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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0339 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Su Analizleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; sularda karbonat ve bikarbonat, sularda klorür, 

sularda sülfat ve sularda organik madde tayini yapabilme ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Su analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, sularda 

anyon analizleri yapabilecektir. 

Amaçlar 
1. Sularda karbonat ve bikarbonat tayini yapabileceksiniz. 

2. Sularda klorür tayini yapabileceksiniz. 

3. Sularda sülfat tayini yapabileceksiniz. 

4. Sularda organik madde 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, erlen, pipet, 

büret, hesap makinesi, fenolftalein, metil oranj, sülfürik asit, 

laboratuvar ortamı, büret, hesap makinesi, gümüş nitrat, 

potasyum kromat, sodyum hidroksit, sodyum klorür, 

fenolftalein, baryum klorür, eriochrome black T indikatörü, 

KCN, etilen diamin tetra asetat disodyum, magnezyum 

klorür, su banyosu, saat, sülfürik asit 

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 vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenciler,  

 

Su insan yaşamı için en gerekli maddelerden biridir. Temiz su kaynakları ve bunlara 

ulaşım, günümüz dünyasının başlıca sorunlarındandır. BM, dünya çapında yüz milyonlarca 

kişinin zorlukla elde ettiği ya da hiç ulaşamadığı temiz içme suyunun "temel insan hakkı" 

olduğunu ilan etti. 

 

Karar metninde 884 milyon kişinin güvenli içme suyuna ulaşma, 2,6 milyarı aşkın 

kişinin de temel sağlık korumasından yoksun olduğu belirtildi. "Yaşam hakkının tam olarak 

kullanılabilmesi için bir insan hakkı olarak güvenli ve temiz içme suyu ile sağlığın 

korunması hayati önemdedir." denilen kararda, uluslararası topluma hitaben şöyle denildi: 

"Herkes için güvenli, temiz, erişilebilir, ulaşılabilir su ve sağlık koruması için çabalar 

artırılmalı." 

 

Bu modülde “Su Analizleri” modülünde sularda karbonat ve bikarbonat tayini, klorür 

tayini, sularda sülfat tayini ve sularda organik madde tayini konularını inceleyeceğiz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sularda karbonat ve bikarbonat 

tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Alkalinite nedir? Araştırınız. 

 Karbonat ve bikarbonatın insan sağlığı üzerine etkilerini araştırınız. 

 

1. SULARDA KARBONAT VE 

BİKARBONAT TAYİNİ 
 

Doğal kaynak sularında birçok madde çözünmüş olarak bulunur. Bunların başında da 

karbonat ve bikarbonat iyonları gelir. 

 

1.1. Sularda Karbonat ve Bikarbonat Tayininin Amacı ve Önemi 
 

Halk sağlığı bakımından sularda bulunan CO3
-2

 ve HCO3
-
 iyonlarının varlığının 

herhangi bir riski olup olmadığı araştırılmaktadır. Ancak bu iyonların araştırılması ile insani 

tüketim amaçlı su üretiminde kullanılan suların jeokimyasal açıdan nitelendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

  

Resim 1.1: Doğal kaynak suyu 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. 

Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan 

bikarbonatlar, alkalinitenin en önemli seklidir. Bikarbonatlar karbondioksitin topraktaki 

bazik maddeler üzerindeki faaliyeti sonucu sularda oluşurlar. Doğal sularda ayrıca boratlar, 

silikatlar ve fosfatlar gibi diğer zayıf asit tuzları küçük miktarlarda bulunabilirler. 

 

Bazı durumlarda doğal sular, önemli miktarda karbonat ve hidroksit alkalinitesi 

içerebilir. Bu duruma özellikle alglerin ürediği yüzeysel sularda rastlanır. Algler sudaki 

serbest veya iyonize hâldeki karbondioksiti alırlar ve suyun pH’ını 9–10’a yükseltirler. 

Kazan suları karbonat ve hidroksit alkalinitesini içerebilir. 

 

Doğal sularda bulunan CO3
-2

 ve HCO3
-
 iyonlarını nötralize eden H

+
 iyonları miktarına 

alkalinite denir. Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak 

tanımlanır. Doğal sularda alkalitenin en önemli kısmı, 3 tür maddeden ileri gelir. Bunları pH 

değerlerinin yüksek oluşuna göre şu şekilde gruplandırabiliriz. 

 

 Hidroksitler 
 Karbonatlar 
 Bikarbonatlar 

 

Suların alkalinitesi genelde zayıf asitlerin tuzlarından ve kuvvetli bazlardan ileri gelir. 

Alkalinite, atık su arıtma uygulamalarında çok kullanılan bir özelliktir. Alkalinite halk 

sağlığı yönünden önemli değildir. Yüksek alkaliniteli sular, genellikle tatsızdır. Alkanilite su 

kaynağının sulama ve endüstriyel kullanıma uygunluğunu belirlemede, suyun ham hâlinin 

özelliklerini belirlemede ve atık su takibinde kullanılır. 

 

Resim 1.2: Sodyum bikarbonat tuzu 

1.2. Sularda Karbonat ve Bikarbonat Tayini 
 

Alkalinite, suların asit bağlama gücü;  nötralizasyon kapasitesinin ölçüsüdür. Yüzey 

sularının alkalinitesi başlıca hidroksit, karbonat ve bikarbonat muhtevasından dolayıdır, 

bunların konsantrasyonlarına bakılarak yorumlanır. 
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Normal karbonat alkalinitesi, hidroksit ve bikarbonat alkalinitesi ile birlikte 

bulunabilir. Eğer numunede fenolftalein alkalinitesi varsa hidroksit veya karbonat 

iyonlarından biri veya her ikisi de mevcuttur. Eğer numunede sadece metiloranj alkalinitesi 

varsa bu üç alkaliniteden herhangi biri mevcut olabilir veya hidroksil ve karbonat birlikte 

veya karbonat ve bikarbonat birlikte bulunabilir. Titrasyonu takip eden hesaplamalarda 

alkalinitenin türleri, kullanılan indikatörlerle sarf edilen asit miktarının alkaliniteyi oluşturan 

iyonlara göre dağılımı yapılarak bulunur. 

 

1.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Sularda pH tayini örnek alınır alınmaz derhâl 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. 

 

Alkalinite hidroksit, hidroksit, karbonat ve bikarbonat iyonlarının asit bağlama gücü 

olarak tanımlanabileceğinden, uygun indikatörler eşliğinde H2SO4 ile yapılacak titrasyon 

sonucunda toplam alkalinite miktarı bulunur. 

 

Örnek numune üzerine fenolftalein indikatörü eklendiğinde ortamdaki hidroksit ve 

karbonat iyonu derişiminden kaynaklanan pH değerinden dolayı renk pembeye dönecektir. 

 

Resim 1.3:Fenolftalein eklenmesi ile oluşan renk 

Ortama fenolftalein indikatörü eklendiğinde renk değişimi olmaz ise ortamda sadece 

bikarbonat alkanitesi vardır. 

 

Bu aşamadan sonra ortama eklenecek olan H2SO4 ile CO3
-2

 iyonları HCO3
-
 iyonlarına 

dönüşeceğinden ortamın pH’ı düşer ve çözelti renksiz bir hâl alır. 

2  2

3 2 4 3 4
2 CO  H SO   2 HCO    SO

      

Reaksiyonu sonrası ortamdaki CO3
-2

 iyonları HCO3
- 
 iyonlarına dönüştüğünden ortama 

eklenecek H2SO4 ile ortamdaki HCO3
- 
 iyonları H2CO3’e dönüşür. Bu yüzden ortam pH’ı 5-4 
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arasına düşer.  Metiloranj indikatörünün pH’ın 4,5 olduğu anda sarı renkten soğan kırmızısı 

renge dönüştüğünden titrasyonda indikatör olarak kullanılır. 

 

Resim 1.4: Metiloranj indikatörü renk değişimi 

2 HCO3
- 
 + H2SO4   2 H2CO3 + SO4

-2
 

Karbonat iyonları üzerine H2SO4 eklenmesi ile bikarbonat iyonu eldesi ve H2SO4 ilave 

edilmeye devam edilmesi ile bikarbonat iyonlarından karbonik asit elde edilmesi ile toplam 

alkanite tespit edilmiş olur. 

 

1.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Pipet 

 Erlen 

 Büret 

 Spor düzeneği 

 Pastör pipet 

 

1.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 0,01 N 1 litre H2SO4 çözeltisi hazırlanır. 

 0,02 N 1 litre NaOH çözeltisi hazırlanır. 

 Fenolftalein indikatörü; 1 g Fenolftalein tartılır. 100 ml % 98’lik etil alkolde 

çözülür. Üzerine 100 ml damıtık su ilave edilir. 0,02 N NaOH ile hafif pembe 

renk görülene kadar titre edilir. 

