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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0327 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  
Potansiyometre 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, sularda pH tayini, sabunlarda klor tayini ve 
ürede pH tayini yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL Polarimetre modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Potansiyometre ile analiz yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, standardına 
uygun potansiyometre ile analiz yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Sularda pH tayini yapabileceksiniz. 
2. Sabunlarda klor tayini yapabileceksiniz. 

3. Ürede pH tayini yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
 Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 
kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: 
Atölyede, teknoloji sınıfı, internet, ilk yardım malzemeleri, 
sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, koruyucu 
malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, pH metre, 
beher, termometre, laboratuvar ortamı , potansiyometre, 
kalomel elektrot, gümüş-gümüş klorür elektrot, köprü, 
beher, manyetik karıştırıcı, büret, pH metre, hassas tartı, 
tampon çözelti.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 
seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme 
vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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 GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci,  
 
Potansiyometrik analizlerden günlük hayatımızın birçok alanında faydalanmaktayız. 

Örneğin sanayide, birçok tüketim malzemesinin pH’ının ölçülmesinde, klinik 
laboratuvarlarda kan ve idrar analizlerinde, fizylojik araştırmalarda, çevre kirliliği 
araştırmalarında potansiyometrik yöntemler kullanılmaktadır. 

 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, elektrometrik analiz çeşitlerinden 

potansiyometrik analizleri yapacak, sonuçları değerlendirebileceksiniz. 
 

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda alanınızda nitelikli bir teknik eleman olarak 
özel ve kamuda çalışabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sularda pH tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 
 

 Çevrenizde içme suyu üretim tesisleri veya varsa araştırma laboratuvarlarına 

giderek pH tayinini nasıl yaptıklarını gözlemleyiniz. 

 Potansiyometrik analizlerden hangi alanlarda yararlanılmaktadır? Araştırınız. 

 Sularda pH tayininde kullanılan araç- gereç ve kimyasalları araştırınız. 

 

 

Resim 1.1: Robotic titrosampler (Robotik titratör) 

 

1. SULARDA PH TAYİNİ 
 
Dünya nüfusunun hızla arttığı göz önünde tutulursa insanoğlunun yiyecek 

kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanması ve yeni besin kaynakları yaratma sorunları ile 
karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle araştırmalar yüzey sularında ve özellikle denizlerde, iç 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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sularda yoğunlaşmıştır. Su ürünleri açısından yetiştiricilikte su kalitesinin iyi bilinmesi 
gerekir. Gerek deniz, gerekse göl ve akarsu balıkçılığında suyun amacımıza uygun olup 
olmadığı, kirlilik durumunun iyi bir şekilde analiz edilmesiyle mümkündür. 

 
Doğada kimya bakımından saf bir suya rastlamak olanaksızdır. Yeryüzünün üst 

tabakası sürekli hava ile temas ettiğinden havayı içerir. Yeryüzünde ve ona yakın tabakalarda 
çeşitli ayrışma olayları olur. Buralarda hayvan ve bitki kalıntıları, mikroorganizmaların 
yardımıyla daha basit parçalara ayrışır. Bol oksijen yanında çürüme olayı hemen hemen 
kokusuz gerçekleşir. Burada CO2, kükürtten H2SO4, azottan HNO2 ve HNO3 oluşur. Bu 
olaya da “mineralizasyon” denir. 

 
pH, bir çözeltideki H

+
 iyonu konsantrasyonunun (–) logaritmasıdır. pH = - log [H

+
], 

Çözelti pH=7 ise nötr, pH < 7 ise asidik, pH > 7 ise baziktir. 
 
Sularda pH tayini örnek alınır alınmaz derhal ve eğer mümkün ise örneğin alındığı 

yerde yapılmalıdır. Eğer su örneği laboratuvara bir şişe içerisinde getirilmiş ise şişe açılır 
açılmaz ilk yapılacak tayin pH olmalıdır. Aksi hâlde örnek laboratuvar havasından 
etkilenecek ve gerçek pH değeri değişebilecektir. 

 
Suların pH değeri en kolay olarak pH metre ile ölçülebilir. Bu alet temel olarak bir 

voltmetredir ve bir referans elektrot yardımı ile hidrojen elektrodunun (veya cam elektrodun) 
potansiyelini ölçme temeline dayanır. 

 

 

Resim 1.2: Titroprosesör ile potansiyometrik ve titrimetrik analizler  

 

1.1. Potansiyometrik Yöntemler  
 
Potansiyometrik yöntemler, elektrokimyasal hücrelerin potansiyellerini, çekilen akım 

sıfıra yakınken ölçme esasına dayanır. Potansiyometrik teknikler, uzun bir süredir, 
titrasyonların dönüm noktalarını belirlemede kullanılmaktadır. Daha yeni bazı yöntemlerde, 
iyon-seçici membran elektrotların potansiyellerinden iyon derişimleri doğrudan 
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ölçülmektedir. Bu elektrotlar, yabancı türlerden fazla etkilenmediği için pek çok önemli 
anyon ve katyonların tayininde büyük kolaylıklar sağlarlar. 

 
Laboratuvarlarda günlük potansiyometrik ölçüm sayısı oldukça fazladır. Birçok 

tüketim maddesinin pH’ının ölçülmesinde; klinik laboratuvarlarda hastalıkların seyrini takip 
için önemli bir gösterge olan kan gazları derişiminin ölçülmesinde, sanayi ve şehir atık 
sularında pH ve kirlilik derişimleri tayininde ve deniz suyundaki karbon dioksit ve diğer 
değişkenlerin sık sık tayin edilmesinde potansiyometrik yöntemler kullanılmaktadır. Ayrıca, 
Ka, Kb ve Kçç gibi termodinamik denge sabitlerinin tayin edilmesi gibi yapılan temel 
araştırmalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 
Potansiyometrik yöntemler için gerekli araç-gereçler basit ve ucuzdur. Referans 

elektrot, indikatör elektrot ve potansiyel ölçme sistemi (potansiyometre) bu gereçlerin 
başlıcalarıdır.  

 
Bir elektrotun potansiyeli içine daldırıldığı çözeltide bulunan, iyon veya iyonların 

aktivitelerine bağlıdır. Bu iyon veya iyonlar elektrot elementinin tuzlarından gelebileceği 
gibi elektrot elementiyle ilgisi olmayan başka bir elementin tuzlarından da gelebilir. 
Potansiyometri bu temel üzerine kurulmuştur. 

 
 Potansiyometrik metotlarla yapılan tayinler genellikle iki gruba ayrılır. 
 

