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1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 

 

Bu kılavuz, öncelikle kimya ve kimya mühendisliği laboratuvarlarında çalışacak öğrenciler 

için hazırlanmıştır. Bu kitapçıktaki bilgileri öğrenmeniz önemle tavsiye edilir. Önerilen bu 

kurallara uymak sizi olası ciddi kazalardan ve yaralanmalardan koruyacaktır.  

Öğreniminiz sırasında, laboratuvar çalışmalarında edindiğiniz bu alışkanlıklar bütün 

kariyeriniz boyunca sizinle birlikte olacaktır. Umuyoruz ki burada verilen kurallarla, dersi 

veren veya çalışmalarınızı yönlendiren hocalarınızın yardımıyla ve sizlerin duyarlılığı ile 

laboratuvar çalışmalarınız güvenli olarak yürüyecektir..  

 

Rehberin içeriği hakkındaki, önerilerinizi veya eklenmesi gerektiğine inandığınız konuları 

laboratuvar sorumlularına iletirseniz seviniriz. 

 

UYARI 

 

Bu bölümde verilen bilgiler, güvenilir ve bu konu üzerinde en doğru olduğuna inanılan 

kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır ve laboratuvarlarda doğru ve güvenli çalışmalar 

yapmak için temel kuralları içermektedir. Fakat dokümanın gerekli bütün uyarı ve önlemleri 

içerdiği veya ek bilgilerin ve önlemlerin gerekli olmayacağı düşünülmemelidir. 

 

2. KİMYA LABORATUVARLARINDA GÜVENLİK 

 

2.1.Genel Kurallar 

 

1. Laboratuvarda hiçbir zaman el kol şakası yapılmamalı ve oyun oynanmamalıdır. 

2. Laboratuvarda çalışıldığı sürece, tehlikeli bir kimyasal kullanılsın veya kullanılmasın 

gözü koruyucu bir cihaz (gözlük, yüz maskesi gibi) takılmalıdır. 

3. Daima ayağı saran kapalı ayakkabılar tercih edilmeli ve önlük giyilmelidir. 

4. Tehlike anında kullanılması gerekebilecek güvenlik duşu ve yangın söndürücüsünün 

kullanımı öğrenilmeli, çıkış kapıları ve yangın alarmları ile ilk yardım çantasının yeri 

mutlaka bilinmelidir.  

5. Laboratuvarda hiçbir zaman koşulmamalıdır. 

6. Geçiş bölgeleri engel teşkil edecek şeylerden arındırılmalıdır. 



 4 

7. Palto, ceket, çanta vs. gibi şeyler laboratuvar tezgâhlarının üzerine veya yanına 

konulmamalıdır. 

8. Laboratuvarda yemek, içmek ve cam laboratuvar malzemesini bu amaçla kullanmak 

tehlikeli ve yasaktır. 

9. Deneye başlamadan önce bütün kurallar ve deney föyü dikkatle okunmalıdır. 

Anlamadığınız hususlar sorularak öğrenilmelidir. 

10. Lisans öğrencilerinin izinsiz deney yapması yasaktır. 

11. Deneyinizin başından hiçbir nedenle ayrılmamanız gereklidir. 

12. Bütün kazaları dersin hocasına veya danışmanınıza derhal bildirmelisiniz.  

13. Sıvı dökülen yerleri ve şişe kenarlarını hemen siliniz. 

14. Zehirli buharları ve gazları içinize çekmekten kaçınınız. Bu tür maddelerle çalışırken 

çeker ocakları kullanınız. 

15. Deney düzeneğini daima tezgâhın gerisine doğru bir yere kurunuz. Böylece herhangi 

bir nedenle yerinden oynayıp üzerinize veya yere düşmesi önlenmiş olur. 

16. Laboratuvar çalışması sonunda düzeneği ve çalışma alanını temiz bırakınız.  

17. Kimyasal maddeleri hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarmayınız. 

18. Laboratuvar dahilinde kesinlikle sigara içmeyiniz. 

19. Kullanılan kimyasal maddelerin alev alabilirliği, reaktifliği, aşındırıcılığı ve toksikliği 

hakkında bilgi edininiz. Mutlaka deneyden önce kullanacağınız kimyasalların 

“Malzeme Güvenlik Bilgi Formu”nu inceleyerek, bu formu deney süresince yanınızda 

bulundurunuz.  

20. Laboratuvar çalışmaları sırasında uzun saçlar toplanmalı ve sarkan giysiler 

giyilmemelidir. 

21. Pipetleri ağzınızla kullanmayınız ve sifon maksadıyla ağızla sıvı çekmeyiniz. 

22. Laboratuvarda yalnız çalışmamaya gayret ediniz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 

yakınınızdaki laboratuvarlarda çalışanları ve/veya bina güvenlik görevlisini yalnız 

olduğunuz konusunda uyarınız. 

 

2.2. Göz koruması 

 

Deney yapılan bir kimya laboratuvarında çalışan her öğrenci, hoca, danışman ve ziyaretçi 

muhakkak göz koruyucu bir cihaz takmalıdır. 

 

Kimyasal maddelerle çalışan kişilerin takması gerekli göz koruma cihazı gözü hem sıçrayan 
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kimyasal maddelerden hem de uçan parçacıklardan (örneğin kırık cam parçaları) koruyacak 

nitelikte olmalıdır. Bu şartları sağlayan minimum göz koruması yanları hava alabilecek 

şekilde kapalı gözlüktür. Yüzü ve boyunu da korumak amacıyla gözlüğün üzerine bir yüz 

maskesi de takılabilir. 

 

2.3. Yangın ve Patlamalar 

 

Yangın, bir kimya laboratuvarında karşılaşılabilecek en büyük tehlikelerden biridir. Hemen 

hemen bütün organik çözücülerin buharları alev alıcıdır. Bu buharların alev almasını 

önlemek için bütün organik çözücüler kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ve açık alevden, 

ısıtıcılardan ve elektrik kıvılcımlarından uzakta tutulmalıdır. 

 

Kendi güvenliğiniz için sarkan giysiler giymekten, mücevher takmaktan kaçınınız ve omuz 

hizasından uzun saçları toplayınız. Sentetik yerine pamuklu giysileri tercih ediniz. Sentetik 

kumaşlar çok çabuk yanar ve deriye yapışır. Daima en yakın yangın söndürme cihazının 

yerini ve kullanımını öğrenmeyi ihmal etmeyiniz. 

 

Yangından korunmak için uyulması gerekli kurallar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Laboratuvarda kesinlikle sigara içmeyiniz. 

2. Alev alıcı sıvılar ile çalışıyorsanız sadece kullanacağınız kadarını deney ortamında 

bulundurunuz. 

3. Deney düzeneğinizi kurarken musluğu, gaz vanalarını ve elektrik düğmelerini açmak 

için düzeneğin üzerinden veya arasından uzanmak zorunda kalınmamasına dikkat 

ediniz. 

4. Deney düzeneğinizi kurarken kontrol vanalarının ve açma-kapama düğmelerinin bir 

yangın anında kolayca ulaşılabilecek konumda olmasına dikkat ediniz.  

5. Yakınınızda yapılmakta olan deneylerden haberdar olunuz.  

6. En yakın çıkış kapısının, yangın söndürücüsünün, güvenlik duşunun ve yangın 

alarmının yerini öğreniniz.  

7. Eğer giysileriniz alev alırsa, güvenlik duşunu kullanın veya yerde yuvarlanarak ateşi 

söndürmeye çalışınız. Asla koşmayınız. 

8. Bir yangın veya patlama sonucu oluşan gaz ve dumanı içinize çekmekten kaçınınız. 
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Bir yangın veya patlama anında aşağıda belirtildiği gibi hareket ediniz: 

 

1. Binanın boşaltılması için derhal yangın alarm düğmesine basınız. Eğer yakında bir 

yangın alarmı yoksa etraftaki personeli binayı boşaltmak üzere uyarınız. 