 Metiloranj indikatörü; 0,05 g metil oranj 100 ml damıtık suda çözülür. 

 

1.2.4. Yapılışı 

 
 Örnek numuneden 5 ml bir erlene alınız. 

 1 damla fenolftalein indikatörü ekleyiniz. 

 H2SO4 ile renk pembeden renksize dönünceye kadar titre ediniz. 

 Renksiz çözelti üzerine 2 damla metiloranj indikatörü ekleyiniz. 

 H2SO4 ile renk sarıdan soğan kabuğu kırmızısına gelene kadar titre ediniz. 

 Bütün titrasyon sırasında harcadığınız H2SO4 miktarını not alınız. 
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1.2.5. Hesaplama 

 
Toplam alkanite miktarı hesaplanacak ise mg/l CaCO3 eş değeri olarak aşağıdaki 

formülden hesaplanır. 

3

T.N.50000
Toplam alkanite mg / l CaCO

V
  

T=ikinci dönüm noktası sonuna (fenolftalein+metiloranj) kadar sarf edilen toplam 

H2SO4 miktarı, ml 

 

N= H2SO4 çözeltisinin normalitesi 

 

V= Numune hacmi, ml 

 

Ortama fenolftalein eklenmesi ile renk değişimi gözlemlenmemiş ise ortamda CO3
-2

 

iyonu yok demektir. Ortamdaki alkanitenin tamamı  HCO3
- 
 iyonundan geleceğinden HCO3

- 
 

miktarı klasik titrasyon formülü kullanılarak hesaplanabilinir. 

E.N.F.S
Miktar,mg / l

1000
  

E; Bikarbonat iyonun eş değer ağırlığı 

N; H2SO4 çözeltisinin normalitesi 

F; H2SO4 çözeltisinin faktörü (H2SO4 için değeri 1 alınabilir ya da ayarlı bir baz 

çözeltisi ile titre edilerek hesaplanabilir.) 

S; Titrasyonda harcanan H2SO4 çözeltisinin miktarı (ml) 

 

0,01 N H2SO4 çözeltisinin ayarlanması 5–10 mg sodyum karbonat tartılıp 100 ml 

damıtık suda çözülür. 1–2 damla metiloranj damlatılıp 0.01 N H2SO4 ile dönüm noktasına 

kadar titre edilir. Aşağıdaki formülden asidin faktörü hesaplanır. 

T.1000
F

S.N.E
  

F= Sülfürik asitin faktörü, 

T= Sodyum karbonat tartımı g 

E= Sodyum karbonatın ekivalent tartısı (52.997) 

S= Titrasyonda sarf edilen 0.01 N H2SO4 miktarı (ml) 

N = Sülfürik asitin normalitesi, 0.01 

 

Titrasyonu takip eden hesaplamalarda alkalinitenin türleri, kullanılan indikatörlerle 

sarf edilen asit miktarının alkaliniteyi oluşturan iyonlara göre dağılımı yapılarak bulunur. 
Amerikan literatürüne göre fenolftalein alkalinitesi (P), metiloranj alkalinitesi (M), toplam 

alkalinite de (T) harfiyle gösterilmektedir. 

 

 Alkaliniteye katkıda bulunan temel iyon türlerinin titrasyon sarfiyatlarından 

hesaplanması 
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SARFİYAT OH
- 
ALKANİTESİ

 
CO3

-2 
ALKANİTESİ HCO2

- 
ALKANİTESİ 

P=0 0 0 T 

P<T/2 0 2P T-2P 

P=T/2 0 2P 0 

P>T/2 2P-T 2(T-P) 0 

P=T T 0 0 

 

 Örnek 1; 100 ml numune için, 0,02 N H2SO4 çözeltisinden 1 ml harcandığına 

göre toplam alkaliniteyi hesaplayınız? 

3

1.0,02.50000
Toplam alkanite 10 mg / l CaCO eşdeğeri

100
   

 Örnek 2; Örnek numune üzerine fenolftalein indikatörü eklenmiş ve renk 

değişimi gözlenmemiştir. Numune üzerine metil oranj indikatörü eklendiğinde 

ise rengin sarıya döndüğü gözlemlenmiştir.  0,02 N H2SO4 çözeltisi ile titre 

edilen çözelti için 10ml H2SO4 çözeltisi harcandığına göre numunenin 

bikarbonat alkanitesini mg/l CaCO3  cinsinden hesaplayınız? 

3 3

61.0,02.1.10
mg / l CaCO 0,0122 mg / l CaCO

1000
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Sularda karbonat ve bikarbonat tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Erlen, pipet, büret, hesap makinesi, fenolftalein, metil 

oranj, sülfürik asit, laboratuvar ortamı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz için araç gereçleri hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Numuneden 5 ml alarak uygun bir erlene 

aktarınız. 

 

 Numuneyi uzun süre hava ile temas 

ettirmeyiniz. 

 Üzerine 1 damla fenolftalein indikatörü ilave 

ediniz. 

 

 Fenolftalein indikatörü eklendiğinde 

renk değişimi gözlemlenmez ise 

titrasyon yapmadan diğer işlem 

basamağına geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Pembe renkten renksizliğe kadar ayarlı 0,01 

N sülfürik asit çözeltisi ile titre ediniz. 

 

 Dönüm noktası için titrasyonu çok 

yavaş yapınız. 

 Harcanan sülfürik asit miktarını kaydediniz. 

 

 Büreti dikkatli okuyunuz. 

 Üzerine 2 damla metil oranj indikatörü ilave 

ediniz. 

 

 İndikatörün fazlasını eklemekten 

kaçınınız. 
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 Renk soğan kabuğu oluncaya kadar ayarlı 

0,01 N sülfürik asit çözeltisi ile titre ediniz. 

 

 Renk dönüşümünü gözlemleyince 

titrasyonu sonlandırınız. 

 Harcanan sülfürik asit miktarını kaydediniz. 

 

 Büreti dikkatli okuyunuz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 
 Gerekli hesaplamaları yapmak için 

hesaplamalar kısmını tekrar ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Analiz için araç gereçleri hazırladınız mı?   

3. Numuneden 5 ml alarak uygun bir erlene aktardınız mı? 
  

4. Üzerine 1 damla fenolftalein indikatörü ilave ettiniz mi? 
  

5. Pembe renkten renksizliğe kadar ayarlı 0,01 N sülfürik asit 

çözeltisi ile titre ettiniz mi? 

  

6. Harcanan sülfürik asit miktarını kaydettiniz mi? 
  

7. Üzerine 2 damla metil oranj indikatörü ilave ettiniz mi?   

8. Renk soğan kabuğu oluncaya kadar ayarlı 0,01 N sülfürik asit 

çözeltisi ile titre ettiniz mi? 

  

9. Harcanan sülfürik asit miktarını kaydettiniz mi?   

10. 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. ……... karbondioksitin topraktaki bazik maddeler üzerindeki faaliyeti sonucu 

oluşurlar. 

 

2. Doğal sularda bulunan OH
-
, CO3

-2
 ve HCO3

-
 iyonlarını nötralize eden H

+
 iyonları 

miktarına …………….. denir. 

 
3. Yüzey sularının alkanitesi başlıca …………. , ………… ve .............. muhtevasından 

kaynaklanır. 

 
4. Numuneye fenolftalein indikatörü eklendiğinde renk pembeye dönmez ise ortamda 

sadece ………….... alkanitesi vardır. 

 

5. Numuneye fenolftalein indikatörü eşliğinde H2SO4 eklendiğinde renk pembeden 

renksize döndüğünde ortamdaki karbonatların tamamı …….. iyonuna dönüşmüş olur. 

 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
6. (   ) Alkanite insan sağlığına zararlıdır. 

 

7. (   ) Alkanite atık su takibinde kullanılır. 

 
8. (   ) Alkalinite hidroksit, hidroksit, karbonat ve bikarbonat iyonlarının asit bağlama 

gücüdür. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Doğal bir kaynak suyunda sadece bikarbonat alkanitesi olduğu bilinmektedir. 

Yapılacak olan alkanite analizinde aşağıdaki indikatörlerden hangisi ya da hangileri 

kullanılabilir. 

A) Fenolftalein indikatörü 

B) Fenolftalein+metil oranj indikatörü 

C) Metil oranj indikatörü 

D) Eriochrome Black T indikatörü 

 
10. Bir su numunesinde 0,05 N H2SO4 çözeltisi yapılan alkanite tayininde fenolftalein 

indikatörü ile yapılan titrasyonda  12ml H2SO4  harcanırken metil oranj indikatörü ile 

yapılan titrasyonda 6 ml H2SO4  harcanmıştır. Toplam alkaniteyi hesaplayınız? 