 Direkt potansiyometrik tayinler 

 Potansiyometrik titrasyonlar 

 

1.1.1.Direkt Potansiyometrik Tayinler 

 
Potansiyometri, indikatör elektrot (örneğin cam elektrot) ile uygun bir referans 

elektrottan (örneğin hidrojen veya Ag/AgCl elektrodu) oluşan elektrokimyasal hücreden 
akım geçmezken (yüksek direnç varlığında) potansiyel ölçümüne dayanarak çözeltideki 
elektrokimyasal değişim hakkında bilgi verir. 

 
Doğrudan potansiyometrik ölçümler, çeşitli anyon ve katyonların aktivitelerinin tayini 

için hızlı ve uygun bir yol sağlar. Teknik, analit çözeltisine daldırılmış indikatör elektrot 
içeren bir hücrede gelişen potansiyel ile bu hücrenin indikatör elektrodu bilinen bir veya 
daha fazla standart çözeltiye daldırıldığı zaman gelişen potansiyellerin karşılaştırılmasına 
dayanır. Elektrot sadece analite duyarlı ise ön bir ayırma işlemine gerek kalmaz. Direkt 
potansiyometrik ölçümler, analitik verilerin devamlı ve otomatik olarak kaydedilmesini 
gerektiren uygulamalarda kolayca kullanılabilir.  

 

1.1.2. Potansiyometrik Titrasyonlar 
 
Titrant hacminin fonksiyonu olarak uygun bir indikatör elektrodun potansiyelini 

ölçme olayına potansiyometrik titrasyon denir. Potansiyometrik titrasyon ile elde edilen 
bilgi direkt potansiyometrik ölçümler ile elde edilenle aynı değildir. Örneğin 0,1 M 
hidroklorik asit ve asetik asit çözeltilerinin hidrojen iyonları derişimi doğrudan ölçülürse 
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birbirinden oldukça farklı sonuçlar bulunur. Çünkü asetik asit kısmen iyonlaşır. Aksine her 
iki asidin potansiyometrik titrasyonunda aynı miktarda standart baz kullanılır. Çünkü her iki 
asitteki titre edilebilir protonların sayısı aynıdır.  

 
Potansiyometrik titrasyonlar, kimyasal indikatörlerin kullanıldığı titrasyonlardan elde 

edilen verilerden daha makul sonuçlar verirler ve özellikle renkli veya bulanık çözeltilere de 
uygulanabilirler. Ayrıca potansiyometrik titrasyonlarla numune çözeltisinde var olduğu 
bilinmeyen türler de gözlenebilir. Böyle titrasyonlar kolayca otomatik hâle getirilebilirler. 

 
Potansiyometrik titrasyon, reaktifin her ilavesinden sonra potansiyel veya pH 

ölçülmesi üzerine kurulan bir yöntemdir. 

 

Şekil 1.1: Potansiyometrik titrasyon için bir düzenek  

 
 Çalışma ortamına bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Tamamen sulu bir 

ortamda çalışılacak ise her reaktif ilavesinden sonra pH veya oluşturulan bir pilin potansiyeli 
ölçülmektedir. Çalışma ortamının su içermediği veya çok az su içerdiği durumlarda ise 
sadece potansiyel farkın ölçülmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü susuz ortamlarda, özellikle 
alkali bölgede pH ölçümleri hatalı sonuç vermektedir. 

 
Potansiyometrik titrasyonlarda prensip olarak mekanik bir karıştırıcı ile iyice 

karıştırılan çözeltiye reaktif, dönüm noktasından önce fazla fazla ilave edilir ve dönüm 
noktasına doğru reaktif ilavesi azaltılır. Dönüm noktasına yaklaşıldığı, her reaktif 
ilavesinden sonra ölçülen potansiyel veya pH'daki değişme miktarından anlaşılabilir. 

 
Dönüm noktasını kesin olarak bulabilmek için titrasyona dönüm noktasının ötesinde 

de bir süre devam edilmelidir. Reaktif özellikle dönüm noktası yakınında azar azar ilave 
edilir ve ölçümler bir kaç defa tekrarlanmalıdır. Reaktifin her ilavesinden sonra ölçülen 
potansiyel farkları veya pH değerleri ilave edilen reaktifin mL değerlerine karşı grafiği 
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çizilirse “S” şeklinde bir titrasyon eğrisi elde edilir. Bu grafikten de analiz edilen maddenin 
pKa veya pKb değeri belirlenir. 

 

Grafik 1.1 : Potansiyometrik titrasyonlarda sigmoid eğrileri 

 

 

Resim 1.3 : Klasik titrasyonların yanında iyon seçici ya da pH elektrodlarıyla ölçülebilen her 

numunenin titre edilmesine uygun hızlı/potansiyometrik titratör  

 

1.2. Potansiyometre 
 

Potansiyometrik ölçüm esaslarına göre çalışan bir cihaz, ölçümün yapıldığı galvanik 
hücreden hiç elektrik çekmemelidir. Bunun bir nedeni böyle bir akımın potansiyel 
değişmesine neden olmasıdır. Daha da önemlisi hücre potansiyellerinin IR düşmesi ve 
polarizasyon etkileri nedeniyle oluşan akıma bağımlı olmasıdır. IR düşmesinin etkisi, direnci 
100 MΏ ve daha fazla olan özel iyon elektrotlarında oldukça önemlidir. Bu nedenle akım  
10

-12
 A veya daha düşük değerlerde olacak şekilde sınırlandırılmalıdır, bu sınırlandırma 

potansiyel ölçme aletinin iç direncinin 10
11

 Ω veya daha yüksek olmasıyla sağlanabilir. 
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 Poatansiyometrik voltaj ölçümünde iki tip cihaz kullanılır: 

 Potansiyometre  

 Elektronik voltmetre  
 
(Her iki cihaz da (iç dirençleri yeteri kadar yüksek olmak koşuluyla), cam ve diğer 

membran elektrotlarla bir araya getirilerek pH metre olarak, özel iyon elektrotları ile bir 
araya getirilerek de "iyonmetre" olarak kullanılabilirler.) 
 

Potansiyometre , potansiyel ölçümünde kullanılan klasik bir cihazdır. Johann 
Christian Poggendorff (1796-1877) tarafından 1841 yılında icat edilmiş ve standart bir 
laboratuvar ölçüm tekniği hâline gelmiştir. 
 

 

Resim 1. 4 : Kohlrausch tarafından yapılan Tip K potansiyometre (1922 Leeds and Northrup 

katoloğu) 

              

 

Resim 1.5 : Digital potansiyometre örnekleri 
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Resim 1.6 : Yüksek voltaj potansiyostat/galvanostat          Resim 1.7 : Yüksek güç 

potansiyostat/galvanostat 

 
Potansiyometreler, membran elektrotların bulunduğu ölçümlerde iyi sonuçlar vermez. 

Böyle durumlarda düşük dirençli galvanometre, yüksek-giriş dirençli bir akım dedektörü ile 
değiştirilir. Geçmişte bu amaçla vakum tüplü elektrometreler kullanılmıştır.  