2. Binadan ve yakın çevresinden uzaklaşınız. 

3. En yakın telefondan itfaiyeye haber veriniz. 

4. İtfaiye gelince yangının yerini onlara bildiriniz. 

5. Yetkili kişilerce izin verilmedikçe yangın bölgesine yaklaşmayınız. 

 

Not : Eğer yangın ufak çapta ise, laboratuvardan sorumlu kişi, ancak bir başkasını yangını 

haber vermek üzere görevlendirerek, diğer personelin de bölgeden uzaklaşmasını sağladıktan 

sonra, yangını söndürmeye çalışılabilir. 

 

2.4. Cam Eşya Kullanımı 

 

Laboratuvarlarda kullanılan cam malzemeler kolay kırılabildiğinden yaralanmalara meydan 

vermemek için dikkatle kullanılmalıdır. 

 

1. Cam borular ve tüpler açıklandığı şekilde kırılmalıdır: Üçgen bir eğe ile tek vuruşta 

cam çizilir. Çizik nemlendirilir ve elleri korumak için camın etrafına bir havlu sarılır. 

Her iki elin başparmakları çiziğin iki yanına yerleştirilir ve bastırılarak eller iki yana 

doğru çekilir. Kırılan uçlar alevde düzeltilir. 

2. Alevde cam uçları yuvarlatılırken veya cam borular eğilirken sıcak camı koyduğunuz 

yere dikkat ediniz. Soğumadan cama dokunmayınız veya başka bir kişiye tutması için 

uzatmayınız. 

3. Tüplere kauçuk tıpalar açıklandığı şekilde takılır: Cam tüpün ağzına uygun bir tıpa 

seçiniz. Tüpü ve deliği gliserin veya su ile nemlendiriniz ve elleri korumak için bir 

havluya sarınız. Tıpayı baş ve işaret parmakları arasında tutarak hafifçe döndürmekte 

olduğunuz tüpe yerleştiriniz. Eğer tüp ve tıpa uzun süre kapalı olarak birlikte durmuş 

ise tıpayı çıkartmak kolay olmayabilir. Daima tüpü bir havluya sararak elleri 

koruyunuz. Bir spatulanın ucunu deliğe paralel olarak sokmaya çalışarak içeriye biraz 

hava girmesi sağlanabilir. Bir hava deliği oluşturulduktan sonra suya tutularak 

nemlenmesi sağlanır. Cama basınç uygulamaktan daima kaçınınız. Eğer bu metotla 

tıpayı çıkartmakta güçlük çekerseniz görevli kişiden yardım isteyiniz. 
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4. Termometre gibi yuvarlanabilecek cam eşyalar laboratuvar tezgahı üzerine 

yuvarlanmayı önleyecek şekilde konulmalıdır. 

5. Vakum filtrasyonu için kullanılan erlenlerin kalın camdan yapılmış olmasına ve çatlak 

olmamasına dikkat edilmelidir. Parçalar sökülmeden önce aletin her tarafında 

vakumun boşaltılmış olması gerekir. 

6. Kırılan camlar derhal süpürülmeli ve dikkatle uygun bir sekilde atılmalıdır. 

 

2.5. Kimyasal Madde Kullanımı 

 

Bir kimyasalı kullanmadan önce öğrenciler kesinlikle o maddenin özellikleri ve tehlikeleri 

hakkında bilgi edinmelidir. 

 

Hemen hemen bütün kimyasal maddeler bir dereceye kadar insan sağlığına zararlıdır ve insan 

vucuduna değişik yollarla girebilir. En çok rastlanılan maruziyet solunum yolu ile 

gerçekleşendir. Havadaki derişimi her zaman düşük seviyede olsa bile, kimyasal maddeler 

buharlaşabileceğinden uzun vadede sağlığa zararlıdır. Kimyasalların vücuda girebileceği 

ikinci yol deri yoludur. Kimyasallar insan vücuduna açık bir yaradan veya direk olarak 

derideki gözeneklerden girebilir. Üçüncü bir yol ise gözdür. Göze sıçrayabilecek kimyasallar 

sadece göze zarar vermekle kalmayıp oradan vücudun diğer kısımlarına da geçebilir. Son 

olarak, kimyasallar ağız yolu ile vücuda girebilir. (Örneğin, kimyasal maddelere bulaşmış 

ellerin ağza sürülmesi veya laboratuvarda yeme içme ve sigara içme esnasında.) 

 

Bu zararlardan kaçınmak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

 

1. Uçucu kimyasalları mümkün olduğu kadar kapalı kap ve şişelerde tutunuz ve çeker 

ocakta çalışınız. Hiç bir zaman burnunuzu içinde uçucu bir kimyasal bulunan bir 

kabın direk üzerine yaklaştırmayınız. Bir maddeyi koklamak istiyorsanız, ciğerlerinizi 

hava ile doldurduktan sonra buharını hafifçe koklayınız. 

2. Kuru buz düşük sıcaklığından ve boğulmaya neden olduğundan tehlikelidir. Kuru buz 

veya kuru buzda saklanan şeylerle çalışırken daima maşa veya eldiven (deri veya 

yalıtılmış) kullanınız. Başınızı hiçbir zaman kuru buz ile dolu olan bir kaba 

sokmayınız. Böyle bir kap karbondioksit gazı ile dolu olacağından derhal boğulmaya 

neden olabilir.  
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3. Laboratuvarda çalışırken daima güvenlik gözlüğü takınız. Eğer göze bir kimyasal 

madde sıçrarsa gözün 15 dakika süre ile akan su ile yıkayınız ve hemen bir doktora 

görününüz. 

4. Cilde kimyasal madde sıçraması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Eğer, cilt tahriş olmuş 

ise veya ağrı varsa doktora başvurulmalıdır. 

5. Eğer ellerinizde kesikler veya açık yaralar varsa kimyasallarla çalışırken eldiven 

giyiniz. 

6. Laboratuvarda yüzünüze dokunmadan önce elleri su ve sabun ile yıkayınız. 

Laboratuvarı terk ederken de aynı şekilde ellerinizi iyice yıkayınız. 

7. Kimyasalların tadına asla bakmayınız.  

8. Asidi, suya azar azar karıştırarak ilave ediniz. Kesinlikle asidin üzerine su ilave 

etmeyiniz.  

9. Kimyasalları bir kaptan ötekine aktarırken yeni kabı etiketlemeyi unutmayınız.  

10. Bir kimyasal şişesinin kapağı veya tıpası şişeden kimyasalı boşaltma esnasında 

havadan başka hiçbir şeye temas ettirilmemelidir. Şişenin çeperine bulaşan 

kimyasallar şişe rafa kaldırılmadan önce yıkanarak temizlenmelidir. 

11. Hiçbir zaman şişesinden alınan ama kullanılmayan kimyasalları tekrar şişesine geri 

koymayınız. 

12. Kimyasal atıkları daima uygun bir şekilde atınız. Bütün atık çeşitlerinin ayrı ayrı 

uygun kaplarda depolanmasına dikkat ediniz. 

13. Ne olduğu kabında belirtilmeyen kimyasalları kullanmayınız. Bu tür kaplar görevli 

kişiye ne olduğunun anlaşılması veya uygun bir şekilde atılması için verilmelidir.  

14. Zararlı gazlar oluşturacak veya yangın ve patlamalara sebep olacak şekilde reaksiyona  

15. Etrafa saçılan veya dökülen bütün kimyasallar derhal temizlenmelidir. Asit 

dökülmeleri sodyum bikarbonatla nötralize edilmelidir. Bazik dökülmeler borik asit 

veya seyreltik asetik asitle nötralize edilmelidir. Bütün kimyasal dökülmeleri 

laboratuvardan sorumlu kişiye derhal haber verilmelidir. Eğer uçucu, yanıcı veya 

toksik maddeler dökülürse alev alma halinde hemen söndürülmeli ve bütün kıvılcım 

oluşturabilecek cihazlar kapatılmalıdır. 

