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LABORATUVAR KĠMYASI DERS KURALLARI 

1. Öğrencilerin Laboratuvar Kimyası Dersine ders programında belirtilen gün ve saatte 

katılmaları gerekmektedir. 

2. Laboratuvar Kimyası dersine devam zorunluluğu % 80’dir. 3 kez deneye gelmeyen 

öğrenci bu dersten başarısız sayılır. 

3. Laboratuvarda geçirilen süre boyunca öğrencilerin laboratuvar önlüğü kullanmaları 

zorunludur. Öğrencilerin laboratuvara önlüksüz gelmeleri durumunda laboratuvara 

alınmayacaklardır ve deneyden başarısız sayılacaklardır. 

4. Laboratuvara 10 dakikadan daha fazla geç gelen öğrenci deneye kesinlikle 

alınmayacak ve deneyden başarısız sayılacaktır. 

5. Öğrencilerin laboratuvarda bulundukları süre boyunca, cep telefonu kullanmaları, 

izinsiz laboratuvarı terk etmeleri ve herhangi bir şey yiyip içmeleri kesinlikle yasaktır. 

6. Deney sonunda tüm kullanılan malzemeler temizlenerek yerlerine yerleştirilecektir. 

7. Öğrenciler her deneye gelmeden önce, hem deneyin yapılışı hem de deneyle ilgili 

genel bilgilere çalışarak gelmek zorundadırlar. 

8. Herhangi bir deneye katılmayan öğrenci, katılmadığı deneyi dönem sonu telafi 

haftasında yapmak zorundadır. Dolayısıyla Laboratuvar Kimyası dersinden başarılı 

olabilmek için öğrencilerin tüm deneyleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi 

takdirde dersten başarısız sayılır. 

9. Gerçekleştirilen her deneye ait Deney Raporu bir sonraki hafta bu föyün sonunda 

verilen örnek deney raporu dikkate alınarak hazırlanır ve sorumlu Öğretim Elemanına 

imzalatılır. Dönem sonunda imzalatılan raporlar sorumlu Öğretim Elemanına teslim 

edilir. Deney Raporu eksik olanlar dersten başarısız sayılır.  
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LABORATUVAR GÜVENLĠK KURALLARI VE GENEL PRENSĠPLER 

1. Laboratuvarda mutlaka uzun laboratuvar önlüğü ile çalışılmalı ve önü ilikli şekilde 

tutulmalıdır. 

2. Laboratuvarda çalışırken eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanılmalıdır. 

Çalışmaya uygun eldiven ve maske seçimine önem gösterilmelidir. 

3. Laboratuvar dışına laboratuvarda kullanılan önlük, eldiven vb. ile çıkılmamalıdır. 

4. Laboratuvarda rahat ve düz ayakkabı giyilmesi ve özellikle açık ayakkabı giyilmemesi 

gerekmektedir. 

5. Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı veya yanmaz bone içine alınmalıdır. 

6. Laboratuvarda yemek, içmek, gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar 

ekipmanlarını bu amaçla kullanmak yasaktır. 

7. Çalışırken eller yüze sürülmemeli, ağıza herhangi bir şey alınmamalıdır. 

Laboratuvarda çalışılırken ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. 

8. Laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar mutlaka yara bandı ile kapatılmalıdır. 

9. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz belli ve yöntemine uygun biçimde 

temizlenerek yerlerine kaldırılmalıdır. 

10. Laboratuvarın faaliyet gösterdiği konulara göre ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı 

ortama verilmemeli, tekniğine ve mevzuata uygun bir biçimde etkisiz hale 

getirilmelidir. 

11. Atılacak katı maddeler çöp kutusuna atılmalıdır. İşi bitmiş, içinde sıvı bulunan beher, 

erlen, tüp gibi temizlenecek cam kaplar da lavaboya konulmalı, masa üzerinde 

bırakılmamalıdır. 

12. Çalışmalarda dikkat ve itina ön planda tutulmalıdır. 

13. Laboratuvarda başkalarının da çalıştığı düşünülerek gürültü yapılmamalıdır. Asla el 

şakası yapılmamalıdır. 

14. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvarı yönetenlere anında haber 

verilmelidir. 

15. Laboratuvarı yönetenlerin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan 

dışarı çıkarılmamalıdır. 

16. Katı haldeki maddeler şişelerden daima temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Aynı 

kaşık temizlenmeden başka bir madde içine sokulmamalıdır. 
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17. Şişe kapakları hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır (Aksi 

takdirde, kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar şişeye yerleştirilince bu 

yabancı maddeler şişe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip, onu bozabilir). 

18. Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmamalı, üzerinde ateşe 

dayanıklı işareti taşımayan kaplarda ısıtma ve kaynatma yapılmamalıdır. 

19. Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir. Çözelti şişelere doldurulurken dörtte 

bir kadar kısım genişleme payı olarak bırakılır. 

20. Etiketsiz bir şişeye veya kaba, kimyasal madde konulmaz. Ayrıca boş kaba kimyasal 

bir madde koyunca hemen etiketi yapıştırılmalıdır, bütün şişeler etiketli olmalıdır. 

Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler, deneylerde kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

21. Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır (Aksi halde 

şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin ağzında 

kalan son damlaların da şişenin kendi kapağı ile silinmesi en uygun şekildir). 

22. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır, çok büyük tehlike 

yaratabilir. 

23. Bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya şiddetli 

patlamalara yol açarlar ya da zehirli ürünler oluştururlar. Böyle maddelere geçimsiz 

kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. 

24. Yanlışlıklara meydan verilmemesi için çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi 

gereklidir. Kâğıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca akmaması için çini mürekkep 

kullanılması iyi sonuç verir. Etiketlerin arkası nemlendirilirken ağza ve dile 

sürülmemelidir. 

25. Kimyasal maddeler risk gruplarına ve saklama koşullarına göre, havalandırma sistemli 

ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır. Kimyasal maddelerin bulunduğu 

yer kilitli olmalı, anahtarı laboratuvar sorumlusunda olmalıdır. Kimyasal maddeler 

zeminde ve kabinlerin tepesinde saklanmamalıdır. 

26. Çözelti hazırlanırken kimyasal maddelerin “Güvenlik Bilgi Formlarında (Material 

Safety Data Sheet, MSDS)” belirtilen güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. 

27. Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir. 

28. Tartım veya titrasyon sonuçları küçük kâğıtlara yazılmamalıdır (Bu kâğıtlar 

kaybolabilir ve analizin tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkabilir). 