 
Laboratuvarlarda potansiyometrik pH metreler yerine, çok daha hızlı ve doğrudan-

okumalı elektronik voltmetreler veya pH metreler kullanılmaktadır. 
 
Doğrudan okumalı çok sayıda ticari pH metre vardır. Bunlar çoğunlukla, gerekli 

yüksek iç direncin bir voltaj izleyicisi veya bir alan etki tranzistörü ile sağlandığı kuru 
sistemlerdir. Şekil 1'de görüldüğü gibi devre oldukça basittir. 
 

 

Şekil 1.3 : Doğrudan okumalı bir pH metrenin basitleştirilmiş devre diyagramı  
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Ticari bir pH metrenin okunması digital olabilir veya 0-14 pH'ı kapsayacak şekilde 5-
10 inc. skala üzerinde bir gösterge ile izlenebilir. Son yapılan pH metrelerde skala 
genişletme olanağı da bulunmaktadır. Genelde  pH 0.02-0.03 birim duyarlıkla okunabilir. 

 

1.2.1. Elektrotlar 
 

Elektroanalitik çalışmalarda bir hücre potansiyelinin iki yarı-hücre veya elektrot 
potansiyellerinden oluştuğu kabul edilir. Bunlardan biri katot diğeri anotun elektrot 
potansiyelleridir. 
 

EHücre = EKatot  - EAnot 

 
Tek tek yarı-hücre potansiyellerinin mutlak değerleri laboratuvarda tayin edilemez. 

Yani sadece hücre potansiyelleri deneysel olarak elde edilebilir. Şekil 1’de potansiyometrik 
analizler için kullanılabilecek tipik bir hücreyi gösterir. Bu hücre şematik olarak şu şekilde 
gösterilebilir.  

 
Referans elektrot / tuz köprüsü / analit çözeltisi / indikatör elektrot 
 
            Eref      Eind 

 

Şekil 1.4 : Potansiyometrik tayinler için bir hücre 

 

1.2.1.1 Referans Elektrotlar 
 
Referans elektrotlara standart elektrotlar da denir. Elektrot potansiyeli tam olarak 

bilinen bir yarı-hücredir ve potansiyeli, üzerinde çalışılan çözeltide bulunan iyonların 
derişiminden bağımsızdır. Yalnız sıcaklıkla bir miktar değişir. 
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Referans elektrotlar yardımıyla elektrot hâline getirilebilen çözeltilerde bulunan 

iyonların aktiviteleri veya konsantrasyonları tayin edilir. Bunlardan birkaç tanesi aşağıda 
verilmiştir. 

 
İdeal bir referans elektrot, tam olarak bilinen, sabit ve analit çözeltisinin bileşiminden 

hiç etkilenmeyen bir potansiyele sahiptir. Ayrıca bir referans elektrotun hazırlanması kolay 
olmalıdır ve küçük akımlar geçerken sabit bir potansiyel oluşturmalıdır. Referans 
elektrotlardan bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir. 

 
 Standart hidrojen elektrodu (SHE) 
 Gümüş /gümüş klorür elektrodu  (Ag / AgCl) 
 Kalomel elektrot  

 

 Standart hidrojen elektrodu (SHE) 
 
Bir platin metal parçasının 1 atm basınç altında hidrojen gazı ile doyurulmuş sulu 

çözeltinin içine daldırılması ile oluşur. Referans hidrojen elektrodunun potansiyeli her 
sıcaklıkta sıfır kabul edilir. 

 
Pt, H2 (p atm)  /  H

+
 (x M)  şeklinde yazılır.  

 
2 H + 2 e ↔ H2(g)  

 

Şekil 1.5 : Standart hidrojen elektrot 

 

 Gümüş /gümüş klorür elektrodu  (Ag / AgCl) 
 

Ucu AgCl ile kaplanmış gümüş telin 1 M AgCl (KCl ile doyurulmuş) çözeltisi içine 
daldırılmasıyla oluşur.  
 

AgCl + e ↔ Ag(k)  +  Cl
- 
 reaksiyonuna dayanır.  
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Şekil 1.6 : Ag / AgCl elektrot 

 Kalomel elektrot  
 

Kalomel (Hg2Cl2) ve cıvadan (Hg) oluşturulan bir karışımın, metalik cıva ve potasyum 
klorür (KCl) çözeltisine daldırılması ile oluşur. 
 

 Hg2Cl2 + 2 e ↔ 2 Hg(s) + 2Cl
-
    reaksiyonuna dayanır. 

 

 

Şekil 1.7: Kalomel kristal (Hg2Cl2 ) yapısı  
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Şekil 1.8: Hemen hemen her laboratuvarda kolayca bulunabilecek madde ve malzemelerden 

hazırlanabilen doygun kalomel elektrot 

 

Şekil 1.9: Tipik bir ticari doygun kalomel elektrot 

 

Bu elektrotlardan en çok kullanılanı doymuş kalomel elektrottur (doymuşluk 
potasyum klorürcedir). Sıcaklıkla potansiyeli çok değişmesine rağmen akım alınmalarına 
karşı çok dayanıklıdır. 
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1.2.1.2. İndikatör Elektrotlar 
 

İndikatör elektrot, analit derişimi ile bilinen bir bağıntıya göre potansiyeli değişen 
elektrot sistemidir.  
 

İdeal bir indikatör elektrot, deney çözeltisindeki bir tek iyonu (veya iyon grubunun) 
derişimindeki değişmelere hızlı ve tekrarlanabilir bir şekilde cevap verir.  

 

İndikatör elektrotlar, üç çeşittir. Bunlar: Metalik elektrotlar, membran elektrotlar, 
iyon seçici alan etkili transistörlerdir. 

 

 Metalik elektrotlar  
 

Metalik elektrotlar 4 tiptir. 
 

 Birinci sınıf elektrotlar: Çözeltide katyonuyla doğrudan dengede 
bulunan saf bir metal parçasıdır. Gümüş, kurşun, cıva, bakır, çinko, 
kadmiyum gibi yumuşak metaller birinci sınıftan elektrotlardır.  

 

 

Resim 1.8 : Çinko ve bakır elektrotlar 

 

 İkinci ve üçüncü sınıf elektrotlar: Metalik elektrotlardan bazıları, 
sadece kendi iyonlarının aktivitelerini değil iyonlarıyla suda az çözünen 
bileşikler veren anyonların aktivitelerini de (konsantrasyonlarını) tayin 
etmeye yararlar. Yalnız anyonların aktivitelerini tayin etmek için anyon 
çözeltisini elektrot katyonuyla, anyonun verdiği tuz bakımından 
doyurmak gerekir. Örneğin klorür tayin etmek gerektiği zaman, klorür 
çözeltisi gümüş klorürle doyurulur. İşte gümüş elektrot gibi kendi 
iyonundan başka bir iyonun aktivitesini (konsantrasyonunu) de tayin 
etmeye yarayan elektrotlara ikinci sınıftan elektrotlar denir. 