A)300 mg/L CaCO3     B)350 mg/L CaCO3 

C)400mg/L CaCO3    D)450mg/L CaCO3 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Bir hazır su şişesi üzerinde verilen analiz tablosunda suda sadece HCO3
-
 iyonu olduğu 

yazılıdır. 0,01 N H2SO4  ile yapılan titrasyonda 123 ml H2SO4  harcandığına göre 

HCO3
-
 iyon miktarını mg/l CaCO3 olarak hesaplayınız? 

A) 0,070 mg/L CaCO3                                                          B) 0,075 mg/L CaCO3  

C) 0,080 mg/L CaCO3                                                         D) 0,085 mg/L CaCO3 

 

 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak klorür tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Klorür iyonun insan sağlığı bakımından zararlarını araştırınız. 

 Klorür iyonun kaynaklarını araştırınız. 

 

2. KLORÜR TAYİNİ 
 

2.1. Sularda Klorür Tayininin Amacı ve Önemi 
 

 Klorür, suda tat ve aşındırma problemi yaratır. Fazlası tuzluluk hissi verir. Şebeke 

sistemini, şofbenleri, çamaşır ve bulaşık makinelerini olumsuz yönde etkiler. Sürekli içimi 

hâlinde böbrek ve yüksek tansiyon problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, izleyici bir 

parametredir. Artması hâlinde ya deniz katkısı ya da endüstriyel bir kirlenmeden şüphe 

edilmelidir. 

 

Resim 2.1: Kirlenmiş içme suyu 

Klorürler tüm doğal sularda çeşitli konsantrasyonlarda bulunurlar. Klorür normal 

olarak mineral içeriğinin artmasıyla çoğalır. Dağlık alanlardaki su kaynakları, nehir ve yer 

altı sularına çok küçük konsantrasyonlarda klorür içerir. Deniz ve okyanusun ise daima 

yüksek değerdedir. Doğal suların klorür konsantrasyonu 5 mg/l’yi geçmez. Klorürü yüksek 

suların sodyum miktarı da yüksektir. Sulara klorür veren başlıca tuz NaCl’dir. Okyanus 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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sularında diğer iyonlardan fazla klorür bulunur ve 1900 mg/l değerinde olabilir. Yağmur 

sularında ise 3 mg/l klorür vardır. 

 

Klorür anyonu doğal sulara çeşitli yollarla karışabilir. Suyun çeşitli katı maddeleri iyi 

çözme özelliği, toprağın üst tabakalarındaki ve daha derindeki toprak oluşumlarında bulunan 

klorürlerin çözünmesine ve suya karışmasına yol açmaktadır. Tuzlu deniz suyunun sprey 

hâlinde havaya karışması ve daha sonra bu suyun buharlaşıp küçük tuz kristallerinin hava 

yolu ile taşınmasıyla karasal alanlara geçer, bu kristallerin çökeldiği karasal alanlarda klorür 

derişiminde artış görülür.  

 

Resim 2.2: Okyanus dalgası 

Klorür (Cl
-
), tüm tabi ve kullanılmış sularda çok yaygın şekilde bulunan bir iyondur. 

Doğada en fazla miktarda bulunan halojen olarak bilinir. Yer altı sularına çözünme yoluyla 

ya da tuzlu su-tatlı su girişimleri sonucu katılabilir. Sularda NaCl şeklinde, ayrıca CaCl2 ve 

MgCl2 olarak bileşikler hâlinde bulunur. Eğer sudaki klorür içeriği NaCl tuzundan ileri 

geliyorsa 250 mg/l klorür konsantrasyonu suda belirgin bir tuzluluk tadı oluşturmaya 

yeterlidir. Eğer klorür konsantrasyonu Ca
+2

 ve Mg
+2

 katyonlarıyla birlikte bulunuyorsa 1000 

mg/l’de bile suda tuzlu bir tad oluşturmaz. Kullanılmış sulardaki klorür içeriği, içme sularına 

nazaran çok daha fazladır. Çünkü insan diyetinin temel maddelerinden olan tuz (NaCl) dışkı 

ve idrar vasıtasıyla atılır. Yüksek oranda klorürü içeren sular metalik borulara ve yapılara 

zararlıdır. 

 

Okyanus ve deniz suları karasal alanlardaki yer altı suları ile hidrostatik denge 

hâlindedir. Yer altı sularının çekilip tüketilmesi deniz suyu yararına bir hidrostatik basınç 

farkı yaratır. Böylece yer altı sularına,  çözünme yolu ile veya tuzlu su-tatlı su girişimleri 

sonucu katılabilir. Bu da klorür konsantrasyonun artmasına neden olmaktadır. Doğal suların 

kalitesinin içme suyu teminine uygunluğunu belirlemede klorür bir faktör olarak dikkate 

alınır. Tuzlu suların evsel su temini için kullanıldığı yerlerde mevcut klorürlerin miktarı 

tuzluluk gidermede kullanılacak yöntemin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Tuzlu yani 

yüksek klorür içeren endüstriyel atık sularının bu sulara karışmasının önlenmesi 

gerekmektedir. 
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Resim 2.3: Yüzey sularına karışan lağım suyu 

Klorür tayini yer altı suyuna deniz suyu karışması probleminin olduğu yerlerde yer altı 

suyu pompalanmasını kontrol için kullanılır. Yüzeysel suların kirlilik kontrolünde klorür 

tayini önemlidir. Sodyum klorürün en önemli uygulamalarından biri de kuyularda 

kirlenmenin izlenmesinde belirleyici olarak kullanılmasıdır. Bu amaç için beş neden 

uygundur. 

 

 Klorürün varlığı gözle fark edilmez, bu nedenle normal kullanımda itirazlara 

yol açmaz. 

 Suyun normal bir bileşenidir ve toksik etkisi yoktur. 

 Klorür iyonu toprak tabakası tarafından absorbe edilemez. 

 Biyolojik prosesler vasıtası ile konsantrasyonu değişmez. 

 Klorür iyonu kolaylıkla ölçülebilir. 

 

Evsel atık sularda klorür miktarı günde kişi başına 6 g düzeyindedir. Bu nedenle evsel 

atık sular içme sularına karıştıklarında klorür içeriğinde bir artış olmaktadır.  

 

2.2. Sularda Klorür Tayini 
 

Klorür tayini için 4 yöntem geliştirilmiştir. 

 
  Arjantometrik yöntem: Nispeten temiz ve klorür içeriği 0,15 ile 10 mg/l 

arasında olan numuneler için uygundur. 

  Civa nitrat yöntemi: Titrasyon dönüm noktası kolayca gözlenen basit bir 

yöntemdir. 

  Potansiyometrik Yöntem: Renkli ve bulanık atık su numunelerindeki klorürü 

tayin için kullanılır. 

  Ferrisiyanid Yöntemi: Otomatize edilmiş bir klorür tayin yöntemidir ve 

birçok laboratuvarda rutin analiz yöntemi olarak kullanılır. 
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2.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Klorür tayininde en çok kullanılan yöntem arjantometrik yöntemdir. Arjantometrik 

titrasyonlar da üç farklı tipten indikatör kullanılabilir ve buna göre de yöntem üç farklı isimle 

isimlendirilir. Bunlar Mohr, Volhard ve Fajans yöntemleridir. Bu yöntemler içinde en 

kullanışlı olanı mohr yöntemidir. 
 

Mohr yönteminde indikatör Cr2O4
-2

 iyonudur ve titrasyonun dönüm noktası koyu 

turuncu renkli Ag2CrO4 çökeleğinin meydana gelmesiyle anlaşılır. 

 

Resim 2.4; Kırmızı kahverengi çökelek 

Ortamda bulunan klorür iyonlarını (Cl
-
) gümüş nitrat (AgNO3) ile muamele ederek 

gümüş klorür (AgCl) hâlinde çöktürerek reaksiyona girmeyen AgNO3’ün indikatör olarak 

ilave edilen potasyum kromat (K2CrO4) ile turuncu renkli gümüş kromat (Ag2CrO4) çökeleği 

oluşturması esasına dayanır. 
 

Ortamdaki Cl
-
 iyonlarının tamamının AgCl hâlinde çökmesinden sonra AgNO3 

çözeltisinin fazlası ile K2CrO4 indikatörü, turuncu renkli Ag2CrO4 çökeleğini oluşturur. 

Titrasyonun bitiş noktası, ortamda Ag2CrO4’ın oluştuğu, yani turuncu renkli ikinci bir 

çökeleğin oluştuğu andır. Ortamda Cl
-
 iyonları bulunduğu sürece AgNO3, Cl

-
 iyonları ile 

reaksiyona girer. Ortamda Cl
-
 iyonları kalmadığında ise AgNO3, K2CrO4 ile reaksiyona 

girerek kırmızımsı kahve renkli Ag2CrO4 çökeleğini oluşturur. 

