ayıracın aĢırısında çözünmez. 
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Resim 4.11: Demir (III) tuzu çözeltilerine alkali baz çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+3

  +  3 OH
-1

  →  Fe(OH)3 

 

4.1.2.2. CH3COO
-1

 Aasetatla 

Demir (III) tuzu çözeltilerine asetat çözeltisi eklendiğinde Cr
+3

 iyonu gibi soğukta 

kırmızı renkli Fe3(CH3COO)6O
+1

 kompleksini oluĢturur. Bu kompleks kromun oluĢturduğu 

kompleksin aksine ısıtıldığında çöker. Aynı koĢullarda alüminyum beyaz renkli bazik tuz 

verdiği hâlde diğer Grup 3 Katyonları vermez. 

 

 
Resim 4.12: Demir (III) tuzu çözeltilerine asetat çözeltisi eklenmesi 

 

 

4.1.2.3. CO3
-2

  Alkali Veya Amonyum Karbonatla 

Demir (III) tuzu çözeltilerine karbonat çözeltisi eklendiğinde kahve renkli bazik tuz 

çökeleği oluĢur. Çökelek ısıtıldığında demir (II) hidroksite dönüĢür.  

 
Resim 4.13:Demir (III) tuzu çözeltilerine amonyum karbonat çözeltisi eklenmesi 
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4.1.2.4. Fe(CN)6
-4 

 Ferrosiyanürle 

Demir (III) tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde koyu mavi 

renkli Prusya mavisi olarak adlandırılan çökelek oluĢur.  

 

 
Resim 4.14: Prusya mavisi 

 

4 Fe
+3

(suda)  +  3 [Fe(CN)6]
-4

(suda) 
 
→  Fe4[Fe(CN)6]3(katı) 

 

Çökelek ayıracın aĢırısında ve okzalik asitte mavi renkli çözelti vererek, alkali baz 

çözeltilerinde ise demir (III) hidroksit çökeleği vererek çözünür. Çökelek seyreltik HCl de 

çözünmez. Tepkime 2 ppm demiri gösterecek kadar duyarlıdır. 

 

4.1.2.5. Na2HPO4
 
 Disodyum Hidrojen Fosfatla 

Demir (III)  tuzu çözeltisine disodyum hidrojenfosfat çözeltisi eklendiğinde açık sarı 

renkli demir (III) fosfat çökeleği oluĢur. Çökelek asetik asitte çözünmez. DeriĢik asitlerde 

çözünür. 

 
Resim 4.15: Demir (III) tuzu çözeltilerine disonyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+3

(suda)  +  2 HPO4
-2

(suda)
 
→  FePO4  +  H2PO4

-1
 

 
4.1.2.6. S

-2
  Hidrojen Sülfür Veya Amonyum Sülfürle 

Demir (III)  tuzu çözeltisi hidrojen sülfürle etkileĢtiğinde Fe
+3

 iyonu, Fe
+2

 iyonuna 

indirgenerek elementel kükürt açığa çıkar.  

 

Fe
+3

(suda)  +  H2S  →  Fe
+2

  +  S  +  2 H
+1 
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Demir (III) tuzu çözeltisi asidik ortamda amonyum sülfürle FeS, bazik ortamda Fe2S3 

çökeleğini verir. Fe2S3 çökeleği HCl çözeltisinde çözünür. 

 
2 Fe

+3
  +   3 S

-2 
 →  FeS  +  S 

 

2 Fe
+3

  +   3 S
-2 

 →  Fe2S3   
 

Fe2S3  +  4 H
+1

  →2 Fe
+2

  +   2 H2S  + S 

 
4.1.2.7. SCN

-1
  Tiyosiyanatla 

Demir (III)  tuzu çözeltisine potasyum tiyosiyanat çözeltisi eklendiğinde koyu kan 

kırmızısı renkli kompleks çözeltisi oluĢur. Kullanılan tiyosiyanat çözeltisinin deriĢimine 

bağlı olarak kompleksin rengi değiĢir. 

 

 
Resim 4.16: Demir (III) tuzu çözeltilerine tiyosiyanat çözeltisi eklenmesi 

 

Fe
+3

  +    SCN
-1

 →  [Fe(SCN)]
+2

 

 
Fe

+3
  +   2 SCN

-1
 →  [Fe(SCN)2]

+1
 

 

Fe
+3

  +   3 SCN
-1

 →  Fe(SCN)3 

 

Fe
+3

  +   6 SCN
-1

 →  [Fe(SCN)6]
-3

 

 

4.1.2.8. Ġndirgenlerle 

Fe
+3

 iyonu birçok indirgenle Fe
+2

ye indirgenebilir. 

 

 2 Fe
+3

  +   H2S  → 2 Fe
+2

  +  2 H
+1

  +  S 

 
2 Fe

+3
  +  Sn

+2
   → 2 Fe

+2
  +  Sn

+4 

 

2Fe
+3

  +  2 I
-1

   → 2 Fe
+2

  +  I2
 

 

 



 

 55 

4.2. Demir (III) Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

 
Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S  Doygun çözeltisi 

HCl 2 M 

NaOH 2 M 

HNO3 2 M 

Na2O2 katı 

K4Fe(CN)6 1 M 

KSCN 1 M 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Demir ( III ) katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M demir (III) nitrat çözeltisi,  2 M amonyak çözeltisi, 

4 M amonyum klorür çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, 2 M hidroklorik asit çözeltisi,  2 M 

sodyum hidroksit çözeltisi, 1 M potasyum ferri siyanür çözeltisi, 1 M potasyum ferro 

siyanür çözeltisi, santrifüj tüpü, santrifüj cihazı, deney tüpü 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Demir(III) katyonu analizinde 

kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre  hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kimyasal 

maddeleri, balon joje, spatül saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Deney tüpüne demir (III) nitrat 

çözeltisinden 2 ml alınız. 
 

 Damla damla 2 M NH4OH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazınız. 

 NH4OH çözeltisinin aĢırısını ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney sonucunu kobalt ve nikelle 

yaptığınız deney sonucuyla karĢılaĢtırınız. 
 

 OluĢan çökelek üzerine 4 M amonyum 

klorür çözeltisi ekleyiniz. 

 Çözünme olup olmadığına dikkat ediniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 KarıĢım üzerine H2S’lü su ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 OluĢan çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Santrifüjleyiniz. 

 Santrifüj tüplerini karĢılıklı olarak 

yerleĢtirerek cihazı kademeli olarak 

çalıĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sıvıyı damlalıkla alınız.  

 Çökelek üzerine 2 M HCl ekleyiniz. 

 DeğiĢikliği dikkatle inceleyiniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 
 

 KarıĢım üzerine spatül ucuyla Na2O2 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 2 M NaOH çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney sonucunu daha sonra yapacağınız 

alüminyum, çinko ve krom ile yapacağınız 

deney sonuçlarıyla karĢılaĢtırınız. 

 Elde edilen çökeleği santrifüjleyerek 

ayırınız. 

 Santrifüj tüplerini karĢılıklı olarak 

yerleĢtiriniz. 

 Sıvıyı damlalıkla alınız. 

 Çökeleği 2 M HCl çözeltisinde 

çözünüz. 
 

 OluĢan çözeltiyi ikiye ayırınız.  

 Birinci kısma 1 M K4Fe(CN)6 

çözeltisinden bir kaç damla ekleyiniz. 

 OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Ġkinci kısma 1 M KSCN çözeltisinden 

bir kaç damla ekleyiniz. 

 DeğiĢikliği dikkatle izleyiniz. 

 OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazmaya 

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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 
Demir (III) iyonlarını amonyum hidroksit çözeltisiyle 

çöktürdünüz mü? 
  

3 Amonyum hidroksit çözeltisinin aĢırısını eklediniz mi?   

4 Demir (III)  iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla çöktürdünüz mü?   

5 Demir (III)  sülfür çökeleğini santrifüjlediniz mi?   

6 Çözelti ve çökeleği birbirinden ayırdınız mı?   

7 
Demir (III) iyonlarını sodyum hidroksit çözeltisiyle 

çöktürdünüz mü? 
  

8 Sodyum hidroksitin aĢırısını eklediniz mi?   

9 
Sodyum hidroksitin aĢırısını eklediginiz tüpe spatül ucuyla 

sodyum peroksit eklediniz mi? 
  

10 Çökeleği santrifüjlediniz mi?   

11 Çökeleği hidroklorik asit çözeltisinde çözdünüz mü?   

12 Elde ettiğiniz çözeltiyi ikiye ayırdınız mı?   

13 
Çözeltilerden birine potasyum ferrosiyanür ekleyerek 

değiĢimleri izlediniz mi? 
  

14 
Diğer çözeltiye potasyum tiyosiyanür ekleyerek değiĢimleri 

incelediniz mi? 
  

15 Olayların denklemlerini 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. Demir (III) tuzu çözeltilerinin rengi nedir? 

A) Renksiz 

B) YeĢil 

C) Pembe 

D) Kırmızı – kahve 

 

2. Demir (III) tuzu çözeltilerine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde oluĢan 

çökeleğin rengi nedir? 

A) Kırmızı – kahve 

B) Kahverengi 

C) Mavi 

D) Açık sarı 

 

3. Demir (III)  tuzu çözeltisine potasyum tiyosiyanat çözeltisi eklendiğinde oluĢan 

kompleksin rengi nedir? 

A) Kırmızı 

B) Mavi 

C) Kahverengi 

D) Sarı 

 

4. AĢağıdaki tepkimelerden hangisi demir (III) iyonunun indirgenme tepkimesi değildir? 

A) 2 Fe+3  +  H2S  →  2 Fe+2  +  2 H+1  +  S 

B) Fe+3  +  SCN-1   →   Fe(SCN)+2 

C) 2 Fe+3  +  Sn+2  →  2 Fe+2  +   Sn+4 

D) 2 Fe+3  +  2 I-1  →  2 Fe+2  +  I2 

 

5. AĢağıdakilerden hangisid demir (III) katyonunun nitel analizinde kullanılan 

ayıraçlardan biri değildir? 

A) NH4OH 

B) NH4Cl 

C) NaOH 

D) Ca(OH)2     

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Fe  metali seyreltik HCl ve H2SO4 ile ………….gazı oluĢturur. 

 

7. Fe  metali sıcak sülfürik asit çözeltisinde ………………gazı oluĢturur. 

 

8. Demir bileĢiklerinde sulu çözeltilerde ……………………..tepkimeleri verir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. Fe 
+2

 tuzu çözeltilerinde alkali baz çözeltileri eklendiğinde peltemsi beyaz renkli 

……………………….çöker. 

 

10. Fe
+2

 tuzu çözeltisini potasyum ferrisiyanür eklendiğinde ………………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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak alüminyum katyonunun, ( Al
+3

 ) 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

Suda çözünmeyen alüminyum bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız 

 

5. ALÜMĠNYUM 

Alüminyum hafif, beyaz ve oldukça sert bir metaldir. Metal üzerinde oluĢan ince oksit 

tabakası nedeniyle seyreltik asitlerden hidrojen açığa çıkarmaz. 