16. Cıva daima lavabolardan ve kanalizasyon deliklerinden uzakta tutulmalıdır. Etrafa 

civa saçılması halinde derhal rapor edilmeli ve bir cıva toplama süngeri veya şırıngası 

ile toplanmalıdır. Daha sonra gözden kaçmış olan cıva parçacıklarının buharlaşmasını 
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azaltmak için saçılan bölgeyi kükürt tozu veya bu amaçla üretilmiş başka bir ticari 

ürün varsa onunla kaplayınız. 

17. Hidroflorik asit laboratuvar sorumlusunun direk denetimi altında olmadan 

kullanılmamalıdır. Vücuda bulaştığı takdirde derhal tıbbi müdahale için doktora 

başvurulmalıdır. 

18. Perkloratlar veya perklorik asit patlayıcı olduğundan laboratuvar sorumlusunun direk 

denetimi altında olmadan kullanılmamalıdır.  

19. Radyoaktif maddeler laboratuvar sorumlusunun direk denetimi altında olmadan 

kullanılmamalıdır.  

 

2.6. Kimyasal Atıklar 

 

Genellikle, hiçbir kimyasal madde lavaboya, kanalizasyon deliklerine veya çöp tenekelerine 

dökülmemeli veya atılmamalıdır. Kimyasal atıklar uygun kaplarda toplanmalı, etiketlenmeli, 

üzerine tarih koyulmalı ve uygun bir şekilde işlenmek üzere yetkililere teslim edilmelidir. 

 

Bir laboratuvardaki kimyasal atıkların uygun şekilde atılması o laboratuvarda çalışan bütün 

personel ve öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Lavabolara dökülecek toksik maddeler 

başkalarının sağlığına zarar verecek sonuçlar doğurabilir, içme suyuna karışabilir veya içme 

suyu elde etme havzalarındaki bakterileri öldürebilir. Toksik atıklar uygun kaplarda 

depolanmalı ve ondan sonra ya içindeki maddeleri kazanmak üzere işlenmeli ya da 

onaylanmış bir atık alanına gömülmelidir. 

 

Genel bir kural olarak, laboratuvarlarda atıklar aşağıdaki şekilde atılmalıdır:  

 

1. Kuru kimyasal maddeler toprak veya seramik kaplarda toplanmalıdır. 

2. Her türlü kağıt ilgili kaplara atılmalıdır. 

3. Ağır metallerin veya diğer toksik maddelerin sulu çözeltileri şişelerde  toplanmalıdır.  

4. Asitler ve bazlar genellikle musluk açık ve su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir. 

En çok kullanılan asitleri örneğin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit ve asetik 

asit, pH 6 olana kadar seyreltilir ve su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir. Sık 

kullanılan bazlar  örneğin sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit pH 8 olana kadar 

nötralize edilip ve su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir. Çok gerekmediği 

taktirde asitler ve bazlar, lavaboya dökülmemeli, ilgili kaplara konulmalıdır.  
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5. Organik çözücüler şişelerde toplanmalıdır. Halojene edilmiş çözücüler, halojene 

edilmemiş çözücülerden ayrı olarak şişelenmelidir. 

 

2.7. Sıkıştırılmış Gazlar 

 

Sıkıştırılmış gaz silindirleri 1000 atmosfer ve daha yüksek basınçta gaz (veya bazende sıvı) 

içerirler. Bu silindirlere olası patlayıcı maddeler olarak muamele edilmelidir. Sıkıştırılmış 

gazların kullanımı, silindirler doğru bir şekilde kullanıldığı ve gazlar da talimatlara uygun 

olarak silindirlerden boşaltıldığı takdirde güvenlidir. 

 

1. Silindirlerin birbirine çarpmasına veya yere düşmesine izin vermeyiniz. 

2. Büyük silindirler uygun taşıyıcılar kullanmadan yerinden oynatılmamalıdır. 

3. Silindirler gerek kullanılırken gerekse depo edilmeleri esnasında bir duvara veya 

laboratuvar tezgâhına kemer veya zincir ile bağlanarak sabitleştirilmelidir. 

4. Silindirler ısı kaynaklarından uzakta muhafaza edilmelidirler. 

5. Oksitleyici ve redükleyici gazlar birbirlerinden uzakta muhafaza edilmelidirler. 

6. Basınç regülâtörü takılı olmadığı zamanlar, valf koruma kapağını daima silindire 

takılmalıdır. 

7. Silindir valflarında yalnızca iki ağızlı düz anahtar kullanılmalıdır. 

8. Bütün silindirlerin üzeri içeriği hakkında etiketlenmelidir.  

9. Alev alıcı gazların silindirleri üzerindeki valflar topraklanmış olmalıdır.  

10. Silindirde çok az miktarda bir basınç bırakılmalıdır aksi takdirde yabancı maddeler 

içeri emilerek patlayıcı bir karışım oluşturabilirler. (ASLA BİR SİLİNDİRİ 

TAMAMEN BOŞALTMAYINIZ) 

11. Boş silindirler üzerine tarih atılarak "BOŞ" olarak etiketlenmelidir. Regülatör 

silindirden sökülmeli ve valf koruma kapağı takılmalıdır. En kısa zamanda 

laboratuvardan kaldırılmalıdır. 

12. Asla boş bir silindiri kendiniz doldurmaya kalkışmayın.  

13. Değişik gazlar ihtiva eden silindirler arasında regülatör valfı veya boru değiş tokuş 

etmeyiniz. 

14. Oksijen silindirleri özel yağsız valf, boru ve regülatörlerle kullanılır. Patlamaları 

önlemek için sadece bu tip bağlantılar kullanılması oksijen silindirleri için şarttır. 
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3. LABORATUVARLARDA KULLANILAN MALZEMELER 
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DENEY 1. ÇÖZELTİ HAZIRLAMA 

 

Deneyin Amacı: Katı maddelerden ve derişik asit, baz ya da tuz çözeltilerinden istenen 

derişimde çözelti hazırlanması 

 

1. TEORİ 

 

İki veya daha fazla bileşenin homojen karışımına çözelti adı verilir. Genellikle çözeltiyi 

oluşturan maddelerden miktarı fazla olana “çözücü/solvent”, diğerine “çözünen/solute” denir. 

Çözünen ve çözücü gaz, sıvı ya da katı olabilir. Analizlerde aksi belirtilmedikçe çözücü 

olarak su kullanılır.  

 

İstenilen uygunlukta çözeltiler hazırlamak için çözünen ve çözücünün miktarlarının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu miktarlar çözeltinin derişimini/ konsantrasyounu belirler. Derişim, belirli 

miktarda çözelti ya da çözücüde çözünen madde miktarıdır. Derişim mevcut verilere ve 

istenilen amaçlara bağlı olarak değişik şekillerde ifade edilir. Bu ifadeleri ikiye ayırmak 

mümkündür; 

 

a) Kimyasal birimlerle derişimin gösterilmesi (molarite, normalite vb.) 

 

Molarite (M): 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısıdır. 1 lt 0,1 M HCl çözeltisinde 

0,1 mol HCl var demektir. 

 

Molalite (m): 1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısıdır. 1060 g üre (CO(NH2)2) 

çözeltisi, 1 mol üre içerir.  

 

Normalite (N): 1 lt çözeltide çözünmüş maddenin ekivalent mol sayısıdır. Ekivalent sayısını 

bulmak için ise doğrusu maddenin iyonlaşma denkleminden yardım alınmasıdır. Örneğin 

sodyum hidroksitin (NaOH) ekivalent sayısı 1, fosforik asidinki (H3PO4) 3’tür.  