29. Laboratuvarda yapılan her bir proje için özel bir defter tutulmalıdır. Yapılan çalışma 

ve gözlemler mutlaka bu deftere kaydedilmelidir. 
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30. Ecza dolabında neler bulunduğu, yangın söndürme cihazının nasıl çalıştığı 

bilinmelidir. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce bu konuda eğitim alınmalıdır. 

31. Cam kesme ve mantara geçirme durumlarında ellerin kesilmemesi için özel eldiven 

veya bez kullanılmalıdır. Ucu sivri, kırık cam tüplerine, borulara lastik tıpa 

geçirilmemelidir. 

32. Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş 

yavaş ısıtılmalı ve tüp çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize 

veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan 

aşağıya doğru bakılmamalıdır. Yüze sıçrayabilir. 

33. Zehirli ve yakıcı çözeltiler en başta olmak üzere hiç bir çözelti ve solüsyon pipetten 

ağız yolu ile çekilmemelidir. 

34. Laboratuvardaki hiç bir madde ağza alınıp tadına bakılmamalıdır. 

35. Benzin, eter ve karbon sülfür gibi çok uçucu maddeler ne kadar uzakta olursa olsun 

açık alev bulunan laboratuvarda kullanılmamalıdır (Eter buharları 5 metre ve hatta 

daha uzaktaki alevden yanabilir ve o yanan buharlar ateşi taşıyabilir). 

36. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, hidroflorik asit gibi asitlerle bromür, hidrojen 

sülfür, hidrojen siyanür, klorür gibi zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocakta 

çalışılmalıdır. 

37. Tüm asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmeli, 

asla tersi yapılmamalıdır. 

38. Cıva herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik 

süngerlerle toplanmalıdır. Eğer toplanamayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz 

kükürt serpilmeli ve bu yolla sülfür haline getirilerek zararsız hale sokulmalıdır. 

39. Termometre kırıklarının cıvalı kısımları ya da cıva artıkları asla çöpe ya da lavaboya 

atılmamalı, toprağa gömülmelidir. 

40. Laboratuvar ortamına kimyasal madde ve/veya numune döküldüğü takdirde derhal 

temizlenmeli, gerektiğinde laboratuvar sorumlusuna durum bildirilmelidir. 

41. Laboratuvarda, özellikle kilitlenmiş bir yerde yalnız çalışılmamalıdır. Her türlü 

olasılıklara karşı, tek başına çalışan kişi yapacağı işleri bir başkasına önceden 

anlatmalı ve sürekli haber vermelidir. 

42. Kimyasallar taşınırken iki el kullanılmalı, bir el kapaktan sıkıca tutarken, diğeri ile 

şişenin altından kavranmalıdır. 

43. Numuneler beher ve balon joje gibi kapaksız ve dengesiz kaplarda saklanmamalıdır. 
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44. Laboratuvar terk edilirken bulaşıkların kalmadığı, tüm kimyasalların güvenlik altına 

alındığı ve gaz vanalarının kapatıldığı kontrol edilmelidir. 

45. Gözler, hassas terazide tartma gibi işlemler dışında daima korunmalıdır. Emniyet 

gözlükleri takmak yararlıdır. Gazlardan dolayı gözlerin herhangi bir tahrişinde buna 

engel olmak için sık sık gözleri soğuk su ile yıkamak veya bol su akıtmak gereklidir. 

46. Asit, baz gibi aşındırıcı yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hallerde 

derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır. 

47. Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemelidir. 

48. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir 

bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalı ve son durum 

sorumluya iletilmelidir. 

49. Laboratuvardan çıkmadan önce gaz vanaları ve muslukların yanısıra gereksiz ışıklar 

da söndürülmelidir. 

50. Çalışma bittikten sonra eller sabunlu su ve gerektiğinde antiseptik bir sıvı ile 

yıkanmalıdır. 

51. En yakın sağlık kuruluşunun ve cankurtaran telefonları görülen yere asılmalıdır. 

52. Atık çöp kutularının ağzı açık bırakılmamalıdır. 
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KĠMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER 

 
Erlenmeyer 

 
Beher 

 
Mezür (Dereceli silindir) 

 
Balon joje 

 
Saat camı  

Dereceli cam pipet 

 
Damlalık 

 
Puar 

 
Üç yollu puar 
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Alonj 

 
Distilasyon başlığı 

 
Düz geri soğutucu 

 
Bullu geri soğutucu 

 
Isıtıcılı manyetik karıştırıcı 

 
Manyetik balık 

 
Manyetik balık tutucu 

 
Laboratuvar standı ve kelepçe 

 

 
Kelepçe tutucu 
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Kelepçe 

 
Pens 

 
Spatula ve kepçe spatula 

 
Maşa 

 
Amyant tel 

 
Fırçalar 

 
Mantolu ısıtıcı  

Rotary evaporatör 

 
Piset 

 
Saf su cihazı 

 
Hassas terazi 

 
Çeker ocak 
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Su Banyosu 

 
Etüv 

 
Bunzen beki 

 
Huni 

 
Vakum pompası 

 
Büret kıskacı 
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DENEY-1                               ÇÖZELTĠ HAZIRLAMA 

Bir madde ikinci bir madde içerisinde molekülleri veya iyonları halinde dağıldığında 

meydana gelen karışıma “çözelti” adı verilir. 

İyonları veya molekülleri halinde dağılan maddeye çözünen madde; maddeyi çözen ikinci 

maddeye de çözücü adı verilir. Çözeltideki çözünmüş olan maddenin miktarını belirtmek için 

"konsantrasyon (derişim)" terimi kullanılır.  

En genel kullanılan konsantrasyon birimleri aşağıdaki gibidir. 

I. Yüzde konsantrasyon (%) 

II. Molarite (M) (mol/L) 

III. Milyonda bir (ppm) (mg/L) 

 

A. Yüzde konsantrasyon: Ağırlıkça ve hacimce olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

a) Ağırlıkça % konsantrasyon (m/m): Genellikle katı bir madde, bir sıvı yada katı 

içerisinde çözündürülürdüğünde kullanılmaktadır. 100 g çözeltide çözünen maddenin 

g olarak ağırlığıdır. 

                (  ⁄ )   
                   ( )

                    ( )
       

 Deney: % 5 (m/m)’lik, 250 g NaCl çözeltisini hazırlayınız. 