3 3
NaCl AgNO AgCl NaNO beyaz çökelek     

3 2 4 3 2 4
2 AgNO  K CrO  2KNO Ag CrO   turuncu çökelek     

2.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Etüv 

 Desikatör 

 Erlen 

 Mezür 

 Balon joje 
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 Büret 

 Pipet 

 Spor düzeneği 
 

2.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 % 5’lik K2CrO4 indikatör çözeltisi; 50 g K2CrO4 bir miktar distile suda çözünür. 

Belirli bir kırmızı çökelek oluşuncaya kadar AgNO3 çözeltisi ilave edilir. 12 

saat süre ile bekletilir. Çözelti daha sonra filtrelenir ve distile su ile 1 litreye 

tamamlanır. 

 0,05 N AgNO3 çözeltisi; 10 g AgNO3 tartılır. 100-110
o
C’de iki saat kurutulur. 

Desikatöre alınır ve soğuması sağlanır. Soğutulan maddeden 8,4960 g hassas 

olarak tartılır ve litrelik balon jojeye alınır. Önce az miktarda distile su ile suda 

çözünür sonra litreye tamamlanır. 
 

2.2.4. Yapılışı 
 

 Sularda karbonat ve bikarbonat tayini yapılır. 

 Aynı numuneye 1-2 damla % 5’lik K2CrO4 indikatörü damlatılır. 

 Kırmızımsı kahverengi renk elde edilinceye kadar AgNO3 çözeltisi ile titre 

edilir. 

 Aynı işlem saf su ile tekrar edilir. 
 

2.2.5. Hesaplama 
 

Sularda klorür miktarı hesaplanacak ise mg/l Cl
-
 eş değeri olarak aşağıdaki formülden 

hesaplanır. Numune için harcanan AgNO3 miktarı ile saf su ile yapılan titrasyon sonucunda 

harcanan AgNO3 miktarı arasındaki fark dikkate alınmalıdır. 

32 1 AgNO
(V V ).N .35453

mg/l Cl
Numune(ml)




  

V2; numune için harcanan AgNO3 hacmi 

V1; saf su için harcanan AgNO3 hacmi 
 

 Örnek; insani tüketim amaçlı sulardaki klorür miktarı 250 mg/l’yi aşmamalıdır. 

Yeni açılan bir su kuyusundan 100 ml’lik bir örnek alınarak klorür miktarı 

hesaplanmak isteniyor. 0,05 N AgNO3 kullanılarak yapılan titrasyonda 5,97 ml 

AgNO3 harcanıyor. Aynı işlem saf su ile tekrar edildiğinde 0,5 ml AgNO3 

harcandığına göre sudaki klorür iyonu miktarını mg/L olarak hesap ediniz. 

(5,97 0,5).0,05.35453
mg/l Cl 97 mg / l Cl

100
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Klorür tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Erlen, pipet, büret, hesap makinesi, gümüş nitrat, 

potasyum kromat, sodyum hidroksit, sodyum klorür, fenolftalein, laboratuvar ortamı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sularda karbonat ve bikarbonat tayini 

yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Aynı numuneye 1-2 damla % 5'lik 

potasyum kromat damlatınız. 

 

 İndikatörün aşırısını eklemekten 

kaçınınız. 

 AgNO3 deri ile temas ettiğinde deri 

üzerinde kahverengi lekeler 

oluşturduğundan eldiven takınız. 

 Kırmızımsı kahverengi renk elde 

edinceye kadar 0,05 N gümüş nitrat 

çözeltisi ile titre ediniz. 

 

 Dönüm noktası için dikkatli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şahit için numune çözeltisi yerine saf su 

kullanarak işlemleri tekrarlayınız. 

 

 Şahit denemede dönüm noktası ilk 

damlada bile olabileceğinden dikkatli 

çalışınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Cam malzemelerin kırılmamasına dikkat 

ediniz. 

 Hijyenik bir şekilde temizliğinizi 

yapınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 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 becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Sularda karbonat ve bikarbonat tayini yaptınız mı?   

3. Aynı numuneye 1-2 damla % 5'lik potasyum kromat damlattınız 

mı? 
  

4. Kırmızımsı kahverengi renk elde edinceye kadar 0,05 N gümüş 

nitrat çözeltisi ile titre ettiniz mi? 
  

5. Şahit için numune çözeltisi yerine saf su kullanarak işlemleri 

tekrarladınız mı? 
  

6. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

7. 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Klorür suda ................ ve .. .............  problemi yaratır. 

 

2. Sulara klorür veren başlıca tuz ..................... dir. 

 

3. Yağmur sularında ........................ klorür vardır. 

 

4. Evsel atık sularda klorür miktarı günde kişi başına ....................... düzeyindedir. 

 

5. İçme suyunda çok yüksek miktarlarda klorür bulunursa …............. suyunun 

kirletmesinden şüphelenilir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

 

6. (   ) Klorürler doğal sularda bulunmazlar. 

 

7. (   ) Yüksek miktarda klorür içeren sular tüketmek insan sağlığı açısından zararsızdır. 

 

8. (   ) Yüksek oranda klorür içeren sular metalik borulara ve yapılara zarar verir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Bir su kuyusundan alınan 50 ml numunede klorür tayini için yapılan analizde 12 ml 

0,01 N AgNO3 sarf edilmiştir. Kör deneme için yapılan titrasyonda ise 0,5 ml 0,01 N 

AgNO3 sarf edilmiş olduğuna göre suda bulunan klorür miktarını hesaplayınız. 

A) 8,154 ml/l  B)  81,54 ml/ l   C) 815,4 ml/l   D) 8154 ml/l 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sularda sülfat tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Sülfat iyonun insan sağlığı üzerine etkilerini araştırınız? 

 Asit yağmurlarının oluşumu nu araştırınız? 

 

3. SULARDA SÜLFAT TAYİNİ 
 

3.1. Sularda Sülfat Tayininin Amacı ve Önemi 
 

 Sülfatlar tabiatta bulunan ağır metal sülfürlerinin atmosferik olayların etkisiyle 

kısmen oksitlenerek suda çözünmesiyle oluşmuşlardır. Sülfatların büyük kısmı sedimanter 

kayalardan çözünse de tabiatta en yaygın minerali jipstir. Sülfat iyonu doğal sularda çok sık 

rastlanan ve konsantrasyonu litrede bir kaç mg’dan, bir kaç bin mg’a kadar değişen 

miktarlarda bulunan bir iyondur. Yer altı suyunda bulunan sülfatın başlıca kaynağı jips ve 

anhidritdir. Ayrıca piritin oksidasyonu ile de sülfat oluşabilir. Jips suda çok çözünen bir 

maddedir. Soğuk suda 2000 mg/l’ye kadar çözünebilir. Bu yüzden sulardaki sülfatın en 

önemli kaynağı jipstir. 

 

Resim 3.1: Jips (CaSO4.2H2O) minerali 

Burada sülfat tuzlarının genel özelliklerine ve tayin metotlarına geçmeden önce kükürt 

hakkında bazı genel bilgiler verilecektir. Sembolü S, atom numarası 16 olan kükürdün 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Latincesi sülfür, İngilizcesi ‘sulphur’dür. Atom tartısı 32,06; yoğunluğu 2,05 g/ml, 

değerlikleri - 2, + 4, + 6 olup elektronları 2, 8, 6’dır. Kükürt ayrıca metal sülfürleri, mesela 

pirit FeS2, çinko blendi ZnS ve sülfatlar mesela jips yani CaSO4.2H2O hâlinde büyük 

yataklar teşkil eder. Bazı tabii kaynaklarda kükürt kısmen serbest ve koloidal süspansiyon 

hâlinde kısmen de H2S gazı hâlinde çözünmüş olarak bulunur. 

 

 Sulardaki sülfatlar, jips ve diğer tuzlardan süzülme yoluyla ya da sülfür, sülfit ve 

tiyosülfatların oksitlenmesinden, konutsal ve endüstriyel atıklardan (özellikle; tabakhane, 

kâğıt ve tekstil sanayi ya da SO4
=
 veya H2SO4 kullanılan tesislerde) meydana gelebilir. 

Suların içinde bulunan Pb, Ba, Sr ve Ca sülfatlar çözünmez, ancak Na, K ve amonyum 

sülfatlar çok fazla çözünür hâldedirler. Sülfatların müshil etkisi, korozifliği ve taş (kabuk) 

yapma özellikleri nedeniyle sularda fazla miktarda bulunması istenmez. 

 

Resim 3.2: Korozyona uğramış beton su borusu 

 Biyolojik olarak kükürt, bütün canlı hücrelerde bulunan proteinlerin bazılarının yapı 

taşları olan sistin, sistein metiyonin ve taurin adlı amino asitlerinde bulunur. Kokmuş etin ve 

yumurtaların fena kokusu, bakterilerin tesiriyle bu cins proteinlerden H2S’nin teşekkülünden 

ileri gelir. Vitamin B1 de ve biotinde de organik olarak bağlı vaziyette kükürt köprüleri 

vardır. Gayet ince şekilde dağılmış kükürt pomat, pudra veya koloidal çözelti hâlinde birçok 

cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. 

