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BÖLÜM 1 LABORATUVAR ALETLERİ
1.1. Balonlar
Balonlar organik kimya laboratuarında en çok kullanılan cam
malzemelerdir. Bunlar genellikle fiziksel etkenlere dayanıklı olarak imal
edilirler. Balonlar kullanılacağı yere göre çeşitli büyüklüklerde olabilir.
Genellikle laboratuarımızda 20 ml1000 ml arasındaki balonlar kullanılır.
Son yıllarda laboratuarlarda daha çok rodajlı (şilifli=tıraşlanmış) cam
malzeme kullanıldığından, kullanılan balonlar da rodajlıdır. Genellikle
laboratuarımızda 29/32 ve 19/26 rodajlı cam balonlar kullanılmaktadır. Dip
ve boyun kısımlarına göre balonlar çeşitli şekillerde olabilir.

Şekil 1.1. Balon çeşitleri doğru doluluk oranları
Basınç ve sıcaklık değişmelerine geometrik yapılarından dolayı,
yuvarlak dipli balonlar, düz dipli balonlara nazaran daha dayanıklıdır; bu
yüzden reaksiyon kabı olarak daha ziyade yuvarlak dipli, çok boyunlu ve
armudi balonlar kullanılır.
1.2. Soğutucular
Bir reaksiyonda uçucu maddeleri reaksiyon kabına geri çevirmek
(reflux) veya bir damıtmada maddeyi gaz fazından, sıvı faza dönüştürmek
için soğutma işleminin yapıldığı ve aşağıda şekilleri gösterilen aletlerdir.
Genel olarak hava soğutucusu (basit bir cam boru) ve su soğutucusu olmak
üzere iki çeşittir. Genellikle kolay buharlaşan (zor yoğunlaşan) K.n' sı düşük
sıvıların yoğunlaştırılmasında güçlü bir soğutucu gerekir. Böyle durumlarda
boyu uzun su soğutucuları kullanılır. Aksine zor buharlaşan (kolay yoğunlaşan) K.n' sı yüksek sıvıların yoğunlaştırılmasında ise hava soğutucusu
yeterlidir.

Şekil 1.2. Soğutucu çeşitleri
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1.3. Huniler
Süspansiyon karışımlarda süzme işleminde, emülsiyon karışımlarında
iki sıvı fazının ayrılmasında veya reaksiyon ortamına reaksiyon devam
ederken bir reaktifin damlatılması işleminde huniler kullanılır. Adi süzme
işleminde aşağıdaki huniler kullanılabilir.

Şekil 1.3. Huni çeşitleri
Aşağıda şekilleri gösterilen huniler, ayırma (ekstraksiyon) işleminde
kullanılıyorsa ayırma hunisi, damlatma işleminde kullanılırsa, damlatma
hunisi adını alır. Laboratuarda kullanılan çeşitli huniler aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.

Şekil 1.4. Ayırma ve damlatma hunisi çeşitleri
1.4. Fraksiyon başlıkları
Fraksiyonlu (ayrımsal) damıtma işleminde kullanılan başlıklardır. Çeşitli
şekilleri vardır.

Doldurmalı kolon

Vigroux kolonu

Young tüpü

Şekil 1.5 Fraksiyon başlıkları
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Tabakalı kolon

1.5. Şilifli adaptörler
Genellikle
damıtma
işlemlerinde
ve
karmaşık
reaksiyon
düzeneklerinde balon, soğutucu ve toplama kabı arasındaki bağlantıları
sağlamak amacıyla kullanılan cam malzemelerdir.

Şekil 1.6 Şilifli adaptörler
1.6. Su trompu (emici pompa)
Emici pompanın çalışması şu prensibe dayanır; çapı küçük bir borudan geçirilen tazyikli su daralan bir boru ağzına doğru fışkırtılır, hızla akan
su beraberinde havayı da sürükler ve etrafındaki hava basıncını düşürür. Su
trompu, küçük çapta yapılan süzmelerde daha hızlı çalışma imkânı sağlar.

Şekil l.7 Su trompu
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BÖLÜM 2. GENEL LABORATUAR İŞLEMLERİ

2.1. Karıştırma
Karıştırma işlemi; deney erlende yapılıyorsa, erlenin boynundan
tutularak kendi ekseni etrafında çalkalanarak veya bazen bir cam baget
yardımıyla yapılır. Daha karmaşık deneylerde ise bir alet yardımıyla yani bir
mekanik veya magnetik karıştırıcı ile yapılır.
2.2. Isıtma
Her kimyasal reaksiyon,
ısı alınması veya salınmasıyla beraber
oluşur, onun için kimyasal işlemlerde başarı, sıcaklığın kontrolüyle
yakından ilgilidir. Organik reaksiyonlarda sıcaklığın iyi kontrol edilmemesi
yan ürünleri veya parçalanma ürünlerini oluşturur; sonuçta istenen ürünün
ayrılıp saflaştırılması zorlaşır ve verim düşer.
Organik kimya laboratuarında hassas bir sıcaklık kontrolü istendiği
veya aynı sıcaklığın uzun bir süre korunması gerektiği zaman alevle
doğrudan doğruya ısıtma yapılmaz, bunun yerine ısıtma banyoları kullanılır.
l00°C' ye kadar olan ısıtmalar için su banyoları kullanılır. Su banyosu
basitçe bir beher veya madeni bir kap su ile doldurulur, ısıtılır ve
kullanılabilir.
100°C den yukarı ısıtmalar için genellikle yağ banyoları kullanılır.
140-150°C ye kadar gliserin, 220°C ' ye kadar parafin banyosu kullanılır.
250°C için hidrojenlenmiş yağlardan biri, en iyisi silikon yağı kullanılır.
Günümüzde elektrikle ısıtma daha çok kullanılır ve pek çok çeşidi
vardır. Elektrikle ısıtma daha kolay kontrol edilir, daha güvenli ve temizdir.
Bu ısıtma, dirençli (rezistanslı) ısıtıcılar, infrared (kırmızı ötesi) ışınlarla
ısıtma, vb. ile sağlanabilir. En çok kullanılan rezistanslı ısıtıcılar ise altı
grupta toplanabilir. Elektrik ocakları (İng. Hot plate), etüvler, fırınlar,
daldırma-ısıtıcılar (İng. İmmersion heater), cam elyaflı ısıtıcı mantolar(İng.
Glass cloth heating mantle) ve özel türler.
2.3. Soğutma
Organik kimyada pek çok maddenin sentezi için sıcaklığın 0°C den
düşük tutulması gerekir. Bu durumlarda reaksiyon kabı bir tuz-buz
banyosunda soğutulmalıdır. Ekzotermik reaksiyonun açığa çıkardığı ısı,
reaksiyonun verimini düşürebilir, bu yüzden gerekli ise dışarıdan soğutma
yapılabilir. 0-5°C arasındaki sıcaklıklar için iyice ufaltılmış buz yeterlidir.
0°C den daha düşük sıcaklıklar için en çok kullanılan soğutucu karışım, 1
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kısım tuz ve 3 kısım buz karışımıdır. Bu yolla pratikte -5 ile -18°C
arasındaki sıcaklıklar elde edilir.
2.4. Organik katı maddelerin kurutulması
Organik maddeler katı, sıvı veya çözelti halinde iken kurutulur.
Organik katılar süzüldükten sonra açık havada bırakılabilir veya erime
noktasının altında sabit sıcaklıkta tutulan bir etüve konabilir. Etüv sıcaklığı
erime noktasının 10-20 oC altında olmalıdır.
Organik sıvıların kurutulması, kurutucu ve organik sıvıyı beraberce
tutarak ve zaman zaman çalkalayarak yapılır. Kurutucu azar azar
kullanılmalıdır. Kurutucunun fazla kullanılması organik sıvıyı da
absorblayıp madde kaybına sebep olur. Organik sıvı kurutucudan süzülerek
veya dekantasyon (aktarma) ile ayrılır, zaman uygunsa yeniden kurutucu
koyup bir gece bekletilir. Madde damıtılacaksa kurutucudan ayrılmadan
damıtılması sakıncalıdır.
2.4.1. Kurutucular
Kalsiyum klorür (susuz): Kurutma kapasitesi fazla ve ucuz olduğu için
organik laboratuarında en çok kullanılan kurutucudur. Sıvıyla ara sıra
çalkalayarak uzun süre temasa bırakılmalıdır. Eritilmiş, ufak parçalara
bölünmüş şekli, desikatörlerde kullanılan poröz(delikli) şeklinden daha
iyidir. Alkol, fenol ve aminler kalsiyum klorürle kurutulmazlar; çünkü
hidratlarına benzer bileşikler verirler. Bazı aldehit, keton, asit, amit ve
esterler kalsiyum klorürle kurutulmaları pek uygun değildir; çünkü
kalsiyum klorür içinde bazik kalıntılar da bulunabilir.
Magnezyum sülfat(susuz): Kapasitesi, kurutma hızı ve etkinliği fazladır.
MgS0 4 .7H 2 0 tuzu bir porselen kapsülde ısıtılarak ve cam bir bagetle
karıştırılarak susuz şekli elde edilebilir. Organik çözücülerde çözünmeyen
inert bir maddedir. Bütün organik maddeler için kullanılabilir.
Sodyum sülfat(susuz): Kapasitesi yüksek, nötral ve ucuz maddedir. Her
madde için kullanılabilir, fakat etkinliği düşüktür ve tam değildir.
Başlangıçta fazla suyu adsorplamak için yararlanılır.
2.5. Süzme
Bir karışımda sıvı fazı katı fazdan ayırmak için uygulanan işleme
süzme denir. İyi bir kristallendirme ile saflaştırma ancak süzme işleminin
kusursuz olarak yapılmasına bağlı olduğundan, süzme organik kimya
laboratuarında en çok dikkat edilmesi gereken işlemlerden biridir.
Kristallendirme sırasında süzme işlemi çoğunlukla iki kez uygulanır:
Kristalleşme başlamadan önce hazırlanan sıcak çözeltinin süzülmesi ve
9

kristalleşme tamamlandıktan sonra kristallerin ana çözeltiden süzülerek
ayrılması. Bu işlemler sıra ile süzgeç kâğıdından süzme ve emme ile süzme
olarak incelenecektir.
2.5.1. Süzgeç kâğıdında süzme
Kristallendirme işleminde sıcak süzme yapılacaksa, huni ve süzgeç
kâğıdında kristallenmeyi önlemek için süzmeye başlamadan önce bunların
ısıtılması gereklidir. Huni, çözücü ile ıslatılmış süzgeç kâğıdı ile beraber
üstüne saat camı konarak içinde biraz saf çözücü bulunan bir beher üzerine
oturtulur ve beher alttan ısıtılır. Sonra beher içindeki saf çözücü başka kaba
aktarılarak, aynı beher içine hemen süzme yapılır. Huniyi ısıtma işlemi,
süzülecek çözeltinin kendisi kullanarak ta yapılabilir. Beher içindeki
süzülecek çözeltinin üzerine huni ve süzgeç kâğıdı konularak ısıtılır. Huni
geri soğutucu ödevini görürken ısınır, bundan sonra çözelti ısınmış olan bu
huniden derhal süzülür.
Vakum hem süzmeyi hızlandırır ve hem de kristallerin ana çözeltiden
tamamen ayrılmasını sağlar. Fazlaca madde süzülecekse vakumda süzmede
nuçe hunisi ve erleni kullanılır.
2.6. Cam eşyaların temizlenmesi ve kurutulması
Kullanılacak tüm cam malzemelerin çalışmaya başlamadan önce temiz
ve kuru olması gerekir. Bu yüzden tüm cam malzemenin deney bittikten
sonra bir toz deterjan ve fırça kullanarak yıkanmalıdır. İnatçı kimyasal
lekeler için asistanınızdan aseton, alkol gibi organik çözücüler veya der.
NaOH ve der. H 2 SO 4 isteyip onun nezaretinde lekeyi çıkarabilirsiniz.
Ardından kaplar çeşme suyu ve damıtık suyla çalkalanıp kurutulmalıdır.
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BÖLÜM 3. ORGANİK LABORATUVARINDA ÇALIŞMA KURALLARI

3.1. RAPOR HAZIRLIŞI VE VERİM HESAPLANMASI
3.1.1. Rapor hazırlanması
Deney No:

Deneyin yapılış tarihi:

Deneyin Adı:
Ana Reaksiyon:
Örneğin Formülü:
Örneğin Molekül Ağırlığı:
Örneğin Ağırlığı:
Örneğin Molü:
Örneğin E.n'sı veya K.n'sı:
Deneyin yapılışı (özet):
Hesaplamalar (Teorik ve Pratik verim hesabı):
Sonuç(Gerekiyorsa):

3.1.1. Verim hesaplanması
Örnek; 75 g etil alkol ve 35 g asetik asitten 34 g etil asetat elde
ediliyor. Teorik ve pratik verimi hesaplayınız. (Beklenen verim 45 gramdır.)
Çözüm; Öncelikle etil alkol ve asetik asit için moller hesap edilirse;

Tepkimede asetik asidin mol sayısı az olduğundan asetik asit
sınırlayıcıdır. Bu yüzden verimler asetik asit üzerinden hesaplanır.
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3.2. Dikkat Edilecek Noktalar
*Hiçbir zaman bir deneye, amacınızın ne olduğunu, işlemlerin
nedenlerini iyice anlamadan başlamayınız. Bunun için her deneyi
laboratuara gelmeden önce incelemeniz gerekir.
*Temizlik ve düzenlilik, çalışmanın önemli bir kısmıdır. Bileşiklerle
çalışırken dikkatsiz olmak, kötü deney sonucu vermez, aynı zamanda
tehlikeli olur.
*Deneyin yapılışı sırasında, tarif edilen işlemlere aynen uyulmalıdır.
Her işlemin açıklandığı şekilde ve sırasıyla yapılmasının bir nedeni vardır.
3.3. Bazı Deney Kuralları
*Lastik hortumu bir çeşmeye takarken hortum mutlaka su, gliserin ve
vazelin gibi maddelerle nemlendirilir.
*Bir cam boruyu mantara sokarken çok dikkatli olunuz, kırılabilir.
*Kristallendirme için erlen kullanılır.
*Nuçe erleni hariç, dibi düz balon ve edenler hiç bir zaman vakum
altında tutulmamalıdır; patlayabilir.
*Uçucu çözücüler, beherde muhafaza edilmemelidir.
*Zehirli ve rahatsız edici buhar veren bileşiklerle çeker ocaklarda
çalışılmalıdır. Bu bileşiklerden bazıları şunlardır: Brom (Br 2 ) , dumanlı nitrik
asit, dumanlı sülfürik asit, asetilklorür (CH 3 COCI).
*Tehlikeli artıkları yok ederken çok dikkat ediniz. Özellikle su ile
tepkimeye giren, sodyum metali ve asetilklorürü yok ederken mutlaka bir
öğretim elemanına danışınız. Sülfürik asit artıklarını, su içine yavaş yavaş ve
azar azar dökülerek uzaklaştırılır.
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3.4. Emniyet Kurallan
Organik kimya laboratuarında, yanıcı, yakıcı ve zehirli bileşikler çok
kullanılır. Bunun için aşağıdaki kurallara uyulması gereklidir.
3.4.1. Tehlikeli maddeler
*Hiç bir bileşiğin tadına bakmayınız.
*Bütün çözücü ve bileşiklerin duman ve buharlarından sakınınız.
*Hiç bir bileşiği derinizle temas ettirmeyiniz. Katı maddelerle çalışırken
spatül kullanınız.
*Elinize bir madde döküldüğü zaman önce bol su ile yıkayınız.
Derinizdeki yara ve sıyrıklarla çalıştığınız bileşikleri temas ettirmeyiniz.
*Laboratuar bitiminde, mutlaka temizlik yapınız. Cam malzemeyi ve
çalıştığınız yeri temizleyiniz. Sonunda elinizi sabunla yıkayınız.
3.4.2. Yangın ve Patlamalara Karşı Önlemler:
*Gereksiz yere alev kullanmayınız
*Çabuk alev alan, yanıcı bileşiklerle çalışırken ateş veya alev
kullanmayınız. Çok kullanılan aseton ve eter, bunlar içinde en çok yanıcı
olan bileşiklerdir. "Eter ile çalışırken çok dikkatli olunuz. Alev uzakta olsa
bile yanmaya başlayabilir."
*Aseton, eter, alkol gibi yanıcı
ısıtmayınız. Su banyosu kullanınız.