 Hesaplama;  

     
              ( )

     
         ise          

              ( )

     
 ise                          

              ( )   
 

   
                               ise                              ( )          

 Deneyin yapılışı: Hazırlanacak olan çözeltinin toplam ağırlığının 250 g olması 

istenmektedir. % 5 (m/m)’lik 250 g NaCl çözeltisinde yukarıdaki hesaplamaya göre 12.5 g 

NaCl olması gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla 250 g – 12.5 g = 137.5 g çözücü (su) olması 

gerekmektedir. 
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 Sonuç olarak 5 g NaCl hassas terazide tartılır ve uygun bir kaba (erlen, beher, balon joje 

vb.) alınır. Üzerine 137.5 g saf su (yada dsu = ~1 g/mL olduğu için 137.5 mL ) ilave edilerek 

NaCl’nin çözündürülmesi sağlanır. 

b) Hacimce % konsantrasyon (v/v): Genellikle sıvı bir madde, başka bir sıvı madde 

içerisinde çözündürüldüğünde kullanılmaktadır. 100 mL çözeltide çözünen maddenin 

mL cinsinden miktarıdır. 

                (  ⁄ )   
               (  )

                (  )
       

 Deney: % 5 (v/v)’lik, 250 mL etanol çözeltisini hazırlayınız. 

Hesaplama;  

     
             (  )

      
         ise          

             (  )

     
 ise                          

             (  )   
 

   
                           ise                           (  )           

Deneyin yapılışı: Hazırlanacak olan çözeltinin toplam hacminin 250 mL olması 

istenmektedir. % 5 (v/v)’lik 250 mL Etanol çözeltisinde yukarıdaki hesaplamaya göre 12.5 

mL Etanol bulunması gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla 250 mL – 12.5 mL = 137.5 mL 

çözücü (su) olması gerekmektedir. 

 Sonuç olarak 5 mL Etanol bir pipet yardımıyla ölçülür ve 250 mL’lik bir balon jojeye 

aktarılır ve hacim saf su ile boyun çizgisine kadar tamamlanır. 

B. Molarite (M): 1 L çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. Birimi molar 

(M) yada mol/L’dir 

 

         ( )   
                     ( )

                 ( )
                     yada                      

 

 ( )
 

 

Deney: 1 M’lık 1000 mL NaCl çözeltisini hazırlayınız. 

Hesaplama: NaCl katı bir maddedir. Dolayısıyla çözünen madde olarak miktarını kütle 

cinsinden bulmamız gerekmektedir. 
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  ( )
    ise            

     

  ( )
 ise  nNaCl = 1 mol’dür. Gerekli olan NaCl kütlesi ise 

aşağıdaki formül üzerinden hesaplanabilir. 

   
 

  
 Formülünde n mol sayısını, m kütleyi ve MA ise mol kütlesini ifade etmektedir. 

Bileşiklerin mol kütleleri, bileşiği oluşturan elementlerin Kütle Numaraları kullanılarak 

hesaplanır. Örneğin NaCl’nin mol kütlesi şu şekilde hesaplanır (K.NNa=23 g/mol, K.N.Cl= 

35.5 g/mol). MA(NaCl)= 23 + 35.5 = 58.5 g/mol.  

Dolayısıyla hazırlanacak olan çözeltide gerekli olan NaCl kütlesi aşağıdaki şekilde 

hesaplanır. 

       
     

       
     ise            

     

           
      ise nNaCl = 58.5 g. 

Deneyin Yapılışı: 58.5 g NaCl hassas terazide tartılır ve 1 L’lik balon jojeye alınır. Bir 

miktar saf su ilave edilerek NaCl nin tamamen çözündürülmesi sağlanır ve hacim çizgisine 

kadar saf su ilave edilir. Bu sayede 1M, 1000 mL NaCl çözeltisi hazırlanmış olur. 

Deney: Bir önceki deneyde hazırladığınız 1 M’lık NaCl çözeltisi üzerinden 0.05 M 250 

mL NaCl çözeltisini hazırlayınız.  

Hesaplama: Bir stok çözelti üzerinden daha seyreltik çözeltilerin hazırlanması seyreltme 

işlemi ile gerçekleştirilmektedir. Seyreltme işlemlerinde kullanılan formül aşağıdaki gibidir. 

C1xV1 = C2xV2 , burada C1 ve V1  sırasıyla ilk çözeltinin konsantrasyonu ve hacmi, C2 ve 

V2 ise sırasıyla hazırlanacak olan son çözeltinin konsantrasyonu ve hacmidir.  

Yapacağınız deneyde hedefiniz ilk çözeltiden ne kadar hacimde çözelti alınacağının tespit 

edilmesidir.  

1 M xV1 = 0.05 M x250 mL   ise    V1 = 12.5 mL 

Deneyin Yapılışı: 250 mL’lik balon joje temin edilir. İçerisine bir pipet yardımıyla 1 

M’lık NaCl çözeltisinden 12.5 mL alınır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 

Deney: Konsantre HCl çözeltisi üzerinden 1 M, 250 mL HCl çözeltisini hazırlayınız 

(HCl çözeltisi; % 36’lık, dHCl: 1.18 g/cm
3
). 

Hesaplama: İlk olarak konsantre HCl çözeltisinin derişiminin bulunması gerekmektedir. 

Sonrasında ise seyreltme işleminde kullanılan formül üzerinden ne kadar pipetle alınması 

gerekmektedir. %’si ve yoğunluğu verilen bu gibi çözeltilerin konsantrasyonu aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanır. 
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 , burada M çözeltinin Molarite cinsinden konsantrasyonu, % çözeltinin 

yüzde konsantrasyonu, MA ise ilgili bileşiğin mol kütlesi. Konsantre HCl çözeltisinin derişimi 

şu şekilde bulunur; (MAHCl: 36.5 g/mol) 

      
            

  
 ise,         

                  

    
  ise   MHCl = 11.64 M’dır.  

Bu çözeltiden ne kadar almanız gerektiğini seyreltme denklemi üzerinden 

hesaplayabilirsiniz. 

C1xV1 = C2xV2 ise,  11.64 M x V1 = 1 M x 250 mL   ise,   V1 = 21.48 mL 

Deneyin Yapılışı: 250 mL’lik bir balon joje temin edilir. İçerisine bir pipet yardımıyla 

konsantre HCl çözeltisinden 21.48 mL konulur ve hacim çizgisine kadar saf su ile 

tamamlanır. 

C. Milyonda bir (ppm) 

 Bu konsantrasyon birimi çözünenin miktarının az olması durumlarında kullanılmaktadır. 

     
                  (  )

              ( )
 

 Deney: 20 ppm, 500 mL NaCl çözeltisini hazırlayınız. 