 

Sülfat tuzları baryum, stronsiyum ve kurşun sülfat hariç suda çözünürler. Çözünmüş 

sülfatlar sülfüre indirgenebilir veya hidrojen sülfür hâlinde buharlaşarak havaya verilir. Bir 

diğeri çözünmeyen bir tuz olarak çökebilir veya canlı organizmalarla birleşebilirler. Değişik 

endüstrilerden atılan atıklarda sülfat suya verilir. Yakıtların yanmasıyla atmosferik kükürt 

dioksit (SO2) meydana gelir. Minerallerin kavrulması işleminden sülfat sulara verilir. Kükürt 

trioksit (SO3) kükürt dioksitin katalitik oksitlenmesiyle meydana gelir ve su buharıyla 

birleşerek H2SO4 teşekkül eder. Bu da asit yağmuru veya karı şeklinde çöker. Suda sülfat 

genellikle yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir, çünkü kayalardan çözeltiye geçen 

katyonlar genellikle sülfatla, çözünebilen bileşikler verirler. Ülkemiz için kabul edilen içme 

suyu standardı TS-266 olup da içme suyu standardında 200 mg/l müsaade edilebilen değer, 

400 mg/l maksimum değer olarak limitlendirilmiştir. Birçok Avrupa devletinde Kanada 'da 
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ve Doğu Amerika'daki sularda sülfat konsantrasyonu 20 – 50 mg / l’dir. Avrupa'nın 23 

büyük kentinde kullanma sularındaki ortalama sülfat konsantrasyonu 64 mg/l’dir. İngiltere 

sularında ki SO4
=
 miktarı ise 4–303 mg/l arasında bulunmuştur. Su tasfiyesinde flokulant 

(çöktürücü) olarak kullanılan alüminyum sülfat çıkış suyunda litrede 25–50 mg sülfat ihtiva 

ederler. Normal su tasfiyesi ile giderilemez. Avrupa'daki şişe sularında ortalama sülfat 

konsantrasyonu 223 mg/l’dir. 

 

Günde alınan sülfat miktarı hakkında bilgiler azdır. Amerika'da günlük ortalama sülfat 

alınışı 453 mg olarak hesaplanmıştır. Günlük içme suyuyla alınan sülfat miktarı bilhassa şişe 

suları kullanılıyorsa çok değişiktir. İnsanlarda sülfat bağırsaklarda az miktarda absorbe 

edilir. Hücre zarını çok yavaş geçer ve süratle böbreklerden atılır. 1–2 g sülfat dozu 

insanlarda müshil tesiri göstererek bağırsakları temizler. Bu tesiri çocuklarda gösteren doz 

ise 21 mg/kg/gün’dür. Normal insanda litrede 1000 mg magnezyum sülfat müshil tesiri 

gösterir. Fakat bu değerin altındaki konsantrasyonun fizyolojik tesiri ise zararsızdır. Bununla 

birlikte bazı insanlar litrede 400 mg magnezyum sülfata bile hassas olabilirler. İnsanlar 

zamanla içme sularındaki sülfat konsantrasyonlarına alışabilir. 

 

Tat veren en çok kullanılan sülfat tuzlarının tat başlangıç değerleri ise şöyledir: 

 

 200 - 500 mg/l sodyum sülfat için  

 250 - 900 mg/l kalsiyum sülfat için  

 400 - 600 mg/l magnezyum sülfat için 

 

Yukarıda verilen değerler sülfatın müshil tesiriyle de ilgilidir. Limit değer olarak 

litrede 400 mg teklif edilmiştir. Suda yüksek sülfat konsantrasyonu dağıtma sistemlerindeki, 

bilhassa düşük alkalinite olduğu zaman, metallerin korozyonuna sebep olur. 

 

Fazla sülfatlı suların beton ile teması sonucunda, betonla sülfat reaksiyona girerek 

sülfat korozyonu denilen olay meydana gelmektedir. Bu olay betonun dağılmasına ve 

dökülmesine yol açtığı için son derece önemlidir. Sülfat indirgenmesi, sülfatın çeşitli 

mikroorganizmaların etkisi ile bozulması ve sülfürlere dönüşmesidir. Böyle sularda sülfür 

kokusu yanında kısmen daha yüksek CO2 görülür. Sülfat konsantrasyonu 0,1 mg/l’nin 

üstündeki numuneler için iyon kromatografik metod uygundur. Gravimetrik metodlar 10 

mg/l’den daha fazla sülfat iyonu içeren numuneler için seçilebilir. Türbidimetrik metod ise 

1-40 mg/l arasındaki konsantrasyonlar için uygundur. Daha yüksek oranda sülfat içeren 

numunelerde seyreltme yapılabilir. 

 

3.2. Sularda Sülfat Tayini 
 

Sularda sülfat tayini, kromatografik yöntem, fotometrik yöntem,  türbidimetrik 

yöntem, gravimetrik yöntem ve volümetrik yöntem ile yapılabilir. Kullanılacak metot suda 

bulunan sülfat iyonu konsantrasyonuna bağlıdır.  
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3.2.1. Volümetrik SO4
=
 Tayini Yönteminin Prensibi 

 
Örneğe BaCl2 eklendiği zaman ortamda sülfat var ise baryum sülfat ile tepkimeye 

girerek onu tutar ve harcanan EDTA miktarı azalır. BaCl2 eklenmemiş örnekte harcanan 

EDTA miktarı daha fazla olur. İki titrasyon arasındaki fark bize numunedeki sülfat miktarını 

verir. Ancak ortama eklenen BaCl2’ün fazlası EDTA ile kompleksleşme reaksiyonu 

vereceğinden bu miktarda hesaplamayı değiştirir. Bundan dolayı BaCl2 EDTA ile titre 

edilerek ortamda başka iyon yok iken harcanan EDTA miktarı da kaydedilmelidir. 

 

Örneğe BaCl2 eklendiği zaman ortamda sülfat var ise baryum, sülfat ile tepkimeye 

girerek BaSO4 hâlinde çöker. Fakat sülfat ile tepkimeye girmeden ortamda kalan Ba
+2

 

iyonları EDTA ile kompleksleşme reaksiyonu vereceğinden kullanılan EDTA miktarını Ca 

ve Mg tayininde kullanılan EDTA miktarına göre artıracaktır. Bu iki sarfiyat arasındaki fark, 

sülfatı çöktürmede kullanılan Ba
+2

 iyonlarının fazlası ile reaksiyon veren EDTA miktarını 

verir. Numuneye eklenen miktar kadar BaCl2 alınıp EDTA ile titre edilir ve harcanan miktar 

kaydedilir. Son yapılan titrasyonda harcanan EDTA miktarından daha önce yapılan 

titrasyonlar arasındaki fark çıkartılırsa sülfat için harcanan EDTA miktarı tespit edilmiş olur. 

 

3.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 

 
 Hassas terazi 

 Etüv 

 Desikatör 

 Erlen 

 Mezür 

 Balon joje 

 Büret 

 Pipet 

 Spor düzeneği 

 

3.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 0,01 N 1 litre EDTA çözeltisi; 1,86 g Na2H2Y.2H2O (EDTA) tartılır. Bir miktar 

suda çözüldükten sonra litreye tamamlanır. 

 EDTA çözeltisinin ayarlanması ve faktör hesabı; 0,5 gr kimyaca saf kalsiyum 

karbonat 5 ml seyreltik (1 + 9) HCl içinde çözülür. (Çözülmenin tam olması 

gerekir.) Su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin   1 ml si 0,5 mg kalsiyum 

karbonata eş değerdir. 25 veya 50 ml standart kalsiyum karbonat ayar çözeltisi 

alınır, buna 1-2 ml Tampon çözeltisi ilave edilir. 5-6 damla Eriochrome Black T 

indikatör çözeltisi (veya bir spatül ucu katı indikatör) konur. Renk pembeden 

leylak moruna dönene kadar EDTA çözeltisi ile titre edilir. Çözeltinin normal 

iteleri eşit olduğuna göre, 1 ml 0,01 N EDTA çözeltisi 0,5 mg CaCO3 ’a tekabül 

eder. Faktör hesaplaması yapılır. 

mg kalsiyumkarbonat
F

ml harcanan  EDTA.0,5
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 Eriochrome Black T indikatörü; 20 g NaCl tartılır. Bir havanda iyice öğütülür. 

0.1 g Eriochrome Black T eklenir, öğütmeye toz oluncaya kadar devam edilir. 