çözücüleri

uçururken

bek

ile

*Isıtma ve karıştırma işlemleri sırasında kullandığınız cam kapları
yüzünüze yaklaştırmayın; tehlikeli olabilir.
*Kapalı sistemleri hiç bir zaman ısıtmayınız; patlayabilir.
*Emniyet gözlüğü takınız.
3.4.3. Yangın çıkarsa
*Ateşin bulunduğu yerden derhal uzaklaşın.
*Ateşi söndürmek için herhangi bir girişimden önce, kişiye zarar
gelmemesi için işlemler yapınız. Derhal bir asistana haber verip yangını
söndürmesini isteyiniz.
*Bir kişinin kıyafetleri tutuşursa, alev altta kalacak şekilde yere
yatması gerekir. Böylece alev baştan uzakta kalmış olur. Yakınında bulunan
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birinin yardımıyla nemli bir bez parçası veya yangın battaniyesi ile üstü
örtülür.
3.4.4. Elektrik şokları
Elektrik akımına kapılan kişi şok sonucu baygın olabilir, nefes
almayabilir. Yapılacak ilk iş kişiyi elektrik akımından kurtarmaktır.
Burada saniyelerin önemi vardır. Mümkünse elektrik akımı kesilir, teller
dışarıdaysa yalıtkan bir cisimle vurularak teller koparılır. Kurtarıcı kendini
elektrik akımına kaptırmayacak şekilde çabuk hareket ederek, çevredeki
kuru tahta mukavva veya kumaş üzerine basarak veya sağ el yalıtkan bir
cisimle sarılıp sol el vücudun arkasına atılarak, sağ elle kazazede kişiye ani
müdahalede bulunur, elektrik akımından kurtarılır. Kazazede nefes
alamıyorsa yapay solunum uygulanır.
3.4.5. Patlamalar
Laboratuarda çeşitli patlamalar da kaza nedenidir. Yapılan
reaksiyonun hızı fazla ise her an bir patlama olabilir, bu tür reaksiyonlarda
çok dikkatli çalışmalı ve koruma gözlüğü kullanılmalıdır. Metalik sodyumun
suyla reaksiyonu çok ağır kazalara neden olabilir. Sodyum parçacıkları ve
artıkları hiçbir zaman çöp kutularına ve laboratuara atılmamalı ve havada
açık bırakılmamalıdır. Sodyum artıkları, bir miktar metil alkolde çözülerek
yok edilmelidir. Laboratuarlarda sık rastlanan diğer bir patlama da eter
damıtılması sırasında olmaktadır, bunun nedeni peroksitlerdir. Bu nedenle
eter sonuna kadar damıtılmamalı, bir miktarı damıtma balonunda
bırakılmalıdır.
3.4.6. Deriye kuvvetli asit ve baz döküldüğünde
Asitlerin ele dökülmesi veya yüze sıçraması durumunda bunların
değdiği yer önce bol su ile sonra, doymuş bikarbonat çözeltisi ile yıkanır.
Alkali hidroksitlerin sıçradığı yer ise yine önce bol su sonra % 1 ' lik asetik
asit ile yıkanır. Göze sıçraması durumunda göz kapağı açılarak bol su ile
yıkanır, gerekirse borik asit ile banyo yapılır veya bir doktora başvurulur.
3.4.7. Zehirlenmeler
Hasta baygın değilse dört veya beş bardak sabunlu sıcak su veya tuzlu
ılık su gibi kusturucular verilerek mide boşaltılır. Zehir biliniyorsa hemen
antidotu verilir. Zehir bilinmiyorsa iki çay kaşığı aktif kömür, bir çay kaşığı
magnezyum oksit, bir çay kaşığı tannik asit bir bardak suda karıştırılıp
içirilir. Mide temizlendikten sonra süt, çiğ yumurta veya lapa verilir. Fosfor
zehirlenmelerinde süt verilmez.
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Asitler: Kireç suyu, magnesya sütü veya karbonat bol suyla içirilir.
Daha sonra süt veya lapa verilir. Kusturma yapılmaz.
Bazlar: Sirkeli su, % 1 lik asetik asit, limon veya portakal suyu verilir.
Bol su içirilerek bazın seyrelmesi sağlanır, sonra lapa veya süt verilir.
Tahriş edici zehirler: Antimon, arsenik, bakır, kurşun, civa, gümüş,
çinko, diğer metaller ve tuzları, iyot, fosfor ve bazı bileşikleri önce sabunlu
su veya tuzlu su gibi kusturucu ile mide boşaltılır, sonra süt veya lapa
verilir. Bakır ve civa zehirlenmelerinde suda veya sütte çırpılmış yumurta akı
içirilir. Gümüş bileşikleri ile zehirlenmede bol miktarda tuzlu su içirilir.
İyot zehirlenmesinde un veya nişastanın sudaki bulamacı verilir. Fosfor
zehirlenmesinden sonra katiyen yağlı bir yiyecek verilmez, magnezyum sülfat
(Epsom tuzu) veya sodyum sülfat (Glauber tuzu) gibi bir müshil verilir.
Siyanürler: Hemen doktora başvurulur. Zehir ağızdan alınmışsa %1
lik sodyum tiyosülfat veya sodyum bikarbonatla bazikleştirilmiş % 0,025’
lik potasyum permanganat çözeltisi verilir. Solunum yoluyla alınmışsa, fazla
faydası olmasa da oksijen verilir.
Alkoller: Önce kusturucu, sonra her 15 dakikada bir kahve verilir.
Solunum güçleşmişse, yapay solunum yapılır veya oksijen verilir. Göz
bebeklerinin büyüklüğü birbirinden farklı ise zehirlenme beyinde tahribat
yapmış demektir.
Anilin: Yutulmuşsa tuzlu su veya sabunlu su içirilerek kusma
sağlanır, alkol verilmez. Solunumla alınmışsa, açık havaya çıkarılır veya
oksijen verilir ve mutlak dinlenme sağlanır. Deriden alınmışsa kirli yer
sabunlu su ile hemen yıkanır.
Benzen: Yutulmuşsa kurutucu verilir, sonra Epsom veya Glauber
tuzu içirilir. Solunumla alınmışsa açık havaya çıkartılır veya oksijen verilir
ve mutlak dinlenme sağlanır.
Brom veya Klor: Solunumla çok az alınmışsa biraz kloroform
koklatmak yeter, fazla miktarlar için oksijen verilir ve dinlenme sağlanır.
Yutulmuşsa, % 3’ lük karbonat çözeltisi veya 10 g magnezyum oksidin 150
ml' deki sudaki süspansiyonu veya süt içirilir.
Formaldehit (formalin): Solunumla alınmışsa oksijen verilir ve
dinlenme sağlanır. Deriye değmişse sabunlu su ile yıkanır. Yutulmuşsa bir
kaşık karbonatlı su ve hemen arkasından süt verilir.
Fenoller: Ağız alkolle çalkalanır ve biraz alkollü içki veya suda
çırpılmış çiğ yumurta içirilir.
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BÖLÜM 4. SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

4.1. KRİSTİLLENDİRME
Kristallendirme, katı bileşiklerin saflaştırılması için en çok kullanılan
yöntemlerden biridir. Esas prensibi katı bileşiğin çözücü içinde soğukta az
sıcakta çok çözünmesidir. Saflaştırılacak katı, önce kaynama sıcaklığına
kadar ısıtılmış olan bir çözücüde çözülür. Katı safsızlıkları uzaklaştırmak
için çözelti sıcakken süzülür. Sonra soğumaya bırakılarak kristallerin
çökmesi sağlanır.
İdeal durumda, kristallenen bileşik, düzgün kristaller halinde ayrılır.
Bu sırada, çözünmüş durumda olan safsızlıklar, çözeltide kalır. Oluşan
kristaller süzülür ve kurutulur. Daha saf ürün elde etmek istenirse
kristallendirne işlemi tekrarlanır.
4.1.1. Çözücünün Seçimi
Bir bileşiği çözeltisinden kristallendirmek için önce uygun bir çözücü
seçmek gerekir. Oda sıcaklığında iyi çözen, bir çözücü uygun bir kristallendirme çözücüsü değildir. Bazen iyi ve kötü çözücüler karıştırılarak uygun
kristallendirme çözücüsü yapılabilir. Şunu da not etmek gerekir ki kristallendirilecek bileşiğin, çözücü ile tepkimeye girmemesi şarttır. Uygun çözücü
seçimi, bir deney tüpünde yapılır. Bunun için deney tüpüne bir miktar katı
bileşik konur. İçine biraz çözücü katılır ve kaynama noktasına kadar ısıtılır,
eğer çözünmezse biraz daha çözücü ilave edilerek aynı işlem tekrarlanılır.
Eğer çözünürse çözelti soğutulur. Soğutulduğu zaman kristaller çökerse, bu
çözücü uygun bir çözücüdür.
Kristalizasyonda kullanılan yaygın çözücüler
Çözücü
Su
Dietil eter
Diklorometan
Aseton
Petrol eteri
Kloroform
Metanol
Hekzan
Karbon tetraklorür
Etil asetat
Etanol (95%)
Asetik asit

Moleküler
yapı

Kn
(๐C)

H2O
(CH3CH2)2O
CH2Cl2
(CH3)2CO

100
34
40
56
60-80
61
65
69
77
77
78
118

6,7,8 C’li Alkan Karışımı

CHCl3
CH3OH
C6H14
CCl4
CH3CO2C2H5
95% C2H5OH
CH3CO2H

Dn
Sudaki
(๐C) çözünürlük
0
-116
-95
-95
-63
-98
-94
-23
-84
-117
16

16

+
+
+
+

Dielektrik
sabiti (ε)
Polar
Orta polar
Orta polar
Orta polar
Apolar
Orta polar
Polar
Apolar
Apolar
Orta polar
Polar
Orta polar

Deney 1. Uygun çözücü seçimi (Benzoik asit kristalizasyonu)
Bu deney benzoik asit bileşiğinin rekristalizasyon işlemi için uygun
çözücü seçimini içermektedir.
1. Sekiz kuru test tüpe bir miktar yaklaşık 50 mg benzoik asit konur.
2. Tüplere sırasıyla 10 damla yaklaşık 0,5 ml su, teknik etanol,
dietileter, petroleteri, etilasetat, aseton, toluen ve hekzan konur ve tüpler
etiketlenir.
3. Oda sıcaklığında tüpler bir müddet çalkalanarak içindeki katının bu
şartlarda çözünüp çözünmediği tabloda not edilir.
4. Oda sıcaklığında çözünmeyen örnekleri su banyosunda veya yüksek
kaynama noktasına sahip olanlar ısı tabancası ile ısıtılarak sonuçlar yine
aynı tabloya kaydedilir.
5. Sıcak çözeltiler kendi halinde soğumaya bırakılır ve oluşan kristal
formları incelenir ve şekilleri not edilir.
6. İncelenen sekiz çözücü içinde hangisinin en uygun çözücü olduğu
tespit edilir ve not edilir. Uygun çözücünün örneği oda sıcaklığında hemen
hemen hiç çözmeyip, kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda ise tamamen
çözmesi beklenir.
DENEY SONUÇ TABLOSU
Çözücüler

Oda
Kaynama Kristalin
Sıcaklığı Sıcaklığı Görüntüsü

Su
Teknik etanol
Aseton
Dietileter
Etilasetat
Toluen
Hekzan
Petroleteri
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4.1.2. Kristallendirme işlemleri
1.
2.
3.
4.
5.