 Hesaplama: Ne kadar NaCl tartılacağını yukarıdaki formül yardımıyla 

hesaplayabilirsiniz. 

      
                  (  )

              ( )
  ise,            

     

   
 ise,    mNaCl = 20 mg 

 Deneyin Yapılışı: 20 mg NaCl hassas terazide tartılır ve bir balon 500 mL’lik jojeye 

konur ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 

 Deney: 250 mL, 250 ppm NaOH çözeltisini hazırlayınız ve bu stok çözelti üzerinden 5 

ppm, 100 mL NaOH çözeltisini hazırlayınız. 

Hesaplama: İlk olarak stok çözelti hazırlanırken ne kadar NaOH gerekli, sonrasından ise bu 

stok çözelti üzerinden ikinci çözelti hazırlanırken stok çözeltiden ne kadar alınması gerekli 

hesaplanması gerekmektedir.  
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      (  )

      
 ise,                . (Stok çözeltinin hazırlanmasında 

tartılacak NaOH kütlesi) 

 C1xV1 = C2xV2  ise,  250 ppm x V1 = 5 ppm x 100 mL  ise,  V1 = 2 mL 

 Deneyin Yapılışı:  

 Stok çözeltinin hazırlanışı: 250 mL’lik balon joje alınır, 62.5 g NaOH terazide hassas bir 

şekilde tartılır ve balon jojeye konur. Saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Bu sayede 

250 mL, 250 ppm NaOH çözeltisi hazırlanmış olur. 

 Seyreltik çözeltinin hazırlanışı: 100 mL’lik balon joje temin edilir. Stok çözeltiden (250 

ppm) pir pipet yardımıyla 2 mL alınır, balon jojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su 

ile tamamlanır. 

 DENEY SONU SORULARI 

1. % 70 (v/v)’lik metanol çözeltisinden, % 35’lik metanol çözeltisi nasıl hazırlanır? 

2. 200 g’lık K2CO3 çözeltisinde 50 g K2CO3 bulunduğuna göre çözelti % kaçlıktır? 

3. 0.05 M, 250 mL KCl çözeltisi nasıl hazırlanır? 

4. 1.87 M, 500 mL H2SO4 çözeltisi nasıl hazırlanır? (H2SO4: % 98, dH2SO4:1.89 g/cm
3
) 

5. 1 M, 750 mL’lik KOH çözeltisi üzerinden 0.01 M, 50 mL KOH çözeltisi nasıl 

hazırlanır? 

6. 200 ppm, 500 mL K2CrO4 çözeltisi üzerinden 5 ppm, 100 mL K2CrO4 çözeltisi nasıl 

hazırlanır? 

7. % 5 (m/v)’lik NaCl çözeltisinin konsantrasyon birimini Molarite ve ppm cinsinden 

ifade ediniz. 

8. 1 M H2SO4 çözeltisinin konsantrasyon birimini ppm cinsinden ifade ediniz. 

9. 400 ppm NaOH çözeltisinin konsantrasyon birimini Molarite cinsinden ifade ediniz. 

10. 400 ppm, 500 mL’lik NaOH çözeltisi üzerinden 1 x 10
-5

 M, 100 mL NaOH çözeltisi 

nasıl hazırlanır? 
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DENEY-2      REAKSĠYON TÜRLERĠ (ÇÖKTÜRME REAKSĠYONLARI) 

Denizleri besleyen bütün nehirlerin ağzı, delta adı verilen çamurlu mineral tortulardan 

oluşan büyük alanlardan oluşmaktadır. Nehir deltalarının oluşmasından sorumlu olan süreçler 

çökelme reaksiyonlarını içermektedir. Bu kimyasal reaksiyonları anlamak için çözeltilerin 

özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Çözünebilir madde: Belirli bir çözücü içerisinde çözünebilen maddedir. 

Çözünmez madde: Belirli bir çözücü içerisinde önemli ölçüde çözünmeyen maddedir. 

Maddeler eğer yaklaşık 0.1 M’dan fazla çözünmüyor ise çözünmez olarak kabul edilir. 

Çözünen maddenin iyonlar veya moleküller halinde olup olmadığının bilinmesi 

önemlidir. Aradaki fark çözeltinin elektrik akımını iletip iletmediğinin kontrolü ile 

sağlanabilir. Elektrik akımının bir yük akışı olması nedeniyle sadece iyon içeren çözeltiler 

elektrik akımını iletebilirler (Örn: NaCl(aq)).  

Elektrolit Çözeltisi: Elektrik akımını ileten çözeltidir. Buradan bu çözeltilerin iyonlar 

ihtiva eden sulu çözeltiler olduklarını anlayabiliriz. İyonik bileşikler elektrolit çözelti 

oluştururlar. Bunlar çözündüklerinde su molekülleri iyonları birbirinden ayırır.  

Kuvvetli Elektrolit Çözelti: Çözünen madde tamamen iyonlar halinde bulunması 

durumunda oluşur. Zayıf Elektrolit Çözeltide ise çözünen madde kısmen iyonlar halindedir.  

Elektrolit Olmayan Çözelti: Bu tür çözeltilerde ise çözünen madde molekülleri halinde 

çözeltide bulunur ve bu tür çözeltiler elektrik akımını iletmezler (Örn: Şekerli su çözeltisi). 

Birçok iyonik katı suda çözünerek kuvvetli eletrolit çözeltiler oluşturmaktadır. Örneğin 

Sodyum klorür (NaCl) ve gümüş nitrat (AgNO3) suda çözündüklerinde elektrolit çözelti 

oluştururlar. Kendi çözeltilerinde NaCl Na
+
 ve Cl

-
 iyonlarını, AgNo3 ise Ag

+
 ve NO

3-
 

iyonlarını içeren renksiz çözelti oluştururlar. Ancak bu iki sulu çözelti birbirine karıştırılacak 

olursa bulutsu beyaz renkli çözünmeyen AgCl maddesi oluşur. Çözünmeyen bu maddeye 

çökelek denir. Bu tür reaksiyonlara ise Çökelme reaksiyonu denir. Bir çökelme reaksiyonu 

kuvvetli iki elektrolit karıştırıldığında meydana gelir ve çözünmeyen bir çökeleğin 

oluşmasıyla sonuçlanır. 