 

 İnert redoks elektrotları: Altın, platin gibi elektrotlara inert elektrotlar 
denir. Bunlar bir metalin iki yükseltgenme basamağındaki iyonlarını 
ihtiva eden çözeltilere daldırılarak titrasyon yapılabilir. Ancak iyonlar 
arasındaki reaksiyonun tersinin olması gerekir. 
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Resim 1.9 : Platin elektrot 

 Membran elektrotlar 
 

Membran elektrotlar, bazen p-iyon elektrotlar diye de adlandırılır. Çünkü elde edilen 
veriler genellikle pH, pCa, pNO3 gibi p-fonksiyonu şeklinde verilir.    
 

Membran elektrotlar, metal elektrotlardan hem tasarım hem de prensip yönünden 
temelde farklıdır. Membran elektrotlar, cam elektrotlar, sıvı membran elektrotlar olmak 
üzere iki gruba ayrılır. 
 

Bunlar içinde en yaygın olanları cam elektrotlardır. 
 

 Cam elektrotlar 
 

Konsantrasyonları farklı iki asit çözeltisi özel olarak yapılmış ince bir cam levhayla 
ayrılırsa cam levhanın iki yüzü arasında bir potansiyel farkı meydana gelir. Bu potansiyel 
farktan yaralanılarak potansiyometrik olarak pH tayinleri yapılır. Bu amaçla çözeltilerden 
birinin aktifliği sabit tutulur.  

 
Bir çözeltinin Ph’ını ölçmeye yarayan düzenek Şekil 1’de görülmektedir. K doymuş 

bir kalomel elektrot, C ise bir cam elektrottur. Cam elektrodun ucundaki A kısmı, yaklaşık 
0,1 mm kalınlığında sadece hidrojen iyonlarını geçiren özel camdan yapılmış bir ampuldür. 
Ampulün içine genellikle aktivitesi 0,1 molar olan HC1 asit çözeltisi konur (B). Asit 
çözeltisine, üzerine gümüş klorür pres edilmiş gümüş bir tel daldırılır. 

 
Bu şartlar altında gümüş / gümüş klorür elektrodu ortamdaki hidrojen iyonu 

aktivitesine bağlı olarak bir potansiyel gösterir. Bunun da nedeni cam elektrodun iki 
yanındaki farklı hidrojen aktivitesidir. Cam elektrot yardımıyla gümüş elektroda geçen bu 
potansiyel kalomel bir elektroda karşı ölçülür. Birçok cam elektrot 1-10 pH aralığında 
kullanılır. 
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Şekil 1.10 : İlk cam elektrot ( Haber ve Klemensiwicz, Z. Phys. Chem., 1909, 65,385) 

 

Şekil 1.11 : Cam elektrot 

 

Bir cam elektrot, pH elektrodu olarak kullanılmadan önce, membranın iki yüzeyi de 
hidratlaşmış olmalıdır. Higroskopik (su absorplamış ) olmayan camlar pH’a duyarlılık 
gösteremezler.   
 

 Sıvı membran elektrotlar 
 

Bir sıvı membran elektrot potansiyeli, analit çözeltisi ve analit iyonunuseçici olarak 
bağlayan bir sıvı-iyon değiştirici arasındaki ara yüzeyde ortaya çıkar. Bu elektrotlar bazı 
anyonların ve birçok yüklü katyonun doğrudan potansiyometrik ölçümünü mümkün kılar. 
Kalsiyum iyon sıvı-membran elektrodu, potasyum iyon sıvı-membran elektrodu sıvı 
membran elektrotlara örnek olarak verilebilir. 
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Şekil 1.12 : Sıvı- membran iyon-seçici elektrot 

 

Kalsiyum iyon sıvı-membran elektrodu, fizyolojik araştırmalar için oldukça değerli bir 
araçtır. Çünkü bu iyon, sinir sinyallerinin taşınması, kemik oluşumu, kas erimesi, kalp 
büyümesi ve kasılması, böbrek boşaltım fonksiyonu gibi önemli olaylarda rol oynar. 
Bunların pek çoğu, bilindiği gibi, kalsiyum iyonu derişiminden çok aktivitesinden etkilenir. 
Çünkü membran elektrotlarda ölçülen parametre aktivitedir. 

 

Şekil 1.13 : Ca
2+

 için bir sıvı-membran elektrodun şeması 
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Resim 1.10 : İyon değiştirici ucu 125 μm olan bir potasyum sıvı iyon değiştiricili 

mikroelektrodun fotoğrafı, fotoğraf orjinaline göre 400 kat büyütülmüştür. (J. L. Walker, Anal. 

Chem., 1971, 43 (3) 91 A). 

 İyon seçici alan etkili transistörler (ISFET) 
 

Çeşitli iyonların seçimli potansiyometrik tayini için geliştirilmişlerdir.  
 
ISFET’lerin membran elektrotlara göre sağlamlık, küçük olma, kötü çevre şartlarına 

dayanma, hızlı cevap verme ve düşük elektriksel dirence sahip olma gibi bir takım önemli 
üstünlükleri vardır. Günümüzde birkaç şirket, pH tayini için ISFET’ler üretmektedir, fakat 
halen cam pH elektrotlar kadar yaygın değildir. 

 

 

Şekil 1.14 : pH ölçümünde kullanılan bir iyon-seçici alan etkili transistör (ISFET) 
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1.3. Potansiyometrik pH Tayini 
 

Bir ortamda bulunan hidrojen, iyonu konsantrasyonu potansiyometrik olarak iki türlü 
tayin edilir. 
 

 Hidrojen elektrotla tayin 
 

Daha önce tanımlanan bir hidrojen elektrot ve kalomel elektrotla bir ortamda bulunan 
hidrojen iyonu aktifliği ve dolayısıyla ortam pH’ı tayin edilebilir. Ama bu metot pek pratik 
ve kullanışlı değildir. Çünkü her ölçü yapmada basıncı bir atmosfer olan hidrojeni temin 
etmek oldukça zor bir iştir. Ayrıca permanganat, demir-III, iyot gibi yükseltgenler hidrojeni 
yükseltgeyerek, krom-II, titan-II gibi indirgenler de platin katalizörü yanında hidrojen 
iyonunu indirgeyerek bir takım yanlışlıklara yol açarlar. 
 

 Cam elektrotla tayin  
 

Hidrojen, iyonu aktivitesi ve dolayısıyla pH en iyi cam elektrotla tayin edilir. Bir cam 
elektrot kolaylıkla temin edilebilir ve uzun süre kullanılabilir. Böyle bir elektrotla kuvvetli 
yükseltgenler, kuvvetli indirgenler, gazlar (H2S, AsH3 gibi) ve proteinler yanında pH 
ölçülebilir. Hatta jel hâlinde bulunan ortamın bile pH sı bu metotla ölçülebilir. 