Bir titrasyon için 30-40 mg yeterlidir. Çözeltisi için 0,5 g Eriochrome Black T 

100ml etil alkolde çözünür, çözelti yaklaşık bir ay dayanır. Çözeltiye eklenecek 

% 2’lik NH4Cl veya % 2’lik NH4OH ile daha uzun süre dayanması sağlanır. 

 Tampon çözeltisi; 6,75 g NH4Cl bir miktar saf suda çözülür, üzerine 57 ml NH3 

eklenir, karıştırarak çözülmesi sağlanır. 100 ml’ye saf su ile tamamlanır. 

 0,5 N BaCl2 çözeltisi; 61 g BaCl2.2H2O alınır saf su ile litreye tamamlanır. 

 

3.2.4. Yapılışı 
 

Ca
+2

 ve Mg
+2 

tayini için: 

 

 Ca
+2

 ve Mg
+2 

tayini yapılacak sudan 50 ml alınır. 

 250 ml’lik bir erlene konur. 

 Üzerine 30-40 mg toz Eriochrome Black T indikatörü eklenir. 

 0,1 ml tampon çözelti eklenir. 

 EDTA çözeltisi ile gök mavisi renk olana kadar titre edilir. 

 Harcanan EDTA miktarı kaydedilir. 

 

Ca
+2

 ve Mg
+2 

tayini yapıldıktan sonra: 

 

 Numuneden 50 ml alarak uygun bir erlene alınır. 

 Üzerine bütün sülfatı çöktürecek kadar BaCl2 ilave edilir ve çökme 

tamamlanıncaya kadar beklenir. 

 Eriochrome Black T indikatörü ve KCN eklenir. 

 0,01N EDTA çözeltisi ile titre edilir. 

 Harcanan EDTA miktarı kaydedilir. 

 Boş bir erlene çöktürmede kullanılan miktar kadar BaCl2 alınır. 

 Bu BaCl2 0,01N EDTA çözeltisi ile titre edilir. 

 Harcanan EDTA miktarı kaydedilir. 

 

3.2.5. Hesaplama 
 

 Ca
+2

 ve Mg
+2 

tayini için harcanan EDTA miktarı (V1) 

 BaCl2 eklendikten sonra harcanan EDTA miktarı (V2) 

 Ortamda kalan Ba
+2

 için harcanan EDTA miktarı (V2) - (V1) = (V3) 

 BaCl2 ile yapılan titrasyonda harcanan EDTA miktarı (V4) 

 Sülfat için harcanan EDTA miktarı (V4)  -  (V3) = (VSülfat)  

2

4

F.S.N.E
g SO

1000

   

F; EDTA çözeltisinin faktörü 

S; sülfat için harcanan EDTA miktarı (V4)-(V3) = (VSülfat)  

N; EDTA çözeltisinin normalitesi. 

E; sülfatın eş değer gramı (96g) 
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 Örnek; sülfat analizi yapılmak istenen su örneğinden 50 ml alınarak Ca ve Mg 

tayini yapılmış ve 25 ml 0,01 N EDTA harcanmıştır. Aynı miktarda numune 

üzerine belirli bir miktar BaCl2 eklenmiş ve yeniden 0,01 N EDTA ile titrasyon 

yapılmış 40 ml sarfiyat not edilmiştir. Numune üzerine eklenen kadar BaCl2 

ayrı bir kaba alınmış ve yapılan titrasyonda 28 ml 0,01 N EDTA harcanmıştır. 

Numunedeki sülfat iyonu miktarı kaç g’dır? 

 

Ca
+2

 ve Mg
+2 

tayini için harcanan EDTA miktarı (25) 

BaCl2 eklendikten sonra harcanan EDTA miktarı (40) 

Ortamda kalan Ba
+2

 için harcanan EDTA miktarı (40) - (25) = (15) 

BaCl2 ile yapılan titrasyonda harcanan EDTA miktarı (28) 

Sülfat için harcanan EDTA miktarı (28) - (15) = (13)  

 

F; EDTA çözeltisinin faktörü=1 

S; sülfat için harcanan EDTA miktarı (VSülfat) =(13) 

N; EDTA çözeltisinin normalitesi= 0,01 N 

E; sülfatın eşdeğer gramı=96g 

2

4

1.13.0,01.96
g SO 0,0125 g

1000
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sularda sülfat tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Pipet, erlen, büret, hesap makinesi, baryum klorür, 

eriochrome black T indikatörü, KCN, etilen diamin tetra asetat disodyum, magnezyum 

klorür, laboratuvar ortamı  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sularda kalsiyum + magnezyum tayini 

yapınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Kalsiyum + magnezyum tayininde harcanan 

EDTA çözeltisinin miktarını kaydediniz. 

 

 Deneyin yapılışı işlem basamaklarını 

takip ediniz. 

 EDTA çözeltisini muhakkak 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numuneden 50 ml alarak uygun bir erlene 

aktarınız. 

 

 Alınan numune miktarına dikkat 

ediniz. 

 Üzerine bütün sülfatı çöktürecek kadar 0,01 

N baryum klorür ilave etmek ve çökme 

tamamlanıncaya kadar bekletiniz. 

 

 

 Eklenen BaCl2 miktarını not ediniz. 
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 Eriochrome black T indikatörü ve KCN 

ilave ediniz. 

 
 

 Eriochrome Black T indikatörünün 

dayanma süresi çok kısa olduğundan 

deney için hazırlayınız. 

 Eriochrome black T indikatörünü toz 

olarak kullanınız. 

 Spatül ucu kadar eklemeniz 

yeterlidir. 

 0.01N EDTA çözeltisi ile titre etmek ve 

titrasyonda harcanan miktarı kaydediniz. 

 

 Harcanan EDTA miktarlarını 

dikkatle gözleyiniz. 

 Boş bir erlene çöktürmede kullanılan 

miktarda baryum klorür koyunuz. 

 

 

 Daha önce not aldığınız miktar kadar 

ekleyiniz. 
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 Bu baryum klorürü 0.01 N EDTA çözeltisi 

ile titre etmek ve titrasyonda harcanan 

miktarı kaydediniz. 

 

 

 Büreti dikkatli okuyunuz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Cam malzemelerin kırılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Hijyenik bir şekilde temizliğinizi 

yapınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 



 

 22 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Sularda kalsiyum + magnezyum tayini yaptınız  mı?.   

3. Kalsiyum + magnezyum tayininde harcanan EDTA çözeltisinin 

miktarını kaydettiniz mi? 
  

4. Numuneden 5 ml alarak uygun bir erlene aktardınız mı?.   

5. Üzerine bütün sülfatı çöktürecek kadar 0,01 N baryum klorür 

ilave etmek ve çökme tamamlanıncaya kadar beklettiniz mi? 
  

6. Eriochrome black T indikatörü ve KCN ilave ettiniz mi?.   

7. 0.01N EDTA çözeltisi ile titre etmek ve titrasyonda harcanan 

miktarı kaydettiniz mi? 
  

8. Boş bir erlene çöktürmede kullanılan miktarda baryum klorür 

koydunuz mu? 
  

9. Bu baryum klorürü 0.01 N EDTA çözeltisi ile titre etmek ve 

titrasyonda harcanan miktarı kaydettiniz mi? 
  

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Sulardaki sülfatın en önemli kaynağı ...........… tir. 

 

2. Fazla sülfat içeren sular betonda …...................… denilen etkiyi meydana getirir. 

 

3. Fabrika bacalarından atılan SO2 gazı su buharı ile birleşerek ….....… şeklinde 

çökerler. 

 

4. Sülfatın …..........… mı insanlar için müshil etkisi gösterir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

5. (   ) Sülfatların müshil etkisi, korozifliği ve taş (kabuk) yapma özellikleri vardır. 

 

6. (   ) Sülfat tuzları baryum, stronsiyum ve kurşun tuzları hariç suda çözünürler. 

 

7. (   ) Sülfat derişimi 0,1 mg/l’ nin üzerinde ise gravimetrik analiz metodu 

kullanılır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

8. Sülfat analizi yapılmak istenen su örneğinden 50 ml alınarak Ca
+2

 ve Mg
+2

 

tayini yapılmış ve 12ml 0,02 N EDTA harcanmıştır. Aynı miktarda numune 

üzerine belirli bir miktar BaCl2 eklenmiş ve yeniden 0,02 N EDTA ile titrasyon 

yapılmış 16 ml sarfiyat not edilmiştir. Numune üzerine eklenen kadar BaCl2 

ayrı bir kaba alınmış ve yapılan titrasyonda 16 ml 0,02 N EDTA harcanmıştır. 

Numunedeki sülfat iyonu miktarı kaç g’dır? (0,02 N EDTA için Faktör 0,987 

alınacaktır.)  
A) 0,0227 g  B)  0,227 g  C)    2,27 g  D)     22,7 g 

 

 

 

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–4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak organik madde tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ötrafikasyon ne demektir? Araştırınız. 