 

Alüminyum, üzeri koruyucu oksit tabakasıyla örtülü olduğundan nitrik asitten 

etkilinmediği hâlde deriĢik hidroklorik asit ve sülfürik asitte çözünür. 

 

2 Al  +  6 HCl  →  2 AlCl3  +  3 H2 

 

2 Al  +  6 H2SO4  →   Al2(SO4)3  +  6 H2O  +  3 SO2 

 

Alkali bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı ve alüminatları oluĢturur. 

 

2 Al  +  2 NaOH +  6 H2O  →  2 NaAl(OH)4  +  3 H2 

 

Alüminyumun Al2(SO4)3, Al(NO3)3 bileĢikleri suda çözünürken Al(OH)3, AlPO4, 

Na3AlF6 bileĢikleri suda çözünmez. Alüminyumun florür, klorür, okzalat, sitrat ve tartaratla 

yaptığı kompleksler önemlidir.  

 

5.1. Alüminyum Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

Alüminyum katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg alüminyum içermelidir. 

Bu çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır. Uygulama faaliyetinde, stok numune 

çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. ( 1 hacim 

çözelti 9 hacim saf su) Alüminyum çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların 

bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg 

(litrede 100 g) alüminyum bulunacak Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Katyon Tuzu g/litre 

Al
+3

 Al(NO3)3.9H2O 1388 

 

5.1.1. OH
-1

  Alkali Bazlarla 

Alüminyum tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde peltemsi görünümde 

beyaz alüminyum hidroksit çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında alüminat olarak çözünür. 

 

 
Resim 5.1: Alüminyum tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklenmesi 

 

Al  +  3 OH
-1

 →  Al(OH)3 

 

Al(OH)3  +  OH
-1

 →  Al(OH)4
-1

  →  AlO2
-1

  +  2 H2O 

 

Alüminyumun tam çökmesi pH 8 dolayındadır. Ortama eklenecek amonyum klorür ile 

çözeltinin pH değeri yaklaĢık 9 dolayında tamponlanır.  

 

5.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Alüminyum tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde peltemsi 

görünümde beyaz alüminyum hidroksit çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında alüminat olarak 

çözünür. Amonyum tuzlarıyla ısıtılırsa alüminyum hidroksit çöker. 

 

 
Resim 5.2: Alüminyum tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklenmesi 

 

AlO2
-1

  +  2 H2O  +  NH4
+1

  →  Al(OH)3  +  NH4OH 
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5.1.3. CH3COO
-1

 Asetatla 

Alüminyum tuzu çözeltisine sodyum asetat çözeltisi eklenip ısıtıldığında beyaz bazik 

alüminyum asetat çöker. Çökelek yapısının Al(OH)2CH3COO olduğu sanılmaktadır. 

 

 
Resim 5.3: Alüminyum tuzu çözeltisine sodyum asetat çözeltisi eklenmesi 

 

Al
+3

  +  2 H2O  +  3 CH3COO
-
  →  Al(OH)2CH3COO  +  3 CH3COOH 

 

5.1.4. Na2HPO4 Disodyum Hidrojen Fosfat 

Alüminyum tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklendiğinde beyaz 

renkli alüminyum fosfat çöker. Çökelek kuvvetli asitlerde çözünür, asetik asitte çözünmez. 

 

 

Resim 5.4: Alüminyum tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

Al
+3

  +  HPO4
-2

  → AlPO4  +  H
+1 

 

5.1.5. Co(NO3)2 Kobalt Nitratla 

Süzgeç kâğıdına alınmıĢ alüminyum hidroksit çökeleği üzerine birkaç damla kobalt 

(II) nitrat çözeltisi damlatılıp ısıtıldığında Thenard Mavisi adı verilen bir renk oluĢur. Kobalt 

nitratın fazlasından kaçınılmalıdır. Kızdırma sırasında oluĢacak siyah kobalt oksit mavi rengi 

örter.  
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Resim 5.5: Alüminyum hidroksit çökeleği üzerine kobalt (II) nitrat çözeltisi damlatılması 

 

2 Al(OH)3  →  Al2O3  +  3 H2O 

 

2 Al2O3  +  2 Co(NO3)2  →  2 Co(AlO2)2  +  4 NO2  +  O2 

 

5.1.6. S
-2

  Sülfürle 

Alüminyum tuzu çözeltisine amonyum sülfür çözeltisi eklendiğinde alüminyum 

hidroksit çöker.  

 

2Al
+3

  +  3 S
-2

  + 6 H2O →  2 Al(OH)3  +  3 H2S 

 

5.1.7. CO3
-2

  Karbonatla 

Alüminyum tuzu çözeltisine sodyum karbonat çözeltisi eklendiğinde alüminyum 

hidroksit çöker. Çökelek ayıracın aĢırısında çözünür. 

 

2 Al
+3

  +  3 H2O  +  3 CO3
-2

  →  2 Al(OH)3  +  3 CO2 

 

2 Al(OH)3  +   CO3
-2

  →  2 AlO2
-1

  +  CO2  +  3 H2O 

 

5.1.8. C22H11O3(NH4)3  Alüminonla 

Asetik asik çözeltisiyle asitlendirilmiĢ alüminyum tuzu çözeltisine birkaç damla 

%0,01’lik alüminon çözeltisi eklenip amonyak kokusu duyuluncaya kadar 

amonyaklaĢtırılırsa parlak kırmızı renkli çökelti oluĢur.  

 

 
Resim 5.6: Alüminyum tuzu çözeltisine alüminon çözeltisi eklenmesi 
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5.1.9. C9H7ON  Oksinle 

pH 5 dolayında asetatla tamponlanmıĢ alüminyum tuzu çözeltisine oksin çözeltisi 

eklendiğinde yeĢilimsi sarı renkte çökelek verir. Çökelek mineral asitlerde çözünür. 

 

 
Resim 5.7: alüminyum tuzu çözeltisine oksin çözeltisi eklenmesi 

 

5.1.10. C15H10O72H2O Morinle 

Asetik asitle asitlendirilmiĢ alüminyum tuzu çözeltisi suyla seyreltilip morin çözeltisi 

eklendiğinde çok güzel yeĢil floresan bir renk oluĢur. Bu renk elektrik ıĢığında zor görülür. 

 

 
Resim 5.8: alüminyum tuzu çözeltisi suyla seyreltilip morin çözeltisi eklenmesi 

 

5.2. Alüminyum Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S  Doygun çözeltisi 

HCl 2 M 

NaOH 2 M 

Co(NO3)2 0,1 M 

CH3COONH4 2 M 

Alüminon Sudaki % 1’lik çözeltisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Alüminyum katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M alüminyum nitrat çözeltisi, 2 M amonyak 

çözeltisi, 4 M amonyum klorür çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, 2 M hidroklorik asit 

çözeltisi,  2 M sodyum hidroksit çözeltisi, 2 M amonyum asetat çözeltisi, kobalt nitrat 

çözeltisi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alüminyum katyonu analizinde 

kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kimyasal 

maddeleri, balon joje, spatül saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Deney tüpüne 2 ml alüminyum nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 

 2 M Amonyak çözeltisinden ekleyiniz. 
 OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 Tepkimenin kimyasal denklemini yazınız. 

 Amonyağın aĢırısını ilave ediniz.  

 DeğiĢikliklere dikkat ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 BaĢka bir santrifüj tüpüne 2 ml 

alüminyum nitrat çözeltisinden alınız. 
 Fazla çözelti almamaya özen gösteriniz. 

 Üzerine 2 M amonyak ekleyiniz.  Amonyağı koklamamaya dikkat ediniz. 

 4 M NH4 Cl çözeltisinden ekleyiniz.  Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Amonyağın aĢırısını ekleyiniz. 
 Çökeleğe dikkat ediniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Santrifüj tüpüne 2 ml alüminyum nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 

 H2S’lü su ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Çökeleğe dikkat ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 2 ml alüminyum nitrat çözeltisinden 

alınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 2 M NaOH çözeltisi ve aĢırısını 

ekleyiniz 
 

 2 M HCl ile damla damla ilave ediniz.  Asitle çalıĢırken dikkat ediniz. 

 Kobalt nitrat damlatılmıĢ süzgeç kâğıdı 

üzerine alüminyum hidroksit çökeleği 

alınız. 

 Damla damla ekleyiniz. 

 Acele etmeyiniz. 

 DeiĢiklikleri gözlemleyip not alınız. 

 Olayla ilgili denklemi yazmaya çalıĢınız. 

 Süzgeç kâğıdını ısıtınız. 

 Kül rengine dikkat ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 Alüminyum iyonlarını amonyum hidroksitle çöktürdünüz mü?   

3 
Alüminyum hidroksit çökeleği bulunan deney tüpüne amonyum 

hidroksit çözeltisinin aĢırısını eklediniz mi? 
  

4 
Alüminyum iyonları bulunan deney tüpüne amonyum klorür 

çözeltisi eklediniz mi? 
  

5 
Amonyum klorürlü çözeltiye amonyum hidroksit çözeltisi 

eklediniz mi? 
  

6 
Amonyum klorürlü çözeltiye amonyum hidroksit çözeltisinin 

aĢırısını eklediniz mi? 
  

7 
Alüminyum iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla alüminyum 

hidroksit hâlinde çöktürdünüz mü? 
  

8 
Alüminyum iyonları bulunan çözeltiye sodyum hidroksit 

çözeltisi eklediniz mi? 
  

9 
Elde ettiğiniz karıĢıma sodyum hidroksitin aĢırısını eklediniz 

mi? 
  

10 
AĢırı sodyum hidroksit ekleyip elde ettiğiniz çözeltiye 

hidroklorik asit çözeltisi eklediniz mi? 
  

11 Alüminyum hidroksit çökeleğini süzgeç kâğıdına aldınız mı?   

12 
Alüminyum hidroksit bulunan süzgeç kâğıdına kobalt (II) nitrat 

çözeltisi damlattınız mı? 
  

13 Kobalt nitrat çözeltisi damlatılmıĢ süzgeç kâğıdını ısıttınız mı?   

14 Olayların kimyasal denklemlerini 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 100 mL Al(NO3)3 çözeltisi hazırlamak için kaç gram Al(NO3)3.9H2O gerekir?   

( Al:27, N:14, O:16, H:1 ) 

A) 3,75 

B) 37,5 

C) 2,13 

D) 21,3 
 

2. Alüminyumun, hidroksiti hâlinde çökebilmesi için ortamın pH değerinin hangi 

aralıklarda olması gerekir? 