Çözeltinin hazırlanması
Sıcak çözeltinin süzülmesi
Soğutma ve kristallendirme
Süzme
Kurutma

4.1.3. Kristallendirmenin yapılışı
Bir erlen içine, katı maddeden bir miktar konur, sonra üzerini örtecek
kadar uygun çözücüden katılır. Su banyosu üzerinde kaynatılır. Kristallendirilecek bu katı maddenin tamamı çözünmezse, çözelti içine katı madde
tamamı çözününceye kadar çözücü katılır. Böylece doymuş bir çözelti
yapılmış olur. Eğer çözelti berrak değilse, içinde katı safsızlıklar var
demektir. O takdirde, çözelti sıcakken süzülmelidir. Bu işlem şöyle yapılır:
Su banyosu üzerinde ısıtılan ve içinde bir kaç damla, çözücü bulunan bir
erlenin üstüne süzgeç kâğıtlı, kısa boyunlu veya boyunsuz huni konur.
Çıkan çözücü buharları huniyi ısıtır. Sonra kaynayan çözelti burada
sıcakken süratle süzülür. Alttaki erlende berrak bir çözelti ele geçmelidir.
Erlendeki bu berrak çözeltinin üstü saat camı ile kapatılır ve kendi haline
soğumaya bırakılır. Küçük kristallerin yüzey ölçümünün fazla olması
safsızlıkları absorbe etmesine neden olabilir. İri kristallerin ise, içinde
çözücü kalabilir. Bu nedenlerden dolayı orta büyüklükte kristaller oluşturmaya gidilmelidir. Kristallerin büyüklüğü kristallendirme hızına bağlıdır.
Hızlı soğutma küçük kristal, yavaş soğutma ise iri kristaller oluşturur. Aşırı
doygunluk, kristallenmenin başlamasını engellenebilir. Bunu önlemek için,
cam baget, kabın iç yüzeyine zaman zaman sürtülmelidir. Daha iyisi, o
bileşiğin kristallerinden bir parça çözeltiye atmaktır.
4.1.4. Erime noktasının tayini
Bir atmosfer basınç altında, bir katının katı halden, sıvı hale
dönüşümünün olduğu sıcaklığa erime noktası denir. Saf bileşiklerde bu
değişim çok keskindir. Safsızlıklar, erime noktasını düşürür. Dolayısıyla,
erime noktası bir bileşiğin saflık derecesini de bulmaya yarar.
Bir katı kristalde moleküller düzenli bir şekilde dizilmişlerdir ve
elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir arada tutulurlar. Kristal ısıtıldığı zaman
moleküllerin kinetik enerjisi artar ve daha büyük frekansta titreşirler.
Sonuçta belirli bir sıcaklıkta, molekülleri bir arada tutan kuvvetler yenilir ve
kristal yapı bozulur, yani katı erir. Kristalin eridiği bu sıcaklık o katı için
karakteristiktir ve bu yüzden onu tanımada kullanılabilir. Ancak, erime
noktası bir bileşiği tanımada tek başına yeterli değildir. Kristal örgüsü içinde
bir yabancı molekülün bulunması gereken düzgün yapısını bozar ve kristal
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örgüsünü zayıflatır. Bu nedenle, saf olmayan bir bileşiğin erime noktası, saf
bileşiğin erime noktasından daima düşüktür. Aynı zamanda kesin bir erime
sıcaklığı yerine bir erime sıcaklığı aralığı gösterir. Safsızlık arttıkça erime
noktası düşer ve erime noktası aralığı da genişler.
Bir katı bileşik ısıtılırsa, sıcaklığı önce yavaş yavaş artar, tam erime
sıcaklığına erişildiği zaman, madde çok az oranda erir ve bir katı-sıvı
dengesine gelir. Isı verilmeye devam edilirse, sıcaklık değişmez fakat katının
eriyen kısmı artar. Son parçada eridikten sonra verilen ısı, sıvının sıcaklığını
arttırmaya yarar. Katının ilk erimeye başladığı sıcaklık ile son parçanın
eridiği sıcaklık aralığına erime sıcaklığı aralığı denir. Bu aralık ne kadar
küçükse madde o kadar saftır.

Şekil 4.1 Erime noktasının Thiele tüp ile tayin düzeneği
Deneysel olarak gözlenen erime noktası bazı etkenlere bağlı olarak
değişir. Bunlar madde miktarı, ısıtma hızı, safsızlıklar, iyi kurutulmayan
örneklerde ki çözücüler ve termometre hatalarıdır. Bu etkenler erime noktasının gerçek değerinden farklı çıkmasına sebep olur. Erime noktasına
yaklaşıldığında ısıtma hızlı yapılırsa, örnek ile ısıtma banyosu arasında
termal bir denge kurulamaz ve erime noktası gerçek değerinden fazla
gözlenir. Kapileri içine konulacak örnek kuru olmalı ve iyice toz haline
getirilmelidir. Kapileri içine konulacak örnek de termometrenin civa haznesinin yüksekliğini geçmemelidir.
Isıtma banyosu olarak kullanılan sıvılar, kaynama noktası yüksek ve kararlı
sıvılar olmalıdır. Gliserin, parafin yağı, silikon yağı vb. Thiele (erime
tabancası) aparatı adı verilen bir erime noktası aparatı, aparatın nasıl
ısıtılacağı ve kapilerinin nasıl yerleştirileceği şekil 4.1 gösterilmiştir.
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4.1.5. Kaynama noktasının tayini
Her sıvı veya katının bir buhar basıncı vardır. Sıvı sabit basınçta
ısıtılırsa buhar basıncı verilen ısı ile orantılı olarak artar. Sıvının buhar
basıncı dış atmosfer basıncına eşit olduğu zaman sıvı kaynamaya başlar.
Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa sıvının
kaynama sıcaklığı veya kaynama noktası denir. Kaynama noktasında
bulunan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz, verilen ısı
sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar. Sıcaklık, sıvının tamamen buhar
halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır.
Sentezlenen organik sıvılar, saflaştırılırken yapılan (normal) damıtma
sırasında kaynama noktası tayin edilir. Bazen yalnızca kaynama noktası
tayin edileceği zaman erime noktasına benzer bir düzenek kullanılabilir.
Şekildeki gibi küçük bir test tüpe 1 ml sıvı örnek alınır. İçine kaynamayı
düzenlemesi ve ilk kaynamaya başlamasını daha rahat gözleyebilmek
amacıyla, bir tarafı kapatılmış kapiler tüp açık ucundan test tüpün içine
atılır. Test tüp erime noktasında olduğu gibi Thiele tüpe yerleştirilir ve
ısıtılarak kaynama noktası tayin edilir. Eğer örnek miktarı çok az ise aynı
işlem şekilde gösterildiği gibi sıvının az bir miktarı bir enjektör yardımı ile
kapiler tüpe konarak ta yapılabilir.
Safsızlık, normal kaynama noktasını da, erime noktasında olduğu gibi
etkiler. Örneğin; içindeki safsızlığın kaynama noktası,
örneğin kaynama
noktasından küçükse, safsızlık kaynama noktasını düşürür, yüksekse
yükseltir.

Şekil 4.2 Küçük ölçülerde K.N.'sı tayini
4.2 DAMITMA
Damıtma, organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok
kullanılan bir yöntemdir. Sıvıların ısı yardımıyla buhar haline dönüştürülmesi ve bu buharın da tekrar yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülme-

20

siyle, gerçekleştirilen saflaştırma işlemine damıtma denir. En çok kullanılan
damıtma türleri şöyledir:
*Normal damıtma
*Vakumda damıtma
*Su buharı damıtması
*Fraksiyonlu damıtma
4.2.1. Normal Damıtma
Basit yapılı, kolay uçucu, kaynama sıcaklığında bozunmayan
maddeler örneğin; hidrokarbonlar, alkoller, esterler, küçük moleküllü yağ
asitleri ve aminler normal atmosfer basıncında damıtılabilir.
4.2.1.1. Damıtmada Dikkat Edilecek Noktalar
*Maddenin buharları yan boruya geçerken termometrenin civa
haznesini tamamıyla sarmalı, yani hazne yan borunun biraz aşağısında
bulunmalıdır.
*Düzenli kaynama sağlayabilmek amacıyla, cam balon içine, gerekirse,
kaynama taşları konmalıdır.

Şekil 4.3 Normal damıtma düzeneği
*Isıtma, mümkün olduğu kadar yavaş ve düzenli olmalıdır. Isıtma için
maddenin kaynama noktasına uygun ısı kaynağı seçilmelidir. Kaynama
sıcaklığı 80°C' den az olan sıvılar için ısı kaynağı olarak su banyosu
kullanılmalıdır.
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*Banyo sıcaklığı maddenin kaynama sıcaklığından 20°C kadar fazla
olmalıdır. Yüksek derecelerde kaynayan sıvılar için hot plate ile ısıtma
yapılır. Kıymetli maddelerle çalışırken yağ ve parafin banyoları kullanılır.
*Damıtılacak sıvı, balona, balon hacminin en fazla yansını dolduracak
kadar konur.
*100°C yakınlarında kaynayan sıvılar için kısa bir soğutucu yeterlidir.
Soğutucuya su girişi alt taraftan verilir.
*120°C yakınlarında kaynayan sıvılar için soğutucu içinde duran ve
yavaş yavaş ısınan su, çıkan buharları yoğunlaştırmaya yeterlidir.
*140-150°C yukarıda kaynayan maddelerde düz bir boru (hava
soğutucusu) soğutucu görevini görebilir.
*Yoğunlaştıktan sonra çabuk katılaşan maddeler yan çıkış boruları
kısa olan damıtma balonlarında damıtılmalıdır.
4.2.1.2. Damıtmanın Yapılışı
Balondaki sıvının yavaş yavaş ısıtılmasından sonra kaynama
belirtileriyle beraber, gözlenen sıcaklık birdenbire yükselir ve kaynama
noktasında durur. Bu noktaya kadar, öncülerin biriktiği kap alınır ve yerine
beklenen maddenin miktarına uygun bir toplama kabı konur. Isıtmaya, 1-2
saniyede bir damla birikecek şekilde devam edilir. Bu arada termometre
sürekli kontrol edilir. Madde 1-2 dereceden daha büyük bir sıcaklık farkı,
göstermeden geçmelidir. Eğer kaynama noktası verileri bu sınırları aşarsa,
artçı olan üçüncü bir fraksiyon toplanabilir. Öncü ve artçı içinde esas
maddeden bir miktar bulunduğu unutulmamalıdır. Gerekirse her ikisine
ayrıca bir damıtma uygulanabilir.
4.2.2. Vakumda Damıtma
Kaynama sıcaklıklarının altında bozunan birçok bileşik normal
atmosfer basıncında damıtılamaz. Bazı bileşikler ise çok yüksek kaynama
sıcaklığına sahip olduğundan normal damıtma yapmak zordur. Bu iki
durum için vakumda damıtma uygulanır. Vakumda damıtma, sıvılar hatta
katılar daha düşük sıcaklıklarda damıtabilmek için damıtma işleminin
normal atmosfer basıncından daha düşük basınçlarda yapıldığı damıtmadır.
Bir sıvı, buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıkta kaynar.
Dış basıncın azalması ile sıvının kaynama noktasında düzgün bir şekilde
düşer. Bundan yararlanarak, bir organik madde bozunma sıcaklığının çok
altındaki bir sıcaklıkta damıtılarak saflaştırılabilir. Örneğin; su 760 mm Hg
altında 100°C de kaynarken 30 mm Hg altında 30°C de kaynar.
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Vakum damıtmasında istenen basıncı düşürmek için basınç aralığına
göre pompa seçilir. 25 mm Hg' in üzerindeki basınçlar için su trompu
kullanılır. Vakum damıtılması yapılırken önce basınç istenilen değere kadar
düşürülür, sonra sıvı ısıtılır, damıtma işlemi bittikten sonra vakumu
kaldırmak için balonun soğuması beklenir.

Şekil 4.4 Vakumda damıtma düzeneği
4.2.3. Su Buharı Damıtması
Bu yöntem suda çözünmeyen ve miktarı az olan maddeleri, uçucu
olmayan karışımlardan ayırmak için kullanılır. Böylece yüksek sıcaklıkta
kaynayan maddelerin, düşük sıcaklıkta daha kolay bir şekilde saflaştırılması
da mümkün olur. Özellikle madde 100°C 'in üstünde kaynıyorsa ve kaynama
noktasına yakın sıcaklıklarda bozunuyorsa, su buharı damıtması kullanılır.
Bu durumda su buharı damıtması aynı zamanda vakumda damıtmanın da
alternatifi olur.
Birbirinde karışmayan, iki fazlı (heterojen) sistemin, damıtılması
sırasında davranışı, bu çözeltilerin homojen iken davranışlarından farklıdır.
Birbirinde hiç karışmayan A ve B sıvıları, beraber bulundukları zaman her
bir sıvı diğerinden bağımsız olarak kendine ait buhar basıncına sahiptir.
Böylece, bir T sıcaklığındaki toplam buhar basıncı:
PT = P A + P B
P A ve P B , A ve B sıvılarının T sıcaklığındaki buhar basınçlan olup, A
ve B sıvılarının yüzde miktarlarına bağlı değildir. Bu karışım, toplam basınç,
P T , dış basınca (760 mm Hg) eşit olduğu sıcaklıkta karışım kaynar. P A ve P B
den birisi sıfır olmadığı zaman, bu sıcaklık, hem A hem de B sıvısının
kaynama sıcaklığından düşük olacaktır.
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Buhar fazında, kısmi basınçlar oranı, buhar fazındaki mol fonksiyonlarına eşit olacağı için,

Yukarıdaki denklem bize, birbiri ile karışmayan sıvıların damıtılmasında destilattaki bu sıvıların ağırlık oranı, damıtma sıcaklığında sıvıların
buhar basınçlarına ve bu sıvıların molekül ağırlıklarına bağlı olduğunu
göstermektedir. Bileşenlerden biri az miktarda ortamda bulunduğu zaman
karışım yine sabit sıcaklıkta damıtılmış olacaktır.
Yüksek sıcaklıkta kaynayan organik bileşikler, molekül ağırlıkları suya
göre yüksek olduğu için, su yardımıyla 100°C altında damıtılabilirler. Brom
benzen ve su karışımını örnek olarak alırsak; 95°C ' de buhar basıncı, su ve
brombenzen için sırasıyla 641 ve 119 olacaktır ve ikisinin kısmi basınçları
toplamı olan toplam basınç ise 760 mm Hg' ir. Dolayısıyla subrombenzen
karışımı 95°C'de kaynar. Destilattaki brom benzenin suya oranı 119/641
dir. Brombenzenin molekül ağırlığı 157, suyun ise 18 olduğundan,
destilattaki ağırlıkça brombenzen/su oranı :

Buna göre, brombenzenin buhar basıncı çok az olmasına rağmen,
molekül ağırlığı büyük olduğundan, neticede su' dan 1,6 defa daha hızlı
damıtılmış olacaktır.
4.2.3.1. Su buharı damıtmasının yapılışı
Suda çözünmeyen, fakat 100°C' de en az 4-1O mm Hg buhar
basıncına sahip olan maddelerin su buharı damıtmasıyla saflaştırılabildiği
gibi, süzme veya ekstraksiyonla ayrılması mümkün olmayan az miktarda
maddeyi, büyük miktardaki katı ve katranımsı maddelerden ayırmak için
kullanışlı bir yöntemdir. Böylece, su buharı damıtması doğal ürünlerin ve
büyük miktarda katranımsı yan ürünlerle kirlenmiş karışımlarının
ayrılmasında sık kullanılır. Ayrıca çok uçucu bileşiklerin, anorganik tuzların
bulunduğu sulu karışımlardan ve uçucu olmayan diğer organik bileşiklerden
ayırmada su buharı damıtması uygun bir yöntemdir.
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Birçok organik madde, özellikle, damıtma sıcaklığında suda az da olsa
çözünür. Bu ise hesaplanan verimi azaltacaktır. Sulu faza tuz katılması,
hem organik maddenin sulu fazdaki çözünürlüğünü hem de suyun buhar
basıncını azaltarak su buharı damıtmasını kolaylaştırır.