 Nitrifikasyon ne demektir? Araştırınız. 

 

4. ORGANİK MADDE TAYİNİ 
 

4.1. Sularda Organik Madde Tayininin Amacı ve Önemi 
 

Organik madde, yapısında C, H, O bulunan ve S, P, N gibi elementleri barındıran 

düşük erime ve kaynama noktasına sahip yüksek molekül ağırlıklı, suda az çözünen, yanıcı 

maddelerdir. 

 

Organik bileşiklerin fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinin (çözünürlük, 

hidrofobiklik, polarlık, uçuculuk, yoğunluk, enerji.) ve muhtevasının ne kadar olduğunun 

bilinmesi, onları anlamaya, geçirdikleri değişimi tahmin etmeye, etkisini belirlemeye ve 

onları arıtacak veya kontrol altında tutacak işlemleri seçmeye yardımcı olması açısından 

önemlidir. Ayrıca organik maddeler nitrifikasyon (amonyağın doğada önce nitrite, nitritinde 

nitrata dönüştürülmesi), ötrofikasyon (göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta 

karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda 

çoğalması sonucu bitki varlığının aşırı şekilde artması), dip çamuru oluşumu gibi sonuçlar 

doğurur. 

 

Organik veya biyolojik olarak parçalanabilen atıklar su yatağına girer girmez 

bakterilerin hücumuna uğrarlar. Organik maddelerin ayrışması sırasında, sudaki hayat için 

çok önemli olan çözünmüş oksijeni kullanırlar. Dolayısıyla ortamdaki çözünmüş oksijen 

miktarı azalır. 

 

Su yatağına giren organik madde konsantrasyonu çok fazla ise mevcut oksijenin 

tamamı kullanılarak ortam anaerobik durum hâlini alabilir. Örneğin kükürt bileşiklerinin 

reaksiyona girmeleri hâlinde SO4 oluşur. Bu da H2SO4’ü oluşturur ve bu olay korozyona 

sebep olur. Bu durumda sistemin ekolojik dengesi bozulur ve su hayatı olumsuz yönde 

etkilenir. Bakteriler organik maddeyi stabil oluncaya kadar parçalar. Bunun içinde oksijeni 

enerji olarak kullanır ve oksijeni tüketirler. Sıcakta organik maddenin parçalanma hızı artar. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 
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Organik maddelerin göl ve bu gibi su ortamlarında bulunması istenmeyen bir 

durumdur. Örneğin bir gölde aşırı miktarda organik madde varsa göldeki bakteriler aşırı 

beslenerek patlar ve ölürler böylece gölün üzeri ölü bakteri hücreleriyle örtülür. Bakterilerin 

aşırı beslenerek ölmesi durumuna ötrofikasyon denir. 

 

Resim 4.1: Ötrofikasyon sonucu kirlenmiş su yüzeyi 

Azotlu bileşiklerin ayrışmasıyla; Organik azot NH4 (amonyum) NO2 

(nitrit)   NO3 (nitrat) olayı gerçekleşir buna nitrifikasyon denir. 

 

Fosforlu maddelerin ayrışması sonucu fosfat meydana gelir ve bakteriler için besin 

kaynağıdır. Bakterilerin aşırı beslenmesi sonucunda patlayarak ölümler oluşur ve suyun 

yüzeyini kaplarlar. Böylece içeriye oksijen ve güneş ışığı giremez. Canlılar fotosentez 

yapamayacağından ortam anaerobik olur ve dip çamuru oluşur. Organik maddeler daha çok 

antropojenik faaliyetler (ev atıkları, hayvan atıkları, gıda fabrikaları atıkları, kâğıt fabrikaları 

atıkları, mezbaha atıkları, et paketleme atıkları, dericilik atıkları gibi) sonucu sulara karışırlar 

ve karıştıkları sular durgunsa bunlar suyun dibinde toplanırlar. 

 

Resim 4.2: Akarsuya dökülen kanalizasyon suyu 
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Bir suyun kalitesini belirlemek için üzerinde çok çeşitli tayinler yapılabilir. 

 

 Çözünmüş oksijen tayini 

 Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 

 Kimyasal oksijen İhtiyacı ( KOİ ) 

 

Toplam organik madde tayini 
 

 Katı madde tayini 

 Azot tayini 

 Fosfat tayini 

 Bulanıklık tayini 

 Renk tayini 

 Koku tayini 

 pH tayini 

 Bakteriyolojik tayin 

 İletkenlik tayini 

 Sertlik tayini 

 Ağır metal tayini 

 

Sulara organik maddeler doğal yollardan veya suni yollardan karışabilir. Belli bir 

orana kadar su organizmaları için yararlıdır. Balıklar için besin maddesi oluşturur. Organik 

madde tayini de yukarıda bahsedilen özelliklerden dolayı yapılması gereken önemli 

tayinlerden biridir. 

 

4.2. Sularda Organik Madde Tayini 
 

Sularda organik madde tayini için sık kullanılan metotlardan biri de permanganat ile 

organik madde tayinidir. Permanganat indeksi olarak ta adlandırılan bu metotta 

permanganatın en önemli yükseltgen ayıraçlardan biri olması ve titrasyonlarında başka bir 

indikatöre gerek duyulmaması, tepkimelerin genellikle oldukça hızlı olması, ucuz ve kolay 

sağlanabilmesi bakımından tercih edilir. 

 

4.2.1. Prensibi 

 
Numuneye asitli ortamda potasyum permanganat ilave edilir. Sudaki maddeler 

potasyum permanganatın bir kısmını harcar. Potasyum permanganat indirgenirken açığa 

çıkardığı oksijen, organik maddenin yükseltgenmesini sağlar. Kalan permanganat, numuneye 

eş değer miktarda ilave edilen oksalik asit ile reaksiyon verir. Oksalik asidin fazlası tekrar 

potasyum permanganat ile geri titre edilir. Geri titrasyon için harcanan potasyum 

permanganat toplam organik maddeye eş değerdir. 

 

2 KMnO4 + 3 H2SO4   K2SO4 + 2 MnSO4 +3 H2O + 5/2 O2 
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Ancak numune içindeki karbonlu maddelerin tümü potasyum permanganat tarafından 

oksitlenemez. Proteinler gibi azotlu organik maddelerdeki organik karbon, basit karbonlu 

bileşikler oksitlenemez. Bu nedenle netice karbonun tümünü vermez. 

 

 

Resim 4.3; Oksalat eklenmesiyle beyaza dönen KMnO4 

4.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Etüv 

 Desikatör 

 Erlen 

 Mezür 

 Balon joje 

 Büret 

 Pipet 

 Spor düzeneği 

 

4.2.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

 1/3 lik H2SO4 çözeltisi; 3 hacim saf suya 1 hacim derişik H2SO4 eklenir. 

 0,01 N Na2C2O4 çözeltisi; 0,555 g Na2C2O4 tartılır. Saf su ile litreye tamamlanır. 

 0,01 N KMnO4 çözeltisi; 0,316 gram permanganat tartılır, damıtık su ile 

çözülür. 20 dakika kaynatılır, soğutulur. Cam pamuğundan süzüldükten sonra 

balon jöjede kaynatılıp soğutulmuş damıtık su ile litreye tamamlanır. 

Kaynatmanın sebebi suda çözünmüş oksijeni gidermektir. Hazırlanan çözelti 

0,01 N sodyum oksalata karşı standardize edilir. Çözeltinin ayarlanması; 10 ml 

oksalik asit çözeltisi saf su ile 100 ml’ye tamamlanır. %20’lik sülfürik asitten 5 

ml ilave edilir. Kaynama noktası civarına kadar ısıtıldıktan sonra potasyum 

permanganat ile kalıcı pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir. Çözeltinin 

faktörü aşağıdaki formülden hesaplanır. 
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 0.01 N oksalik asit çözeltisi; bir gece desikatörde bekletilmiş oksalik asitten 

0.630 g tartılır. Belli bir miktar saf suyla çözülür ve litreye tamamlanır. 

Potasyum permanganatın ayarlanmasında kullanılır. 

 

4.2.4. Yapılışı 
 

 250 ml’lik erlene 100 ml numune alınır. 

 Üzerine 1/3 lik H2SO4 çözeltisi eklenir. 

 10 ml standart KMnO4 ilave edilir. 

 Su banyosunda kaynayan suda 30 dk. beklenir. 

 10 ml standart Na2C2O4 çözeltisi ilave edilir ve rengin kaybolması beklenir. 

 Sıcakken pembe renk gözlenene kadar KMnO4 titre edilir. 

 Titrasyonda harcanan KMnO4 miktarı kaydedilir. 

