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ÖNSÖZ
Kimya eğitimi alan bir öğrencinin, laboratuvarların o kendine has
kokusunu içine sindirmeden tam anlamı ile Kimyager olduğu
söylenemez. Dört yıllık Kimya Lisans eğitiminde laboratuvar bilgi ve
pratiği temelde Analitik Kimya Laboratuvar dersleri ile kazanılır. Öyle
ki bir kimyagerin mesleğini icra ettiği sürece kullanacağı teorik ve
uygulamalı laboratuvar bilgilerinin büyük bir kısmı Analitik Kimya
Laboratuvarı dersleri ile verilir ve mesleki yeterlilik noktasında biz
kimyagerlere olan katkısı oldukça fazladır.
Bu genel bakış açısı ile hazırladığımız “Analitik Kimya LaboratuvarıI” kitabımız, bazı temel bilgiler ve laboratuvar kuralları ile birlikte,
çeşitli katyon ve anyonların nitel analiz yöntemlerinin sistematik bir
yaklaşımla anlatıldığı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümlerde, her
iyon için gerekli teorik bilgiler ve deneylerin uygulanışını gösteren
analiz şemaları yer almaktadır. Öğrenciler şemalarda verilen analiz
basamaklarını kullanarak, kendilerine verilen bilinmeyen bir maddenin
iyonik bileşenlerinin hemen hemen tamamını ayırıp tanıma imkânına
kavuşurlar.
Böylece, “Analitik Kimya Laboratuvarı-I” Ders Kitabının öğrencilerin
bireysel ve grup halinde çalışma becerisi elde etmelerine ve nitel analiz
yapabilecek

düzeye

ulaşmalarına

önemli

katkılar

sağlayacağı

inancındayız.
Prof. Dr. Nazife ASLAN
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1. GİRİŞ
Analitik kimya, maddenin yapısında hangi elementlerin veya
bileşiklerin bulunduğunu tespit etmek amacıyla ayırma, tayin etme ve
miktar belirleme yöntemlerini araştıran ve kullanan kimya biliminin
önemli bir anabilim dalıdır. Alman kimyager Justus von Liebig’in
(1803-1878) tarımsal kimya ve biyokimya alanlarında yaptığı
çalışmalar, sistematik temel analiz basamaklarının gelişmesinde
analitik kimyaya önemli katkılar sağlamıştır.
İlk aletli analiz cihazı, Robert Bunsen ve Gustav Kirchhoff tarafından
1859 yılında geliştirilen alev emisyon spektrometresidir. Bu
spektrometre yardımıyla iki alkali metal olan sezyum ve rubidyumu
keşfetmişlerdir ve bu keşif aynı zamanda pek çok yeni elementin
bulunması için de öncülük etmiştir. Aletli analiz yöntemlerinin giderek
daha etkin hale geldiği 20. yüzyılın başından itibaren analitik
kimyadaki gelişmelerin ivme kazandığını, temel spektroskopik ve
spektrometrik tekniklerin birçoğunun da bu dönemde keşfedildiğini
görmekteyiz. Analitik kimyada sıkça başvurulan klasik ayırma
yöntemleri de benzer bir gelişim çizgisini takip ederek zamanla daha
yüksek performansa sahip cihazlara dönüşmüştür. 1970’li yıllarda
numunelerin tam bir karakterizasyonunu elde etmek için bu tekniklerin
çoğu birlikte kullanılmaya başlanmıştır.
Aletli analiz yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak analitik kimya,
tıp, ilaç araştırmaları, adli bilimler, çevre kimyası, endüstriyel kimya,
nükleer kimya gibi pek çok alanda geniş uygulama imkanı bulmuştur.
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Modern analitik kimya günümüzde, komplike instrümental yöntemlerin
hakimiyetinde olmasına rağmen, söz konusu cihazların temelde bazı
çalışma prensiplerinin, bugün hala kullanılan geleneksel tekniklerden
geldiği bilinmektedir. Bu teknikler aynı zamanda fen ve eczacılık
fakültelerinde verilen analitik kimya laboratuvar eğitiminin ana
unsurunu oluşturmaktadır.
Bu anlamda klasik analitik kimyayı, nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif)
analiz olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Nitel analiz, bir numunedeki
iyonların veya bileşiklerin tanımlanması için kullanılan bir yöntem olup
numune hakkında sayısal olmayan bilgiler sağlayan renk değiştirme,
gaz çıkışı, koku, çökelek oluşumu veya çözünme, radyoaktif özellik
gösterip göstermeme gibi özelliklerin ölçüldüğü bir dizi analitik kimya
tekniğini kapsar. Yöntemler arasında ayrıca damıtma, ekstraksiyon,
kromatografi ve spektroskopi gibi aletli analiz basamakları da
bulunmaktadır. Nicel analiz ise bir numunenin bileşenlerinin bulunma
oranları bir başka ifadeyle bağıl miktarları hakkında sayısal bilgi verir.
İçeriği bilinmeyen bir numunedeki bileşenlerin miktarını bulmak
isteyen bir araştırmacının ilk olarak o numunenin hangi bileşenlerden
meydana geldiğini belirlemesi gerekir. Örneğin, çevresel örneklerde
toksik metal analizi yapan bir kimyagerseniz, işiniz öncelikle analize
gelen toprak veya su örneklerinde Pb2+ veya Hg2+ gibi toksik iyonların
varlığını belirlemek daha sonra da miktarlarını tayin etmek olacaktır.
Buradan da nitel analizin nicel analiz için bir kılavuz olduğu sonucuna
varılabilir.
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“Analitik Kimya Laboratuvarı-I” dersinin amacı, kimya eğitimi alan siz
öğrencilerimize kimyasal analizin teorik temellerini vermenin yanı sıra,
gerekli pratik beceri ve deneyim kazandırmaktır.
2. GENEL BİLGİLER
Maddenin yapısını bulmak ve bileşenlerini tayin etmek için yapılan
analiz nitel analiz olarak bilinir. Nitel analiz çalışılacak numunenin
tipine bağlı olarak, organik nitel analiz ve inorganik nitel analiz olmak
üzere iki kısımda incelenir. Organik nitel analiz bir numunedeki
organik bileşenlerin neler olduğunun bulunmasında kullanılırken;
inorganik tuzların nitel analizi, tuzda veya bir tuz karışımında bulunan
katyonların ve anyonların tanımlanması anlamına gelir. Bilindiği gibi
inorganik tuzlar, bir asidin bir baz ile tamamen veya kısmen
nötralizasyonu (veya tersi) ile elde edilir. Bir tuz oluşumunda asidin
katkıda bulunduğu kısma anyon, bazın katkıda bulunduğu kısma ise
katyon denir. Örneğin CuSO4 ve NaCl tuzlarında Cu2+ ve Na+ iyonları
katyonlar ve SO42– ve Cl– iyonları anyonlardır.
Nitel analizde uygulanacak yöntem, kullanılacak numune miktarına
bağlı olarak değişiklik gösterir. Makro analizde 0,1 ila 0,5 g madde
veya yaklaşık 20 mL sıvı numune kullanılır. Yarı mikro analiz için 0,05
g madde ve 1 mL sıvı numune gerekirken, mikro ve ultramikro analiz
için gereken numune miktarı çok daha azdır. Bu laboratuvar dersi
kapsamında inorganik yarı mikro nitel analizin uygulaması üzerinde
durulacaktır.
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3. YARI MİKRO NİTEL ANALİZİN UYGULAMASI
Yarı mikro nitel analizin mümkün olduğunca az kimyasal kullanılarak
gerçekleştirilmesi hem laboratuvar güvenliği hem de kimyasal atık
oluşması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, ileride detayları
verilecek kimyasal deneylerin her birinin birkaç damla çözelti ile
yapılması, kullanılan ekipmanların son derece temiz olmasını
gerektirmektedir. Kullanılan malzemeler temiz değilse çözeltiler
kirlenir ve bilinmeyenin tespiti yerine kirletici maddeyi tanımlamamız
olasıdır. Hem reaktiflerin hem de numunenin çapraz kirlenmesini
önlemek için reaktif şişelerinin orijinal kapaklarıyla kapatıldığından ve
yeniden kullanılacaksa damlalıkların çok iyi temizlendiğinden emin
olunmalıdır.
Nitel analizin ilk basamağı, görme, koku alma gibi duyularımız
tarafından kolaylıkla algılanabilen özelliklerin ve reaksiyonların tespit
edilmesidir. Bu tür reaksiyonlar:
• Çökelek oluşumu
• Renk değişikliği
• Gaz çıkışı şeklinde gözlenir.
Öte yandan inorganik bir tuzun sistematik analizi aşağıdaki adımları
içerir:
• Katı tuz ve/veya çözeltisinin ön incelemesi,
• Çözelti içinde gerçekleştirilen spesifik reaksiyonlarla katyonların
belirlenmesi ve doğrulayıcı testler,
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• Çözelti

içinde

gerçekleştirilen

reaksiyonlarla

anyonların

belirlenmesi ve doğrulayıcı testler.
Sistematik analize geçilmeden önce numunenin ön incelemesi
araştırmacıya genellikle önemli bilgiler sağlar ve bu da analizin ileriki
aşamalarında gereksiz kimyasal kullanımını ve zaman kaybını önler.
Bu testler aynı zamanda kesin olmamakla birlikte bazen belirli
anyonların veya katyonların varlığı konusunda oldukça önemli ipuçları
verir. Bunlar, tuzun genel görünümü ve rengi, kokusu, çözünürlüğü,
gibi fiziksel özelliklerinin not edilmesini içerir ve kuru testler olarak
adlandırılır.
Bir tuzun suda çözünürlüğü ve sulu çözeltilerin pH’ı, tuzda bulunan
iyonların doğası hakkında önemli bilgiler verir. Örneğin tuzun çözeltisi
asidik veya bazik ise bu, tuzun suda hidroliz olabildiği anlamına gelir.
3.1. Çözeltinin Rengi
Bir çözeltinin rengi, kimyasal içeriğine dair ipucu sağlayan önemli bir
özelliktir. Örneğin yaygın olarak karşılaşılan geçiş metali katyonlarının
sulu çözeltileri genellikle renklidir. Çünkü geçiş metali komplekslerinin
değerlik d-elektron enerji seviyeleri, elektromanyetik spektrumun
görünür bölgesindeki ışığı absorplar. Görünür ışığın bu absorpsiyonu
çözeltilerin renkli görünmesine neden olur. Buna karşılık, alkali ve
toprak alkali metaller ile amonyum iyonlarının çözeltileri renksizdir.
Çünkü bu iyonların elektronları spektrumun görünür bölgesindeki ışığı
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absorplamazlar. Tablo 1’de bazı katyonların sulu çözeltilerinin renkleri
verilmiştir.
Tablo 1. Bazı Katyonların Sulu Çözeltilerinin Renkleri
İyon
Li+ ,K+ , Na+ , Ba2+ , Ca2+ , NH4 +

Çözelti Rengi
Renksiz
Sarı

3+

Fe

Yeşil

Ni2+
2+

Cu

Mavi

3.2 Alev Testi
Alev testi basit bir emisyon spektroskopisi türüdür ve nitel analizde
sodyum, baryum, potasyum, kalsiyum ve diğerleri gibi iyonları
tanımlamak için kullanılır. Bu testte numune, bir alevde buharlaştırılır
ve uyarılmış enerji halindeki atomlardan ve iyonlardan yayılan ışık
sonucunda alev parlak bir renk alır. Alevin gözlenen rengi, katyonların
tanınması hakkında bilgi verir. Tablo 2’de bazı katyonların alev renkleri
verilmiştir.
Tablo 2. Bazı Katyonların Alev Renkleri
İyon

Alev Rengi

Na+

Sarı

+

Viyole

K

2+

Ca

Ba2+
Sr

2+

Tuğla kırmızısı
Yeşil
Koyu kırmızı
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Alev testi hızlı ve kolay bir testtir ancak renkleri tam olarak oluşturmak
ve görmek biraz pratik biraz da dikkat gerektirir. Çünkü bazı iyonların
alev renkleri diğerlerinden daha yoğundur ve birbirlerinin rengini
kapatabilir. Alev testi yapmak için temiz bir inert tel ve temiz bir saat
camının içinde birkaç damla katyon çözeltisi gereklidir.
4. NİTEL ANALİZ GEREÇLERİ
4.1 Kullanılan Cihaz ve Malzemeler
Numunelerin yarı mikro nitel analizi için gerekli olan bazı cam
malzemeler ve gereçler ile bunların nasıl kullanılacakları aşağıda kısaca
verilmiştir.
Koruma

Gözlüğü:

Laboratuvarda

çalışırken

gözlerin kimyasal madde veya yabancı cisimlerden
korunması için bu gözlük sürekli olarak takılmalıdır.

Deney Tüpleri: Deneyler genellikle yaklaşık 10
mL hacmindeki deney tüpleri içinde yapılır ve tüp
içerisinde gerçekleşen reaksiyonların (çökme,
çözünme, renk değişikliği, gaz çıkışı vb.)

net

olarak gözlenebilmesi için cam tüpler tercih
edilir. Bu tüplerde analiz için gerekli olan
karıştırma, kaynatma ve reaktif ilave edilmesi gibi
işlemler yapılabilir.
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Tüplük: Deney tüplerinin yerleştirildiği
laboratuvar gereçlerinden biridir.
Tüp Maşası: Tüp içerisindeki çözeltiyi bek
alevinde ısıtırken veya su banyosu içindeki
sıcak bir tüpü çıkarırken kullanılan ve
genellikle ahşaptan yapılmış bir gereçtir.
Karıştırma Çubuğu (Baget): Deney
tüpündeki çözeltinin karıştırılması ve
çökeleklerin yıkanması için kullanılan
uzun cam çubuklardır
Spatül: Katı kimyasalları almak ve başka
bir yere aktarmak için kullanılan paslanmaz
çelik ya da polimerik bir malzemeden
yapılmış gereçtir. Spatül hiçbir zaman
karıştırma amacıyla çözelti içine
daldırılmamalıdır.
Damlalık: Sıvı kimyasalların ve
çözeltilerin küçük hacimlerle alınarak
başka bir yere aktarılmasında kullanılan
cam veya polimerik malzemelerden
yapılmış gereçtir.
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Mezür (Dereceli Silindir): Sıvıların
hacimlerini yaklaşık olarak ölçmeye
yarayan cam veya polimerik malzemeden
yapılmış silindirik kaplardır.
Beher: Bazen çözeltilerin kuruluğa kadar
buharlaştırılmasında, bazen de su banyosu
olarak kullanılan farklı hacimlerde silindirik
cam kaplardır.

Saat Camı: Beherdeki ısıtılan çözeltilerin
sıçramasını ve kirlenmesini önlemek için
kullanılan gereçtir.

Bek: Isıtma ve yakma işlemlerinde
kullanılan bir gereçtir.
Piset: Deneyde kullanılan cam malzemeleri
ve çökelekleri saf su ile yıkamak ya da
çözeltileri

seyreltmek

için

kullanılan

polimerik malzemeden yapılmış kaptır.
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5. NİTEL ANALİZDE UYGULANAN TEKNİKLER
Nitel analizde yapılacak işlemlerde genellikle katyon veya anyonların
tuz çözeltileri ve spesifik reaktif çözeltiler kullanılır. Bu çözeltilerin
belirli derişim ve hacimleri birbiriyle reaksiyona sokulur, reaksiyon
sırasında veya sonunda gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek oluşumu gibi
değişimler gözlenir. Yarı mikro nitel analizin bu değişmeleri
gözlemlemek için uygulanan bazı basamakları vardır. Bunlar;
5.1 Çözeltilerin Alınması
Katyon/anyon çözeltileri ve reaktif çözeltileri kahverengi damlalıklı
cam kaplardadır. Bu çözeltiler kullanıldıktan sonra kapakları
kapatılmalıdır. Genellikle yarı mikro analizde sıvı veya çözeltiler
damlalıklarla alınır. Damlalıkla çözeltileri aktarırken, damlalığın başka
bir çözeltiye veya deneme tüpüne değmemesine dikkat edilmelidir.
Çünkü bu bulaşma damlalığın kendi reaktif şişesinin ağzını kapatırken
ki kontaminasyonunun önüne geçilmelidir. Reaksiyon sırasında katı
madde eklenecekse temiz spatüller kullanılmalıdır. Kullanılan
reaktifler organik maddeler ise kullanıldıkları esnada bek alevlerinin
kapalı olması gereklidir.
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5.2 Karıştırma
Reaksiyonların gerçekleşebilmesi için reaktif eklendiğinde her
defasında karıştırılmalıdır. Bu karıştırma işlemi genellikle cam bagetler
yardımıyla yapılır.
5.3 Isıtma
Tüplerdeki çözeltilerin ısıtılması işlemi su banyolarında yapılır. Su
banyolarını belli kaplara su koyup, o suyun içerisine kullanılan tüpler
konularak ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Bek alevinde de ısıtma işlemi
yapılabilir. Bek alevi kullanılırken alevin içten yanmamasına ve tüpün
çatlayıp kırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu yüzden kısa aralıklarla
tüp aleve tutulmalıdır.
5.4 Buharlaştırma
Çözelti hacminin azaltılması için buharlaştırılması gerekebilir. Su
banyosunda bu işlem uzun süre alabileceğinden dolayı bu işlem için
porselen kapsüller kullanılır. Porselen kapsüle aktarılan çözelti ısıtıcı
üzerinde birkaç damla kalasıya kadar ısıtılarak bu işlem gerçekleştirilir.
5.5 Çöktürme
Bir çözeltideki iyonların, uygun bir reaktifle reaksiyona girerek katı
oluşturarak çözeltiden ayrılması olayına çöktürme denir. İyi bir
çöktürme yapmak için; çöktürücü reaktif bir damlalık yardımıyla damla
damla ilave edilmeli ve çözelti iyice karıştırılmalıdır. Çöktürücünün
azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave edilmesinin nedeni, pek çok
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çökeleğin çöktürücünün aşırısında kompleks vererek çözünmesinden
dolayıdır. Çözelti karıştırılarak sıcak su banyosunda ısıtıldığında ve
laboratuvar koşullarında soğutulduğunda daha büyük tanecikler oluşur.
Bu işleme olgunlaştırma denir. Böylece yavaş çöktürme, dibe hızla
çöken iri tanecikli çökelek oluşmasını sağlar.
5.6 Çökmenin Tamamlanıp Tamamlanmadığının Kontrolü:
Çöktürücü reaktifin fazla eklenmesini önlemek ve çökmenin
tamamlandığını kontrol etmek için su banyosunda ısıtılan çökelek tüp
içerisinde beklemeye bırakılır. Çökeleğin üzerindeki berrak kısma
dikkatli bir şekilde ve bir iki damla daha çöktürücü ilave edilir.
Bulanıklık meydana gelirse çökme tamamlanmamıştır, çözelti yeniden
ısıtılarak çökmenin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği yeniden
kontrol edilir.
5.7 Çökelek ve Çözeltinin Ayrılması
Oluşan çökeleğin çözeltiden ayrılması için; süzme, aktarma, damlalık
kullanma ve santrifüjleme yöntemlerinden birisi kullanılabilir.
Süzme; çökelek ve çözeltiyi en hızlı ve etkin biçimde birbirinden
ayırma yöntemidir. Bu işlem içerisine süzgeç kağıdı yerleştirilen bir
huni yardımıyla yapılır. Süzgeç kağıdı saf su ile ıslatılarak huninin
çeperlerine iyice yapışması sağlanır. Bir baget yardımıyla çökelekçözelti karışımı huniye dökülür ve böylece çökelek çözeltiden ayrılmış
olur.
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Aktarma; genellikle yoğun ve sıkı çökeleklerin oluştuğu durumlarda
uygulanan en kolay ayırma yöntemidir. Bu işlemde çökeleğin
üzerindeki çözelti dikkatlice bir diğer deney tüpüne aktarılır.
Damlalık Kullanımı; deney tüpünün tabanına çok iyi toplanmayan
sülfitler veya hidroksitler gibi katıların oluştuğu durumlarda çökeleğin
üzerindeki çözelti bir damlalık yardımıyla alınabilir. Damlalık tüpe
daldırılmadan önce içerisindeki havanın boşaltılmasına dikkat
edilmelidir.
Santrifüjleme; çökeleklerin birçoğu genellikle yavaş bir şekilde çöker.
Bu durumda çökelek çözeltiden santrifüjleme işlemi yapılarak ayrılır.
Santrifüj cihazı sıvı katı karışımlarını büyük bir hızla döndürerek
birbirinden ayırmayı sağlayan cihazlardır. Hızla dönme esnasında
çökelek üzerinde oluşan ve yer çekimi kuvvetinin yaklaşık 300-400 katı
olan santrifüj kuvvetinin etkisiyle çökelek tüpün dibinde toplanır.
Santrifüjleme yönteminin en büyük avantajı çökelek ve çözeltinin hızla
birbirinden ayrılmasıdır.
Santrifüjle çalışırken; santrifüj tüplerinin çatlak ve çizik olmadığından
emin olunmalıdır. Aynı kütledeki ve aynı boydaki tüpler cihaz
içerisindeki yuvalarına karşılıklı olarak yerleştirilmelidir. Cihazın hızı
yavaş yavaş artırılmalı ve son hıza ulaştıktan sonra bir kaç dakika daha
çalıştırılmalıdır. Çalışır haldeki cihazı durdurmak için kesinlikle elle
müdahale edilmemelidir. Bütün cihazların kullanımında olduğu gibi
temizliğe dikkat edilmeli, yanlışlıkla çözelti döküldüğünde hemen
temizlenmelidir.
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5.8 Çökeleğin Yıkanması
Çökelek ve çözeltinin ayrılması işleminden sonra çökelek üzerinde
genellikle bir miktar çözelti kalır. Analizin ilerleyen basamaklarında
bozucu etki oluşturmaması için bu çözeltinin çökelekten yıkanarak
uzaklaştırılması gerekir. Yıkama sıvısı olarak genellikle saf su
kullanılır, bazen çökeleklerin peptitleşmesini önlemek için seyreltik
hidroklorik asit ya da elektrolit çözeltileri yıkama sıvısı olarak
kullanılabilir. Bilindiği gibi peptitleşme, bir çökeleğin çözeltisi
içerisinde kolloidal halde dağılmasıdır. Yıkama işleminin küçük
hacimlerle birkaç seferde yapılmasının, bir defada fazla çözeltiyle
yapılmasından daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.
5.9 Çökeleğin Aktarılması
Bazen çökeleğin birkaç kısma ayrılması veya başka kaplara alınması
gerekebilir.