Yukarıda örnek olarak gösterilen çökelme reaksiyonuna ait iyonik ve net iyonik denklem 

aşağıdaki gibidir. 
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Na
+

(aq) + Cl
-
(aq) + Ag

+
(aq) + NO3

-
(aq)              AgCl(k) + Na

+
(aq) + NO3

-
(aq) (İyonik denklem) 

Cl
-
(aq) + Ag

+
(aq)               AgCl(k) (Net iyonik denklem) 

Yukarıdaki iyonik denklemde Na
+

(aq) ve NO3
-
(aq) iyonları hem girenler hem de ürünlerde 

görüldüğünden; reaksiyona ortamında bulunan ve değişmeden kalan iyonlardır. Bu tür 

iyonlara seyirci iyonlar denmektedir. 

Karıştırıldığı zaman, istenilen çözünmeyen bileşiğin çökmesiyle sonuçlanacak başlangıç 

çözeltilerini seçerek, çözünmeyen bileşikleri elde edilebilir. Sonrasında ise bu çökelek süzme 

yolu ile ortamdan uzaklaştırılabilir. Bu yöntem genellikle çevre ile ilgili analizlerde 

kullanılmaktadır. Örneğin bir su numunesinde ne kadar kurşun yada cıva olduğunu bulmak 

icap edebilir. Kurşun ya da cıva iyonlarının çözünmeyen bileşiklerine dönüştürülerek 

çöktürülmesi ve süzülerek miktarının bulunması mümkündür. Bu tür bir reaksiyon 

tasarlayabilmek için iyonik bileşiklerin sudaki çözünürlük kurallarının bilinmesi 

gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda iyonik bileşiklerin su içinde gözlenen çözünürlük 

özellikleri görülmektedir. 

Ġyonik bileĢikler için çözünürlük kuralları 

Çözünür bileşikler Çözünmeyen bileşikler 

Bütün 1A (Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
) ve amonyum 

(NH4
+
) bileşikleri 

Karbonat (CO3
2+

), kromat (CrO4
2-

), oksalat 

(C2O4
2-

) ve fosfat (PO4
3-

) bileşikleri (1A ve 

amonyum bileşikleri hariç) 

Nitrat (NO3
-
), asetat (CH3COO

-
), klorat 

(ClO3
-
) ve perklorat (ClO4

-
) bileşikleri 

Sülfür (S
2-

) bileşikleri (1A, 2A ve amonyum 

bileşikleri hariç) 

Klorür (Cl
-
), bromür (Br

-
) ve iyodür (I

-
) 

bileşikleri (Ag
+
, Hg2

2+
 ve Pb

2+
 bileşikleri 

hariç) 

Hidroksit (OH
-
) ve oksit (O

2-
) bileşikleri (1A 

ve 2A bileşikleri hariç) 

Sülfat (SO4
2-

) bileşikleri (Ca
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

, 

Ba
2+

, Pb
2+

 ve Hg
2+

 bileşikleri hariç) 
 

Not: PbCl2 biraz, Ca(OH)2 ve Sr(OH)2 kısmen, Mg(OH)2 çok hafif çözünür. 

 

Deney: 

Bu deneyde iki ayrı çözelti birbiriyle karıştırılarak “çökme” olayı gözlenecektir. Bir 

deney tüpüne Pb(NO3)2 çözeltisi, ikinci deney tüpüne de KI çözeltisi hazırlanır. Biri diğerinin 
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üzerine dökülerek karıştırılır. Sarı renkli PbI2 çökeleği gözlenir. Reaksiyona ait iyonik ve net 

iyonik denklemi aşağıdaki gibidir.  

Pb
2+

(aq) + 2NO3
-
(aq) + 2K

+
(aq) + 2I

-
(aq)              PbI2(k) + 2K

+
(aq) + 2NO3

-
(aq) (İyonik denklem) 

Pb
2+

(aq) + 2I
-
(aq)               PbI2(k) (Net iyonik denklem) 

Deney: 

Elinizde aşağıdaki bileşikler bulunmaktadır. Bu bileşikleri kullanarak Pb
2+

, Ca
2+

, I
-
, 

CrO4
2-

, CO3
2-

, PO4
3-

, SO4
2- 

ve Ag
+
 iyonlarının çöktürülmesine ait reaksiyonlar tasarlayınız ve 

deneylerini gerçekleştirerek gözlemlerinizi ve ilgili reaksiyonlara ait iyonik ve net iyonik 

denklemleri yazınız. 

Ca(OH)2, CaO, Na2CrO4, Na2S, Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2, K2CrO4, KI, K2SO4, AgNO3, 

Na2SO4, Na2HPO4, K2CO3.  
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DENEY-3      SAFLAġTIRMA ĠġLEMLERĠ (BASĠT VE VAKUM DAMITMA) 

Birden fazla maddenin kimyasal değişime uğramaksızın meydana getirdikleri madde 

topluluklarına karışım denir. Karışımı oluşturan maddeler istenilen oranda birbiri ile 

karışabilir ve kendi fiziksel özelliklerini korurlar. Örneğin, demir tozları ile talaş 

karıştırıldıktan sonra bu karışıma mıknatıs yaklaştırıldığında karışımdaki demirin mıknatıs ile 

çekilmesi sayesinde bu karışımın bileşenleri birbirinden ayrılmış olur. Bu tür karışımı 

oluşturan bileşenlerin fiziksel özelliklerinden faydalanılarak birbirinden ayrılması işlemine 

saflaştırma denir. Karışımlar, Homojen ve Heterojen olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Her 

noktasının özellikleri aynı olan karışımlara homojen karışımlar, her noktasında özellikleri aynı 

olmayan karışımlara ise heterojen karışımlar denir. Tuzlu su, şekerli su, hava homojen 

karışımlara, ayran, çamur ve süt ise heterojen karışımlara örnektir.  

Kaynama noktaları farkından faydalanılarak gerçekleştirilen saflaştırma işlemine 

damıtma (destilasyon) adı verilir. Üzerinde boşluk olan sıvı, yüzeyindeki moleküllerden bir 

kısmını kaybeder ve bu boşlukta bir buhar oluşur. Eğer sıvının üzerindeki boşluk kapalı bir 

boşluksa zamanla sabit sıcaklıkta bir denge oluşur (Sıvı      Buhar). Bu durumda sıvı 

yüzeyinden buharlaşarak buhar haline geçen sıvı miktarı ile buhar fazından yoğunlaşan sıvı 

miktarı birbirine eşittir. Bu durumda buhar sabit bir buhar basıncına ulaşır ki, bu basınca o 

sıvının o sıcaklıktaki buhar basıncı adı verilir. Bu buhar basıncı maddenin özelliğine ve 

dengenin eriştiği sıcaklığa bağlıdır. Buhar basıncı mmHg basınç birimi (1 atm=760 mmHg) 

ile verilmektedir. Sıvı madde ısıtıldığı zaman sıvının buhar basıncı hızlı bir şekilde artar. Bir 

sıvının kendi buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa o sıvının kaynama noktası 

denir. Bir sıvının kaynama noktası dış basınca bağlıdır ve dış basınç düşürülürse sıvının 

kaynama noktası da düşer. Genellikle kaynama noktasını gösterirken basınç da belirtilmelidir. 

