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1. BOLtiM

1.LABORATUVAR EMNiYETi VE ORGANiK KiMYA LABORATUVARINDA
CALI~MA PRENSiPLERi

1.l.Laboratuvar Kazalan

Organik Kimya Laboratuvan, teorik dersin bir tamamlaYlClSl olup,
derslerde sozii edilen bile:;;enler ve reaksiyonlann sadece soyut birer
sembol olmadlglm ogretir. Laboratuvann en onemli amaCl, ogrencinin
organik bile:;;iklerle \;ah:;;masml saglamak ve deney teknigi kazandlrmakur.
Organik kimya laboratuvanndaki kazalan onlemek i\;in dikkat
edilmesi gereken en onemli husus goziin korunmasldlr. Vakum veya
basm\; ile \;ah:;;lrken koruyucu gozliik takIlmahdlr.
Metalik sodyum ve ozellikle potasyum bir \;ok aglr kazalara sebep
olmaktadlr. Bu nedenle bu metallerle \;ah:;;lrken gozliik takIlmasl :;;arttrr.
Potasyum daima i\;inde bulundugu inert SlVl altInda kesilip tartIlmahdlr.
Potasyum artIklan, tersiyer butil alkol ile hemen yok edilmelidir. Sodyum
klsa bir zaman i\;in a\;lkta brrakllabilir. Bu nedenle sodyumun inert bir
SlVl alunda kesilip tartIlmasl :;;art degildir. Sodyum artlklan etil alkol ile
yok edilmelidir. Metalik sodyum veya potasyum kullanIlan bir reaksiyon
i\;in lSI gerektigi zaman su banyosu kullamlmamahdlr. Potasyum
kullamlan bir reaksiyonda azot atmosferi altmda \;ah:;;mak gerekir.
Sodyum veya potasyum ile \;all:;;lrken kullanllan aletierin kuru olmasma
ve reaksiyon kan:;;lmma; hi\; bir :;;ekilde, su degmemesine dikkat
edilmelidir.
PatiaYlCl maddeler kullanIlmasl gereken reaksiyonlar ozel koruyucu
perdeler arkasmda yapllmahdlr. Bu tiir \;ah:;;malarda gozliik
kullamlmahdlr. Bilinmeyen maddelerin incelenmesine ba:;;lanmadan
once, maddenin \;ok\;a bir miktan bir spatill iizerinde alevle lSlulmall ve
boylece patlaYlCl olup olmadlgl tesbit edilmelidir. Bu deneme i\;erisinde
yamcl maddeler bulunmayan bir \;eker ocakta, koruyucu gozliik
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kullamlarak yapIlmahdrr. Aslmda laboratuvarda \;al1lilan herkesin her
zaman gozlUk takmasl en dogru bir harekettir.
Eter gibi U\;UCU bileliliklerle \;alililirken yakmda hi\; bir alev veya
akkorlalillllilil bir cismin bulunmamasma dikkat edilmelidir. Uzun zaman
saklanm11il eter i\;erisinde patlaYICl peroksitler bulunabilir. Bu nedenle
boyle bir eterin kullamlmasmdan once i\;erisinde peroksit bulunup
bulunmadlgmm belirlenmesi gerekir. Eter peroksitli ise peroksit demir (II)
siilfat ile yok edilmelidir. Ozellikle siyanh hidrojen, fosgen, diazometan,
dimetilsiilfat, aSitkloriirler, klor, brom, kiikiirtliihidrojen, azot oksit,
azot dioksit ve karbonmonoksit ile gayet iyi \;eken bir \;eker ocakta
\;ahlilmak Iilartbr. Gayet kuvvetli birer zehir olan bu bileliliklerden
diazometanm patlaYIcl oldugunu da habrdan \;lkarmamak gerekir.
Kaynama noktasma kadar lSlbllllilil slVllar i\;erisine hi\;bir zaman
kaynama talil1 veya \;opii ablmamalldlr.
Vakum destilasyonlarmda, lSlblmllil bir slVlya hicbir zaman, vakum
uygulanmamahdlr. Destilasyon sona erince, destilasyon balonu oda
slcakllgma kadar sogutulmadan balona hava gonderilmemelidir. Aksi
takdirde slCak kanlil1m hava ile Iiliddetle patlayabilir. Destilasyon
balonlanmn kuruluga kadar
lSlblmamalan da tavsiye edilir.
Derililik asitlerin seyreltilmesinde, \;oziicii aside eklenmemelidir. Asit
Coziiciiye azar azar kanlilbnlarak ve gerekirse sogutularak eklenmelidir.
Qatlak veya kmk araclar asIa kullanIlmamahdlr. sogubna, inert gaz
ge\;irme veya vakum iCin kullamlan lastik borular, aygltlara metal bir tel
par\;aSl ile iyice baglanmalldrr.
Qoziiciilerle yapllan bir reaksiyon siiresince laboratuvardan
\;lkarken biitiin alevlerin sondiiriilmesi ve laboratuvara tekrar girildigi
zaman hemen alev kullanllrhamasl gerekir. Qiinkii sogubna lastiklerinin
parcalanmasi veya suyun kesilmesi nedeni ile buharlalilan coziicii hava
ile patlaYICl bir kar11il1m olulilturabilir.
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Keskin ue;;lu cam malzemelerin ue;;lan, bir bek alevinde eritilip
kiitle~tirilmelidir.

Lastik hortumu bir cam boruya yada geri sogutucu ve destilasyon
kopriisiine takarken, kolay takilmasl ie;;in takIlan klsmm su He
nemlendirilmesi gerekir. Aym ~ekilde termometre, geri sogutucu,
destilasyon kopriisii, cam boru gibi cam aletleri adaptor olarak
kullanllan mantar tlpaya takarken mutlaka vazelin veya gliserin ile
nemlendirilmelidir.
Alman biitiin tedbirlere ragmen laboratuvar kazalannm onlenmesi
miimkiin olmayabilir. Dikkat, organik bir laboratvardaki kaza saYlsml
yok denecek kadar azaltabilir. Fakat hie;; bir zaman tamamml ortadan
kaldlramaz. Herhangi bir kaza anmda yapllacak ilk i~ kazaYl laboratuvar
sorumlulanna bildirmektir.
1.2. Cam Malzemelerin Temizlenip Kurutulmasl

Kimyasal reaksiyonlar sonucu kirlenen cam malzemenin hemen
temizlenip kurutulmasl gerekir. Bir kenara blrakllan kirli cam
malzemenin kirliliginin nedeni zamanla unutulabilir ve boylece
malzemenin temizlenmemesi bir problem 9lkarabilir. Cam malzeme
hafile;;e lslatlhp iizerine bir miktar deterjan (toz) dokiildiikten sonra, bir
flre;;a ile flre;;alamr. Kir e;;lktlktan sonra, malzeme once musluk suyu,
gerekirse damltIk su ile yllianlp kurumaya terkedilir. <;abuk kurutma
gerektiren durumlarda malzeme su ile ylliandlktan sonra SICak bir etiive
yerle~tirilir. Deterjan ile e;;lkmayan kirler uygun organik bir e;;oziiciiye
(aseton v.b.) batlrIlml~ bir ftre;;a ile flre;;alamr. Gerek deterjan ve gerekse
organik e;;oziicii ile e;;lkmayan kirler kromik-asit deri~ik siilfirik asit
e;;ozeltisi ile e;;lkanhr. Bu amae;;la hazlrlanacak kromik asit-deri~ik siilfirik
asit e;;ozeltisi; 5 cm3 suda e;;oziilmii~ 5 g sodyum dikromat'a kan~tInlarak,
damlalar halinde 100 cm 3 deri~ik siilfirik asit eklenmesi ile elde edilir.
Bu e;;ozelti ile temizlenecek cam malzemelerin, onceden oteki yontemlerle
miimkiin oldugu kadar temizlenmi~ olmasl gerekir.
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2. Organik Kbnya Laboratuvannda YapIlan Bazl Teknik ~lemler

2.1.

ISIOCl

Olarak Bek Alevi, Su Banyolan, Yag Banyolan

Karll;nmlan ISltmada en basit yol bunzen beki kullanmaktlr.
Organik maddelerin yamcl ozellikte olmalanndan dolaYI. alevle lSltma
tavsiye edilmez. Sadece sulu I;ozeltileri yada yanici ozelligi olmayan. veya
az yamci ozellikteki kaynama noktalan yiiksek l;ozelUler de
kullanllabilir. Bu gibi durumlarda bile. 0 I;evrede yanici I;oziicii ve yanici
I;oziicii ile I;alll~an kimselerin bulunmamasl gerekir.
Bunzen beki ile ISltma esnasmda herhangi bir I;oziicii alevlenmesi
halinde telalila diililmeden derhal bir yangm sondiiriiciiye miiracaat etmeli
veya ortam uygunsa alevin iizerine kafes tiirii bir Iiley gel;irerek yangm
ortammm havaslZ kalmasl saglanmahdlr.
Yamcl organik I;oziiciilerle I;alililirken hil; bir zaman I;lplak alev
kullamlmaz. Bu ilil il;in su banyolan ve yag banyolan tercih edilir. Su
banyolan ozellikle lOOoC nin altmdaki lSltmalarda ve I;oziicii
buharlaliltlrmalannda uygundur. lOOoC nin iizerindeki ISltmalar yag
banyolarmda yapIhr.
2.2. Gerl

So~tma

Altmda Isltma

Organik reaksiyonlar. inorganik reaksiyonlar gibi klsa siirede
tamamlanmaz. Organik kar11il1mlan. I;ogu kez uzun bir siire ISltmak
gerekir. Bu durumda. ISltllan balonun iistiine bir geri sogutucu
(yogunlaliltmc1j taklhr. ISltllan I;ozeltiden yiikselen I;oziicii buharlan
musluk suyu ile sogutulan geri sogutucunun soguk cidarlanna I;arparak
yogunlalillr ve tekrar balona geri doner. Boylece I;oziiciiniin balondan
uzaklalilmas1 izlenerek 0 I;oziiciiniin kaynama noktasl slcakhgmda
reaksiyon yapllmllil olur.
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1. Geri Sogutma Altmda ISltma

Balon ic;;inde kaynamakta olan c;;ozeltinin slc;;ramasma mani olmak
iC;;in balon ic;;ine kaynama ta~a konur. Ya da manyetik kanliltIncl
kullanlhr. Geri sogutucunun alt ve iist tarafmda bulunan ilgili yerlere su
hortumlan takllarak alttaki hortum su musluguna baglamr. Boylece
suyun geri sogutucuya alt taraftan girmesi saglanlr. Musluk ac;;Ilarak
hafif bir su akiml verilir.
ISltma alevle yaplhyorsa. balonun lSltIlmasl dogrudan yapllmaz.
Balonun altma bir amyanth tel yerleliltirilir. B6ylece slcakhgm bir
noktaya odaklanmasl onlenmilil olur. ISltma oyle ayarlanmahdlr ki.
balondan yiikselen c;;oziicii buharlan geri sogutucunun iic;;te bir
mesafesine varmadan yogunlalilabilsin. Bu ayar iC;;in. alilIn ya da yetersiz
lSltmadan kac;;mllmalldlr.
Eger madde az miktarda ve lSltma siiresi kIsa ise kaynatma ilillemi
~ekil 2'de goriildiigii gibi bir erlen ile yapllabilir. Boyle bir lSltmada
lSltma ilillemi hafif bir lSlyla yapilmali. kaynama balillaymca erlen yukan
kaldmlarak biraz beklenmelidir. Burada lSltma ilillemi Iiliddetli
olmayacagmdan c;;oziicii buharlan erlenin boyun c;;eperlerine c;;arparak
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$ekil 2. KIsa Bir Siire tc;in KiiC;iik Miktarlann ISlulmasl
Her tiirlii lSltmada oldugu gibi burada da lSltma
esnaslnda erlenin agzl aC;lk olmahdlr. Kapah bir sistemin
lSltIlmayacagml, bunun patlamayla sonuc;lanacagml akhmlzdan
c;Ikarmamahy!z.
yog;unla~nr.

2.3.