Aktarma

işleminde,

çökelek

ısıtılarak

nemi

uzaklaştırıldıktan sonra, bir spatül yardımıyla çökeleğin bir miktarı
alınır veya çökelek üzerine birkaç damla su eklenip, küçük bir baget ile
karıştırıldıktan sonra bulamaç haline getirilerek aktarılabilir. Ancak
jelimsi yapıda olan çökeleklerin ayrılması veya aktarılmasının daha zor
olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
5.10 Temizlik
Yapılan analizin güvenilirliği ve doğru sonuca ulaşılması bakımından
temizlik, uyulması gereken son derece önemli bir husustur. Deneysel

Prof. Dr. Nazife ASLAN, Arş. Gör. Mustafa Ali GÜNGÖR | 23
çalışmalarda ve analiz işlemlerinde kullanılan tüm malzeme ve gereçler
ile çalışılan ortamın temiz olmasına özellikle dikkat edilmelidir.
6. LABORATUVAR KURALLARI
6.1 Kişisel ve Genel Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvar güvenliği, çalışanların ve çevrenin korunması, fiziksel ve
kimyasal tehlikelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya
en aza indirilmesi için alınması ve uyulması gereken kurallar
bütünüdür. Aşağıda verilen laboratuvar kurallarına uymak suretiyle
doğabilecek muhtemel kazaların pek çoğundan korunmak mümkündür.
• Laboratuvarda tek başına çalışılmamalı, tek başına çalışılması
durumunda her türlü kaza ihtimaline karşı bir başkasına önceden
haber verilmelidir.
• Tehlikeli maddeler ve / veya ekipmanla çalışırken her zaman
önlük, koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
• Önlük giyme ve çıkarma işlemleri laboratuvarın dışında
yapılmalıdır.
• Önlükler diz boyunda ve önü kapanabilir (düğme, çıtçıt vb.)
olmalı

ve

pamuk

veya

polyester

pamuk

karışımından

yapılmalıdır.
• Açık olmayan rahat ve düz bir ayakkabı tercih edilmelidir.
• Bayan öğrenciler laboratuvarda etek ve kısa pantolon giymekten
kaçınmalıdır.
• Uzun saçlar uygun bir şekilde toplanmalıdır.
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• Ellerde açık yara, kesik, çatlak vs. varsa çalışmaya başlamadan
önce mutlaka su geçirmez bantla kapatılmalı ve uygun bir eldiven
kullanılmalıdır.
• Zehirli gazların oluştuğu çalışmalarda mutlaka çeker ocak
kullanılmalıdır.
• Laboratuvar çalışmaları sırasında eller, yüz, göz ve ağız ile temas
ettirilmemelidir.
• Laboratuvarda çalışırken asla bir şey yiyip içilmemelidir.
• Çalışma ortamı daima temiz ve düzenli tutulmalıdır.
• Kırılan

cam

malzeme

veya

dökülen

kimyasal

madde

temizlenmeden önce mutlaka sorumlu kişiye haber verilmelidir.
• Çalışma sonunda tezgahlar, kullanılan cam malzemeler ve kaplar
temizlenmelidir.
• Laboratuvardan ayrılmadan önce su ve gaz muslukları, elektrik
düğmeleri kapatılmalıdır.
• Laboratuvarda deney dışında başka işlerle uğraşılmamalı, hiçbir
suretle

kimyasallarla

veya

laboratuvar

malzemeleri

ile

şakalaşılmamalıdır.
• Cam

kesme

ve

mantara

geçirme

durumlarında

ellerin

kesilmemesi için özel eldiven veya bez kullanılmalıdır.
• Tüp içinde sıvı maddeleri ısıtırken tüp sürekli çalkalanmalı,
ısıtılan, kaynatılan ve karıştırılan maddelerin bulundukları
kapların ve deney tüplerinin ağızları kimsenin bulunmadığı tarafa
tutulmalıdır.
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• Kimyasal reaksiyonlar devam ederken ağzı açık deney tüpüne
veya kap içinde ısıtma yaparken kaba üstten bakılmamalıdır.
• Laboratuvarda mutlaka yangın söndürme tüpleri bulundurulmalı,
bunların nasıl çalıştığı bilinmeli, yangın tehlikesine karşı gerekli
tedbirler alınmalıdır.
• Kimyasal atık ve çöpler atık toplama kaplarına atılmalıdır.
6.2 Kimyasal Güvenlik
• Herhangi bir reaktif veya kimyasalı kullanmadan önce şişenin
üzerindeki etiketi dikkatlice okuyunuz ve etiketsiz bir reaktifi asla
kullanmayınız.
• Bilgi sahibi olmadığınız hiçbir ekipmanı kullanmayınız.
• Kimyasalları ve reaktifleri bilinçsizce birbiri ile karıştırmayınız.
• Asla herhangi bir kimyasalın tadına bakmayınız.
• Kimyasalları veya buharlarını koklarken dikkatli olunuz.
Buharları daima yavaşça burnunuza doğru havalandırınız.
• Sodyum metalini asla suya atmayınız, lavabo veya çöp kovasına
dökmeyiniz.
• Seyreltme işlemi yapılırken, her zaman derişik kimyasalı suyun
üzerine ekleyiniz. Ekleme genellikle küçük miktarlarda ve yavaş
yavaş yapılmalıdır. Açığa çıkan ısı nedeniyle suya asit eklemek
özellikle önemlidir. Asla asitin üstüne su eklemeyiniz.
• Deney tüpünü ısıtırken dikkatli olunuz. Isıtırken veya bir reaktifi
eklerken deney tüpünün açık ucu asla kendinize veya
arkadaşlarınıza doğru bakmamalıdır.
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• Reaktifleri daima minimum miktarda kullanınız. Reaktiflerin
fazla kullanılmasının sadece kimyasal israfına yol açmakla
kalmadığı,

aynı

zamanda

çevreye

de

zarar

verdiği

unutulmamalıdır.
• Laboratuvarda yanıcı ve toksik maddelerle çalışırken mutlaka
çeker ocak kullanınız.
• Sıvı kimyasallar pipet kullanılarak ve bir puar yardımıyla üstten
hafif bir vakum uygulanarak çekilmelidir. Kesinlikle Ağız İle
Çözücü Çekilmemelidir.
7. KATYONLARIN GENEL ANALİZİ
İnorganik tuzların nitel analizi, hem tek tek hem de karışımlarının
bileşiminin belirlenmesine olanak sağlar. İnorganik bileşiklerin çoğu
elektrolitlerdir ve sulu çözeltilerinde iyon halinde bulunurlar. Bu
nedenle inorganik bileşiklerin nitel analizi, katyon ve anyon analizleri
olmak üzere ikiye ayrılır.
Yarı mikro nitel analiz laboratuvar dersinde katyonların sistematik
ayrıştırılmasında, grup reaktifi kullanılarak grup katyonlarının art arda
ayrılmasını öğreneceksiniz. Grup reaktifleri, ilgili grup katyonları ile
reaksiyona girer ve bunları klorürler, sülfitler ve karbonatlar gibi
çözünmeyen tuzları halinde çöktürürler. Grup katyonlarının başarılı bir
şekilde ayrılmaları için ayırma işleminin belirli bir sistematiğe göre
yapılması gerekir.
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Aşağıda verilen analiz şemasında katyonların sistematik olarak
ayrılmasında takip edilen klasik nitel analiz yönteminin basamakları
gösterilmektedir. Şemadan da görüleceği gibi, bileşimi bilinmeyen bir
numunenin nitel analizine başlanırken ilk önce birinci grup katyonlarını
çözünmeyen klorürlerine dönüştüren ve çökelti olarak ayıran birinci
grup reaktifi eklenmekte ve daha sonra 1. Grup çökeleğinin ayrılması
ile geride kalan çözeltiden diğer grup katyonlarının sistematik
ayrılmasına devam edilmektedir.
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Şekil 1. Katyon Gruplarının Genel Analiz Şeması
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7.1. I. GRUP KATYONLAR (Ag+, Hg22+, Pb2+ )
Ag+ (Gümüş(I)), Hg22+ (Cıva(I)), Pb2+ (Kurşun(II)) birinci grup
katyonlarıdır. Bu grup katyonları seyreltik asidik ortamda klorürleri
halinde çöktürüldükleri için klorür grubu ya da gümüş grubu olarak
bilinir. Diğer grup katyonları bu koşullarda çökmez. Klorür grubunu
çöktürmek için sodyum klorür ya da potasyum klorür gibi bir tuz
çözeltisi yerine seyreltik hidroklorik asit kullanılmasının iki nedeni
vardır. Bunlardan birincisi, daha sonraki analiz basamaklarında
karşılaşılacak olan Na+ ve K+ katyonları ortama ilave edilmemiş
olacaktır. İkinci neden ise hidroklorik asit ortamın asidik olmasını
sağlar ve böylece bazik ortamda çökmesi muhtemel hidroksit veya
oksitlerin çökmesi önlenmiş olur.
Ancak birinci grup katyonlarını klorürleri halinde çöktürürken, klorür
iyonunun ortamda gereğinden fazla olmamasına özellikle dikkat
edilmelidir. Çünkü klorür iyonlarının fazla ilave edilmesi sonucu
oluşan kloro kompleksleri [(AgX2)-, (HgX4)2-, (PbX4)2-] klorür grubu
çökeleğinin tekrar çözünmesine neden olacaktır.
I. grup katyonlarının klorürleri halinde çöktürülmesiyle oluşan tuzların
çözünürlük çarpımları ve çözünürlükleri Tablo 3 de verilmiştir.
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Tablo 3. I. Grup Katyonlarının Klorür Bileşiklerinin 25°C da Çözünürlük Çarpımları
ve Çözünürlük Değerleri
Katyonların Tuzları

Çözünürlük Çarpımları

Çözünürlük, g/mL

(Kçç)
PbCl2
AgCl
Hg2Cl2

1,7 × 10−5

4,4 × 10−3

1,2 × 10−18

3,2 × 10−7

1,8 × 10−10

1,8 × 10−6

Tablodan da görüldüğü üzere, Gümüş(I) ve Civa(I) ve kurşun(II)
iyonlarının klorür ile oluşturdukları tuzlarının sudaki çözünürlükleri
oldukça düşüktür. Ancak kurşun(II) klorürün çözünürlüğü nispeten
daha fazladır. Bu nedenle bu grupta tamamen çöktürülemeyen
kurşunun bir kısmı ikinci grup katyon çözeltisine de geçer. Böylece
kurşun(II) hem 1. hem de 2. grupta kantitatif olarak çöktürülür.
I. Grup Katyonlarının Genel Özellikleri
Kurşun
Kurşun sembolü Pb, atom numarası 82, atom ağırlığı 207,2 g/mol olan
yumuşak, dövülerek şekil verilebilen, mavimsi gri renkte metalik bir
elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda bulunur. Keşfi çok eski
uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Yerkabuğunda bulunma bolluğu
%12,5 g/ton dur ve en fazla galen (PbS), serüsit (PbCO3) ve anglezit
(PbSO4) cevherleri halinde bulunur.
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Yoğunluğu 11,3 g/cm3 dür ve bu yüksek yoğunluk özelliği nedeniyle
X-ışını üreten cihazlarda ve nükleer reaktörlerde radyasyonun dış
ortama salınmasını engellemek amacıyla kalkan olarak kullanılır. Akü
yapımında, lehim üretiminde ve paslanmaya dayanıklı bazı özel
boyalarda yine kurşundan yararlanılır.
Metalik kurşunun yüzeyi açık havada koyu renkli koruyucu bir PbO
tabakası ile kaplandığı için sülfürik asitte çözünmez. Nitrik asitte ve
hidroklorik asitte yavaş bir şekilde çözünür.
Suda çözünen tuzları
Pb(CH3COO)2, Pb(NO3)2, Pb(NO2)2, Pb(ClO3)2, Pb(ClO4)2
Suda çok az çözünen bazı tuzları
PbCrO4, PbSO4, PbF2, PbCO3, PbBr2, PbI2, PbC2O4, PbS ve Pb(OH)2
En sık rastlanan kompleksleri
PbCl−
3 ,

PbCl2−
4 ,

PbI42−

Pb(CH3 COO)2−
Pb(S2 O3 )2−
4
2 dir.

Kurşun, son tabakasında 6s2, 6p2 değerlik elektron konfigürasyonuna
sahip olması nedeniyle bileşiklerinde hem Pb(II) hem de Pb(IV)
yükseltgenme basamaklarında bulunur. Ancak en yaygın olanı
kurşun(II) bileşikleridir ve d0 konfigürasyonuna sahip iyonlardan
beklendiği gibi Pb(II) ve Pb(IV) bileşiklerinin sulu çözeltileri
renksizdir.
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Civa
Gümüş renkli, ağır bir metal olan civanın sembolü Hg’dir. Latince
hydrargyrum (sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir. Atom numarası 80,
atom kütlesi 200,59 g/mol’dur. Periyodik tablosunun 2B grubunda yer
alan civa, oda sıcaklığında (25°C) sıvı halde bulunan tek metaldir ve
ayrıca, iyi bir ısı ve elektrik iletkenidir.
Civa, zincifre adı verilen ve lavların tortulaşması ile oluşan kırmızı
renkli bir madenden elde edilir. Başlıca minerali kırmızı renkli
HgS’dür. Civayı ayırmak için, bu filiz hava eşliğinde yakılır ve buhar
halinde toplanan civa, yoğunlaştırıldıktan sonra saflaştırılır.
Civa, hava, su ve toprakta elementel civa, inorganik ve organik civa
bileşikleri olmak üzere birkaç şekilde bulunur. Organik civa bileşiği
olan metil civa, metalik civadan çok daha zehirli bir maddedir ve bazı
mikroorganizmalar doğada civayı, metil hale dönüştürür. Özellikle civa
üzerindeki bu mikrobiyal biyodeğişim suda ve toprakta civa derişiminin
artmasına ve besin zinciri yoluyla vücutta birikmesine neden olur.
İnorganik civa tuzları, genel olarak beyaz toz şeklinde yada kristal halde
bulunur. Sadece civa sülfür bileşiği kırmızı renktedir. Isı iletkenliği
kötü olmasına rağmen elektrik iletkenliği çok iyidir. Civa, diğer
metallerle kolayca alaşım yapar. Bu alaşımlara amalgam adı verilir.
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Civa zehirli ve pahalı bir madde olmasına rağmen pek çok uygulama
alanı vardır. En yaygın kullanım yeri termometre ve barometrelerdir.
Ancak bu uygulamadan günümüzde yavaş yavaş vazgeçilmektedir.
Civanın amalgam bileşikleri, diş dolgu malzemesi olarak, kırmızı renkli
civa(II) sülfür bileşiği ise vermilion adı altında kırmızı boya olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca, aynaların sırlanmasında, civa buharlı
lambalarda, altın ve gümüş üretiminde, tıpta tedavi maddesi olarak
civadan faydalanılmaktadır.
Elektron dizilimi [Xe].4f14.5d10.6s2 olan civanın birinci iyonlaşma
enerjisi de oldukça yüksektir (1003 kj/mol). Bunun sonucu olarak
kararlı olmayan Hg(I) iyonu oluşur. Civa(I) iyonu kararlı olmayan iki
Hg+ iyonu arasında kovalent bağlı [Hg-Hg]2+ dimer halinde
bulunmaktadır.
Hg(I) iyonu elementel civa ve Hg(II) iyonu oluşturacak şekilde
disproporsinasyona uğrar.
Hg22+(suda) ⇌ Hg0(s) + Hg2+

𝐾𝑑 = 3,8 × 10−5

Hg(I) suda hidroliz olduğu için, suda çözünen nitrat ve klorat tuzlarının
sulu çözeltileri bulanık olur. Az miktarda nitrik asit ilavesi ile bulanıklık
giderilir.
Hg22+(suda) + NO−
3 (suda) + H2O

⇌ Hg2(OH)NO3(k) + H+(suda)
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Suda çözünen civa(I) tuzları
Hg2(NO3)2.2H2O, Hg2(ClO4)2.4H2O
Suda çözünmeyen civa(I) tuzları
Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2, Hg2CrO4, Hg2SO4, Hg2CO3, Hg2S, Hg2(CN)2,
Hg2(SCN)2, Hg2C2O4
Gümüş
Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir.
Atom kütlesi 107,87 g/mol, atom numarası 47’dir.
Gümüş genel olarak, fotoğraf endüstrisi, elektronik parçalar, bozuk
para üretimi, süs eşyası ve takılar, alaşımlar ve dişçilik endüstrisinde
kullanılır. Gümüş nitratın seyreltik çözeltileri antiseptik olarak
kullanılır. Gümüş iyonu iyi bir yükseltgendir ve en çok organik
maddeler tarafından indirgenir. Aynı zamanda Ag(I) iyonu kuvvetli bir
katyon olduğu için sulu çözeltide hidroliz olmaz.
Suda çözünen gümüş (I) tuzları
AgNO3, AgMnO4, AgClO3, AgClO4 ve AgF dür.
Suda çözünmeyen gümüş (I) tuzları
AgCl, AgBr, AgI, Ag2SO4, Ag2C2O4, AgCN, Ag2CrO4, Ag2O Ag2S,
AgSCN, Ag2CO3
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I. GRUP KATYONLARININ ÖN DENEMELERİ
GÜMÜŞ İYONU: Ag+
Gümüş katyonunun ön denemelerinde AgNO3 (gümüş nitrat) çözeltisi
kullanılacaktır.
1. HCl
Deney tüpüne birkaç damla gümüş nitrat çözeltisi eklenir ve hacmi saf
suyla yaklaşık 1 mL’ye seyreltilir. Çözeltiye 3-4 damla 0,1 M HCl
eklendiği zaman beyaz renkli AgCl (gümüş klorür) çökeleği oluşur. Bu
çökeleğin üzerine 0,1 M HCl’nin fazlası eklenirse çökeleğin eklenen
reaktifin fazlasıyla kompleks oluşturarak çözündüğü görülür.
Ag+ + Cl-⟶ AgCl(k)

AgCl + Cl-⟶ [AgCl2]-

(NOT: Gümüş klorür çökeleği sıcak suda çözünmez)
2. NH3
Birinci ön denemede oluşturulan gümüş klorür çökeleğinin üzerine 3-4
damla 3 M NH3 eklenir. Çökelek, diaminogümüş kompleksi vererek
çözünür.
AgCl + 2NH3⟶ [Ag(NH3)2]+ + Cl-
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3. IDeney tüpüne birkaç damla gümüş nitrat çözeltisinden eklenir ve saf
suyla hacmi yaklaşık 1 mL’ye seyreltilir. Çözeltiye 0,1 M KI eklendiği
zaman sarı renkli AgI çöker. Bu çökeleğin üzerine 5-6 damla 0,5 M
KCN eklenip karıştırılırsa, çökelek disiyanogümüş kompleksi vererek
çözünür.
Ag+ + I-⟶ AgI

AgI + 2CN-⟶ [Ag(CN)2]- + I-

Bu çözelti ikiye ayrılır ve birinci tüpe 6 M HNO3, ikincisine de 0,1 M

KI çözeltisi ilave edilirse; birinci tüpte AgCl, ikinci tüpte de AgI çöker.
[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+⟶ AgCl + 2NH4+

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + I-⟶ AgI + Cl- + 2NH3
4. S2O32-

10 damla gümüş nitrat çözeltisine 10 damla 0,1 M Na 2S2O3 eklenir.
Oluşan çökeleğin beyazdan başlayarak sarı, turuncu, kahverengi ve
siyaha kadar değişen renkleri görülür. Önce beyaz Ag2S2O3 oluşur ve
sonra çeşitli basamaklar üzerinden geçerek siyah Ag2S’e dönüşür.
2Ag+ + S2O32-⟶ Ag2S2O3

Ag2S2O3 + H2O ⟶ Ag2S + SO42- + 2H+
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5. CrO42Deney tüpüne 4-5 damla gümüş nitrat çözeltisinden eklenir ve hacmi
saf suyla yaklaşık 1 mL’ye seyreltilir. Çözeltiye 2-3 damla 0,1 M
K2CrO4 eklendiği zaman beyaz Ag2CrO4’ın çöktüğü gözlenir. Bu
çökeleği ikiye ayırıp, birinci kısmına 6 M asetik asit, diğer kısmına da
6 M HNO3 eklendiğinde Ag2CrO4’ın nitrik asitte çözündüğü, asetik
asitte ise çözünmediği görülecektir.
2Ag+ + CrO42-⟶ Ag2CrO4

2 Ag2CrO4 + 2H++ NO3-⟶ 4 Ag+ + Cr2O72- + H2O + NO3CİVA(I) İYONU (Hg22+)

Ön denemelerde civa(I) katyonu için Hg2(NO3)2 (civa(I) nitrat) çözeltisi
kullanılacaktır.
1. HCl
Deney tüpüne birkaç damla civa(I) nitrat çözeltisinden eklenip, saf
suyla hacmi yaklaşık 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 3-4 damla 0,1 M HCl
eklenirse beyaz Hg2Cl2 (civa(I) klorür) çökeleği çöker. Bu çökelek ikiye
ayrılır. Birinci tüp sıcak su banyosunda bekletilir. İkinci tüpteki
çökeleğin üzerine yavaş yavaş 5-6 damla kral suyu eklenir. Hg2Cl2
çökeleğinin sıcak suda çözünmediği ancak kral suyunda çözündüğü
görülür.
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(NOT: Kral suyu, 1 hacim HNO3 ve 3 hacim HCl karışımından
oluşur).
Hg22+ + 2Cl-⟶ Hg2Cl2

3Hg2Cl2 + 4NO3- + 16H+⟶ 6Hg2+ + 4NO + 3Cl2 + 8H2O
2. NH3

1. denemedeki gibi oluşturulan civa (I) klorür çökeleğinin üzerine 2
damla 3 M NH3 ekleyin. Oluşan çökelek, beyaz civa(II) amido klorürle
ince dağılmış elementel civanın bir karışımıdır. Çözünmeden dipte
kalan siyah çökeleği santrifüjleyerek ayırın ve 3. Deney için saklayın.
Hg2Cl2 + 2 NH3⟶ Hg(NH2)Cl + Hg + NH4Cl
3. Kral Suyu

Deney 2’den ayırdığınız çökelek üzerine 3 damla kral suyu eklediğiniz
zaman çökelek çözünecektir. Çökeleğin miktarına bağlı olarak
eklediğiniz kral suyunun miktarı arttırılabilir.
4. SnCl2
Deney tüpüne birkaç damla civa(I) nitrat çözeltisinden eklenir ve hacmi
saf suyla yaklaşık 1 mL’ye seyreltilir. Bu çözeltinin üzerine 1-2 damla
0,1 M SnCl2 eklenirse gri-siyah metalik civa çökecektir.
Hg22+ + SnCl2 + 2HCl ⟶ 2Hg + SnCl4 + 2H+
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5. CrO42Deney tüpüne birkaç damla civa(I) nitrat çözeltisinden eklenip,
yaklaşık 0,5 mL’ye saf suyla seyreltilir. Bu çözeltiye 1-2 damla 0,1 M
K2CrO4 eklenir ısıtılırsa kırmızı kristalin Hg2CrO4 çökeleği oluşur.
Hg22+ + CrO42-⟶ Hg2CrO4
6. NO2-

1mL’ye seyreltilmiş 1-2 damla civa(I) nitrat çözeltisine 1 damla 0,1 M
HNO3 ekleyin. Bu çözeltiden alınan 1 damlayı süzgeç kağıdına
damlatın ve bunun üzerine 1-2 damla derişik KNO2 ekleyin. Kağıdın
üzerinde oluşan gri-siyah renk, Hg22+’ın metalik civaya indirgendiğini
gösterir.
Hg22+ + NO2- + H2O ⟶ 2Hg + NO3- + 2H+
KURŞUN İYONU (Pb2+)

Ön denemelerde kurşun(II) katyonu için Pb(NO3)2 (kurşun(II) nitrat)
çözeltisi kullanılacak.
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1. HCl
Deney tüpüne birkaç damla kurşun(II) nitrat çözeltisinden eklenip, saf
suyla yaklaşık 0,5 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1 damla 3 M HCl eklenir.
Beyaz PbCl2 çökeleği çöker. Bu çökelek su banyosunda ısıtıldığında
çözünür. Soğutulduğunda ise tekrar çöker. Oluşan çökeleğe HCl’nin
fazlası ilave edildiğinde kompleks oluşturarak çözündüğü görülür.
Pb2+ + HCl ⟶ PbCl2 + 2H+

PbCl2 + Cl-⟶ [PbCl3]-

PbCl2 + 2Cl-⟶ [PbCl4]22. I-

1 mL’ye seyreltilmiş 4 damla kurşun(II) nitrat çözeltisine 2 damla 0,1
M KI ekleyin. Sarı renkte PbI2 çökecektir. Bu çökelek-çözelti karışımı
kaynatılıp aniden soğutulursa altın sarısı plakalar şeklinde PbI2 çökeleği
oluşur. PbI2 çökeleğinin üzerine 0,1 M KI’ nın aşırısı eklenirse çökelek
kompleks oluşturarak çözünür.
Pb2+ + 2 I-⟶ Pbl2

Pbl2 + 2KI ⟶ [Pbl4]2- + 2K+
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3. OH0,5 mL’ye seyreltilmiş 2-3 damla kurşun(II) nitrat çözeltisine 1-2 damla
0,1 M NaOH ekleyin ve oluşan beyaz Pb(OH)2 çökeleği üzerine
çözünene kadar 0,1 M NaOH ilave edin. Fazla miktarda sodyum
hidroksit eklendiğinde beyaz çökelek kompleks vererek çözünür.
Oluşan [Pb(OH)4]2- kompleksine H2O2 eklenirse siyah PbO2 çöker.
Pb2+ + 2 OH-⟶ Pb(OH)2

Pb(OH)2 + 2 OH-⟶ [Pb(OH)4]2-

Pb(OH)2 + 2 NaOH ⟶ Na2(PbO2) + H2O

[Pb(OH)4]2- + H2O2 ⟶ PbO2 + 2H2O + 2OH-

4. CrO42-

0,5 mL’ye seyreltilmiş 1-2 damla kurşun(II) nitrat çözeltisine 2-3 damla
0,1 M CrO42- ekleyin. Çöken sarı renkli PbCrO4 çökeleğini ikiye ayırın.
Bir kısmına 1-2 damla 6 M NaOH, diğer kısmına 1-2 damla 6 M HNO3
ekleyin. Her iki deneyde de PbCrO4 çözünecektir.
Pb2+ + 2 CrO42-⟶ PbCrO4

PbCrO4 + 4OH-⟶ PbO22- + CrO42- + 2H2O
2PbCrO4 + 2H+⟶ 2Pb2+ + Cr2O72- + H2O
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1. Grup Katyonlarının Sistematik Analizi
Ag+, Pb2+, Hg22+
3 M HCl (4 damla) ekle, santrifüj et
ve çökme kontrolü yap

Çökelek

Çözelti atılır.

AgCl, PbCl2, Hg2Cl2
6-7 damla su koyup su banyosunda
karıştırarak ısıt. Sıcakken dekante
et.

Çökelek

Çözelti

AgCl, Hg2Cl2

Pb2+

10 damla 3 M NH3 ekle.
Karıştır ve santrifüj et.

4 damla 1 M K2CrO4
Sarı çökelek varsa Pb2+ vardır.

Çözelti

Çökelek

Ag(NH3)2+

Hg, HgNH2Cl
(siyah çökelek)
Kral suyu ekle su
banyosunda karıştırarak
çöz. Kapsüle al kuruluğa
kadar ısıt. Soğuduktan
sonra 5 damla su ile
sulandır.
1-2 damla SnCl2 ekle.