A) 2-4 

B) 1-3 

C) 3-5 

D) 7-9 
 

3. Alüminyumun tanınmasında kullanılan en karakteristik ayıraç hangisidir? 

A) Amonyum hidroksit 

B) Sodyum hidroksit 

C) Kobalt nitrat 

D) Disodyum hirojen fosfat 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi alüminyum katyonunun nitel analizinde kullanılan   

ayıraçlardan biri değildir? 
A) Alüminon 

B) Na2CO3 

C) HCl 

D) HCl 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
5. Al metali üzerinde oluĢan ince oksit tabakası nedeni ile seyreltik asitlerde 

……….açığa çıkarmaz. 
 

6. Al
+3

 tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde peltemsi görünümünde 

…………………çöker. 
 

7. Al
+3

 tuzu çözeltisine sodyum di fosfat çözeltisi eklendiğinde ……………renkli 

alüminyum fosfat oluĢur. 
 

8. Süzgeç kağıdına alınmıĢ alüminyum hidroksit çökeleği üzerine  bir kaç damla 

kobalt(II) nitrat çözeltisi damlatılıp ısıtıldığında Thenard ……..adı verilen bir renk 

oluĢur. 
 

9. Asetik asit çözeltisi ile asitlendirilmiĢ alüminyum tuzu çözeltisine bir kaç damla  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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% 0,01 lik antimon çözeltisi ekleyip ……………kokusu çıktığında parlak kırmızı çökelek 

oluĢur. 
 

10. Al
+3

 tuzu çözeltisine …………..çözeltisi ilave edildiğinde alüminyum hidroksit 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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak krom (III) katyonunun ( Cr
+3

 ) 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

Suda çözünmeyen krom bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız 

 

6. KROM 

Sert ve gümüĢ beyazlığında bir metaldir. Üzerinde koruyucu oksit tabakası 

oluĢtuğundan havadan etkilenmez. Krom, seyreltik sülfürik ve hidroklorik asitte Cr
+2

 tuzu 

vererek çözünür.  

 

Cr  + 2 HCl  →  CrCl2 +  H2 

 

Mavi renkli Cr
+2

 tuzları kuvvetli indirgendir. Çok dayanıksızdır. Havada 

yükseltgenerek yeĢil renkli Cr
+3

 iyonuna dönüĢür. 

 

4 Cr
+2

  +  4 H
+1

  +  O2   →  4 Cr
+3

  +  2 H2O 

 

Krom, sıcak deriĢik sülfürik asitle etkileĢtiğinde Cr
+3

 iyonu ve SO2 oluĢur. 

 

2 Cr  +  6 H2SO4  →  Cr2(SO4)3  +  2 H2O  +  3 SO2    +  6 H2O 

 

Soğukta metal yüzeyinde oluĢan koruyucu tabaka nedeniyle seyreltik ve deriĢik nitrik 

asit etki etmez. Sodyum hidroksit, sodyum kromit vererek etkir. 

 

2 Cr  +  2 NaOH +  6 H2O  →  2 NaCr(OH)4  +  3 H2 

 

Krom (III) bileĢikleri sulu ortamda [Cr(H2O)6]
+3

 kompleksi hâlinde bulunur. Krom 

bileĢiklerinde +2, +3, +6 değerliklidir. +2 değerlikli bileĢikleri analitik yönden önemli 

değildir. Kromun +6 değerlikli bileĢiklerine kromatlar (CrO4
-2

 ) ya da bikromatlar (Cr2O7
-2

) 

denir. 

 

 

6.1. Krom(III) Katyonunun Analitik özellikleri ve Tepkimeleri 

Krom(III) katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg Krom (III) içermelidir. 

Bu çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Uygulama faaliyetinde, stok numune çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 

oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. ( 1 hacim çözelti 9 hacim saf su) Krom (III) 

çözeltisinin hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan 

gerekli hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) krom (III) bulunacak 

Ģekilde çözelti hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Cr
+3

 Cr(NO3)3.9H2O 770 

 

6.1.1. OH
-1

 Alkali Hidroksitlerle 

Krom tuzunun türüne göre alkali hidroksit çözeltileriyle grimsi ya da mora yakın bir 

renkte peltemsi görünümde krom (III) hidroksit çöker. 

 

 
Resim 6.1: Krom (III) tuzu çözeltisi üzerine alkali hidroksit eklenmesi 

 

Cr
+3

  +  3 OH
-1

   →  Cr(OH)3 

 

Çökelek amfoter özelliktedir. Çökelek asitlerle gri veya mor, alkaliler de açık yeĢil 

renkte çözelti vererek çözünür. 

 

Cr(OH)3  +  OH
-1

  →  Cr(OH)4
-1

  → CrO2
-1

  +  2 H2O 

 

Cr(OH)3  +  3 H
+1

  →  Cr
+3

  +  3 H2O 

 

Her iki çözeltide ısıtıldığında hidroliz olarak krom (III) hidroksit çökeleği verir 

 

CrO2
-1

  +  2 H2O →  Cr(OH)3  +  OH
-1

 

 

6.1.2. Amonyum Hidroksit, Amonyum Sülfür Ve Zayıf Asit Tuzlarıyla 

Krom (III) tuzu çözeltisine amonyum hidroksit, sodyum karbonat, amonyum sülfür 

tuzları eklendiğinde krom(III) hidroksit çöker 

 

6.1.3. Na2HPO4  Disodyum Hidrojen Fosfatla 

Krom (III) tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklendiğinde yeĢilimsi 

renkte krom (III) fosfat çöker. Çökelek asitlerde ve alkali bazlarda çözünür. 
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Resim 6.2: Krom (III) tuzu çözeltisi üzerine disodyum hidrojen fosfat eklenmesi 

 

Cr
+3

  +  2 HPO4
-2

  →  CrPO4  +  H2PO4
-1

 

 

6.1.4. Yükseltgenlerle 

Cr
+3

 çeĢitli yükseltgenlerle Cr
+6

 iyonuna yükseltgenebilir. Cr
+3

 bazik ortamda kromata, 

asidik ortamda bikromata yükseltgenir. 

 
6.1.4.1. Bazik Ortamda Yükseltgenme 

Bu amaçla H2O2, Na2O2, Cl2, Br2 kullanılır. Alkali baz eklenmiĢ krom(III) tuzu 

çözeltilerine H2O2 veyaNa2O2 eklenir. Çözeltinin yeĢil rengi sarıya dönünceye kadar ısıtılır. 

Bazik ortamda kromit hâlinde bulunan Cr
+3

 kromata yükseltgenir. 

 
Resim 6.3: Krom (III) tuzu çözeltisinin bazik ortamda yükseltgenmesi  

 

2 CrO2
-1

  +  3 H2O2  +  2 OH
-1

 →  2 CrO4
-2

 +  OH
-1

 +  4 H2O 

 

6.1.4.2. Asidik Ortamda Yükseltgenme 

Bu amaçla daha çok permanganat veya amonyum persülfat kullanılır. 

 

2 Cr
+3

  + 2 MnO4
-1

  +  5 H2O  → 2 MnO(OH)2  +  Cr2O7
-2

  +  6 H
+1

 

 

2 Cr
+3

  +  3 S2O8
-2

  +  7 H2O  → 6 SO4
-2

  +  Cr2O7
-2

   +  14 H
+1
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6.2. Krom(III) Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S  DoymuĢ çözeltisi 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

NaOH 2 M 

Na2O2 katı 

CH3COONa 4 M 

CH3COOH 2 M 

BaCl2 0,5 M 

Eter  

H2O2 % 3’lük çözeltisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Krom (III)  katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M KromIII nitrat çözeltisi,  2 M amonyak çözeltisi, 4 

M amonyum klorür çözeltisi, hidrojen sülfürlü su, 2 M hidroklorik asit çözeltisi,  2 M 

sodyum hidroksit çözeltisi, 4 M sodyum asetat çözeltisi, 2 M asetik asit çözeltisi, hidrojen 

peroksit çözeltisi, eter, katı sodyum peroksit, deney tüpü santrifüj cihazı, santrifüj tüpü, 

spatül 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Krom(III) katyonu analizinde 

kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kimyasal 

maddeleri, balon joje, spatül saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Deney tüpüne krom (III) nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 Fazla çözelti almamaya özen gösteriniz. 

 2 M NH4OH çözeltisinden çökelek 

olucaya kadar ekleyiniz. 

 OluĢan çökeleğe ve renğine dikkat ediniz 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek 

ayırınız. 

 Santrifüj tüplerini karĢılıklı oarak 

yerleĢtiriniz. 

 Elde edilen çökeleği iki kısma ayırınız. 

 
 

 Birincisine NH4OH çözeltisinin 

aĢırısını ekleyiniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Ġkincisine NH4Cl çözeltisinden 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney sonuçlarını demir, kobalt, mangan, 

nikel ve alüminyumla yapılan deney 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırınız. 

  Deney tüpüne krom (III) nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 

 Çözeltiyi H2S’lü su ekleyiniz.  OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

  NH4OH çözeltisinden ekleyiniz.  

 2 M NH4OH çözeltisinin aĢırısını 

ekleyiniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Deney tüpüne krom (III) nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çökelek oluncaya kadar 2 M NaOH 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 OluĢan çökeleğe dikkat ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Çökeleği ikiye ayırınız.  

 Birincisine NaOH çözeltisinin aĢırısını 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Ġkincisine 2 M HCl çözeltisinden 1 ml 

ekleyiniz. 

 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Ġki deney sonucunu karĢılaĢtırınız. 

 Olayın kimyasal denklemini yazmaya 

çalıĢınız. 

 Daha önce yaptığınız benzer deneylerin 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırınız. 

  NaOH çözeltisinin aĢırısını ekleyerek 

elde ettiğiniz çözeltiye spatül ucuyla 

Na2O2 ekleyiniz. 

 Renk değiĢimini dikkatle izleyiniz. 

 DeğiĢiklikleri gözlemleyip not ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Çözeltiyi ikiye ayırınız.  

 Birincisine 2  M CH3COOH, 4 M 

CH3COONa, ve 0,5 M BaCl2çözeltisi 

ekleyiniz. 

 OluĢan çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Ġkincisini 2 M HNO3 çözeltisiyle 

asitlendirip eter ve H2O2 ekleyiniz. 

 Organik bazdaki renge dikkat ediniz. 

 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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 
Krom (III) iyonlarını amonyum hidroksit çözeltisiyle 

çöktürdünüz mü? 
  

3 Elde ettiğiniz çökeleği ikiye ayırdınız mı?   

4 
Çökeleklerden birine amonyum hidroksitin aĢırısını eklediniz 

mi? 
  

5 Diğer çökeleğe amonyum klorür çözeltisinden eklediniz mi?   

6 
Krom (III) iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla krom (III) 

hidroksit hâlinde çöktürdünüz mü? 
  

7 

Krom (III) iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla krom (III) 

hidroksit hâlinde çöktürdüğünüz tüpe amonyum hidroksit 

eklediniz mi? 

  

8 

Krom (III) iyonlarını hidrojen sülfürlü suyla krom (III) 

hidroksit hâlinde çöktürdüğünüz tüpe amonyum hidroksit 

çözeltisinin aĢırısını eklediniz mi? 