~oziiciiniin Buharla~tInlmasl

Reaksiyonlan genellikle bir c;oziicii ortammda yaparlZ. Reaksiyon
tamamlandlktan sonra da c;oziiciiniin uzakla:;,;tmlmasl gerekir. 'Bu
uzakla:;,;trrma i:;,;lemi c;oziiciiniin buharla:;,;tmlmasl :;,;eklinde olacaktrr. Bu
i:;,;lem, erlene alman maddenin lSlblmaslyla yapllabilir. Buharla:;,;brma
i:;,;lemi hic;bir zaman aC;lkta ve C;lplak alev de yapllmaz. Bir c;eker ocakta,
elektrikle lsman su banyolarmda ya da yag banyolannda yaplhr. Eter,
alkol, petrol eteri, aseton gibi dii:;,;iik kaynama noktall c;oziiciileri su
banyosunda uzakla:;,;urmak kolaydrr. Ancak yukanda da belirtildig;i gibi
bu i:;,;lem mutlaka c;eker ocakta yapllmah, c;oziicii buharlarl teneffUs
edilmemeli ve ate:;,;ten uzak durulmahdrr.
Qoziicii uc;urulmasl, buharla:;,;tmlmasl i:;,;leminde en uygun ve klsa
yol, vakum altmda dii:;,;iik basmr,;ta c;ah:;,;makbr. Bu olay, evaparatOr
denen cihazda yapllabildig;i gibi, $ekil 3'de goriilen diizenek yardlmlyla
da gerc;ekle:;,;tirilebilir. Burada vakum (emme), su muslug;una takIlan
tromp denen alet meydana getirir.
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$ekil 3. Diigiik Basmr,; Altmda Qoziicii Buharlagtmlmasl (vakumda)
Bu metodla, bir r,;ozeltideki r,;oziiciiyii kaynama noktasmm altmdaki
slcakhklarda uzaklagurabiliyoruz. Bu teknik sayesinde kaynama noktasl
yiiksek r,;Dziiciileri ya da organik maddeleri diigiik slcakhklarda
buharlagurmak, destillemek miimkiin olur. Aynca, yiiksek slcakhklarda
bozunma egilimi gosteren organik maddelerden r,;oziiciiniin
uzaklagunlmaSI da vakum alunda yaplhr.

°

UzaklaguracaglmlZ r,;oziicii miktarl fazla ise zaman destilasyon
metodunu uygulamahylZ. Fakat eter uzaklag1:lrmak ir,;in destilasyon
uygun degildir. Qiinkii eterin kaynama noktasl r,;ok diigiiktiir (35 0 C).
Qeker ocak ir,;erisinde elektirikle lsman bir su banyosunda eter kolayhkla
ur,;urulur.
2.4. Siizme

Siizme igleminin iki ana maksadl vardlr. Birincisi bir SIVl yada
r,;ozeltiden istenmeyen kau safslZhklan uzaklag1:lrmak; ikincisi ise, bir
r,;ozeltide r,;oken ya da kristallenen kau iiriinii SIVl klslmdan aymnakur.
iki tiir siizme vardrr; biri adi hunide siizme, di,i:l;eri buchner hunisinden
vakum (emme) uygulamasl ile siizme.
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2.4a. Adi Hunide Siizme

En I,;ok kullamlan siizme teknigi olup, huniye yerle§tirilen siizgel,;
kagldmm iizerine bo§alillan I,;ozelti, yerl,;ekiminin etkisi ile siiziilerek
alttaki toplama kabma iner. Kau klSlffi siizgel,; kagldmm iizerinde kallr.
Siizme i§leminde kullanllan hunilerin boyunlannm klsa ve geni§ oImasl
istenir. Bu tip hunilerde iistie biriken kail maddeler genelde huni
boynunun ilkanmasma sebep olmaz. Bu ilkanma problemine daha I,;ok
bir kail maddenin SICak l,;oziiCii ile I,;oziilmesi sonucu elde edilen SICak
doygun I,;ozeltilerin siiziilmeleri slrasmda rasilanlr.
Slcak I,;ozeliiyi siizerken, soguk huni cidarlanna, boynuna temas
eden I,;ozelti soguyarak a§lD doygun hale gelecek, neticede kristallenme ve
I,;okme vuku bulacakilr. Buda huni boynunun ilkanmasma neden
olacakur.
Siizme esnasmda huni siizgel,; kagldl ve toplama balonununda boyle
bir I,;okme ve kristallenme problemine mani olmak il,;in bazl tedbirler
dii§iiniilebilir. Bunlardan birisi, I,;ozelti siiziiliirken siiziilen klSlffi alttan
ISlularak yiikselen SICak I,;oziicii buharlan ile huninin ISlillmasl saglanlr.
Diger tedbir I,;ozeliiyi siizmeye ba§lamadan hemen once huni iizerinden
slcak I,;oziicii gel,;irerek huninin IsmmaSI saglamr. Bir iil,;iincii tedbir,
siizgel,; kaglilarl kath tipde ($ekil 4) kullamlarak siizme i§lemini daha
hlZh gerl,;ekle§tirmektir.

$ekil 4. Adi Hunide Siizme
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En basit siizme ~ekli siizge~ kagldlm ~ekil 5'de goriildiigii gibi bir
koni halinde kullanarak siizme i~lemi yapmakur. Karl~lmdaki kau
maddeyi siizerek aytnp toplama amaCl giidiiliiyorsa filtre kagldlm kOni
halinde kullanmak daha faydahdrr.

~ekil

5. Siizme Kagldmm Koni

~eklinde Katlanl~l

Siizme kagltlarml kOni ~eklinde kullanmada yiizey daha kii~iik ve
diizgiin oldugundan toplanan kau maddede zayiat az olur ve kaglttan
ba~ka yere aktarma daha kolay olur. Siizge~ kagldmm katlanmah,
klvnmh tekniginde ise yiizey daha fazladlr. Eger siizme i~lemi kau
safslZhklan gidennek amaclyla yapllimyor, kristal kau maddenin Izolesi
gayesiyle yaplhyorsa geni~ yiizeylerden maddenin toplanmasl daha zor
olacagmdan ve zayiat soz konusu olacagmdan, katlamall siizge~ kagldl
ile siizme tavsiye edilmez.
Siizge~

kagldl konisi huni yiizeyine hava ah~veri~ine imkan
vermeyecek ~ekilde yapl~lr. Eger huni, toplama balonu veya erlenin
iizerine direkt konuhnu~sa, balon veya erlen agzl da kapatllml~ olur. Bu
durumda hava sirkiilasyonu olmayacagmdan hunideki SlVl a~aglya
inIilez. Toplanan siiziintii kadar balondan hava ~lkmasl gerekir. Bu
duruma engel ohnak i~in, balonun aglZ ktsmma ~ekil 4'de goriildiigii gibi
bir tel yerle~tirilerek huninin balon agzml tamamen kapatlnasl onlenir.
Veya siizme hunisi, direk balon boynunun iizerine degil de bir halka
tutucuya oturtulur. Diger taraftan ~ekil 6'daki resimlerle katlama iisiilii
gosterilen katlamah siizge~ kagltlan ile siizmede boyle bir hava
sirkiilasyonu problemi olmaz.

~

10
Siizgel; kagltlanrun birl;ok I;e§idi bulunur. Siizgel; kagltlan ince.
orta ve adi olmak iizere gozeneklerine gore smlfiara aynhr. tnce yani
kiil;iik gozenekli siizgel; kagltlan ince kiil;iik taneli kah parl;aclklarl.
siizmede kullaruhr. Adi siizgel; kagltlan kiil;iik gozeneklere sahip
oldugundan. buradaki siizme hlZh olur. Ancak ince taneli kat!
parl;aclklar bu kagltlarda tutulamaz. siiziintiiye gel;erler. $u halde
kullandlglmlz siizgel; kagldmm ozelligini bilmek gerekir. HIZh siizme
yapan kagltlarm ahkoyma ozelligi dii§iik. gozenekleri biiyiiktiir. Yava§
siizme yapan kagltlar ise genellikle yiiksek ahkoyma ozelligine sahip olup
kiil;iik gozeneklidir.

,

3

5
7

8
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$ekil 6. KIvnmh (katlamah) Siizgel; Kagldl YaplIDl
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2.4.b. Vakumda (Emme fie) Siizme

Vakum veya emme ile siizme i:;;lemi adi hunideki siizme i:;;leminden
daha hlZhdlr. Bu i:;;lemde nw;e erleni ve nUl;e (buchner) hunisi kullamhr.
NUl;e hunisi, uygun ebattaki bir lastik (neopren, kaul;uk) adaptiirle nUl;e
erlenine taklhr. NUl;e huniSinin siizme yapan alam ebadmda daire
:;;eklinde kesilen siizgel; kag;ldl, nUl;e hunisine yerle:;;tirilir. Huniye iyice
yapl:;;masl arahk kalmamasl il;in kag;lt, I;iiziicii ile nemlendirilir. Biiylece,
siiziilen kan:;;lmm kenarlardan bo:;;luk bularak a:;;ag;l inmesi iinlenir.
NUl;e erleni trompa bag;lanarak siizme i:;;lemine ba:;;lanlr.

IW

~

tromp

,!j11

$ekil 7. Vakum Yardlffilyla Siizme

2.5. Kurutucu (Nem ~ekici) Maddeler
Bir organik I;iiziicii, ekstraksiyonda sulu I;iizelti He Ylkanmca
il;erisinde bir miktar su kalacaktrr. Eter, aseton ve tetrahidrofuran gibi
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bazl ~oziiciilerin su tutma kapasitesi daha yiiksektir. Eter %1.5 arasmda
su ~ozer. Organik fazda bulunan suyun uzaklaf;itmlmasl i~in kurutucu.
nem ~ekici maddeler kullanlhr. Bu maddeler nemli ~oze1tideki suyu.
hidrat suyu f;ieklinde biinyesine baglayan susuz inorganik tuzlardlr.
Mesela. kurutuculardan olan anhidrit sodyumsiilfat kristalleri nemli
organik ~ozeltiye ilave edilir. En az 15 dakika beklenir. Have edilen
sodyumsiilfat. balon dibinde 2-3 mm lik bir tabaka oluf;iturmahdlr.
Bekleme peryodundan sonra balon muhteviyatI. bir huni ile kaglt
siizge~ten siiziiliir veya dekante edilir. Qozeltideki su. katI Na2S04,
tarafmdan absorbe edileceginden artIk ~ozeltide su kalmamlf;itIr.
Qozeltinin kurudugu. i~ine ilave edilen nem ~ekici maddenin balonun
dibine yaplf;imaYIP serbest~e hareketinden anlaf;ilhr. Aynca i~erisinde
nem kalan ~ozelti berrak degildir. bulanlk goriiliir. Nem ~ekici materyal
tarafmdan suyu tamamen absorbe edilen ~ozelti. bulanlk halden net ve
berrak hale gelir.
Na2S04 yanmda ~ok kullanIlan kurutucu maddeler MgS0 4 . CaCI2'
Ca S04 ve K2C03 dlr. Bir kurutucu maddenin belli bir miktanmn
absorplandlgl su miktan kapasite
terimiyle ifade edilir. Her
kurutucunun kapasitesi farkhdlr. Mesela Na2S04 ve MgS04'm
kapasitesi yiiksek olup ~ok miktarda su absorplar. MgS0 4 'm yiiksek su
tutma kapasitesi yanmda ~oze1ti ortammdaki nemi tamamen ~ekebilme
ozelligi de vardlr. Magnezyumlu bilef;iiklerin kurutucu olarak
kullamlmasmda bir taklm sakmcalar goriiliir. Magnezyum iyonlan
kuvvetli bir lewis asiti oldugundan. epoksit turii bilef;iiklerin
diizenlenmesine yol a~ar. Bu sebeple epoksitli bilef;iiklerin
kurutulmasmda magnezyum siilfat kullamlmaz. Kalsiyumkloriir iyi bir
kurutucudur. Ancak azoUu ve oksijenli bilef;iiklerin kurutulmasmda
kullanllmaz. Qiinkii kalsiyum bu tiir bilef;iiklerle kompleks tef;ikil eder.
Kalsiyum kloriir suyun yamnda metanol ve etanol'iide absorplar. Bu
yiizden alkoller CaC12 ile kurutulmaz. Eger su gibi alkolii de ortamdan
uzaklaf;itIrmak istiyorsak CaCl2 ile kurutma yapabiliriz. K2C03 bir
bazdlr ve bazik maddeleri kurutmada kullamhr. CaS04 su tutma
kapasitesi diif;iiiktiir. ancak suyu tamamen kurutma ozelligi yiiksektir.
Na2S04 maddesi her tiirlii

~oziicii

ve maddeyi kurutmak

i~in
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kullamlabilen uygun bir kurutucudur. Suyun biitiiniinii I,;ekme
kapasitesi yiiksektir. Bu kurutucu I,;oziiciiniin kaynama slcakhgmda
ku11amlmaz.
Eter, oda slcakhgmda %1,5 oramnda su, su ise %7,5 oramnda eter
absorplar. Eter ekstraksiyonlannda su yerine doygun sulu NaCl I,;ozeltisi
tercih edilirse eterde daha az su kahr, su fazma da daha az eter gel,;er.
Boylece I,;oziicii kaybl asgariye inmi§ olur ve organik fazl kurutmak il,;inde
daha az kurutucuya ihtiyal,; duyulur.
Diger bir I,;ok tuzlar da NaCl gibi sulu fazm iyonik §iddetini
artrrarak sud a tutulan organik I,;oziiciiyii organik faza iter. Fakat NaCl
ucuz oldugundan daha I,;ok tercih edilir.
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2.BOLUM