3 M HNO3
1 damla 0,1 M KI ekle
Beyaz çökelek
Ag+ ’yı gösterir
Sarı çökelek
Ag+ ’yı gösterir

Beyaz, gri
çökelek varsa
Hg22+ vardır.

Şekil 2. I. Grup Katyonlarının Sistematik Analiz Şeması
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7.2 II. GRUP KATYONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Cu2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, Bi3+, As3+, As5+, Sb3+, Sn2+ ikinci grup
katyonlarıdır. Bu katyonlar yaklaşık 0,3 M HCl ortamında sülfürleri
halinde çökerler. 3. Grup katyonlarından mangan (Mn2+), nikel (Ni2+),
Çinko (Zn2+), kobalt (Co2+) ve demir (Fe3+) iyonlarının da sülfürleri
suda az çözünürler. Ancak bu iki grup sülfürlerinin birbirlerinden
ayrılması ortamın pH’ına bağlıdır. Bu nedenle ikinci ve üçüncü grup
katyonları sırasıyla hidrojen sülfür grubu ve amonyum sülfür grubu
katyonları olarak iki ana grupta incelenir. Bu bölümde hidrojen sülfür
grubu katyonlarının (II. grup katyonları) ayrılması ve tanınmaları
incelenecektir.
II. ve III. Grup katyonlarının sülfürlerinin çözünürlük çarpımı değerleri
incelendiğinde (Tablo 4), hidrojen sülfür grubu katyonlarının
çözünürlüğünün çok düşük olduğu ve bu özelliği sebebiyle bu iki grubu
birbirinden nitel olarak ayırmanın mümkün olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. İkinci ve Üçüncü Grup Katyonlarının Çökeleklerinin Özellikleri

Çökeleğin

Rengi

Kçç

[S2-]*, mol/L

HgS

Siyah

PbS

Siyah

1,6 × 10−52

1,6 × 10−50

CuS

Siyah

CdS

Sarı

6,3 × 10−36

6,3 × 10−34

Bi2S3

Kahverengi

SnS2

Sarı

As2S3

Sarı

Formülü

Sb2S3

Turuncu

Fe(OH)3

Kahverengi

MnS

Açık pembe

NiS

Siyah

FeS

Siyah

CoS

Siyah

Al(OH)3

Beyaz

Cr(OH)3

Yeşil

ZnS

Beyaz

8,0 × 10−28
8,0 × 10−27
1,1 × 10−97
< 10−60

2,1 × 10−22
5,0 × 10−51
4,0 × 10

−38

8,0 × 10−26
8,0 × 10−25
1,0 × 10−31
≈ 10−30

Kuvvetle hidroliz
olur
Kuvvetle hidroliz
olur

2,5 × 10−13

2,5 × 10−11

6,3 × 10−18

6,3 × 10−16

3,2 × 10−19

4,0 × 10−21
1,3 × 10−33
6,3 × 10−31
1,0 × 10−21

3,2 × 10−17
4,0 × 10−19
1,0 × 10−19

*Katyon derişimi 1,0 × 10−2 M olan bir çözeltide, katyonu sülfür bileşiği halinde

çöktürmek için gerekli sülfür iyonu derişimi

İkinci grup katyonlarını çöktürmek için, bu grup katyonlarını içeren
asidik çözeltiden H2S (hidrojen sülfür) gazı geçirilir veya sülfür kaynağı
olarak çöktürme işlemlerinde, tiyoasetamitin (CH3CSNH2) suda
hidrolizinden oluşan hidrojen sülfür veya sodyum sülfür (Na2S)
kullanılabilir.
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H2S çok zehirli, kötü kokulu ve renksiz bir gazdır. Kip cihazıyla elde
edilir. Sağlık açısından tehlikeli olması ve homojen çöktürme
sağlamaması nedeniyle tercih edilmez. Havadan ve su içinde çözünmüş
oksijenden etkilendiği için çözeltisinin taze hazırlanması gerekir.
Çöktürücü olarak H2S gazının kullanılmasının neden olduğu bir diğer
problem de çökeleklerin çok küçük tanecikli kolloidal yapıda
olmalarıdır. Küçük tanecikli çökeleklerin yüzey alanları büyük olduğu
için çöktürme sırasında daha fazla iyon adsorplayacaklar ve diğer grup
katyonları ile birlikte çökmeye neden olacaktır.
Bu nedenle nicel analizlerde hidrojen sülfür yerine sağlık açısından
tehlikeli

olmayan

tiyoasetamid

kullanılmaya

başlanmıştır.

Tiyoasetamitin doygun sulu çözeltisi oda sıcaklığında kararlıdır.
Sıcaklık artırıldığında ilk önce tiyoasetamit hidroliz olur ve asetamit ile
hidrojen sülfür oluşur. Tiyoasetamidin asidik, bazik ve nötral ortamdaki
reaksiyonları aşağıda verilmiştir;
Nötral ortamda; CH3CSNH2 + 2H2O ⇌ CH3COO- + NH4+ + H2S
Asidik ortamda; CH3CSNH2 + H2O ⇌ CH3CONH2 + H2S

Bazik ortamda; CH3CSNH2 + 3OH-⇌ CH3 COO- + NH3 + S2- + H2O

Bu gruptaki katyonlardan bakır, kadmiyum, kurşun, civa, bizmut
sülfürleri sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksitli ortamda
çözünmezler ve bakır grubu yada II-A grubu denilir. Arsenik, antimon
ve kalay, sodyum hidroksit veya potasyum hidroksitli ortamda
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çözünürler. Bu nedenle bu gruba arsenik grubu ya da II-B grubu
denilmektedir.
II. GRUP KATYONLARININ ÖN DENEMELERİ
CİVA(II) İYONU (Hg2+)

Ön denemelerde civa (II) katyonu için HgCl 2 (civa(II) klorür) veya
Hg(NO3)2 (civa(II) nitrat) çözeltisi kullanılacaktır.
1. S21 mL'ye seyreltilmiş 1-2 damla Hg2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M sülfür
çözeltisi ilave ederek karışımı su banyosunda ısıtın. Sarımsı civa(II)
sülfür çöker. Bu çökelek bekledikçe siyahlaşır. Bu çökeleği ikiye ayırıp
nitrik asit ve kral suyunda çözünüp çözünmediğini gözle.
Hg2+ + S2-⟶ HgS

8HNO3 + 3HgS ⟶ 3Hg(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O

3HgS + 2HNO3 + 6HCl + 6Cl-⟶ 3S + 2NO + 4H2O +

3[HgCl4]2-

Bu civa(II) sülfür çökeleği sodyum hidroksitli sülfür ortamında
kompleks vererek çözünür. Seyreltme ya da hava ile temasında
tekrardan civa(II) sülfür çöker.
HgS + S2- ⇌ HgS22-
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HgS22- + H2O ⇌ HgS + HS- + OH-

HgS22- + 2H+ ⇌ HgS + H2S

2. SnCl2

1 mL'ye seyreltilmiş 1 damla Hg2+ çözeltisine 1 damla kalay-II-klorür
çözeltisi ekleyin. Beyaz görünümlü civa(I)klorür (Hg2Cl2- kalomel)
çöker. Kalay klorürden damla damla eklemeye devam edildiğinde gri
siyah metalik civa oluşur.
2 Hg2+ + SnCl2⟶ Sn4+ + Hg2Cl2
Hg2Cl2 + SnCl2⟶ Hg(k) + SnCl4
3. I-

3-4 damla Hg2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M KI çözeltisi ekleyin.
Başlangıçta sarı, sonra kırmızı renkli HgI2 çökeleği oluşur. Reaktifin
aşırısı eklendiğinde çökeleğin çözündüğü gözlenir.
Hg2+ + 2I-⟶ HgI2

HgI2 + 2I-⟶ (HgI4)2-

4. OH-

3-4 damla Hg2+ çözeltisine 1-2 damla NaOH ekleyin. Sarı renkli civa
oksit oluşur. Reaktifin aşırısında çökelek çözünür.
Hg2+ + 2NaOH ⟶ HgO + Na+ + H2O

HgO + 2NaOH ⟶ (HgO2)2- + 2Na+ + H2O
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KURŞUN (II) İYONU (Pb2+)

Kurşun(II) katyonu ön denemeleri 1. Grup katyonlarının ön
denemelerinde mevcuttur.
BİZMUT (III) İYONU (Bi3+)
Bizmut(III) iyonu için ön denemelerde BiCl3 veya Bi(NO3)3 çözeltileri
kullanılabilir.
1. S21-2 damla Bi3+ çözeltisi üzerine (çözelti bulanıksa, berrak olana kadar
damla damla 6 M HCl ekleyin) 1-2 damla 0,1 M sülfür çözeltisi
ekleyip su banyosunda 5 dakika ısıtın. Siyah-kahverengi olan Bi2S3
çöker. Bu çökeleğe 4-5 damla derişik nitrik asit eklenip ısıtılırsa
çökelek çözünür.
2Bi3+ + 3S2- ⟶ Bi2S3

Bi2S3 + 2NO3- + 8H-⟶ 2Bi3+ + 3S + 2NO + 4H2O
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2. Sodyum stannit (NaHSnO2)
1 damla Bi3+ üzerine 2-3 damla 1 M NaOH çözeltisi ve 1-2 damla SnCl2
ekleyip karıştırın. Bi3+ siyah renkli metalik bizmuta indirgenirken,
stannit stannata yükseltgenir.
2Bi3+ + 3Sn(OH)O- + 9OH- ⟶ 2Bi + 3SnO32- + 6H2O
3. CrO42-

1-2 damla Bi3+ çözeltisine 2-3 damla 0,1 M K2CrO4 çözeltisi ekleyin
ve su banyosunda 5 dakika ısıtın. Sarı renkli çökelek oluşur.
2BiO+ + CrO42-⟶ (BiO)2CrO4

BAKIR (II) İYONU (Cu2+)

Bakır(II) iyonu için ön denemelerde CuSO4 çözeltisi kullanılabilir.
Bakır metali HCl ve seyreltik H2SO4’ten etkilenmez. Seyreltik HNO3
ve sıcak derişik H2SO4 ile hızla tepkime verir.
1. S22-3 damla Cu2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M sülfür çözeltisi ekleyin ve
su banyosunda ısıtın. Oluşan siyah renkli bakır sülfür çökeleğini üç
kısma ayırın. Her bir kısmına sırasıyla 1 M H2SO4, 2 M HNO3 ve 1 M
KCN ekleyin ve gerçekleşen olayları gözleyin.
Cu2+ + S2-⟶ CuS

50 | NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI
3CuS + 8H+ + 2NO3- ⟶ 3Cu2+ + 3S + 2NO + 4H2O
2CuS + 8CN- ⟶ 2(Cu(CN)3)2- + 2S2- + (CN)2
CuS + H+ + SO42-⟶ X
2. OH-

2-3 damla Cu2+ çözeltisine 1-2 damla 0,3 M NaOH ekleyin. Açık mavi
renkli bakır hidroksit çökeleği oluşur. Bu çökelek ısıtılırsa renk siyaha
döner.
Cu2+ + 2OH- ⟶ Cu(OH)2
Cu(OH)2 ⟶ CuO + H2O
3. NH3

1-2 damla Cu2+ çözeltisine 1 damla 6 M NH3 ekleyin. Açık mavi renkli
bakır hidroksit çökeleği oluşur. Amonyak ilavesine devam edilirse
çökelek çözünür ve koyu mavi renkli tetraaminbakır(II) kompleksi
oluşur.
Cu2+ + 2NH3 + H2O ⇌

Cu(OH)2 + NH4+

Cu(OH)2 + 4NH3 ⟶ Cu(NH3)42+ + 2OH-
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4. K4[Fe(CN)6]
1-2 damla Cu2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M potasyum ferrosiyanür
damlatın. Kırmızı-kahve renkli bakır(II) ferrosiyanür çökeleği oluşur.
2Cu2+ + K4[Fe(CN)6] ⟶ Cu2[Fe(CN)6] + 4K+

5. Fe

Bir tüpe 4-5 damla 0,1 M H2SO4 ve 2-3 damla Cu2+ çözeltisi ekleyin.
Bu çözeltiye demir tel veya çivi attığınız zaman demir telin yüzeyinin
kırmızımsı bir renk aldığı gözlenir.
Fe + Cu2+ ⇌ Fe2+ + Cu

KADMİYUM (II) İYONU (Cd2+)

Kadmiyum(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M Cd(NO3)2 çözeltisi
kullanılabilir.
1. S22-3 damla Cd2+ çözeltisine 1-2 damla 3 M HCl ve 1-2 damla 0,1 M
sülfür çözeltisi ekleyin ve sıcak su banyosunda 5 dakika ısıtın. Sarı
renkli kadmiyum sülfür çökeleği oluşacaktır. Çökeleği üç kısma ayırın
ve her birine sırasıyla 1 M H2SO4, 2 M HNO3 ve 1 M KCN ekleyin ve
sonucu gözlemleyin.
Cd2+ + S2- ⟶ CdS
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CdS + 2H+ + SO42- ⟶ Cd2+ + SO42- + H2S
3CdS + 8H+ + 2NO32. OH-

⟶ 3Cd2+ + 3S + 2NO + 4H2O

2-3 damla Cd2+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NaOH eklendiği zaman
beyaz kadmiyum hidroksit çökeleği elde edilir.
Cd2+ + 2NaOH ⟶ Cd(OH)2 + 2Na+
3. NH3

2-3 damla Cd2+ çözeltisine 1-2 damla 0,5 M NH3 ekleyin. Beyaz renkli
kadmiyum hidroksit çökeleği elde edilir. Çökelek NH 3’ın aşırısında
kadmiyum tetramin kompleksi vererek çözünür.
Cd2+ + 2NH3 + 2H2O ⟶ Cd(OH)2 + 2NH4+
Cd(OH)2 + 2NH4+ + 2NH3 ⟶
4. CN-

Cd(NH3)42+ + 2H2O

2-3 damla Cd2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M KCN ekleyin. Beyaz renkli
kadmiyum siyanür çökeleği oluşur. Çökelek reaktifin aşırısında
çözünür.
Cd2+ + 2KCN ⟶ Cd(CN)2 + 2K+

Cd(CN)2 + 2KCN ⟶ K2[Cd(CN)4]
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5. [Fe(CN)6]42-3 damla Cd2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M potasyum ferrosiyanür
eklendiği zaman beyaz krem renkli çökelek oluşur. Çökelek seyreltik
HCl de çözünür.
Cd2+ + [Fe(CN)6]4- ⟶ Cd2[Fe(CN)6]

Cd2[Fe(CN)6] + 2H+ ⟶ H2Fe(CN)62- + 2Cd2+

ARSENİK (III) İYONU (As3+)

Arsenik(III) iyonu için ön denemelerde 0,1 M sodyum metaarsenat
yada primer sodyum arsenit olarak bilinen (NaAsO2) çözelti
kullanılabilir.
1. S21 damla As3+ çözeltisine 2-3 damla 3 M HCl ve 1-2 damla 0,1 M sülfür
çözeltisi ekleyin ve su banyosunda 5 dakika ısıtın. Sarı renkli
arsenik(III) sülfür çökeleği oluşur. Çökeleği üç kısma ayırın ve her bir
kısmı sırasıyla, 6 M HCl, der. HNO3 ve 6 M KOH ile muamele edin.
As2S3, KOH ile sarı renkli tiyoarsenit, derişik HNO3 ile ise arsenat
vererek çözünürken HCl de çözünmez.
2AsO2- + 8H+ + 3S2- ⟶

As2S3(k) + 4H2O

3As2S3 + 4H2O + 28HNO3

∆
→ 6H3AsO4 + 9H2SO4 + 28NO

As2S3 + 6OH- ⟶ 3H2O + AsO33- + AsS33-
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AsO33- + AsS33- + 6HCl ⟶ As2S3 + 6Cl- + 3H2O
2. AgNO3

1-2 damla As3+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M AgNO3 ekleyin. Oluşan sarı
renkli gümüş arsenit çökeleğine NH3 eklendiğinde kompleks vererek
çözündüğü gözlenir.
AsO2- + 3Ag+ + H2O ⟶ Ag3AsO3(k)+ 2H+
3. CuSO4 (Schule Yeşili Testi)

1-2 damla As3+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M CuSO4 ilave et. ‘Schule
Yeşili’ denen yeşil renkli çökelek oluşur. Çökeleği 6 M NaOH ile
muamele et ve kaynat. Çökeleğin rengi kırmızıya döner.
AsO2- + Cu2+ + H2O ⟶ CuAsO3 + H+

CuAsO3 + 3OH- ⟶ AsO33- + Cu(OH)2 + H2O
Cu(OH)2 + 2OH- ⟶ CuO22- + 2H2O

2CuO22- + 2H2O + AsO33- ⟶ Cu2O + AsO43- + 4OHKALAY (II) İYONU (Sn2+)

Kalay(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M SnCl2 çözeltisi
kullanılabilir.
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1. S21-2 damla Sn2+ çözeltisine 2-3 damla 0,3 M HCl ve 1-2 damla 0,1 M
sülfür çözeltisi eklenir ve su banyosunda ısıtılır. Turuncu kahverengi
kalay(II) sülfür çökeleği oluşur. Çökelek iki kısma ayrılır. Birinci kısma
derişik HCl eklenir ve çökeleğin çözündüğü gözlenirken, 0,1 M KOH
çözeltisi eklenen ikinci kısımda çözünmediğini gözlenir.
Sn2+ + S2- ⟶
SnS + 2HCl

2.HgCl2

SnS

⟶ SnCl2 + H2S

2-3 damla Sn2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M HgCl2 eklenir. Kristalimsi
beyaz kalomel çökelek oluşur. Çökeleğe SnCl 2 ilave et ve ısıt. Gri-siyah
renkli metalik civa oluşur.
Sn2+ + 2HgCl2 ⟶ Sn4+ + Hg2Cl2 + 2ClHg2Cl2 + Sn2+
3. Bi3+ + OH-

⟶

Sn4+ + 2Hg + 2Cl-

2-3 damla Sn2+ çözeltisine 1-2 damla Bi3+ ve 1-2 damla 3 M NaOH
eklenir. Siyah renkli bir çökelek oluşur.
Bi3+ + 3OH− ⟶ BiOOH + H2 O

2BiOOH + 3HSnO2−+3OH− + 5H2 O ⟶ 2Bi + 3Sn(OH)2−
6
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4. OH2-3 damla Sn2+ çözeltisine damla damla 3 M NaOH eklenir. Beyaz
renkli kalay(II) hidroksit çöker. Reaktifin fazlasında stannit vererek
çözünür.
SnCl2 + NaOH ⟶ Sn(OH)2 +NaCl
Sn(OH)2 + NaOH

⟶

Na2SnO2 + H2O

ANTİMON (III) İYONU (Sb3+)
Antimon(III) iyonu için ön denemelerde 0,1 M SbCl3 çözeltisi
kullanılabilir.

Çözelti

seyreltik

HCl

ile

muamele

edilerek

berraklaştırılır.
1. S21-2 damla Sb3+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M sülfür çözeltisi eklenir.
Turuncu-kırmızı renkli antimon(III) sülfür çöker. Çökelek iki kısma
ayrılır. İlk kısma derişik HCl eklenir ve H2S vererek çözündüğü
gözlenir. İkinci kısma 3 M KOH eklenir ve çökeleğin antimonit ve
tiyoantimonit oluşturarak çözündüğü gözlenir.
2Sb3+ + 3S2- ⟶ Sb2S3

Sb2S3 + 6H+ + 12Cl- ⟶ 2SbCl63- + 3H2S
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Sb2S3 + 6OH- ⟶ SbO33- + SbS33- + 3H2O
2. Rodamin B

İki saat camına konulan az miktarda katı NaNO2 üzerine NO dumanları
çıkmayana kadar derişik HCl koyulur ve üzerlerine Rodamin B eklenir.
Katı NaNO2 ortamda kalmalıdır. Saat camlarından ilkine 1 damla
damıtık su, diğerlerine 1 damla Sb3+ çözeltisi eklenir. Renkleri
karşılaştırılır. Su olan saat camı kırmızı renkte iken antimonlu saat camı
mor renk verir.
Sb3+ + 2NO2- + 4H+ ⟶

2NO + Sb5+ + 2H2O
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II. Grup Katyonlarının Sistematik Analizi
Cu2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, Bi3+, As3+, As5+, Sb3+, Sn2+
2 damla 3 M HNO3 + 3 dk ısıt. 3 M NH3 hafif bazik yap. 3 M
HCl dönüm noktasına kadar ekle. Hacim 1 mL’ye azalıncaya
kadar ısıt. 2 daml der. HCl ve 5 damla 0,1 M sülfür çözeltisi
ekle. 5 dakika su banyosunda ısıt. Çökme kontrolü yap.

Çökelek

Çözelti atılır.

CuS, HgS, CdS, PbS, Bi2S3, As2S3, As2S5, Sb2S3, SnS
1 damla doymuş NH4Cl + 1 damla 0,1 sülfür içeren
10 damla su ile yıka. Çökeleğe 8 damla 3 M KOH
ekle ve ısıt.(2 defa yap) Santrifüjle ve ayır
Çökelek(II-A Grubu)
CuS, HgS, CdS, PbS, Bi2S3

Çözelti(II-B Grubu)

10 damla su ile yıka. Santrifüjle ve yıkama
suyunu at. 10 damla 4 M HNO3 ekle su
banyosunda karıştırarak ısıt. Santrifüjle ayır.
Çözelti

Çökelek
2+

Cu , Cd2+, Pb2+, Bi3+

HgS
(siyah çökelek)
Kral suyu ekle su
banyosunda karıştırarak
çöz. Kapsüle al kuruluğa
kadar buharlaştır.
Soğuduktan sonra 5
damla su ile çöz.
1-2 damla SnCl2 ekle.

Beyaz, gri
çökelek varsa
Hg2+ vardır.

As2S3, As2S5, Sb2S3, SnS

3 damla der. H2SO4 ekle. Beyaz
duman çıkana kadar kapsülde
ısıt. (2-3 damla kalıncaya
kadar) Soğut, 1 mL su ekle,
karıştır ve santrifüj et.
Çökelek

Çözelti

PbSO4

Cu2+, Cd2+, Bi3+
1 damla Al3+ çözeltisi ekle.
Der. NH3 ile damla damla
bazik yap.

10 damla doymuş NH4Ac
+ 3 dk ısıt. Çözeltiye 1
damla der. CH3COOH + 2
damla 1 M K2CrO4 ekle.
Sarı çökelek
varsa Pb2+ vardır.

Çözelti

Çökelek
3+

Cd2+, Cu2+

Bi
10-12 damla
yeni hazırlanmış
potasyum
stannit çöz. ekle
Ani siyahlaşma
varsa Bi3+
vardır.

1 damla 6 M
CH3COOH +
1 damla
K4[Fe(CN)6]
Kırmızı çökelek
Cu2+

Damla damla
1 M KCN + 1-2
damla 0,1 M
sülfür + ısıt.
Sarı çökelek
Cd2+
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Çözelti (II-B Grubu)
As2S3, As2S5, Sb2S3, SnS
Hafif asidik olana kadar 3 M
HCl ekle. Santrifüjle çözeltiyi
at. 10 damla der. HCl ekle ve 5
dk ısıt. Santrifüj et.
Çökelek

Çözelti

As2S3, As2S5
4 damla der
HN03 + 5 dk ısıt.
5 damla 0,1 M
AgNO3. Berrak
çözeltiye 5
damla 2,5 M
NaAc ekle

Kırmızı-Kahverengi
çökelek As3+

Sb3+, Sn2+
3 damla su +
8 damla
amonyum
molibdat +
15 dk ısıt

Sarı çökelek
As5+

2 saat camı al.
NaNO2 katısından
ekle. 3 M HCl ile
çöz. Rodamin B
ekle. Birine saf su,
diğerine
numuneden ekle.
Kırmızıdan mora
dönen renk Sb3+

3 M HCl ekle. Mg şerit
at. Karıştır ve üstteki
berrak çözeltiyi 2 ‘ye
ayır. 1. Doymuş HgCl2
ekle. 2. NaOH ile bazik
yap. Bi3+ çöz ekle.