Şekil 4.5 Su buharı damıtma düzeneği

4.2.4. Fraksiyonlu Damıtma
Birbirinden ayrılacak maddelerin, kaynama noktalan ne kadar yakınsa
bu maddeleri ayırmak o kadar güçtür. Kaynama noktaları 10 derece farklı
olanlar bile normal damıtmayla kesin olarak ayrılamaz. Ayırma, normal
damıtma düzeneğine bir fraksiyon (ayırma) başlığı takılarak yapılır. Fraksiyon başlıkları, buhar fazı içine sıralanmış yoğunlaşma sistemleridir.
Değişik şekillerde yapılan damıtma başlıklarının her bir parçası içinde
buhar, havanın soğutucu etkisiyle sıvı haline geçer. Böylece buhar ile dolgu
malzemelerinin üzerinde yoğunlaşan sıvı arasında denge oluşur. Aşağıdan
gelen yeni buharlar, yollan üstündeki bu sıvının içinden sıyrılarak ilerlemek
zorunda kalırlar. Bu sırada buharın daha az uçucu kısımlan başlığın alt
kısımlarında yoğunlaşıp geri dönerken kolay uçucu olanlar başlığın üst
kısmına geçerler. Bu olay fraksiyon başlığında bir çok defa tekrarlanır.
Böylece fraksiyonları toplayıp, yeniden damıtmaya gerek kalmadan yalnız bir
kolonda bileşenleri ayırma gerçekleşmiş olur. Başlık yanıcı olmayan yalıtkan
bir malzeme ile sarılarak ısı kayıpları en aza indirebilir. En basit fraksiyon
başlığı, büyük bir cam boru içine ufak parçalar halinde cam boru veya baget
kırıkları koymak suretiyle yapılır.
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Bir ayırma kolonunun (fraksiyon başlığının) etkinliği şu faktörlere bağlıdır:
1.

İyi bir ayrımsal damıtma yapabilmek için ayırım kolonunda ısı
kaybının en aza indirilmesi gerekir. Bunun için ayının kolonu
asbest ile ya da cam pamuğu ile sarılmalıdır.

2.

Kolon uzunluğu ne kadar artarsa etkinliği de o kadar artar.

3.

Sıvı ve buhar fazları arasında sıkı ve etkili bir temas
sağlanmalıdır.
Bunun için de kolon büyük yüzeye sahip inert
dolgu malzemeleriyle doldurulmalıdır.

4.

Ayrımsal damıtma uygulanacak sıvı karışımını oluşturan bileşiklerin, kaynama noktalan arasında uygun bir fark olmalıdır.

Endüstride olduğu gibi Raschige halkalan da kullanılabilir. Ayrıca
çeşitli türlerde fraksiyon başlıkları da vardır. Bunlardan Vigreux ve Dufton
başlıkları laboratuar aletleri bölümündeki şekilde görülmektedir. Kaynama
sıcaklıkları arttıkça, fraksiyonlu damıtma ile sıvıların birbirinden ayrılması
zorlaşır. Bunun için, kaynama noktalan 120°C' den yukarı olan sıvı karışımlarının ayrılmasında önce bir kaç fraksiyon ayrılır. Sonra bu fraksiyonlar
daha küçük damıtma balonlarında yeniden fraksiyonlu damıtılır.

Şekil 4.6 Fraksiyonlu damıtma düzeneği
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4.3. EKSTRAKSİYON (ÇEKME)
Ekstraksiyon bir tepkime karışımından, bir bileşiği ayırmada en çok
kullanılan bir yöntemdir. Ekstraksiyon, herhangi bir karışımdan bir bileşiği,
çözücü ile çekme işlemi şeklinde tanımlayabiliriz. Pratikte bir organik bileşiği
sulu çözeltiden veya süspansiyonundan, suda çözünmeyen bir çözücü ile
çekmek için kullanılır. En çok kullanılan çözücüler dietileter, benzen,
kloroform, petrol eteridir. Ekstraksiyonda kullanılan çözücünün su ve
çekilecek organik bileşik ile tepkimeye girmemesi gereklidir. Sulu çözelti,
suda çözünmeyen bir ekstraksiyon çözücüsü ile çalkalanır ve sonra kendi
haline bırakılırsa iki faza ayrılır. Organik bileşik çözünürlüğe bağlı olarak, su
ve organik çözücü fazında değişik oranlarda dağılmıştır. İnorganik tuzlar,
organik çözücüde çözünmediği için, hep su fazında, hidrojen köprüsü
vermeyen organik bileşiklerin çoğu (örnek: Hidrokarbonlar) suda çözünmediği için, organik fazda kalırlar.

Şekil 4.7 Ekstraksiyon işlemleri

4.3.1. Sulu çözeltideki organik bir bileşiğin ekstraksiyonunun
yapılışı
Bu işlem için bir ayırma hunisi kullanılır. Musluğu vazelin ile yağlanır
ve ağzına bir kapak konur. Laboratuarda bu konuda bilgi verilecektir.
Önce sulu çözelti, sonrada, hacminin 1/3 'ü kadar da organik çözücü
konur. Ağzı kapak ile kapatılır ve musluk üste gelecek şekilde çevrilip,
hafifçe çalkalanır. Sonra musluk açılarak, içerdeki basınç fazlasının çıkması
sağlanır ve musluk kapatılır. Aynı işlem bir kaç kez tekrarlanır. Sonra kapak
üste gelecek şekilde ayrılması beklenir. Organik çözücünün özkütlesine bağlı
olarak sulu faz alt veya üst tabaka olabilir, organik faz kuru bir kaba alınır.
Sulu faz tekrar ayırma hunisine konarak ekstraksiyon işlemi tekrarlanır ve
organik fazlar birleştirilir. Sulu çözeltilerin organik çözücülerle yapılan
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ekstraksiyonların da bazen emülsiyonlar oluşur ve fazların ayrılması zorlaşabilir. Bu emülsiyonu bozmak için şu işlemler yapılabilir;
1. Sulu fazı NaCl ile doyurmak.
2. Ayırma hunisini, kapak üstte olacak şekilde ekseni etrafında,
yavaşça hareket ettirmek.
Birinci yöntemin üstün yanı, organik bileşiklerin ve organik
çözücünün sudaki çözünürlüğünün azalması ve böylece daha iyi bir ayırma
imkânı vermesidir.
4.3.2. Kimyasal Ekstraksiyon
1. Bir organik bileşikte bulunan safsızlıkları çekmek için, bu
safsızlıkların tepkimeye girebileceği bir çözelti yardımıyla ekstraksiyonu
yapılır. Örneğin; bir organik çözeltideki az orandaki inorganik asitler,
Na 2 CO 3 , NaHC0 3 veya NaOH çözeltileriyle, alkali bileşikler ise asit
çözeltilerle çekilebilir.
2. Organik bir çözeltiden, asitler ve fenoller, sulu NaOH çözeltisiyle
çekilebilir.
3. Sulu NaOH çözeltisinde çözünmüş asit ve fenoller içinde bulunan
organik bileşikler, organik çözücülerle çekilebilir.
4.4. SÜBLİMLEŞTİRME
Bazı bileşikler erimeden, katı fazdan doğrudan gaz fazına geçebilirler.
Bu olguya "süblimleşme" denir. Örneğin katı karbon dioksit, doğrudan gaz
fazına geçer. Benzer şekilde katı iyot ısıtıldığında, süblimleşir. Süblimleşme
yöntemi çok kolay bir yöntem olmasına karşın, genel bir yöntem değildir. Bu
yöntem çoğunlukta oda koşullarında süblimleşme özelliği gösterebilen
katıların saflaştırılmalarında kullanılır. Bazı özel tekniklerle dış basınç
ayarlanarak daha geniş bir madde grubu için kullanılabilir.
Düşük sıcaklıklarda (özellikle erime noktasının altındaki sıcaklıklarda)
yüksek buhar basıncı gösteren bileşikler kolayca süblimleşir. Bu tür
bileşiklerin saflaştırılmalarında tercihen "süblimleşme" yöntemi uygulanır.
Kolay süblimleşen maddelerin süblimleşme işlemleri çok basit bir
düzenekle yürütülür. Bu amaçla bir petri kabı ve üzerine buz yerleştirilmiş
bir saat camı veya etrafına ıslak bez (süzgeç kâğıdı vb.) sarılmış, ters
çevrilmiş bir huni kullanılabilir. Süblimleşmesi istenen madde petri kabının
içine konur ve ağzı bir saat camı ile kapatılır. Saat camı üzerine birkaç parça
buz yerleştirildikten sonra, petri kabının alttan yavaşça ısıtılmasına başlanır.
Isıtma nedeniyle oluşan buhar soğuk yüzeye çarparak, saat camı yüzeyinde
süblime olur.
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Düşük sıcaklıklardaki buhar basıncı pek yüksek olmayan maddelerin
süblimleştirilmeleri, vakum altında ve bir mini soğutucu kullanarak
gerçekleştirilir (Şekil 4.9).

Şekil 4.8 Süblimasyon düzeneği
4.5. KROMATOGRAFİ
Kromatografi, buraya kadar açıklanan ayırma yöntemlerinin (damıtma,
kristallendirme, ekstrasyon vb.) tam yeterli olamadığı durumlarda, tercihen
kullanılan bir ayırma yöntemidir. Özellikle fiziksel ve kimyasal nitelikleri çok
benzeyen maddelerin ayrılma işlemlerinde, kromatografi yönteminin
kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
4.5.1 İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ (İTK veya TLC)
Bir reaksiyonda, reaksiyon karışımı ve başlangıç maddeleri beraberce
kromatografiye uygulanarak devam eden reaksiyonlar hakkında bilgi almak
istediğimizde veya bilinmeyen bir maddenin bilinen bir madde yardımıyla
tanımasını sağlayan çok basit bir yöntemdir. Çoğu kez saflık kontrolü için de
yararlı bir metottur. Kolon kromotografi ile saflaştırma öncesi kolon
krotografisinin şartlarını belirlemekte kullanılan çok faydalı bir yöntemdir.
Bu kromatografi türünde sabit faz olarak silikajel (SiO 2 ), alüminyumoksit (Al 2 O 3 ), toz selüloz gibi maddeler kullanılır. Burada etkin mekanizma
adsorbsiyondur.
İTK’ de özel olarak hazırlanmış cam, alüminyum veya plastik levhalar
kullanılır. Bu levhaların üzeri silikajel, alümina gibi bir adsorbanla
kaplanmıştır. Bu plakalar hazır olarak satılabildiği gibi laboratuarda da
hazırlanabilir. Cam levhaların boyutları 5x20 cm ile 20x20 cm arasında
değişir. Adsorblayıcı tabakanın kalınlığı yapılacak analizin cinsine göre
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değişir, bu kalınlık 0.25-2 mm arasındadır. Plakalar kullanılmadan önce 110
oC deki etüvde 2 saat kurutularak aktifleştirilir ve hemen kullanılır.
İnce tabaka kromatografisinde geliştirme aşağıdan yukarıya doğru
yapılır. Plakanın tanka yerleştirilmesinden önce tank atmosferinin çözücü
buharıyla doymuş olmasına dikkat edilir.
Bir itk tabakası yüksekliği 5-6 cm, genişliği yürütülecek noktaların
aralarında 0,5 cm olacak şekilde, örnek sayısına yeterli olacak şekilde
kesilir.
Analizi yapılacak bileşiğin % 1-2'lik çözeltisi hazırlanır. En yaygın
çözücü diklorometandır veya kloroformdur. Reaksiyon karışımı derişik ise
uygun bir çözücü ile seyreltilebilir.
İnceltilmiş kapiler ile her çözeltiden alınan örnekler tabakanın altından
1,0 cm yukarıda aynı hizada 0,5 cm aralıklı noktalara damlatılır.
Hazırlanan plaka içinde 0,5 cm yükseklikte çözücü bulunan tanka,
tabaka dik olarak yerleştirilip yukarıdan 0,3 cm kalana kadar sıvının
yükselmesi beklenir. Plaka çıkarılıp üst çözücü seviyesi işaretlenerek, plaka
önce çıplak gözle sonra UV ışık altında veya spreyle renklendirilerek
incelenir ve değerlendirme yapılır.

Şekil 4.9 TLC plakasının hazırlanması

Şekil 4.10 TLC plakasının tanka yerleştirilmesi
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Şekil 4.11 TLC tankları

Şekil 4.12

TLC plakalarının UV
Lamba altındaki görüntüsü

4.5.2 KOLON KROMATOGRAFİSİ
Kolon kromatografisi ilk uygulanan kromatografik yöntemdir ve
kromatografinin başlangıcıdır. Bu kromatografide sabit faz olarak silikajel
(SiO 2 ), selüloz, alüminyumoksit (Al 2 O 3 ), zeolit, kalsiyumkarbonat v.b. gibi
aktif yüzeyli maddeler, hareketli faz olarak da organik çözücüler kullanılır.
Bu yöntemde ayrımı yapılacak karışım uygun bir çözücüde çözülerek bir
kolon içine doldurulmuş katı sabit fazdan geçirilir. Kolonda bileşenler sabit
faz tarafından adsorblanırlar. Sonra ayrılacak karışımın çözüldüğü çözücü
ya da farklı polaritedeki çözücü veya çözücü karışımları kolondan geçirilerek
bileşenler kolonun altından ayrı ayrı alınır. Çözücüsü buharlaştırılarak saf
madde elde edilir.
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Şekil 4.13 Kolon kromotografisi

Deney 2. TLC karşılaştırması ile örneğin bulunması
1. 2x7 cm boyutunda 3 adet TLC plakası kesilir. Plakalar kesilirken
üst yüzeylerine parmak sürülmemeli plakalar kenarlarından
tutulmalıdır.
2. Plaka alt tarafından 1 cm üst tarafından da 0,5 cm yükseklikte,
kurşun kalemle fazla bastırmadan düz bir çizgi çizilir. Yaklaşık 0,5
cm aralıkla örneklerin uygulanacağı yerler işaretlenir.
3. 3:1:1 oranı kullanılarak butanol: ethanol: 2M NH 4 OH çöücü karımı
hazırlanır.
4. Bu karışım TLC tankına yüksekliği 0,5 cm olacak şekilde konur.
5. Temiz kapiler tüple örnekler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi TLC
plakalarına uygulanır.

A. Kongo kırmızısı
B. Fenol kırmızısı
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C. Bromfenol mavisi
D. Bilinmeyen örnek

6. Plakalar sığıyorsa üçü birden birbirine değmeyecek şekilde
değiyorsa tek tek tanka yerleştirilir.
7. Çözücü plakaları üstteki çizgiye kadar ıslatıncaya kadar, plakalar
tankta tutulur.
8. Plakalar tanktan çıkarılır ve fön makinesi ile kurutulur.
9. Lekelerin yükseklikleri karşılaştırılarak bilinmeyen örneğin bilinen
maddelerden hangisi olduğuna karar verilir.
10. Aynı deney süzgeç kâğıdı ile aynı işlem sırası ile denenirse daha
kaba bir ayırma metodu olan kâğıt kromotografisi yöntemi
kullanılmış olur.