DENEYSEL KISIM

Deney 1 : Erime NoktaSl Tayini

Erime noktasmm bulunmasl organik kimyacilar tarafmdan sIk slk
kullanIlan bir tekniktir. Saf kristal maddelerin erime noktalan 0
maddenin fiziksel bir iizelligidir. Qiinkii bir kabmn buhar basmcl bir
slVlya nisbeten vok dii:;;iiktiir. Erime noktasmm basmv degi:;;imine
hassasiyeti genelde yoktur. Erime noktasl. sentezlenen maddenin
te:;;hisinde kullamlan bir klstasbr. Erime noktasl. bir maddenin SlVl ve
kab fazlannm dengede bulunduklarl slCakhk olarak tanlmlanlr. Genel
uygulamada. maddenin erimeye ba:;;ladlgl ve tamamen SlVl hale gevtigi
noktalar arasmdaki slcakhk kaydedilir ve buna erime noktasl arahgl
denir. Pek vok saf madde O.SoC veya daha az bir slcakhk arahgmda erir.
Adi safhktaki bile:;;iklerin erime noktasl arahgl 1-2o Cdir. Bu yiizden bir
bile:;;ik ivin elde edilen deger. organik kristal bile:;;iklerin safhgmm temel
bir iilviisiidiir. Bununla birlikte, geni:;; bir erime noktasl arahgma sahip
olan bazl bile:;;ikler istisnai olarak saf olabilirler.
Eger bir madde saf degilse erime noktasl arahgl geni:;; olur. Ure ve
benzoin kan:;;lIDlarl ivin elde edilen sonuvlan giizleyiniz. Bu gervek, bir
maddenin az bir miktanmn ba:;;ka bir maddeye kablmaslYla erime
noktasmdaki dii:;;menin kan:;;lmdaki bagIl mol say!lanyla oranbh
olmasmdan dolay! kesin molekiil aj;l;1rhgl tayininde kullanlhr.
Deneyin Yaplh~l : Erime noktasl tayininde Thiele aparab denilen
bir cam alet kullanllacaktrr ($ekil 8). Erime tabancasl olarak da bilinen
bu cihaza, :;;ekilde giiriildiigii gibi tabanca kolunun iist hizasma kadar
siilfirik asit, gliserin gibi kaynama noktasl yiiksek bir SlVl konulur. Erime
noktasl tayin edilecek maddeden 0,1-0,2 gr kadar allmr, bir saat caml
veya porselen yiizey iizerinde bir spatiil ile iyice toz haline getirilir ve
biraraya toplanlr. Bir tarafl kapah olan kapiler bir tiipiin avlk krsml, toz
iimege daldmlarak bir miktar madde ahmr ve kapah tarafl hafifve yere
vurularak maddenin dibe inmesi saglamr ve bu i:;;lem tiip 2-3mm
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yOkseklige doluneaya kadar tekrarlamr. Sonra kapiler, lastik bir borudan
kesilmi:;; inee bir halka yardmllyla eiva haznesinin yamna geleeek :;;ekilde
termometreye tutturulur. Termometre kapiler tiiple beraber banyonun
ortasma daldmhr. Maddenin erime noktasl bilinmiyorsa bir on deneme
ile kabaea tayin edilir.

-

tennIJ1!1p. tre

I

l"
i
kapiler t: (
tUpdeki - I ~

nurnune

~
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(
~k

~ekil
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8. Erime Noktasl Tayin Diizenegi

Erime noktasl biliniyorsa, erime noktasma 12-1SoC kalana kadar
biraz hlZh, daha sonra kiif,;iik bir alevle dakikada I-2°C yOkseleeek
:;;ekilde ISluhr. Erime noktasl arallgl olarak maddenin erimeye ba:;;ladlW
sleakhk ile tamamen eridigi slCakhklar kaydedilir. ikisi arasmdaki farkm
O,S-l oC yi gef,;memesi gerekir.
Bu deneyde iki farkh f,;ah:;;ma yapllaeaktIr. Birineisinde; bazl saf
organik bile:;;iklerin (naftalin, benzoik asit, salisilik asit) erime noktasl
yukandaki metodla tayin edileeek ve literatiirdeki degerleri ile
kar:;;I1a:;;tIrIlaeaktIr. ikineisinde ; iki bile:;;ikten ibaret bir kan:;;lmm erime
noktasl grafigi f,;izileeektir. Bunun if,;in a:;;aglda verilen oranlan ihtiva
eden iire-benzoin kan:;;lmlarmm erime noktasl-% mol grafigini f,;iziniz.
Bu karl:;;lmlar iki reaktifin belli miktarlannm birlikte ogiitiilmesiyle
hazrrlanml:;;tIr. Belirtilen oranlara kar:;;lhk be:;; erime noktasl dizisi elde
ediniz ve degerleri grafik ediniz. Qizim if,;in kullanaeaglnIZ degerler
maddenin tamamen SIVl hale gef,;tigi degerler olsun. Sonuf,;lanmzl ve
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gozlemlerinizi vereceginiz laboratuvar raporunda tartI§m.

Urenin mol kesri x 100
100
75
50

Benzoin'in mol kesrixlOO E. N

o

25

25
50
75

o

100
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Deney Raporu
Deney 1 : Erime Noktasl Tayini

Adl ve Soyadl : ...................... .
Tarih
: ... ./ .... ./ ......... .

Deneyin Ama\;lan

Deneyin Sonu\;lan
Erime noktasl arallgl
Bile§ik

Bulunan deger

Literatiirdeki deger

Naftalin
Benzoik asit
Salisilik asit
Benzoin

Vre
Vre (% mol)

Benzoin (%mol)

E.N

o

100
75
50

25
50
75
100

25

o

Benzoin % mol
90

gO

'10

60 50

4-0

30 20

10
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Deney 2

Krlstallendirme

Kristallendirme, kat! organik bile:;,;iklerin safla:;,;t!nlmasl i<,;in
uygulanan en iyi yontemlerden biridir. Bu safla:;,;tmna tekniginde, SlCak
<,;oziicii veya <,;oziicii kan:;';lmmda <,;oziinmii:;,; bulunan kat! bile:;,;ik,
<,;ozeltinin yava:;,; sogumaslyla birlikte kristallenmeye ba:;,;lar.
Organik bir reaksiyondan elde edilen iiriinler nadiren safbr. Eger
iiriin kat! ise genellikle bir <,;oziiciide <,;oziiniir ve kristal halde tekrar
<,;Oktiiriiliir. Bu maddeye yeniden kristallendirilmi:;,;, olayada yeniden
krtstallendirme denir. Kristallendirmede en onemli husus uygun bir
<,;oziicii se<,;imi yapmakbr. Se<,;tigimiz <,;oziicii, krtstallendirilecek maddeyi
sogukta <,;ozmemeli yada <,;ok az <,;ozmeli, ancak SlCak halde iken <,;ok
<,;ozmelidir. Aynca, safslZhklar sogukta yiiksek <,;oziiniirliige sahip olmah
yada slcak <,;oziiciide <,;oziinmemelidir. ikinci halde <,;oziinmeyen
safslZhklar SlCak karI:;';lmdan siiziilerek aynhr.
$ayet <,;ozelti renkli ise ve bile:;,;ik renksiz olarak biliniyorsa, renkli
safslzhklann giderilmesi gerekir. Renk giderici olarak daha <,;ok aktif
komiir kullanlhr. Renkli goriinen maddenin kaynar ve doygun <,;ozeltisine
bir miktar aktif komiir ilave edilir. Aktif komiir safslZhklan absorbe eder.
Aktif komiir ilave edilen kaynar kan:;';lm siiziiliir. Siizme i:;,;lemi gerekirse
vakumda yapilir. Boylece <,;ozelti renksiz, berrak hale gelir.
Kristallendirme ortamml se<,;mek pek kolay degildir. Bile:;,;igin
<,;oziiniirliik ozelligi bilinmeli yada test edilerek bulunmalldlr. Tablo l'de
yaygm olarak kullanllan kristallendinne <,;oziiciilert goriilmektedir.
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Tablo 1. Yaygm Kristallendirme Qaziiciileri
Kaynama
noktasl (oC)
Su
Metanol
Etanol (% 95)
Ligroin
Benzen *
Kloroform*
Asetik asit
Dioksan*
Aseton
Dietil eter
Petrol eteri
Metilen kloriir
Karbontetrakloriir*

Donma
noktasl (OC)

100
65
78
60-90
80
61
118
101
56
35
60-90
41
77

0
-98
-114

Suda
t,;aziiniirliik

Yamclhk

+

+
+

+
+
+

5
-64
17
11
-95
-116

+

+
+
+
biraz

+
+
+

++
++

-95
-123

* Karlserojen etkisi oldugu sanlhyor
Bazen organik bir maddeyi kristallendirmek it,;in uygun bir t,;aziicii
bulunamayabilir. Bu durumda bir t,;aziicii t,;iftine ihtiyat,; duyulur.
Ornegin p-dibrom benzen'i kristallendirmek it,;in etanol ve su kan§mll
kullanllmaktadlr. Bu bile§ik hem slcak hemde soguk etanolde t,;aziiniir.
Bu yiizden yalmz ba§ma etanol, bu bile§igi kristallendinnek it,;in iyi bir
t,;aziicii degildir. Diger taraftan bu bile§ik hem SlCak hemde soguk suda az
t,;aziiniir. Bu yiizden sud a tek ba§ma kullanllamaz. Fakat su ve etanoliin
e§it miktarlanndan meydana gelen t,;aziicii kan§lmmda, p-dibrom
benzenin slCakta t,;ok iyi t,;aziindiigii, sogukta ise gayet az t,;aziindiigii
bulunmu§tur. 0 halde, etanol-su kan§lml (bir t,;aziicii t,;ifti) p-dibrom
benzeni kristallendinnek it,;in ideal bir t,;aziiciidiir.
Bazen kristallendirme kendiliginden meydana gelmez. Zaman
zaman bir kan§tIrma t,;ubugunp (baget) SlVl yUzeyinin altmda kabm
cidarlanna siirtmek (ka§lma) kristallenmeye yardlm eder. Kristallenmeye
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yard1mc1 olan en iyi metod soguk ~6zeltiyi safla§tmlan maddenin birka~
kristali ile a§llamahd1r. Bir~ok bile§ik de ~6zeltiyi sogutmakla
kristallenir, ancak bazende yag halinde ~6ze1tiden ayrll1r ve kristal bir
iimn elde etmek i~in saatler hatta giinler gerekli olabilir.
Deneyin YapIlI§;l :

l-Coziicii Sel,!imi : Qah§manm bu klsmmda; naftalin, aspirin,
asetamit, sakkaroz ve benzoik asit'in herbiri i~in a§ag1da belirtildigi
§ekilde, d6rt ayn ~6ziicii i~erisinde ~6ziiniirliiklerini test ediniz. Biitiin
sonu~lan tablo halinde kaydediniz.
Q6ziiniirliik testi i~in 0,5 gr kau madde tartlmz ve d6rt e§it par~aya
b61iiniiz. Birinci k1sm1, 2 ml suyla bir test tiipiinde ~alkalaym1z ve
~6ziiniip
~6ziinmedigini kaydediniz. Q6ziinmezse ~lplak bir alevle
kar1§lm1 lSlbmz ve b6ylece SlCak sudaki ~6ziiniirliigii kaydediniz. ikinci
par~aYl 2 ml soguk etanolde ~alkalaym1z. Q6ziiniip ~6ziinmedigini not
ediniz. Eger sogukta ~6ziinmiiyorsa kan§lm1 bir slcak su banyosunda
lSlbmz. Sonu~lan not ediniz. Benzer §ekilde ii~iincii par~aya 2 ml soguk
benzen, daha sonrada su banyosunda lSltarak test yap1mz. Son
par~aYlda etil asetat i~inde test etmek iizere kullanmlZ. G6zlemleriniz
i~in ~6ziiniir-~6ziinmez kelimelerini kullanm1z veya ~6ziinenler i~in +,
~6ziinmeyenler i~in - i§aretini kullamnlZ.
Su
Soguk SlCak
Naftalin
Aspirin
Asetamit
Sakkaroz
Benzoik asit

Etanol
Soguk SlCak

Benzen
Soguk SlCak

Etil asetat
Soguk SlCak
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2- sar Olmayan Benzoik. Asitin Yeniden Kristallendirilmesi

Benzoik asit. sakkaroz ve parc,;alanml§ mantar yada muhtelif
kirleticilerden hazlrlanml§ 3 gr kan§lm haldeki numuneyi 150 mllik bir
beher ic,;ine koyarak 25 ml su ilave edirliz. Karl§lml kaynayana kadar
lSlUmz. Biitiin kau c,;6ziiniinceye kadar yava§ yava§ her seferinde bir kac,;
ml SlCak su ilave ediniz. SlCak su ilavesi yaplhrken kan§lmm slcakhglill
90 0 C nin iistiinde tutunuz. Ne kadar suya ihtiyac,; duydunuz ? Ne kadar
suya ihtiyac,; duyulmasl gerekir di ? Bu soruya yakla§lk cevabl "Chemical
Handbooks' kitaplannda verilen c,;6ziiniirliik listelerinde benzoik asitin
c,;6ziiniirliik verilerinden bulabilirsiniz.
Biitiin kau c,;6ziiniince. SlCak karl§lml siizgec,; kagldl yardlmlyla bir
beher ic,;ine siiziiniiz($ekil-9).