1. Beyaz-gri çökelek
2. Siyah çökelek
Sn2+

Şekil 3. II. Grup Katyonlarının Çöktürülmesi, Alt Gruplara Ayrılması, IIA ve IIB
Grup Katyonlarının Analizi

II. GRUP KATYONLARININ ÇÖKTÜRÜLMESİ
İkinci grup katyonlarını içeren çözeltinin pH’ı 0,3 M HCl çözeltisi
kullanılarak yaklaşık 0,5 olacak şekilde ayarlanarak, tiyoasetamit
ilavesi ile (veya H2S gazı geçirilerek) çöktürülür. Daha sonra sülfürleri
halinde çöktürülen grup katyonları daha az sayıda katyonla
çalışabilmek için 2 alt gruba ayrılır. Cu 2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, Bi3+
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katyonlarından oluşan grup, 2A alt grubu veya bakır grubu, As3+, As5+,
Sb3+, Sb5+, Sn2+ ve Sn4+ katyonlarından oluşan grup ise 2B alt grubu ya
da kalay alt grubu olarak adlandırılır. Hidrojen sülfür grubu
katyonlarını alt gruba ayırmak için grup katyonlarının sülfür
çökeleklerinin asidik ve bazik özelliklerinden yararlanılır. Bilindiği gibi
2B grubu katyonları olarak ayrılan As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+ ve Sn4+
iki ayrı yükseltgenme basamağına sahiptirler. Bu katyonların oksitleri,
hidroksitleri ve sülfürleri amfoter özellik gösterirler.
Yükseltgenme basamağı büyük olan küçük iyonlar, yükseltgenme
basamağı küçük olan büyük iyonlardan daha fazla asidik özellik
gösterirler. Yani, Sn4+ iyonu Sn2+ iyonundan daha asidiktir. Bu nedenle
SnS2(k) bir baz olan sülfür iyonu ve hidroksit iyonu varlığında
çözünürken, bazik özellikteki SnS(k) bu ortamda çözünmez. Benzer
şekilde As3+ ve Sb3+ de küçük yarıçaplarından dolayı asidik özelliğe
sahiptirler ve bazlarda çözünürler. Cu2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, Bi3+
iyonlarının sülfürleri bazik özellik gösterdikleri için asitlerde
çözünürler. Bu nedenle II. Grup katyonlar alt gruplara ayrılırken
sülfürlerinin asidik ve bazik özelliklerinden yararlanılır.
II-A ALT GRUBUNUN ANALİZİ
Civa(II)’nin Ayrılması ve Tanınması
Civanın grubundaki diğer katyonlarından ayrılmasında, HgS ün sudaki
ve seyreltik HNO3 teki çözünürlüğünün düşük olmasından yararlanılır.
CuS, CdS, PbS ve Bi2S3 seyreltik HNO3 te çözünürken HgS çözünerek
diğer sülfürlerden ayrılır.
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+
2+
3PbS(𝑘) + 2NO−
+ 3S(𝑘) + 2NO(𝑔) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Pb

+
+
Bi2 S3 (𝑘) + 2NO−
3 + 4H ⟶ 2BiO + 3S(𝑘) + 2NO(𝑔) + 2H2 O
+
2+
3CuS(𝑘) + 2NO−
+ 3S(𝑘) + 2NO(𝑔) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Cu

+
2+
3CdS(𝑘) + 2NO−
+ 3S(𝑘) + 2NO(𝑔) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Cd

HgS çökeleği Cu2+, Hg2+, Cd2+, Pb2+, Bi3+ iyonlarını içeren çözeltiden
santrifüjlenerek ayrılır. Hg’nın tanınması için çökelek kral suyunda
çözülür. Kral suyunun fazlasını parçalayarak uzaklaştırmak için çözelti
kuruluğa kadar buharlaştırılır. Kalıntıyı saf suda çözdükten sonra 1-2
damla SnCl2 eklenir ve aşağıda verilen reaksiyona göre Hg(II), Sn2+ yi
Sn4+ ya yükseltgerken kendisi de Hg2Cl2 ve metalik civaya indirgenir.
3HgS + 2HNO3 + 6HCl + 6Cl− ⟶ 3S + 2NO + 4H2 O + 3[HgCl4 ]2−
2[HgCl4 ]2− + Sn2+ ⟶ Hg 2 Cl2(k) + SnCl2−
6

Hg 2 Cl2(𝑘) + Sn2+ + 4Cl− ⟶ 2Hg 0(𝑠) + SnCl2−
6

Kurşun(II)’nin Ayrılması ve Tanınması

Kurşun(II) iyonu, Cu2+, Cd2+ ve Bi3+ iyonlarından hafif asidik ortamda
sülfürik asit ilave edilerek PbSO4 halinde çöktürülerek ayrılır. Eğer
ortam fazla asidik olursa oluşan PbSO4 çökeleği tekrar çözünür. Bu
nedenle kurşun iyonları çöktürülmeden önce ortamdaki HNO3’in ısıl
işlem uygulanarak parçalanması ve uzaklaştırılması gerekir. Ortamdaki
HNO3’in tamamı uzaklaştıktan sonra H2SO4 beyaz renkli SO3(g)
dumanları çıkararak parçalanmaya başlar.
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PbSO4(𝑘) + H3 O+ ⟶ Pb2+ + HSO4− + H2 O

4HNO3 ⟶ 4NO2(𝑔) + O2(g) + 2H2 O
H2 SO4(s) ⟶ SO3(𝑔) + H2 O

Kurşun iyonunun ayrılması ve tanınması özel dikkat gerektirir. Çünkü
kurşun iyonlarının büyük kısmı, birinci grupla birlikte ayrıldığı için
ikinci grupta çok düşük bir derişimde kalır. Bu nedenle H2SO4 ilavesi
ile meydana gelen ve suda çözünmeyen beyaz çökeleğin PbSO4

olduğundan emin olmak gerekir.
Eğer az miktarda da olsa beyaz renkli bizmut sülfat kurşun sülfat ile
beraber çökmüşse, kurşunu tanımak için beyaz çökeleğe amonyum
asetat eklenir. Her iki çökelek te amonyum asetatta çözünür. Çözeltiye
K2CrO4 eklenirse kurşun sarı renkli PbCrO4 halinde çökerken bizmut
çözeltide kalır.
PbSO4(k) + 4CH3 COO− ⟶ Pb(CH3 COO)4 2− + SO2−
4 + H2 O

(BiO)2 SO4(k) + NH4 + ⟶ 2BiO+ + HSO−
4 + NH3

−
Pb(CH3 COO)4 2− + CrO2−
4 ⟶ PbCrO4(𝑘) + 4CH3 COO

Bu reaksiyonlar sonunda kurşun iyonunun varlığı kanıtlanmış olur.
Bizmut(III)’ün Ayrılması ve Tanınması
Kurşunun kurşun sülfat halinde ayrılmasından sonra geriye kalan
çözeltide Cu2+, Cd2+ ve Bi3+ iyonları bulunur. Bu çözeltiye amonyak
eklendiği zaman sadece bizmut, bizmut hidroksit halinde çökerken,
bakır ve kadmiyum iyonları amonyakla kompleks vererek çözünürler.
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BiO+ + NH3 + H2 O ⟶ BiO(OH)k + NH4 +

Cu2+ + 4NH3 ⟶ Cu(NH3 )4 2+

Cd2+ + 4NH3 ⟶ Cd(NH3 )4 2+

Oluşan beyaz renkli BiO(OH) çökeleğinden bizmutun tanınması için,
çökeleğin üzerine taze hazırlanmış stannit çözeltisi eklenirse siyah

renkli elementel bizmutun oluştuğu gözlenir.
0
2−
−
BiO(OH)k + 3Sn(OH)−
3 + 3OH + 2H2 O ⟶ 2Bi(k) + 3Sn(OH)6

Bakır(II)’nin Ayrılması ve Tanınması

Çözeltide bakır(II) iyonunun bulunması halinde bizmutun ayrılması
için eklenen NH3 bakır ile mavimsi mor renkli tetraaminbakır(II)
kompleks iyonu oluşur.
Cu(H2 O)4+ + 4NH3 ⟶ Cu(NH3 )4 2+ + 4H2 O

Bu ortamda Cd2+ iyonu amonyak ile renksiz tetraamin Cd(II) kompleksi

oluşturur. Eğer çözeltide bakır iyonları çok düşük derişimde ise mavi
renk oluşumu çok net gözlenemeyebilir. Bu durumda, çözelti asetik asit
ile asidik yapılır ve potasyum ferrosiyanür damlatılırsa kahverengikırmızı

renkli

bakır(II)hekzasiyanoferrat(II)

(

Cu2Fe(CN)6(k) )

çökeleğinin oluşumu bakır iyonunun varlığını gösterir.
2+
Cu(NH3 )2+
+ 4NH4+ + 4CH3 COO−
4 + 4CH3 COOH ⟶ Cu

2Cu2+ + Fe(CN)4−
6 ⟶ Cu2 Fe(CN)6(k)
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Kadmiyum(II)’nin Ayrılması ve Tanınması
Kadmiyum iyonunun tanınmasındaki en büyük zorluk bakır(II)
iyonunun varlığıdır. Özellikle Cu(II) iyonu yüksek derişimde ise
kadmiyum iyonunun tanınmasında kullanılan sarı renkli CdS
çökeleğinin rengi aynı anda oluşan siyah renkli CuS çökeleği tarafından
maskelenir. Bu durumda hidrojen sülfür ile çöktürme yapmadan önce
ortama ilave edilen KCN ile çözeltinin mavi rengi giderilir. Ancak
siyanür, son derece tehlikeli ve bütün bileşikleri zehirli bir iyondur. Cilt
ile temasında bile vücuda nüfuz ederek zehir etkisini gösterir. Ayrıca
siyanür iyonu bulunduran çözeltinin asidik yapılması, çok zehirli
hidrojen siyanür gazının açığa çıkmasına neden olur.
Siyanürün tüm bu zehirli etkilerine maruz kalmamak ve bakır iyonunun
bozucu etkisini gidermek için, ditiyonit çözeltisi ile bakır(II)
iyonlarının elementel bakıra indirgenerek ortamdan uzaklaştırılması
sağlanabilir.
+
2−
Cu(NH3 )2+
+ 2H2 O ⟶ Cu0 (𝑘) + 2SO2−
4 + (S2 O4 )
3 + 4NH4

Bakır(II) iyonları ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra, Cd(II), parlak sarı
renkli CdS halinde çöktürülerek tanınır. Ortamda mevcut diğer iyonlar
nedeniyle çökeleğin rengi turuncu-kırmızı hatta siyah renkte olabilir.
Bu durumda çökelek HNO3 gibi kuvvetli bir asitte çözülerek CdS tekrar
çöktürülür.
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II-B ALT GRUBUNUN ANALİZİ
IIA grubunun çöktürülmesi ile ayrılan ve 2B alt grubunu ihtiva eden
çözeltide, bu grubun iyonları okso ve tiyo anyonları halinde bulunurlar.
−
(AsS2−, SnS32−, SbS22−, AsO2−, Sn(OH)2−
6 , Sb(OH)4 ). Bu grubun tekrar

çöktürülmesi için çözelti asetik asit eklenerek asidik yapılır. HCl fazla
kullanıldığı zaman, antimon ve kalayın kloro kompleksleri halinde
−
(Sn(Cl)2−
6 ve Sb(Cl)4 )

çözeltiye geçmesine ve çökelekten ayrılarak

atılmalarına neden olabilir.
6M asetik asitle asitlendirilen IIB grubu çözeltisine H 2S eklenirse grup
katyonları 𝐴𝑠2 𝑆3 , 𝑆𝑛𝑆2 , 𝑆𝑏𝑆3 halinde tekrar çökerler. IIB grubunun

nitel analizi arseniğin antimon ve kalaydan ayrılması ile başlar. Bunun
için çözeltiye HCl eklenir ve ısıtılırsa 𝐴𝑠2 𝑆3 çok az çözünürken,

antimon ve kalay aşağıda verilen reaksiyonlarda da görüldüğü gibi
kloro kompleksleri halinde çözünerek çözeltiye geçerler.
SnS2(k)+ 4H+ + 6Cl− ⟶ Sn(Cl)2−
6 + 2H2 S (𝑔)

SbS3(k)+ 6H+ + 12Cl− ⟶ 2Sb(Cl)3−
6 + 3H2 S (𝑔)

𝐴𝑠2 𝑆3 parlak sarı renkli bir çökelektir. Ancak ortamda safsızlık olarak

civa(II) iyonu bulunması halinde siyah renkli HgS çökeleği parlak sarı

rengi maskeleyebilir. Çökeleğin üzerine sulu amonyak çözeltisi
eklendiği zaman 𝐴𝑠2 𝑆3 çözünürken HgS çözünmez.

−
+
2As2 S3(k) + 4NH3 + 2H2 O ⟶ AsO−
2 + 3AsS2 + 4NH4
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Arseniğin tanınması için arsenat iyonlarına yükseltgenmesi gerekir.
−
3−
2−
+
AsO−
2 + 3AsS2 + 20NH3 + 28H2 O2 ⟶ 4AsO4 + 6SO4 + 20NH4 + 18H2 O

AsO43- + 3Ag+ ⟶ Ag3AsO4

Kalay İyonlarının Tanınması
Antimon iyonunun çöktürülmesiyle ayrılan çözeltide kalay ve antimon
iyonları bir arada bulunur. Antimon iyonlarının kalayın tanınmasında
bozucu etkisi yoktur.
Sn(IV) iyonları Sn(II)’ye indirgendikten sonra çözeltiye HgCl2 ilavesi
ile az çözünen Hg 2 Cl2 (kalomel; parlak ipeksi görünümlü beyaz

çökelek) oluşur. Numunedeki kalay(II) derişimi yüksekse, oluşan
Hg 2 Cl2 metalik civaya kadar indirgenebilir.

Kalayın bu tanınma deneyine geçmeden önce tiyoasetamiti parçalamak
ve ortamdaki HCl’i ve H2 S’ü uzaklaştırmak için çözeltinin ısıtılması

gerekir. Eğer ortamda hidrojen sülfür uzaklaştırılmazsa eklenen civa(II)

klorür kalay(IV)’ü indirgeyemeden HgS halinde çökecektir. Yüksek

derişimdeki HCl ise HgCl2−
kompleksinin oluşmasına ve Hg(II)
4
derişiminin azalmasına neden olacaktır.

Kalayın tanınmasında kullanılan bir diğer yöntem de, doğrudan
numuneye uygulanan parlama deneyidir. Bu deneyde, numuneden
alınan 2-3 mL’lik bir kısım küçük bir kapsülün içine konur ve üzerine
seyreltik HCl ve metalik çinko tozu eklenir. Diğer taraftan cam bir
deney tüpü soğuk su ile doldurulur ve kapsüldeki bu karışıma daldırılıp
çıkartıldıktan sonra tüpün tabanı bek alevinin indirgen kısmına tutulur.

Prof. Dr. Nazife ASLAN, Arş. Gör. Mustafa Ali GÜNGÖR | 67
Tüpün etrafında gözlenen mavi renkli parlama kalay(II) klorürden
kaynaklanır.
SnCl4 + Zn (𝑘) ⟶ SnCl2 + ZnCl2

Antimon İyonlarının Tanınması
Antimon iyonları, ortamda kalay bulunması durumunda oksalik asit ile
trioksalatostannat(IV) kompleksine dönüştürülür ve hidrojen sülfür
ilavesiyle turuncu-kırmızı renkli antimon(III) sülfürün çöktürülmesi ile

tanınır.
2−
−
+
Sn(Cl)2−
6 + 3H2 C2 O4 (k) ⟶ Sn(C2 O4 )3 + 6Cl + 6H

−
−
+
Sb(Cl)3−
6 + H2 C2 O4 (k)+ H2 O ⟶ SbO(C2 O4 ) +6Cl + 4H

SbO(C2 O4 )− + H2 S ⟶ Sb2 S3(k) + HC2 O4 − + 2H2 O

Antimon, Rodamin B reaktifi ile de spesifik mor renkli kompleks
vererek tanınabilir. Bunun için karşılaştırmalı olarak renklenmeyi
görebilmek için iki saat camı alınır ve birisine antimon içeren
numuneden bir miktar, diğerine de saf su konur. Her iki saat camına da
spatül ucu ile katı NaNO2 ilave edildikten sonra kahverenkli NO
dumanları çıkmayıncaya kadar damla damla derişik HCl eklenir. Gaz
çıkışı tamamlanınca saat camlarına Rodamin B çözeltisi damlatılır.
Sb3+ ve Sb5+ varlığında rodamin B nin kırmızı rengi mora döner. Saf
su konan saat camında mor renk oluşumu gözlenmez.
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7.3 III. GRUP KATYONLAR (AMONYUM SÜLFÜR GRUBU)
Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Cr5+ Mn2+, Zn2+, Ni2+, Co2+ üçüncü grup
katyonlarıdır. Bu grup katyonları hidrojen sülfürle doygun bazik
ortamda (NH3 /NH4+ tamponunda) sülfürleri ve hidroksitleri halinde

çökerler. Bu yüzden bu gruba amonyum sülfür grubu da denilmektedir.

Fe3+,

Al3+,

Cr3+

katyonlarının

hidroksitlerinin

çözünürlüğü,

sülfürlerinden daha az olduğu için hidroksitleri halinde çökerler. Mn2+,
Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe2+ katyonları sülfürleri halinde çökerler.
Fe3+ + 3NH3 + 3H2 O ⟶ Fe(OH)3(k) + 3NH4+

Al3+ + 3NH3 + 3H2 O ⟶ Al(OH)3(k) + 3NH4+

Cr 3+ + 3NH3 + 3H2 O ⟶ Cr(OH)3(k) + 3NH4+

Çözelti, hidrojen sülfür ile muamele edildiğinde grubun 2+ yüklü
katyonları sülfürleri halinde çökerler.
Mn2+ + 2NH3 + H2 S ⟶ MnS(k) + 2NH4+
Fe2+ + 2NH3 + H2 S ⟶ FeS(k) + 2NH4+
Ni2+ + 2NH3 + H2 S ⟶ NiS(k) + 2NH4+

Zn2+ + 2NH3 + H2 S ⟶ ZnS(k) + 2NH4+

İkinci grup katyonlardan sonra en fazla sayıda katyon içeren III. Grup
katyonlarıdır. Bu nedenle analiz basamaklarını kolaylaştırmak için IIIA
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ve IIIB şeklinde iki alt gruba ayrılarak incelenirler. Bu grup
katyonlarının genel özelliği pek çok kompleksleştirici reaktif ile kararlı
kompleksler vermeleridir. Tanınmalarında bu kompleks oluşum
reaksiyonlarından sıklıkla yararlanılır.
III. GRUP KATYONLARIN ÖN DEMELERİ
DEMİR İYONU (Fe2+)
Demir(II) iyonu için ön denemelerde FeSO4 çözeltisi kullanılabilir.
1. K3Fe(CN)6
1 damla Fe2+ çözeltisinin üzerine 1 damla potasyum ferrisiyanür
damlatılır. Mavi renkli potasyum demir(II) ferrisiyanür çöker. Bu mavi
renk turnbull mavisi diye adlandırılır.
Fe2+ + K+ + Fe(CN)63- ⇌ KFe[Fe(CN)6]

2. NaOH + sey. NH3

1 damla Fe2+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NaOH veya NH3 damlatılır.
Yeşil renkli demir(II) hidroksit çöker.
Fe2+ + 2OH- ⟶ Fe(OH)2

DEMİR İYONU (Fe3+)

Demir(III) iyonu için ön denemelerde FeCl3 çözeltisi kullanılabilir.

70 | NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI
1. S21-2 damla Fe3+ çözeltisine 2-3 damla 3 M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi eklenir. Siyah renkli bir çökelek oluşur. Bu çökelekte
demir(III) indirgenir. Bu çökelekte Fe2S3, FeS bulunur.
2Fe3+ + 3S2- ⟶
2. NH3

2FeS + S

1,2 damla Fe3+ çözeltisine 3-4 damla 3 M NH3 eklenir. Kahverengi
demir hidroksit çökeleği oluşur.
Fe3+ + 3NH3 + 3H2O

3. [Fe(CN)6]4-

⟶

Fe(OH)3 + 3NH4+

1-2 damla Fe3+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M potasyum ferrosiyanür
çözeltisi eklenir. Koyu mavi renkli çökelek oluşur. Bu koyu mavi renkli
çözeltiye berlin veya prusya mavisi denilir.
Fe3+ + [Fe(CN)6] 4- ⟶ Fe[Fe(CN)6]4. SCN-

1-2 damla Fe3+ çözeltisine 1 damla 0,1 M NH4SCN veya 1 damla 0,1
M KSCN çözeltisi eklenir. Kırmızı renkli demir(III) tiyosiyanat
kompleksi oluşur. Bu kompleksin üzerine spatül ucu kadar NaF katısı
eklendiğinde

kompleksin

rengi

kaybolur.

Fe3+’nın

kompleksleri tiyosiyanat komplekslerinden daha kararlıdır.

florürlü

Prof. Dr. Nazife ASLAN, Arş. Gör. Mustafa Ali GÜNGÖR | 71
Fe3+ + SCN- ⟶

[Fe(SCN)]2+

[Fe(SCN)]2+ + SCN- + 6NaF ⟶ FeF63- + 6Na+ + 2SCNALÜMİNYUM İYONU (Al3+)

Alüminyum iyonu için ön denemelerde AlCl3 çözeltisi kullanılabilir.
1. S2- (Nötr veya bazik ortamda)
1-2 damla Al3+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi eklenir. Beyaz renkli alüminyum hidroksit çökeleği oluşur.
Hidroksitlerinin çözünürlüğü, sülfürlerinin çözünürlüğünden küçük
olması nedeniyle hidroksiti olarak çökmüştür.
2Al3+ + 3S2- + 6H2O ⟶
2. NH3

2Al(OH)3 + 3H2S

1,2 damla Al3+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NH3 eklenir. Beyaz renkli
jelimsi alüminyum hidroksit çökeleği oluşur. Bu çökelek reaktifin
aşırısında çözünmez.
Al3+ + 3NH3 + 3H2O
3.OH-

⟶

Al(OH)3 + 3NH4+

3-4 damla Al3+ çözeltisi üzerine 1-2 damla 1 M NaOH damlatılır. Beyaz
renkli alüminyum hidroksit çöker. Reaktifin aşırısı eklendiğinde
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çökelek alüminat vererek çözünür. Bu çözeltiye az miktarda amonyum
klorürü katısı ekleyip ısıtıldığında alüminyum hidroksit tekrardan
çöker.
Al(OH)3 + OH- ⟶ Al(OH)4- veya Al(OH)2O- + H2O
Al(OH)4- + NH4+ ⟶

4. Alüminon

Al(OH)3 + NH3 + H2O

2 damla Al3+ çözeltisine 3-4 damla 6 M NH4Ac ve 2 damla alüminon
eklenir. 3 M NH3 ile ortam bazik yapılıp 2 dakika ısıtılır. Kırmızı renk
veya çökelek oluşur. Bu renk alüminon Al(OH)3 çökeleği üzerinde
adsorplanmasından meydana gelen adsorpsiyon kompleksinin rengidir.
5. Co(NO3)2
Al(OH)3 çökeleğinin bir kısmı süzgeç kağıdına koyulur. Üzerine 1-2
damla 0,1 M Co(NO3)2 damlatılır, süzgeç kağıdı yavaş yavaş ısıtılır ve
mavi renk oluşumu izlenir. Bu renge thenard mavisi denir.
∆

2Al2O3 + 2Co(NO3)2 →

2Co(AlO2)2 + 4NO2 + O2

KROM(III) İYONU (Cr3+)

Krom(III) iyonu için ön denemelerde KCr(SO4)2 (Potasyum
krom(III)sülfat) kullanılabilir.
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1. S2- (Nötr veya bazik ortamda)
1-2 damla Cr3+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi eklenir. Açık yeşil renkli krom hidroksit çökeleği oluşur.
2Cr3+ + 3S2- + 6H2O ⟶ 2Cr(OH)3 + 3H2S
2.OH-

1-2 damla Cr3+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M NaOH eklenir, yeşil çökelek
oluşur. Reaktifin fazlasını ekleyip ısıtıldığında çökelek kromit iyonu
vererek çözünür. Elde edilen sodyum kromit üzerine 1-2 damla % 3’lük
H2O2 eklenir. Sarı renkli kromat çözeltisi oluşur.
∆

Cr(OH)3 + OH- → CrO2- + 2H2O

2CrO2- + 3H2O2 + 2OH- ⟶ 2CrO42- + 4H2O
3. H2O2

2 damla kromat üzerine 9-10 damla amil alkol eklenir. Üzerine 1-2
damla hidrojen peroksit ve 1-2 damla seyreltik sülfürik asit damlatılır
ve çalkalanır. Alkol fazının mavi renge boyandığını gözlenir. Bu mavi
renk CrO5’in kararsız olması nedeniyle bir süre sonra yeşile döner.
CrO42- + 2H2O2 + 2H+ ⟶ CrO5 + 3H2O

4CrO5 + 12H+ ⟶ 4Cr3+ + 7O2 + 6H2O
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ÇİNKO (II) İYONU (Zn2+)
Çinko(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M çinko sülfat çözeltisi
kullanılır.
1. S2- (Nötr veya bazik ortamda)
1-2 damla Zn2+ çözeltisine 1-2 damla 3 M HAc ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi eklenir. Elde edilen çözeltiyi su banyosunda 5 dakika ısıtılır.
Beyaz çinko sülfür çökeleği gözlenir.
Zn2+ + H2S ⟶ ZnS + 2H+

2. NH3

1-2 damla Zn2+ çözeltisine 3-4 damla 3 M NH3 eklenir ve karıştırılır.
Reaktifin aşırısında çinko hegzamin kompleksi oluşarak çözünme
gerçekleşir.
Zn2+ + 2NH3 + 2H2O ⟶ Zn(OH)2 + 2NH4+