 
Son zamanlarda geliştirilen mikro cam elektrotlarla hem damla mertebesindeki bir 

çözeltinin pH’ını, hem de hastaya yutturularak mide pH’ını ölçmek mümkün olmuştur. Cam 
elektrot mideye indiği zaman kalomel elektrot ağızda tutulur. 

 

Şekil 1.15 :  pH ölçmeleri için tipik bir elektrot sistemi (a) Cam (indikatör) elektrot ve doygun 

kalomel (referans) elektrot, pH’ı bilinmeyen bir çözeltiye daldırılır, (b) hem indikatör cam 

elektrodu hem de Ag/AgCl referans elektrodu birleştiren kombine pH probu 
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 Cam eletrotlarda pH ölçümünü etkileyen hatalar aşağıda verilmiştir. 
 

o Asit hatası: pH’ı 0,5’den  düşük olan çözeltilerde pH metre pH’ı 
daha yüksek değerlerde okur. 

o Alkali hatası:  : pH’ı 12’den büyük olan çözeltilerde pH metre tüm 
pozitif iyonları (Na

-
, K

+
) H

+
 gibi algılar ve pH’ı daha düşük okur. 

o Asimetri hatası: Cam elektrodun camından yapılmış ince bir 
levhayla birbirinden ayrılmış iki kaba, aynı şartlarda iki çözelti 
konsa ve bunlara birbirinin aynı iki referans cam elektrodu 
daldırılsa elektrotlar arasında küçük de olsa bir potansiyel farkı 
meydana gelir. Buna asimetri hatası denir. Asimetri hatası 
(potansiyeli) zamanla az çok değişir. Bu hatanın nedenini 
açıklamak güçtür. Ama yüzeylerdeki gerginlik farkından ileri 
geldiği söylenebilir. Gerginlik, camın yapımı sırasında gördüğü 
farklı işlemlerden ileri gelir. 

o Dehidratasyon: Hidratlaşmanın olmaması durumu. 
 

 Cam elektrot kullanılmasında dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar 
şunlardır: 

 
o Cam elektroda elle dokunulmamalıdır. Elektrot pisetten fışkırtılan 

saf suyla yıkanmalıdır. 
o Cam elektrot derişik sülfürik, nitrik asitler ve derişik alkalilere 

daldırılmamalıdır. Ayrıca mutlak alkoller gibi su çekici 
maddelerden de sakınılmalıdır. 

o Cam elektrot pH 10’un üstünde olan çözeltilere daldırılmamalıdır.  
o Konsantrasyonu 0,1 normalin üstünde olan asit çözeltilerinin pH’ı 

ölçülmez. çünkü olduğundan daha fazla çıkar. 
o pH metre tampon çözeltilere karşı sık sık ayarlandığından, tampon 

çözeltinin çok iyi korunması gerekir. 
o Nötrale yakın çözeltilerin pH’ının ölçülmesinde de dikkatli olmak 

gerekir. Çünkü böyle çözeltilerde denge oldukça geç kurulur. 
o Cam elektrot uzun süre açıkta bırakılıp kurutulmamalıdır. Kurumuş 

bir elektrot kullanılmadan önce uzunca bir süre saf suya 
daldırılmalı ve su zaman zaman değiştirilmelidir. En iyisi elektrot 
kullanılmadığı zamanlarda 3M KC1 ortamında muhafaza 
edilmelidir (Skoog ve diğerleri, 1998). 

 

1.4. Sularda pH Tayini 
 
Suda yaşayan canlılar su pH’ına karşı son derece hassas olduklarından suyun pH’ ı 

son derecede önemlidir. Korozyon için de suyun pH ı önemlidir. Maden drenajlarında 
genellikle H2SO4 bulunması su canlıları için şiddetli bir zehir etkisi gösterir. Suyun pH’ı 7 
olmalıdır. Su Ca(HCO3)2 ile temasta ise pH 7 den büyük olur. Su CO2 ile temasta ise pH, 
7’den küçük olur.  

 
HCO3

-
  +  H2O  ↔  H3O

+
  +  CO3

2- 
                 Ka = 5,6.10

-11 
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HCO3

-
  +  H2O  ↔  H2CO3 +  OH

- 
                      Kh = Kb =  1.10

-14
/4,3.10

-7 
= 2,325.10

-8 

 
2.reaksiyon daha baskındır. 
 
 
CO2 +  H2O  ↔  H2CO3   ↔  H

+ 
 +  HCO3

-
  ↔     H

+ 
 +  CO3

2-
                  

 
pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0'dan 14'e 

kadar olan bir skalada ölçülür. 

  
pH ölçeği, Danimarkalı fizikçi Söransen tarafından 1909 da bir çözeltinin hidrojen 

iyonu derişiminin ya da eşitliğinin belirlenmesine yarayan bir yöntem olarak geliştirilmiştir. 
pH’taki "p" harfi, Almanca'da Potenz (matematiksel anlamda kuvvet) sözcüğünden gelir. H 
harfiyse hidrojeni gösterir. 

  
pH, hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme 

yoluyla ihtiyaç duyulan kantitatif bilgiyi sağlar. 
 
Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H

+
] ile hidroksil iyonunun [OH

-
] 

derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H
+
 derişimi OH

-
 derişiminden fazla ise maddemiz 

asidik, yani pH değeri 7’den düşüktür. Eğer OH
-
 derişimi H

+ 
derişiminden fazla ise 

maddemiz bazik, yani pH değeri 7’den büyüktür. Eğer OH
-
 ve H

+
   iyonlarından eşit 

miktarlarda mevcut ise madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötraldir. 
 
Yaklaşık bir pH belirlemesi pH seviyesi değiştikçe değişik renk alan pH kağıtları veya 

göstergeleri ile elde edilebilir. Bu tip göstergelerin  doğruluklarında sınırlamalar mevcuttur, 
ve renkli veya koyu örneklerde doğru olarak sonuç elde etmek zorlaşabilir. 

 
Daha doğru pH ölçümleri bir pH metre ile elde edilebilir. pH metre, üç parçadan 

oluşur: pH ölçüm elektrodu (genelde cam elektrot) , referans elektrodu, ve yüksek empedans 
girişli bir cihaz. pH elektrodu, ölçülen çözeltinin pH’ına göre voltaj veren bir pil gibi 
düşünülebilir. pH ölçüm elektrodu hidrojen iyonuna hassas bir cam haznedir. Haznenin 
içinde ve dışındaki bağıl hidrojen konsantrasyon değişimine göre farklı milivolt çıkışı verir. 
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Resim 1.11 : Değişik pH metre örnekleri 

 

                         

                   Resim 1.12 : Portatif pH metre                  Resim 1.13 : Kalem pH metre  

 

1.4.1. Yöntemin Prensibi 
 

Sularda pH tayini, ölçümü yapılacak numune suya batırılan pH metre elektrotlarının 
arasındaki potansiyel farkının ölçülmesi esasına dayanır. 