~oz~lur~~
~ 'fsJ

Krietal

3

Kaynar
gozelti

~.~ . ~UIU~

j. .'l'!Jr~'""·'L ~
-~~
/~ ~~.
__ ~~-:IJ';,:-.......

$ekil9. Siizme ve Kristallendirme
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Bu i§lem slrasmda hunide kristal meydana gelirse siiziintiiyii
ISltarak siizme i§lemini yenileyiniz. Biitiin SIVl siiziiliince huniyi
uzakla§tIrmlZ ve artIjp. siizge9 kagldl ile birlikte 90P kutusuna atIn. ArtIk
nedir ? SICak 90zelti i9inde ne vardrr ?
Beheri bir soguk su banyosuna koyarak sogutunuz ve kristallenme
bitinceye kadar bekleyiniz. Daha fazla benzoik as it 90ktiirmek i9in
beheri 10 dakika buz banyosuna daldmmz. Daha sonra kristalleri
siizmek i9in buchner hunisindeki siizge9 kagldml ($ekil 7) birka9 damla
90ziicii ile IslatImz ve karl§lml buchner hunisinden vakum yardlmlyla
siiziiniiz. Su ile iki defa ytkaymlZ. Siiziintiide ne vardlr ? Su tam amen
siiziiliince buchner hunisini vakumdan ayrrmlZ, kristalleri siizge9 kagldl
iizerine yaymlz kurumaya blraklmz. Saf iiriiniin erime noktasml
bulunuz. Kuru benzoik asidi tantInlZ ve ilgililere teslim ediniz.
3- Bir ~oziicii ~iftinde kristallendirme : SafslZlIk olarak metil oranj
ihtiva eden 3 gr gayri saf p-dibrom benz en ahmz. Saf olmayan bu
kan§lmm erime,noktasl arahgml tayin ediniz. Bu katIyt i9inde 15 ml
etanol bulunan 50 mllik bir behere koyunuz, beheri onceden ISltIlml§ bir
su banyosuna daldmnlZ ve bir yaklcldan uzak oldugunu kontrol ediniz.
Kan§lml, katI tamamen 90ziiniinceye kadar kan§tInmz. Her hangi bir
90ziinmeIni§ tortu gozlenirse SICak 90zeltiyi siiziiniiz ve kalmtIyt atImz.
Beheri tekrar SICak su banyosuna koyunuz. Yava§9a 90zelti bulanmcaya
kadar slcak su ilave ediniz. Eger 90zelti kan§tInldlgl zaman yeniden
berrak olmuyorsa su banyosu iizerindeki SICak karl§lma damla damla
bulamkhk kayboluncaya kadar etanol ilave ediniz. Daha sonra kii9iik
porsiyonlar halinde 0,5 gr renk gideriCi karbon (aktifkomiir) ilave ediniz,
yeniden ISltImz, kan§tInmz ve siiziiniiz. Beheri soguk su banyosuna
koyarak oda slcaklljp.na kadar sogutunuz, daha sonra 10 dakika bir buz
banyosuna daldlrarak dahada sogutunuz. Kristalleri once anlatIldlgl
§ekilde buchner hunisinden siiziiniiz. Vakumu keserek siizme i§lemini
durdurunuz. Siiziintiiyii, geriye, tekrar behere dokiiniiz. Beheri
9alkalayarak kalan kristalleri siizge9 kagldma aktannIZ. Yeniden vakumu
9all§tIrarak, kristaller tamamen 90ziiciiden aynlIncaya kadar siiziiniiz.
Su trompunu kapaytmz ve p-dibrom benzeni 4 ml soguk etanol-su
kan§lmlYla ytkaytmz. Bir dakika bekleyiniz ve 90ziiciiyii tekrar vakumla
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uzakla:;;tmruz. Kristalleri siizgec; kagIdl iizerinde kurutunuz. Saf katmm
erime noktasml tayin ediniz. tartmlZ ve teslim ediniz.
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Deney Raporu
Deney 2 : Kristallendinne

Adl ve Soyadl : .............. .
,
Tarih
: .. 1.. 1.......

Deneyin Ama9lan

Giizucu Se9imi
Su
Soguk SlCak
Naftalin

Etanol
Soguk SlCak

Benzen
Soguk SlCak

Etil asetat
Soguk SlCak

I

Aspirin
Asetamit
Sakkaroz
.

Benzoik asit

A§agldaki maddeleri yeniden kristallendirmek i9in hangi 9iizucu
uygundur?
Naftalin
Aspirin
Asetamit
Sakkaroz
Benzoik asit
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Deney 3 : Destilasyon
Bir SlVlmn kaynama noktasl buhar basmcmm dll;; basmca e~it
oldugu slcakhk olarak tammlamr. Dl~ basm\; 760 mm Hg ise, bir madde,
buhar basmcl bu basmca eri~tigi zaman kaynar. Soz gelimi su, dl~
basm\; 760 mmHg oldugu zaman lOOoC de kaynar. Diger bir ifadeyle su,
100 0 C de 760 mmHg buhar basmcma sahiptir. Eger bir destilasyon
diizeneginde basm\; 526 mmHg'ya dii~iiriiliirse su 90 0 C de kaynar.
Basm\; 9,2 mmHg ya dii~iiriiliirse kaynama noktasl 100 C a kadar dii~er.
Buhar basmcmm slcakhkla

degi~imi ~ekilde verilmi~tir

J
~
I'Q

Slcakhk

Bir SlVlmn kaynablmasl ile olu~an buharlarm bir sogutucudan
ge\;irilerek slVlla~bnlmasl i~lemine destilasyon (damltma) denilir. Bu
teknikle, kaynama noktalan birbirinden farkh iki slVldan olu~an bir
kan~lnu birbirinden aYlrmak miimkiin olur. Destilasyon, bir organik
madde ve \;oziiciiyii safla~brmak i\;inde kullanIlan bir metoddur. SlVlmn
kaynama noktasl 150 °c nin albnda oldugu zaman, atmosfer basmcmda
destilasyon yaplhr.
Kaynama noktasl 1500 C nirl iizerinde oldugu zaman, destilasyonun
vakumda yaplhnasl gerekir. Qiinkii, organik maddelerin bir \;ogu 1500 C
nin iizerindeki slcakhklarda bozunur. Dii~iik basm\;ta yapIlan
destilasyonlara vakum destilasyonu denir.
Genel ve Analitik Kimya'da organik bile~iklerin ozelliklerini
ogrenmek i\;in \;ok az frrsat vardlr. ilk defa organik laboratuvanna giren
ogrenciler, ~ahsi giivenliklerinin organik maddeleri dogru kullanmalanna
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bagh oldugunu ve bir olay yada klVllclm varhgmda kimyasal bilel;liklerin
nasll reaksiyon gosterecegini kesinlikle bilmelidirler (yamclmldlrlar.
YarlmakslZm buharlal;lrrlarml. patlaylClffildrrlar v.s).
Laboratuvarda I,;alll;lan bir ogrenci il,;in en biiyUk problem daha
onceki bir tarihte ogrenilmil;l bilgilerin hatrrlanmasl il;lidir. Soz gelimi. bir
tarihte benzenin yanlcl bir SlVl oldugunu ve alev yakmma konmamaSl
gerektigini ogrenebilirsiniz. Buna ragmen daha sonraki bir tarihte
I,;ahl;llrken kendinizi alev il,;inde bulabilirsirliz. Onun il,;in gel,;mil;l bilgilerin
hatrrlanmaSl gerekmektedir.
Meseleleri topyekiin haurlama elbette giil,;tiir. Fakat bir kil;linin
giivenligi soz konusu oldugunda. bir konunun unutuhnasl gerl,;ek bir
giil,;1iige yol al,;abilir.Bu yiizden I,;ahl;lmak iizere laboratuvara giivenle
girebilecek cesareti kendinizde buluncaya kadar ilgili konuyu tekrar
tekrar ogreniniz. Bu uyanlar sadece yangm tehlikesine karl;ll degil aym
zamanda zehirli gazlar SlVllar yada katllarla I,;ahl;lma. klnlan cam
malzemenirl meydana getirecegi tehlikelerle de ilgilidir.
Deneyin yapIh~ :
1- Bazl Organik Bi1e~iklerln Yanlclhg,.: Test tiipii il,;ine 3 damla
test slVlsmdan koyunuz. 30 ml lik bir beherde 15 ml su lSltlmz. Su
kaynaymca alevi uzaklal;lunnlZ. Test tiipiinii beher il,;ine koyunuz. Sonra
alevi. bilel;lik buharlan tutul;luncaya kadar tiipiin agzma tutunuz. Alevin
goriiniil;liinii gozleyiniz. Bilel;ligin I;liddetli bir I;lekilde yaml;lml saglamak
il,;in bunzen bekini beherin altlna koymak yararh olabilir. Al;lagldaki
bilel;liklerin herbiri il,;in bu testi uygulaymlZ.
Bilel;lik
Etil alkol
Etil asetat
Petrol eteri
Benzen

Alev'in goriiniil;lii
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2-lsl Etkisi : Bazl organik bilel;>ikler lSltIldlklannda yanarak
k5murlel;>ir, bazrlan bozunmakslZm buharlal;>lrlar. Bazl katIlar
sublimlel;>ir, yani kat! halden dogrudan gaz haline ge~er. Bu gaz,
sogubnayla tekrar kat! hale ge~er. 1) Bir test tUpune 5 damla etanol
koyun ve bu tupu birkat,; dakika kaynayan bir su banyosunda bekletiniz.
G5zlenen sonueu kaydediniz. 2) 0,1 gr sakkarozu bir buharlal;>trrma
tabagmda ISIt!ruZ. Sonueu kaydediniz. 3) 0,05 gr benzoik asidi orta boy
bir test tupune koyunuz ve tupun altIndan 2,5 em uzakta tutulan kut,;uk
bir alevde ISltlruZ. Al;>ln ISltmaYlruz ve buharlann tupten dll;>an
~lkmamasma dikkat ediniz.
3-Destilasyon: 1- Bir bunzen bekini demir bir spor tablasl tizerine
koyunuz. Bunzen bekinin 3-4 em ytiksekligine geleeek I;>ekilde spora
takrruz ve tizerine de bir tel amyant koyunuz. $ekilde g5rtilen destilasyon
duzenegini tamamlaymlz. Destilasyon duzenegi bal;>tan sona kuru
olmalldlr, nit,;in ?
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$ekil lO. Bir nonnal (adi) destilasyon dtizenegi
50 ml lik bir destilasyon balonuna 20 ml CCl4 koyunuz. Bu
halojenuru az bir miktar renklendiriei ile renklendiriniz. Hit,; bir zaman
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yandan fazla doldurulmm~ bir balonla destilasyon yapmaymlZ, ni<;in ?
Termometrenin, civa haznesinin yan 9llo.§ borusunun hemen albnda
olmaslna dikkat ediniz. SlVlmn patlamasma yada sogutucuya
Sl<;ramaSma neden olan a§ln lsmma ihtimalini azaltmak i<;in birka<;
par<;a gozenekli tabak klnklanm destilasyon balonuna aumz.
Baglantlian yapmak i<;in mantar kullanmlZ ve balonu tel amyant iizerine
destekleyerek tutturunuz. Sonra balonu ku<;uk bir alevle sogutucudan
toplama kabma saniyede birka<; damla yogunla§ml§ SlVl du§ecek §ekUde
lSlUnlZ. Bunzen bekini elde tutmaymlz. Yogunla§an SlVl toplandlk<;a,
hacim ve slcakhk degerleri arasmda bir grafik <;iziniz. SlVlmn en
fazlasmm destillendigi slCakhgl kaynama noktasl olarak kaydediniz.
Destilasyon balonunda 2-3 ml SlVl kaldlgl zaman destilasyona son
veriniz. Kaynama noktaslm ve atlnosfer basmcml kaydediniz. CCl4 i<;in
literatur veya Handbook daki kaynama noktasma bakInlZ.
2- Aym diizenegi kullanarak 20 ml kerosen (gaz yagl) ile aym i§lemi
tekrarlaYlmz. Toplanan Slvmm hac mine kar§lhk, slcakhk egirisini
<;izinlz. Gozlenen kaynama noktasl arahgml kaydediniz.

29
Deney Raporu
Deney 3 : Destilasyon

Adl Soyadl : .................. .
Tarih
: .... / .... / ...... ..

Deneyin ama.;;lan

1-Yamclhk : Alevin gonlnii§iinii tarif ediniz.
Etil alkol
Etil asetat
Petrol eteri
Benzen
2- lSI etkisi
Etanol
Sakkaroz
Benzoik asit
3-Destilasyon
Madde

K.n. arallgl

Literatiirdeki K.n Destilasyon H. % verim

CCl4
Kerosen
Hangi madde daha saf goriiniiyor ?