A. Kongo kırmızısı
B. Fenol kırmızısı
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C. Bromfenol mavisi
D. Bilinmeyen örnek

BÖLÜM 5. ORGANİK SENTEZ

5.1. ELİMİNASYON (ALKOLLERDEN SU AYRILMASI)
Alkollerden su ayrılması genellikle asidik koşulları gerektirir. Asit
olarak sıkça sülfürik asit veya fosforik asit kullanılır. Sülfürik asit oluşan
alkende yükseltgenmeye sebep olarak ürün verimini düşürdüğünden eliminasyon daha çok fosforik asitle yapılır. Alkolden su çekilmesi işleminde
asitlerin yanı sıra KHSO 4 , susuz CuSO 4 ve alüminada kullanılabilir.
Primer veya sekonder alkollerin dehidrasyonu E 1 veya E 2 mekanizmasını tercih edebilir. Tersiyer alkollerin eliminasyonunda reaksiyon E 1 mekanizması ile yürür. Primer veya sekonder alkollerdeki tercih, bu mekanizmada
oluşan karbokatyon kararlılığına ve molekül içi göçlere bağlıdır. Karbokatyonlann kararlılık sırası ter. >sek. >primer şeklindedir. Genel olarak
mono alkollerden su çekilmesi kolaylığı sırası da aynı şekildedir.
Primer alkollerin sülfürik asit veya fosforik asit ile eliminasyonlarında
önce ara ürün esterleri daha sonrada eterleri oluşturabilirler.

Deney 3. Siklohekzen eldesi
Üç boyunlu bir balona 5 g % 85' lik orto-fosforik asit konur ve içine
birkaç parça kaynama taşı atılır. Balonun bir boynuna soğutucu diğer
boynuna ayırma hunisi üçüncü boynuna da termometre takılır. Ayırma
hunisine 25 g siklohekzanol konur. Balon yaklaşık 160-170°C kadar
ısıtıldıktan sonra alkol yavaş yavaş yaklaşık 15 dakika içinde damlatılır.
Siklohekzanolün hepsi ilave edildikten sonra reaksiyon karışımı 200°C' de
20 dakika daha ısıtılır. Daha sonra üç boyunlu başlık ve soğutucu
çıkarılarak yerine balonun üzerine 20 cm'lik fraksiyon başlığı takılır ve 81-83
°C de siklohekzen toplanır. (Destilasyon kuruluğa kadar sürdürülmez.)
Pratik verim 16.5 g.
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5.2. NÜKLEOFİLİK SÜBSTİTÜSYON (ALKİL HALOJENÜR ELDESİ)
Alkil halojenürlerin elde edilişlerinde başlangıç bileşiği olarak genellikle ucuz olması ve kolay bulunması nedeni ile alkoller kullanılır. Alkol'ün
alkil halojenüre dönüştürülmesi HCl, HBr, HI, PBr 3 , PCl 3 , SOBr 2 ve P+I 2
reaktifleri ile sağlanabilir.
Alkol'ün primer, sekonder ve tersiyer oluşuna göre tepkimenin yürüyüşü farklıdır. Tersiyer alkoller S N 1, primer alkoller ise S N 2 mekanizmasına
göre halojenlenirler. Her ikisinde de asit katalizörler tepkimeyi hızlandırır.

5.2.1. Primer Alkil Bromürler:
Bir primer alkol S N 2 mekanizmasına göre kolayca alkil halojenüre
dönüşebilir. Bunun için HBr + H 2 SO 4 karışımı veya NaBr + H 2 SO 4 karışımı
kullanılabilir. İkinci yol kullanılırsa ortamda HBr oluşur ve çözünürlük
nedeni ile daha çok küçük moleküllü alkil halojenür elde ederken kullanılır.

Sülfürik asit burada hem HBr oluşumunu sağlar, hem de oksonyum
iyonunun oluşumunu hızlandırır. Ayrıca açığa çıkan suyu tutar. Sülfürik
asit başlangıç maddesi olan alkol ile tepkimeye girerek yan ürünlerin
oluşmasına neden olur.
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Yan ürünlerin az olması yani verimin artması
gereğinden yüksek olmamasına özen gösterilmelidir.

için

sıcaklığın

Deney 4. n- Bütilbromür eldesi

250 ml 'lik şilifli 100 ml’ lik bir balona 12 g NaBr alınır, üzerine 15 ml
su ve 8 ml n-butil alkol konur. Reaksiyon karışımı buz banyosunda
soğutularak çok yavaş yavaş ve karıştırarak 10 ml ( d=1.84 g/ml) derişik
H 2 S0 4 ilave edilir. Karışıma birkaç kaynama taşı konduktan sonra şekilde
gösterildiği gibi düzenek kurulur. Ters çevrilmiş cam huniden reaksiyon
süresince kaçabilecek HBr' ün NaOH çözeltisi ile absorplanması sağlanır.
Reaksiyon karışımı üzerine geri soğutucu ve diğer emniyet düzenekleri
konduktan sonra balon ısıtıcısı ile yarım saat kaynatılır. Kaynama süresi
tamamlandık-tan sonra balon oda sıcaklığına kadar soğutulur. Karışım bir
ayırma hunisine konur. Organik faz ayrılarak önce 25 ml saf su, daha sonra
% 10 'luk 15 ml NaOH çözeltisi ile yıkanır. Ayırma hunisinden n-bütil
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bromür dikkatlice kuru bir behere alınır, içine 1 g susuz CaCl 2 konur. Sıvı
berrak hale gelinceye kadar bekletilir. Kurutulan n-bütilbromür normal
destilasyon ile 98-102°C aralığında destillenir. Pratik verim 20 gramdır.
Deney 5. t-Bütilklorür eldesi
250 ml'lik şilifli ayırma hunisine 15 g t-butilalkol ve 50 ml derişik HCl
alınır. 20 dakika boyunca ayırma hunisinin ağzı kapatılarak sürekli çalkalanır. Ara sıra ayırma hunisinin kapağı açılarak sıkışan gaz dışarı çıkarılır.
Çalkalama işi bittikten sonra fazların ayrılması için karışım 10 dakika ağzı
kapalı olarak kendi halinde bekletilir. Alttaki asit fazı ayrılır. Reaksiyon
karışımı önce % 5'lik 20 ml NaHCO 3 çözeltisi ile daha sonrada 20 ml saf su
ile yıkanır. Organik faz ayma hunisinden kuru bir behere alınır içine 0,5 g
CaCl 2 konur, ağzı kapatılarak kuruması için en az 15 dakika bekletilir. Ürün
normal destilasyon ile 49-51 °C aralığında destillenir. Pratik verim 15
gramdır.
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5.3. ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME
REAKSİYONLARI
Primer ve sekonder alkoller ve aldehitler çeşitli yükseltgen maddelerle
birlikte yükseltgenerek yeni organik bileşikler oluştururlar. Primer alkollerin
yükseltgenmesinden aldehitler, sekonder alkollerin yükseltgenmesinden
ketonlar, aldehitlerin yükseltgenmesinden ise organik asitler oluşur.
Borneol sodyum hipoklorit ve asetik asit karışımı ile yükseltgenerek
kamforu, kamforda sodyum borhidrit ile muamele edilirse, indirgenerek
borneolün izomeri olan izoborneol oluşur.
Sodyum hipoklorit sekonder alkolü asidik koşullarda çok hızlı
yükseltgeyerek ketona dönüştürür. Gerçekte yükseltgen madde hipoklorit
asididir. Bu asit sodyum hipoklorit ile asetik asidin tepkimesin-den oluşur.
NaOCl + CH 3 COOH

HOCl + CH 3 C00Na

Yükseltgenme
reaksiyonunun
mekanizması
tam
olarak
anlaşılmamasına rağmen önce alkil hipoklorit ara ürünü daha sonrada
burada bir E 2 eliminasyonu meydana gelir. Yükseltgenme tamamlandığında
kamfor oluşur.

LiAlH 4 veya NaBH 4 gibi III. grubun metal hidritleri karbonil gruplarını
çok kolay indirger. LiAlH 4 aldehit, keton, karboksilli asit, ester ve amit gibi
birçok bileşikteki karbonil grubunu indirgeyebilir.
Bor hidrit bileşikleri alkol ve su gibi hidroksilli çözücülerle kullanılmaz. Çünkü bor hidrit bu çözücülerle reaksiyona girerek H 2 gazını oluşturur. İndirgenme reaksiyonunun stereokimyası çok ilginçtir. Reaksiyon
sıcaklığı endo veya ekzo saldırıya sebep olur böylece şartlara göre borneol
veya izoborneol oluşabilir.
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Deney 6. Kamforun izo borneole indirgenmesi
50 ml' lik erlenmeyerde 1 g kamfor 5 ml metanolde çözülür. O,6 g sodyum
borhidrit* çözeltiye çok yavaş yavaş dikkatlice katılır. Eğer karışım ısınırsa
çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulur. Borhidritin tamamı katıldıktan sonra
karışım su banyosunda 70°C de 2 dakika kadar kaynatılır. Reaksiyon
karışımı oda sıcaklığına kadar soğutulur ve içine 15 ml buzlu su ilave edilir.
Çöken katılar süzülür. Süzgeç kâğıdındaki katı dışından kuru süzgeç
kâğıtları ile sıkılarak suyu çekilir. Daha sonra 15 ml eterde çözülür. 1/2
spatül susuz Na 2 S0 4 kurutulur. Eterli kısım dekantasyon ile başka kuru bir
kaba alınır ve su banyosu üzerinde çözücüsü uçurulur. Saf izo borneolün
E.N'sı 212°C' dır. Pratik verim 0,8 gramdır.
* Borhidritin aktif olup olmadığı metanol içine çok küçük bir parça
borhidrit konur, hafifçe ısıtıldığında gaz çıkışı gözleniyorsa borhidrit aktif
demektir.
Deney 7. Kamfor eldesi
100 ml’ lik balona 1,8 g borneol, 5 ml aseton ve 1,5 ml glasial asetik
asit konur. Balon kendi ekseni etrafında birkaç kez çalkalandıktan sonra
üzerine su soğutucusu takılarak su banyosunda 40-50 oC sürekli karıştırılarak borneolün tamamının çözünmesi sağlanır. Borneolün tamamı çözündükten sonra 2,5 ml %5'lik sodyum hipoklorit çözeltisi su soğutucusunun
üzerinden yarım saat boyunca yavaş yavaş ilave edilir. Çözeltinin hepsi
katıldıktan sonra karışım 10 dakika daha su banyosunda bekletilir. Reaksiyon karışımı oda sıcaklığına kadar soğutulur. Üzerindeki su soğutucusu
çıkarılır. Karışım ayırma hunisine alınır. Kirli balon 10 ml diklorometan ile
çalkalanır, diklorometanlı karışım ayırma hunisine konarak extraksiyon yapılır. Sulu ve diklorometanlı faz birbirinden ayrılır. Sulu faz 5 ml diklorometan ile tekrar ekstrakte edilerek, diklorometan fazları birleştirilir.
Diklorometanlı karışım önce doymuş NaHCO 3 çözeltisinin 10 ml' si ile daha
sonra doymuş NaHSO 3 çözeltisinin 10 ml' si ile en sonunda da 10 ml destile
su ile yıkanır. Organik faz dikkatlice kuru bir kaba alınır.1/2 spatül susuz
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Na 2 S0 4 ile ara sıra çalkalanarak15 dakika boyunca kurutulur dekantasyon
yapıldıktan sonra su banyosu üzerinde çözücüsü uçurulur. Kamfor istenirse
süblimasyon metodu
ile saflaştırılır. Saf kamforun E.N' sı 174 oC, pratik
verim 1 gramdır.
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5.4. ÇAYDAN KAFEİN ELDESİ

Çay yapraklarında % 5 kadar kafein, az miktarda da teofilin vardır.
Çay yapraklan % 10-20 oranında da tanen içerir. Tanenler ise gallik asit ve
glukozun asetalik yapısı olan glikosidleri içerir. Bu glikosidler çay demlendiğinde kolayca hidroliz olarak gallik asit serbest hale geçer. Çayın taşıdığı
alkaloidlerden dolayı belirgin diüretik etkisi vardır.
Deney 8. Çaydan Kafein Eldesi
50 ml. lik beher içine 20 ml. su ve 3 gr. Çay konur ve 15 dakika
kaynatılır. Demlenen çaydan çay sıkılarak alınır ve içine spatül ucuyla
Na 2 CO 3 ilave edilir. Üzerine 12 ml. diklorometan konularak çaydaki kafein
diklorometan fazına alınır (Ekstraksiyon). Bu karışım santrifuj tüpüne
alınarak, 1-2 dakika santrifujlenir. Bir pipet ile diklorometan fazı ayrı bir
kuru behere alınır. Üzerine spatül ucu ile Na 2 SO 4 ilave edilir ve dekante
(aktarma) edilir. Diklorometan fazı kafein ihtiva edip, diklorometan uzaklaştırıldıktan sonra bakiye süblimasyon yoluyla saflaştırılır.
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5.5. DOYMAMIŞ BİLEŞİKLERE KATILMA
Asimetrik alkenlere HX veya HOH katılmasında Markownikoff kuralına
uyulur, fakat peroksit beraberindeki katılmalarda uyulmaz. Halojen anyonu
alkene trans katılır.
Alkenlere bazik permanganat etkisiyle çift bağ üzerinde dioller
oluşabilir. Bu reaksiyonda potasyum permanganatın menekşe rengi gittiği
için Br 2 katılması gibi alkenler için ayırt edici bir reaksiyondur. (Br 2
katılmasında da bromun koyu kahverengi açılır.)
Alkenlere katılma formik asit ve H 2 O 2 'li karışım kullanılarak
yapıldığında önce bu karışımdan peroksi asit (peroksi formik asit) oluşur.
Peroksi asidin alkenle etkileşmesi sonucu epoksit ara bileşiği oluşur.
Ortamdaki asit epoksit halkasını protonlar ardından halka ile hidroksi
format esterini oluşturur. Bu ara bileşik seyreltik kuvvetli bir bazla etkileştirildiğinde hidroliz olarak trans-siklohekzan-1,2-diol oluşur.