 

1.4.2. Kullanılan Araç-Gereç ve Kimyasallar 



pH metre: pH’ı ölçülecek çözeltiye daldırılmış elektrotlar arasındaki elektromotor 
kuvveti farkını pH değerine çeviren araçtır. 



Tampon Çözeltiler: pH metre, pH değeri sabit tampon çözeltilerle standardize edilir. 
pH=4.0, 7.0, 11.0 olan tampon çözeltiler vardır. Genellikle elektrotlar, numunelerin 
pH’ına yakın tampon çözeltiler ile standardize edilmelidir. Böylece ölçümlerdeki hata en 
az düzeye indirilir. 

 
Araç-gereçler: Termometre, beher, piset, kurulama kâğıdı. 
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1.4.3. Deneyin Yapılışı 
 

 pH metre elektrotları saf su ile yıkanır ve kurulama kâğıdı ile dikkatlice 
kurulanır. 

 pH= 7.0 tampon çözelti ve sıcaklığa göre pH metre ayarlanır ( kalibre edilir). 
(Eğer bu çözelti yoksa, laboratuarda pH= 7 tampon çözelti hazırlanabilir. Bunun 
için 1.361 g susuz potasyum hidrojen fosfat (KH2PO4) ile 1.420 g disodyum 
hidrojen fosfat (Na2HPO4) az miktar saf suda çözülür ve saf su ile bir litreye 
tamamlanır. Bu tampon çözeltinin pH değeri7.0’dır. 

 pH metrenin ayarlanmasından sonra elektrotlar tekrar saf su ile yıkanır. 
 Saf sudan geçirilmiş behere numune sudan alınır. 
 Elektrotlar dikkatlice pH’ı ölçülecek içme suyuna daldırılır. Elektrodun ucunun 

kabın tam dibine veya kenarına değmemesine dikkat edilmelidir. 
 pH metre sıcaklığı pH’ı ölçülecek içme suyunun sıcaklığına getirilir. 
 pH değerinin sabitlenmesi için bir süre beklenir. Sonra pH metre skalasındaki 

rakam okunur. 
 Elektrotlar pH’ı ölçülen içme suyundan çıkarılır ve saf su ile temizlenip cam 

membran uç kısım çizilmeden yumuşak bir kurulama kâğıdı ile hafifçe silinir. 
 Daha sonra elektrotlar içinde saf su bulunan özel kabına bırakılır. 

 

1.4.4. Sonuç 
 

Suyun pH’ı nötr veya hafif alkali olmalıdır. 
 

 Türk Gıda Kodeksinde pH, maden sularında 6 –  
 İçme sularında 5.5 - 8.5’tir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 
Sularda pH tayini yapınız. 
 Kullanılan araç ve gereçler: pH metre, beher, termometre, laboratuar ortamı, piset, 

pH=7 tampon çözeltisi, incelenecek su örneği, kurulama (süzgeç) kâğıdı. 
YGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 
 pH metre elektrotlarını saf su ile 

yıkamaya ve kurulama kâğıdı ile 
dikkatlice kurulamaya özen 
gösteriniz. 

 pH= 7.0’a ayarlı tampon çözelti ve 
sıcaklığa göre pH metreyi 
ayarlamaya dikkat ediniz. 

 pH metrenin ayarlanmasından sonra 
elektrotları tekrar saf su ile 
yıkamayı unutmayınız. 

 pH metrenin sıcaklığı ile numunenin 
sıcaklığını ayarlayınız. 

 

 Elektrodun ucunun kabın tam 
dibine veya kenarına değmemesine 
dikkat ediniz. 

 pH metre sıcaklığını pH’ı ölçülecek 
suyun sıcaklığına getirmeye özen 
gösteriniz. 

 Elektrotu numuneye daldırılarak pH okuması 
yapınız. 

 pH değerinin sabitlenmesi için bir 
süre beklemeyi unutmayınız. 
 pH metre skalasındaki rakamı 

okuyarak kaydetmeye dikkat ediniz. 
 İşiniz bittikten sonra elektrotları saf 

su ile yıkamayı ve dikkatlice 
kurulayarak içinde saf su bulunan 
özel kaplarına yerleştirmeyi 
unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kullandığınız araç gereçleri temizleyiniz. 

 

 İşiniz bittikten sonra elektrotları saf 
su ile yıkamayı ve dikkatlice 
kurulayarak içinde saf su bulunan 
özel kaplarına yerleştirmeyi 
unutmayınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

2. pH metrenin sıcaklığı ile numunenin sıcaklığını ayarladınız mı?   

3. Elektrotu numuneye daldırılarak pH okuması yaptınız mı?   

4. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

5. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 



 

 26 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  
 

1.  Aşağıdakilerden hangisinde potansiyometrik yöntemler kullanılmaktadır? 
A) Tüketim maddesinin pH’ının ölçülmesinde 
B) Kan gazları derişiminin ölçümesinde 
C) Sanayi ve şehir atık sularında pH ve kirlilik derişimleri tayininde 
D) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi referans elektrot değildir? 
A) Standart hidrojen elektrodu  
B) İnert elektrot 
C) Gümüş /Gümüş klorür elektrodu   
D) Kalomel Elektrot  

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 
A) Elektrotlar suya daldırıldığında kabın tam dibine değmelidir. 
B) pH metre sıcaklığı ölçümü yapılacak içme suyu sıcaklığına getirilmelidir. 
C) pH değerinin sabitlenmesi için bir süre beklenmelidir. 
D) pH metre kullanılmayacaksa elektrotlar özel kabında bırakılır. 

 

4. I. Nötr   II. Hafif alkali   III. Hafif asidik 
İçme sularının pH ’ı yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olmalıdır? 

A) Yalnız I 
B)  II ve III 
C) Yalnız III 
D) I, II ve III 

 

5.  I. 7.0    II. 4.0   III. 11.0 
İçme sularının pH ’ı ölçümünde kullanılacak pH metre yukarıdaki tampon 
çözeltilerden hangisi ya da hangileri ile kalibre edilir? 

A) I, II ve III 
B) Yalnız I 
C) I ve III 
D) Yalnız III 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 
6. ……………………….  ………………….. , elektrokimyasal hücrelerin 

potansiyellerini, çekilen akım sıfıra yakınken ölçme esasına dayanır.   
 

7. Titrant hacminin fonksiyonu olarak uygun bir indikatör elektrodun potansiyelini 
ölçme olayına ………………….. …………………..  denir.    