~

~
CC14

h .. e .... i

Kerosen hacrni
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Deney 4: Su Buhan Destilasyonu :
Deney 3'de bir bile§ig;in kaynama noktasmm dl§ basmca bag;h
oldug;u s6ylenmi§ti. Yani, destilasyon sistemi it,;:indeki basmt,;:
dii§iiriiliirse, destile edilen bile§ig;in kaynama noktasmda bir dii§ii§
g6zlenir. Dii§iik basmt,;:ta yapIlan bu i§leme dii§iik basmt,;:h yada vakum
destilasyonu denir.
Destilasyon slrasmda basmt,;:ta bir indirgeme olmamasma rag;men
buhar destilasyonunu, vakum destilasyonu ile kar§lla§tIrabiliriz.
p-Diklor benzen ve su gibi birbirleriyle kan§mayan iki SIVl birlikte
ISltIldlklan zaman, herbiri dig;erinden bag;lmslz olarak kendi buhar
basmclm g6sterir. Her iki maddenin buhar basmt,;:lan toplaml, dl§
basmca e§it oldug;u zaman kan§lm kaynar. Su ve p-diklor benzenden
ibaret bir kan§lm 760 rom Hg da 99,1 °e da kaynar. Bu slcakhkta
kan§lmdaki organik bile§ig;in kIsmi basmcI, yakla§lk 24 mm Hg, suyunki
ise 736 mmHg dir. $ayet uygun bir zaman peryodunda destilasyonun
yapIlmasl isteniyorsa, des tile edilen bile§ig;in, kan§lmm kaynama
noktasmda hissedilir bir buhar basmcma sahip olmasl gerekir. Su ve
p-diklor benzen destilatr, su ve p-diklor benzeni 736/24 molar oranmda
ihtiva eder. Qiinkii, destilat it,;:indeki bile§enlerin molekiiler oranl,
kaynayan kan§lmdaki buhar basmt,;:lanmn oranma e§ittir (Dalton
kanunu). Ag;lrhk olarak oran 24x147 (p-diklor benzenin molekiil ag;rrhg;l)
= 3528 gr p-diklorbenzen ve 736x18=13248 gr su yada iki bile§ik; 1 kIslm
p-diklor benzen ve 4 kIslm su ag;lrhk oranlannda destillenirler. Gayet
tabii bu elveri§li oran sadece organik bile§ik yiiksek bir molekiil ag;lrhg;ma
ve en azmdan lOOoe da 10-20 mmHg lik bir buhar basmcma sahipse
miimkiindiir.
Buhar destilasyonlan genellikle 1000 e de en azmdan 5 mmHg lik
bir buhar basmcma sahip ve suda t,;:6ziinmeyen bile§ikler it,;:in uygulanlr.
Aynl zamanda kaynama noktasmda kararh olmayan ve su buhanyla
etkile§meyen bile§ikler bu yolla safla§tInlabilir. Aynca, su buhan
destilasyonu ut,;:ucu olmayan katIlardan ut,;:ucu olan safslzlIklan
uzakla§tIrmak yada katrammsl reaksiyonlardan suda t,;:6ziinmeyen
ut,;:uculan uzakla§tIrmak it,;:inde kullamlabilir. Yine bu yolla ut,;:ucu
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olmayan iiriinlerden az miktardaki su aruklan
kahlmaSI ve ISlhlmaslyla uzakla§unlabilir.

~ok

w;;ucu

benzen

Bu deneyde k.n 173 °e olmasma kar§lhk p-diklor benzen yakla:;nk
lOooe da su buhanyla uzakla§Unlmaktadrr.
Deneyin YapI11~1 : $ekilde gorilldiij;tii gibi su buhan destilasyon
diizenej;tini kurunuz ($ekil.llj.

A

$ekil 11. Su Buhan Destilasyonu Diizenej;ti
Diizenek esas itibariyle ii~ klslmdan olu§maktadlr. A Kabmda
bulunan suyun ISlulmasl He olu§an su buhan bir cam boru i\;erisinden
ve B kabmdan ge\;erken, beraberinde siiriikledij;ti bile§ik He birlikte, e
soj;tutucusunda yoj;tunla§lr. B kabmda, su buhanmn bir klsmlm~
yoj;tunla§masl sonucu, zamanla bir haclm artInasl goriilebHir. Bu nedenle
B kabmm da, bir bek alevi ile, ISltIlmasl gereklidir. Soj;tutucuda
yoj;tunla§an bile§ik, katI bir bile§ik ise, soj;tutucunun \;lkl§ borusunu
bkayabilir. Boyle durumlarda soj;tutucudan su ge\;irilme i§lemine klsa bir
zaman i\;in ara verilmelidir. A kabma, suyun dibine kadar uzanan bir
emniyet borusu takllmalldlr.

iki gram saf p-diklor benzen tantImz. Safslzhk olarak biraz §eker
yada ba§ka U\;UCU olamayan maddeler katIlabilir. Karl§lmm erime
noktaslm bulunuz. Sonra kan§lml B kabma ahmz ve iizerine 40-50 ml
su koyunuz. Kan§lmdaki p-diklor benzen eriyinceye kadar B kabml
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lSlumz ve diizenege monte ediniz. B kabma giden buhar borusunun
ucunun SlVl il;inde olmasma dikkat ediniz. Buhar jeneratoriiniizii lSlUrtiz
ve biitiin p-diklor benzen destilleninceye kadar destilasyona devariJ.
ediniz. Toplama kabmdaki karll;nml sogutunuz ve diizenegi sokiiniiz.
p-Diklor benzeni vakumda siiziiniiz. Siizgel; kagltlan arasma bashrarak
bileliligi kurutunuz. tarumz. erime noktasml bulunuz ve ilgililere teslinI
ediniz. p-Diklor benzeni agzl al;Ik kapta tuhnaymIZ. <;iinkii buharlalilrr.
,
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Deney Raporu
Deney 4: Su buhan Destilasyonu

Deneyin

Adl ve Soyadl : .............. .
Tarih
: ... ./ ... ./ ..... .

ama~lan

1- Erime noktalan
a) Ham numune ................. b) Saflal?unlmll? numune ..................... .
c) Literatiir degeri ....................... .
2- Buhar destilasyonu ile saf p-diklor benzen eldesi
a) 2 gram ham p-diklor benzenden geri kazamlarI miktar ............. .
b) Geriye kazamlmasl gereken miktar ................ .
c) Geriye kazamlma yiizdesi
................ .
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Deney 5: Fraksiyonlu Destilasyon

Destilasyon u\;uculuk farklarmdan faydalanarak yapllan ayrrma
il;;lemi olarak tammlanabilir. l:;;lem slrasmda U\;UCU bile:;;inin
konsantrasyonu buhar fazmda. u\;uculugu az olan bile:;;enin
konsantrasyonuda SIVl fazmda artar.
Normal destilasyon i:;;leminde \;ozeltiyi olu:;;turan slVllarm kaynama
noktalan birbirlerinden belirgin bir :;;ekilde farkhdrr. Kaynama noktalari
arasmda goriilen biiyiik farklar slVllarm u\;uculuklan arasmda da biiyiik
farklar meydana getirir. Kaynama noktasl yiiksek olan SIVlmn u\;uculugu
(yani buhar basmcI) dii:;;iiktiir. Tersine olarak kaynama noktasl dii:;;iik
olan slVlmnda u\;uculugu (yani buhar basmcI) yiiksektir. Bu ifadelerden
kaynama noktalan ile buhar basm\;lan arasmda ters bir bagmtmm
oldugu goriilmektedir.
Kaynama noktalan birbirlerinden olduk\;a farkh olan maddeler
destillendigi zaman buhar fazl kaynama noktasl dii:;;iik olan faz
a\;lsmdan zenginle:;;ir ve destilasyon sonucunda yiiksek verimle U\;UCU faz
destillenirken destilasyon kabmda da kaynama noktasl yiiksek olan faz
kallr. Bu :;;ekilde iki SIVl bile:;;en birbirinden aynlml:;; olur.
Eger kan:;;lffil olu:;;turan slVllann kaynama noktalan birbirine \;ok
yakm ise ne olur ? U\;uculuklar birbirine \;ok yakm olacagmdan SIVl fazm
bile:;;imi ile buhar fazmm bile:;;imi birbirine \;ok yakm olur. Boyle SIVl
kan:;;lmlanm birbirinden normal destilasyon yoluyla ayrrmak zordur. l:;;te
boyle slVllan destilasyon yoluyla ayrrmak i\;in fraksiyonlu destilasyon
denilen bir destilasyon tUrii kullanlhr.
Bu bilgilerin l:;;lgl altmda fraksiyonlu destilasyon "kaynama
noktalan birbirlerine yakm olan slVllann birbirinden aynlmasl i\;in
uygulanan bir destilasyon tiirii olarak" tammlanabilir. Ve fraksiyonlu
destilasyon normal destilasyonun bird en fazla ve siirekli olarak
tekrarlanmasl :;;eklinde dii:;;iiniilebilir ($ekil 12).
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$ekil.l2 . Fraksiyonlu Destilasyonun. normal destilasyonlar
:;;eklinde dizayn edilmi:;; gon1nii:;;ii.

$ekil 12 incelendiginde birinci kabm buhar fazmm ikinci kabm SlVl
fazml olu:;;turdugu ve ikinci kabm buhanmnda ii.;;iincii kab i.;;in SlVl faz
oldugu goriiliir. Eu :;;ekilde buhar fazl siirekli olarak slVlla:;;lp yeniden
destillenmektedir. $ekil 12'deki gibi bir diizenegi kurup .;;ah:;;trrmak pratik
olarak zor oldugundan endiistriyel uygulamalarda (petrol ve yag
rafinasyonu v.b) $ekil 13'de :;;ematik olarak goriilen ve "fraksiyon kulesi"
adl verilen sistemler kullamhr.
Eu sistemin en alt klsnu kan:;;lffim yiiklendigi klslmdlr. Her iist raf
ve raftaki SlVl klslm alttan gelen buhar i.;;in sogutucu gorevini gOriirken.
alttan gelen buhar da iistteki raf sistemi i.;;in lSlbcl gorevini goriir. i:;;lem
raflarda safbile:;;enler elde edilinceye kadar devam eder.
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$ekil.13. Fraksiyon kulesi
Bir SIVl kan§lnnnm iizerindeki buhar fazmm bile§imi Roult karlUnu
ile belirlenebilir. Bu kanun yardnmyla biz laboratuvar §artlarmllz i~in blr
SIVl karl§lmml ka~ destilasyon sonucunda saf olarak elde edebilecegimizi
hesaplayabiliriz. Fizikokimyasal hesaplamalar sonucu destilasyon
kulesinin yiiksekliginin ne kadar olmasl gerektigi ve plaka saYlslda
hesaplanabilir.
Burada iki farkh durum

i~in

Roult kanunu hesaplamasl yapacaglZ.

Ornek 1. 300 e da dietil eterye toluen mol kesirleri 0,50 olacak
§ekilde. karl§tInlml§tIr. Bir destilas§on sonucunda bile§enlerin yiizdeleri
nasil degi§ir ?
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Bile:;;enler :

Dietil Eter
K.n: 33 °c
po eter : mm Hg
Xeter: 0,5
t=30 o C

Toluen
K.n: lIlaC
pOtoluen:36,7 mmHg
Xtoluen : 0,5
t=30 o C

G5riildiigii gibi kaynama noktalan arasmda :
AKn = III - 33 = 78 °c
hk bir fark vardlr. Buna bagh olarak buhar basmc;;lan arasmda da
biiyi.ik fark vardlr.
Once bile:;;inlerin klsmi buhar basmc;;lanru hesaplayallffi.
Peter = Xeter po eter
= 0,5 x 646
= 323mmHg

Ptoluen= Xtoluen·pOtoluen
= 0,5 x 36,7
= 18,35 mmHg

Ptoplam = Peter + Ptoluen
= 323 + 18,35
= 341,35 mmHg

Roult kanunu

$imdi de buhar fazmm bile:;;imini hesaplayallffi.
Peter

Yeter = p top1am

323
= 341,35
= 0,95

p toluen
Ytoluen

= p toplam

18,35
= 341 35
'

= 0,05

G5riildiigii gibi bir destilasyon sonunda toluenin bile:;;imdeki oranl
% 50'den % 5'e dii:;;mektedir. Bu sistem normal destilasyon yoluyla
birbirinden aynlabilir.
$imdi ise kaynama noktalan birbirine yakm alan C;;5ziiciilerden
olu:;;an bir sistem iC;;ln aynl i:;;lemleri yapallffi.
Ornek 2. 300 C'ta toluen ve su mol kesirleri 0,5 olacak :;;ekilde
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kan§tmll1ll§lardrr. Bir destilasyon sonucunda bile§inlerin yilzdeleri naSll
degi§ir?
Bile§enler :
Toluen
Su
K.n: 100 0 C
K.n: III °c
p OH 2 0 : 31,8 nunHg
pOtoluen: 36,7 nun Hg
XH2 0: 0,5
Xtol u : 0,5
t: 30 °c
t: 30 °c
iki bile§enin kaynama noktalan arasmda :
Lllin = 111 - 100 = 11 °c
11k bir fark vardlr. Bu farka bagll olarak buhar basm91arl arasmdaki
fark da azdlr.
Yine ilk olarak kIsmi basm91an hesaplayahm :
PH2 0 = p OH 2 0.XH 2 0
=31,8 . 0,5
= 15,9 mmHg

Ptolu = Ptolu·Xtolu
= 36,7.0,5
= 18,35 mmHg

Ptop = Ptolu + PH20 = 18,35 + 15,9
=34,25 nunHg.
$imdi ise buhar fazmm bile§imine bakahm :
18,35
=
34,25
top am

PH20
15,9
PH20 = P top1am = 34,25

= 0,54

=0,46

P,olu
Y,olu = P 1

G6riildiigii gibi % bile§inJler % 50'den % 54'e ve % 50'den % 46'ya
olmak iizere 90k kii9iik degi§imler g6stermektedir. Bu durumda bu
maddelerin destilasyon yoluyla safla§tmlmasl i9in normal destilasyonun
degilde fraksiyonlu destilasyon metodunun uygulanmasl gerekir.
Deneyin Yaplh§l :

Bu deneyde iki 9all§ma yapacaksmlZ :
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A

Bu b61iimde

a~aglda

belirtilen malzemelere ihtiyaclTIlZ olacaktrr.