 

NaOH → Na+ + OH-                                                                                                    (1) 

H3PO4 → 3H+ + PO4
-3                                                                                                  (2) 

 

b) Fiziksel birimlerle derişimin gösterilmesi (ağırlıkça yüzde, hacimce yüzde vb.) 



 15 

 

Mol Kesri (x): Çözeltideki A bileşeninin mol kesri xA, A bileşeninin mol sayısının toplam 

mol sayısına oranıdır.  

 

          
...


BA

A
A

nn

n
x                                                                                                            (3) 

Bir çözeltideki bileşenlerin mol kesirlerinin toplamı 1’e eşittir.  

                 1...  BA xx                                                                                                         (4) 

 

Ağırlık Yüzdesi: Bir çözeltide bir bileşenin ağırlık yüzdesi, o bileşenin ağırlığının toplam 

çözelti ağırlığına oranının 100 katıdır. Ağırlıkça %10’luk 100 g sulu NaCl çözeltisi, 10 g 

NaCl ve 90 g su içerir.  

 

Hacim Yüzdesi: Çözeltideki bir bileşenin hacim yüzdesi, o bileşenin çözeltide kapladığı 

hacmin toplam çözelti hacmine oranının 100 katıdır. Örneğin, hacimce %10’luk 100 ml 

etilasetat (oda sıcaklığında sıvıdır) çözeltisi,  10 ml etilasetat ve 90 ml su içerir. 

 

Çözelti hazırlanırken kullanılacak maddelerin bulunduğu kap üzerindeki etiketi dikkatle 

incelemek gerekir. Genellikle aranan özellikler burada bulunabilir. Daha fazla bilgi için ise el 

kitaplarından yararlanılabilir. 

 

1.1. Katı Maddelerden Çözelti Hazırlama: 

 

Sıvı çözeltiler “balon joje” denilen belirli hacme sahip (5 ml, 5lt vb.) cam kaplarda hazırlanır. 

Çözeltisi hazırlanacak olan katı maddeden ne kadar alınacağı, istenilen derişim birimine göre 

önceden yapılan bir hesaplamayla saptanır. Örneğin; 

 

 1 M NaOH çözeltisi hazırlamak için 1 mol (MA= 23,0 + 16,0 + 1,0 = 40,0 g) yani 40,0 g 

NaOH tartılarak küçük bir behere alınır. Daha sonra az bir miktar damıtık su ile çözülerek 

(Şekil.1a) l’lik balonjojeye aktarılır. Katı madde kalmaması için beher damıtık suyla birkaç 

defa daha çeperlerinden yıkanarak çalkalanır ve yıkama suları da balonjojeye dökülür 

(Şekil.1b) Balon joje deki çözelti damıtık su ile 1 lt ‘ ye (balon joje çizgisine kadar) 

tamamlanır. (Şekil.1c). Son işlem olarak balon jojenin kapağı kapatılarak birkaç defa ters yüz 

edilir. Böylece 1M derişimde homojen bir çözelti elde edilmiş olur.  
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                (a)                 (b)      (c) 

Şekil.1. 0.1 M derişimde potasyum kromat çözeltisi hazırlama 

 

Katılardan çözelti hazırlanırken, katı maddenin kristal suyu olup olmadığına dikkat 

edilmelidir. Na2CO3.10H2O, ZnSO4.7H2O, MnSO4.4H2O, CuCl2.2H2O gibi hidratlı tuzlarda 

molekül ağırlığı hesaplanırken, kristal suları hesaba katılmalıdır. Örneğin; 

 

M( Na2CO3.10H2O ) = (2x23,0 + 12,0 + 3x16,0 + 10x18,0) g/mol‘dür. 

 

Hazırlanacak çözeltilerin ağırlıkça yüzdesi verilmişse, örneğin; ağırlıkça %10’luk bir sulu 

NaOH çözeltisi hazırlamak için 10 g NaOH alınıp 90 g suda çözülür. Çözücü yoğunluğundan 

yola çıkılarak sıvının 90 gramının hacmi hesaplanır (dsu=1 g/cm3 Vsu= Msu / dsu). 10 g katı 

madde / NaOH üzerine hesaplanan hacimdeki çözücü / su kontrollü olarak ilave edilmelidir. 

NOT: NaOH gibi ısı vererek çözünen maddelerin çözeltileri hazırlanırken, kullanılan balon 

joje su altında devamlı soğutulmalıdır.  

 

1.2. Derişik Asit, Baz ya da Tuz Çözeltilerinden İstenen Derişimde Çözelti 

Hazırlanması 

 

Kimya sektöründe çok kullanılan birçok asit ve baz (HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NH3 

gibi)  piyasada derişik sulu çözeltileri halinde satılmaktadır (Örneğin %98 H2SO4, % 99.9 

HCl vb.). Bu nedenle, istenilen derişimde çözelti hazırlamak kullanıcıya kalmaktadır.  

 

Molarite ile çözelti hacminin çarpımı, çözünenin mol sayısını verir.  

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.daym.gov.tr/yonetim/uploaded/thumb/58/BEHERGLAS10019550.jpg&imgrefurl=http://www.daym.gov.tr/index2.php%3Fad%3D50%26kat%3D58&usg=__7OGQ62grzwz1TqRe9tleWg2_mZE=&h=120&w=120&sz=13&hl=tr&start=25&um=1&tbnid=RcTYKnQnr_hHMM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A7%25C3%25B6zelti%2Bhaz%25C4%25B1rlama%2Bbeher%2Bjoje%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4ADBF_enTR254TR257%26sa%3DN
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.daym.gov.tr/yonetim/uploaded/thumb/58/BEHERGLAS10019550.jpg&imgrefurl=http://www.daym.gov.tr/index2.php%3Fad%3D50%26kat%3D58&usg=__7OGQ62grzwz1TqRe9tleWg2_mZE=&h=120&w=120&sz=13&hl=tr&start=25&um=1&tbnid=RcTYKnQnr_hHMM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A7%25C3%25B6zelti%2Bhaz%25C4%25B1rlama%2Bbeher%2Bjoje%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4ADBF_enTR254TR257%26sa%3DN
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M = n / V = (çözünen maddenin mol miktarı, mol) / (çözeltinin hacmi, lt)    (5) 

2211 VMVM             (6) 

Bu eşitlikte (1) indisi derişik çözeltiyi, (2) indisi ise hazırlanmak istenen çözeltiyi 

göstermektedir. Derişik bir çözeltiden belirli derişimde daha seyreltik ya da derişik bir çözelti 

hazırlamak için yukarıdaki eşitlik kullanılmaktadır.  

 

Birçok asit ve baz çözeltisinin şişesi üzerinde genellikle derişim birimleri yerine çözeltinin 

ağırlık veya hacim yüzdesi ve yoğunluğu verilir. Bu iki nicelikle tüm derişimler 

hesaplanabilir.  

 

ÖRNEK 1. 2 L 0,10 N H2SO4 çözeltisinin hazırlanması: 

 

H2SO4 piyasada genellikle ağırlıkça %96’lık sulu çözeltisi halinde satılır ve yoğunluğu 1,858 

g/ml’dir. Buna göre şişedeki asidin normalitesini hesaplamak için 1 lt çözelti temel alınır. 

Çözelti ağırlığı = 1000 ml x 1,858 g/ml = 1858 g 

H2SO4 ağırlığı = 1858 g x 0,96 = 1754 g 

H2SO4’in mol sayısı = 1754 / 98,0 g/mol = 18,2 mol 

H2SO4, sulu ortamda aşağıdaki şekilde iyonlarına ayrışır: 

H2SO4 → 2H+ + SO4
-2    ,     H2SO4’in ekivalent sayısı 2’dir.  