  

9 Krom (III) iyonlarını sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

10 Elde ettiğiniz çökeleği ikiye ayırdınız mı?   

11 Çökeleklerden birine sodyum hidroksit eklediniz mi?   

12 Diğer çökeleğe hidroklorik asit eklediniz mi ?   

13 
Sodyum hidroksitin aĢırısını ekleyerek elde ettiğiniz çözeltiye 

spatül ucuyla sodyum peroksit elde ettiniz mi? 
  

14 Renk değiĢimi oldu mu?   

15 Renk değiĢimi olan çözeltiyi ikiye ayırdınız mı?   

16 
Çözeltilerden birinde krom iyonlarını baryum kromat hâlinde 

çöktürdünüz mü? 
  

17 Diğer çözeltide organik fazda mavi bir hâlka elde ettiniz mi?   

18 Olayların kimyasal denklemlerini 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. Krom bileĢiklerinde aĢağıdaki değerliklerden hangisini almaz? 

A) + 2 

B) + 3 

C) + 6  

D) + 7 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi bazik ortamda Cr
+3

 iyonunu Cr
+6

 iyonuna yükseltgemez? 

A) KMnO4 

B) Na2O2 

C) Cl2 

D) H2O2 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi asidik ortamda Cr
+3

 iyonunu Cr
+6

 iyonuna yükseltger? 

A) Sodyum peroksit 

B) Hidrojen peroksit 

C) Amonyum persülfat 

D) Amonyum hidroksit 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi krom(III) katyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlardan 

biri değildir? 

A) NH4OH 

B) NH4Cl 

C) HNO3 

D) Etil alkol   
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

5. Krom ……….sülfürik asit ve hidroklorik asitde Cr
+2

 tuzu vererek çözünür. 
 

6. Mavi renkli Cr
+2

 tuzları kuvvetli …………….dir. 
 

7. Krom sıcak deriĢik ……………..asit ile etkileĢtiğinde Cr
+3

 ve SO2 gazı oluĢur. 
 

8. Soğukta krom metal yüzeyinde oluĢan koruyucu tabaka nedeni ile 

………………….asit etki etmez. 
 

9. Krom bileĢiklerinde ……………………….değerlikler alırlar.  

 

10. Krom tuzunun türüne göre alkali hidroksit çözeltileri ile grimsi ya da mora yakın 

peltemsi görünümde ………………………..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-7 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çinko katyonunun ( Zn
+2

 ) analizini 

yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

Suda çözünmeyen çinko bileĢiklerinin çözünürlük çarpımlarını araĢtırınız. 

 

 

7. ÇĠNKO 

Çinko, mavi beyaz görünümde sert ve kırılgan bir metaldir. Kuru havadan etkilenmez. 

Ancak nemli havada üzeri bazik bir karbonat tabakasıyla kaplanarak koruyucu tabaka 

oluĢturur. Çinko aktif bir metal olduğundan su buharından hidrojen açığa çıkarır.  

 

Saf çinko seyreltik asitlerden hidrojen açığa çıkaramaz. Ortamda safsızlıklar varsa 

hidrojen gazı çıkıĢı olur. Sıcak deriĢik yükseltgen asitler çinkoya etki ettiğinde tuzunu ve 

asidin indirgenme ürününü verir. Yükseltgen asitlerden sülfürik asit seyreltik olduğunda 

hidrojen çıkardığı hâlde nitrik asit hiçbir koĢulda hidrojen çıkarmaz. Nitrik asit yükseltgen 

olarak etki eder. Seyreltik nitrik asitle yükseltgenme ürünü amonyum iyonu, deriĢik nitrik 

asitli yükseltgenme ürünüyse azot oksitleridir.  

 

4 Zn  +  9 HNO3   →  4 Zn(NO3)2  +  NH3  +  3 H2O 

 

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

 

Çinko alkali bazlarla çinkatları vererek çözünür.  

 

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

 

Çinko bileĢiklerinde + 2 değerliklidir. Sulu çözeltileri renksizdir. Çinkonun ZnCl2, 

ZnBr2, ZnSO4, Zn(NO3)2 bileĢikleri suda çözünür. ZnS, Zn(OH)2, ZnC2O4, ZnCO3 bileĢikleri 

suda çözünmez. Çinkonun, ZnCl4
-2

, Zn(NH3)4
+2

, Zn(CN)4
-2

, Zn(C2O4)3
-4

 kompleksleri 

önemlidir.  

 

7.1. Çinko Katyonunun Analitik Özellikleri ve Tepkimeleri 

Çinko katyonuyla ilgili deneylerde kullanılacak stok numune çözeltisi aĢağıdaki 

miktara göre hazırlanmalıdır. Bu çözeltilerin her mililitresi 100 mg çinko iyonu içermelidir. 

Bu çözeltilerden muhtemelen 250 ml hazırlanmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Uygulama faaliyetinde, stok numune çözeltisinden alınan çözelti miktarı 1/10 

oranında seyreltilerek kullanılmalıdır. ( 1 hacim çözelti 9 hacim saf su) Çinko çözeltisinin 

hazırlanması için önerilen tuzların bulunmaması hâlinde bulunan tuzlardan gerekli 

hesaplamalar yapılarak mililitrede 100 mg (litrede 100 g) çinko bulunacak Ģekilde çözelti 

hazırlanmalıdır. 

   

Katyon Tuzu g/litre 

Zn
+2

 Zn(NO3)2.6H2O 455 

 

7.1.1. OH
-1

  Alkali Bazlarla 

Çinko tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklendiğinde peltemsi beyaz renkli çinko 

hidroksit çökeleği oluĢur. Çökelek anfoter özellikte olduğundan asitlerde Zn
+2

 iyonu, 

bazlarla çinkatları vererek çözünür. 

 

 
Resim 7.1: Çinko tuzu çözeltisine alkali baz çözeltisi eklenmesi 

 

Zn
+2

   +  2 OH
-1

   →  Zn(OH)2 
 

Zn(OH)2  +  2 H
+1

  →  Zn
+2

  +  2 H2O 
 

Zn(OH)2  +  2 OH
-1

   →  Zn(OH)4
-2

  →  ZnO2
-1

  +  2 H2O 
 

Çinkatlar alüminatların tersine amonyum klorürle çinko hidroksit çökeleği vermezler. 

 

7.1.2. NH4OH Amonyum Hidroksitle 

Çinko tuzu çözeltisine amonyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde peltemsi beyaz 

renkli çinko hidroksit çökeleği oluĢur. Çökelek alüminyum hidroksitten farklı olarak ayıracın 

aĢırısında tetraamin kompleksini vererek çözünür. 

 
Resim 7.2: Çinko tuzu çözeltisine amonyak çözeltisi eklenmesi 
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Zn(OH)2  +  4 NH4OH  →  Zn(NH3)4
+2

  +  2 OH
-1

  +  4 H2O 
 

Çinko hidroksit amonyum klorürde çözünür. Bu nedenle amonyumlu ortamda çinko 

hidroksit çökmez.  

 

7.1.3. CO3
-2

  Karbonatla 

Çinko tuzu çözeltisine sodyum karbonat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli çinko 

karbonat çökeleği oluĢur. Çökelek asit, baz ve amonyum karbonat çözeltilerinde çözünür. 

 

 
Resim 7.3: Çinko tuzu çözeltisine karbonat çözeltisi eklenmesi 

 

Zn
+2

  +  CO3
-2

  →  ZnCO3 

 

7.1.4. Na2HPO4  Disodyum Hidrojenfosfatla 

Çinko tuzu çözeltisine disodyum hidrojenfosfat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

çinko fosfat çökeleği oluĢur. Çökelek asit, alkali baz ve amonyum hidroksit çözeltilerinde 

çözünür. Amonyumlu ortamda ürün daha az çözünen çinko amonyum fosfattır. 

 
Resim 7.4: Çinko tuzu çözeltisine disodyum hidrojen fosfat çözeltisi eklenmesi 

 

3 Zn
+2

  +  4 HPO4
-2

  →  Zn3(PO4)2  +  2 H2PO4
-1 

 

7.1.5. S
-2

  Hidrojen Sülfürle 

Çinko tuzu çözeltisine hidrojen sülfür çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli çinko sülfür 

çökeleği oluĢur. Asitli çözeltilerde çökme olması için ortamın tamponlanması ( CH3COONa) 
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gerekir. Çinko sülfürün çözünürlüğü ikinci grup katyonlarının sülfürleriyle üçüncü grup 

katyonlarının sülfürlerinin sınırına yakın olduğundan çökme ortamın asitliğine bağlıdır.  

 

 
Resim 7.5: Çinko tuzu çözeltisine hidrojen sülfür çözeltisi eklenmesi 

 

Zn
+2

  +  H2S  →  ZnS  +  2 H
+1 

 

Hidrojen sülfür çinkat ve tetramin komplekslerinden de çinko sülfürü çöktürür. Nötral 

veya bazik çözeltilerde ve amonyum sülfürlede çöktürme yapılabilir. 

 

Zn(OH)4
-2

  +  H2S  →  ZnS  +  2 OH
-1

  +  2 H2O 

 

Zn(NH3)4 
+2

  +  H2S →  ZnS  +  4 NH3 +  2 H
+1 

 

7.1.6. Fe(CN)6
-4

  Ferrosiyanürle 

Çinko tuzu çözeltisine potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklendiğinde Alüminyum 

iyonundan farklı olarak beyaz renkli çinko ferrosiyanür çökeleği oluĢur. OluĢan çökelek 

alkali bazlarda çözünür. 

 
Resim 7.6: Çinko tuzu çözeltisine ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

3 Zn
+2

  +  2 K
+1

  +  2 Fe(CN)6
-4

  →  K2Zn3[Fe(CN)6]2 

 

7.1.7. Fe(CN)6
-3

  Ferrisiyanürle 

Çinko tuzu çözeltisine potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde sarı kahve renkli 

çinko ferrisiyanür çökeleği oluĢur. OluĢan çökelek hidroklorik asit ve amonyum hidroksitte 

çözünür. 
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Resim 7.7: Çinko tuzu çözeltisine ferrisiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

3 Zn
+2

   +  2 Fe(CN)6
-3

  →  Zn3[Fe(CN)6]2 

 

7.1.8. Amonyum civa(II) tiyosiyanatla 

Çinko tuzu çözeltisi seyreltik kobalt (II) iyonu içeren ortamda amonyum civa (II) 

tiyosiyanat çözeltisiyle mavi renkli çökelek oluĢturur. Ortamda yalnız çinko iyonları 

bulunduğunda çökelek beyaz, kobalt ve çinko bulunduğunda mavi, çinko ve bakır 

bulunduğunda koyu mor renklidir. Ortamda Co
+2

 nin aĢırısı, Fe
+3

, Fe
+2

, ve Ni
+2

 olması deneyi 

bozar. 