 

4.2.5. Hesaplama 
 

KMnO4 faktörünün hasaplanması; 

2 2 4 2 2 4H C O H C O

KMnO4

m (g).V
F

0,63.V
  

Organik madde tayininde oksalat eklendiğinde permanganatın rengi beyaz olmaz ise 

organik madde miktarı direk 0,3 mg/l alınır. Organik madde miktarı mg/l O2 olarak 

hesaplanabilir. 

2
mg / l  O F.V.0,8  

F; KMnO4 faktörü 

V; Titrasyonda harcanan KMnO4  miktarı 

 

 Örnek: Bir göl suyundan alınan 100 ml numunede toplam organik madde tayini 

için yapılan titrasyonda 35ml KMnO4 kullanılmaktadır. Kullanılan KMnO4 

faktörü 1,11 ise numunede toplam organik madde miktarını mg/l O2 cinsinden 

hesaplayınız. 

2 2
mg / l  O 1,11.35.0,8 31,08   mg / l  O   
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Organik madde tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Erlen, mezür, pipet, su banyosu, saat, hesap makinesi, 

sülfürik asit, potasyum permanganat, sodyum oksalat, laboratuvar ortamı 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 250 ml’lik erlene 100 ml numune alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Üzerine 10 ml 1/3’lük sülfürik asit ilave 

ediniz. 

 

 Asit ile çalışırken dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Üzerine 10 ml standart potasyum 

permanganat ilave ediniz. 

 

 Alınan miktarlar için hassas 

çalışınız. 

 30 dakika kaynayan su banyosunda 

bekletiniz. 

 

 

 Üzerine 10 ml standart sodyum oksalat ilave 

ediniz. 

 

 Sodyum oksalat ilavesiyle çözeltiniz 

renksiz oluncaya kadar bekleyiniz. 
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 Sıcakken pembe renk gözlenene kadar 

potasyum permanganat ile titre ediniz. 

 

 Erleniniz sıcak olacağından dikkat 

ediniz. 

 Titrasyonu çözeltiyi soğutmadan 

hızlı bir şekilde yapınız. 

 Titrasyonda harcanan potasyum permanganat 

miktarını kaydediniz. 

 

 Potasyum permanganat renkli bir 

çözelti olduğundan büreti dikkatle 

okuyunuz.  

 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 becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. 250 ml’lik erlene 100 ml numune aldınız mı?   

3. Üzerine 10 ml 1/3’lük sülfürik asit ilave ettiniz mi? 
  

4. Üzerine 10 ml standart potasyum permanganat ilave ettiniz mi? 
  

5. 30 dakika kaynayan su banyosunda beklettiniz mi? 
  

6. Üzerine 10 ml standart sodyum oksalat ilave ettiniz mi? 
  

7. Sıcakken pembe renk gözlenene kadar potasyum permanganat 

ile titre ettiniz mi? 

  

8. Titrasyonda harcanan potasyum permanganat miktarını 

kaydettiniz mi? 

  

9. 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Organik maddeler suya karışır karışmaz ….........… hücumuna uğrarlar. 

 

2. Bakteriler organik maddeleri parçalarken suda çözünmüş ….............… tüketirler. 

 

3. Göl gibi büyük su ekosistemlerinde aşırı miktarda organik madde bulunması 

sonucunda bakterilerin aşırı beslenerek ölmesi durumuna….............… denir. 

 

4. Organik maddeler daha çok …..............… faaliyetler sonucu sulara karışırlar. 

 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Su yatağına giren organik madde miktarı çok fazla ise mevcut oksijenin 

tamamını kullanarak ortamı aneorobik hâle getirir. 

 

6. (   ) Organik maddeler nitrifikasyon, ötrofikasyon ve dip çamuru oluşumu gibi 

sonuçlar doğurur. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Yüzey suyundan alınan 100 ml numunede toplam organik madde tayini için 

yapılan titrasyonda 23 ml KMnO4 kullanılmaktadır. Kullanılan KMnO4 faktörü 

0,97 ise numunede toplam organik madde miktarını mg/l O2 cinsinden 

hesaplayınız. 
A)  1,784 mg/l  B) 17,267 mg/l  C) 17,275 mg/l D)  17,845 mg/l 

 

 

 

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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Bir suyun ….............… , o suyun asitleri nötralize etme kapasitesidir. 

 
2. Algler sudaki serbest veya iyonize hâldeki …...... .… alırlar ve suyun pH’ını 9-10’ a 

yükseltirler. 
 

3. Okyanus sularında  …...........…  klorür bulunur. 

 

4. Okyanus ve deniz suyu karasal alanlardaki yer altı suları ile ……...… denge 

hâlindedir. 

 

5. Suların içinde bulunan …................. ve ..........… sülfatlar çözünmezler. 

 

6. Jips soğuk suda  ….............… ye kadar çözünebilir. 

 

7. Azotlu bileşiklerin ayrışması sonucu nitrat oluşumuna ….....................… denir. 

 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
 

8. (   ) Alkanite atık su arıtma uygulamalarında kullanılan bir özelliktir. 

 

9. (   ) Klorür iyonun fazlası tuzluluk hissi vermez. 
 

10. (   ) Sülfatlar tabiatta bulunan ağır metal sülfürlerinin atmosferik olayların 

etkisiyle kısmen oksitlenerek suda çözünmeleriyle oluşmuştur. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

11. 250 ml su numunesinde yapılan alkanite tayininde fenolftalein indikatörü 

eşliğinde 18 ml 0,02 N H2SO4 metil oranj indikatörü eşliğinde ise 17 ml 0,02 N 

H2SO4 harcanmıştır. Toplam alkaniteyi mg/l CaCO3 olarak hesaplayınız? 
A)  14 mg/l  B) 140 mg/l          C) 0,14 mg/l             D)  1,4 mg/l 

 

12. Gıda yapımında kullanılacak su kaynağında klorür miktarının tespit edilmesi isteniyor. 

Bu amaçla 250 ml numune alınarak 0,02 N AgNO3 ile yapılan titrasyonda 68 ml 

AgNO3 harcanıyor. Saf suyla yapılan titrasyonda ise 0,25 ml AgNO3 harcandığına 

göre sudaki klorür miktarı ne kadardır? 

A)  192,15 mg/l  B) 19,215 mg/l C) 1,921mg/l D)  1921,5 mg/l 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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13. Şebeke suyundan kaynaklanan bir ishal vakasında sorumlu iyonun sülfat olup 

olmadığı belirlenmek isteniyor. Bu amaçla şebeke suyundan 50 ml alınarak 0,04 N 

EDTA çözeltisi ile Ca
+2

 ve Mg
+2

 tayini yapılmış ve 20 ml EDTA çözeltisi 

harcanmıştır. Aynı miktar numune alınarak üzerine BaCl2 eklenip 0,04 N EDTA ile 

titrasyon yapılmış ve 28 ml EDTA çözeltisi harcanmıştır. Numune üzerine eklenen 

miktarda BaCl2 ile yapılan titrasyonda ise 0,04 N EDTA  çözeltisinden 32 ml 

harcanmıştır. EDTA çözeltisinin faktörü 0,98 olduğuna göre sudaki sülfat iyonu 

miktarı ne kadardır. 

A) 90 g  B ) 9 g  C ) 0,09 g   D)  0,9 g 

 

14. Kızılırmak nehrinden alınan 100 ml numunede toplam organik madde tayini için 

KMnO4 ile yapılan titrasyonda 44 ml KMnO4 kullanılmıştır. Kullanılan KMnO4 

çözeltisinin faktörü 0,96 olduğuna göre numunedeki toplam organik madde miktarını 

hesaplayınız? 

A) 3,379 g  B )3,790 g  C ) 33,792 g  D)  0,337 g 

 

 

 

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 BİKARBONATLAR 

2 ALKANİTE 

3 HİDROKSİT, KARBONAT, 

BİKARBONAT 

4 BİKARBONAT 

5 BİKARBONAT 

6 YANLIŞ 

7 DOĞRU 

8 DOĞRU 

9 C 

10 D 

11 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 TAT, AŞINDIRMA 

2 NaCl 

3 3 mg/l 

4 6g 

5 KANALİZASYON 

6 YANLIŞ 

7 YANLIŞ 

8 DOĞRU 

9 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 JİPS 

2 SÜLFAT KOROZYONU 

3 ASİT YAĞMURLARI 

4 1-2 g 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 BAKTERİLERİN 

2 OKSİJENİ 

3 ÖTROFİKASYON 

4 ANTROPOJENİK 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 ALKANİTESİ 

2 CO2 

3 1900 mg/l 

4 HİDROSTATİK 

5 Pb, Ba, Sr, Ca 

6 2000 mg/l 

7 NİTRİFİKASYON 

8 DOĞRU 

9 YANLIŞ 

10 DOĞRU 

11 B 

12 A 

13 C 

14 C 
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