 

Normalite = (çözünen maddenin eşdeğer-gram sayısı) / (çözelti hacmi, lt)   (7) 

N = Normalite = Molarite * ekivalent değeri       (8) 

 

1 lt çözeltide 18,2 mol H2SO4 olduğuna göre, derişik çözeltinin derişimi 18,2 M, yani 36,4 

N’dir.  Aynı asidin seyrelmesi söz konusu olduğundan ve (6) nolu eşitliğe benzer olarak; 

 

2211 VNVN                                                                                                                               (9) 

 

eşitliği kullanılırsa, 

 

36,4 x V1 = 2,0 x 0,1 

V1 = 0,0055 lt bulunur. 
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Öncelikle 2 lt’lik balon jojenin yarısına kadar saf su konur daha sonra 6,5 ml %96’lık H2SO4 

alınıp pipet yardımıyla alınıp saf suyun üzerine eklenir. Balon jojedeki çözelti 2,0 lt’ye 

tamamlanırsa, 0,1 N H2SO4 çözeltisi hazırlanmış olur. 

NOT: Hiçbir zaman H2SO4 gibi bir derişik asit üzerine su koymayınız. Patlama olabilir. 

Daima çözeltiyi hazırlayacağınız kabın dibine çözelti hacminin yarısına kadar saf su koyup 

derişik asidi yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave ediniz. 

 

ÖRNEK 2.  500 ml 0,050 M NH3 çözeltisinin hazırlanması: 

 

NH4OH aşağıdaki tepkimede görüldüğü gibi amonyağın sulu çözeltisidir. 

 

NH3 + H2O → NH4OH 

 

NH3 piyasada genellikle %27,0’lik sulu çözelti halinde satılır ve yoğunluğu d=0,905 

g/cm3’tür. Buna göre şişedeki amonyağın molaritesi; 

 

 

1 Lt’lik çözelti temel alındığında; 

  

şeklinde olur. İstenilen konsantrasyonda çözelti için ise, aşağıdaki formülle bulunur. 

 

2211 VMVM   

ml
ml

V 7.1
4.14

500050.0
1 


  

 

O halde, 0,050 M NH4OH çözeltisi hazırlamak için 1,7 ml NH3 çözeltisi alınır ve 500 ml’ye 

seyreltilir.  
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2. DENEYİN YAPILIŞI 

 

2.1. Katı Maddelerden Çözelti Hazırlama: 

 

Deneyde; verilen hacimce yüzdelerde katı fazdaki NaOH’dan sulu çözeltiler hazırlanacaktır. 

Soru: Bu çözeltide çözünen ve çözücü hangileridir, neden tartışınız.  

 

2.2. Derişik Asit, Baz ya da Tuz Çözeltilerinden İstenen Derişimde Çözelti 

Hazırlanması: 

 

Deneyde istenilen derişimde hidroklorik veya sülfürik asit çözeltileri hazırlanacaktır. 

Hazırlanacak çözeltilerin normalite değerleri hesaplanacaktır. 

 

Soru: HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NH3 sıvılarının ekivalent değerleri nedir, açıklayarak 

anlatınız. 
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East Technical University, 9, 1990. 
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DENEY 2. ASİT-BAZ TİTRASYONU 

 

Deneyin Amacı: Bir asidin, derişimi bilinen bir baz yardımıyla titre edilerek derişiminin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

 

1. TEORİ 

 

Titrasyon, derişimi bilinen bir çözelti ile tepkimeye giren, derişimi bilinmeyen çözeltinin 

derişiminin belirlenmesi işlemidir. Örneğin; bir çözeltideki asit miktarı, derişimi bilinen 

standart bir baz çözeltisi ile titrasyonu sonucu bulunabilir.  Bu titrasyonda türlerden birinin 

tamamen tepkimeye girdiği noktaya eşdeğerlik noktası denir. Titrasyon işleminde, bu 

noktanın duyarlılıkla saptanması gerekir. 

 

Titrasyon yöntemi ile, bilinmeyen bir asit veya baz çözeltisinin derişimi, bu çözeltinin, 

derişimleri kesin olarak bilinen baz veya asit çözeltileri ile titre edilmesi sonucu bulunur 

(Şekil 1). Bu nedenle, her bir titrasyon işleminde derişimleri belirlenmiş standart çözeltiler 

gereklidir. Standart çözeltiler, çok saf maddelerden balon jojeler kullanılarak hazırlanır.  

 

Şekil 1. Titrasyon Düzeneği 
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Bir titrasyon işleminin bittiği, yani eşdeğerlik noktasına ulaşılıp ulaşılmadığı indikatör denilen 

maddelerin yardımıyla anlaşılır. Asit-baz titrasyonlarında kullanılan indikatörler farklı pH 

aralıklarında renk değiştirirler. Titrasyon işleminde kullanılacak indikatörlerin seçiminde 

buna dikkat etmek gerekir. Asit-baz titrasyonlarında kullanılan indikatörler, nötralleşme 

anında renk değiştiren zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Örneğin, fenolftalein zayıf bir organik 

asittir, bunu HIn ile gösterelim, HIn suda az oranda H+ ve In- ye ayrışır. 

 

 

 

 

HIn renksiz, fakat In- anyonu koyu pembedir. Kuvvetli bir asit, örneğin, HCl, NaOH ile titre 

edilirken çok az miktarda indikatör HCl çözeltisine damlatılır. Bu çözelti renksizdir. 

Titrasyon sırasında NaOH önce HCl ile tepkimeye girer ve onu nötralleştirir. Nötralleşme 

gerçekleşince, yani eşdeğerlik noktasına ulaşınca eklenen son NaOH damlası HIn ile 

tepkimeye girer ne Na+In- tuzunu oluşturur. Bu tuz Na+ ve koyu pembe In- iyonlarından 

oluşmuştur, yani bu tuzun oluşumu ile çözeltinin rengi, renksizden koyu pembe renge 

dönüşür. Böylece titrasyonun dönüm noktası belirlenmiş olur. Karıştırılan iki çözeltinin 

hacimleri ölçülmüşse ve bunlardan birinin derişimi biliniyorsa diğerinin derişimi 

hesaplanabilir. 

 

Bu deneyde önce NaOH çözeltisi, derişimi bilinen bir asit ile nötralleştirilecek ve bazın 

derişimi saptanacaktır. Sonra da baz çözeltisi, derişimi bilinmeyen bir asidin derişimini 

hesaplamakta kullanılacaktır.  

 

2. DENEYİN YAPILIŞI: 

 

a) 50 ml’lik temiz bir büreti önce damıtık suyla, sonra da iki kere 5’er ml standart asit 

çözeltisiyle çalkalayın. Sonra büreti asit çözeltisiyle doldurun. 100 ml’lik temiz ve 

kuru bir beherin dörtte üçünü hazırladığınız 0.05 M standart sülfürik asit çözeltisi ile 

doldurun. Büret içinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edin. Çözeltinin seviyesini 

sıfıra teğet olacak şekilde ayarlayın. Üç erlene pipetle 15 ml asit alın ve üzerlerine 

mezürle 25 ml damıtık su ve 2 damla fenolftalein çözeltisi ekleyin. Laboratuvardaki 

derişimi bilinmeyen NaOH çözeltisinden temiz bir behere pipetle 25 ml alın ve buna 

mezürle 175 ml su ekleyerek seyreltik bir NaOH çözeltisi hazırlayın. Tamamen 

HIn + H2O                            H3O
+ + In – 

 

Renksiz   Pembe 
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karışıncaya kadar çalkalayın. Seyreltik olarak hazırladığınız NaOH çözeltisini ikinci 

bürete doldurun. 