 
Resim 7.8: Çinko tuzu çözeltisine ferrosiyanür çözeltisi eklenmesi 

 

Zn
+2

  +  2 Hg(CN)4
-2

  +  Co
+2

  →  CoHg(CN)4.ZnHg(CN)4 

 

7.1.9. Kobalt Nitratla 

Bir porselen parçası üzerine alınan çinko hidroksit üzerine kobalt (II) nitrat 

çözeltisinden damlatıldığında Rinman yeĢili olarak adlandırılan bir renk oluĢur. 
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Resim 7.9: Çinko tuzu çözeltisine kobalt nitrat çözeltisi eklenmesi 

 

7.2. Çinko Katyonunun Nitel Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı         DeriĢimi 

NH4OH   2 M 

NH4Cl   4 M 

H2S  DoymuĢ çözeltisi 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

NaOH 2 M 

Co(NO3)2 0,1 M 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Çinko katyonu tayini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: 0,1 M Krom III nitrat çözeltisi, 2 M amonyak çözeltisi, 

deney tüpü, santrifüj cihazı, santrifüj tüpü, su banyosu, bek, amyant tel, kibrit 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çinko katyonu analizinde kullanılan 

ayıraç ve çözeltileri deney föyüne göre 

hazırlayınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız kimyasal 

maddeleri, balon joje, spatül saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml çinko nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 

 2 M NH4OH çözeltisinden ekleyiniz. 

 
 Olayın denklemini yazmaya çalıĢınız. 

 Çökelek ve çözeltiyi santrifüjleyerek 

ayırınız. 

 Tüpleri karĢılıklı olarak yerleĢtiriniz. 

 Santrifüj cihazını kademeli olarak 

çalıĢtırınız. 

 Sıvıyı damlalıkla alınız. 

 Çökeleği ikiye ayırınız.  

 Birincisine NH4OH çözeltisinin 

aĢırısını ekleyiniz. 
 Gözlemleriniz not ediniz. 

 Ġkincisine 2 M NaOH çözeltisinden 

ekleyiniz. 
 Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Bir santrifüj tüpüne 2 ml çinko nitrat 

çözeltisinden alınız. 
 AĢırı çözelti kullanmaktan kaçınınız. 

 4 M NH4Cl çözeltisi ekleyiniz  Çözeltiyi yavaĢ yavaĢ ekleyiniz. 

 2 M NH4OH çözeltisinden ekleyiniz.  Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Elde edilenkompleks çözeltiye  1 ml 

H2S lü su ekleyiniz. 

 Çökelek rengine dikkat ediniz. 

 Olayın denklemini yazınız. 

 Santrifüjle çökelek ve süzüntüyü 

birbirinden ayırınız 
 Tüpleri karĢılıklı olarak yerleĢtiriniz. 

 Çökelek üzerine 2 M HCl çözeltisi 

ekleyiniz. 
 Asit ile çalıĢırken dikkat ediniz. 

 Bek alevinde ısıtınız.  Tüpü alevin üzerinde gezdirerek ısıtınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 2 M NaOH çözeltisinden ekleyiniz.  Çökelek oluncaya kadar ekleyiniz. 

 Çökeleği ikiye ayırınız.  

 Birincisine 2 M NaOH çözeltisi 

ekleyiniz. 

 Çözeltinin aĢırısını kullanmamaya özen 

gösteriniz. 

 Ġkincisine 2 M HCL çözeltisi 

ekleyiniz. 

 Deney sonuçlarını karĢılaĢtırınız. 

 Olayların denklemlerini yazınız. 

 Zn(OH)2 çökeleğini porselen kapsüle 

alınız. 
 

 Bek alevinde kuruyuncaya kadar 

ısıtınız. 
 Kuruyana kadar ısıtınız. 

 Üzerine birkaç damla Co(NO3)2 

çözeltisi damlatınız. 

 OluĢan renge dikkat ediniz. 

 Olayın kimyasal denklemini yazınız. 



 

 87 

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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 Çinko iyonlarını amonyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

3 Elde ettiğiniz çökeleği santrifüjlediniz mi?   

4 Çökeleği ikiye ayırdınız mı?   

5 
Çökeleklerden birine amonyum hidroksit çözeltisi eklediniz 

mi? 
  

6 Diğer çökelek üzerine sodyum hidroksit eklediniz mi?   

7 
Çinko iyonları bulunan çözeltiye amonyum klorür çözeltisi 

eklediniz mi? 
  

8 
Amonyum klorür eklediğiniz bu çözeltiye amonyum hidroksit 

çözeltisinden eklediniz mi? 
  

9 Elde ettiğiniz bu çözeltiye hidrojen sülfürlü su eklediniz mi?   

10 Elde ettiğiniz çökeleği santrifüjlediniz mi?   

11 Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

12 Çökelek üzerine hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

13 Bek alevinde ısıttınız mı?   

14 Sodyum hidroksit çözeltisinden eklediniz mi?   

15 Çökeleği ikiye ayırdınız mı?   

16 Çökeleklerden birine sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

17 Diğer çökeleğe hidroklorik asit çözeltisinden eklediniz mi?   

18 Çinko hidroksiti porselen kapsüle aldınız mı?   

19 Porselen kapsülü bek alevinde ısıttınız mı?   

20 Kapsüle kobalt (II) nitrat çözeltisi damlattınız mı?   

21 Olayların kimyasal denklemlerini 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. AĢağıdaki çinko bileĢiklerinden hangisi suda çözünür? 

A) Zn(OH)2 ZnS  

B) Zn(NO3)2   

C) ZnCO3 

D) Zn(OH)2 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi çinkonun önemli komplekslerinden değildir? 

A) ZnC2O4 

B) ZnCl4-2 

C) Zn(CN)4-2 

D) Zn(C2O4)3-4 

3. Çinko tuzu çözeltileri hidrojen sülfürle ne renk çökelek verirler? 

A) Siyah   B) Sarı  C) YeĢil  D) 

Beyaz 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi çinko katyonunun nitel analizinde kullanılan ayıraçlardan biri 

değildir? 

A)NH4OH B)CaSO4 C)Co(NO3)2   D)HCl 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

5. Saf çinko seyreltik asitler ile …………………….açığa çıkarmaz. 
 

6. Çinko ya nitrik asit ……………………olarak etki eder. 
 

7. Çinko bileĢiklerinde ……… değerliklidir. Sulu çözeltileri renksizdir. 
 

8. Zn
+2

 tuzu çözeltisine ……………………….çözeltisi eklendiğinde peltemsi 

beyaz renkli Zn(OH)2 çökeleği oluĢur. 
 

9. Bir porselen içine alınan Zn(OH)2 üzerine  Co(NO3)2  çözeltisi damlatıldığında 

…………………………olarak bir renk oluĢur. 
 

10. Çinko tuzu çözeltisine sodyum karbonat çözeltisi eklendiğinde beyaz renkli 

………………………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 FAALĠYETĠ-8 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Grup 3 Katyonlarının toplu 

analizini yapabilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Grup 3 Katyonlarının periyodik cetveldeki yerlerini bularak ortak özelliklerini 

araĢtırınız. 

 

8. GRUP KATYONLARININ TOPLU 

ANALĠZĠ 

Bu grupta amonyum klorürle tamponlanmıĢ amonyum hidroksitli çözeltide hidrojen 

sülfürle çökelek veren Ni
+2

, Co
+2

, Mn
+2

, Fe
+3

, Zn
+2

, Al
+3

, Cr
+3

 katyonları analiz edilir. 

Çöktürücü ayıraç amonyum sülfürdür. Bu ayıraç hidrojen sülfürlü çözeltiye amonyum 

hidroksit eklenmesiyle hazırlanır. Çöktürücü sülfür iyonu amonyum sülfürün 

iyonlaĢmasından gelir. Bu grubun ayıracı nikel, kobalt, mangan, demir ve çinkoyu sülfürleri 

hâlinde çöktürür. Ortam bazik olduğundan krom ve alüminyum hidroksitleri hâlinde çöker. 

Bu gruptaki sülfürlerin çözünürlükleri ikinci gruptakilerden daha fazladır. Yüksek oranda 

sülfür deriĢimi, ancak ortamdaki hidrojen iyonunun azalmasıyla söz konusudur. Böyle bir 

ortamda alüminyum ve krom hidroksitlerinin çözünürlüğü sülfürlerinden daha az 

olduğundan hidroksitleri hâlinde çöker. 

 

Grup analizinde çökelek üzerine seyreltik HCl eklendiğinde nikel ve kobalt (II) sülfür 

çözünmez. Diğerleri çözünür. Süzüntüye sodyum hidroksit ve sodyum peroksit eklendiğinde 

demir ve mangan iyonları hidroksitler hâlinde çöker. Diğerleri çözeltide kalır. Süzüntüden 

alüminyum, krom ve çinko iyonları analiz edilir.  
 

8.1. Analizin Dayandığı Temeller 

Bu grup analizinde, sülfürlerin çöktürülmesi, hidroliz, ortak iyon etkisi, kompleks iyon 

oluĢumu, amfoterlik, redoks gibi analitik kimyanın birçok kuralında bol bol uygulaması 

bulunmaktadır.  

 

8.1.1. Sülfürlerin Çöktürülmesi 

Bu grup katyonlarının sülfürlerinin sudaki çözünürlükleri oldukça fazla olduğundan 

çöktürülmeleri için yüksek oranda sülfür iyonu deriĢimi gerekir. Bu yüksek oranda iyonlaĢan 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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amonyum veya sodyum sülfür kullanılmakla mümkün olabilir. Bu grup katyonların 

analizinde amonyum sülfürün doğrudan kullanılması yerine amonyum hidroksitin hidrojen 

sülfürle nötürleĢmesi sırasında oluĢan sülfürün kullanıldığı bir yol izlenmiĢtir. 

 

8.1.2. Hidroliz 

Grup analizinde alüminyum ve krom sülfürleri hâlinde değil hidroksitleri hâlinde 

çöker. Çözelti ortamındaki hidrojen iyonları veya hidroksil iyonları veya her ikisi birden 

azaltıldığında hidroliz söz konusu olmaktadır. Dengeyi sağlamak için ayrılan iyonun 

yönünde tepkime sonuna kadar sürer.  

 

Al2S3  +  6 H2O  → 2 Al(OH)3  +  3 H2S 

 

Tepkimede görüldüğü gibi hidroksil iyonları alüminyum hidroksit çökeleği hâlinde 

hidrojen iyonları ise hidrojen sülfür gazı hâlinde ayrılır. Dolayısıyla eğer alüminyum sülfür 

oluĢmuĢsa bile hidroliz olmaktadır. Bu nedenle bazik ortamdaki alüminyum hidroksit 

çökeleğine hidrojen sülfür gazı eklenmesi alüminyum sülfürün çökmesini sağlamaz. Benzer 

durum kromda da söz konusudur.  