Zn(OH)2 + 4NH3 ⟶ Zn(NH3)4(OH)2
3. K4[Fe(CN)6]

1-2 damla Zn2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M potasyum ferrosiyanür
çözeltisi eklenir. Sarı renkli çinko ferrosiyanür çöker.
2Zn2+ + K4[Fe(CN)6] ⟶ Zn2[Fe(CN)6] + 4K+
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MANGAN (II) İYONU (Mn2+)

Mangan(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M MnCl2 veya 0,1 M
MnSO4 kullanılabilir.
1. S21-2 damla Mn2+ çözeltisine 2-3 damla 3 M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi eklenir ve ısıtılır. Ten rengi veya açık pembe renkli mangan
sülfür çökeleği oluşur.
Mn2+ + S2- ⟶ MnS
2.OH-

1-2 damla Mn2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M NaOH eklenir. Beyaz
renkli mangan hidroksit çöker. Bir süre sonra oksijenin etkisiyle Mn 3+’e
yükseltgenerek kahverengi hal alır.
Mn2+ + 2OH- ⟶ Mn(OH)2

2Mn(OH)2 + 3O2 + H2O ⟶ 2Mn(OH)3
3. NH3

1,2 damla Mn2+ çözeltisine 3-4 damla 3 M NH3 eklenir. Açık pembe
veya beyaz renkli mangan hidroksit çökeleği oluşur.
Mn2+ + 2NH3 + 2H2O ⟶ Mn(OH)2 + 2NH4+

76 | NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI
4.PbO2 veya NaBiO3
1,2 damla Mn2+ çözeltisi üzerine bir spatül ucu ile PbO2 veya NaBiO3
ve 2-3 damla derişik HNO3 eklenir. 1-2 dakika çıplak alevde ısıtılıp, 5
dakika beklenir.
5PbO2 + 2Mn2+ + 6H3O+ ⟶ 2HMnO4- + 5Pb2+ + 8H2O
KOBALT (II) İYONU (Co2+)

Kobalt(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M Co(NO3)2.6H2O
kullanılabilir.
1. S2Yaklaşık 1 mL’ye seyreltilmiş 1-2 damla Co2+ çözeltisine 2-3 damla 3
M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2- çözeltisi eklenir ve ısıtılır. Siyah renkli
kobalt sülfür çöker.
Co2+ + S2- ⟶ CoS
2.OH-

1-2 damla Co2+ çözeltisine 1-2 damla 3 M NaOH eklenir. Açık mavi
renkli

[Co(OH)]+ çökelek

oluşur. Reaktifin

aşırısını

ekleyip

ısıtıldığında pembe renkli Co(OH)2’e dönüşür. Kısa süre sonra bu renk
kaybolup kahverengi-siyah renkli Co(OH)3’e dönüşür.
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Co2+ + NaOH ⟶ [Co(OH)]+ + Na+

[Co(OH)]+ + OH- ⟶ Co(OH)2

2Co(OH)2 + H2O + ½ O2 ⟶ 2Co(OH)3
3. SCN-

1-2 damla Co2+ çözeltisine 2-3 damla SCN- ve 9-10 damla amil alkol
eklenir ve çalkalanır. Organik fazda mavilik oluştuğunu gözlenir. Eğer
kırmızı renk varsa bu reaktiflerde olabilen Fe 3+ safsızlığından ileri gelir.
Bunun için çözeltiye bir miktar NaF katısından eklenir. Burada demir
üç maskelenmiş olur.
Co2+ + SCN- ⟶ [Co(SCN)4]2NİKEL (II) İYONU (Ni2+)

Nikel(II) iyonu için ön denemelerde 0,1 M NiSO4.6H2O kullanılabilir.
1. S21-2 damla Ni2+ çözeltisine 2-3 damla 3 M NH3 ve 1-2 damla 0,1 M S2çözeltisi damlatılır ve ısıtılır. Siyah renkli nikel sülfür çökeleği çöker.
Ni2+ + S2- ⟶ NiS
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2. NH3
3 damla Ni2+ çözeltisine 2-3 damla 3 M NH3 damlatılır ve hafif ısıtılır.
Yeşil renkli nikel hidroksit çöker. Reaktifin aşırısında çökelek nikel
hegzaamin kompleksi vererek çözünür.
Ni2+ + 2NH3 + 2H2O ⟶ Ni(OH)2 + 2NH4+

Ni(OH)2 + 6NH3 ⟶ Ni(NH3)62+ + 2OH-

3. Dimetil Glioksim (DMG)

4,5 damla Ni2+ çözeltisine 2-3 damla NH3 ve dimetilglioksim eklenir ve
1-2 damla NH3 damlatılır. Pembe veya gül kırmızı renginde nikel
dimetilglioksim çöker.
2C4H6N2O2H2 + Ni2+ ⟶ Ni(C4H6N2O2H)2 + 2H+
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Şekil 4. III. Grup Katyonlarının Çöktürülmesi, Alt Gruplara Ayrılması, IIIA ve IIIB
Grup Katyonlarının Analizi
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III. GRUP KATYONLARININ AYRILMASI
III. grup katyonlarının sülfürlerinin çözünürlüklerinin II. Grup katyon
sülfürlerinin

çözünürlüğünden

oldukça

fazla

olduğu

ve

bu

özelliklerinden yararlanarak bu iki grubu birbirinden ayırmanın
mümkün olduğundan daha önce bahsedilmişti. Bu nedenle, ikinci grup
katyonların çöktürülerek ayrılması ile kalan çözeltide III. Grup
katyonları bulunur. Bu çözeltiye bazik ortamda hidrojen sülfür ilavesi
ile grup katyonları hidroksitleri ve sülfürleri halinde çöktürülür.
Çözeltinin pH’sının amonyak/amonyum tamponu kullanılarak bazik
kalması sağlanır. Böylece tiyoasetamitin hidrolizi sonucu oluşan
amonyum asetatın çözeltinin pH’sını düşürmesi engellenmiş olur.
NH3 /NH4+

tamponunun

Al(OH)3 ve Fe(OH)3

kullanılmasının

çökeleklerinin

in de çökmesini engellemektir.

bir başka

çözünmesini

nedeni

de

ve Mg(OH)′2

CH3 CSNH2 + H2 O ⟶ CH3 CONH2 + H2 S

CH3 CONH2 + H2 O ⟶ CH3 COO− + NH4+

III. grup katyonlarının çöktürülüp santrifüjlenmesi ile ayrılan çökeleğe
nitrik asit ilave edildiği zaman çökelek tamamen çözünür, sadece
çökeleğin yükseltgen nitrik asitle muamelesi ile oluşan elementel
kükürt çözünmeden ortamda kalır. Aynı zamanda Fe(II) iyonlar da
Fe(III)’e yükseltgenir.
+
2+
3MnS(𝑘) + 2NO−
2NO(𝑔) + 3S(𝑘) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Mn
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+
3+
FeS(𝑘) + NO−
+ NO(𝑔) + 3𝑆(𝑘) + 2H2 O
3 + H ⟶ Fe

Fe(OH)3 (𝑘) + 3H + ⟶ Fe3+ + 3H2 O

+
2+
3NiS(𝑘) + 2NO−
2NO(𝑔) + 3S(𝑘) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Ni

+
2+
3CoS(𝑘) + 2NO−
2NO(𝑔) + 3S(𝑘) + 4H2 O
3 + 8H ⟶ 3Ni

Al(OH)3 (𝑘) + 3H + ⟶ Al3+ + 3H2 O

Cr(OH)3 (𝑘) + 3H + ⟶ Cr 3+ + 3H2 O

+
3ZnS(𝑘) + 2NO−
3 + 8H ⟶ 3Zn + 2NO(𝑔) + 3S(𝑘) + 4H2 O

III. grup katyonlarının nitrik asitte çözünmesi ile elde edilen çözelti,
ortamda klorür iyonlarının uzaklaştırılması amacıyla birkaç defa nitrik
asitle kuruluğa kadar ısıtılır ve klorür iyonlarının 𝐶𝑙2(𝑔) gazı halinde

ortamdan uzaklaştırılması sağlanır. Klorür iyonu uzaklaştırılmazsa
mangan(II)’nin MnO2(k) ‘e indirgenerek tanınması için yapılacak
deneyde bozucu etki yapar. Bu nedenle ortamdaki bütün klorür
iyonlarının uzaklaştırılması gerekir.

Mangan(II) İyonunun Tanınması ve III. Grup Katyonlarının Alt
Gruplara Ayrılması
HNO3 ile

muamele

edilen

sıcak

çözeltiye

KClO3 eklenirse,

Mn2+ iyonları kahverengimsi-siyah renkli MnO2 çökeleği halinde
çöker. Aynı zamanda Cr 3+ iyonları da Cr2 O2−
7 iyonuna yükseltgenir.
Mn2+ + 2ClO−
3 ⟶ MnO2(k) + ClO2(g) + 4H2 O
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2−
+
2Cr 3+ + 6ClO−
3 + H2 O ⟶ Cr2 O7 + 6ClO2(g) + 2H

Oluşan çökeleğin mangan olduğundan emin olmak için, çökelek nitrik
asitli hidrojen peroksit ortamında Mn(II)’ye indirgenir. Sonra ortama
sodyum bizmutat (Na2 BiO3 ) eklenirse, Mn(II) iyonları mor renkli
permanganat (MnO−
4 ) iyonlarına yükseltgenir.

MnO2(k) + H2 O2 + 2H + ⟶ Mn2+ + O2(g) + 2H2 O

3+ + 5Na+ + 7H O
2Mn2+ + 5Na2 BiO3(k) + 14H + ⟶2MnO−
2
4 + 5Bi

IIIA Grubunun Ayrılması ve Grup Katyonlarının Tanınması

MnO2(k) çökeleğinin santrifüjlenerek ayrılmasıyla geride kalan
2+
çözeltide, Fe3+ (sarı), Al3+ (renksiz), Cr2 O2−
7 (portakal), Zn (renksiz),

Ni2+ (yeşil), Co2+ (pembe) katyonları bulunur. Çözelti 6M NaOH

ilavesiyle bazik yapılıp %3’lük H2 O2 eklenirse, Fe(OH)3, Ni(OH)2 ve
Co(OH)2 IIIA grubu hidroksitleri olarak ayrılırlar. IIIA grubu
hidroksitleri derişik HCl içinde sıcakta çözünürler.
Fe(OH)3(k) + 3H3 O+ ⟶ Fe(H2 O)3+
6

Ni(OH)2(k) + 2H3 O+ + 2H2 O ⟶ Ni(H2 O)2+
6

Co(OH)2(k) + 6H3 O+ + 2Cl− ⟶ 2Co(H2 O)2+
6 + Cl2(g)
Demir İyonunun Ayrılması ve Tanınması

Demiri kobalt ve nikelden ayırmak için demir(III)’ün sulu amonyaklı
ortamda çözünmeyen Fe(OH)3 halinde çökmesi, buna karşın kobalt(II)
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ve

nikel(II)’nin

amonyak

ile

suda

çözünebilen

hekzaamin

komplekslerini oluşturmaları esasından yararlanılır.
+
Fe(H2 O)3+
6 + 6NH3 ⟶ Fe(OH)3(k)+ 3NH4 + 3H2 O
2+
Ni(H2 O)2+
6 + 6NH3 ⟶ Ni(NH3 )6 + 6H2 O

2+
2Co(H2 O)2+
6 + 6NH3 ⟶ Co(NH3 )6 + 6H2 O

Demirin tanınması için iki ayrı deneyden yararlanılır. Bunun için
oluşan demir(III) hidroksit çökeleği, hidroklorik asit ile tekrar çözülür
ve iki kısma ayrılır. Birinci kısma tiyosiyanat iyonu eklendiği zaman
koyu kırmızı renkli [Fe(H2 O)5 SCN)]2+ kompleksi oluşurken, ikinci

kısma potasyum ferrosiyanür eklendiğinde prusya mavisi olarak da
bilinen, mavi renkli, demir (III) hekzasiyanoferrat(II) çökeleği oluşur.
[Fe(H2 O)6 )]3++SCN − → [Fe(H2 O)5 SCN)]2++ H2 O

4[Fe(H2 O)6 )]3+ +3[Fe(CN6 )]4− → Fe4 [Fe(CN)6 ]3(k) + 24 H2 O
Nikel ve Kobalt İyonlarının Tanınması

Demirin ayrılması ile geride kalan çözelti kobalt ve nikel iyonlarının
amonyak ile verdiği komplekslerini içermektedir. [Co(NH3 )2+
6 ]

kompleksi pembe renkli iken [Ni(NH3 )2+
6 ] kompleksi mavi renklidir.

Bu çözelti ikiye ayrılır ve birinci çözeltiye %1’lik dimetilglioksim
çözeltisi eklenirse pembe renkli suda çözünmeyen nikel dimetil
glioksimat (Ni(HDMG)2) çökeleği oluşur.
Ni(NH3)62+ + H2DMG ↔ Ni(HDMG)2 + 4NH3 + 2NH4+
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Diğer çözelti sülfürik asit ile asitlendirildikten sonra çözeltiye
NH4SCN ilave edildiği zaman koyu mavi renkli Co(SCN)42kompleksi oluşur. Ancak çözeltide eser miktarda bile olsa Fe(III)
iyonlarının bulunması ile oluşacak [Fe(H2O)5SCN]2+ kompleksinin
2koyu kırmızı rengi, Co(SCN)4 kompleksinin mavi rengini

maskeleyerek kobaltın tanınmasını güçleştirir. Bu nedenle çözeltiye
katı NaF’den bir miktar eklenerek, demirin tiyosiyanat ile
kompleksinden daha kararlı ve renksiz olan [Fe(F)6]3- kompleksi
oluşturulur. Böylece demir(III)’ün bozucu etkisi önlenmiş olur.
Co(NH3)62+ + 4SCN − ↔ Co(SCN)2−
4 + 6NH3
[Fe(H2O)6]3+ + 6F- ⟶ [Fe(F)6]3- + 6H2O

IIIB Grubunun Ayrılması ve Grup Katyonlarının Tanınması

IIIA grup katyonlarının ayrılmasından sonra geriye kalan çözelti
2−
2−
Al(OH)−
4 , CrO4 ve Zn(OH)4

karışımını içermektedir ve IIIB

grubu katyonları olarak adlandırılırlar.
Alüminyum(III)’ün Ayrılması ve Tanınması
IIIB grubu katyonlarını içeren

çözelti hidroklorik asit ile

asitlendirildiği zaman, aşağıda verilen reaksiyonlarda da görüldüğü
gibi sarı renkli kromat iyonu portakal renkli dikromat iyonuna
yükseltgenirken, alüminyum ve çinko iyonları tetraaqua kompleksleri
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şeklinde çözeltide kalırlar.
[Al(H2 O)2 (OH)4 ]− (suda)+ 4H + (suda) → [Al(H2 O)6 ]3+ (suda)
+
2−
CrO2−
4 (suda) + 2H (suda) → Cr2 O7 (suda) + H2 O

[Zn(OH)4 ]2− (suda) + 4H +

(suda)

→ [Zn(H2 O)6 ]2+ (suda)

Daha sonra çözeltiye amonyak eklenerek alüminyum iyonu, bu
çözeltiden hafif bazik ortamda Al(OH)3 halinde çöktürülürken, Zn2+

iyonları tetraaminçinko(II) kompleksi halinde çözeltide kalır. Portakal
renkli dikromat iyonu ise amonyak ilave edildiğinde tekrar sarı renkli
kromat iyonuna dönüşür.
[Al(H2 O)6 ]3+ (suda) + 3NH3 (suda) ⟶ Al(OH)3 (k) + 3NH4+ (suda) + 3H2 O

2−
+
CrO2−
4 (suda) + 2NH3 (suda) + H2 O ⟶ CrO4 (suda) + 2NH4 (suda)

[Zn(H2 O)4 ]2+ (suda) + 2NH3 (suda) ⟶ [Zn(NH3 )4 ]2+ (suda) + 4H2 O

Al(OH)3 çökeleğinin, kromat iyonunu adsorplamasından dolayı, açık
sarı renkli görünebilir. Ancak, bu durum sorun yaratmaz. Gerçekte,
Al(OH)3 çökeleğinin jelimsi yapıda olması, belirlenmesini güçleştirir.
Bununla birlikte, alüminyum için, oldukça spesifik bir tanınma deneyi
vardır. Bu deney, Al(OH)3 çökeleğinin, bazik ortamda boyar madde
olan alüminonu adsorplamasına dayanır. Bu boyar madde çözeltide
açık sarı renklidir; ancak oluşan çökelti kırmızı renkli olup, tüp
içindeki çözeltide yüzer. Aslında, yapılan çalışmalar, kırmızı rengin,
boyanın Al(OH)3 yüzeyinde adsorplanmasından değil, alüminyum
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katyonu

ile

kompleks

oluşturmasından

kaynaklandığını

göstermektedir. Kompleks oluşum koşullarına bağlı olarak, bir
alüminyum oluşumuna, bir, iki veya üç boya molekülü bağlanabilir.
Alüminyum tanınmasında kullanılan bu deneyde Fe(OH) 3 gibi, diğer
metal hidroksitler de bozucu etki yapar. Fakat bu hidroksitler,
karbonatlara dönüştürülerek ortamdan uzaklaştırılır. Bu durumda,
Al(OH)3 karbonatına dönüşmez.
Alüminyum iyonu ayrıca kobalt(II) nitrat ile de tanınabilmektedir. Bir
süzgeç kağıdı üzerine konan alüminyum hidroksit çökeleği üzerine
kobalt(II) nitrat çözeltisi damlatılıp ısıtılacak olursa, süzgeç kağıdı
üzerinde kobalt(II) alüminattan oluşan ve Thenard mavisi denilen bir
renk oluşur:
2Al2O3 (k)+2Co(NO3)2 ⟶ 2Co(AlO2)2 (k )+4NO2+O2(g)

Krom İyonunu Ayrılması ve Tanınması

Alüminyumun, hidroksiti halinde çöktürülerek ayrılmasından sonra
geride kalan keskin sarı renkli çözelti numunede krom iyonunun
bulunduğunun yeterli bir kanıtıdır. Aynı zamanda çözelti asidik
yapıldığı zaman çözeltinin rengi turuncuya dönüşüyorsa, kromun
numunede bulunduğu daha da kesinleşmiş olur. Ancak çözeltinin açık
sarı

renginin

koloidal

dağılmış

kükürtten

kaynaklanıp

kaynaklanmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için krom iyonu sarı
renkli BaCrO4 halinde çöktürülür ve çözeltiden ayrılır.
Ba2+ (suda) + CrO4 2− (suda) ⟶ BaCrO4(k)
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Çökelek asitte çözünür ve kromat iyonu dikromata dönüşür ve çözelti
turuncu-portakal renkli olur.
2BaCrO4 (k) + 2H + ⟶ 2Ba2++ Cr2 O7 2−+ H2 O

Numunede kromun varlığını göstermenin bir diğer yolu da dikromat
iyonu içeren asidik çözeltiye, hidrojen peroksit eklendiği zaman mavi
renkli krom (VI) peroksooksit (CrO5) bileşiği oluşturur.
Cr2 O7 2− (suda) + H2 O2

(suda)

+ 2OH− (suda) ⟶ 2CrO5 +5H2 O

CrO5, oksijen gazı açığa çıkararak hızlı bir şekilde bozunur.
2CrO5 + 12H+ (suda) ⟶ 4Cr 3+ (suda) + 7O2
Çinko(II) İyonunun Tanınması

(g)

+ 6H2 O

Çinko(II) iyonunun kompleks ve bileşiklerinin çoğunun renksiz veya
beyaz olması nedeniyle, spesifik bir renk deneyinin yapılamaması
tanınmasında en büyük dezavantajdır. Numunede çinkonun varlığını
kesin olarak belirlemek için, iki deney yapılır. Birinci deney, çinko(II)
iyonunun, beyaz ZnS halinde çöktürülüp daha sonra hidroklorik asitte
çözülmesidir.
Zn(NH3)42+ + H2S ⟶ ZnS (k) + 2NH4+ + 2NH3

ZnS (k) + 2H3O+ ⟶ Zn2+ + H2S + 2H2O
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İkinci deney ise, çinkonun asidik ortamda gri-beyaz renkli
çinkohekzasiyanoferrat(II) K2Zn3(Fe(CN)6)2 şeklinde çöktürülmesidir.
Diğer bileşiklerinin çoğu asidik çözeltide çözünürken, potasyum-çinko
bileşiği bazik ortamda çözünür.
+
2+
+
Zn(NH3 )2+
4 + 4H3 O ⟶ Zn(H2 O)4 + 4NH4

Zn2+ + 2K + + 2Fe(CN)4−
6 ⟶ K 2 Zn3 [Fe(CN)6 ]2(k)

K 2 Zn3 [Fe(CN)6 ]2(k) + OH − (suda)

4−
⟶ 2K + (suda) + 3[Zn(OH)2−
4 (suda) + 2Fe(CN)6 (suda)

7.4 IV. GRUP KATYONLAR (KARBONAT GRUBU)

Ba2+, Ca2+, Sr2+ ve Mg2+ dördüncü grup katyonlarıdır. Periyodik tabloda
toprak alkali grubunda yer alırlar. Bu grup katyonlarının klorürlerinin,
sülfürlerinin ve hidroksitlerinin çözünürlükleri fazla olduğu için I., II.
veya III. Grup katyonları ile birlikte çöktürülemezler.

NH3/NH4+

tamponunda amonyum karbonat veya sodyum karbonat kullanılarak
karbonatları halinde çöktürülürler. Fiziksel ve kimyasal özellikleri
birbirine çok benzediği için, grup katyonlarının birbirlerinden
ayrılmaları ve tanınmaları diğer grup katyonlarınki kadar net değildir.
Bu nedenle kimyasal deneylerin tamamlayıcısı olarak spesifik alev
renklerine başvurulur.
IV. grup katyonların atom ve iyonları bunsen beki alevinde
karakteristik renkler verirler. Bilindiği gibi metal klorür bileşikleri
diğerlerinden daha uçucu olduğu için, alev deneylerinde metal
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klorürlerinin çözeltileri kullanılır. Alev deneyinde, bekin en yüksek
sıcaklığa sahip indirgen kısmının enerjisi metal katyonunun atom veya
iyonunun temel enerji seviyesinde bulunan elektronun daha üst enerji
seviyesine çıkmasına neden olur.

Uyarılmış elektronlar tekrar temel

enerji seviyesine inerlerken enerji seviyeleri arasındaki enerji farkı,
katyona spesifik ışıma şeklinde dışarıya yayılır.
IV. GRUP KATYONLARININ ÖN DENEMELERİ
BARYUM İYONU (Ba2+)
Baryum iyonu için ön denemelerde BaCl2 kullanılabilir.
1. (NH4)2CO3
2-3 damla Ba2+ çözeltisine 1-2 damla 2 M (NH4)2CO3 eklenir. Beyaz
renkli baryum karbonat çöker. Çökelek tüm asitlerde çözünür.
Ba2+ + CO32- ⟶ BaCO3
2. Sey. H2SO4

2-3 damla Ba2+ çözeltisine 1-2 damla 0,1 M H2SO4 eklenir. Beyaz
renkli baryum sülfat çöker. Çökelek hiçbir asitte çözünmez.
Ba2+ + SO42- ⟶ BaSO4
3. K2CrO4

2-3 damla Ba2+ çözeltisine 1-2 damla 1 M K2CrO4 eklenir. Sarı renkli
baryum kromat çöker. Bu çökelek asetik asitte çözünmez.
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Ba2+ + CrO42- ⟶ BaCrO4

4. Alev Denemesi

3-4 damla Ba2+ çözeltisine 2-3 damla der. HCl eklenir ve Pt teli bu
çözeltiye batırdıktan sonra aleve tutulur. Açık yeşil renk baryumu
gösterir.
STRONSİYUM İYONU (Sr2+)
Stronsiyum iyonu için ön denemelerde 0,1 M SrCl2 çözeltisi
kullanılabilir.
1. (NH4)2CO3
4 damla Sr2+ çözeltisine 1-2 damla 2 M (NH4)2CO3 eklenir. Beyaz
renkli stronsiyum karbonat çöker. Çökelek bütün asitlerde çözünür.
Sr2+ + CO32- ⟶ SrCO3

2. Sey. H2SO4

4 damla Sr2+ çözeltisine 2-3 damla 0,1 M H2SO4 veya 1 M (NH4)2SO4
eklenir ve su banyosunda 3-4 dk ısıtılır. Beyaz renkli stronsiyum sülfat
çöker.
Sr2+ + SO42- ⟶ SrSO4
3. K2CrO4

4 damla Sr2+ çözeltisine 1-2 damla 1 M K2CrO4 eklenir. Sarı renkli
stronsiyum kromat çöker.
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Sr2+ + CrO42- ⟶ SrCrO4
4. Alev Denemesi

3-4 damla Sr2+ çözeltisine 2-3 damla der. HCl eklenir ve Pt teli bu
çözeltiye batırdıktan sonra aleve tutulur. Karmen kırmızısı (leylak
rengi) renk stronsiyumu gösterir.
KALSİYUM İYONU (Ca2+)
Kalsiyum iyonu için ön denemelerde 0,1 M CaCl 2 çözeltisi
kullanılabilir.
1. (NH4)2CO3
2-3 damla Ca2+ çözeltisine 1-2 damla 2 M (NH4)2CO3 eklenir. Beyaz
renkli kalsiyum karbonat çöker. Bu çökelek bütün asitlerde çözünür.
Ca2+ + CO32- ⟶ CaCO3
2. Sey. H2SO4

CaSO4’ın doygunluk çarpımına ulaşmak zor olduğu için çökme olmaz.
Ama yinede 4-5 damla Ca2+ çözeltisine 1-2 damla sey. H2SO4 eklenir.
Ca2+ + SO42- ⟶ CaSO4
3. Alev Denemesi

3-4 damla Ca2+ çözeltisine 2-3 damla der. HCl eklenir ve Pt teli bu
çözeltiye batırdıktan sonra aleve tutulur. Tuğla kırmızısı renk
kalsiyumu gösterir.
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MAGNEZYUM İYONU ( Mg2+)

Magnezyum iyonu için ön denemelerde magnezyum klorür çözeltisi
kullanılabilir.
1. Na2HPO4
1-2 damla Mg2+ çözeltisinin üzerine 2 damla amonyak ekleyip bazik
yapılır. Bunun üzerine 1-2 damla HPO42- eklenir. Beyaz renkli
magnezyum amonyum sülfat çöker.
3Mg2+ + 2HPO42- + NH3 + 6H2O ⟶ MgNH4PO4. 6H2O

2. NaOH

1-2 damla Mg2+ çözeltisinin üzerine 1-2 damla NaOH eklenir ve
karıştırılır. Peltemsi beyaz renkli magnezyum hidroksit çöker.
Mg2+ + OH- ⟶ Mg(OH)2
3. Ca(OH)2 + I2

4 damla Mg2+ çözeltisine 3-4 damla 3 M Ca(OH)2 ve 1 damla I2 çözeltisi
eklenir. Eflatun veya koyu kahverengi çökelek gözlenir.
4. p-Nitrobenzenazorezorsinol
2 damla Mg2+ çözeltisine 1 damla p-nitrobenzenazorezorsinol ve 1
damla NaOH çözeltisi eklenir ve 5 dakika ısıtılır. Mavi çökeleğin
oluştuğu gözlenir.