 

Standart asitlerin her birini NaOH ile titre edin. İlk erlendeki çözelti, yaklaşık dönüm 

noktasını saptamak için kullanılır. İlk erleni hızlıca karıştırarak, sürekli bir pembe renk 

görünceye kadar çabuk bir şekilde NaOH çözeltisi ekleyin (büreti sol elinizle kontrol 

ederken erleni sağ elinizle çalkalamalısınız). Dönüm noktasına yaklaşırken NaOH 

çözeltisini damla damla ilave edilir. Eğer erlenin altına beyaz bir kağıt konulursa, 

pembe renk daha kolay görülür. Büretteki çözelti düzeyi okunur, daha sonra diğer 

çözeltiler titre edilir. Bu arada asit çözeltisi sürekli olarak karıştırılır. Erlenin iç yüzeyi 

pisetteki su ile yıkanmalıdır. Pembe renk en az 30 saniye kalıncaya kadar karıştırılır 

damla damla baz çözeltisi eklenir. Büretteki düzey okunur. 

 

b) Bilinmeyen NaOH çözeltisinin normalitesini hesaplayınız. 

c) Derişimi bilinmeyen bir sülfürik asit (H2SO4) örneği alınır. Büret yıkanır. (a) 

kısımında anlatılan işlemleri tekrarlayın. 

d) Deneyde kullanacağınız kimyasallar hakkında bilgi edinmeniz(formülü, zararları vs.) 

MSDS’lerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.  Kullanacağınız kimyasallara 

ait edindiğiniz bu bilgiler hakkında deney sırasında sorular sorulacaktır. 

 

Veriler: 

 

a) Standart asidin derişimi .......................... 

    Standart asidin hacmi ..........................  

    Kullanılan bazın hacmi .......................... .......................... 

 

b) Bilinmeyen asidin hacmi .......................... 

     Kullanılan bazın hacmi .......................... .......................... .......................... 
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3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sonuçlar: 

 

a) Kullanılan bazın derişimi .......................... .......................... 

    Ortalama   .......................... 

    Bilinmeyen bazın derişimi .......................... 

    (Seyreltmeden önce) 

 

b) Bilinmeyen asidin derişimi .......................... .......................... 

    Ortalama   .......................... 

 

KAYNAKLAR 
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2. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, J.F., “Fundamentals Of Analytical Chemistry”, 

Seventh edition, Harcourt Brace, 189-220, (1997).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandora.com.tr/ara.aspx?type=7&text=1735


 24 

DENEY 3.  pH TAYİNİ 

 

Deneyin Amacı: Potansiyometrik titrasyonun temellerinin öğrenilmesi.  

 

1. TEORİ: 

 

Asit-baz kuramına göre proton veren madde asit, proton alan madde bazdır. Asit ve bazlar 

için yapılan bu tanıma göre; 

 

NH3  + H2O                NH4  
+  + OH – 

Baz     Asit 

 

Tepkimesinde H2O bir asittir ve H+ iyonu verir. Bu H+  iyonunu bir baz olan NH3 alır. Sonuç 

olarak NH4
+  ve OH –  iyonları oluşur. Bu tepkimenin terside yazılabilir. Oluşan yeni 

tepkimede NH4 
+  bir asit ve  OH – bir bazdır. 

 

NH4  
+  + OH –                         NH3  + H2O

  

Asit        Baz 

 

Tersinir bir tepkime çift okla gösterilir. Yazılan bu tepkimede asit ve bazlar şu şekilde ifade 

edilebilir. 

 

NH3    +   H2O                NH4  
+  +   OH – 

Baz(1)    Asit(2)             Asit (1)     Baz (2) 

 

Burada NH3 / NH4
+  çifti(1), H2O/ OH–  çifti (2) ile gösterilmektedir. Bu çiftlere eşlenik çiftler 

denir. NH3 bir proton aldığı için bazdır ve onun proton almış şekli olan NH4
+, NH3’ün eşlenik 

asididir. Benzer şekilde H2O bir asit ve OH- onun eşlenik bazıdır. 

 

Asetik asidin iyonlaşması aşağıdaki gibi gösterilebilir; 

HC2H3O2   +   H2O                     H3O
+   + C2H3O2

-  

Asit(1)           Baz(2)  Asit (2)        Baz (1) 
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pH ve pOH Kavramı : Çarpımları 1.0 x 10-14 değerine eşit olan [H3O
+] ve [OH-] genellikle 

çok küçük değerlerdir. pH hidrojen iyonu potansiyeli anlamındadır ve [H3O
+] nın eksi 

logaritmasıdır. 

 

pH= -log [H3O
+] 

 

pOH ise hidroksil iyonu derişimi olan [OH-] nun eksi logaritmasıdır. 

 

pOH = -log [OH-] 

 

pH  + pOH =14 

 

Saf suda [H3O
+] = [OH-] = 1.0 x10-7  M olduğundan pH=7.00 dir. Saf su ve pH=7 olan bütün 

sulu çözeltiler nötürdür. pH değeri 7.00 den küçük ise sulu çözelti asidik, pH değeri 7.00 den 

büyük ise sulu çözelti baziktir. 

 

pH değeri 0’a yaklaştıkça asitlik özelliği artar, 0’dan uzaklaştıkça asitlik özelliği azalır.  

 

Asit-Baz İndikatörleri 

İndikatörler ortamın asitli veya bazlı oluşuna göre ve genellikle belli bir pH’da renk değiştiren 

zayıf organik asitler veya bazlardır. Asit-baz titrasyonlarında dönüm noktasını bulmak için 

titre edilecek çözeltiye çok az miktarda katılırlar. Bir titrasyon için indikatör seçimi dönüm 

noktası için beklenen pH göz önüne alınarak yapılabilir. 

 

2. DENEYİN YAPILIŞI 

 

1. Cam prob yerleştirilmiş erlenin  içine 10 ml HCl asit koyun 

2. Hidroklorik asidi karıştınrken 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre edin. Eklediğiniz titrant 

hacmini ve bu hacimdeki pH değerlerini kaydedin. 

3. Bu işleme dönüm noktası gözlenene kadar devam edin. pH’ın sabitlendiği noktada 

deneyi kesin. 
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Deneyde kullanacağınız kimyasallar hakkında bilgi edinmeniz(formülü, zararları vs.), 

MSDS’lerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.  Kullanacağınız kimyasallara ait 

edindiğiniz bu bilgiler hakkında deney sırasında sorular sorulacaktır. 

 

4. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a. Titrasyon eğrilerini çizin. 

- pH'a karşı titrant hacmi 

- ΔpH / 0.05 ml titrant'a karşı eklenen titrant hacmi  

b. Titrasyon eğrisi aracılıyla hidroklorik asit çözeltisinin derişimini belirleyin 

 

KAYNAKLAR 

 

1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, J.F., “Fundamentals Of Analytical Chemistry”, 

Seventh edition, Harcourt Brace, 189-220, (1997).  

2. Erdik, E., Sarıkaya, Y., Temel Üniversite Kimyası Cilt-1  s. 332, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandora.com.tr/ara.aspx?type=7&text=1735


 27 

 

DENEY 4.  YOĞUNLUK TAYİNİ 

 

Deneyin Amacı: Yoğunluk kavramının gözden geçirilmesi, katı ve sıvı maddelerin 

yoğunluğunun tayin edilmesi amaçlanmıştır. 

 

1. TEORİ 

 

Bir maddenin yapısının (hal değişimi) değişmesine karşılık kimyasal yapısında herhangi bir 

değişiklik olmuyor ise bu değişikliğe "fiziksel değişiklik" denir.  Su, katı, sıvı ve gaz 

hallerinde kimyasal olarak aynı özellikleri gösterir. Değişiklik sadece suyun fiziksel 

özelliğindedir. Maddenin temel fiziksel özellikleri kaynama noktası, erime noktası, donma 

noktası, buhar basıncı, ısı ve elektrik iletkenliği, renk, yoğunluk, dielektrik sabiti olarak 

sıralanabilir. 