Örneğin, 20 
o
C’deki buhar basıncı 43.9 mmHg iken, 78.3 

o
C’deki buhar basıncı 760 

mmHg’dır. deniz seviyesinde (dış basınç 1 atm yani 760 mmHg) bulunuluyor ise etil alkolün 

buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklık 78.3 
o
C’dir. Yani etil alkolün deniz 

seviyesindeki kaynama noktası 78.3 
o
C’dir. Dağlık bölgelerde suyun kaynama noktasının 

daha düşük olmasının nedeni dış basıncın düşük olmasından ve düdüklü tencerelerde suyun 

kaynama noktasının yükselmesinin nedeni ise basıncın yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bir sıvıya ısı verilmeye başlanırsa sıvının sıcaklığı yükselmeye başlar ve 

sıcaklık sıvının kaynama sıcaklığına kadar yükselir. Kaynama başlayınca ısı verilmeye devam 

edilirse sıcaklık artık yükselmez ve verilen ısı sıvının buhar fazına geçmesinde kullanılır. 

Kaynama noktası sıvıların saflık kontrolü için karakteristik bir özelliktir. 
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Damıtma işlemi temel olarak 3’e ayrılır. Bunlar; 

 Basit Damıtma: Kaynama sıcaklık farkları fazla olan (~80 
o
C) maddelerin 

damıtılarak saflaştırılmasında uygulanır. 

 Fraksiyonlu Damıtma: Ayrıştırılacak sıvıların kaynama noktaları arasındaki 

farkın az olması durumunda fraksiyon başlığı kullanılarak gerçekleştirilen 

uygulamadır. 

 Su Buharı ile Damıtma: Suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri uçucu 

olmayan karışımlardan ayırmak için özellikle madde 100 
o
C’nin üzerinde 

kaynıyorsa ve kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa su buharı ile 

damıtma kullanılır. Kaynama sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için de 

kullanılır.  

 Vakum Damıtma: Kaynama noktası çok yüksek olan ya da kaynama 

sıcaklıklarının altında bozunabilen maddeler için dış basıncı düşürmek suretiyle 

kaynama sıcaklığını düşürerek gerçekleştirilen damıtma yöntemidir. 

 

 Deney: 

 Aşağıdaki şekildeki gibi bir basit damıtma düzeneği kurulur. Damıtma balonuna verilen 

karışım konulur ve balonun içine birkaç kaynama taşı atılır. Daha sonra balonun ağzına 

mantar yardımıyla bir termometre takılır. Balonun diğer ucuna geri soğutucu takıldıktan sonra 

balon yavaş yavaş ısıtılır. Bu sırada sıcaklık sürekli olarak termometreden kontrol edilmelidir. 

Sıvı-sıvı çözeltilerde önce kaynama noktası düşük olan sıvılar damıtılır ve ayrılır. Katı-sıvı 

çözeltilerde ise çözücü, kaynama noktasında damıtılır ve ayrılır. Destilatlar toplanır hacimleri 

ölçülür ve içeriğin ne olduğuna dair tespitler yapılır. 
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Şekil 1. Damıtma düzeneği 

1. Isıtıcı tabla 

2. Damıtma balonu 

3. Boyun 

4.Termometre 

5. Soğutucu 

6. Su girişi 

7.Su çıkışı 

8. Destilat toplama kabı 

9. Vakum çıkışı 

10. Alonj 

11. Konrol düğmesi  

12. Kontrol düğmesi 

13. Isıtıcı 

14. Isıtma banyosu 

15. Kaynama taşı 

16. Soğutma banyosu 
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DENEY-4                 ASĠT BAZ TĠTRASYONLARI 

 Asitlerle bazlar kolaylıkla reaksiyona girer ve bu tepkimeler sonucu tuz ve su 

oluştururlar. Konsantrasyonu bilinmeyen çözeltilerin konsantrasyonunu, konsantrasyonu 

bilinen çözeltilerin konsantrasyonundan volumetrik olarak bulunması işlemine titrasyon denir. 

Konsantrasyonu bilinen çözeltiye titrant, konsantrasyonu bilinmeyen çözeltiye ise analit 

denir. Yani bu deneylerinizdeki amaç konsantrasyonu bilinmeyen asit yada baz çözeltisinin 

konsantrasyonunu nötralleşme reaksiyonu sonucunda tespit etmektir. Nötralleşme 

reaksiyonlarında nötralleşmenin gerçekleştiği (yani asit yada bazın tükendiği) noktaya 

reaksiyona ait dönüm noktası denir. Eğer kullanılar asit ve bazın her ikisi de kuvvetli ise 

dönüm noktasında pH yaklaşık olarak 7’dir. Reaksiyona ait dönüm noktasını tespit 

eedilmesinde kullanılan maddelere indikatör (belirteç) denir. Kullanılan başlıca indikatörler 

fenolftalein, metil oranj vb.’dir ve indikatörler reaksiyonların dönüm noktalarında renk 

değiştirirler.  

 Deney: Hidroklorik asit konsantrasyonunun tayini 

 250 mL’lik bir erlene konsantrasyonu bilinmeyen HCl’nden 25 mL konulur. Üzerine 

damlalık yardımıyla birkaç damla fenolfitalein indikatörü damlatılır. Temiz büret alınır ve 

içerisine konsantrasyonu bilinen NaOH çözeltisi doldurur. Sorumlunun tarif ettiği üzere 

titrasyon işlemi dönüm noktasında kadar gerçekleştirilir ve bürette harcanan NaOH sarfiyatı 

kayıt edilir. 

 Hesaplama: Önce gerçekleştirilen reaksiyon aşağıdaki gibi yazılır ve denkleştirilir. 

HCl(aq) + NaOH(aq)                     NaCl(aq) + H2O(s) 

 Harcanan NaOH’ın mol sayısı   
 

 
 formülünden bulunur. Daha sonra reaksiyondaki 

katsayılar dikkate alınarak HCl mol sayısı bulunur. Sonrasında ise yine tukarıdaki formül 

kullanılarak HCl konsantrasyonu bulunur. 