94 | NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI

Şekil 5. IV. Grup Katyonlarının Çöktürülmesi ve Grup Katyonlarının Analizi
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IV. Grup Katyonların Çöktürülmesi ve Tanınmaları
Kalsiyum, magnezyum, stronsiyum ve baryum toprak alkali
katyonlarının karbonatlarının sudaki çözünürlükleri çok düşüktür. Bu
özelliklerinden yararlanarak, beşinci grup katyonlarından ayrılırlar.
Bunun için NH3/NH4+ tamponunda amonyum karbonat ilavesiyle
karbonatları halinde çöktürülürler.
BaCO3 , SrCO3, CaCO3 ve MgCO3’tan

ibaret

olan

beyaz

çökelek

santrifüjlenerek çözeltisinden ayrılır ve V. Grup katyonların
tanınmasında kullanılmak üzere saklanır.
Baryum İyonunun Ayrılması ve Tanınması
IV. Grup katyonlarının karbonatlarını ihtiva eden çökelek asetik asitte
çözüldükten sonra çözeltiye amonyum asetat ve K2CrO4 eklendiği
zaman Ba2+ iyonları sarı renkli BaCrO4 şeklinde çökerek, stronsiyum,
kalsiyum ve magnezyumdan ayrılır. BaCrO4 çökeleği sıcakta derişik
HCl eklenerek çözülür ve BaCl2 çözeltisine alev deneyi uygulanırsa bek
alevinin indirgen kısmında baryum iyonuna spesifik yeşil renk gözlenir.
Baryum iyonunun varlığını teyit etmenin ikinci yolu da alev denemesi
yapılan BaCl2 çözeltisine H2SO4 eklendiği zaman beyaz renkli suda
çözünmeyen BaSO4 çökeleğinin oluşmasıdır.
Stronsiyum İyonunun Ayrılması ve Tanınması
Stronsiyum, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren çözeltiden
stronsiyum iyonlarını kalsiyum iyonlarından ayırmak için amonyum
sülfat kullanılır. Bilindiği gibi toprak alkali katyonlardan kalsiyum
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iyonunun çok sayıda kompleks verme gibi önemli bir özelliği vardır.
SrSO4 ve CaSO4’ın çözünürlük çarpımı sabitleri birbirine yakın
olmasına rağmen kalsiyumun orta derişimde sülfat iyonu varlığında
kompleks

oluşturmasından

yararlanarak

stronsiyum

iyonundan

ayrılması sağlanır.
Sr 2+

(suda)

+ SO2−
4 (suda) → SrSO4 (k)

2−
Ca2+ (suda) + SO2−
(suda)
4 (suda) → [Ca(𝑆𝑂4 )2 ]

Daha sonra beyaz renkli SrSO4 çökeleği sodyum karbonat çözeltisi ile
muamele edilerek SrCO3 ’a dönüştürülür.

2−
SrSO4 + CO2−
3 (suda) → SrCO3 (k) + SO4 (suda)

Stronsiyum karbonat çökeleği HCl’de çözülerek alev deneyi yapılır ve
bek alevinde gözlenen parlak kırmızı renk stronsiyumun varlığını
gösterir.
Kalsiyum İyonunun Ayrılması ve Tanınması
Kalsiyum iyonları asetik asitli ortamda oksalat halinde çöktürülerek
magnezyum

iyonlarından

ayrılabilir.

Magnezyum

oksalatın

çözünürlüğünün kalsiyum oksalattan daha fazla olması, ve oksalatın
aşırısında suda çözünebilen dioksalatomagnezyum(II) kompleksi
vermesi nedeniyle kalsiyum oksalatla birlikte çökmez ve kalsiyumdan
ayrılır.
Ca2+ (suda) + C2 O2−
4 (suda) ⟶ CaC2 O4 (k)

2−
Mg 2+ (suda) + 2C2 O2−
(suda)
4 (suda) ↔ [Mg(C2 O4 )2 ]
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Alev deneyinde kullanmak için kalsiyum oksalat çökeleği HCl’de
çözülür. CaCl2’de alev deneyinde tuğla kırmızısı renk verir.
Magnezyum İyonunun Tanınması
Magnezyum iyonu amonyaklı ortamda magnezyum amonyum fosfat
şeklinde çöktürülerek tanınır.
Mg 2+ (suda) + NH3 (suda) + HPO2−
4 (suda) ↔ MgNH4 PO4 (k)

Magnezyum amonyum fosfat çökeleği asitte çözüldükten sonra, ortama
NaOH ilave edilirse magnezyum iyonu beyaz jelimsi Mg(OH)2
şeklinde

tekrar

çöktürülür.

Bu

karışıma

%0,1’lik

para-

nitrobenzenazorezorsinol ilave edilirse bu reaktif Mg(OH) 2 çökeleğinin
yüzeyinde adsorplanır ve yüzeyde mavi renklenme görülür.
7.5 V. GRUP KATYONLAR
NH4+, Na+ ve K+ beşinci grup katyonlarıdır. Bu grup katyonlarının
tuzlarının çözünürlüğünün fazla olması nedeniyle diğer grup
reaktifleriyle çökmezler. Hem çözeltilerinde hem de katı halde tuzları
renksizdir ve kolayca yükseltgenip indirgenemezler. Bu nedenle V.
Grup katyonların tanınmasında daha çok alev deneylerinden
yararlanılır. Amonyum iyonu da potasyum iyonu ile aynı yükte ve
hemen hemen aynı iyon yarıçapında olduğu için alkali metal iyonları
ile benzer kimyasal davranışlar göstermektedir. Bu nedenle amonyum
iyonu da V. grup katyonlarla aynı grupta bulunur.
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V. GRUP KATYONLARININ ÖN DENEMELERİ
AMONYUM İYONU (NH4+)
Amonyum iyonu için ön denemelerde amonyum klorür çözeltisi
kullanılabilir.
1. NaOH
4-5 damla amonyum çözeltisine 1-2 damla NaOH damlatılır.
Amonyumun varlığı amonyak ile anlaşılır. Bunu anlamak için;
✓ Bu çözelti ısıtılır ve amonyak kokusu olup olmadığını teyit edilir
✓ Bu tüpteki çözeltinin ağzına su ile hafif ıslatılmış kırmızı turnosol
kağıdı konulup ısıtılır. Maviye dönerse amonyum vardır.
✓ Bir süzgeç kağıdına civa(I) nitrat damlatılır. Bu kağıdı tüpün
ağzına koyulup ısıtılır. Kağıtta amonyaktan dolayı siyahlaşma
varsa amonyum vardır.
∆

NH4+ + OH- → NH3 +H2O

2NH3 + Hg22+ + NO3- ⟶ Hg(NH2)NO3 + Hg + NH4+
2. Nessler Reaktifi (Ayıracı)

3-4 damla NH4+ çözeltisine 1-2 damla Nessler reaktifi eklenir. Koyu
kahverengi-turuncu renkli civa(II)oksi-civa(II) amido iyodür çöker.
NH4+ + 2[HgI4]2- + 4OH- ⟶ HgO. Hg(NH2)I + 7I- + 3H2O
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POTASYUM İYONU (K+)
Potasyum iyonu için ön denemelerde KCl çözeltisi kullanılabilir.
1. Tartarik Asit
2-3 damla K+ çözeltisine 4-5 damla tartarik asit eklenir. Beyaz
çökeleğin oluştuğu gözlenir.
K+ + H2C4H4O6 ⟶ 𝐾𝐻𝐶4 𝐻4 𝑂6 + H+
2. HClO4

1-2 damla K+ çözeltisine 1-2 damla HClO4 ilave edilir. Beyaz çökelek
gözlenir.
K+ + ClO4- ⟶ KClO4
3. Alev Denemesi

3-4 damla K+ çözeltisine 2-3 damla der. HCl eklenir ve Pt teli bu
çözeltiye batırdıktan sonra aleve tutulur. Menekşe rengi potasyumu
gösterir.
SODYUM İYONU ( Na+)
Sodyum iyonu için ön denemelerde NaCl çözeltisi kullanılabilir.
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1. Alev Denemesi
3-4 damla Na+ çözeltisine 2-3 damla der. HCl ekle ve Pt teli bu çözeltiye
batırdıktan sonra aleve tutulur. Parlak sarı renk sodyumu gösterir.
Amonyum İyonunun Tanınması
Katyonların sistematik analizinde pek çok aşamada çok sayıda
amonyum tuzu kullanıldığı için, amonyum iyonunun tanınması orijinal
numuneden yapılır. Bunun için Nessler reaktifi kullanılır. Nessler
reaktifinin amonyum ile etkileşmesi sonucu sarı-kahverenkli kolloidal
çökelek oluşur.
2[HgI4 ]2− (suda) + NH3 (suda) + 3OH − ⟶ Hg 2 OINH2(k) + 7I − (suda) + H2 O

Bu son derece hassas bir reaksiyon olup laboratuvarda atmosferde
bulunan amonyakla bile reaksiyon verir. Bu nedenle amonyum
iyonunun tanınmasında bazik ortamda açığa çıkan amonyağın
kokusundan ve kırmızı turnusol kağıdını maviye döndürmesinden
yararlanılır.
NH4 + (suda) + OH − (suda) ↔ NH3 (suda) + H2 O
Sodyum İyonunun Tanınması

Karbonat grubunun çöktürülmesi ile ayrılan çözelti, sodyum ve
potasyum iyonlarının tanınması için bir behere aktarılır ve 6M HNO3

eklenerek kuruluğa kadar buharlaştırılır. Bu işlemle 2 defa
tekrarlanarak, potasyum iyonunun tanınmasında bozucu etki yapan
amonyum iyonunun ısıl işlemle (termal) olarak parçalanarak
uzaklaştırılması sağlanır.
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(NH4 )2 CO3 (k) ⟶ NH4 HCO3(k) + NH3 (g)
∆

NH4 HCO3(k) → NH3 (g) + H2 O + CO2

Kalıntı asetik asitte çözülür ve ikiye ayrılır. Ayrılan kısımların birinde
alev denemesi yapılır. Parlak sarı renkli alev sodyum iyonunun varlığını
gösterir. Alev deneyinden yeteri kadar emin olunamadığı durumlarda,
deney çözeltisine sodyum reaktifi eklenir. M((𝑈𝑂2 )3 (𝐶2 𝐻3 𝑂3 )9 genel

formülü ile verilen bu reaktifte M metali Zn, Mg, Cd, Co veya Cu
olabilir. Sodyum iyonu bu reaktifle açık sarı renkli çökelek oluşturur.
−
Na+ (suda) + Mg 2+ (suda) + 3UO2+
2 (suda)+ 9C2 H3 O3 (suda) ⟶ NaMg((UO2 )3 (C2H3 O3 )9. H2 O

Potasyum İyonunun Tanınması

Sodyum ve potasyum iyonlarını içeren çözeltiden ayrılan ikinci kısımda
potasyum iyonunun tanınması için alev denemesi yapılır. Potasyum
iyonu bunsen bekinin indirgen kısmında viyole renk verir. Ancak
numunede sodyum iyonunun bulunması viyole rengi maskeleyebileceği
için alev denemesi kobalt camı kullanılarak yapılır. Kobalt camı
sodyumun sarı ışığını tuttuğu için potasyumun alev rengini kapatması
önlenmiş olur.
Potasyum iyonunun tanınması için kullanılabilecek bir diğer reaksiyon
ise

potasyumun

az

çözünen

dipotasyumhekzanitritokobalt(III)

bileşiğinin oluştuğu deneydir. Bunun için sodyum hekzanitro
kobaltat(III) kullanılır.
K + (suda) + Na+ (suda) + [Co(NO2 )6 (suda) ] ⟶ [K 2 NaCo(NO2 )6 (k)]
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8. ANYONLARIN ANALİZLERİ
Anyonlar negatif yüklü iyonlardır ve katyonlardan daha aktiftirler.
Anyonların nitel analizi katyonların nitel analizi gibi belli bir
sistematiğe göre yapılmaz. Ancak anyonlar da katyonlar gibi, uygun
çöktürücü

reaktiflerle

reaksiyona

sokularak

çeşitli

gruplara

ayrılabilirler. Bir anyon grubunun nitel analizine başlanırken numune
genellikle 5 ana gruba bölünür ancak bu bölünmede anyonlar,
katyonlardan farklı olarak bir çöktürücü ilavesi ile birbirlerinden
ayrılmazlar. Numuneyi gruplara bölme o gruptaki anyonların
numunede bulunup bulunmadığına karar vermemizde yardımcı olur.
Ayrılan gruplar için pozitif sonuç alınırsa, yeni numuneler üzerinde
yapılan spesifik deneylerle aranılan anyonun bulunup bulunmadığı
kesinleştirilir.
Anyonların tek tek orijinal numunelerden aranıp teyit edilmesi katyon
analizleri ile kıyaslandığında analizciye pek çok kolaylık sağlarsa da,
numune miktarının az olduğu durumlarda zorluklar çıkarır. Bir diğer
önemli sınırlama da bir anyon grubu için alınan pozitif sonuç o gruptaki
tüm anyonların tek tek aranmasını zorunlu kılar. Bu aşamada
analizcinin sonuçları çok dikkatli gözlemlemesi ve girişim yapan
anyonların uzaklaştırılması gerekir.
Bu bölümde basit kimyasal deneylerle 5 gruba ayrılan yirmi bir tane
anyonun nitel analizi üzerinde durulacaktır. Tablo 5’de anyon analizleri
için verilen genel şema grup reaktifi ile anyonların etkileşimlerine göre
yapılmıştır.
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Tablo 5. Nitel Analiz İçin Anyon Analiz Grupları

Grup
No

Grup Reaktifi

Çökme Ortamı
Nötral veya

1

2

3
4
5

Ca(CH3 COO)2
Ba(CH3 COO)2

hafif bazik
ortam
Hafif bazik
ortam
Nötral veya

Cd(CH3 COO)2

hafif bazik

AgCH3 COO

Asidik ortam

-

ortam

-

Gruptaki Anyonlar
3−
−
3−
−
CO2−
3 , F , PO4 , AsO2 , AsO4
2−
SO2−
3 , C2 O4

2−
SO2−
4 , CrO4

4−
S 2− , Fe(CN)3−
6 , Fe(CN)6
− −
−
−
S2 O2−
3 , SCN , I , Br , Cl
−
−
−
BO−
2 , ClO3 , NO2 , NO3

Sodyum, potasyum ve amonyum katyonları dışındaki katyonların
numunede bulunması anyonların tanınmasında güçlükler çıkarabilir.
Bu nedenle analize başlamadan önce nitel anyon analizi yapılacak
numuneye fazlaca sodyum karbonat eklenerek katyonlar ortamdan
çöktürülerek uzaklaştırılır. Bu işleme soda ekstraktı denir ve aşağıda
verilen genel anyon şemasına uygun olarak analize devam edilir.
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GENEL ANYON ŞEMASI
1. Grup Anyonlar: CO32-, SO32-,PO43-, C2O42-, F-, AsO2-, AsO432. Grup Anyonlar: SO42-, CrO423. Grup Anyonlar: Fe(CN)63-, Fe(CN)64-, S24. Grup Anyonlar: S2O32-, SCN-, I-, Br-, Cl5. Grup Anyonlar: ClO3-, BO2-, NO2-, NO3-

Hafif bazik ortamda Ca(Ac)2

Çökelek

Çözelti

CaCO3, CaSO3, Ca3(PO4)2, CaC2O4,
CaF2, Ca(AsO2)2, Ca3(AsO4)2

2., 3., 4., 5. Grup Anyonları
Hafif bazik ortamda Ba(Ac)2

Çökelek

Çözelti

BaSO4, BaCrO4

3., 4., 5. Grup Anyonları
Hafif bazik ortamda Cd(Ac)2

Çözelti

Çökelek
CdS, Cd2[Fe(CN)6],
Cd3[Fe(CN)6]2

4., 5. Grup Anyonları
Asidik ortamda AgAc

Çökelek

Çözelti

Ag2S2O3, AgSCN, AgI,
AgBr, AgCl

5. Grup Anyonları
ClO3-, BO2-, NO2-, NO3-

Şekil 6. Anyon Gruplarının Genel Analiz Şeması
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8.1 I. GRUP ANYONLAR
CO32-, SO32-,PO43-, C2O42-, F-, AsO2-, AsO43- birinci grup anyonlarıdır.
Bu anyonlar hafif bazik ortamda kalsiyum asetatla çöktürülür.
Genel anyon analizine başlamadan önce bozucu etki gösteren
katyonları uzaklaştırmak için yapılan soda ekstraktında sodyum
karbonat kullanıldığı için soda ekstraktı yapılmadan önce orjinal
numunede ilk olarak karbonat aranmalıdır.
I. GRUP ANYONLARIN ÖN DENEMELERİ
KARBONAT İYONU (CO32-)
Karbonat anyonunun ön denemelerinde Na2CO3 (sodyum karbonat)
çözeltisi kullanılacaktır.
1.Ca(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum karbonat çözeltisi eklenir ve saf su
ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 2 M Ca(Ac)2 eklenir. Beyaz
renkli kalsiyum karbonat çökeleği gözlenir. Bu çökelek asetik asitte
çözünür.
CO32- + Ca2+ ⟶ CaCO3

CaCO3 + 2HAc ⟶ H2O + Ca2+ + CO2 + 2Ac-

106 | NİTEL ANALİZ LABORATUVAR UYGULAMALARI
2.HCl
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum karbonat çözeltisi eklenir ve saf su
ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 3 M HCl ve 2-3 damla
CaCl2 eklenir. Beyaz renkli kalsiyum karbonat çökeleği gözlenir. Asit
ilavesiyle karbon dioksit gazı kabarcıklarının çıkışı gözlenir. Bu gaza
bir damla Ca(OH)2 veya Ba(OH)2 bulunan baget tutulur ve bagette
beyaz bulanma gözlenir.
CO32- + 2HCl ⟶ 2Cl- + H2O + CO2
Ca(OH)2 + CO2 ⟶ CaCO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 ⟶ BaCO3 + H2O
3.AgNO3

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum karbonat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M AgNO3 çözeltisi eklenip
ısıtılır. Beyaz renkli gümüş karbonat çökeleği gözlenir. Zaman geçtikçe
bozularak kahverengi veya sarı Ag2O oluşup CO2 gazı çıktığı gözlenir.
2Ag+ + CO32- ⟶ Ag2CO3
∆

Ag2CO3 → Ag2O + CO2

SÜLFİT İYONU (SO32-)

Sülfit anyonunun ön denemelerinde Na2SO3 (sodyum sülfit) çözeltisi
kullanılacaktır.
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1.Ca(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfit çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 2 M Ca(Ac)2 eklenir. Beyaz renkli
kalsiyum sülfit çökeleği gözlenir. Bu çökelek asetik asitte çözünür.
SO32- + Ca2+ ⟶ CaSO3

CaSO3 + 3HAc ⟶ Ca2+ + 3H+ + SO32- + 3Ac2. HCl

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfit çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 4-5 damla 3 M HCl eklenip ısıtılır. Potasyum
dikromat ile ıslatılmış bir adi süzgeç kağıdı tüpün ağzına koyulur.
Burada çıkan SO2 gazı ile krom +6’dan +3’e indirgenir ve bu
indirgenme süzgeç kağıdındaki yeşil renk ile gözlenir.
SO32- + 2H+ ⟶ SO2 + H2O

3SO2 + Cr2O72- + 2H+ ⟶ 2Cr3+ + 3 SO42- + H2O

5SO2 + 2IO3- + 4 H2O ⟶ I2 + 5 SO42- + 8H+

3. KMnO4

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfit çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla derişik H2SO4 ve 1 damla 0,1 M
KMnO4 çözeltisi eklenip çalkalanır. Potasyum permanganatın mor
renginin kaybolduğu gözlenir.
5SO32- + 2MnO4- + 6H+ ⟶ 5SO42- + 2Mn2+ + 3H2O
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4.I2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum karbonat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla I2 çözeltisi eklenip karıştırılır.
İyodun kahverengi olan renginin kaybolduğu gözlenir.
SO32- + I2 + 3H2O ⟶ 2I- + SO42- + 2H3O+

FOSFAT İYONU(PO43-)

Fosfat anyonunun ön denemelerinde Na2HPO4 (sodyum bifosfat)
çözeltisi kullanılacaktır.
1.Ca(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum bifosfat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 2 M Ca(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli kalsiyum fosfatın çöktüğü gözlenir. Çökelek asetik asitte
çözünür.
2PO43- + 3Ca2+ ⟶ Ca3(PO4)2

Ca3(PO4)2 + 4HAc ⟶ 3Ca2+ + 2H2PO4- + 4Ac2.Amonyum Molibdat

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum bifosfat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-4 damla derişik HNO3 ve 4-5 damla
amonyum molibdat eklenip karıştırılır. Sarı renkli amonyum
fosfomolibdat çökeleği gözlenir.
HPO42-+4NH4+ +12MoO42- +17HNO3 ⟶ (NH4)3(POMo12O36) + 17NO3- + NH4NO3+9H2O
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OKSALAT İYONU (C2O42-)
Oksalat anyonunun ön denemelerinde Na2C2O4 (sodyum oksalat)
çözeltisi kullanılacaktır.
1.Ca(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum oksalat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 2 M Ca(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli kalsiyum oksalat çökeleği gözlenir. Bu çökelek asetik
asitte çözünmez.
C2O42- + Ca2+ ⟶ CaC2O4

2.KMnO4

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum oksalat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 4-5 damla 1,5 M H2SO4 eklenip ısıtılır. Bu
sıcak çözeltiye KMnO4 çözeltisinden damlatılır ve permanganatın mor
renginin kaybolduğu gözlenir.
5C2O42- + 2MnO4- + 16H+ ⟶ 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O
FLORÜR İYONU (F-)

Florür anyonunun ön denemelerinde NaF (sodyum florür) çözeltisi
kullanılacaktır.
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1.Ca(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum florür çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 2 M Ca(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli kalsiyum florür çökeleği gözlenir.
F- + Ca2+ ⟶ CaF2

2. Aşındırma Deneyi
Saat camına 1-2 damla sodyum florür çözeltisi damlatılıp ısıtıcı
üzerinde kurutulur. Üzerine 1 damla derişik sülfürik asit eklenip
yeniden kurutulur. 2-3 saat bekledikten sonra saat camı su ile yıkanır.
Saat camında matlaşma veya buzlanma gibi aşınma olup olmadığı
gözlenir.
3.FeCl3
Deney tüpüne 8-10 damla sodyum florür çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M FeCl3 çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli sodyum hekzafloroferrat(III) çökeleği gözlenir.
FeCl3 + 6NaF ⟶ Na3[FeF6] + 3Na+ + 3Cl-