 

8. …………………………   ………………………. , bazen p-iyon elektrotlar diye de 
adlandırılır.   

9. …………………………….  olmayan camlar pH’a duyarlılık gösteremezler.     
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. pH sı 0,5’den  düşük olan çözeltilerde pH metre pH’ı daha yüksek değerlerde okur.  
Buna cam elektrotlarda   ………………..  ……………... denir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
11. (   ) Doğrudan potansiyometrik ölçümler, çeşitli anyon ve katyonların aktivitelerinin 

tayini için hızlı ve uygun bir yol sağlar.   
 
12. (   ) Ka, Kb ve Kçç gibi termodinamik denge sabitlerinin tayin edilmesinde 

potansiyometrik yöntemler kullanılamaz.       
 

13. (   ) İdeal bir referans elektrot, tam olarak bilinen, sabit ve analit çözeltisinin 
bileşiminden hiç etkilenmeyen bir potansiyele sahiptir.    

 
14. (   ) Konsantrasyonu 0,1 normalin üstünde olan asit çözeltilerinin pH’ı ölçülmez.     
 
15. (   ) Su CO2 ile temasta ise pH, 7’den büyük olur.    
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 28 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sabunlarda klor tayini 
yapabileceksiniz. 

 
 

 
 Evinizde kullandığınız sabun çeşitlerini araştırınız. 

 Sabun çeşitlerini arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. SABUNLARDA KLOR TAYİNİ 
 

2.1. Sabunlarda Klorun Önemi 
 

Sabunda klor kullanılmasının en önemli nedeni dezenfektan olmasıdır. Bunun yanında 
sabunun aktifliğini arttırır. Sabunun yoğunlaştırılmasında kullanılan tuzun yaklaşık % 40’ı 
sodyum, % 60’ı klordan oluşur. 

 

2.2. Klor Tayini 
 

Örnek çözeltiye  alındıktan sonra içindeki öteki anyonlar  magnezyum çökelekleri 
hâlinde çöktürülür ve çözeltideki klorür, ayarlı AgNO3 ile titre edilerek bulunur. 
 

2.2.1. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

% 2’lik Magnezyum nitrat (Mg(NO3)2 , % 5’lik  potasyum  kromat (K2CrO4) , 0,1 
N’lik gümüş nitrat(AgNO3). 

 

2.2.2. Yapılışı  
 

 Yaklaşık 25 gr örnek duyarlı olarak tartılır ve bir behere konur.  Üzerine 500 ml 
saf su eklenir. Çözelti ısıtılarak örneğin çözünmesi sağlanır. 

 Çözeltiye 100 ml % 2’ lik Mg(NO3)2 çözeltisi eklenir. Eklenen Mg(NO3)2 
içermemelidir. 

 Karışım su banyosunda 30 dk. kadar ısıtıldıktan sonra ısıtıldıktan sonra 
soğutulur ve mavi bant süzgeç kâğıdından bir erlene süzülür. 

 Süzüntüye 5 ml % 5’lik potasyum kromat çözeltisi eklenir ve çözelti 0,1 N 
ayarlı AgNO3 çözeltisi ile titre edilir. Titrasyona, gümüş kromat Ag2CrO4 
çökeleğinin  portakal rengi görülünce son verilir. 

 Örnekteki klor, yüzde NaCl olarak hesaplanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2.3. Hesaplamalar 

 
Yapılan deneyde elde edilen veriler aşağıdaki formülde yerine koyarak hesaplama 

yapılır. 

3 3
% 100

( )
AgNO AgNO

NaCl
NaCl N xV x x

ornek gr
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UYGULAMA FAALİYETİ  

 
Sabunda klor tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Beher, Mg(NO3)2 çözeltisi, su banyosu, mavi bant süzgeç 
kâğıdı, potasyum kromat çözeltisi, AgNO3 
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 400 ml beher alınız. 

 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Numuneden duyarlı olarak 5 gr tartınız. 

 

 

 Tartım kurallarına uygun şekilde 
tartımı yapınız. 

 Üzerine 100 ml saf su ekleyiniz. 

 

 

 Saf suyu eklerken köpürmemesine 
dikkat ediniz. 

 

 Oluşan çözeltiyi ısıtarak çözünmesini  
Sağlayınız. 
 
 

 Bek alevi ile ısıtma işlemi yaparken 
dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Oluşan çözeltiye 20 ml % 2’lik Mg(NO3)2 

çözeltisi ekleyiniz. 

 

 

 Çözeltiyi yavaş yavaş ekleyiniz. 

 Karışımı su banyosunda yarım saat ısıtıp 
ve soğumasını sağlayınız. 

 

 

 Karışımın kaynamamasına özen 
gösteriniz. 

 Karışımı mavi bant süzgeç kâğıdı ile 
süzünüz. 

 

 

 Süzme işleminde çözeltiyi süzgeç 
kâğıdının dışına taşırmayınız. 

 Süzüntüye 1 ml % 5’ lik potasyum kromat 
çözeltisi ekleyiniz. 

 Potasyum kromatı yavaş yavaş 
damlatarak ekleyiniz. 
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 0.1 N ayarlı AgNO3 çözeltisi ile titre 

ediniz. 

 

 

 Büreti kullanmadan önce musluğun 
kaçırmadığından emin olunuz. 

 Çözeltiyi çok yavaş bir şekilde 
damlatınız. 

 Zaman zaman çalkalama işlemi 
yapınız. 

 Portakal rengi olunca titrasyona son 
veriniz. 

 

 

 Dönüm noktasını iyi gözlemleyerek 
titrasyonu bitiriniz. 

 Renk değişimini kaçırmayınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 
notlardan faydalanarak raporunuzu 
hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 
ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

3. Deney numunesini hazırladınız mı?   

4. Deney sıcaklığını ayarladınız mı?   

5. Deney çözeltisini hazırladınız m?   

6. Gümüş nitrat çözeltisini ayarladınız mı?   

7. Tanık numune için deney yaptınız mı?   

8. Deney çözeltisini gümüş nitrat çözeltisi ile titre ettiniz mi?   

9. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

10. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. 1.50 gr sabun örneği alınarak klor tayini yapılıyor. 0,1 N lik 0,9 ml AgNO3 
kullanıldığına göre örnek içerisindeki NaCl miktarını hesaplayınız.(NaCl: 36,5) 
A) 4,22 
B) 6,57 
C) 5,2 
D) 7 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
2. (   ) Sabunda klor tayininde,  çözeltideki klorür, ayarlı AgNO3 ile titre edilerek 

bulunur. 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

3. Sabunda klor analizinde, alınan örnek numune çözeltiye  alındıktan sonra 
içindeki diğer anyonlar  ……………. çökelekleri hâlinde çöktürülür 

 
4. Sabunun yoğunlaştırılmasında kullanılan tuzun yaklaşık % 40’ı ………….., % 

60’ı ………..dan oluşur 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak ürede pH tayini yapabileceksiniz. 