 

8.1.3. Ortak Ġyon Etkisi 

Magnezyum hidroksitin çözünürlük çarpımı 3,5.10
-11

 dir. Bu değere grup analizi 

sırasında kolayca ulaĢılabilir. Magnezyumun bu grupta çökmesi istenmediğinden amonyum 

hidroksitli çözeltiye amonyum klorür eklenir. Bu durumda amonyum iyonları ortak iyon 

etkisiyle hidroksil iyonları deriĢimini öyle bir noktaya çektiğinden [Mg
+2

][OH
-1

] = 3,5.10
-11

 

değeri gerçekleĢmez. Ortak iyon etkisi benzer Ģekilde baryum kromatın ve çinko sülfürün 

çöktürülmesinde de görülür. Burada seyreltik asetik asitli çözeltilerin asitlikleri, ortama 

sodyum asetat eklenmesiyle düĢürülür. 

 

8.1.4. Anfoterlik 

Çinko, alüminyum ve krom hidroksitin amfoter özellik göstermesi, demir ve 

mangandan ayrılmasını sağlar.  

 

Çinko hidroksitin iyonlaĢması; 

 

Zn(OH)2    Zn
+2

  +  2 OH
-1 

              tepkimesi ile gösterilir.  

 

Ortama eklenen asit hidroksit iyonlarını nötürleĢtirir. Bu durumda dengeyi sağlamak 

için daha çok çinko hidroksit çözünür. Bu olay çinko hidroksitin tamamı çözününceye kadar 

devam eder. Çökeleğin üzerine sodyum hidroksit eklendiğinde bu kez hidroksil iyonları 

değil hidrojen iyonları bazın hidroksil iyonları tarafından nötürleĢtirildiğinden çözeltide 

çinkat iyonları kalır. Benzer Ģekilde alüminat ve kromat iyonları da aynı biçimde oluĢur.  
 

Zn(OH)2  +  2 OH
-1

  →  ZnO2
-1

  +  2 H2O 
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8.2. Grup Analizinde Kullanılan Katyon Numunesi Çözeltisinin 

Hazırlanması 

Grup analizi için numune hazırlarken son çözeltinin her mililitresinde her bir 

katyondan 10 mg bulunacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Bunun için uygulama faaliyetleri için 

hazırlanan her bir katyon çözeltisinden birer mililitre alınıp toplam hacim 10 mililitreye 

seyreltilmelidir. Örneğin grup katyonlarının üçünün bulunduğu numune, hazırlanan katyon 

numunesi stok çözeltilerden birer mililitre alınıp 7 mililitrede saf su eklenerek hazırlanır. 

 

 

8.3. Grup Analizinde Kullanılan Ayıraçlar 

Çözeltinin Adı DeriĢimi 

HCl 2 M 

HNO3 2 M 

NH4OH 2 M 

NaOH 2 M 

NH4Cl 4 M 

NH4Cl 0,1 M 

NH4Cl katı 

CH3COONa 4 M 

CH3COONa katı 

CH3COONH4 2 M 

CH3COOH 2 M 

Na2O2 katı 

H2O2 % 3’lük çözeltisi 

NaBiO3 katı 

KSCN 1 M 

BaCl2 0,5 M 

K4Fe(CN)6 1 M 

K3Fe(CN)6 1 M 

Dimetil glioksim %95’lik alkoldeki %1’lik çözeltisi 

Alfa-nitroso-beta-naftol %50’lik asetik asitteki doymuĢ çözeltisi 

Alüminon Sudaki %1’lik çözeltisi 

Eter  

Kral suyu 
3 hacim  deriĢik HCl, 1 hacim deriĢik 

HNO3 

H2S Doygun çözeltisi 

Na3Co(NO3)6  
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Tablo 8.1: Grup 3 Katyonlarının Ģematik analizi 

 
 

 

 

Çözelti: Ni
+2

, Co
+2

, Mn
+2

, Fe
+3

, Al
+3

, Cr
+3

, Zn
+2

 (
1
) 

Çökelek: NiS, CoS, MnS, MnO(OH)2, Fe2S3, 

Al(OH)3, Cr(OH)3, ZnS (
2
) 

Çözelti: grup  4 – 5  

Çökelek: NiS, CoS (
3
) Çözelti: Mn

+2
, Fe

+3
, Al

+3
, Cr

+3
, Zn

+2
 (

6
) 

Ni
+2

, Co
+2

 

Ni
+2

 (
4
) Co

+2
 (

5
) 

Çökelek: MnO(OH)2, 

Fe(OH)3 

Çözelti: AlO2
-1

, 

CrO4
-2

, ZnO2
-1

 (
9
) 

MnO(OH)2 (
7
) 

Fe(OH)3 (
8
) 

Çökelek: Al(OH)3 (
10

) Çözelti: CrO4
-2

, 

Zn(NH3)4
+2

 (
11

) 

Çökelek: BaCrO4 (
12

) Çözelti: Zn
+2

 (
13

) 

NH4Cl, NH4OH, H2S 

Sey.HCl 

NaOH, Na2O2 
Kral suyu 

HNO3, NH4Cl, NH4OH 

HAc, NaAc, BaCl2 
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8.4. Analizin YapılıĢı 

Bu grup katyonları amonyum klorürle tamponlanmıĢ amonyum hidroksitli ortamda 

H2S ile çöktürülür. Bu ortamda nikel, kobalt, demir, çinko ve mangan sülfürleri, alüminyum 

ve krom hidroksitleri hâlinde çöker. Manganın bir kısmı manganik asit hâlinde de çökebilir. 

Böyle bir çökelek üzerine seyreltik HCl eklendiğinde NiS ve CoS dıĢındakiler çözünür. 

Çözeltiye Na2O2 ve NaOH eklenmesiyle demir,  mangan Fe(OH)3 ve MnO(OH)2 Ģeklinde 

çökerken diğer katyonlar alüminat, kromat ve çinkat hâlinde çözeltiye geçer. Bu Ģekilde iki 

katyon diğerlerinden ayrılmıĢ olur. Son çözeltiye nitrik asit ve amonyum hidroksit 

eklendiğinde alüminyum, alüminyum hidroksit hâlinde çökerken diğerleri çözeltide kalır. 

Çinko ve krom iyonlarını içeren çözeltiye baryum iyonları eklendiğinde baryum kromat 

çökerek çinko iyonlarından ayrılır.  

 

(
1
) Çözeltide grup 3, 4 ve 5 katyonları bulunabilir. Ortam asitlidir. Toplam hacmi 2 – 3 

ml kalıncaya kadar çözelti buharlaĢtırılır. Üzerine 4 M NH4Cl çözeltisinden 8 – 10 damla 

eklenir. 2 M NH4OH çözeltisinden damla damla eklenerek ortam bazik yapılır. Ortam bazik 

olduktan sonra 1 ml deriĢik amonyak eklenerek demir, mangan, alüminyum ve krom 

hidroksitleri hâlinde çökerken diğer bulunması muhtemel nikel, çinko ve kobalt kompleksleri 

oluĢur.  

 

Çözelti kaynama noktasına kadar ısıtılıp içinden H2S gazı geçirilir. Amonyum 

hidroksitin bir kısmı hidrojen sülfün tarafından nötürleĢtirilirken ortama yeterli miktarda 

sülfür iyonu verir. Bu sülfür iyonu nikel, kobalt, demir, çinko ve manganın sülfürleri hâlinde 

çökmesini sağlar. Mangan sülfürün bir kısmı daha sonra bazik oksite dönüĢebilir. Çökelek 

sanrifüjlenir. Berrak sıvıda H2S ile kontrol denemesi yapılır. Eğer çökme tam değilse bir 

müddet daha H2S gazı geçirilir. Çözelti damlalıkla alınarak grup 4 ve 5 katyonlarının 

aranması için saklanır.  

 

(
2
) Alüminyum ve krom hidroksitin çözünürlüklerini azaltmak, sülfürlerin koloidal 

oluĢturmalarını önlemek için çökelek 0,1 M deriĢimdeki NH4Cl çözeltisiyle birkaç kez 

yıkanır.  

 

Çökelek üzerine 2 M HCl çözeltisinden 2 ml eklenir. Ġyice çalkalanır. Santrifüjlenir. 

Çözelti bir damlalıkla alınıp çökelekten ayrılır. 

 

(
3
) Nikel ve kobalt (II) sülfür içerdiği düĢünülen çökelek, bir porselen kapsül üzerine 

alınır. Üzerine 1 ml kral suyu eklenir. Çeker ocakta çözünme sağlanıncaya kadar ısıtılır. 

Kuruluğa kadar buharlaĢtırmamaya dikkat edilir. Soğutulur. Üzerine 1 ml 2 M HCl çözeltisi 

eklenip santrifüj tüpüne alınır. Santrifüjlenir. Artık madde, büyük bir olasılıkla kükürttür, 

atılır. Çözelti bir deney tüpüne alınır. Üzerine çökelek oluĢuncaya kadar damla damla 6 M 

NaOH çözeltisinden eklenir ve daha sonra 2 M CH3COOH çözeltisinden damla damla 

eklenmek kaydıyla çökeleğin çözülmesi sağlanır.  

 

(
4
) Çözeltiden bir deney tüpüne 1 ml alınır. Üzerine 2 M NH4OH çözeltisinden damla 

damla eklenerek ortam bazik yapılır. Dimetilglioksimin çözeltisinden 0,5 mL eklenir. Gül 

kırmızısı renkteki çökelek nikelin varlığını gösterir. 
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Resim 8.1: Nikelin dimeteilglioksim ile tanınması 

 

(
5
) Çözeltiden 1 ml deney tüpüne alınır. Üzerine 2 M HCl çözeltisinden 1 ml eklenir. 

Su banyosunda ısıtılır. Alfa nitroso beta naftol çözeltisinden 1 ml eklenir. Kırmızı renkli 

çökelek kobaltın varlığını gösterir. 

 

 
Resim 8.2: Kobaltın Alfa nitroso beta naftol ile tanınması 

 

(
6
) Çözelti Mn

+2
, Fe

+3
, Al

+3
, Cr

+3
, Zn

+2
 iyonlarını içerir. Bir porselen kapsüle alınır. 

Çeker ocakta birkaç mililitre kalıncaya kadar buharlaĢtırılarak HCl uzaklaĢtırılır. Üzerine 2 – 

3 ml saf su eklenerek seyreltilir. 2 M NaOH çözeltisinden damla damla eklenerek çözelti 

bazik yapılır. Bir spatülün ucuyla dikkatlice 1 g kadar Na2O2 eklenir. Su banyosunda ısıtılır. 

Kuvvetlice çalkalanır. 

 

Bu iĢlemle mangan MnO(OH)2, demir Fe(OH)3 hâlinde çökerken diğer üç katyon 

alüminat, kromat ve çinkata dönüĢerek çözeltide kalır. Santrifüjlenir. Çökelek ve çözelti 

ayrılır. Çözelti Al
+3

, Cr
+3

 ve Zn
+2

 aranması için saklanır. 