1- Destillemeniz gereken kan~lffil
2- Bir mezur
3- Bir terazi

olu~turan

saf .,;:6zuciiler

Burada saf .,;:6zuciilerle konsantrasyonlan belli kan~lmla:r
olu~turarak bir standart grafik .,;:izeceksiniz. Bu grafik i.,;:in a~agldaki
y(izdelerde kan~lmlar hazlrlayarak yogunluklarrrn bulmarnz,

<;OZUCULER
X
A

XB

1
0,9
O,S
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

dkan~lm

dl = dA
d2
d3
d4
d5
d6
d7
dS
d9
dlO
dU = dB

daha sonrada bu standart kan~lmlar ve yogunluklarmdan faydalanarak
a~aglda g6sterilen grafigi .,;:izmeniz gerekmektedir.
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dA

dB

1

1

o

1

2

3

4

6

7

8

9

1

XB

Qizdiginiz bu grafigi deneyin B kIsmmda bulacagmlZ yogunluklara
kar§lhk gelen kan§lm yilzdelerinin tayininde kullanacaksmlZ.
B

Deneyin bu kIsmmda size:
1-Bir bUrIZen beki
2- Bir Oc; ayak
3- Arnyanth tel
4- Reaksiyon balonu (250 ml'likl
5-Fraksiyon kulesi (iC;i cam boncuklarlyla doldurulmu§ bullu
sogutucul
6- Bir termometre
7 - Bir yatay sogutucu
8- Bir mezOr
9- On tane de deney tOpO gerekecektir.
Gerekli malzemeleri aldlktan soma ~ekil 14'de gorOlen deney
dOzenegini kurunuz. Size verilen destillenecek karl§lml olu§turan
maddelerin kaynama noktalarml ogreniniz. Deneye ba§lamadan once
kan§lmlmzm hacmini 5lc;OnOz. Buldugunuz degeri ona bolOnOz. Elde
ettiginiz hacim degeri toplamamz gereken destilat hacmini
gostermektedir.
Karl§lml balona koyup lSltmaya ba§laymlz sogutucudan ilk
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destilatm geldigi slcakhgl kaydediniz ve toplamamz gereken destilat
hacmi dolunca son slcakhgl da kaydediniz.

:;iekil.14. Fraksiyonlu destilasyon deneyi diizenegi
Bu :;;ekilde ilk ve son slCakhklanm kaydederek on fonksiyon
toplaymlZ.
TopladlgmlZ her fonksiyonun aglrhgml tartarak bulunuz ve hacmi
belirli oldugu i!,;in yogunlugunu bulunuz (Eger balon i!,;inde kalan !,;oziicii
olursa sistemin sogumaslm bekleyip onu da ahp hacmini, aglrh~m ve
yogunlugunu bulunuz).
Buldugunuz yogunluklardan, deneyin A klsmmda !,;izdiginiz
stand art grafik yardlmIyla her fraksiyonun % bile:;;imini tayin ediniz.
Elde ettiginiz sonu!,;lan raporunuzda belirtiniz.
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Deney Raporu
Deney 5 : Fraksiyonlu Destilasyon

Adl ve Soyadl : ........... ..
Tarih : ... ./ ... ./ ........... .

Deneyin Amacl :

A.Qizilen stand art grafik

B. Kanl;nnn oluf;turan maddeler
Maddenin
Adl

V

KN

d

MW

ml

°C

g/ml

g

Fraksiyonlar :
No
d
% Bilef;imi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Deney 6: Ekstraksiyon

Bir maddenin birbiri He kan:;;mayan iki faz arasmda transfer
edilmesi i:;;lemine ekstraksiyon denir. Ekstraksiyon i:;;leminde bazl onemli
noktalar vardrr. Bunlar :;;oyle srralanabilir :
1-Ekstraksiyon i:;;leminde kullamlan fazlar birbirleri ile
kan:;;mamahdrr.
2- Ekstrakte edilen madde ve fazlar arasmda ve fazlarla fazlar
arasmda kimyasal reaksiyonlar olu:;;mamalldlr.
Ekstraksiyon :
a) SlVl-SlVl ekstraksiyonu
b) slVl-kau ekstraksiyonu
c) SlVl-gaz ekstraksiyonu
d) gaz-kau ekstraksiyonu
e) kau-kau ekstraksiyonu
olarak be:;;e aynhr. Biz bu deneyde SlVl-SlVl ekstraksiyonu He
ilgilenecegiz.
Bir ekstraksiyon i:;;leminde her iki fazda ~oziinen aym maddenin
fazlardaki konsantrasyonun birbirlerine oranl aym :;;artlarda sabittir ve
daglhm katsaYlSl olarak bilinir. Yani :

CA

K = -

cB

Corganikfaz

= 7'.---=---C anorganik faz

Burada; K: dagIhrn katsaYlSl
CA: A fazmdaki madde konsantrasyonu
CB : B fazmdaki madde konsantrasyonu
Bir ekstraksiyon i:;;leminde kazanllan madde miktan ekstraksiyon
i:;;leminde kullamlan ~oziiciiniin hacminin artmasl He degil tekrar
saYlsmm artmasl ile artar. Bu konu :;;u :;;ekHde a~llabHir. 100 ml su
i~inde 1 gram madde ~oziindiigiinii ve bu maddenin 100 ml eterle
ekstrakte edilecegini dii:;;iinelim. Bu 100 ml eter toplamlan 100 ml olacak
:;;ekilde farkh hacimlerde kullanllabilir :
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a) 1 x 100 ml

b) 2x $0 ml
c) 4x 25 ml v.b.
Eger ekstraksiyonu lxl00 ml ile yaparsak kazanacaglmlz mad de
miktarl 10xl0 ml eterle yapacaglmlZ ekstraksiyonda kazanacaglmlZ
madde miktanna gore olduk~a azdrr. Bu sonucu bir ornekle gorebiliriz.
Ornek 1 : Bir dikarboksilik asitin petrol eteri-su sistemi ile
ekstraksiyonunda a~agldaki sonu~lar elde edilmi~tir.
a) Bir defa 50 ml petrol eteri ile ekstrakte edilmi~ 20 ml ~ozelti i~in
42 ml 0,05 N NaOH kullanllml~br.
b) Dort defa 10 ml petrol eteri ile ekstrakte edilmi~ 20 ml ~ozelti
i~in 13 ml 0,05 N NaOH kullamlml~br.
Bu asit ~ozeltisinin ekstrakte edilmemi~ 20 ml'hk ~ozeltisi
ml 0,05 N NaOH harcanml~br. Asidin meg: 0,118 g. dlr.

i~in
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Once hi~ ekstrakte edilmemi~ 20 ml'hk ~ozelti i~inde ka~ gram asit
oldugunu bulmahYlZ.
(N.V)Baz = ( g/meg)asit
gasit = (N·V)Baz . megasit
= 0,05.55.0,118
=0,325 g
a) g'asit = 0,05 . 42 . 0,118
= 0,248 g
b) g"asit = 0,05 . 13 . 0,118
= 0,077 g
Hesaplamalar dikkat edilirse bir defa ekstraksiyon yapllmca organik
faza ge~en madde miktan :
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~g'asit =

0,325 - 0,248 = 0,077 gram iken dort defa yapllan
ekstraksiyon sonucunda organik faza get,;!en madde miktan :
- 0,077 = 0,248 grama t,;!lkmaktadlr, yani 3,2 kat
artmaktadrr. Birinci halde maddenin % 24'ii ekstrakte edilirken ikinci
halde maddenin % 76'Sl ekstrakte edilmektedir.
~g'asit

= 0,325

Goriildiigii gibi tekrar saYIsl ekstraksiyon verimini arturmaktadrr.
Deneyin YapIh§l :
Bu deneyde iit,;! farkh deneme yapacaglZ :
A.Suda Coziinen Boyalan Ayuma :
Bu deneyde size agaglda belirtilen madde ve malzemeler
gerekecektir.
1- iki adet deney tiipii

2- Safsu
3- Dietil eter
4- Metilen mavisi
5- Metilen kIrmIZ1Sl
Her iki deney tiipiine de 5 ml su koyunuz ve deney tiiplerinden
birincisine 5 damla metilen mavisi ikincisine ise 5 damla metilen
kIrmlZ1Sl indikatoriinden damlaulllZ. Daha sonra her tiipiin iizerine 5'er
ml dietil eter ilave edip t,;!alkalaYImz. Fazlann aynlmaslm bekleyiniz ve
her iki tiipteki su ve eter fazlanmn renklerini gozlemleyip gozlemlerinizi
yazllllZ.
Son olarak iki tiipii birlegtirip t,;!alkalaymlZ ve neler gordiigiiniizii
kaydediniz.
Gozlemlerinizi apklamaya t,;!ahgllliz. Bu gozlemlere gore bu
indikati:irlerden hangisi dietil eter-su sistemi ile ekstrakte edilebilir.
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Belirtiniz.
Deney sonunda eterli

~iizeltileri

lavobaya diikup tupleri YlkaymlZ.

B. Tuz Davesinin Etkisi :

Bu deney i~in a:;;ag;ldaki maddelere

ihtiya~

Vardlr :

1- tki tane deney tupu
2- Safsu
3- Petrol eteri
4- Metilen mavisi
5- Suda ~ok ~iizunen (NaCl, KCI. NH4 CI gibi) bir tuz
Deney tuplerinin her ikisine de 5'er ml su koyup uzerlerine 5'er
damla metilen mavisi ve 5'er ml'de petrol eteri ilave edip sallaYlmz.
Fazlarm aynlmasml bekleyip fazlann renklerini kontrol ediniz. Her iki
tuptede :;;artlarl aym oldug;undan fazlann renk :;;iddetleri de aym
olmahdlr.
Daha sonra tuplerden birine suda ~ok ~iizunen bir tuz ilave ederek
su fazml doyurunuz her iki tupude ~alkaladlktan sonra fazlann
aynlmasl i~in bekleyip fazlann renk :;;iddetlerini yeniden kar:;;lla:;;tmnlZ.
Renk :;;iddetlerinde bir fark varml ? Eg;er varsa sebebi nedir ? A~lklaYllllZ.
TUpleri lavobaya diikup YlkaYJ.lllZ.
C.D~

KatsayIlanrun Tayini :

Bu deney i~in :
1- Bir aYlrma hunisi
2- iki tane erlen (150 ml'lik)
3- Bir buret (50 ml'lik)
4- 1 L 0.005 N NaOH ~iizeltisi
5- Adipik asit (1 g. C6H 100 ~
6- Dietil eter
7- Fenolftalein gerekmektedir.
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Deneye bal;llamadan i:ince erlenlerden birinde 100 ml % 1 'lik adipik
asit ~i:izeltisi hazrrlamaruz gerekmektedir.