 

Yoğunluk, birim hacimdeki kütle olarak tanımlanır. Saf suyun +4 0C ’ de yoğunluğu                

1 g/cm3 ’ tür. Yoğunluk maddenin hacmi ile orantılı ve hacim de sıcaklık ile orantılı olduğu 

için yoğunluk aynı zamanda maddenin bulunduğu ortama göre de değişir. Özgül ağırlık ise, 

bilinen ve referans olarak alınan bir maddeyle olan yoğunluk oranıdır. Referans madde, gazlar 

için "hava", katı ve sıvılar için "sudur". Katıların ve sıvıların özgül ağırlıkları ise 

yoğunluklarının saf suyun yoğunluğuna oranı olarak ifade edilir. Örneğin, civanın özgül 

ağırlığı 13.6 (g/cm3) demek, cıva sudan 13.6 kez daha yoğun bir madde demektir. 

Yoğunluklar sıcaklığa bağlı olduğundan maddenin ve saf suyun sıcaklıkları verilmelidir. 

Genellikle bu oran 20 / 250C şeklinde verilir. Burada pay, katı ya da sıvı maddenin sıcaklığını, 

payda ise saf suyun sıcaklığını ifade eder.  

 

2. DENEYİN YAPILIŞI  

 

2.1. Sıvı Yoğunluğunun Piknometre Yardımı İle Belirlenmesi 

 

Piknometreyi temizleyip güzelce kurulayın. Islak kalmamasına özen gösterin. Boş 

piknometreyi tartın ve boş piknometre ağırlığını not edin. Piknometreyi tamamen doldurup 

ağzını kapatın, taşan sıvıları kurulayın. Dolu piknometre ağırlığını not edin. 
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Hesaplama : Sıvı yoğunluğu şu formülle hesaplanır. 

 

    

m
  

V
   

 

Bu ifadede ρ ; sıvı yoğunluğu ( g / cm3 ), m; piknometre içindeki sıvı kütlesi (g) ,                  

V; piknometre hacmi ( cm3 ) ’ tür.     

 

2.2. Katı Yoğunluğunun Belirlenmesi: 

 

100 ml ’ lik bir mezürü 50 ml ’ ye kadar saf su ile doldurun. Yoğunluğunu tayin edeceğiniz 

katı maddeyi tartın. Bu maddeyi mezür içine atın. Mezürdeki yeni düzeyi okuyun. Hacim 

değişikliğinden yararlanarak yoğunluğu hesaplayın.  

 

VERİLER 

 

Sıvı Yoğunluğunun Piknometre Yardımı İle Belirlenmesi 

 

Boş Piknometre ağırlığı                :  …………… 

Sıvı İle Dolu Piknometre Ağırlığı : .…………… 

Piknometre Hacmi                        :  ……………. 

 

Katı Yoğunluğunun Belirlenmesi 

 

Katının Ağırlığı                             : ………….. 

Mezürdeki Sıvı Hacmi                  : ………….  

Katı Atıldıktan Sonra Sıvı Hacmi : …………. 

 

KAYNAKLAR 

 

1. Chemical Engineering Labrotary I Basic Measurements, Selma Mutlu Deniz 

Tanyolaç, Hacettepe Üniversitesi, 1999, 31. 

2. Perry, R.H., Chemical Engineering Handbook, New York, McGraw-Hill,1997 

http://kutuphane.gyte.edu.tr/fmi/xsl/yordam/y1_liste.xsl?-db=YordamBT&-token.d=1&-token.gt=0&-token.yzyzm=yzm&cAlanlar=New+York+:+McGraw-Hill&-find
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DENEY 5. BİLİNMEYEN HİDRATLAR İÇİNDEKİ SU YÜZDESİNİN BULUNMASI 

 

Deneyin amacı: Hidratlar hakkında bilgi sahibi olmak ve su içeriği bilinmeyen bir hidratın su 

yüzdesini belirlemek amaçlanmıştır.  

 

1. TEORİ 

 

Bir bileşik kendi iyonlarını içeren sulu çözeltiden kristallendirildiğinde genellikle hidrat 

şeklinde elde edilir. Nikel sülfat heptahidrat NiSO4.7H2O hidrat gösterimine örnek olarak 

verilebilir.  Bu formül bileşikte yedi molekül su olduğunu gösterir ama bunların kristal içinde 

nasıl bağlandıklarını göstermez. Hidratlarda bileşiğin formül birimi belli sayıda su molekülü 

içerir. Ancak bu, bileşiğin ıslak olduğu anlamına gelmez.  

 

Su molekülleri bileşiğin katı yapısının içine girmiştir. Bazen su molekülü ligand olarak 

doğrudan metal iyonuna bağlıdır. Bu bağlanma şekline koordinasyon bileşiği [CoCl2(H2O)6 

(CIO4)2] heksahidrata, CoCl2.6H2O örnek gösterilebilir. CoCl2.6H2O yapısı her bir CoCl2 

formül biriminde altı adet H2O molekülü olduğunu belirtir.  

 

Hidrat oluşumunda ki bir başka olasılık su moleküllerinin bir anyon veya katyon yerine kristal 

katıdaki belirli konumlarda bulunmasıdır. BaCl2.H2O örneği gibi. Buna örgü suyu denir. 

Hidrat yapısının yazımında suyun molekül sayısının tuzun molekül sayısından ayrı yazılırken 

“nokta” işareti kullanıldığına dikkat ediniz. Hidratasyon suyu ısıtılarak bertaraf edilir ve susuz 

maddeler elde edilir. Çünkü suyun kristale yaptığı bağ zayıftır ve hidrat tuzları, anhidrat 

tuzlara ısıtma yolu ile dönüştürülebilir. Örneğin; 

 

CaSO4.2H2O → CaSO4 + H2O (1) 

 

Bu sayede bileşikte hidrat suyu olarak bulunan su genellikle kısmen ya da tamamen 

uzaklaştırılabilir. Kristal bünyesinden suyun uzaklaştırılması yapısında değişiklikler meydana 

getirir. Hidrat içindeki suyun yüzdesi, ısıtılarak uzaklaştırılan su miktarıyla belirlenir. 

 

 

         Su yüzdesi = (Ağırlık kaybı / örnek ağırlığı ) x 100 (2) 
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2. DENEYİN YAPILIŞI 

 

Belirli miktarda (1-2 gr) bilinmeyen hidrat tuzundan alıp cihazın kefesine yerleştirin. Cihaz 

iki ölçüm arasındaki ağırlık farkı 0,005 g olana dek çalışacaktır. Ortamdan uzaklaşan hidrat 

miktarını belirleyin. 

 

VERİLER: 

 

Alınan örnek miktarı, g                                               
 

Isıtmadan sonra örnek ağırlığı, g  

Uzaklaşan hidrat miktarı, g  

 

 

3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Örnek miktarı (g) 
 

Uzaklaşan Su miktarı (g)   

Hidrat İçindeki su yüzdesi (%)  

 

KAYNAKLAR 

 

1. Petrucci-Harwood-Herring,  Genel Kimya, 8. baskı, Çeviri editörleri: T. Uyar ve S. 

Aksoy, Palme Yayıncılık (2002), 894-895. 