 

(
7
) Çökelek ikiye ayrılır. Birinci kısım bir deney tüpüne alınır. Üzerine 1 ml deriĢik 

HNO3 eklenir. KarıĢıma spatül ucuyla NaBiO3 eklenerek kuvvetlice çalkalanır. Su 

banyosunda ısıtılır. Pembe veya menekĢe bir rengin oluĢması permanganattan ileri gelir.  
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Resim 8.3: Manganın sodyum bizmutat ile tanınması 

 

(
8
) Çökeleğin ikinci kısmına 2 M HCl çözeltisi eklenerek çözünmesi sağlanır. 

Soğutulur. Üzerine 1 M K4Fe(CN)6 çözeltisinden birkaç damla eklendiğinde oluĢan koyu 

mavi renk ya da KSCN çözeltisi eklendiğinde oluĢan koyu kırmızı renk örnekteki demirin 

varlığını belirler.  

 
Resim 8.4:  Demirin potasyum rodanür ile tanınması 

 

(
9
) Al

+3
, Cr

+3
 ve Zn

+2
 iyonlarının aranması için saklanan çözelti Alüminat (AlO2

-1
), 

çinkat (ZnO2
-2

), kromat (CrO4
-2

) ve NaOH’in aĢırısını içerir. Çözelti üzerine 2 M HNO3 

çözeltisinden eklenerek nötrleĢtirilir. Böylelikle alüminatın, Al
+3

 çinkatın Zn
+2

 ve kromatın 

bikromata dönüĢmesi sağlanır. Bunun üzerine spatül ucuyla 0,5 g NH4Cl eklenir. 2 M 

NH4OH çözeltisinden ortam bazik oluncaya kadar eklenir. Böylece Al
+3

, Al(OH)3 hâlinde 

çöktürülürken bikromat iyonu kromata çinko iyonu çinko tetraamin [Zn(NH3)4
+2

] 

kompleksine dönüĢmüĢ olur. Santrifüjlenir. Çözelti alınır. 

 

(
10

) Çökelek üzerine 2 M HCl çözeltisinden damla damla eklenerek çözünmesi 

sağlanır. Üzerine 2 M CH3COONH4 çözeltisinden 1 ml eklenir. Daha sonra alüminonun 

sudaki %1’lik çözeltisinden birkaç damla ekleyip iyice çalkalanır. 2 M NH4OH çözeltisinden 

damla damla eklenerek ortam zayıf bazik yapılır. Parlak kırmızı renkteki çökelek 

alüminyumun varlığını gösterir.  
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Resim 8.5: Alüminyumun alüminon ile tanınması 

 

Alüminyumun varlığı, oluĢan alüminyum hidroksitin süzgeç kâğıdına alınıp üzerine 

kobalt (II) nitrat çözeltisinden damlatılıp süzgeç kâğıdının bek alevinde dikkatle ısıtılması 

sonucunda oluĢan ve Thenard mavisi olarak da tanımlanan renkten de anlaĢılabilir. 

 

(
11

) Çözeltide kromat ve çinko tetraamin iyonları bulunur. Çözeltinin sarı renkli olması 

kromun varlığını belirler. Çözeltiye 2 M CH3COOH çözeltisinden damla damla eklenerek 

ortam asidik yapılır. Bunun üzerine ıspartula ucuyla 0,5 g kadar CH3COONa eklenir. Su 

banyosunda ısıtılır. Sıcakken üzerine 0,5 M BaCl2 çözeltisinden birkaç damla eklenerek 

santrifüjlenir. Çözelti alınır. 

 

 
Resim 8.6: Kromun tanınması 

 

(
12

) Sarı renkteki çökelek baryum kromat olmalıdır. Üzerine 2 M HNO3 ten 1 ml 

eklenir. Su banyosunda ısıtılarak çözünmesi sağlanır. Çözeltiye 5 – 6 damla eter ve 5 – 6 

damla %3’lük H2O2 çözeltisi eklenir. Eter fazındaki mavi renk kromun varlığını belirler. 

 

(
13

) Çözeltide çinko, çinko asetat hâlindedir. Bu çözeltiden H2S gazı geçirilirse çinko 

sülfür beyaz ince tanecikler hâlinde çöker. Eğer çökelek siyah renkteyse eser miktarda kalan 

FeS, CoS, ve NiS çökmüĢ demektir. Üzerine az miktarda HCl eklenir. Sanrifüjlenir. 

Süzüntüye az miktarda Na2O2 eklenir. Tekrar santrifüjlenir. Fe(OH)3 çökeleği atılır. Süzüntü 

HNO3 ile nötürleĢtirilir. Az miktarda asetik asit ve sodyum asetat eklenir. H2S geçirilerek 

ZnS çöktürülür. 

 

Bu grubun analizinde farklı yöntemler de uygulanabilir. 
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Grup katyonları hidroksitleri veya sülfürleri hâlinde çöktürüldükten sonra çökelek 

üzerine seyreltik HCl yerine kral suyu eklenirse tamamı çözünür. Böylece yalnız üçüncü 

grup katyonlarını içiren bir çözelti elde edilir. Bu çözelti NaOH çözeltisiyle bazik yapılır. 

Katı Na2O2 eklenerek dört katyon MnO2, Fe(OH)3, Co(OH)2, Ni(OH)2  hâlinde çökerken 

diğer katyonlarAl(OH)4
-1

, CrO4
-2

 ve Zn(OH)4
-2

 hâlinde çözeltide kalırlar. Çözelti 3-A, 

çökelek 3-B grubu olarak analiz edilir. 

 

3-A grubu yani AlO2
-1

, ZnO2
-2

 ve CrO4
-2

 yukarıda verilen Ģema ve çalıĢma yoluyla 

analiz edilir. 

3-B grubunu içeren çökelek deriĢik HCl de çözülür. Çözelti dörde ayrılır. Birincisine 

NaBiO3 eklendiğinde mangan (II) permanganata yükseltgeneceğinden mor renk manganı,  

ikincisine amonyum veya potasyum tiyosiyanat çözeltisi eklendiğinde demir (III) , 

Fe(SCN)6
-3

 kompleksini oluĢturacağından koyu kırmızı renk demir(III)’ü üçüncüye eğer 

demir bulunmamıĢsa önce bir miktar NaF eklenip çalkalanır. Daha sonra alkollü amonyum 

tiyosiyanat çözeltisi tüpün yanından yavaĢça eklenir. Ġki sıvının birleĢtiği yerde oluĢan  

mavi–yeĢil renk kobaltı, dördüncüye eğer çözeltide demir(III) bulunmuĢsa önce NaF ile 

çalkalanıp dimetilglioksim çözeltisi eklendiğinde gül kırmızısı renkteki çökelek nikeli 

belirler. 

                   
 

 

                
Resim 8.7: Farklı katyonların renkleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

Grup 3 Katyonlarının toplu analizini yapınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Katı sodyum peroksit, sodyum bizmutat, katı 

amonyum klorür. 2 M amonyum hidroksit çözeltisi, 4 M amonyum klorür çözeltisi, Dimetil 

glioksim çözeltisi, Hidrojen sülfürlü su,  2 M hidroklorik asit çözeltisi, 2 M sodyum hidroksit 

çözeltisi, Alfa nitrozo beta naftol çözeltisi, hidrojen peroksit çözeltisi, potasyum ferro 

siyanür çözeltisi, otasyum sülfo siyanür çözeltisi, bek, su banyosu 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Grup 3 Katyonlarının Toplu analizinde 

kullanılan ayıraç ve çözeltileri deney 

föyüne göre hazırlayınız. 

 ÇalıĢma sırasında kullanacağınız amonyum 

klorür, sodyum hidroksit, kobalt nitrat, 

baryum klorür, potasyum ferri siyanür, 

potasyum ferro siyanür, potasyum 

tiyosiyanat, amonyum asetat, sodyum 

asetat,  balon joje, ıspartula saf su, piset ve 

teraziyi öğretmeninizi bilgilendirerek temin 

ediniz. 

 Çözelti hesabını mutlaka öğretmeninizle 

kontrol ediniz. 

 Hesaplanan tartımı kuralına uygun yapınız. 

 Çeker ocakta çalıĢınız. 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Ġçinde 3, 4 ve 5 Grup Katyonları 

bulunan numuneden alınız. 
 

 2 – 3 ml kalıncaya kadar 

buharlaĢtırınız. 
 

 4 M NH4Cl çözeltisinden ekleyiniz.  8 – 10 damla ekleyiniz. 

 2 M NH4OH çözeltisinden ekleyiniz.  

 Su banyosunda ısıtınız.  Kaynama noktasına kadar ısıtınız. 

 1 ml H2S’lü su ekleyiniz. 
 Çökmenin tamamlandığını test etmeyi 

unutmayınız. 

 OluĢan çözeltiyi santrifüjleyiniz.  

 Kontrol denemesi yapınız.  

 Çökelek ve çözeltiyi ayırınız. 

 Damlalık kullanınınız. 

 Çözeltiyi Grup 4 ve Grup 5 Katyonlarını 

aramak için saklayınız. 

 1 – 5 grup analizi yapılmıyorsa buraya 

kadar olan iĢlemleri yapmayınız. 

 Grup 3 Katyonları bulunan numuneden 

2 – 3 ml alınız. 
 

 NaOH çözeltisi ekleyiniz.  

 Katı Na2O2 ekleyiniz.  

 Sanrifüjleyiniz.  

 Çökelek ve çözeltiye ayırınız. 
 Çözeltiyi atmayınız ve Al

+3
, Cr

+3
, Zn

+2
 

analizleri için saklayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çökelek üzerine deriĢik HCl ekleyiniz 

çözeltiyi dört deney tüpüne ayırınız. 
 

 Birinci tüpe 1 ml deriĢik nitrik asit 

koyup yarım spatül kadar minyum 

ekleyiniz. 

 

 Su banyosunda ısıtınız.  OluĢan renge dikkat ediniz. 

 Ġkinci tüpe 2-3 damla KSCN çözeltisi 

ekleyiniz. 
 OluĢan renge dikkat ediniz. 

 Üçüncü tüpe yarım spatül kadar katı 

NaF, 3-4 damla amonyum tiyosiyanat 

çözeltisi, 1 ml amil alkol ve eter 

karıĢımı ekleyiniz. 

 Demir yoksa katı NaF eklemeyiniz. 

 Fazdaki renge dikkat ediniz. 

 Dördüncü tüpe yarım spatül kadar 

NaF, 1 ml amonyum hidroksit, bir iki 

damla dimetilglioksim çözeltisi 

ekleyiniz. 

 Demir yoksa katı NaF eklemeyiniz. 

 OluĢan çökeleğin rengine dikkat ediniz. 

 Al
+3

, Cr
+3

, Zn
+2

 analizleri için 

sakladığınız çözeltiye 1 ml 2 M HNO3 

çözeltisinden ekleyiniz. 