1lk olarak adipik asit

~i:izeltisinden

20 ml ahp fenolftalein el;lliginde
NaOH ile titre ediniz ve ne kadar baz harcandlgIm not ediniz. Bu deger
sizin i~in bir referans noktasl olacaktIT.
ikinci olarak ayrrma hunisini tel halkaya oturtup i~ine 20 ml adipik
asit ~i:izeltisi ve 20 ml dietil eter koyup gekil I5'de gi:iriildiigii gibi tutup
~alkalaymlZ aYlrma hunisinin alt kIsnnm yukanya kaldmp muslugunu
a~arak haVaSllll bOl;laltllllZ. Huniyi tel halkaya yerlel;ltirip fazlann
aynlmasml bekleyiniz. Su fazlm allP eter fazml lavobaya bOl;laltmlZ. Su
fazml fenol ftalein el;lliginde NaOH He titre ediniz ve harcanan baz
miktanm kaydediniz.

gekil.I5. AYlrma hunisinin tutulul;ll;lekli
Eger dikkat ederseniz hi~ ekstrakte ediImemil;l asit ~i:izeltisi i~in
harcanan baz miktan ekstrakte edilmil;l asit ~i:ize1tisi i~in harcanan baz
miktanndan fazladlr. Bu iki degerden faydalanarak her iki fazda ~i:iziinen
asit miktarlan bulunabilir.
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HiC; ekstrakte edilmemi:;/ asit c;ozeltisi iC;in harcanan baz miktanna:VA
Ekstrakte edilmi:;/ asit c;ozeltisi iC;in harcanan baz miktanna da: VB
dersek, Organik faza gec;mi:;/ asit iC;in harcanmasl gereken baz miktan da
:VC=VKVB
olarak bulunur. Kullandlg;lmlZ asidin molekiil ag;lrhg;l ve bazlmlzl~
normalitesi ile hacmi bilindig;ine gore her iki fazm konsantrasyonlan ve
dolaYlSlyla dag;lhm katsaYllan hesaplanabilir. Bunun ic;in a:;/ag;ldaki
formiil kullanllabilir.
(N'V)Baz = (g/meg)asit
N : KullanIlan bazm normalitesi
V : KullanIlan bazm hacmi
0g : titre edilen asidin ag;lrhg;l
meg : titre edilen asidin milie:;/deg;ergraml
Bu formiil diizenlenirse :
gasit = (N'V)baz . megasit
formiilii elde edilir. Bu formiillerden faydalanllarak organik ve
anorganik fazlardaki asit konsantrasyonlan bulunabilir. Buradan da
dag;lhm katsaYlSl :
CA

K=-

CB

Corganikfaz

=r;---=-----

Canorganik faz

hesaplayabilirsiniz.
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Deney Raporu

Adl Soyadl : ................ .

Deney 6 :Ekstraksiyon

Tarih

: ... ./ ... ./ ..... .

A. Suda r,;oziinen boyalan aymna

a) Gozlemler

b) Deg;erlendirme

B. Tuz ilavesinin etkisi
a) Gozlemler

b) Deg;erlendirme

c. Dag;lhm katsaYlsmm tayini
a) Ekstrakte edilmemi1] asit r,;ozeltisi ir,;in harcanan baz miktan : VA
b)l.defa ekstrakte edilmi1] asit r,;ozeltisi ir,;in harcanan baz miktan : VBl
c) 2.

II

d) 3. "

II

"

II

" "

"

II

II

" "

"

" " :

dag;lhm katsaYllanmn deg;eri :
Kl
K2

K3

?
?
?

II

:

VB2

VB3
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Deney If' Siiblimle§me
Bilindigi gibi maddenin normal §artlarda gozlemleyebilecegimlz ii.,;
hali vardlr. Bu haller :
Kau hal; SlVl hal ve Gaz hal'dir.
Kau haldeki bir maddeye yeterli enerji verilirse eriyerek SIVl hale
ge.,;er. SIVl haldeki maddeye de yeterli enerji verilirse buharla§arak gaz
fazma ge.,;er.
Ayni §ekilde gaz fazmdaki bir maddeden yeterli miktarda enerji
.,;ekilirse madde once yogunla§arak SIVl hale ge.,;er. SlVl haldeki maddeden
de enerji .,;ekilirse madde kristallenerek (kaula§arak) kau faza ge.,;er.
Her madde kau fazdan gaz fazma ge.,;mek veya gaz fazdan, kau faza
ge.,;mek i.,;in yukanda anlaulan yolu takip etmez. Bazl maddeler SIVl faza
ge.,;meden (bu fazl atlayarak) direkt olarak kau fazdan gaz fazma. gaz
fazdan da kau ge.,;erler. i§te bu ge.,;i§lere siiblimle§me denir.Fazlar ve
fazlar araSI ge";i§lere verilen iSimler a§agldaki tabloda gosterilmi§tir.
Tablo . 2 :Maddenin halleri ve hal degi§imleri
Siibllrnle§me

I
t

Kau

erime

buharla§ma
8lVl

kristallenme

yogunla§ma

J

Iaz

8iiblimle§me

Bir maddenin neden slVlla§maYl degilde siiblimle§meyi tercih ettigini
anlamak i.,;in basmca kar§l slcakhk degerleri ile .,;izilen ve maddenin
kat!. SIVl ve gaz hallerinin birbirleri ile olan dengelerini gosteren faz
diyagramlarIDl incelemek gereIqr ($ekil 16).
Bu diyagram incelenirse A-B egrisi boyunca maddenin kau hali He gaz
halinin. B-C egrisi boyunca kat! hali ile SIVI halinin ve B-D egrisi
boyuncada SIVl hali ile gaz halinin dengede oldugu goriiliir.
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I)

C
P [atml

Kat.

1
0.00603
GdZ

A
0.01 100

t (oCl

$eki1.l6. Maddenin hal diyagrarrn
Bu iiI; fazm birle:;;tigi nokta olan B noktasma da iil;lii nokta adl verilir
ve bu noktada her iiI; faz birbirleri He aym anda dengededir. Bu
noktanm bir basml; ve birde slCakhk degeri vardlr. l:;;te maddenin
siiblimle:;;ip siiblimle:;;meyecegini belirleyen deger bu basml; degeridir.
Eger bir maddenin iil;lii noktasmm buhar basmcl degeri 0 maddenin
kaynama noktasmm buhar basmcl degerinden yiiksekse madde
siiblimle:;;ir degilse erir.
Maddenin iil;lii noktalanm belirleyen basml; ve slcakhk degerleri dl:;;
ortamm :;;artlarmdan baglffis1Zdlr. Bu 6zellikten faydalanarak normal
atmosferik :;;artlarda siiblimle:;;meyen maddeler dl:;; ortamm basmcl
dii:;;iiriilerek (yani vakum uygulanarak) siiblimle:;;tirilebilir. Vakum
uygulandlgl zaman maddenin kaynama noktasl dolaYlsl ile kaynama
noktasmm buhar basmcl degeri dii:;;er bu dii:;;me eger 0 maddenin iil;lii
noktasmm buhar basmcl degerine veya daha altma indirilebilirse
madde siiblimle:;;ir. Bu teknikle her madde siiblimle:;;tirilebilir.
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Normal §artlarda bir c;ok organik maddenin yarn Slra iyod, aliminyum
kloriir ve lityum kloriir gibi anorganik bile§iklerde siiblimle§tirilebilir.
Siiblimle§tirme i§lemi~yapllacak siiblimle§tirmenin gerektirdigi §artlara
gore c;e§itli tip siiblimat6rlerde yapIlabilir. $ekillTde farkh tip
siiblimat6rlere omekler verilIni§tir.

su
t

.~

'(' :.1'

$ekil.l 7. Qe§itli Siiblimator Tiirleri
Deneyin Yap1h§l

Bu deneyde:
1- Bir bunzen beki
2- Bir iiI,; ayak
3- Bir amyanth tel
4- Bir kristalizuvar (500 ml'lik)
5- Bir balon (150 ml'lik)
6- Bir beher (250 ml'lik)
7- Siiblimle§tirilecek maddeye ihtiyal,; olacaktIr.
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Deneye ba1;ilamadan once a1;iaglda $ekillS'de goriilen diizeneg;i kurunuz.
Size verilen siiblimle1;iecek maddeden 5 g tamp beherin ir,;ine koyunuz.
Balonu su He doldurup onu da beher iizerine oturtunuz. ISltmaya
ba1;ilaYlmz. Balonun alt klsmmda kristallenen maddeyi bir spatiille
kazlyarak temiz bir kaglt iizerine biriktiriniz bu i1;ileme balonun altmda
madde kristallenmeyene kadar devam ediniz. Siiblimasyon bitince
maddenizi tamp verim tayini yapmlZ ve sonur,;lanmzl raporunuzda
belirtiniz.

S u dolu balon

Beher

Knstalizuvar

sublimlelecek madde

$ekil.lS. Siiblimasyon Deneyi Diizenegi
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Deney Raporu
Deney 7 : Siiblimle!1rne

Deneyin amaCl :

Siiblimle§tirilen maddenin adl
Siiblimasyon verimi :

Adl ve Soyadl : ............ .
Tarih
: .. .f ... I .. .
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Deney 8 : Kromatograti

Kromatografi kimyasal karu;nmlardan saf fraksiyonlar elde etmek
ir,;in kullarulan bir saf1a~tlrma teknigidir ve "Durucu bir faz iizerinde
haraket eden aklcl bir faz ir,;inde maddenin farkh hlzlarda
siiriiklenmelerinden faydalarularak birbirlerinden aynlmasl i~lemi "
olarak tanImlanabilir.
Maddenin haraketli faz tarafmdan
siiriiklenmesini etkileyen iki ana faktiir vardlr.

sabit

faz

iizerinde

Bunlar :
a) Durgun (sabit) fazm maddeyi tutma kuvveti
b) Haraketli fazm maddeyi r,;ozme kuvveti
Bu iki kuvvetin birbirlerine
hlZlarda haraket edebilir.

kar~l

olan oranlanna gore madde farkll

Kromatografi i~leminde sabit faz olarak r,;e~itli anorganik ve organik
slVllar ve katllar, haraketli faz olarak da kromatografinin tiiriine bagh
olarak her tiirlii r,;oziicii ve inert gaz kullanllabilir.
Kromatografi teknikleri sabit ve haraketli fazm tiiriine gore :
1- SlVl-SIVl
2- SlVl-katl
3- Gaz-SlVl
4- Gaz-katl
kromatografileri olmak iizere dorde aynhr. :;>imdi
kromatografi tiirlerini klsa ar,;lklamalanyla gorelim :
1.

D~

r,;e~itli

Kromatogratisi

SlVl-SIVl tekniginin bir uygulamasldlr. Bu kromatografi tiiriinde
hem sabit hem de haraketli faz SlVldlr. Once SlVffim biri (genelde su)
destek dokusu iizerinde yiikselir ve daha sonra aynlacak olan madde
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kan§lml ile yiiriitiicii SlVl bu SlVl faz iizerinde haraket eder. Bu
kromatografi tiiriiniin iki uygulamasl vardrr.
a)~t Kromato~si

Bu kromatografinin uygulanmasmda destek dokusu olarak kaglt
kullanlhr. Yiiriitiicii SlVl ise genelde su ile kan§tInlml§ organik
c;:oziiciidiir. Once su kagldl lslatIr daha sonra diger SlVl bu SlVl fazm
iizerinde yiikselir. Yiikselen SlVl faz ayrrmak istedigimiz maddeleri de
farkh hlZlarda siiriikleyerek birbirlerinden aynlmalanm saglar.
Bu teknik yukarldan a§aglya veya a§agldan yukanya olmak iizere
iki farkh tiirde uygulanabilir ($eki119).

ill

la

Ib

$ekil.19. Kagrt Kromatografisi Uygulamalan
a) Yukandan a§aglya
b)A§agrdan yukanya uygulama
b) ince Tabaka Kromato~i

Bu metod da bir destek dokusu (cam veya ince metal veya plastik
levhal iizerine c;:ok ince (maksimum 3-4mml bir §ekilde sabit faz (organik
veya anorganik katIlarl c;:ekilir. Sabit fazm kurutulma §ekilne gore bu
kromatografi SlVl-SlVl veya slVl-kah kromatografisi smlfianna girebilir.
Bu teknigin uygulam§l da kaglt kromatografisine benzer fakat
kaglda gore daha kullanl§h, daha hassas ve kullanlm alanl daha geni§tir.
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Kaglt ve ince tabaka kromatografileri He bHinmeyen maddelerin
te§hisinin yaprlabilroesi amaclyla Rf degerleri kullanilir. Bu deger a§aglda
tammlanml§Ur .
Maddenin tabakada aldlgr yol
Rr = Coziicfuliin tabakada aldl!!;l yol
Aym §arUar altmda Rf degerleri sabittir. Bu ozellik dolayrslyla Rf
atlaslarl hazlrlanml§ur. Bunlara bakIlarak te§his yapllabilir.
2. Absorpsiyon Kromatografisi
Bu tiir kromatografide aynlmasl istenHen maddeler sabit faz
tarafmdan adsorplanarak tutulurlar.
Farkh kuvvetlerle tutulduklanndan farkh hlzlarda yiiriirler
b6ylecede birbirlerinden aynhrlar.
Bu kromatografi tiiriiniin en yaygm uygulamasl kolon kromatografisidir.
a) Kolon Kromato~si
Teknigin uygulanmasmda cam veya metal borular kullamhr.
Borunun alt tarafl cam pamugu, pamuk veya siizget,; kagldl He kapauhr.
daha sonra bunun iizeri dolgu maddesi He doldurulur. Doldurma
i§leminden sonra bONnun iizeri yine cam pamugu, pamuk veya siizget,;
kagldl ile kapatIhr, kan§lmilave edilir. Yiiriitiicii SlVl verilir ve maddeler
aynhr. Eger aynlan maddeler renkli ise fazlar ayn ayn toplamr. Renksiz
ise belirli hacimlerde fraksiyonlar toplanrr ve daha sonra fraksiyonlann
analizi yaprllr. Ai;lagldaki §ekilde bir kolon g6relmektedir.
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$eki1.20. Bir kolonun goriiniimii.