2. Mortimer, C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, s.354-355, İstanbul, 

1999. 
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2015-2016 GÜZ GENEL KİMYA LABORATUVARI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 

 

1) Haftalara Göre Yapılacak Deney Listesi 

 

1 Laboratuvar Güvenliği  12.11.2015 

2 Çözelti Hazırlama I. Hafta 26.11.2015 

3 Asit Baz Titrasyonu II. Hafta 03.12.2015 

4 pH Tayini III. Hafta 10.12.2015 

5 Yoğunluk Tayini IV. Hafta 17.12.2015 

6 Bilinmeyen Hidratlar İçindeki Su Yüzdesinin Bulunması V. Hafta 24.12.2015 

7 Telafi VI. Hafta 31.12.2015 
 

2) Her deneyden önce o hafta yapılacak deneylerle ilgili 205 nolu derslikte kısa sınav 

yapılacaktır. Bu sınavlar 10-15 dk.lık olup föyle ilgili temel bilgileri sınayacaktır. 

3) Deneyle ilgili 1 sayfa A4’e rapor yazılacaktır. Raporda istenenler,  

1. Deneyin Adı 

2. Deneyin Amacı 

3. Deneyin Yapılışı  

4. Hesaplamalar 

şeklindedir.  

 

GENEL KİMYA LABORATUVARI İÇİN UYULACAK KURALLAR 

 

1- Öğrenci deneye laboratuvar eldiveni, önlüğü ve gözlüğü ile gelir. Bu malzemelerden 

biri eksik olan öğrenci deneye katılma hakkını kaybeder.  

2- Deneylerin yapılacağı saatte öğrenciler kısa sınava girerler. Kısa sınava girmeyen 

öğrenciler deneye girme hakkını kaybeder ve o hafta devamsız sayılır. 

3- Deney sırasında kullanılan cam eşyaların sorumluluğu deneyi yapan gruba aittir. 

Kırılan eşyalar öğrenciler tarafından temin edilip laboratuvar sorumlusuna teslim 

edilir. 

4- Öğrenci, yaptığı deneyin raporunu hazırlayarak bir sonraki hafta yapılacak olan kısa 

sınav saatinde deney sorumlusuna teslim eder.  
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GRUPLAR 

GRUP 1 
   

GRUP 6 
  120221035     EDA    IŞIK  

 
140221026     RABİA   SATİN 

130221086     CEM   SARIALTUN 
 

140221027     KADİR   ÇAKMAK 

130221100     ÜNAL   HOCAOĞLU 
 

140221028     ÖZGENUR   İNAN 

140221002     YILDIZ   KIHRI 
 

140221029     BİSET   GÜLER 

120221038 REYHAN YAZICI 
 

150221025 İPEK AKDENİZ 

130221011 ARAL GÜREL 

 

150221032 
MEHMET ALİ 
ÖZGENÇ 

AKÇORA 

130221040 TUĞÇE ÇALIŞKAN 

 

150221034 
GÜLSÜM 
BEYZA 

ALTUN 

130221054 RAMAZAN KIRAMANLIOĞLU 
 

150221038 SİNEM GÜNGÖR 

       GRUP2 
   

GRUP 7 
  130221015     ŞEYMA    BENLİ  

 
140221030     YEŞİM   BOZKURT 

140221007     HİLAL   DURAN 
 

140221031     TUĞBA   ÖZTÜRK 

140221008     DAMLA SILA   DEMİR 
 

140221032     SAADET   MERİÇ 

140221009     GAMZE GÜL   BÜLBÜL 
 

140221036     MELİKE   ŞAKAR 

140221048 DİLARA ÖZER 
 

150221039 BAŞAK YILDIZ 

140221049 YAĞMUR TEKTAŞ 

 

150221044 
MUHARREM 
ALPER 

ÖZTÜRK 

140221050 TUĞBA CAN 

 

150221045 İREM DURUL 

140221051 BURCU GÜLER 
 

150221047 BUŞRA KÜÇÜKKARIŞ 

   
 

   
GRUP 3 

   

GRUP 8 
  140221068     RAHMA   MSİBHA 

 
140221037     SELİN   BERBER 

140221012     ESRA   ALTINDAĞ 

 

140221038     BÜŞRA   KAYAR 

140221014     KENAN   ZEKİ 
 

140221039     EDA   COŞKUN 

140221015     NESLİHAN   ECEVİT 
 

140221041     ÖMERHAN   ÖZDEMİR 

140221052 ADEM DÖNMEZ 
 

150221048 ADNAN MAHDİ UMER 

140221055 FARİD BABAYEV 
 

150221049 ŞAHİN YALÇIN 

140221057 
MUHAMMED 
MEHDİ 

ÇAYIR 

 

150221051 MELİHAT İDİL UZ 

150221003 NİHAN GÜNERAL 
 

150221052 YASEMİN ÇIRAKOĞLU 

       GRUP 4 
   

GRUP 9 
  130221035     GÖKHAN    GÜMÜŞ  

 

140221042     GÖZDE   ÖNCEL 

140221018     YAĞMUR   TUNÇARSLAN 

 

140221043     KAAN   IŞIK 

140221019     TUĞBA   AKYILDIZ 
 

140221045     BUSE HİLAL   AYGÜZEL 

140221020     ASLI   TEKİN 
 

140221047     SELİNAY   GÜMÜŞ 

150221004 ÖMER FARUK TOKMAK 
 

150221053 DİLAY KOZDERELİ 

150221005 NUMAN AKÇİÇEK 

 

150221054 BEYZANUR ERYILMAZ 

150221006 SİBEL AKTAŞ 
 

150221055 EMİNE BETÜL ONAT 

150221009 ESİLA ÖZER 
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GRUP 5 
   

GRUP 10 
         140221066     LAVA   YOUSSEF 

 
130221037     FATİH    KARAHAN  

140221023     ŞULE   URHAN 
 

140221006     NURGÜL   ALP 

140221024     ÜNZİLE   CANDAR 
 

140221010     ESİN   ÇAKAR 

140221025     MELEK YÜSRA   GÜLER 
 

140221017     SELEN   ATEŞ 

150221012 SELİNNUR KIVANÇ 
 

140221021     BERRİN   GEDİK 

150221017 NİLSU COŞKUN 
 

150221056 MEHLİKA GÜLER 

150221021 MERVE METİN 

 

150221068 HATİCE KARA 

150221022 BEYZA ÇAKAR 
     

 

 

 

NOT : Gruplar deneylerini yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlerdeki sorumlu hocalar ile 

beraber yapacaklardır. 

Örneğin, Grup 1 ve Grup 6, 26.11.2015 tarihinde yapılacak deneyi (Çözelti Hazırlama) Merve 

ERCAN KALKAN hoca ile beraber yapacaklardır. Aynı gruplar (Grup 1 ve Grup 6, 

03.12.2015 tarihinde yapılacak deneyi (Asit Baz Titrasyonu) İmge ŞENOYMAK hoca ile 

beraber yapacaklardır. 

DENEY SORUMLUSU 26.11.2015 03.12.2015 10.12.2015 17.12.2015 24.12.2015 
MERVE ERCAN KALKAN GRUP 1 - GRUP 6 GRUP 5 - GRUP 10 GRUP 4 - GRUP 9 GRUP 3 - GRUP 8 GRUP 2 -GRUP 7 

İMGE ŞENOYMAK GRUP 2 -GRUP 7 GRUP 1 - GRUP 6 GRUP 5 - GRUP 10 GRUP 4 - GRUP 9 GRUP 3 - GRUP 8 

TOGAYHAN KUTLUK GRUP 3 - GRUP 8 GRUP 2 -GRUP 7 GRUP 1 - GRUP 6 GRUP 5 - GRUP 10 GRUP 4 - GRUP 9 

EMEL ÇAKIRCA GRUP 4 - GRUP 9 GRUP 3 - GRUP 8 GRUP 2 -GRUP 7 GRUP 1 - GRUP 6 GRUP 5 - GRUP 10 

GÜLŞEN KURT GRUP 5 - GRUP 10 GRUP 4 - GRUP 9 GRUP 3 - GRUP 8 GRUP 2 -GRUP 7 GRUP 1 - GRUP 6 