 
 

 
 Gübre çeşitlerini araştırınız. 

 Gübre çeşitlerini arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. ÜREDE pH TAYİNİ 
 

Ürenin içerisindeki azot,  diğer azotlu gübrelerden daha çoktur. Gübre olarak üretilen 
üre %45-46 azot içermektedir. Yani bu gübrenin 100 kg’sinde genellikle 45-46 kilo saf azot 
vardır. 

Üre suda tamamen eriyen beyaz renkli ve küçük boncuk daneli bir gübre olup 
topraktan yağmur ve sulama suları ile yıkanmak suretiyle kaybı diğer bazı azotlu gübrelere 
kıyasla daha azdır. 

 

3.1. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Üre gübresi, standart ayar çözeltileri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

3.2. Yapılışı 
  

 Yaklaşık olarak 5 gr üre gübresi alınarak 250’lik behere konulur. 
 Beher içerisindeki numune 100 ml kaynatılıp soğutulmuş hafif ılık olan saf su 

ile çözünmesi sağlanır. 
 Standart ayar çözeltileri ile pH metre ayarlaması yapılır. 

 

 

Resim 1.1: Ayar çözeltileri ile pH metrenin ayarlanması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Çözeltinin sıcaklığı 25 
0
C’ye getirilir. 

 Hazırlanan çözeltinin pH’ı ölçülür. 

 

Resim 1.2: Çözeltinin  pH ölçümü yapılması 

 

 pH değerinin 8 olduğu görülmüştür. 
 

3.3. Hesaplamalar 
 

pH 8 olduğuna göre çözeltinin(üre) derişimini bulalım. 
 

pH= -log([H+])   ise      8= -log([H+])    
 

                                   [H+] = 1x10-8 mol.L-1    
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ürede pH tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: pH metre cihazı, baget, mezür, beher, hassas tartı, 

standart ayar çözeltileri, laboratuvar ortamı. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaklaşık olarak 5 gr üre gübresi alarak 
250’lik behere koyunuz. 

 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 
takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 
 Beher içerisindeki numune 100 ml 

kaynatılıp soğutulmuş hafif ılık olan saf 
su ile çözünmesi sağlayınız. 

 

 Ilık suyu yavaş yavaş eklerken çözeltiyi 
baget ile karıştırınız. 

 Standart ayar çözeltileri ile pH metre 
ayarlamasını yapınız. 

  
 

 Standart ayar çözeltilerini yeterince 
kullanınız. 

 Çözeltinin sıcaklığını 25 
0
C’ ye 

getiriniz. 
 Çözelti sıcaklığı yüksek ise 25 

0
C’ ye 

indiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hazırlanan çözeltinin pH’ını ölçünüz. 

 

 Ortamın sıcaklığına dikkat ediniz. 

 Çözeltinin pH değerini görerek derişimi 
hesaplayınız. 

 
 

 pH değeri sabitlenince okuma yapınız. 
 Okuduğunuz pH değerini kullanarak 

çözeltinin derişimini hesaplayınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 
teslim ediniz. 

 

 

 Kullanılan malzemeleri hijyenik bir 
şekilde temizleyiniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayarak teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

3. Tampon çözelti hazırladınız mı?   

4. 6 - 10 pH aralığında seçilen iki tampon çözelti kullanarak pH 
metre ayarladınız mı? 

  

5. 0,1 g yaklaşımla tartılmış 50 g numuneyi beher içine aldınız 
mı? 

  

6. 450 ml suda çözdünüz mü?   

7. İyice karıştırarak sıcaklığı 25C’a ayarladınız mı?   

8. Çözeltinin pH’ı belirlediniz mi?   

9. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? 
10.  

  

11. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  
 

1. pH’ı 9 olarak ölçülen üre numune çözeltisinin derişimi nedir? 
A) 1.10

-9
 

B) 2.10
9
 

C) 1.10
9
 

D) 2.10-9 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 
2. Gübre olarak üretilen üre % ……… azot içermektedir. 

 

3. Üre suda tamamen eriyen ……… renkli ve küçük boncuk daneli bir gübredir. 
pH 8 olduğuna göre çözeltinin(üre) derişimini bulalım. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi indikatör elektrotlardan değildir? 

A) Membran elektrotlar 
B) Metalik elektrotlar  
C) Kalomel elektrot 
D) İyon seçici alan etkili transistörler 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi metal elektrotlardandır? 
A) Birinci sınıf elektrotlar 
B) İkinci ve üçüncü sınıf elektrotlar 
C) İnert redoks elektrotları 
D) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi cam eletrotlarda pH ölçümünü etkileyen hatalardan biri 
değildir? 
A) Asit hatası 
B) Alkali hatası 
C) Hidratlaşma 
D) Asimetri hatası 
 

4. pH metre elektrotları ölçüm yapmadan önce ……………….……ile iyice yıkanmalı ve 
kurulanmalıdır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Tampon çözelti 
B) NaOH 
C) HCl 
D) Saf su 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi içme sularında olması gereken pH aralığıdır? 

A) 4.5–5.5 
B) 8.5–11.0 
C) 5.5–8.5 
D) 7.0–10.9 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 
6. Potansiyometrik metotlar,……………………………………………ve 

………………………………………… yapılan olmak üzere iki gruba ayrılır.  
 

7. Çeşitli iyonların seçimli potansiyometrik tayini için 
…………………………………………… geliştirilmişlerdir.  
 

8. pH’ı  12’den büyük olan çözeltilerde pH metre tüm pozitif iyonları (Na
-
, K

+
) H

+
 gibi 

algılar ve pH’ı daha düşük okur.  Buna cam elektrotlarda   ………………..  … 
………... denir.       

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
9. (   ) Potansiyometrik titrasyon, reaktifin her ilavesinden sonra potansiyel veya pH 

ölçülmesi üzerine kurulan bir yöntemdir.   
10. (   ) Referans elektrotlardan en çok kullanılanı standart hidrojen elektrottur.     
 
11. (   ) Cam elektrot derişik sülfürik, nitrik asitler ve derişik alkalilerle temas ettirilebilir.     
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 A 

6 Potansiyometrik yöntemler 

7 Potansiyometrik titrasyon 

8 Membran elektrotlar 

9 Membran elektrot 

10 Asit hatası 

11 Doğru 

12 Yanlış  

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 Doğru 

3 Magnezyum 

4 Sodyum-Klor 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 45-46 

3 Beyaz 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 C 

4 D 

5 C 

6 
Direkt potansiyometrik tayinler, 

Potansiyometrik titrasyonlar 

7 İyon seçici alan etkili transistörler 

8 Alkali hatası 

9 Doğru 

10 Yanlış  

11 Yanlış  
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