Deney 9. 1,2-Siklohekzandiol eldesi
İki boyunlu bir balona 30 ml formik asit ve 7 ml (%30'luk) H 2 O 2 alınır.
Balonun bir boynuna termometre, diğer boyuna ise ayırma hunisi takılır.
Ayırma hunisine 5 ml siklohekzen konur ve 10 dakika içinde yavaş yavaş
ilave edilir. İlave sırasında sıcaklığın yaklaşık 40-45°C 'de olması lazımdır.
Gerekirse buz banyosu kullanılarak sıcaklık düşürülebilir. Reaksiyon
karışımı, siklohekzenin tamamı ilave edildikten sonra 1 saat daha 40 °C' de
tutulur. Ardından bir gece kendi haline bırakılır. Düşük basınç altında
reaksiyon karışımından formik asit fazlası ve su uçurulur. 75 ml suda 40 g
NaOH çözülerek oda koşullarına kadar soğutulur ve reaksiyon karışımına
azar azar ilave edilir. Bu sırada sıcaklık 45°C' i geçmemelidir. NaOH
çözeltisinin tamamı ilave edildikten sonra sıcaklık 45°C' e ulaşmamışsa
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reaksiyon karışımı 45°C' e kadar ısıtılır. Daha sonra yaklaşık 15 ml etil
asetat ile iki kez extraksiyon yapılır. Organik faz susuz Na 2 SO 4 ile
kurutulur. Dekantasyondan sonra çözeltinin etil asetatı su banyosunda
döner buharlaştırıcı kullanılarak uçurularak kalan katı, asetondan
kristallendirilir. Pratik verim: 4 g ve E.N'sı 102-103°C'dir.
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5.6. ALKİL BENZENLERİN OKSİTLENMESİ
Kuvvetli yükseltgenler alkil benzenlerin yan zincirini karboksil grubuna yükseltgerler.

Oksitlenme, benzen halkasıdaki benzilik hidrojenlerinin aktifliğinden
ileri gelir. Oksidasyon sonucu yan zincir uzunluğu ne olursa olsun (bu
reaksiyonun mekanizması hala açıklanamamıştır) benzen halkasına bağlı
grup hep karboksil grubuna (-COOH) yükseltgenir. Eğer benzen halkasına
bağlı birden fazla alkil grubu varsa her bir alkil grubu ayrı ayrı -COOH
grubuna yükseltgenir.

Deney 10. Toluenden benzoik asit eldesi
250 ml'lik şilifli bir balonda 6 g KMnO 4 ve 1,5 g Na 2 CO 3 75 ml suda
çözülür. Karışıma 2 ml toluen ilave edilir. KMnO 4 'ün menekşe rengi
tamamen kayboluncaya kadar balonun üzerine bir soğutucu takılarak
karışım geri soğutucu altında kaynatılır (yaklaşık 1 saat). Karışım soğutulur
ve der. HCl çözeltisi ile asitlendirilir. Karışımda çökmüş olan kahverengi
MnO 2 bu sırada çözülür. Karışım soğutulur, süzülür ve çökelti birkaç kez
suyla yıkanır. Ham benzoik asit sudan kistallendirilir. E.N'sı 121°C, pratik
verim 0.85 gramdır.
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5.7. AROMATİK BİLEŞİKLERİN NİTROLANMASI
Aromatik bileşikler, derişik nitrik asit ve sülfürik asit karışımı ile
kolayca nitrolanır. Bu bir elektrofilik aromatik sübstitüsyon reaksiyonudur.

Nitrolamada etkin olan elektrofil tanecik nitronyum iyonudur (NO 2 +) ve
sülfürik asidin nitrik aside etkimesi ile oluşur. Benzenin nitrolanması örnek
alınırsa tepkimenin mekanizması şu şekildedir, önce nitronyum iyonu
benzen halkasına hücum eder ve bir ara yapı oluşur. Sonra bu ara yapı bir
proton kaybederek yeniden aromatikliğini kazanır ve nitrobenzen oluşur.

Aromatik halkaya bağlı bir grup varsa, bu grubun yapısına göre
sübstitüsyon ya kolaylaşır ya da zorlaşır. Elektron çekici gruplar (örneğin:
-NO 2 , -SO 3 H , -COOR) sübstitüsyonu zorlaştırır ve m- yönlendirir. Elektron
veren gruplar ise (örneğin: -NH 2 , -OH,-NHCOCH 3 ) nitrolamayı kolaylaştırır
ve sübstitüsyonu o- ve p- yönlendirir. Halojenler ise bu kurala uymazlar.
Yani ikinci sübstitüsyonu zorlaştırmalarına rağmen o ve p- yönlendirirler.

5.7.1. BENZENİN NİTROLANMASI
Benzen daha önce belirtildiği gibi nitrik asit ve sülfürik asit karışımı ile
nitrolanır. Nitrolama sırasında asit derişimlerine ve tepkime sıcaklığına
dikkat etmek gerekir. Yüksek sıcaklıklar ve derişimler yan ürün olan mdinitrobenzen oranının artmasına neden olur.
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Deney 11. Nitrobenzen eldesi
30 ml derişik H 2 SO 4 (d: 1,84 g/ml) şilifli bir balondaki 25 ml derişik
HN0 3 (d: 1,42 g/ml) üzerine yavaş yavaş çalkalayarak katılır. Karışım dıştan
soğutularak oda sıcaklığına getirilir. Bu karışıma 11 ml benzen 2-3 ml' lik
kısımlar halinde yavaş yavaş katılır. Her katılışta balon iyice çalkalanarak
karıştırılır. Eğer ısınma görülürse dıştan soğuk su yardımıyla soğutulur.
Sıcaklığın 50oC'yi geçmemesi gerekir. Benzen katılması bittikten sonra,
balona bir geri soğutucu (su soğutucusu) takılarak su banyosu üzerinde 5055°C'de yarım saat tutulur. Balon soğutulur ve içindeki reaksiyon karışımı
bir ayırma hunisine aktarılır. Alttaki asit fazı pis asit şişesine aktarılır.
Üstteki nitrobenzen fazı alınır, önce su ile iki defa, sonra %5'1ik NaOH
çözeltisi ile hafif bazik oluncaya kadar yıkanır. Daha sonra da tekrar iki defa
su ile yıkanır. Yıkama sırasında alttaki fazın nitrobenzen (d:1,2 g/ml)
olduğuna dikkat edilmelidir. Nitrobenzen kuru bir kaba alınır ve susuz
CaCl 2 ile kurutulur. Bu sırada nitrobenzen berraklaşır. Sonra kuru küçük
bir damıtma balonuna alınır ve hava soğutucusu takılarak damıtılır. 200114°C arasında geçenler toplanır. Damıtma sırasında sıcaklık 215° C' nin
üzerine çıkmamalı ve damıtma kuruluğa kadar yapılmamalıdır. Zira artıkta
bulunan m-dinitrobenzen şiddetle bozulabilir. Nitrobenzenin kaynama
noktası 210°C'dir. Pratik verim 20 gr.'dır.

5.7.2. NİTROBENZENİN NİTROLANMASI
Nitobenzendeki -NO 2 grubu elektron çekici bir grup olduğu için sübstitüsyonu zorlaştırır. Aynı tepkime koşullarında nitrobenzenin nitrolanması
benzene kıyasla daha zordur. Bu nedenle nitrolama daha yüksek sıcaklıkta
ve daha derişik asitlerle yani daha kuvvetli şartlarda yapılır.

Deney 12. m-Dinitrobenzen eldesi
Şilifli bir balona 10 ml derişik H 2 SO 4 ve 6 ml derişik HNO 3 dikkatlice
karıştırılır. Bu karışıma 3 g nitrobenzen yavaşca ilave edilir. Sonra üzerine
su soğutucusu (geri soğutucu) takılarak su banyosu içinde (95°C) 1 saat
arasında ısıtılır. Bu sırada sürekli çalkalanır. Balon soğutulur ve karışım
buzlu su içine karıştırılarak dökülür. m-dinitrobenzen çöker. Nuçe' den
süzülür ve su ile bir kaç defa yıkanır. Sonra etil alkolden kristallendirilir. mdinitrobenzenin E.N: 90°C’ dir.
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5.8. AROMATİK BiLEŞİKLERİN SÜLFOLANMASI
Aromatik bileşikler nitrolamaya benzer şekilde elektrofilik aromatik
sübstitüsyon reaksiyonu ile sülfolanırlar. Sülfolama reaksiyonu tersinirdir
ve suyun oluştuğu gibi ortamdan çekilmesi ile reaksiyon sağa kaydırılabilir.

Sülfolamada etkin olan elektrofil tanecik, kükürttrioksittir (SO 3 ). Bu
nedenle sülfolayıcı reaktif olarak H 2 SO 4 -SO 3 karışımı veya dumanlı H 2 SO 4
kullanılır. Sülfürik asit ile yapılan sülfolama reaksiyonunun tepkime
mekanizması şu şekildedir;

Önce elektrofil tanecik (SO 3 ) aromatik halkaya hücum ederek ara
ürün kompleksini oluşturur. Bu kompleks ise bir proton kaybederek tekrar
aromatikliğini kazanır. Daha sonra ortamdan bir proton (H+) alarak sülfonik
aside döner.
Sülfolama, nitrolama ve bromlamadan farklı olarak tersinir bir
tepkimedir. Yani, aromatik sülfonik asit su ile veya seyreltik H 2 SO 4 ile
kaynatılırsa – SO 3 H grubu ayrılarak tekrar benzen oluşturur. (Desülfolama)

Anilin, sülfürik asitle kolayca tuz oluşturur. Bu tuz ısıtılırsa, önce 1
mol su kaybederek fenilsülfaminik aside dönüşür. Sonra molekül içi bir
çevrilme ile sülfanilik asit oluşur. Sülfolama sırasında sülfanilik asit yanında
az miktarda o- izomeride oluşur.
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Sülfanilik asit anilinin direkt sülfolanmasından elde edilir. Amino
grubu halkaya elektron saldığından aktifleyici ve o- ve p- yönlendirici bir
gruptur. Fakat NH 2 grubu protonlandığında NH 3 grubu rezonansı da
azaltarak halkanın aktivitesi düşürür ve m- yönlendirici hale gelir.
Bu deneyde reaksiyon para sübstitüsyondur. Bunun iki sebebi vardır.
Yüksek sıcaklıkta anilin protonlanmaz bunun yerine anilin sülfonamit
oluşur. Sülfonamit grubu -NH 2 grubu kadar olmasa da yine de aktifleyici bir
gruptur ve o- ve p- yönlendiricidir. İkinci olarak sülfonamit grubu büyük
hacimli bir gruptur. Bu yüzden daha çok para ürünü oluşur.

Deney 13. Sülfanilik Asit Eldesi
Şilifli iki boyunlu bir balona 5 ml anilin konur ve üzerine çalkalayarak
yavaş yavaş 10 ml derişik H 2 S0 4 katılır. Katılma sırasında ısınma olursa
soğuk suyla dıştan soğutulur. Katma işlemi bittikten sonra boyunlardan
birine hava soğutucusu, diğerine 360°C' lik termometre takılarak karışım
balon ısıtıcısında dikkatlice 170-180°C' de 1,5-2 saat ısıtılır. Sülfolanmanın
tamamlandığı karışımdan alınan 1-2 damla örneğin 3-4 ml, 2N NaOH
çözeltisinde bulanıklık oluşturmadan çözünmesinden anlaşılır. Karışım biraz
soğutulduktan sonra 100 ml suya dökülür. Karışım kaynayıncaya kadar
ısıtılır. Eğer karışım renkli ise 1 spatül aktif kömür katılır ve sıcak süzme
yapılır. Karışım soğutulur Oluşan kristaller süzülür, kurutulur. Sülfanilik
asit kesin bir erime noktası göstermez. Pratik verim 4 g'dır
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5.9. ALDEHİTLERİN OKSİDASYONU VE REDÜKSİYONU (CANNİZZARO REAKSİYONU)
Alfa hidrojeni içermeyen aldehitler, kuvvetli bazların etkisiyle, bir
primer alkol ve ona ait asidin tuzunu verir. Örneğin;

Burada 1 mol aldehit diğer 1 mol aldehiti yükseltgemiş ve kendiside
indirgenmiştir. Yani, aldehite göre alkol verimi %50'yi geçmeyecektir.
Bununla beraber, Cannizzaro tepkimesi özel bir reaktif gerektirmeyişi ve
reaksiyon süresi az olduğundan çok uygulanır. İki farklı aldehit kullanılırsa,
çapraz Cannizzaro tepkimesi olur. Aldehitlerden biri formaldehit alınırsa iyi
bir verimle alkol elde edilir.

Cannizzaro tepkimesinde, önce OH- nükleofili, aldehitin karbonil
karbonuna hücum eder ve bağlanır. Oluşan bu ara yapı, diğer bir aldehit
molekülüne etkir, kendisi karboksilli aside yükseltgenir ve ortam bazik
olduğu için derhal tuzuna dönüşür. Diğer aldehit molekülü ise alkoksite
indirgenir. Bu alkoksit, ortamdaki sudan bir proton alarak alkole dönüşür,
OH- açığa çıkar.

Deney 14. Benzaldehitten Benzoik Asit ve Benzil Alkol Eldesi
250 ml'lik erlende 20 g katı KOH, 10 g suda çözülür ve 10 °C' ye kadar
soğutulur. Soğutulan çözeltiye taze damıtılmış 20 g benzaldehit katılır.
Erlenin ağzı mantarla kapatılır. Bu karışım bir emülsiyon meydana
getirinceye kadar devamlı çalkalanır. (Karıştırma sırasında karışımın
mantara değmemesine dikkat ediniz.) Reaksiyon karışımı bir gece kendi
haline bırakılır. Daha sonra oluşan potasyum benzoatı çözmek için 65 ml su
katılır. (Fazla su ile seyreltilmemelidir. Seyreltilirse suda kolayca çözünen
49

benzil alkolün çekilmesi güç olur.) Sonra karışım bir ayırma hunisine alınır.
Erlende kalanlar yaklaşık 20 ml eterle çalkalanarak ayırma hunisindeki
karışıma eklenir. Sulu faz ayrılır ve 2 kez 20 ml' lik eterle çalkalanarak
ekstraksiyon yapılır (Eter fazı üst, sulu faz alt fazdır). Eterli fazlar birleştirilir
(Su fazını atmayınız). Eter fazı ayırma hunisine alınır. 2 kez 5 ml % 40'lık
sodyumbisülfit çözeltisi ile çalkalanır. Çözeltide çözünmüş halde kalan
sülfuröz asidi 10 ml % 5'lik Na 2 CO 3 çözeltisi ile çalkalanarak giderilir. Kuru
Na 2 SO 4 ile kurutulan çözeltinin, döner buharlaştırıcıda eteri uçurulur. Geri
kalan benzil alkol balon ısıtıcısında hava soğutucusu kullanarak damıtılır.
KN: 206°C, pratik verim 8 gramdır.
Sulu bazik çözelti der. HCl ile asitlendirilince benzoik asit beyaz olarak
çöker. Çözelti soğutulur ve süzülür. Süzüntüye çok az HCl ilave edilerek
benzoik asidin tamamen çöküp çökmediği kontrol edilir. Katı benzoik asit
sudan kristallendirilir. E.N: 121°C, pratik verim 10 gramdır.
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5.10. METİLKETONLARIN OKSİDASYONU (HALOFORM TEPKİME-

Karbonil bileşiklerinde, alfa karbon atomuna bağlı hidrojenler asit
karakterdedir. Bunun nedeni alfa hidrojenin ayrılmasıyla geriye kalan
anyonun rezonans ile kararlı hale gelmesidir.