 Deney: Meyve sularında asitlik tayini 

 Limon ve portakalın suyu sıkılarak belli hacimde (2-5 mL) bir erlene alınır ve üzerine 30 

mL saf su ilave edilir. Fenolftalein damlatılarak yukarıda yapıldığı gibi titre edili ve 

hasaplama yapılır. (Not: Limon ve portakalın asitliği sitrik asit cinsinden ifade edilir ve 

öğrenciler tarafından getirilir.) 
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Sitrik asit: 

 

 

 DENEY SONU SORULARI 

1. 0.1 M ve 55 mL H2SO4 çözeltisi ile NaOH çözeltisinin 75 mL'si titre edilmiştir. 

Çözeltideki NaOH konsantrasyonu kaç molar ve kaç ppm’dir? 

2. Konsantrasyonu bilinmeyen 100 mL Ca(OH)2 çözeltisinden 20 mL alınarak bir erlene 

koyuluyor ve üzerine 10 mL saf su ilave ediliyor. Daha sonra bu çözelti indikatör 

varlığında 0.1 M HCl çözeltisi ile titre ediliyor. Titrant hacmi 23 mL olduğuna göre 

çözeltideki Ca(OH)2 konsantrasyonunu M ve ppm cinsinden hesaplayınız.  
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DENEY-5         UV-Vis SPEKTROFOTOMETRE ĠLE KONSANTRAYON TAYĠNĠ 

Işın (elektromagnetik dalga) çok hızlı yayılan bir enerji şeklidir. Işının uzaydaki hareketi 

ise dalgalar halindedir. Gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar bilinen tüm 

elektromanyetik dalgaları içeren dizilime Elektromanyetik tayf (spektrum) denir. 

 

Şekil 2. Elektromanyetik spektrum 

Yukarıda görülen elektromanyetik spektrumda bulunan ışınların birbirinden farkı 

frekanslarının (birim zamanda yaptıkları titreşim sayısı) ve dalga boylarıdır (iki dalga 

arasındaki mesafe). Yüksek enerjiliden düşük enerjiliye doğru gama ışınları (γ), X-ışınları 

(Röntgen), mor ötesi (ultraviyole, UV), görünür (visible, Vis), kızıl ötesi (infrared, IR), 

mikrodalga ve radyo dalgaları şeklinde sıralanabilir. İnsan gözü elektromanyetik 

spektrumdaki ışınlardan 380-750 nm aralığında bulunan görünür bölge ışınlarını görebilir. 

Diğer ışıma türlerinin tespiti için farklı cihazların kullanılması gerekmektedir. 

Bir maddeye gönderilen ışın, madde ile etkileşime girer. Bu etkileşim, maddenin ve 

gönderilen ışının özelliklerine göre farklı şekilde olur. Sonuç olarak ışın ya maddeden geçerek 

ilerler ya da madde tarafından soğurulur (absorplanır), yansır veya saçılır. 

Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri 

sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasına, 

kısaca madde ile ışının etkileşmesini inceleyen disipline spektroskopi denir. Bir maddenin ışın 

ile etkileşimi sonucu gösterdiği absorbans veya emisyon değerlerinin kantitatif olarak 
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ölçülmesine spektrofotometri, ölçümün gerçekleştirildiği cihaza ise spektrofotometre denir. 

Spektrofotometreler kullandıkları ışık kaynağının dalga boyuna göre farklı sınıflara ayrılır. 

Deneyinizde ve föyde sözü edilen spektrofotometre görünür ve mor ötesi ışık kaynağı olan 

UV-Vis spektrofotometredir. Spektrofotometre ile bir maddeye gönderilen ışının ne kadarının 

o madde içerisinden geçtiği (transmitans) ve dolayısıyla ne kadarının absorplandığı tespit 

edilebilir. Bu sayede o maddenin miktarı (konsantrasyonu (derişimi)) hesaplanabilir. Bir 

maddenin hangi dalga boyunda ışını absorpladığı bilinmiyorsa farklı dalga boylarında ışın 

gönderilerek hangi dalga boyunda absorpsiyon yaptığı tespit edilir (Not: Analiz edilen örnek 

üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre 

veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan 

aletler spektrofotometre olarak adlandırılırlar). 

Bir maddenin rengi o maddenin gözümüze ulaşan elektromanyetik ışınlarıdır. Bu ışınlar, 

saydam maddeler için o maddenin içinden geçip gelen, saydam olmayanlar için ise yansıyan 

ışınlardır. Madde tarafından absorplanan ışının rengi ile gördüğümüz rengi birbirlerinin 

tamamlayıcı renkleridir. Örn: Kırmızı renkli gördüğümüz bir cisim elektromanyetik 

spektrumda yeşil renkli ışını, sarı gördüğümüz bir cisim ise mor renkli ışını absorplamaktadır. 

 

Şekil 3. Tamamlayıcı (komplementer) renkler 
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Spektrofotometre Cihazı: Basit bir spektrofotometre aşağıdaki elemanlardan oluşur.  

 

Şekil 4. Basit bir spektrofotometreye ait birimler. 

Işık kaynağı: Çözelti üzerine düşürülecek ışığın üretildiği lamba. Genellikle kullanılan 

tungsten veya döteryum lambalardır. 20 nm ile 700 nm dalga boyları arasında ışık üretir. 

Monokromatör (dalgaboyu seçici): Işık kaynağından çıkan farklı dalga boylarındaki 

(polikromatik) ışınlardan sadece belli dalga boyundaki (monokromatik) ışınların çözeltiye 

geçmesini sağlayan parçadır. 

Örnek kabı: İçine numune çözeltisinin konduğu (cam veya kuvartz), farklı ışın yollarına 

sahip (genellikle 1 cm) küvettir. 

Detektör: Numune çözeltisi tarafından absorplanmadan geçen ışın şiddetini ölçen 

birimdir. Absorplanmadan geçen ışının şiddeti çözeltinin geçirgenliği (transmitans) hakkında 

bilgi verir. 

Okuyucu: Ölçülen ışının miktarını sayısal olarak ifade etmeye yarayan kısımdır. 
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Lambert-Beer Kanunu:  

Maddenin ışığı soğurma (absorplama) 

derecesini ölçmek ve bundan faydalanarak 

derişimi (konsantrasyonu) tespit etmek için, 

soğurma ile derişim arasındaki ilişki 

bilinmelidir. Monokromatik ve I0 

şiddetindeki bir ışık demeti, kalınlığı l cm 

olan bir küvette bulunan çözeltideki herhangi 

bir molekül tarafından absorplandığında 

şiddeti azalır ve küveti I şiddetinde terk eder. 