Arsenat (AsO43-) ve Arsenit (AsO2-) iyonları için II. grup
katyonlarındaki ön denemeler yapılabilir.
I. GRUP ANYONLARIN SİSTEMATİK ANALİZİ
Katyon Girişimlerinin Belirlenmesi ve Giderilmesi
Klorür, sülfür ve karbonat grubu katyonları, anyonların pek çoğunun
tanınmasında bozucu etki yaparlar. Bu nedenle anyon analizine
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başlanmadan önce bu katyonların numunede bulunup bulunmadığı
belirlenmeli ve varsa uzaklaştırılmalıdır. Bunun için,
1. Numune katı ise bir miktar numune alınır ve bir havanda toz
haline getirilir. Bu arada numuneden alınan kısmın numunenin
bütününü

temsil

edecek

homojenlikte

olmasına

dikkat

edilmelidir.
2. Toz haline getirilen numuneden yaklaşık 25-50 mg numune
(küçük bir spatül ucu ile) bir deney tüpüne alınır. Üzerine 1 mL
saf su eklenerek iyice çözününceye kadar çalkalanır. Çözünme
yavaş oluyorsa sıcak su banyosunda 3 dakika kadar ısıtıldıktan
sonra oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakılır. Eğer tüpte
çözünmeden kalan katı varsa numunede girişim yapacak
katyonlar var demektir.
3. Bu durumda numunenin suda çözünmeyen kısmı santrifüjlenerek
ayrılır ve geride kalan çökeleğin üzerine 1mL 3M Na2CO3
çözeltisi daha eklenir. Numune su banyosunda ısıtılır, soğutulur
ve santrifüjlenerek çözünmeyen kısımdan ayrılır. Ayrılan çözelti
suda çözünen kısımla birleştirilir ve anyon analizlerinde
kullanılmak üzere etiketlenir.
4. Katının tamamı çözünmüşse çözeltiye 3-4 damla 3M Na2CO3
eklenerek iyice karıştırılır. Çökelek oluşumu gözlenirse, girişim
yapan katyonların uzaklaştırılması gerekir.
5. Girişim yapan katyonlar yoksa numunenin asitliği turnusol kağıdı
ile kontrol edilir. Çözelti asidik ise; 6M NaOH çözeltisinden
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damla damla eklenerek önce nötral yapılır daha sonra iki damla
daha 6M NaOH ilavesi ile hafif bazik yapılır.
Çözelti bazik ise; turnusol kağıdı ile kontrol edilmek suretiyle
damla damla 6M CH3COOH eklenerek nötralleştirilir. Nötral
çözelti, 2 damla 6M NaOH ilavesi ile hafif bazik yapılır.
6. Numune çözelti halinde ise, deney tüpüne 2 mL numune konur.
Çözelti asidik ise;

6M NaOH çözeltisinden damla damla

eklenerek önce nötral yapılır daha sonra iki damla daha 6M
NaOH ilavesi ile hafif bazik yapılır.
Çözelti bazik ise; turnusol kağıdı ile kontrol edilmek suretiyle damla
damla 6M CH3COOH eklenerek nötralleştirilir. Nötral çözelti, 2
damla 6M NaOH ilavesi ile hafif bazik yapılır.
7. Hafif bazik çözeltiye 0,5 mL 3M Na 2CO3 çözeltisi eklenir ve su
banyosunda devamlı karıştırarak ısıtılır. Daha sonra oda
sıcaklığına kadar soğutulur ve hacmi saf su ile 3mL’ ye seyreltilir.
8. Tüpün içinde çözünmeden kalan kısım varsa santrifüjlenerek
çözeltisinden ayrılır ve ayrılan çözelti anyon analizlerinde
kullanılmak üzere saklanır.
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I. Grup Anyonlarının Sistematik Analizi
CO32-, SO32-,PO43-, C2O42-, F-, AsO2-, AsO43-

Numuneden alınan bir miktar örnekte CO32- aranır. Bunun için 10 damla 3 M HCl, 10 damla su
ve 0,1 g KClO3 bir tüpe alınır. Üzerine numuneden 10 damla eklenir ve hemen çıkan gaz
kabarcıkları gözlenir. Bu gaz çıkışı karbonattan kaynaklanır.
2 mL numuneden al. Yarı yarıya su ile seyrelt ve
ısıt. Üzerine sodyum karbonat ekle ve
karıştırarak 10 dk ısıt.
Çözelti

Çökelek
Çökelek atılır.

SO32-,PO43-, C2O42-, F-, AsO2-, AsO43Çökme tamamlanana kadar
2 M Ca(Ac)2
Çözelti

Çökelek

Çözelti atılır.

CaSO3, Ca3(PO4)2, CaC2O4, CaF2, Ca(AsO2)2, Ca3(AsO4)2
25 damla 3 M HAc ekle.
Karıştır ve ısıt.

Çözelti

Çökelek

SO32-,PO43-, AsO2-, AsO43-

CaC2O4, CaF2

2 damla 3 M HCl
ve 2 damla su
ekle ısıt. Bir
miktar KI ekle.

Kahverengi
çökelek AsO43-

2 damla 3 M HCl
ve 2 damla su
ekle ısıt. 5 damla
0,1 M sülfür
çözeltisi ekle ve
ısıt.
Sarı çökelek
AsO2-

0,2 g tartarik asit
ekle der. HNO3 ile
çöz. 5 damla asidik
amonyum molibdat
ekle ve ısıt
Sarı çökelek
PO43-

2-3 damla der.
HCl ve 5-6 damla
0,1 M Ba(Ac)2
ekle. Çözeltiye 5
damla % 3’lük
H2O2 ekle ve ısıt.
Beyaz çökelek
SO32-

Çökeleği su ile yıka. Yıkama sularını at.
10 damla 1.5 M H2SO4 ekle
ve ısıt. 2 damla 0,01 M
KMnO4 ekle.
Pembe rengin
kaybolması C2O42-

Ön denemelerdeki
aşındırma deneyini
yap.
Camdaki aşınma
F-

Şekil 7. I. Grup Anyonların Sistematik Analiz Şeması
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8.2 II. GRUP ANYONLAR
SO42- ve CrO42- ikinci grup anyonlarıdır ve amonyaklı ortamda orta
derecede çözünen baryum tuzları oluştururlar. Bu nedenle II. Grup
anyonlarının varlığı amonyaklı ortamda çöktürücü olarak Ba(Ac)2
eklenerek kontrol edilir.
Ba2+ + SO42- ⟶ BaSO4(k)

Ba2+ + CrO42- ⟶ BaCrO4(k)

Bu iki çökelekten baryum sülfat beyaz renklidir ve kuvvetli asitlerde
çözünmez. Baryum kromat sarı renklidir ve kuvvetli asitte turuncu
renkli dikromat iyonu vererek çözünür.

2BaCrO4(k) + 2H+ ⟶ 2Ba2+ + Cr2O72- + H2O
II. GRUP ANYONLARIN ÖN DENEMELERİ
SÜLFAT İYONU (SO42-)

Sülfat anyonunun ön denemelerinde Na2SO4 (sodyum sülfat) çözeltisi
kullanılacaktır.
1.Ba(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfat çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 3 M HCl ve 1-2 damla 0,1 M
Ba(Ac)2 çözeltisi eklenir. Beyaz renkli baryum sülfat çökeleği gözlenir.
Ba2+ + SO42- ⟶ BaSO4
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2.Pb(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfat çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,5 M Pb(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli kurşun(II) sülfat çökeleği gözlenir.
Pb(Ac)2 + SO42- ⟶ PbSO4 + 2CH3COO-

3.SrCl2

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfat çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla stronsiyum klorür çözeltisi
eklenir. Beyaz renkli stronsiyum sülfat çökeleği gözlenir.
Sr2+ + SO42- + 2Cl- ⟶ SrSO4 + 2Cl4. Hg2+

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfat çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M Hg(NO3)2 çözeltisi ve 1
damla 3 M NaOH eklenir. Sarı renkli bazik civa (II) sülfat çökeleği
gözlenir.
4Hg2+ + 2SO42- + 2H2O ⟶ 2HgO. HgSO4 + 4H+
KROMAT İYONU (CrO42-)

Kromat anyonunun ön denemelerinde K2CrO4 (potasyum kromat)
kullanılacaktır.
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1.Ba(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M Ba(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Sarı renkli baryum kromat çökeleği gözlenir. Çökelek HCl’de çözünür.
Ba2+ + CrO42- ⟶ BaCrO4

BaCrO4 + 2HCl ⟶ BaCl2 + H2CrO4

2. H2SO4

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 3 M H2SO4 eklenir. Turuncu
renkli bikromat oluştuğu gözlenir.
2CrO42- + 2H+ ⟶ Cr2O72- + H2O
3. AgNO3

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M AgNO3 eklenir. Kırmızıkahverengi gümüş kromat çökeleği gözlenir.
CrO42- + 2 AgNO3 ⟶ AgCrO4 + 2NO3-

4.Pb(Ac)2

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum kromat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,5 M Pb(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Sarı renkte kurşun kromat çökeleği gözlenir. Çökelek NaOH ile
çözünür.
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K2CrO4 + Pb(Ac)2 ⟶ PbCrO4 + 2CH3COOK

PbCrO4+ 2NaOH ⟶ Na2CrO4 + H2O + Na2(PbO2)

II. Grup Anyonların Sistematik Analizi

Bir deney tüpüne anyon analizi için ayrılan numuneden yaklaşık 0,5 mL
alınır. Numune asidik değilse damla damla 6M HCl eklenir ve asitliği
turnusol kağıdı veya pH kağıdı ile kontrol edilir. Su banyosunda 5
dakika ısıtılan çözeltide herhangi bir çökelek oluşursa santrifüjlenerek
atılır.
Çözeltiye kontrollü bir şekilde ve karıştırarak bazik oluncaya kadar 6M
NH3 eklenir. Daha sonra damla damla 1 M Ba(Ac)2 eklenir. Çökelek
oluşmamışsa II. Grup anyonları yok demektir. Çökelek oluşmuşsa
karışım santrifüjlenir ve çözelti kısmı atılır. Çökelek 10 damla saf su ile
yıkanır ve yıkama suyu da atılır. Bu arada çökeleğin rengi ve görünüşü
not edilir.
Çökeleğe 8-10 damla 3M HCl katılır ve yaklaşık 5 dakika süreyle, su
banyosunda karıştırılarak ısıtılır. Çözünmeden kalan beyaz renkli
çökelek BaSO4(k)’ dır. Böylece sülfat anyonunun varlığı anlaşılmış olur.
Ba(Ac)2 ilavesinden sonra sarı renkli bir çökelek oluşmuşsa numunede
kromat anyonu var demektir. BaCrO4 çökeleği 3M HCl ilave edildiği
zaman turuncu renkli dikromat iyonu halinde çözünür.
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II. Grup Anyonlarının Sistematik Analizi
SO42-, CrO42-,
Çökme tamamlanana kadar
1 M Ba(Ac)2 ekle. Santrifüjle

Çökelek

Çözelti

BaSO4, BaCrO4

Çözelti atılır.

Çökeleği yıka ve yıkama suyunu at. 5
damla 3 M HCl ekle karıştır ve santrifüjle.
Çökelek

Çözelti

BaSO4

CrO42-

10 damla 3 M HCl ekle
Beyaz çökelek
BaSO4

10 damla 2,5 M NaCH3COO ekle
Sarı çökelek
BaCrO42-

Şekil 8. II. Grup Anyonların Sistematik Analiz Şeması
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8.3 III. GRUP ANYONLAR
Fe(CN)63-, Fe(CN)64-, S2- üçüncü grup anyonlarıdır. Bu anyonlar nötral
veya bazik ortamda kadmiyum tuzları şeklinde çöktürülerek diğer grup
anyonlarından ayrılır.
Bu grupta sülfür ve ferrisiyanür iyonları birarada bulunamazlar.
III. GRUP ANYONLARIN ÖN DENEMELERİ

SÜLFÜR İYONU (S2-)
Sülfür anyonunun ön denemelerinde Na2S (sodyum sülfür) çözeltisi
kullanılacaktır.
1. Kurşun asetat kağıdı deneyi
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfür çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla damıtık su ve 1-2 damla 3 M HCl
eklenir. Kurşun asetatla ıslatılmış süzgeç kağıdı tüpün ağzına tutulur.
Kağıtta kahverengi ve siyah renkte kurşun sülfür gözlenir.
Pb(Ac)2 + H2S ⟶ PbS + 2Ac
2. AgNO3

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfür çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 0,1 M AgNO3 çözeltisi eklenir.
Siyah renkli gümüş sülfür çökeleği gözlenir.
S2- + 2Ag+ ⟶ Ag2S
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3.Cd(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla sodyum sülfür çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 1 M Cd(Ac)2 çözeltisi eklenir.
Açık sarı renkte kadmiyum sülfür çökeleği gözlenir. Bu çökeleğe Cu2+
çözeltisi eklenir ve siyah renkli bakır sülfür çökeleği gözlenir.
S2- + Cd2+ ⟶ CdS

CdS + Cu2+ ⟶ CuS + Cd2+

FERROSİYANÜR İYONU (Fe(CN)64-)

Ferrosiyanür anyonunun ön denemelerinde K4[Fe(CN)6] (Potasyum
ferrosiyanür) kullanılacaktır.
1.Turnbull Mavisi
Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine sey. HCl ve 2-3 damla FeSO4
damlatılır. Başlangıçta beyaz bir çökelek ve sonradan demirin
yükseltgenmesiyle mavi renk gözlenir. Bu renge Turnbull mavisi denir.
4K2Fe[Fe(CN)6] + O2 + 4H+ ⟶ 4KFe[Fe(CN)6] + 4K+ + 2H2O
2. CuSO4

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M CuSO4 çözeltisi
eklenir. Kırmızı-kahverengi bakır ferrosiyanür çökeleği gözlenir.
Çökeleğe eklenen der. NH3 ile mavi renkli çözelti gözlenir.
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Cu2+ + Fe(CN)64- ⟶ Cu[CuFe(CN)6]

Cu[CuFe(CN)6] + NH3 ⟶ Cu2+ + [Cu(NH3)4]2+ + Fe(CN)64-

3.Cd(Ac)2

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 0,1 M Cd(Ac)2 çözeltisi
eklenir. Beyaz renkli kadmiyum ferrrosiyanür çökeleği gözlenir.
Çökelek amonyak ile çözünür.
2Cd2+ + Fe(CN)64- ⟶ Cd[CdFe(CN)6]

Cd[CdFe(CN)6] + NH3 ⟶ Cd2+ + [CdFe(CN)6]2-

4. FeCl3

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrosiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 0,1 M FeCl3 çözeltisi
eklenir. Mavi renkli çözeltiye Prusya mavisi denir.
Fe(CN)64- + FeCl3 ⟶ Fe[Fe(CN)6]- + 3Cl-

FERRİSİYANÜR İYONU (Fe(CN)63-

Ferrisiyanür anyonunun ön denemelerinde K3[Fe(CN)6] (Potasyum
ferrisiyanür) kullanılacaktır.
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1.FeCl3 (Berlin Mavisi)
Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M FeCl3 çözeltisi
eklenir. Mavi renkli çözeltiye berlin mavisi denir.
Fe(CN)63- + FeCl3 ⟶ Fe[Fe(CN)6] + 3Cl2.FeSO4

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M FeSO4 çözeltisi
eklenir. Mavi renkli çözeltiye Prusya mavisi denir.
Fe(CN)63- + FeSO4 ⟶ Fe[Fe(CN)6]- + SO423. AgNO3

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 0,1 M AgNO3 çözeltisi
eklenir. Turuncu-kahverengi gümüş ferrisiyanür çökeleği gözlenir.
Fe(CN)63- + 3Ag+ ⟶ Ag3[Fe(CN)6]
4.CuSO4

Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M CuSO4 çözeltisi
eklenir. Kirli yeşil renkli çökelek gözlenir.
3Cu2+ + Fe(CN)63- ⟶ Cu[CuFe(CN)6]2
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5.Cd(Ac)2
Deney tüpüne 1-2 damla potasyum ferrisiyanür çözeltisi eklenir ve saf
su ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 2-3 damla 0,1 M Cd(Ac)2 çözeltisi
eklenir. Açık sarı renkli çökelek oluşumu gözlenir.
Cd2+ + Fe(CN)63- ⟶ Cd3[Fe(CN)6]
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8.4 IV. GRUP ANYONLAR
S2O32-, SCN-, I-, Br-, Cl- dördüncü grup anyonlarıdır bazı kaynaklarda
gümüş grubu anyonları olarak da adlandırılırlar. Bu grup anyonları
asidik ortamda gümüş nitratla suda çözünmeyen bileşikler oluştururlar.
Bu yüzden çöktürücü olarak gümüş nitrat veya gümüş asetat
kullanılabilir.
Pek çok anyon, Ag(I) katyonuyla suda çözünmeyen bileşikler oluşturur.
Bu bileşiklerden sadece AgCl, AgBr, AgI, AgSCN, Ag2S2O3 hafif
asidik çözeltide çöktürülürler. Anyon numunesi, öncelikle HNO 3 ile
asitlendirilip ısıtılır ve sülfür iyonu ortamdan uzaklaştırılır. Bu
işlemden sonra numuneye gümüş nitrat veya gümüş asetat eklenerek
IV. Grup anyonları suda çözünmeyen bileşikleri halinde çöktürülür.
Ag + + I − ⟶ AgI (k)

Ag + + SCN − ⟶ AgSCN (k)
Ag + + Br − ⟶ AgBr (k)
Ag + + Cl− ⟶ AgCl (k)

2Ag + + S2 O2−
3 ⟶ Ag 2 S2 O3 (k)
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IV. GRUP ANYONLARIN ÖN DENEMELERİ
TİYOSÜLFAT İYONU (S2O32-)
Tiyosülfat iyonu için ön denemelerde Na2S2O3 kullanılabilir.
1. Seyreltik HCl
1-2 damla Na2S2O3 çözeltisine 4-5 damla 3 M HCl eklenir ve
karıştırılır. Çözelti sülfüröz asit ve kükürt oluşumu ile bulanıklaşır.
Na2S2O3 + 2HCl ⟶ H2O + SO2 + 2NaCl + S

Bu çökelekli tüpün ağzına 1-2 damla 3 M HCl ve 1-2 damla 0,1 M
K2Cr2O7 çözeltisi damlatılmış süzgeç kağıdı tutulup tüp ısıtılır.
K2Cr2O7 + HCl + SO2 ⟶ CrCl3 +KCl + H2SO4 + H2O

2.AgAc

1-2 damla Na2S2O3 çözeltisine 4-5 damla 0,1 M AgAc çözeltisi eklenir
ve beklenir. Başta ditiyosülfato gümüş(I) kompleksi oluşur. Bu
komplekse gümüş eklenirse beyaz renkli gümüş tiyosülfat çöker. Bu
çökelek bekletilince siyah renkli gümüş sülfür oluşur.
2S2O32- + Ag+ ⟶ [Ag(S2O3)2]3-

[Ag(S2O3)2]3-+ Ag+ ⟶ Ag2S2O3 + S2O32∆

Ag2S2O3 + H2O → Ag2S + 2H+ + SO42-
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3. FeCl3
1-2 damla Na2S2O3 çözeltisine damla damla 0,1 M FeCl 3 çözeltisi
eklenir. Başlangıçta ditiyosülfato demir(III) kompleksinin oluşumuyla
çözelti koyu mor bir renk alır.
2S2O32- + Fe3+ ⟶ [Fe(S2O3)2]-

KLORÜR İYONU(Cl-)

Klorür iyonu için ön denemelerde NaCl kullanılabilir.
1. Derişik H2SO4
1-2 damla NaCl çözeltisine 1-2 damla derişik H2SO4 çözeltisi eklenir
ve çıkan gazın batıcı etkisi duyulmaya çalışılır. Çıkan gaza NH3
çözeltisine daldırılmış bir baget tutulur. Baget üzerinde beyaz renkli
NH4Cl gözlenir.
Cl- + H2SO4 ⟶ HCl + HSO4HCl + NH3 ⟶ NH4Cl
2. AgAc

3-4 damla NaCl çözeltisine 4-5 damla 0,1 M AgAc çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli gümüş klorür çökeleği gözlenir. Bu çökelek NH3 ile
çözünür.
Cl- + Ag+ ⟶ AgCl

Cl- + AgCl ⟶ AgCl2-
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AgCl + 2NH3 ⟶ [Ag(NH3)2]+ + Cl-

TİYOSİYANAT İYONU (SCN-)

Tiyosiyanat iyonu için ön denemelerde KSCN çözeltisi kullanılabilir.
1. Derişik H2SO4
1-2 damla KSCN çözeltisine 1-2 damla 7 M H2SO4 çözeltisi ilave edilir.
Sarı renkli çözelti gözlenir.
SCN- + SO42- + 3H+ + H2O ⟶ COS + NH4HSO4
2. AgAc

1-2 damla 0,1 M AgAc çözeltisine 1-2 damla SCN- çözeltisi eklenir.
Beyaz renkli gümüş tiyosiyanat çöker.
SCN- + Ag+ ⟶ AgSCN

3. FeCl3

1-2 damla KSCN çözeltisine 1 damla 3 M HCl ve 1 damla 0,1 M FeCl 3
çözeltisi ilave edilir. Koyu kırmızı çözelti gözlenir.
Fe3+ + SCN- ⟶ Fe(SCN)2+ (kan kırmızısı)

4.CuSO4

1-2 damla 0,1 M CuSO4 çözeltisine 1-2 damla KSCN çözeltisi eklenir.
Önce yeşil daha sonra siyah renkli bakır tiyosiyanatın çöktüğü gözlenir.
2SCN- + Cu2+ ⟶ Cu(SCN)2
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BROMÜR İYONU (Br-)
Bromür iyonu için ön denemelerde KBr kullanılabilir.
1.AgAc
1-2 damla KBr çözeltisine 2-3 damla 0,1 M AgAc çözeltisi eklenir.
Soluk sarı renkte gümüş bromür çöker.
Br- + Ag+ ⟶ AgBr
2. NaClO

2 damla Br- çözeltisine 2-3 damla NaClO eklenir. Üzerine 2-3 damla
der. HCl eklenir ve karıştırılır. Sarı- kavuniçi renkli Br2 oluşur. Bu
çözeltiye 8-10 damla kloroform eklenir ve çalkalanır. Faz ayrımı oluşur
ve organik fazda kahverengi kırmızı renk oluşur.
ClO- + 2Br- + 2H+ ⟶ H2O + Br2 + ClİYODÜR İYONU (I-)
İyodür iyonu için ön denemelerde KI kullanılabilir.
1.AgAc
1-2 damla KI çözeltisine 2-3 damla 0,1 M AgAc çözeltisi eklenir. Sarı
renkli gümüş iyodür çöker. Bu çökelek amonyakta çözünmez.
I- + Ag+ ⟶ AgI
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2. NaNO2
1-2 damla KI çözeltisine 1-2 damla 0,1 M HAc ve 1-2 damla 0,1 M
NaNO2 çözeltisi eklenir. Kahverengi iyot çözeltisi oluşur.
2I- + 2NO2- + 4H+ ⟶ I2 + 2NO + 2H2O
3.CuSO4

3-4 damla KI çözeltisine 1 damla HAc ve 1-2 damla 0,1 M CuSO4
çözeltisi eklenir. Kahverengi iyot çözeltisi oluşur.
4I- + Cu2+ ⟶ CuI + I2
4. NaClO

2 damla I- çözeltisine 2-3 damla NaClO eklenir. Üzerine 2-3 damla der.
HCl eklenir ve karıştırılır. Kırmızı- kahverenkli çözelti oluşur. Bu
çözelti iyot açığa çıktığı için bu rengi alır. Bu çözeltiye 8-10 damla
kloroform eklenir ve çalkalanır. Faz ayrımı oluşur ve organik fazda
menekşe renk oluşur.
2I- + ClO- + 2H+ ⟶ H2O + I2 + Cl-

I2 + 5ClO- + H2O ⟶ 5Cl- + 2IO3- + 2H+
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IV. Grup Anyonlarının Sistematik Analizi
S2O32-, SCN-, I-, Br-, Cl-

Numuneden alınan bir miktar örnekte 5 damla doymuş AgAc ekle ve 3 M HNO3 ile asitlendir.
Çökelek sırasıyla beyaz, sarı, kavuniçi, kahverengi ve siyah renk alırsa S2O32- vardır
Çökmenin tamamlanması için AgAc çözeltisi ekle
ve çökme kontrolü yap.

Çözelti

Çökelek

Çözelti atılır.

Ag2S, AgCl, AgBr, AgI, AgSCN
Çökeleği HNO3’lü su ile yıka.
Yıkama suyu 3 M HCl ile çökelek
vermesiye kadar devam et.
Ortamdaki HNO3 uzaklaştırmak
için su ile yıka. Yıkama suyunu at.
10 damla amonyaklı AgNO3 ekle.
Karıştır ve santrifüjle.

Çözelti

Çökelek

Cl-

Ag2S, AgSCN, AgI, AgBr
Asidik olana kadar
HNO3 ekle.