Yukarıdaki reaksiyonda görüldüğü gibi anyonun iki rezonans sınır
yapısının oluşu bu anyonu daha da kararlı yapar. Alfa hidrojenin bu asit
karakteri sonucunda karbonil bileşikleri aslında keto ve enol yapıları
karışımı olarak bulunurlar.

Bir karbonil bileşiğinin, keto şeklinden enol şekline geçişinde, alfa
hidrojenle ilgili tepkimelerde hem asit, hem de baz katalizör olarak
kullanılabilir. Alfa hidrojenle ilgili tepkimeler iki kısımda incelenebilir.
Birincisi, enol yapısının verdiği tepkimeler (Halojenlenme, haloform), ikincisi
alfa hidrojenlerinin bir bazla koparılmasıyla oluşan karbanyonun bir
nükleofil olarak davrandığı tepkimelerdir (Aldol kondenzasyonu).

5.10.1. Haloform Tepkimeleri
Bazik veya asitli ortamda keto-enol dengesine gelmiş bir karbonil
bileşiğinde, alfa hidrojeni yerine halojen kolayca bağlanır. Tepkime, bazik
ortamda enolat anyonu, asit ortamda ise, enol yapısı üzerinden gerçekleşir.

Metil ketonlar bazik ortamda halojenlendirilirse, metil grubunun
bütün hidrojenleri yerine halojen bağlanır. Bunun nedeni ilk bağlanan
halojenin indüktif etkisiyle, aynı karbona bağlı diğer alfa hidrojenlerinin
daha fazla asit özellik kazanmalarıdır.
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Alfa yerine üç halojen içeren bu karbonil bileşiği ortamdaki baz ile kolayca
parçalanarak, haloform bileşiğini verir. Tepkimenin yürüyüşü şöyledir;

Toplam haloform tepkimesi ise aşağıdaki gibidir.

Haloform tepkimesini, alfa metil grubu (-COCH 3 )
içeren karbonil
bileşikleri (metil ketonlar) verir. Halojen olarak iyot alınırsa iyodoform
tepkimesi adını alır. Oluşan iyodoform açık sarı katı kristallerdir ve kolayca
gözlenebilir ayrıca karakteristik kokusu vardır. Bu yüzden bu tepkime metil
ketonların tanınmasında oldukça sık kullanılır. Metil ketonlardan başka R
CH(OH)CH 3 genel formüllü alkollerde iyodoform tepkimesi verirler. Karbonil
bileşiği olmayan ve haloform tepkimesi veren alkoller önce tepkime
şartlarında oksitlenerek metil ketona dönüşür, sonra iyodoform tepkimesi
gerçekleşir.

Haloform tepkimesi sonunda, haloformla birlikte başlangıç karbonil
bileşiğinden bir karbon eksik bir karboksilli asitte oluşmaktadır. Bu yöntem
haloform tepkimesi, metil ketonlardan, karboksilli asit elde etmek için
kullanılabilir.
Deney 15. Metil ketonlardan iyodoform eldesi
250 ml' lik erlenmeyere 3 g katı KI ve 1,5 g iyot konur. Üzerine 50 ml
su ilave edilerek katıların tamamı çözünür. Daha sonra üzerine 1 ml metil
keton veya sekonder alkol ilave edilir. Ardından %10'luk NaOH çözeltisi
yavaşca ve sıkça karıştırılarak reaksiyon karışımının üzerine dökülür ve
iyodoformun hepsi çöktürülür (Bu işlem yaklaşık 30 ml çözelti gerektirir).
Karışım kendi halinde 10 dakika bekletilir. Katılar süzülür. Bolca su ile
yıkanır. Katı kurutulur. Pratik verim 0.7g. E.N' sı ll9°C' dir.
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5.11. ALDEHİT VE KETONLARA NÜKLEOFİLİK KATILMA
Karbonil bileşiğinde, karbonil karbonu, sp2 hibritleşmesi yapmıştır
(alkenlerdeki gibi). Bu nedenle karbonil bileşiğinde, bağlar arasındaki açılar
120o olup bağlar aynı düzlemde bulunur.

Şekilde görüldüğü gibi, kâğıt düzleminde bulunan bir karbonil
karbonuna, kâğıt düzleminin üstünden ve altından, herhangi bir nükleofil
kolayca bağlanabilir. Karbonil karbonu kısmen pozitif, oksijeni ise kısmen
negatif yüklüdür. Bunun nedeni, oksijenin daha çok elektronegatif olması ve
elektronları kendine çekmek istemesi ve karbonil grubunun iki rezonans
sınır yapısının bulunmasıdır.

Karbonil grubundaki karbon atomunun kısmi pozitif yük taşıması,
onu nükleofillerin bağlanmasına açık tutar. Kuvvetli nükleofiller doğrudan
doğruya pozitif yüklü karbonil karbonuna bağlanır. Zayıf nükleofillerin
bağlanabilmesi için, karbonil karbonundaki kısmi pozitif yükü arttıracak asit
katalizörlerin kullanılması gerekir.

5.11.1. Sodyum bisülfit katılması

Aldehitlerin ve metil ketonların vermiş olduğu bir reaksiyondur.
Sodyum bisülfitin doymuş çözeltisi kullanılır. Oluşan katılma ürünü kristal
halde çöker. Bu nedenle, bir karışımdan aldehit ve metil ketonların
ayrılmasında bu katılma reaksiyonu kullanılır. Bazı durumlarda da aldehit
ve metil ketonlar sulu çözeltileri halinde bulunurlar ve bunlar ile susuz
reaksiyonlar yapmak gerektiğinde NaHSO 3 ile katılma ürünleri kullanılır.
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Katılma ürünü, asit veya baz kullanarak hidroliz edilirse, karbonil bileşiği
tekrar ele geçer.

Deney 16. Glioksalbisülfit eldesi
5.4 g NaHS0 3 100 ml' lik beherde 35 ml su içinde çözülür, sonra
üzerine 25 ml etil alkol ilave edilir. Daha sonra üzerine 5 ml % 30'luk
glioksal ilave edilir ve oda sıcaklığında bir saat magnetik karıştırıcı üzerinde
karıştırılır. Çöken kristaller süzülür. Katılar biraz alkol ile yıkanır ve
kurutulur. Glioksalbisülfit kesin bir erime noktası göstermez. Pratik verim
5,5 gramdır.
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5.12. SCHIFF BAZLARl
Primer aminler aldehitlerle kondenzasyon reaksiyonu vererek Schiff
bazı denen bileşikleri oluştururlar.

Schiff bazının oluşum mekanizması aşağıdaki gibidir. Reaksiyon
genellikle asit katalizörlüğünde yürür. Benziliden anilin deneyinde asit kullanılmamasının sebebi deneyde kullanılan benzaldehitin yapısında az miktarda benzoik asit içermesidir.

Deney 17. Benzilidenanilin eldesi
Bir porselen krozeye 4 ml benzaldehit ve 4 ml anilin konur ve buhar
banyosu üzerinde yaklaşık 20 dakika kadar karıştırılarak tutulur. Reaksiyon
karışımı üzerinde su damlacıklarının oluşması gerekir. Porselen kroze su
banyosu üzerinde karıştırılarak soğutulur, yağımsı kısım çabucak kristallenecektir. Katı porselen krozeden, 50 ml' lik erlenmeyere alınır ve etil alkolden kristallendirilir. Saf benzilidenanilinin(renksiz kristaller) erime noktası
52°C, pratik verim 5 gramdır.
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5.13. DİAZONYUM TUZLARININ REAKSİYONLARI
Alifatik ve aromatik aminler, primer, sekonder ve tersiyer olmalarına
göre nitröz asidi ile farklı bir şekilde tepkime verirler;
*tersiyer aromatik aminler, p-nitrozo amin,
*tersiyer alifatik aminler, amin tuzu ve N-nitrozo amonyum tuzu
karışımını,
*hem aromatik hemde alifatik sekonder aminler ise N-nitrozoamin
bileşiğini verirler.
*Primer aminlerin nitröz asidi ile tepkimesinde ise diazonyum tuzu
oluşur. Alifatik diazonyum tuzu karasız olup hemen bozunur ve şartlara
göre alkol, alken veya alkil halojenür açığa çıkar. Diğer yandan aromatik
diazonyum tuzlarının çözeltileri eğer 5°C' nin altında tutulurlarsa kararlı
kalırlar ve bir çok organik sentezlerde ara bileşik olarak kullanılırlar.

5.13.1. Diazonyum Tuzu Oluşumu
Nitröz asidi ile aminler arasındaki tepkimede etkin olan tanecik +NO
zayıf elektrofildir ve aminin cinsine göre bu elektrofil ya aromatik halkaya
(tersiyer aromatik aminlerde) yada azot atomuna (diğer aminlerde) bağlanır.
Aromatik diazonyum tuzunun oluşumunda önce HNO 2 ’den
kaynaklanan +NO elektrofili azot atomuna bağlanır. Aynı anda azottaki
hidrojenlerden birisi ayrılır. N-nitrozoamin oluşur. N-nitrozoamin yapısı,
hidroksi diazo bileşiği ile tautomerik dengeye gelir ve ortamdaki asit
protonları yardımı ile kolayca diazonyum tuzu yapısına dönüşür. Anilini
örnek alırsak tepkime denklemleri şöyle yazılabilir.
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Diazonyum tuzunun eldesinde kullanılan nitröz asidi kararsız bir
asittir ve diazolamanın gerçekleştirileceği ortamda oluşturulur. Bunun için
NaNO 2 ile HCl veya H 2 SO 4 karışımı kullanılabilir. H 2 SO 4 ile daha etkin bir
diazolama ortamı oluşturulur.

Diazolama işleminde önce amin 2,5-3 ekivalent değerinde HCl veya
H 2 SO 4 içeren çözeltide çözülür ve 0-5°C'ye soğutulur. Bu sırada amin tuzu
kristallenebilir. Sonra NaNO 2 nin sulu çözeltisi damla damla katılır. Bu
tepkimede ortamın asitliği doğru ayarlanmalıdır. Ortam yeterince asidik
değilse serbest amin oranı artar ve bu serbest amin tuzu ile birleşerek
diazoamino yan ürünün artmasına sebep olur. Bu yüzden kuramsal olarak
1 mol amine 2 mol asit kullanılır. Böylece serbest amin yüzdesi çok düşük
düzeyde kalır ve yan ürün miktarı azalır.

Diazonyum tuzlan genelde patlayıcı oldukları için sulu çözeltiler
halinde ve kararsız olduklarından 5°C' nin altında tutulmalı ve kısa bir süre
içinde kullanılmalıdırlar. Sıcaklık yükseltilirse bozunarak fenol türünde
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bileşikler oluşturur ve bu bileşiklerde ortamdaki diazonyum tuzu ile
kenetlenerek boyar madde oluşturur.

Diazonyum tuzlarını, bir çok aromatik organik bileşiğin eldesinde, ara
bileşik olarak kullanılır. Bunun nedeni diazonyum grubu, -Cl, -Br, -F, -I, CN, -OH,-H ile kolayca yer değiştirebilmesidir. Ayrıca diazo boyar maddelerin eldesinde de başlangıç maddesi olarak kullanılırlar.

Diazonyum tuzlarının, yer değiştirme tepkimeleri S N 1 mekanizmasına
göre yürür. Örneğin fenol ve iyot benzenin oluşum mekanizması şöyledir;

Deney 18. Anilinden iyotbenzen eldesi
250 ml' lik şilifli bir balonda 15 ml der. HCl ile 15 ml su karıştırılır.
İçinde 5 ml anilin çözülür. Buz banyosunda balon çalkalanarak, reaksiyon
karışımının sıcaklığı 0-5 oC aralığına getirilir. 50 ml'lik beherde 20 ml suyun
içinde 4 g NaNO 2 çözülür. Beherdeki çözelti de buz banyosunda soğutulur.
Soğuk NaNO 2 çözeltisi balondaki diğer soğutulmuş çözeltiye 1 ml' lik kısımlar halinde yavaş yavaş ilave edilir. Balon sık sık çalkalanır. Bu ilaveler
sırasında reaksiyonda ısı açığa çıkabilir. Reaksiyon sıcaklığı asla 10°C' yi
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geçmemelidir. Gerekirse balonun içine birkaç parça buz atılabilir. HNO 2
asidinin fazlası nişastalı KI' lı kâğıt ile kontrol edilebilir. (Nitrit asidi aşırısı
olmamalıdır.) Sodyumnitrit ilavesi tamamlandıktan sonra 50 ml' lik beherde
10 ml su içinde 9 g KI çözülür. Yukarıda hazırlanan fenildiazonyumklorür
çözeltisine KI çözeltisi yavaş yavaş ilave edilir. N 2 gazının çıkması için
reaksiyon karışımı kendi haline bırakılır. Balona bir geri (su) soğutucusu
takılarak kaynayan su banyosu üzerinde N 2 gazının tamamının uçması
sağlanır. Sistem soğutulur. Balondaki üst sulu faz dikkatlice dekante edilir.
(Organik fazın dökülmemesine dikkat edilmelidir.) Kalan kısım % 10' luk
NaOH çözeltisiyle bazik hale getirilir. Böylece bu şartlarda oluşabilecek
fenolün tamamı sodyumfenoksit haline getirilir. Daha sonra bu karışıma su
banyosu destilasyonu uygulanır. Destilat toplamaya, yalnız su gelinceye
kadar devam edilir. Destilat ayırma hunisine konur. Eğer iyotbenzen koyu
renkli ise % 10' luk sodyummetabisülfit çözeltisi ile yıkanarak rengi açılır.
Daha yoğun olan açık sarı renkli iyotbenzen fazı kuru bir behere alınır.
CaCl 2 ile kurutularak ürün destillenir. K.N'sı187-190°C. Pratik verim: 8 g.