 

 KarıĢımın üzerine ıspartula ucuyla katı 

NH4Cl ekleyiniz. 
 

 2 M NH4OH çözeltisinden ortam 

bazik oluncaya kadar ekleyiniz. 

 Turnusol kâğıdından yararlanınız. 

 AĢırı çözelti eklemeyiniz. 

 Santrifüjleyerek süzüntü ve çökeleği 

birbirinden ayırınız. 

 Süzüntüyü Cr
+3

 ve Zn
+2

 katyonları analizi 

için saklamayı unutmayınız. 

 Çökeleği süzgeç kâğıdına alınız.  

 Süzgeç kâğıdına 2-3 damla Co(NO3)2 

çözeltisi damlatarak süzgeç kâğıdını 

ısıtınız. 

 Süzgeç kâğıdında oluĢan renge dikkat 

ediniz. 

 Cr
+3

 ve Zn
+2

 katyonları analizi için 

sakladığınız süzüntüye 2 M 

CH3COOH, ıspartula ucuyla 

CH3COONa ekleyiniz. 

 Çözeltinin rengine dikkat ediniz. 

 Su banyosunda ısıtınız.  

 Çözelti sıcakken BaCl2 çözeltisi 

ekleyiniz. 
 

 OluĢan çökeleği santrifüjleyerek 

süzüntüden ayırınız. 

 Süzüntüyü Zn
+2

 katyon analizi için 

saklamayı unutmayınız. 

 Çökelek üzerine 2 M HNO3 ekleyiniz.  

 Su banyosunda ısıtınız.  Çökeleğin çözünmesini sağlayınız. 

 Çözeltiye 5 – 6 damla eter, 5 – 6 damla      

% 3’lük H2O2 ekleyiniz. 
 Organik fazdaki renge dikkat ediniz. 

 Zn
+2

 katyon analizi için sakladığınız. 

süzüntüye 1 ml H2S’lü su ekleyiniz. 
 Çökeleğin rengine dikkat ediniz. 
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 Sonucu rapor ediniz. 

 

 Raporunuzda bulduğunuz katyonlarla ilgili 

kullandığınız ayıracı, gözleminizi ve 

düĢüncelerinizi belirtiniz. 
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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 Analizde kullanacağınız çözeltileri hazırladınız mı?   

2 Örnek numune çözeltisinden aldınız mı?   

3 
Su banyosunda 2 – 3 ml çözelti kalıncaya kadar buharlaĢtırdınız 

mı? 

  

4 Bu çözeltiye amonyum klorür çözeltisi eklediniz mi?   

5 Çözeltiye amonyum hidroksit eklediniz mi?   

6 Su banyosunda ısıttınız mı?   

7 Hidrojen sülfürlü su eklediniz mi?   

8 Santrifüjlediniz mi?   

9 Kontrol denemesi yaptınız mı?   

10 Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

11 4 – 5 analizi için çözeltiyi sakladınız mı?   

12 Yalnız Grup 3 Katyonlarının bulunduğu numuneden aldınız mı?   

13 Sodyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

14 ıspartula ucuyla sodyum peroksit eklediniz mi?   

15 Çökeleği santrifüjlediniz mi?   

16 Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

17 
Çözeltiyi, alüminyum, krom ve çinko iyonlarını aramak için 

sakladınız mı? 

  

18 Çökelek üzerine hidroklorik asit eklediniz mi?   

19 
Hidroklorik asit ekleyerek elde ettiğiniz çözeltiyi dörde 

ayırdınız mı? 

  

20 Birinci çözeltiyi asitlendirip alüminyum eklediniz mi?   

21 Bu çözeltiyi su banyosunda ısıttınız mı?   

22 
Ġkinci çözeltiye potasyum tiyosiyanür çözeltisinden eklediniz 

mi? 

  

23 

Üçüncü çözeltiye bir miktar sodyum florür ekleyip amonyum 

tiyosiyanür, amil alkol ve eter karıĢımı ekleyip organik fazdaki 

renge dikkat ettiniz mi? 

  

24 

Dördüncü çözeltiye bir miktar sodyum florür, amonyum 

hidroksit ve dimetil glioksim çözeltisi ekleyerek oluĢan 

çökeleğin rengine dikkat ettiniz mi? 

  

25 
Alüminyum krom ve çinko iyonlarını aramak için sakladığınız 

çözeltiyi nitrik asitle asitlendirdiniz mi? 

  

26 Bu çözeltiye ıspartula ucuyla amonyum klorür eklediniz mi?   

27 Aynı çözeltiye amonyum hidroksit çözeltisi eklediniz mi?   

28 Elde ettiğiniz çökeleği santrifüjlediniz mi?   

29 Çözeltiyi krom ve çinko iyonlarını aramak için sakladınız mı?   
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30 Çökeleği süzgeç kâğıdına aldınız mı?   

31 Süzgeç kâğıdına kobalt (II) nitrat damlattınız mı?   

32 Kobalt nitrat damlattığınız süzgeç kâğıdını ısıttınız mı?   

33 
Krom ve çinko iyonlarını aramak için sakladığınız çözeltiye 

ıspartula ucuyla sodyum asetat eklediniz mi? 

  

34 Su banyosunda ısıttınız mı?   

35 
Su banyosunda ısıttığınız çözeltiye baryum klorür çözeltisi 

eklediniz mi? 

  

36 Çökelek ve çözeltiyi birbirinden ayırdınız mı?   

37 Çözeltiyi çinko iyonlarını aramak için sakladınız mı?   

38 Elde ettiğiniz çökeleğe nitrit asit eklediniz mi?   

39 Su banyosunda ısıttınız mı?   

40 
Elde ettiğiniz çözeltiye eter ve hidrojen peroksit ekleyip 

organik fazdaki renge dikkat ettiniz mi? 

  

41 
Çinko iyonlarını aramak için sakladığınız çözeltiye hidrojen 

sülfürlü su eklediniz mi? 

  

42 Sonucu rapor 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. Grup 3 Katyonlarının belirteci nedir? 

A) Amonyum hidroksit 

B) Asetik asit 

C) Amonyum sülfür 

D) Hidroklorik asit 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi ferromanyetiktir? 

A) Nikel 

B) Mangan 

C) Çinko 

D) Demir 
 

3. AĢağıdaki çökeleklerden hangisi amfoter özellik gösterir? 

A) Co(OH)2 

B) Zn(OH)2 

C) Fe(OH)3 

D) Ni(OH)2 
 

4. Mangan (II) iyonları amonyum persülfatla mangan (VII) ye yükseltgenirken ortamda 

hangi katyon bulunmalıdır? 

A) Nikel 

B) Kobalt 

C) Demir 

D) GümüĢ 
 

5. I. NiS                             II. CoS                           III. ZnS  

Yukarıdakidaki çökeleklerden hangisi veya hangileri seyreltik HCl çözeltisinde 

çözünmez 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) Yalnız III 
 

6. AĢağıdaki hidroksitlerden hangisi amonyum hidroksitin aĢırısında çözünmez? 

A) Al(OH)3 

B) Ni(OH)2 

C) Zn(OH)2 

D) Fe(OH)3 
 

7. Amonyum sülfürle aĢağıdaki katyonlardan hangisi hidroksiti hâlinde çöker? 

A) Al 

B) Ni 

C) Zn 

D) Fe 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

8. Nikel asitli ortamlarda hidrojen sülfür ile …………………oluĢturmaz. 

 

9. Nikele potasyum ferrosiyanür eklendiğinde yeĢil sarı renkli 

………………………...çöker. 

 

10. Kobalt çözeltisine alkali karbonat çözeltisi eklendiğinde kırmızı renkli 

……………………..çökeleği 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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Grup 3 Katyonlarından hangisi grup belirteciyle beyaz renkli çökelek oluĢturur? 

A) Nikel B) Krom  C) Mangan  D) Çinko 

 

2. Amonyum sülfürle aĢağıdaki katyonlardan hangisi hidroksiti hâlinde çöker? 

A) Cr  B) Ni  C) Zn   D) Mn 

 

3. Grup 3 Katyonlarından hangisi grup belirteciyle pembe renkli çökelek oluĢturur? 

A) Nikel                                             B) Krom 

C) Mangan                                         D) Çinko 

 

4. Çinkonun amonyum cıva (II) tiyosiyanatla belirlenmesinde aĢağidaki katyonların 

hangisinin ortamda olması deneyi bozmaz? 

A) Fe
+3  

B) Cr
+3  

C) Ni
+2   

D) Co
+2 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi manyetik özellik gösterir? 

A) Co  B) Al  C) Zn  D) Mn 

 

6. Mangan(II)’yi mangan (VII)’ye aĢağıdakilerden hangisi yükseltger? 

A) Sodyum hidroksit  B) Sodyum bizmutat 

C) Disodyum hidrojen fosfat  D) Sodyum karbonat 

 

7. Asetik asitte çözünen çökelek hangisidir? 

A) ZnS B) CoS  C) NiS   D) MnS 

 

8. Demir (III) iyonlarının bulunduğu bir ortamda Co
+2

 iyonunun dimetil glioksimle 

belirlenmesinden önce ortama aĢağıdakilerden hangisi eklenmelidir? 

A) Disodyum hidrojen fosfat  B) Sodyum bizmutat 

C) Sodyum florür   D) Sodyum karbonat 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

9. Nikel tuzunun nitrik asit ile asitlendirilip üzerine 

………………………………çözeltisi eklendiğinde açık yeĢil renk çökeleği oluĢur. 

 

10. Mangan tuzuna potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklendiğinde 

……………………..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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 GümüĢ 

6 
DeriĢik 

asitlerde 

7 +2 

8 YeĢil 

9 
Nikel 

hidroksit 

10 Tuz 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 C 

5 Manyetik 

6 DeriĢik 

7 Korozyona 

8 Bazik tuz 

9 
Kobalt 

hidroksit 

10 
Amonyum 

hidroksit 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 D 

6 Oksitler 

7 Hidrojen 

8 Etki 

9 Renksiz 

10 Mangan(II)oksit 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 Hidrojen 

7 
Kükürt 

dioksit 

8 
Ġndirgenme 

Yükseltgenme 

9 
Demir(II) 

hidroksit 

10 Koyu mavi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 Hidrojen 

6 
Alüminyum 

hidroksit 

7 Beyaz 

8 Mavisi 

9 Amonyak 

10 
Sodyum 

karbonat 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 D 

5 Seyreltik 

6 Ġndirgen 

7 Sülfürik 

8 
Seyreltik ve 

DeriĢik 

9 +2, +3 VE +6 

10 Cr(OH)3 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 Hidrojen 

6 Yükseltgen 

7 +2 

8 Alkali baz 

9 
Rimman 

yeĢili 

10 
Çinko 

karbonat 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 C 

6 D 

7 A 

8 Çökelek 

9 
Nikel ferro 

siyanür 

10 Bazik 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 A 

6 B 

7 D 

8 C 

9 
Amonyum 

molibdan 

10 Kahve rengi 
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