 

 

 

 

Çözeltilerin belirli dalga boyundaki ışımayı absorplaması sonucu ortaya çıkan bu şiddet 

azalması Lambert-Beer eşitliği ile verilir. Renkli bir çözeltiye giren ışığın şiddeti I0, 

çözeltiden çıkan ışığın şiddeti I ise; I/I0 oranına geçirgenlik (transmitans) denir ve “T” ile 

gösterilir.  

Bir çözeltiden geçen ışık miktarı, ışığın çözelti içinde katettiği yol ve çözelti 

konsantrasyonu ile logaritmik olarak ters orantılı, absorplanan ışık miktarı ise doğru 

orantılıdır. 

Tüm bunlardan çıkan sonuç; 

Transmitans (geçirgenlik): T = I/I0, 

% Transmitans: %T = 100 x T 

Absorbans: A = -logT = Ɛ x C x l, şeklindedir. Burada Ɛ: Moleküle ait molar absorplama 

katsayısı (birim  
 

        
 ), C: Konsantrasyon (birim: mol/L), l: Küvet kalınlığı, ışın yolu 

uzunluğu (birim: cm). 

Spektrofotometrik ölçüm: Spektrofotometrik ölçümler iki yolla gerçekleştirilebilir. 

 Tek bir standart yardımıyla spektrofotometrik ölçüm: Standart çözelti konsantrasyonu 

bilinen çözelti demektir. Standart çözeltinin spektrofotometredeki ilgili dalga boylu ışını 

absorplaması ölçülür. Sonrasında ise konsantrasyonu bilinmeyen numune çözeltisinin 

absorbansı ölçülür. Buradan aşağıdaki formülle numuneye ait konsantrasyon hesaplanır.  

 
                      (  )

                          (  )
 

                     (  )

                         (  )
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Bu tip tek standart ile yapılan ölçümlerde hata yapma olasılığı diğer yönteme göre daha 

yüksektir. Güvenilirliği daha düşüktür. 

 

 Kalibrasyon eğrisi yardımıyla spektrofotometrik ölçüm: Birden fazla farkı 

konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanır. Bu standartlar çözeltilerin absorbans 

değerleri spektrofotometrede ölçülür. Absorbansa karşılık konsantrasyon kalibrasyon grafiği 

çizilir. Sonrasında ise numune çözeltisinin absorbansı ölçülür ve absorbans değeri grafikte 

tespit edilir ve grafikten numuneye ait konsantrasyon tespit edilir. 

 

Şekil 5. Konsantrasyon-absorbans kalibrasyon grafiği 

 

 

Deney: Bu deneyde konsantrasyonu bilinmeyen KMnO4 çözeltisinin konsantrasyonu 

tespit edilecektir. KMnO4 525 nm’de absorbans vermektedir. Öncelikli olarak 50mL hacimli 

2x10
-4

 M, 4x10
-4

 M, 6x10
-4

 M, 8x10
-4

 M, 10x10
-4

 M’lık standart KMnO4 çözeltileri hazırlanır. 

Spektrofotometrenin ölçüm dalga boyu 525 nm’ye ayarlanır. Çözücünün vereceği absorbansı 

bertaraf etmek için kuvartz küvete kör çözelti olarak saf su konur ve sıfırlama işlemi yapılır. 

Sonrasında ise aynı dalga boyunda standart çözeltilere ait absorbans değerleri en seyreltikten 

derişiğe doğru ölçülür. Her bir ölçümden sonra diğer standartın ölçümüne geçilirken küvet saf 

su ile değil ölçülecek olan standart ile yıkanır. 5 farklı konsantrasyona ait 5 farklı absorbans 

değeri tespit edildikten sonra grafik kağıdına absorbansa karşı konsantrasyon grafiği çizilir. 

Noktalardan eşit uzaklıktan geçecek şekilde ve grafiğin O noktasından başlayacak bir doğru 

cetvel ile çizilir. Konsantrasyonu bilinmeyen KMnO4 çözeltisinin aynı dalga boyundaki 
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absorbans değeri ölçülür. Çizilen grafikte bu absorbans değeri y ekseninde tespit edilir. Bu 

noktadan çizilen doğruya bir çizgi çekilir. Çizginin doğruyu kestiği noktadan x eksenine bir 

doğru çizilir. x ekseninde bulunan yer konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonu 

olarak kayıt edilir. 

DENEY SONU SORULARI: 

1. KMnO4’ün molar absorptivitesi nedir? Hesaplayınız. 

2. Numune çözeltisinin T ve %T değerlerini hesaplayınız. 

3. DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin esasını açıklayınız. 

4. 100 mL’lik 3,6,6-trimetilsikloheks-2-en-1-on bileşiğinin sulu çözeltisinden 1 mL 

alınıp hacim 50 mL’ye tamamlanıyor. Bu çözeltinin 1 cm kalınlığındaki küvet 

kullanıldığında 239 nm’deki molar absorplama katsayısı 9259.3 Lmol
-1

cm
-1

 ve 

absorbansı 1’dir. Bileşiğin ilk çözeltisine ait konsantrasyonu nedir. 

5. 1 M’lık bilirubin standartı önce 1:60700 kat, sonra da 1:2 kat seyreltiliyor. 1 cm’lik 

küvette son çözeltinin absorbansı 0.495 olduğuna göre bilirubin standartının molar 

absorplama katsayısını hesaplayınız. 

6. Standart Potasyum permanganat çözeltilerinin konsantrasyon ve absorbans değerleri 

aşağıda verilmiştir. Konsantrasyonu bilinmeyen potasyum permanganat çözeltisi 4 kat 

seyreltilerek 1 cm ışın yolu olan kuvartz küvete yerleştirilerek absorbans değeri 

ölçülüyor 0.305 olarak ölçülüyor. Kalibrasyon grafiği çizerek konsantrasyonu 

bilinmeyen numunenin konsantrasyonunu hesaplayınız. 

Konsantrasyon (M) Absorbans (A) 

1.6x10
-2

 1.621 

1x10
-3

 0.103 

2x10
-3

 0.205 

4x10
-3

 0.408 

8x10
-3

 0.812 
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DENEY RAPORU ÖRNEĞĠ 

Ad Soyad: No: Deney Tarihi: Rapor Tarihi: 

DENEYĠN ADI: 

Teorik Bilgi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneyin YapılıĢı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney Sonuçları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney Sonu Sorularının Çözümü: 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Öğretim Elemanı Ġmzası: 

 