Beyaz çökelek
Cl-

3 M HCl ile çöz.
1 damla 1 M
FeCl3 ekle.

Kırmızı renk
SCN-

3 M HCl ile asidik yap. Spatül
ucu çinko tozu ekle. 5 dk
karıştır ve santrifüjle.Çökeleği
at. Çözeltiye 1-2 damla NaClO
ekle ve kloroform ekle. Hızlıca
Irenk
Eflatun
çalkala.
gösterir. 1-2 damla daha
kloroform ekle mor rengi
gider. Sarı renk oluşursa Brvardır.
Eflatun renk ISarı renk Br-

Şekil 10. IV. Grup Anyonların Sistematik Analiz Şeması
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8.5 V. GRUP ANYONLAR
ClO3-, BO2-, NO2-, NO3- beşinci grup anyonlarıdır. Bu grup anyonları
diğer grup çöktürücüleriyle çökmezler.
V. GRUP ANYONLARIN ÖN DENEMELERİ
KLORAT İYONU (ClO3-)
Klorat anyonunun ön denemelerinde KClO3 (Potasyum klorat) çözeltisi
kullanılacaktır.
1.NaNO2
Deney tüpüne 3-4 damla potasyum klorat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 4-5 damla 0,1 M HNO3 ve 1-2 damla 0,1
M AgNO3 çözeltisi eklenir. Üzerine 1-2 küçük kristal NaNO2 koyulur
ve beyaz bir çökelek gözlenir.
ClO3- + 3HNO2 + 3H2O ⟶ Cl- + 3H3O+ + 3NO3Cl- + Ag+ ⟶ AgCl

2.KI

Deney tüpüne 3-4 damla potasyum klorat çözeltisi eklenir ve saf su ile
1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 4-5 damla 0,1 M KI ve HCl eklenir ve I2
gözlenir
ClO3- + 6I- + 6H+ ⟶ CI- + 3I2 + 3H2O
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BORAT İYONU (BO2-)

Borat anyonunun ön denemelerinde Na2B4O7 (Sodyum tetraborat)
kullanılacaktır.
1.Asitle
Deney tüpüne 3-4 damla sodyum tetraborat çözeltisi eklenir ve saf su
ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla derişik HCl eklenir. Borik
asitli beyaz çökelek oluşumu gözlenir.
Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O ⟶ 4H3BO3 + 2NaCl
2. H2SO4 + Alkol

Deney tüpüne 3-4 damla sodyum tetraborat çözeltisi eklenir ve saf su
ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1 mL derişik H2SO4 ve 2-3 mL metil
alkol eklenip dikkatlice hafif alevde ısıtılır. Tüpün ağzı 1-2 sn aleve
tutulur. Tüpün ağzından çıkan yeşil renkli alev gözlenir (metil borat).
H3BO3 + 3CH3OH ⟶ B(OCH3)3 + 3H2O
3.AgNO3

Deney tüpüne 3-4 damla sodyum tetraborat çözeltisi eklenir ve saf su
ile 1 mL’ye seyreltilir. Üzerine 1-2 damla 0,1 M AgNO3 çözeltisi
eklenir. Bu çözelti ısıtılır ve kahverengi çökelek gözlenir.
Na2B4O7 + 2AgNO3+ 3H2O ⟶ 2AgBO2 + 2H3BO3 + 2NaNO3
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∆

2AgBO2 + 3H2 O → Ag 2 O + H3 BO3

NİTRİT İYONU (NO2-)

Nitrit anyonunun

ön denemelerinde NaNO2

(Sodyum

nitrit)

kullanılacaktır.
1. Asitle
Deney tüpüne 3-4 damla sodyum nitrit çözeltisi eklenir ve soğutulur.
Üzerine dikkatlice birkaç damla 3M H2SO4 veya 6M HCl ilave edilir.
Geçici olarak mavi bir renk meydana geldiği izlenir. Bu renk serbest
haldeki HNO2’in veya anhidritinin (N2O3) varlığından ileri gelir.
Çökelek bekletilirse bozulur ve zehirli gazlar açığa çıkar.
NO2- + H+ ⟶ HNO2

2HNO2 ⟶ H2O + N2O3

3HNO2 ⟶ HNO3 + H2O + 2NO
2NO + O2 ⟶ 2NO2
2.FeSO4

Deney tüpüne 2-3 damla 0,1 M FeSO4 ve 2 damla 1,5 M H2SO4 veya
3M HAc eklenir. Bu karışıma damlalıkla dikkatlice 1-2 damla sodyum
nitrit çözeltisi eklenir. İki çözeltinin birleştiği yerde [FeNO]SO4
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oluşumuyla kahverengi bir halka meydana geldiği gözlenir. Sodyum
nitrit ilavesi dikkatlice yapılmazsa kahverengi çözelti oluşur.
NaNO2 + HAc ⟶ HNO2 + NaAc

3HNO2 ⟶ H2O + HNO3 + 2NO
FeSO4 + NO ⟶ [FeNO]SO4
3.KI

Deney tüpüne 2 damla KI, 2 damla 3 M H2SO4 ve 5-6 damla kloroform
eklenir. Üzerine 2 damla sodyum nitrit eklenir ve tüp çalkalanır.
Kloroform fazının, açığa çıkan iyodun organik fazda dağılması
sonucunda viyole bir renk aldığı gözlenir.
2HNO2 + 2I- + 2H+ ⟶ 2NO + I2 + 2H2O

4. CO(NH2)2 (üre)

Deney tüpüne 1-2 damla sodyum nitrit çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine spatülün ucu ile katı CO(NH 2)2 ilave edilir
ve iyice çalkalanır. Çözelti 3M HCl ile asitlendirildiği zaman N2 ve CO2
gaz çıkışı gözlenir.
NO2- + HCl ⟶ Cl- + HNO2

CO(NH2)2 + 4HNO2 ⟶ 4N2 + 2CO2 + 6H2O
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5. KMnO4
Deney tüpüne 1-2 damla 0,1 M KMnO4 ve 2-3 damla 3 M H2SO4
eklenir. Bu karışıma damla damla sodyum nitrit çözeltisi eklenir.
Rengin kaybolduğu gözlenir.
2MnO4- + 6H+ + 5NO2- ⟶ 2Mn2+ + 5NO3- + 3H2O
NİTRAT İYONU (NO3-)

Nitrat anyonunun ön denemelerinde NaNO3 (Sodyum nitrat)
kullanılacaktır.
1. H2SO4
Deney tüpüne spatülün ucu ile katı NaNO3 üzerine 4-5 damla derişik
H2SO4 eklenip ısıtılır. Kahverengi dumanların (NO2) çıktığı gözlenir.
NaNO3 + H2SO4 ⟶ NaHSO4 + HNO3
∆

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O
2. FeSO4

Deney tüpüne 3-4 damla sodyum nitrat çözeltisi eklenir ve saf su ile 1
mL’ye seyreltilir. Üzerine 5-6 damla FeSO4 eklenir. Çeperden
sızdırarak yavaşça der. H2SO4 eklenir. Çok hafifçe çalkalanır. Faz
ayrımının olduğu yerde kahverengi bir halka gözlenir.
4Fe2+ + NO3- + 4H+ ⟶ 3Fe3+ +FeNO2+ +2H2O
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Nitrit anyonu da aynı reaksiyonu verir ve nitratın tanınmasını
güçleştirir. Bu girişim, sülfamik asitle nitrit anyonunun indirgenmesi ile
giderilir. Ancak indirgenme reaksiyonu sıcakta yapılmalı ve sülfamik
asit derişimi %73 den fazla olmalıdır. Aksi taktirde indirgenme
reaksiyonu gerçekleşmez.
2−
+
NO−
2 + HNH2 SO3 ⟶ N2(g) + SO4 + H + H2 O

3.α-Naftilamin

Sodyum nitrat çözeltisinden 1-2 damla saat camına alınır. Üzerine 2
damla H2SO4 ve 1 damla α-Naftilamin eklenir. Bir müddet sonra αNaftilamin damlasının çevresinde pembe renkli bir halkanın oluştuğu
gözlenir.
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9. KATI NUMUNELERİN ANALİZİ
Katı bir numunenin analizinde uygun bir çözücünün bulunması ve
analiz için numunenin çözelti haline getirilmesi karşılaşılan en büyük
problemlerden biridir. Bu aşamada analizi yapacak kişinin, analiz
işlemlerinin ayrıntılarını çok iyi bilmesi, analizin ileriki basamaklarında
bozucu etki yapacak reaktifleri ortama ilave etmemesi ya da gerekli
tedbirleri alması gerekir. Bu kitabın kapsamında bozucu etki yapan
türlerin ortamdan uzaklaştırılması konusu yer almamaktadır. Sırasıyla
alaşımların ve iyonik bileşiklerin analizlerinden bahsedilecektir.
9.1 ALAŞIMLARIN NİTEL ANALİZİ
Alaşım metallerin bir karışımı olup çeşitli alaşım tipleri vardır.
Bunlardan birisi heterojen alaşımlardır. Heterojen alaşımlarda metal
bileşenlerin kristalleri mikroskopla veya çıplak gözle görülebilir. Bir
diğer alaşım tipinde ise iki veya üç metal arasında katı bir çözelti oluşur.
Üçüncü tip alaşımlarda ise metaller arasında metal-metal bağı oluşur ve
oluşan alaşım bazen kendisini oluşturan metallerin özelliklerini
gösterebildiği gibi bazen de çok farklı özellikler kazanabilir. Örneğin
magnezyum ve alüminyum metallerinin her ikisi de yumuşak ve kolay
şekil verilebilen metaller oldukları halde Al-Mg alaşımı oldukça serttir.
Bununla beraber bütün alaşımların erime noktası kendilerini oluşturan
metallerin erime noktalarından düşüktür ve bu özellik lehimlerin
temelini oluşturur.
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Demir içeren alaşımlar demirli alaşımlar, civa içeren alaşımlara da
amalgamlar denir. Amalgamlarda civa oranı yüksekse alaşım genellikle
sıvıdır. Metal olmayan C, Si ve P gibi ametaller genellikle demir
alaşımlarında bulunur.
Nitel analiz şemasında incelediğimiz metallerin hepsi, alaşım
oluşturmakta kullanılabilirler. Ancak, alkali metallerden sodyum ve
potasyum ile toprak alkali metallerden kalsiyum, stronsiyum ve baryum
sahip oldukları yüksek aktiviteleri nedeniyle genellikle yaygın olarak
kullanılan alaşımlarda bulunmazlar. Bir alaşımın nitel analizinde
karşılaşılan en büyük güçlük, metalleri mümkün olduğunca çözebilen
uygun bir çözücü bulabilmektir.
9.1.2 ALAŞIMLARI ÇÖZMEKTE KULLANILAN ASİTLER
VE ÖZELLİKLERİ
HİDROKLORİK ASİT
Su ortamında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit hem alaşımlar için
hem de pek çok iyonik tür için sakıncası olan bir asittir. Bunun
nedenlerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;
-

Hidroklorik asit yükseltgen olmayan bir asittir ve bu nedenle
gümüş, civa, arsenik, bizmut, antimon gibi pozitif elektrot
potansiyeline sahip metalleri çözemez.

-

Hem kalay hem de civa hidroklorik asitle sıcakta uçucu klorür
bileşiklerine dönüşerek ortamdan uzaklaşırlar (SnCl 2 ve HgCl2).
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-

Arsenik ve antimon bulunan numunelerde uçucu arsin (AsH3(g) )
ve stibin (SbH3(g) ) gazı oluşur ve bu iyonlar ortamdan
uzaklaştıkları için nitel analizde aranmazlar.

SÜLFÜRİK ASİT
Sıcak ve derişik çözeltisinde yükseltgen özelliğe sahip kuvvetli bir
asittir. Bu nedenle bu şartlar altında kullanmak tehlikelidir. Ayrıca
çözücü olarak kullanıldığı zaman kurşun ve gümüşün suda çözünmeyen
PbSO4 ve Ag2SO4 bileşiklerini oluşturur.
NİTRİK ASİT
Yükseltgen bir asittir. Gümüşü kolaylıkla çözer. Ayrıca bakır, civa,
kadmiyum, mangan, nikel, kobalt, çinko ve magnezyum HNO 3 ile
muamele edilince +2 yüklü katyonlar vererek çözünürler. Nitrik asit
ortamında Hg(I) iyonu Hg(II) iyonuna dönüşür. Bizmut ve demir
iyonları +3 yüklü katyonlar oluşturur.
+
+
3Ag (k) + NO−
3 + 4H → 3Ag + 𝑁𝑂(𝑔) + 2H2 O

+
2+
3Cu (k) + 2NO−
+ 2𝑁𝑂(𝑔) + 4H2 O
3 + 8H → 3Cu

+
3+
Bi (k) + NO−
+ 𝑁𝑂(𝑔) + 2H2 O
3 + 4H → Bi

Bir alaşımı çözmek için derişik nitrik asitten (16M) önce seyreltik (6M)
nitrik asit kullanılır. Bunun da temelde iki nedeni vardır. Birincisi, nitrat
molekülleri reaksiyona girmemiş metallerin yüzeylerini kaplayarak
HNO3 ile reaksiyona girmesini yavaşlatır. İkincisi ise demir, kobalt ve
nikel

gibi

metallerin derişik nitrik asit

ile etkileştiklerinde
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pasifleşmeleridir. Pasifleşme, metal yüzeyinde oluşan ve metalin
reaksiyona girmesini engelleyen bir oksit tabakasının oluşması olarak
düşünülmektedir. Pasifleşen metal, yükseltgen asitle ilk anda etkileşir
ancak daha sonra söz konusu asitle reaksiyon vermeye karşı direnç
gösterir. Ancak aynı metal aynı asitin seyreltik çözeltisi ile reaksiyona
girer.
Alüminyum ve krom metalleri aktif olmayan oksit tabakası ile
kaplandıkları için, seyreltik nitrik asitte bile çözünmezler. Ancak
alüminyum, diğer metallerle oluşturduğu alaşımlarda genellikle
reaksiyona girerek çözünürken, krom alaşımlarda bile reaksiyona
girmez.
Arsenik, kalay ve antimon nitrik asitle muamele edildiklerinde
oksitlerine dönüşürler ve bu oksitlerden sadece arsenik oksit nitrik
asitte çözünür.
3−
+
As (k) + 5NO−
3 + 2H → AsO4 + 5𝑁𝑂(𝑔) + H2 O

+
3Sn (k) + 4NO−
3 + 4H → 3SnO2 (k) + 4NO(g) + 2H2 O

+
Sb (k) + 10NO−
3 + 10H → Sb2 O5 (k) + 10NO2(𝑔) + 5H2 O

KRAL SUYU

Kral suyu 3 kısım derişik hidroklorik asit ile 1 kısım derişik nitrik asit
karışımıdır ve altını çözebilme özelliğinden dolayı bu şekilde
isimlendirilmiştir. Metallerle etkileştiği zaman oluşan negatif yüklü
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kloro kompleksleri ortamdaki serbest metal derişimini azalttığı ve nitrik
asitin yükseltgen gücünü artırdığı için alaşımların çözünmesinde
oldukça etkindir. Altının da kral suyunda çözünmesi buna örnek
verilebilir.
−
−
+
Au (k) + 3NO−
3 + 4Cl + 6H → AuCl4 + 3NO2(𝑔) + 3H2 O

Benzer şekilde hidroklorik asitte çözünmeyen kurşun, civa, gümüş,
bizmut, bakır, arsenik ve antimon bileşikleri ortama kral suyu
oluşturacak miktarda nitrik asit eklenmesi durumunda bu metallerin
hepsi çözünür. Kurşun ve gümüş klorürleri halinde çökerler.
−
+
3Pb (k) + 2NO−
3 + 6Cl + 8H → 3PbCl2 (k) + 2NO(g) + 4H2 O
−
+
3Ag (k) + NO−
3 + 3Cl + 4H → 3AgCl (k) + NO(g) + 2H2 O

+
3−
Sb (k) + 6Cl− + NO−
+ NO(g) + 2H2 O
3 + 4H → [SbCl3 ]

+
2−
3Sn2+ + 18Cl− + NO−
+ 2NO(g) + 4H2 O
3 + 8H → 3[SnCl6 ]

+
3+
3Fe2+ + NO−
+ NO(g) + 2H2 O
3 + 4H → 3Fe

Bir alaşımı çözmek için derişik nitrik asit kullanılırsa, nitrik asitin
fazlasının buharlaştırılarak uzaklaştırılması gerekir. Çünkü ortamda
yükseltgen asitin bulunması, tanınmaları yükseltgenme / indirgenme
reaksiyonlarına dayanan katyonların belirlenmesinde bozucu etki
yapar.
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Nitrik asitin sıcakta parçalanma reaksiyonu aşağıda verildiği gibidir.
∆

4HNO3 → 4NO2(g) + 2H2 O + O2(g)

Kral suyu ise sıcakta elementel klor, azot(II)oksit ve suya parçalanır.
∆

−
+
2NO−
3 +6Cl + 8H → 3Cl2 (g) + 2NO(g) + 4H2 O

9.2 İNORGANİK BİLEŞİKLERİ ÇÖZME İŞLEMLERİ

Katı bir numunenin analizine başlarken, katıyı çözecek ve analizin ileri
basamaklarında sorun yaratmayacak bir çözücünün kullanılması tercih
edilir. Bu nedenle çözme işlemine ilk olarak saf su ile başlanır.
Numunenin sudaki çözünürlük davranışı numunenin içerdiği anyon ve
katyonlar hakkında analizi yapan kişiye önemli ipuçları verir.
Suda çözünmeyen pek çok bileşik yükseltgen olmayan hidroklorik
asitin seyreltik çözeltisinde (6M) çözünür. Bu bileşiklerin çoğunun
anyonu zayıf bir asitin anyonudur.
Örnek;
CaC2 O4(k) +H3O+ ↔ Ca2+ + HC2 O4 − + H2 O
Ba(BO2 )2(k) + 2H3O+ ↔ Ba2+ + 2H3 BO3

FeS (g) + 2H3 O+ → Fe2+ + H2 S(g) + 2H2 O

SrS2 O3(k) + 2H3 O+ → Sr 2+ + SO2(g)+ 3H2 O
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Seyreltik hidroklorik asitte çözünmeyen bir bileşik genellikle
çözünmeyen klorürlerine dönüşür. AgNO2 ve PbCO3’ı buna örnek
verebiliriz.
3AgNO2(k) + 2H3O+ +3Cl− → 3AgCl(𝑘) + 2NO(𝑔) + NO3− + 3H2 O
3PbCO3(k) + 2H3O+ +2Cl− → PbCl2 (𝑘) + CO2 (𝑔) + 3H2 O

Derişik ve yükseltgen olmayan bir asit çözeltisi (12M) zengin bir proton
kaynağı olarak çözünürlükte etkili olur.
HgSO4(k) +H3O+ ↔ Hg 2+ + HSO−
4 + H2 O

Nitrik asit özellikle sıcakta pek çok maddeyi yükseltgeyerek çözer.
Buna CoS ve Hg 2 I2 ′yi örnek olarak verebiliriz.

3CoS(k) + 2NO3− + 8H + → 3Co2+ + 3S(k) + 2NO(g) + 4H2 O

3Hg 2 I2 (k) + 4NO3− + 16H + → 6Hg 2+ + 3I2(k) + 4NO(g) + 8H2 O

Derişik nitrik asit (16M), bazı katyonlarla çözünmeyen sülfatların
oluşmasına neden olduğu için, sülfürleri, sülfitleri ve tiyosiyanatları
çözmek için nitrik asit kullanılmaz 6M derişimde seyreltik nitrik asit
tercih edilir.
+
3PbS(k) + 8NO−
3 + 8H → PbSO4(k) + 8NO2 (g) + 4H2 O

Ancak HgS bileşiği sadece nitrik asitte veya hidroklorik asitte
çözünmez. Kral suyunda çözülebilir.
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2−
2−
−
+
HgS(k) + 8NO−
3 + 4Cl + 8H → HgCl4 + SO4 + 8NO2(g) + 4H2 O

Özetleyecek olursak bir numunenin çözünürlüğü sırasıyla altı çözücü
kullanılarak soğukta ve su banyosunda ısıtarak kontrol edilir. Bunlar;
- Saf su
- 6M HCl
- Der. HCl
- 6M HNO3
- Der. HNO3
- Kral suyu (3:1 HCl/HNO3)
9.3

ASİTTE

ÇÖZÜNMEYEN

KATILARI

ÇÖZME

İŞLEMLERİ
Kurşun, baryum, stronsiyum ve kalsiyumun sülfatları, gümüş
halojenürler ile antimon(III), krom(III), alüminyum(III) ve kalay(IV)
oksit gibi amfoter özellik gösteren pek çok bileşik kuvvetli asitlerde
çözünmezler.
Bunlardan başka susuz Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3 ve Al2(SO4)3 bileşikleri de
asitlerde çözünmezler. Bu durumda katıları çözmek için numunenin
yapısına bağlı olarak aşağıda verilen işlemler uygulanır.
Sülfatlar, sodyum karbonat ile muamele edilerek katının yapısındaki
sülfat ile karbonatın yer değiştirmesi sağlanır.
2−
SrSO4(k) + CO2−
3 ↔ SrCO3(k) + SO4
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2−
Cr2 (SO4 )3(k) + 3CO2−
3 + 3H2 O → 2Cr(OH)3(k)+ 3CO2(g) + 3SO4

Oluşan karbonat ve hidroksit bileşikleri kuvvetli asitlerde çözünürler.
SrCO3(k) + 2H+ → Sr 2+ + CO2(g)+ H2 O
Cr(OH)3(k) + 3H + → Cr 3+ + H2 O

Gümüş halojenürler ile bazı amfoterik ve asidik oksitler karbonat iyonu
ile böyle bir yer değiştirme reaksiyonu vermezler.
Gümüş halojenürleri çözmek için numune metalik çinko ve sülfürik
asitle muamele edilir. Bu sırada asidik ortamda metalik çinko, çinko(II)
iyonuna yükseltgenirken açığa çıkan hidrojen gazı gümüş iyonunu
indirger ve halojen iyonları da çözeltiye geçerek çözünme olayı
gerçekleşir.
Zn(k)+ 2H+ → Zn2+ + H2(g)

2AgI(k) + H2(g) → 2Ag (k) + 2H+ + 2I−

Zn(k) + 2AgI(k) → Zn2+ + 2Ag (k) + 2I −

(Toplam reaksiyon)

Bütün bu çözme işlemlerinden sonra numunede hala çözünmeden kalan
kısım varsa, bunlar bazı amfoterik veya asidik oksitler (SnO2, Cr2O3,
Sb2O3, Al2O3) veya metallerin silikat tuzları olabilir. Bu bileşikler
sodyum karbonat eritişi yapılarak oksoanyonlara dönüştürülebilirler.
∆

Al2 O3(k)+Na2 CO3(k) → 2NaAlO2(k) + CO2(g)
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∆

SnO2(k) +Na2 CO3(k) → 2Na2 SnO3(k) + CO2(g)
∆

Sb2 O3(k)+ Na2 CO3(k) → 2Na3 SbO3(k) + CO2(g)
∆

SiO2(k)+Na2 CO3(k) → 2Na2 SiO3(k) + CO2(g)

Bu işlemler sonunda oluşan sodyum tuzlarının hepsi suda çözünür.
Ancak NaAlO2, Na2SnO3 ve Na2SiO3 hidroliz olabilir.
2NaAlO2(k) + H2 O → Al2 O3(k) + 2Na+ + 2OH−

2Na2 SnO3(k) + H2 O → SnO2(k) + 2Na+ + 2OH −
2Na2 SiO3(k) + H2 O → SiO2(k) + 2Na+ + 2OH −

Çöken Al2 𝑂3(𝑘) asitte çözünürken, 𝑆𝑛𝑂2(𝑘) bazik ortamda sülfür iyonu
ile reaksiyona girerek stannit (SnS32-) iyonunu oluşturarak çözünür.
SnO2(k) + 3S 2− + 2H2 O → SnS32−+ 4OH −

10. NİTEL ANALİZİN PLANLANMASI
Bileşimi bilinmeyen bir numunenin nitel analizini başarılı bir şekilde
yapabilmek için analizin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve ona göre
bir yol izlenmesi gerekir.
- Analiz işlemine numunenin dikkatli bir şekilde incelenmesi ile
başlanır ve numunenin rengi not edilir.
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- Numune katı ise hem analize başlayabilmek hem de numunenin
cinsi hakkında fikir sahibi olmak için çözünürlük davranışı
gözlenir.
- Bazı anyonlar bir kısım katyonların analizinde bozucu etki
yaptığı için, numunede anyonların nitel analizi öncelikle
yapılması tercih edilir.
- Numunedeki anyonların varlığı ya da yokluğu hakkında bilgi
sahibi olmak katyonların analizini kolaylaştıracaktır.
Nitel analiz için uygun çözücü kullanılarak çözünmüş ve analize hazır
hale getirilen bir katı numunede katyonların analizine başlanmadan
önce aşağıda verilen şemaya uygun olarak bazı ön denemeler yapılarak
numunede bulunmayan katyonlar tespit edilebilir.
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