Deney 19. Anilinden fenol eldesi
250 ml'lik şilifli bir balonda 15 ml der. HCl ile 15 ml su karıştırılır.
İçinde 5 ml anilin çözülür. Buz banyosunda balon çalkalanarak, reaksiyon
karışımının sıcaklığı 0-5 oC aralığına getirilir. 50 ml' lik beherde 20 ml suyun
içinde 4 g NaNO 2 çözülür. Beherdeki çözelti de buz banyosunda soğutulur.
Soğuk NaNO 2 çözeltisi balondaki diğer soğutulmuş çözeltiye 1 ml' lik kısımlar halinde yavaş yavaş ilave edilir. Balon sık sık çalkalanır. Bu ilaveler
sırasında reaksiyonda ısı açığa çıkabilir. Reaksiyon sıcaklığı asla 10°C' yi
geçmemelidir. Gerekirse balonun içine birkaç parça buz atılabilir. HNO 2
asidinin fazlası nişastalı KI'lı kâğıt ile kontrol edilebilir (Nitrit asidi aşırısı
olmamalıdır). 55°C' lik su banyosunda N 2 gazının tamamı uçuncaya kadar
ara sıra karıştırılarak yaklaşık yarım saat kadar tutulur. Daha sonra
reaksiyon karışımına, yaklaşık 100 ml destilat birikinceye kadar su buharı
destilasyonu uygulanır. Destilat iki kez (2x15 ml) eter ile ekstraksiyon
yapılır. Eterli faz kuru bir behere alınarak susuz Na 2 SO 4 ile kurutulur.
Karışım destilasyon düzeneğine konur. Su banyosunda eter destillenir.
Balondaki sıvının kaynaması durduktan sonra düzenek balon ısıtıcısına
konur. Kalan sıvı 183°C' de destillenir. Pratik verim: 5 g.
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5.14. DİAZONYUM TUZLARININ KENETLEME REAKSİYONLARI
Kenetleme tepkimelerinde ise diazonyum tuzu zayıf elektrofil olarak
davranır ve halkaya bağlı -NR 2 ve -OH grupları içeren diğer bir aromatik
bileşiğin o- veya p- yerine bağlanır.

Fenol ile yapılan kenetleme tepkimelerinde ortam hafif bazik olmalıdır"
Bu durumda fenol kısmen fenolata dönüşür ve fenolat'da diazonyum
elektrofili ile daha kolay kenetleme tepkimesine girer.

Diazonyum tuzunun kenetleme reaksiyonundan elde edilen azo bileşiklerine örnek olarak sülfanilik asitten metil oranj eldesi verilebilir ve bu
sentez için reaksiyon mekanizması şöyledir.
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Deney 20. Sülfanilik asitten metil oranj eldesi
250 ml'lik erlende 50 ml su içinde 1.1 g Na 2 C0 3 çözünür. Daha sonra
üzerine 4 g sülfanilik asit ilave edilir ve asidin tamamı çözülür. Asit zor
çözünüyorsa karışım su banyosunda biraz ısıtılabilir.
Karışıma 1.5 g
sodyumnitrit ilave edilerek bununda çözünmesi sağlanır. Ayrı bir yerde 400
ml' lik beherde 25 ml soğuk su, 5 ml der. HCl ve bir parça buz atılır. Daha
önce hazırlanmış ve soğutulmuş karışım sıkça karıştırılarak bunun üzerine
yavaşca ilave edilir. Çalkalamaya devam edildiğinde kısa bir zaman sonra
karışımda beyaz süspansiyon oluşacaktır.
Bu karışım soğukta bekletilirken 50 ml' lik ml glasial asetik asit 2.7 ml N.N-dimetilanilin karıştırılıp buz
banyosunda soğutulur. Bu yeni hazırlanan karışım diğerinin üzerine
yavaşca ilave edilir. Kırmızı renkli heliantin hemen çökecektir. Reaksiyon
karışımı,
iyice karıştırılarak buz banyosunda 15 dak daha bekletilir.
Karışıma daha sonra 30 ml % 10' luk NaOH çözeltisi katılır. Turnusol kağıdı
ile baz olup olmadığı kontrol edilir; gerekirse biraz daha baz çözeltisi ilave
edilir. Karışım kaynayıncaya kadar ısıtılarak üzerine 10 g NaCl konur ve
çözülür. Daha sonra soğumaya bırakılır. İyice soğutulduktan sonra süzülür.
Katılar yaklaşık 150 ml sudan kristallendirilir. Metil oranj kesin bir erime
noktası göstermez. Pratik verim: 6.5 g.
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5.15. ESTERLEŞME REAKSİYONLARI
Esterler karboksilli asit, asit klorürü veya asit anhidridi ile alkollerin
tepkimesi sonucunda oluşur.

Ester elde etmek için genel olarak karboksilli asit ile alkol arasındaki
tepkime uygulanır. Burada kuvvetli inorganik asitler (örneğin; derişik H 2 SO 4
veya HCl gazı) katalizör olarak kullanılır. Esterleşme tersinir bir denge
reaksiyonudur. Yani asitli ortamda ester oluşumu ve ester hidrolizi benzer
şekilde yürür ve tepkime mekanizması şu şekildedir;

Esterleşme tepkimesi için denge ifadesini yazarsak, esterleşmede
verimin nelerden etkilendiğini görebiliriz.
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K sabit olduğuna göre yüksek verim için, dengenin ürünler yönüne (sağa)
doğru değişmesi gerekir. Yüksek verim, ürünlerden birinin veya her ikisinin
oluştukça ortamdan uzaklaştırılması veya tepkimeye giren maddelerden birinin fazla miktarda alınması ile sağlanır. Bu yöntemlerden hangisini seçeceğimizi ekonomik şartlar belirler. Ayrıca esterleşme sırasında oluşan suyun,
katalizör olarak kullanılan derişik asit tarafından tutulması da verimin
yükselmesini sağlar.
Kaynama noktası yüksek olan bir alkolün esteri bu alkolü düşük kaynama
noktalı bir alkolün esteri ile tepkimesi sonunda elde edilebilir. Bu tepkimeye
trans-esterleşme denir. Verimi yükseltmek için açığa çıkan uçucu alkolün
ortamdan uzaklaştırılması gerekir.

Deney 21. Etil asetat eldesi
250 ml' lik şilifli bir balona 56 ml etanol, 50 ml glasial asetik asit ve 6
ml der. H 2 SO 4 konur. Balona birkaç tane kaynama taşı konduktan sonra
balonun üzerine bir Liebig soğutucusu takılarak karışım 1 saat kaynatılır.
Süre dolduktan sonra sistem bozulmadan soğutulmaya bırakılır. Oda
sıcaklığına gelen düzenekte soğutucu çıkarılır. Fraksiyon başlığı takılarak
78°C' de etil asetat destillenir. Destillenen ester %50'1ik CaCl 2 çözeltisinin
10 ml' si ile iki kez çalkalanır. Asitliği kontrol edilir. Eğer asidikse %10'luk
Na 2 C0 3 çözeltisinin 10 ml' si ile çalkalanır. Ester kuru bir kaba alınır. CaCl 2
ile kurutulduktan sonra su banyosunda damıtılır. K.N' sı 78°C, pratik verim
60 gramdır.

Deney 22. Etil benzoat eldesi
250 ml' lik şilifli bir balona 25 ml etanol (% 96'lık), 5 g benzoik asit ve
1 ml der. H 2 S0 4 konur. Balona birkaç tane kaynama taşı konduktan sonra
balonun üzerine bir geri soğutucusu takılarak karışım 1 saat kaynatılır.
Isıtma süresince geri soğutucunun üzerinden periyodik aralıklarla 30 ml
daha etil alkol ilave edilir. Süre dolduktan sonra etilalkol fazlası su banyosu
üzerinde destile edilir. Reaksiyon karışımı oda sıcaklığına kadar soğutulur.
Soğutucu çıkarılır. Ayırma hunisine alınan ester iki kez 5 ml eter ile
ekstraksiyon yapılır. Eğer fazlar ayrılmazsa 5 ml destile su daha kullanılabilir. Daha sonra da %10' luk Na 2 CO 3 çözeltisinin 50 ml' si ile iki kez
çalkalanır. Ester kuru bir kaba alınır. Susuz CaCl 2 ile kurutulduktan sonra
balon ısıtıcısında damıtılır. K.N' sı 210-2l4°C. Pratik verim 4,2 gramdır.
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5.16. HİDROKSİL BİLEŞİKLERİNİN ASETİLLENMESİ
Bir hidroksil bileşiğinin asetillendirilmesi ile asetik asit esterleri elde
edilebilir. Hidroksil bileşiği alkol veya fenol olabilir. Asetilleyici olarak da
asetil klorür veya asetik anhidrit kullanılır. Asetik anhidrit kullanıldığında,
esterleşmede olduğu gibi katalizör olarak derişik mineral asitler (H 2 SO 4
H 3 PO 4 ) kullanılır. Tepkime asetil klorür ile yapıldığında açığa çıkan HCl
piridin ile tutulur veya deney çeker ocak içinde yapılır.
Fenolik bileşik olarak salisilik asit, uygun bir asetilleyici reaktif ile
reaksiyona sokulduğunda çok yaygın bir analjezik olan aspirin adıyla bilinen
asetil salisilik asit elde edilir. Tepkime asit katalizlidir ve salisilik asidin
fenolik grubunun asetillenmesinden ibarettir.
Salisilik asit fenolik ve
karboksilli asit grubu taşıyan çift fonksiyonlu bir bileşik olduğundan iki çeşit
esterleşme reaksiyonu verir.
Tepkimede polimerik yapıda bir bileşikte
oluşabilir. Aspirin bu polimerik üründen, sodyumkarbonat çözeltisi ile tuzu
oluşturularak ayrılır. Sulu çözelti süzüldükten sonra sıvı kısım yeniden
asitlendirilerek aspirin ele geçer.

Deney 23. Aspirin eldesi
100 ml' lik şilifli bir balonda 1,3 g salisilik asit 5 ml kloroform içinde
çözülür. Ayrı bir kapta 10 ml kloroformda 2 g asetilklorür çözülür, bu
karışım diğer çözeltinin üzerine yavaşça sık sık karıştırılarak ilave edilir.
Balonun üzerine su soğutucusu takılarak karışım sıkça çalkalanarak su
banyosunda 50-60°C' de ısıtılır. Karışım soğutulduktan sonra içine 15 ml
petrol eteri katılır. Çöken katılar süzülür. Katı kısım 50 ml doymuş NaHCO 3
çözeltisinde çözülür.
Yeniden süzülür ve süzüntü 6 M HCl çözeltisi ile
asitlendirilir. Çöken katılar süzülür. 1/1’ lik Etanol-su karışımından
kristallendirilir. Pratik verim 1.5 g. E.N' sı 138-l39° C' dir.
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5.17. ESTER HİDROLİZİ (YAĞLARIN SABUNLAŞMASI)
Esterler asidik ortamda veya bazik ortamda hidrolize uğrayarak
kendilerini oluşturan karboksilli asit ve alkole dönüşürler. Esterleşme ve
ester hidrolizi bir denge reaksiyonudur. Dengenin hidroliz yönüne ilerlemesi
için bazik katalizörler kullanılmalıdır. Burada oluşan karboksilli asit, baz ile
tepkimeye girerek tuz oluşturur ve dengenin hidroliz yönünde ilerlemesine
yardım eder.

Yağlar (trigliserid), gliserinin uzun zincirli yağ asitleri ile yaptığı triesterlerdir. Karboksilli asitteki R gruplan doymuş veya doymamış olabilir.
Eğer R gruplan doymuş ise bu asitlerden oluşan yağlar oda sıcaklığında
katıdırlar. R gruplarının yapısında çift bağların olması erime noktasını
düşürür ve bunlar sıvı yağları oluşturur. Bu çift bağların hidrojenlendirilmesi ile margarin adı verilen katı yağlar elde edilebilir. Yağların bazik
hidrolizinden gliserin ve uzun zincirli karboksilli asitlerin tuzları elde edilir.
Bu tepkimeye sabunlaşma denir ve karboksilli asitlerin sodyum tuzlarına
sabun denir. Yağlar NaOH ile hidroliz edildiğinde katı sabunlar elde edilirken
KOH ile hidroliz edildiğinde yumuşak sabunlar yani Arap sabunu elde edilir.
Ayrıca yağ asidinin cinsi de sabunun yumuşaklığını etkiler.
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Sabunun en önemli özelliği, yapısında hem çok polar (iyonik kısmı)
hem de apolar kısmı bir arada bulundurmasıdır. Bu yapısından dolayı
sabunlar temizleme özelliğine sahiptir. Polar kısım suda çözünür apolar
kısım da yağda çözünür.

Deney 24. Katı sabun eldesi
400 ml'lik bir behere 25 g yağ alınır, üzerine 15 ml alkol konur. 6 g
NaOH 25 ml suda çözünür. Bu hazırlanan baz çözeltisi reaksiyon karışımına ilave edilir. Karışım buhar banyosu üzerinde sık sık karıştırılarak 1 saat
tutulur. Beherdeki karışım ısıtılırken aşırı köpürme olursa ya da karışım
yoğunlaşırsa üzerine %50'lik etanol-su karışımından azar azar ilave edilir.
Isıtma bittikten sonra karışım önceden hazırlanmış soğutulmuş 200 ml
doymuş tuz çözeltisi üzerine karıştırılarak katılır. Çöken sabun süzülür ve
açık havada kurumaya bırakılır.
Deney 25. Katı sabun eldesi
Şilifli bir balona 5 g yağ, 3 g KOH ve 40 ml alkol konur ve üzerine bir
geri soğutucu takılarak su banyosunda yarım saat kaynatılır. Balondan
alınan bir iki damla karışıma çok az miktarda su katıldığında yüzeyde yağ
damlacıkları görülürse, kaynatmaya devam edilir.
Hidroliz tamamlandıktan sonra karışımdaki alkol fazlası damıtılarak
uzaklaştırılır. Damıtma, karışım iyice yoğunlaşınca (katılaşma başlamadan)
kesilir. Geriye kalan sabun 75 ml sıcak suda çözülür ve kıvamlı Arap
sabunu ele geçer.
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5.18. SUKROZDAN (ÇAY ŞEKERİ) ETANOL ELDESİ
Sukroz ( çay şekeri) formülü C 12 H 22 O 11 olan bir disakkarittir. Sukrozun fermantasyonundan etil alkol elde edilir.

Deney 26. Şekerden alkol eldesi
50 ml'lik erlenmeyer içinde 90 g su, 10 g sukroz (toz halinde), 1 g
maya (kabartma tozu) ve 10 ml Pastör tuzu* konur. 30-35 oC sıcaklıkta 1
hafta fermantasyona bırakılır (CO 2 atmosferi altında). Elde edilen çözeltiye
46 g susuz K 2 CO 3 ilave edilerek suyu alınır. Bu çözelti destillenerek yaklaşık
3 g etanol elde edilir. Elde edilen bu destilat saf alkol değildir, saflaştırma
için 78-80 oC aralığında ikinci bir destilasyon yapılır.
* Pastor Tuzu çözeltisi
1 g KH 2 PO 4 , O.l g Ca 3 (PO 4 ) 2 , 0.1 g MgSO 4 , 5 g amonyumtartarat
(diamonyurn tuzu) 430 ml suda çözülerek elde edilir.

Elde edilen destilat içinde olması muhtemel bileşikler:
Asetaldehit------------------------------------- 0.060 %
Dietilasetat------------------------------------- 0.005 %
Etanol--------------------------------------------88.30 %
1-Propanol------------------------------------- 0.030 %
2-Metil-1-Propanol---------------------------- 0.090 %
Metanol------------------------------------------0.040 %
Su------------------------------------------------11.30 %
5 karbonlu veya daha büyük alkoller---- 0.140 %
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