3. Gaz Kromato~si

a) Gaz-S1Vl kromatografisi
b) Gaz-katl kromatografisi
4. Yiiksek Performansh SlVl Kromatografisi (HPLC)

Deneyin Yapw.§l

A.KagJ.t kromato~si

Bu deney i~in :
1- Kromatografi kiiveti
2- Bir tabaka sUzge~ kagldl
3- Boya kam;nml
4- klleal born
5- MezUr
6- Teknik etil alkol
gerekeeektir.
Once kromatografi kiivetine 25 ml alkol koyunuz. Daha sonra
siizge~ kagldmdan 5x22 em boyuUannda bir §erit kesiniz. $eridin alttan
3 em yukansma bleal born ile boya kan§lITI1ndan bir damla ekip. ka~dm
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alt ueunu kiivet i9indeki alkole daldmruz ve iist ueunu da kiivetin iist
tarafma takIp kapa~ru kapabruz. Ve 90ziieiiniin kagldm iist tarafma 2
em kalmasma kadar yiikselmesini bekleyiniz. C;oziieii buraya ulal;lbktan
soma yiiriitmeyi durdurunuz. Kagldl kurntunuz.
C;oziieiiniin ve boyalarm ekim yerinden itibaren ne kadar yol
aldlklarmt 619iiniiz ve Rf degerlerini tayin ediniz.

B.ince Tabaka Kromatogmfisl
Bu deney i9in :
l-C;ekilmil;l bir !nee tabaka pleyti
2- Ktleal born
3- Boya kanl;llml
4- Teknik etil alkol
5- Meziir
lazlmdlr.
Kt1cal born yardlmlyla boya kanl;lllllindan bir miktan inee tabaka
pleytinin alt tarafmda 3 em yukarlsma ekiniz. Kiivete 25 ml alkol koyup
pleytin aU ueunu alkole daldmp kiivetin kapagml kapabruz. Yine
90ziieiiniin pleytin iist tarafmdan 2 em kalmeaya kadar yiikselmesini
bekleyiniz. Daha soma pleyti 91kanp kurutunuz ve 90ziieii He boyalann
ka9ar em yiiriidiigiinii 619iip Rf degerlerini tayin ediniz.
Kaglt kromatografisi ve inee tabaka kromatografisinden elde
ettiginiz Rf degerlerini mukayese edip hangisinin daha giivenilir
olduguna karar veriniz.

C.Kolon Kromatografisl
Bu deneyde:
1- Cam bir kromatografi kolonu
2- Cam pamugu veya pamuk
3- Teknik etil alkol
4-Cam ba~et
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5-Dolgu maddesi (Si02 veya Al203)
6-Boya kam;mm
7- MezUr
8-0n tane deney tiipii
9- tki tane erlen (150 ml'lik)
gerekmektedir.
Deney once cam kolonu bir spora tutturarak ba:;;layabilirsiniz.
Daba sonra kolonun i9ine bir par9a (kolonun geni:;;ligi kadarJ cam
pamugu veya pamuk koyarak bagetle dibe indiriniz ve kolonun i9ine %
50'i dolacak :;;ekilde 90ziicii (alkol) ile doldurunuz.
Dolgu maddesinden 20 g tamp bir erlene almlZ ve iizerine 50 ml
90ziicii ilave ediniz. Qalkalayarak bulama9 haline getiriniz ve bu
bulamacl kolonun i9ine yava:;;9a dokiiniiz bu esnada kolonun muslugunu
a91p i9indeki 90zeltinin yava:;;ca akmasml saglaymlz. Kolonu bu :;;ekilde
doldurduktan sonra dolgu maddesinin iizerine yine cam pamugu veya
pamuk koyunuz ve 90zeltinin pamuk iizerinde 1 cm yiikseklikte kahncaya
kadar akmaslm bekleyiniz. Bu kadar 90ziicii kalmca muslugu kapatIp
akmu durdurun ve boya karl:;;lffimdan 1 ml ilave edip ve yine muslugu
a91p 90ziiciiniin 1-2 mm yiikseklik kahncaya kadar akmaslm bekliyiniz.
daha sonra kolonun iizerine yiiriitiicii SlV1mZl doldurunuz ve kolonun
altIndan tiiplerle fraksiyon toplaymlZ. Hangi fraksiyonun ka9mcl tiipte
geldigini not ediniz.
Deneylerle ilgili gozleminizi raporunuzda belirtiniz.
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Deney Raporu
Deney 8 : KromatograIi

Adl ve Soyadl : ............ .
Tarih
: .. ./ .. ./ .. .

Deneyin ama\;lan :

A. Kaglt kromatografisine ait Rf degederi :

B. tnce tabaka kromatografisine ait Rf degederi :

c. Kolon kromatografisi gozlemleri :
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Deney 9: Sabun Eldesi

Bu deneyde bitkisel bir yagdan sabun elde ediIecektir. HayvansaI ve bitkisel yagIar
karboksiIIi asitIerin esterIeridir. Bu esterIer, biiyiik moIekiiI kiitIeIi yag asitIeri iIe gIiserin
(gliseroI) aIkoIiinden

oIu~ur.

BitkiseI ve hayvansaI yagIarm kimya dilindeki adl

"trigIiserid" dir. YagIar SIVI ve kall oImak iizere ikiye aynhr. Hayvanlarda buIunan pek
yok yag katl oldugundan, kall yagIara hayvansaI yag da denir. Bitki kokenIi yagIarm da
yogu slVldlr. Bu nedenIe, SIVI yagIara da bitkisel yagIar denir.
YagIarm hidrolizinden eIde ediIen karboksiIIi asitIere "yag asitleri" denir ve bunIar
genelIikIe uzun,

dallanmaml~

hidrokarbon zincirleri

ta~lrIar.

DogaI yaglarm pek yogunda

iiy yag asidi de farkhdlr. Hemen biitiin dogaI yag asitIeri, yift saYlda karbon
asidinin hidrokarbon zinciri

doymu~

ta~lrIar.

oIabiIdigi gibi, ikiIi (c;:ift) baglar da

Dogada en yaygm oIan yag asidi oIeik asit bir yift bag

ta~lr.

Yag

ta~lyabiIir.

Birden fazIa yift bag

ta~lyan

yag asitIeri de vardlr. BunIar, daha yok bitkiseI yagIarda buIunur. Yag asidindeki
hidrokarbonun zincir uzunIugu iIe yift bag saylSl,
MeseIa,

doymu~

oIu~an

sabunun ozelligini beIirIer.

uzun asit zinciri, sabunu daha sert yani yoziinmez yapar. Aym

~ekiIde,

hidrokarbondaki zincir uzunIugu da c;:oziiniirIiige etki eder.
Slglr ve koyun yagl sabun yaplmmda yok kulIanlIan yagIardandlr. Slglr ve koyun
yagmdan eIde ediIen sabunlarda buIunan

ba~hca

yag asitIeri; paImitik, stearik ve oleik

asittir. Hindistan cevizi yagmdan yapdan sabunIarda ise laurik ve miristik asitIer
aglrhktadlr. Hindistan cevizi yagmdan yapdan sabunIar, daha yumu~ak oIur.

Slglr ve koyun yagmda buIunan yag asitIeri: CH3(CH2)14COOH
PaImitik asit

CH3(CH2)16COOH
Stearik as it

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
OIeik asit

Hindistan cevizi yagmda buIunan yag asitIeri: CH3(CH2)IOCOOH

CH3(CH2)lsCOOH

Laurik asit

Sabun geneIde haIa yiizYllIar oncesi teknikIe yaplImaktadlr.

Miristik as it

EritiImi~

iy yagl yada diger

yagIar, soda (Na2C03) yada sodyum hidroksit (NaOH) iIe ISlllIarak gIiserin ve yag
asitIerinin sodyum tuzuna sabunla~tmImaktadlr.

b~

Sabunla~lIrma:

o
II

CH2-0-C-R

I

~

CH 2-OH

+ 3 NaOH

CH-O-C-R

I
~
CH2-0-C-R
Sabunla~ma

lSI.

I
I
CH

+

CH-OH

3 RCOz-Na+
Sabun

2-OH

tamamlandlktan sonra, sabunu yoktiirmek amaclyla ortama tuz eklenir.

Gliserin iyeren sulu faz aktanlarak aynhr ve damltllarak gliserin elde edilir. Gliserin,
Hitlin ve kozmetik lirlinlerin nemlendirilmesinde kullamhr. Sabun, fazla sodyum
karbonat, NaCI ve gliserini uzakla~tIrmak iyin taze su ile Ylkanarak safla~tmhr. iyine
boya ve parfiim gibi maddeler eklenir. Sonra sabun eritilir ve kahplara doklillir. Potasyum
hidroksit kullanIiarak yapllan sabunlar (potasyum tuzu) daha

yumu~ak

olur (Arap

sabunu). Sodyum hidroksitle yapIian sabunlar (sodyum tuzu) ise serttir.
sabunlar daha ziyade

lIra~

Yumu~ak

kremi ve SlVl sabun olarak kullamhr.

Sabunlarm istenmeyen bazl ozellikleri de vardlr. Bunlardan ba~hcasl, sert sularda (Ca2+,
Mg2+, Fe3+, vb. iyonlar iyeren sular) yokelti vererek ye~itli tortular olu~tunnasl ve lavabo
ve banyo klivetlerinde istenmeyen kirlilikler blrakmasldlr.
2 RCOz-

+

Caz+

..

(RCOz)zCa.
yozlinmez

Sabun, mikroorganizmalar tarafmdan karbondioksit ve suya

donli~tlirlildligiinden

yevre

kirlenmesinde onemli bir zararh etki gostennez.

Deneyin

YapIiI~I:

20 mL su ile 20 mL etil alkol (% 95'lik)

kan~lmmda,

5 g sodyum

hidroksit yozlillir. 250 mL lik bir beherde bulunan bu yozeltiye, 109 ay yiyek yagl ilave
edilir. 70-80

°c

slCakhgmdaki su banyosunda 45 dakika slire ile lSltIiIr. Ayn bir kapta,

50:50 oranmda hazlrlanan 40 mL etanol-su kan§lml, beherdeki reaksiyon
slire zarfmda kIslmlar halinde ilave edilir.
karl§tmiIr. (Blitiin bu

i~lemler

Karl~lm

karI~lmma

bu

bu esnada bir bagetle slirekli

yeker ocakta yapIimahdlr. ISltma i$lemi, kesinlikle ylplak

alevde yapIimamahdlr. Etil alkol yabuk alev alan bir maddedir.).
400 mL lik bir beherde 50 g sodyum klorlir, 150 mL sud a yozlilerek bir tuz yozeltisi
hazlrlamr. Tuzu yozmek iyin lSltmak gerekebilir. Ancak, tuz yozeltisinin tekrar
sogutulmamasl gerekir. Soguk tuz yozeltisine diger beherdeki slcak sabunla$an karl$lm
yabucak aktanhr. Birkay dakika kan$lInhr. Sonra bir buz banyosunda oda slcakhgma

b4-

sogutulur.

Sabunla~an

yokelti, vakum yardlml ile bir buhner hunisinde adi slizgey kagldl

kullamlarak slizliliir. Slizgeyteki sabun buzla

sogutulmu~

su ile iki defa Ylkamr. Kuruluga

kadar vakuma devam edilir. Orlin tarllhr, sabun testi yaplhr.
Sabun Testi: Deneyde elde edilen sabundan 0,15 g, kiiylik bir erIene almarak 10 mL
suda yoziiliir. Erlenin agzl kapatIlarak 15 saniye slire ile

~iddetli

bir ~ekilde yalkalamr. Bu

sabun yozeltisi 30 saniye bekletilerek, kopiik seviyesine baklhr. Sonra bir pipet yada
damlahkla % 4'llik kalsiyum klorlir yozeltisinden 4 damla ilave edilir ve 15 saniye
yalkalanlr. Yine 30 saniye bekletilir. Bu noktada kalsiyum klorlirlin koplik lizerinde nasIl
bir etkide bulundugu incelenir.

Deneyle ilgili Sorular:
1- Yag asitlerinin potasyum tuzlanndan elde edilen sabunlar neden

yumu~ak

olur?

2- Hindistan cevizi yagmdan elde edilen sabunun yozlinlirliigli neden yok fazladlr?
3- Tuz yozeltisinin ilavesi, sabunun yokmesine sebep olmaktadlr. Neden?
4- Sodyum asetat ve sodyum propiyonat'm sabun ozeIIikleri zaYlftlf. Nedenini
aylklayllllz?

bS

Deney Raporu

Deney 9: Sabun Eldesi

Adl Syadl: ........................ .

Tarih: ..... .1 ..... .1 ............... .

Deneyin Amacl:

Deneyin

YapliI~l:

Elde Edilen Sonuc,:lar:

