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FİZİKOKİMYA LABORATUVARI UYGULAMA KURALLARI
1. Laboratuvarımızda dönem içerisindeki tüm deneyleri yapmak zorunludur. Geçerli bir
mazeret ile herhangi bir deneye katılamayan öğrenci mazeretini ilgili deneyin sorumlu
asistanına bildirmek mecburiyetindedir. Eğer mazereti uygun bulunursa dönemin son
haftalarına denk gelen telafi haftasında yapamadığı deneyi tekrarlama hakkı kendisine
tanınır. Geçersiz mazerete sahip öğrenci ise katılamadığı deneyden sıfır almış kabul
edilir. Telafi haftasında en fazla 2 deneyin telafisi yapılabilecektir. Dönem boyunca
3 deneye devam etmemiş öğrenci devamsızlıktan kalmış olacak ve seneye
laboratuvar dersine tekrar katılıp tüm deneyleri tekrar etmek mecburiyetinde
olacaktır.
2. Laboratuvarda deney yapma saatleri gruplara göre belirlenmiştir. Her öğrencinin
deneyine zamanında gelmesi gereklidir. Deneye başlangıç zamanından 5 dakika geç
gelen öğrenci kısa sınava alınacak ve deneyi yapmasına izin verilecektir. 10 dakikadan
daha geç gelen öğrenci ise grup arkadaşlarının gelme ve deneye başlamış olma
durumlarına göre deneye alınabilir veya alınmayabilir.
3. Laboratuvarda önlük kullanılması zorunludur ve önlüğü olmayan öğrencinin deney
yapmasına izin verilmeyecektir. Ayrıca laboratuvardaki öğrenci sayısının fazlalığı
nedeniyle öğrencilerin kendi puarını getirmeleri gerekmektedir, öğrencilere
tarafımızdan puar temin edilmeyecektir. Yeni güvenlik kuralları gereği her
öğrencinin eldiven ve lab. gözlüğü kullanması zorunludur ve öğrenciler bunları
kendileri temin edeceklerdir.
4. Yapılacak deney öncesi deney ile ilgili 10-15 dakikalık kısa bir sınav yapılacak ve bu
sınavda 100 üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınav sonrası yapacağı deneye
hakim olan öğrencilerin o deney ile ilgili çalışma alanına gidip deneylerine başlamaları
beklenmektedir. Deneyi tamamlamak için öğrencilere verilen bir deney süresi kısa sınav
süresi de dahil olmak üzere 90 dakikadır.
5. Deney bitiminde kullanılan tüm cam eşyaların temizlenmesi ve çalışılan alanın temiz
bırakılması gerekmektedir. Deney rapor notunuza deneyi yapışınız sırasındaki itina
ve gayretiniz de etki edecektir. Deney sırasında ihtiyacınız olacak tüm cam eşya ve
kimyasal malzeme, deney alanında bulunmaktadır. Deneyde ihtiyacınız olan
malzemeleri, kendi deney alanınız dışında başka bir deneyden almayınız ve gerekirse
deneyin ilgili asistanına sorunuz.
6. Her yapılan deney için bir rapor hazırlanması ve bu raporların tümünün bir laboratuvar
defterinde toplu halde tutulması zorunludur. Yapılan deneyin raporu takip eden hafta
deneyin ilgili asistanının sizlerden talep ettiği zaman dilimi içeresinde teslim edilmelidir
(Salı mesai bitimine kadar Ofis No: GZFC416). Laboratuvar saati dışında aksi
söylenmedikçe deney raporu kabul edilmemektedir. Raporunu yaptığı deneyi takip
eden hafta getirmeyen öğrenci geçerli bir mazeret sunmadığı sürece raporu kabul
edilmeyecek ve kendisine o deney için 100 üzerinden sıfır verilecektir. Geçerli gecikme
mazereti kabul edilen öğrenci deneyin asistanının kendisine söylediği raporun kabul

edileceği son tarihe kadar deney raporunu hazırlayıp göstermesi gerekmektedir aksi
takdirde rapor notunun düşürüleceği unutulmamalıdır.
7. Deney raporlarında çizilen grafiklerin tümü elektronik ortamda çizilecek (deneyin
sorumlu asistanı grafik kâğıdına çizmenizi de talep edebilir) ve alınan grafik çıktıları
deney defterine yapıştırılacaktır. Bu grafiklere gerektiği durumlarda eğri uydurulması
ve doğrusal grafikler için eğim hesaplanması grafiğin türüne göre seçilecek ve grafik
üzerinde hiçbir işaretleme ya da hesaplama elle yapılmayacaktır.
8. Her deneyin bitiminde laboratuvarı terk etmeden önce o deneyin son sayfasında bulunan
deney verilerinizin ve birkaç küçük hesabın yapılmasını gerektiren bilgi tablosunu
doldurarak deneyin ilgili asistanına imzalatmanız gerekmektedir. Bu imzalı sonuç
tablosunun yapıştırılmamış olduğu deney raporları kabul edilmeyecektir.
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DENEY LİSTESİ

BİRİNCİ DÖNGÜ DENEYLERİ
1. Etil Asetatın Sabunlaşması Reaksiyonu
2. Potansiyometrik Titrasyon
3. Kondüktometrik Titrasyon
4. İletkenlik
5. Piller
6. Nernst’in Dağılım Kanunu
7. Kataliz
8. Hesapsal Kimya

İKİNCİ DÖNGÜ DENEYLERİ

1.
deneyi
- Araş. Gör. Dr. Efe Baturhan ORMAN
1. Gösteri
Polarogfik
Analiz
2. Gösteri
Voltametrik
Hücre
Bileşenleri
ve Tarama
Teknikleri
2.
deneyi
- Doç.
Dr. Seyfullah
MADAKBAŞ
3. Polimer Uygulaması



Birinci döngü deneyleri bittikten sonra telafi haftası yapılacaktır. ikinci döngüye
bundan sonra başlanacaktır.



İkinci döngü için föy ve yeni gruplar ilan edilecektir



İkinci döngüye başlama haftası itibariyle ilk döngü deneylerinden eksiği olan
öğrencilerin bunları tamamlama şansları olamayacağından bu öğrencilerin eksik
deney ve rapor durumları göz önünde bulundurularak devamsızlıktan kalmaları
ve ikinci döngüye devam edememe ihtimalleri bulunmaktadır .
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25
12.5 mL

25 mL'lik

125 mL
250 mL'lik

125 mL
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LABORATUVAR ÖNCESİ CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. Deneyde geçen reaksiyonları yazınız.
2. Reaksiyon hızı, reaksiyon hız sabiti nedir? Reaksiyon hızının bağlı olduğu faktörler
nelerdir?
3. Deneyde HCI kullanımının sebebini açıklayınız.
LABORATUVAR SONRASI CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. Deneyde termostat kullanılmasının nedeni ve önemi nedir?
2. İkinci dereceden bir reaksiyonun hız sabitinin çıkarılışını gösteriniz?

“ETİL ASETATIN SABUNLAŞMA REAKSİYONUNUN HIZ SABİTİ”
DENEYİ SONUÇ TABLOSU

Herbir deneme için NaOH sarfiyatları (mL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:
Deney sorumlusunun imzası:

Deney no: 2

POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLAR
Deneyin amacı: pH değişiminden faydalanarak asit ve baz konsantrasyonlarının
titrasyonla tayin edilmesi.

Gerekli Araçlar ve Kimyasal Maddeler:
 Kombine pH elektordu (cam+referans elektrod), pH metre, Manyetik karıştırıcı, pipet

ve beherler
 0.1 M H2SO4, CH3COOH, H3PO4, 1M HCl, 1M NaOH

Deney Hakkında Genel Bilgi:
ASİTLİK SABİTİ
Genel olarak HA olarak verilen bir zayıf asidin suda iyonlaşma reaksiyonu şöyle yazılır.
HA + H2O ↔ H3O+ + ABu reaksiyonun denge sabiti ise:

[H3O+]= Ka
şeklinde verilir.
Seyreltik sulu çözeltilerde, suyun derişimi sabit kabul edildiğinden (55.5 M),
denklemde verilen Ka ifadesi içinde yer alır.
Denklemin her iki tarafının logaritması alındığında ve (-log 10) için standart kısaltma
kullanıldığında;
-log[H3O+]=-log Ka – log
pH=pKa+ log
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DENEY ÖNCESİ HAZIRLIK İÇİN YAPILACAKLAR:
1. Deneyin sonunda verilen sorular cevaplanacaktır.
2. Deneyin teorik konusu öğrenilerek bu deney için yapılacak hesaplamalar çalışılacaktır.
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YÖNTEM:
a) H2SO4, çözeltisinin NaOH ile titrasyonu :
Titrasyon için ayrılan beherin içerisine 10 mL H2SO4 alınır ve üzerine 50 mL kadar saf su
ilave edilir, ilk pH ölçülür. Daha sonra 1 M NaOH'den 0.1 mL ilaveler yapılarak pH
ölçülür ve kaydedilir. pH QLQG|QPQRNWDVÕQGDDQLVÕoUDPDVÕQGDQVRQUD|OoPGDKD\DSÕOPDOÕGÕU
. 3COOH çözeltisinin NaOH ile titrasyonu:
b) CH
Titrasyon için ayrılan beherin içerisine 10 mL CH3COOH alınır ve üzerine 50 mL kadar
saf su ilave edilerek ilk pH ölçülür. Daha sonra 1 M NaOH'den 0.1 mL ilaveler yapılarak
pH

ölçülür ve tabloya kaydedilir. pH'nin dönüm noktasında ani sıçramasından sonra

10 ölçüm daha yapılıp, deney sonlandırılır.
c) H3P04 çözeltisinin NaOH ile titrasyonu:
Titrasyon için ayrılan beherin içerisine 10 mL H3P04 alınır ve üzerine 50 mL kadar saf su
ilave edilerek ilk pH ölçülür. Daha sonra 1 M NaOH'den 0.1 mL ilaveler yapılarak pH
ölçülür ve tabloya kaydedilir. Bu deneyde iki dönüm noktasının görülmesi beklenmektedir.
Bu sebeple iki kere pH ölçümünde ani değişim gerçekleşmesi beklenir. Deneyinizi ikinci
dönüm noktasını gözlemlemledikten sonra,10 ölçüm daha yapıp sonlandırınız.

HESAPLAMALAR
1) Her bir deney için:
a) Sigmoid eğrisi; çözelti tüketimi V(mL) x ekseninde, pH değerleri y ekseninde olacak
şekilde çizilir (H3P04’ün NaOH ile titrasyonu örnek olarak aşağıda verilmiştir). Diğer grafikler
de benzer şekilde çizilmelidir.

Graph kullananlar için; sigmoid
eğrisi ni çizerken herhangi bir
fonksiyon secmeden, sadece
noktaları birleştiriniz.

b) 1.Türev Grafiği ; çözelti tüketimi V(mL) x ekseninde, ΔpH/ΔV y ekseninde olacak şekilde
çizilir. (H3P04’ün NaOH ile titrasyonunun 1. türev grafiği örnek olarak aşağıda verilmiştir.
Diğer grafikler de benzer şekilde çizilmelidir.)

Graph kullananlar için; türev
grafiği çizilirken herhangi
bir fonksiyon secmeden,
sadece noktaları birleştiriniz.

c) Konsantrasyonların hesabı: Yukarıda grafikleri verilen H3PO4 poliprotik asit için
konsantrasyon hesabı şu şekildedir:
Eklenen NaOH’a karşı ΔpH/ΔV grafiğinde, tepe noktalarından x eksenindeki değerler
okunarak eşdeğerlik noktalarında harcanan titrant hacimleri belirlenir. Örnek olarak verilen
grafik üzerinden, bu değerler 1. dönüm için noktası 0.9 mL ve 2. dönüm noktası 1.9 mL
bulunmuştur.
3 basamakta iyonlaşan bir poliprotik asit örneği H3PO4‘ün her bir basamak için asitlik
sabitleri aşağıda verilmiştir. 2. ve 3. asitlik sabitlerinin çok küçük olduğu görülmektedir.
H3PO4  H2PO4- + H+

K1═ 7.5 *10-3

H2PO4-  HPO42- + H+

K2═ 6.2 *10-8

HPO42-  PO43- + H+

K3═ 1.7 *10-13

Bu sebeple yukarıda örneği verilen 1. türev grafiğinden ilk dönüm noktası alınıp aşağıdaki
eşitlikte yerine konularak konsantrasyon bulunur.


N H3PO4 .VH3PO4 = NNaOH . VNaOH

Benzer şekilde bütün titrasyonu gerçekleştirilen çözeltilerin ilgili reaksiyonları yazılarak
konsantrasyon hesapları tamamlanmalıdır.
Not: Hesaplamalar için temel analitik kimya ve fizikokimya kitaplarından faydalanınız.
2) H3PO4 çözeltisinin konsantrasyonu bulunur.
3) H2SO4 çözeltisinin konsantrasyonu bulunur.
4) CH3COOH çözeltisinin konsantrasyonu ve Ka asit sabiti bulunur.
Ka asit sabitinin hesaplanması: 1. türev grafiğinden titrasyonun dönüm noktası tayin edilir.
Bu eşdeğerlik noktası değerinin yarısı alınarak sigmoid eğrisindeki karşığı bulunur. Bu x
değerine karşılık olan y değeri de okunmalıdır. Bu noktada tuz kansantrasyonunun serbest
asit konsantrasyonuna oranı 1'e eşit olduğundan pH = pKa 'dır. Henderson–Hasselbalch
denkleminden yarı ekivelans noktasında log(1)=0 olacağından pH=pKa olacaktır.
(Gerçek değer 1.74 x 10-5 olarak bulunmuştur. Sizde kendi sonucunuzla karşılaştırınız.)
5) Karbonat karışımındaki Na2C03 ve NaHC03'ın gram miktarı bulunur.

LABORATUVAR ÖNCESİ CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. Asid-Baz titrasyonlarında en fazla kullanılan elektrod sistemi nedir? Referans elektrod neden
kullanılır ve özelliği nelerdir?
2. Potansiyometrik titrasyon ile ne tayin edilir ve bu nasıl yapılır?
3. Potansiyometrik titrasyonda kuvvetli asidin kuvvetli bazla titrasyonunda elde edilen titrasyon eğrisi
ne şekildedir ve bu eğride ekivelans noktası nasıl bulunur?
LABORATUVAR SONRASI CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. 0,25 M sodyum asetat çözeltisinin pH’ını bulunuz. Asetik asetin KA= 1.78 x 10-5
2. a. NaHCO3 için Ka ve Kb reaksiyonlarını
b. H3PO4 için Ka reaksiyonlarını yazınız.

POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLAR DENEYİ SONUÇ TABLOSU
H2SO4-NaOH

CH3COOH- NaOH

mL pH ΔpH/ΔmL
ilk
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

mL
ilk
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

pH

ΔpH/ΔmL

H3P04- NaOH
mL

pH

ΔpH/ΔmL

ilk
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Karbonat Karışımı-HCI
mL
ilk
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:
Deney sorumlusunun imzası:

pH

ΔpH/ΔmL

Deney No:3

KONDÜKTOMETRİK TİTRASYON
Deneyin amacı: Nötralleşme
çöktürme titrasyonlarının
iletkenlikdayanarak
değişimine
dayanarak incelenmesi.
Nötralleşme ve
titrasyonlarının
iletkenlik değişimine
incelenmesi.

Gerekli Araçlar ve Kimyasal Maddeler


Kondüktomeri



1 ml’lik ve 10 ml’lik pipetler, kondüktometrik titrasyon için kullanılan cam malzeme



M/10 AgNO
HCl, M/10
CHHCl,
M/10
NaOHCH3COOH
M/10
M/10
KI, M/10
3COOH,
3, M/10

Deney Hakkında Genel Bilgi
Kondüktometrik titrasyon yöntemi fizikokimyasal bir yöntemdir. Çözeltinin titrasyon sırasında
iletkenliğinin değişimine dayanır. Bu yöntem özellikle renkli, bulanık çözeltilerdeki maddelerin
miktarlarının tayini için önem taşır. Çünkü bu çözeltilerde titrasyonun dönüm noktasını indikatörle tayin
etmek çok zordur.
Asit ve baz tepkimeleri:
1. Kuvvetli bir asit kuvvetli bir bazla titre edilirse;
HCI + NaOH → NaCI + H2O

Şekil 3.1 Kuvvetli bir asit ve bazın iletkenlik titrasyonu

Tepkimesine giren başlangıçtaki çözelti içinde bulunan ve iletkenlikleri büyük olan H+ iyonları harcanır ve
çözeltiye iletkenliği daha çok olan Na+ iyonları gelmiş olur. O halde çözeltiye baz ekledikçe toplu iletkenlik
eşdeğerlik noktasına kadar azalır. Bu noktadan sonra OH- iyonları artık kullanılmadıklarından iletkenlikleri
de büyük olduğundan baz eklendikçe iletkenlik artar ve eşdeğerlik noktasında iletkenlik en küçüktür. Buna
göre, eklenen baz miktarı apsis, çözeltinin iletkenliği de ordinat ekseninde gösterilirse yukarıdaki şekilde
gösterildiği gibi iletkenlik önce azalır, sonra artar. I ve II. doğruların kesiştiği nokta eşdeğerlik noktasını
gösterir.
2. Zayıf bir asit kuvvetli bir bazla titre edilirse;
CH3COOH + NaOH → CH3COO-Na+ + H2O
Asetik asit gibi zayıf bir asitin, NaOH gibi kuvvetli bir bazla titrasyonunda iletkenlik hacim değişimi şekil
3.2 deki gibidir. Zayıf elektrolitin iletkenliği başlangıçta azdır ve baz eklendikçe iletkenliği daha büyük olan
bir tuz oluştuğu halde iletkenlik daha da azalır. Bunun nedeni ortak iyonun (burada asetat) iyonlara
ayrılmayı azaltmasıdır. Daha çok baz eklendikçe zayıf asit yerine geçen tuz miktarı ve dolayısıyla çözeltinin
iletkenliği artar. Eşdeğerlik noktasından sonra aşırı baz ilavesiyle iletkenlik daha da artar.

Şekil 3.2 Zyıf bir asit ve bazın iletkenlik titrasyonu
3. Çöktürme tepkimeleri;
AgNO3 + KI → AgI + KNO3
Tipinde bir tepkimede eklenen iyodur tuzu ile AgI çöktüğünden Ag+ yerine K+ geçmiş olur. Ag+ nın iyonik
iletkenliği 53.25 ve K+ nın iletkenliği 63.65 olduğundan başlangıçta iletkenlik az artsa da eşdeğerlik
noktasından son I- iyonları artık kullanılmadıklarından birden artar.

Asit karışımı için konduktometrik titrasyon örneği.

Kuvvetli asit kuvvetli baz için konduktometrik titrasyon örneği.

LABORATUVAR ÖNCESİ CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. Kondüktometrik titrasyon yöntemi nasıl çözeltilerde kullanılır? Böyle çözeltilerde kullanılmasında neden tercih edilir?
Hangi durumlarda kullanılamaz?
2. Kuvvetli ve zayıf asit karışımının kuvvetli bir baz ile titrasyonunun eğrisi nasıldır? Neden bu şekildedir açıklayınız.
3. Kondüktometrik titrasyon yöntemi neye dayanır, esası nedir?
Deneyin Yapılışı


KI’ün AgNO3 ile titrasyonu: 5 mL KI çözeltisi mezür veya pipet yardımıyla titrasyonunun yapılacağı cam eşyaya alınır
ve üzerine 150 ml kadar saf su ilave edilir. Seyreltilmiş olan bu karışımın ilk iletkenliği ölçülüp tabloya kaydedilir.
Daha sonra M/10 AgNO3 çözeltisinden 1’er mL ilaveler yaparak iletkenlikleri ölçülüp tekrardan kaydedilir. İletkenlik
değerlerinin değişimi yukarıda örneği gösterilen grafiğe benzer şekilde olmalıdır. İletkenlik AgNO3 ilavesi ile azalıp
dönüm noktasından sonra artmaya başlayacaktır. Bu nokta dönüm noktası olup, grafik yardımıyla bulunur. Deneyin
sonlandırılması için dönüm noktasını elde ettikten sonra, en az 5 iletkenlik ölçümü yapılmalıdır.



HCl çözeltisinin NaOH ile titrasyonu: 5 mL HCI çözeltisi mezür veya pipet yardımıyla titrasyonunun yapılacağı cam
eşyaya alınır ve üzerine 150 ml kadar saf su ilave edilir. Seyreltilmiş olan bu karışımın ilk iletkenliği ölçülüp tabloya
kaydedilir. Daha sonra M/10 NaOH çözeltisinden 1’er mL ilaveler yaparak iletkenlikleri ölçülüp tekrardan kaydedilir.
İletkenlik değerlerinin değişimi yukarıda örneği gösterilen grafiğe benzer şekilde olmalıdır. İletkenlik NaOH ilavesi ile
azalıp dönüm noktasından sonra artmaya başlayacaktır. Bu nokta dönüm noktası olup, grafik yardımıyla bulunur.
Deneyin sonlandırılması için dönüm noktasını elde ettikten sonra, en az 5 iletkenlik ölçümü yapılmalıdır.



HCI + CH3COOH karışımın NaOH ile titrasyonu: 5 mL HCI ve 5 mL CH3COOH çözeltisi mezür veya pipet yardımıyla
titrasyonunun yapılacağı cam eşyaya alınır ve üzerine 150 ml kadar saf su ilave edilir. Seyreltilmiş olan bu karışımın ilk
iletkenliği ölçülüp tabloya kaydedilir. Daha sonra M/10 NaOH çözeltisinden 1’er mL ilaveler yaparak iletkenlikleri
ölçülüp tekrardan kaydedilir. Bu deneyde farklı olarak iki adet dönüm noktası beklenmektedir. İletkenlik ilk önce
NaOH ilavesi ile azalır sonra da birkaç ölçüm için çok değişmez. NaOH ilavesi devam ettikçe ikinci dönüm
noktasından sonra tekrar iletkenlik artmaya başlayacaktır. Deneyin sonlandırılması için ikinci dönüm noktasını elde
ettikten sonra, en az 5 iletkenlik ölçümü yapılmalıdır.

Not: Deney bitiminde milimetrik kâğıda grafikleri çizerek, hesaplamaları burada yapınız ve deney sorumlusuna
gösteriniz.
Hesaplamalar


Her bir deney için iletkenlik (Siemens) ile tüketilen çözelti miktarı (mL) arasındaki değişimin grafiği çizilir. HCl-NaOH
ve asit karışımı titrasyonu için çizilmesi gereken grafikler yukarıda verilmiştir.



KI’nın normaliteleri bulunur (Aşağıda örnek bir hesap mevcuttur).



HCl’in normaliteleri bulunur (Aşağıda örnek bir hesap mevcuttur).



Asit karışımındaki asitlerin normaliteleri bulunur.

N1.V1=N2.V2 N(HCI) * 5 mL (asit hacmi) = 0,1N (baz derişimi) * 9 mL (Dönüm noktasından okunan değer)

“KONDÜKTOMETRİK TİTRASYON”
DENEYİ SONUÇ TABLOSU

Sarfiyat

KI-AgNO3

HCl-NaOH

HCl+CH3COOH-NaOH

(mL)

iletkenlik (P
PS)

İletkenlik(PS)

İletkenlik(PS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:
Sorumlu kişi imzası:

DENEY 4
ELEKTROLİTİK İLETKENLİK
DENEYİN AMACI:
Kuvvetli ve zayıf elektrolitlerin iletkenliklerinin ölçülmesiyle bunlara ait kanunların
gerçekleştirilmesi ve az çözünen bir tuzun iletkenlik yöntemi ile iyonlaşma derecesi ve
iyonlaşma sabitinin bulunması
GEREKLİ ARAÇLAR VE KİMYASAL MADDELER:
Kondüktometre, 250ml beher, 2 adet 50ml beher, M/32, M/64, M/128, M/256, M/512,
M/1024 konsantrasyonlarında KCl çözeltileri, M/32, M/64, M/128, M/256, M/512,
M/1024 konsantrasyonlarında CH3COOH çözeltileri.
DENEY ÖNCESİ HAZIRLIK İÇİN YAPILACAKLAR:
1. Deneyin sonunda verilen sorular cevaplanacaktır.
2. Deneyin teorik konusu öğrenilerek bu deney için yapılacak hesaplamalar çalışılacaktır.
GENEL BİLGİ:
Çözeltilerin iletkenliklerinin ölçümünde kondüktometre denen aletler kullanılır.
Bunlar çözeltinin direncini ölçmek prensibine göre çalışırlar. Direnç iletkenliğin tersi ile
orantılıdır. Buna göre bir çözeltinin kondüktivite ya da iletkenliği şu eşitlik ile
gösterilebilir:
χ =K/R
Burada K kap sabiti diye adlandırılır ve her bir çözelti için sabit bir sayıdır. Genellikle
bu değerin bulunması için M/100 konsantrasyonunda KCl çözeltisi kullanılır. Bir
elektrolitin kondüktivitesinin konsantrasyona oranına molar kondüktivite denir.
Λ = 1000  / C (ohm-1cm2mol-1)
Bu eşitlikteki 1000 ile çarpma işlemi birim değişimi içindir (konsantrasyon mol/dm3
olduğundan 1000 ile çarparak dm3’ü cm3’e çevirmek gerekmektedir).
Molar kondüktivite yukarıdaki eşitlikte de görüldüğü üzere konsantrasyona bağlıdır ve
bu nedenle zayıf bir elektrolit ile kuvvetli bir elektrolit için uygulanan teoriler farklılık
göstermektedir. Bilindiği üzere kuvvetli elektrolitler % 100 iyonlaşırlar ve bunun
sonucunda da Kohlrausch tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan kanuna uyarlar. Bu
kanuna göre kuvvetli bir elektrolitin limit kondüktivitesi (sonsuz seyreltik
konsantrasyondaki çözeltinin kondüktivitesi) ile molar kondüktivitesi arasında şöyle bir
eşitlik vardır:

Λ = Λ○ – A
Bu eşitliğe göre Λ ve

arasında bir grafik çizildiğinde bu grafiğin eğrisi linear çıkar

ve doğrunun y eksenini kestiği nokta limit kondüktiviteyi verir. Aynı eşitlik bir zayıf
elektrolit çözeltisine uygulandığında çizilen grafiğin ise linear çıkmadığı görülür ki bu
zayıf elektrolitlerin % 100 iyonlaşmadığının ve dolayısıyla Kohlrausch kanununa
uymadıkları görülür.
Zayıf elektrolitler çözeltide çok az miktarda iyonlaşırlar. Bir zayıf asit için iyonlaşma
reaksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir:
HA ↔ H+ + ABu reaksiyona göre HA’nın çözeltideki konsantrasyonu C ise bunun sadece αC kadar
bir kısmının iyonlaştığı kabul edilir. Buradaki α iyonlaşma (dissosiyasyon) derecesi diye
adlandırılır ve deneysel olarak bulunur. Bu denge reaksiyonuna göre bir zayıf elektrolitin
iyonlaşma sabiti Kd şu şekilde gösterilebilir:
Kd = [H+][A-] / [HA] = α2 C / (1-α)
Zayıf elektrolitler için α’nın molar kondüktivite ile limit kondüktivitenin oranı olarak
gösterilebileceği Arrhenius tarafından kanıtlanmıştır. Yukarıda verilen iyonlaşma sabiti
ifadesinde bu durum göz önünde bulundurulduğunda eşitlik şu hale dönüşmektedir:
Kd = Λ2.C / Λ0. (Λ0 – Λ)
Bu denklem aşağıdaki gibi yazıldığında zayıf elektrolitler için geçerli olan Oswald
Seyreltiklik Kanununa göre Λ.C ile 1/Λ arasında çizilen grafik doğrusal çıkmaktadır.
Λ.C = Kd.(Λ0)2.(1/Λ) – Kd.Λ0
Zayıf elektrolitlerin uyduğu bir başka eşitlik de Onsager Eşitliğidir. Bu eşitlik
aşağıdaki gibidir ve burada A ve B değerleri birer sabittir. Bu eşitlikten de benzer şekilde α
iyonlaşma derecesi ve Kd iyonlaşma sabiti hesaplanabilir.
Λ = Λ○ - ( A + B Λ○ )
DENEYİN YAPILIŞI:
Önce M/100 KCl çözeltisini iletkenliği (1/R) ölçülerek kap sabiti bulunur. Bu yalnız
bir defa yapılır. Κ = o. R bağıntısında o, KCl çözeltisinin kondüktivitesi, Κ, kap
sabitidir. (25oC’de M/100 KCl çözeltisinin kondüktivitesi 0 1.4083 x 10-3 ohm-1cm-1)

Daha sonra sırasıyla M/32, M/64, M/128, M/256, M/512,
konsantrasyonlarındaki KCl ve CH3COOH çözeltilerinin iletkenlikleri ölçülür.

M/1024

Okunan tüm değerlerin birimleri aynı olacak şekilde birim dönüşümü yapılarak bilgi
formundaki tablolara o şekilde veriler kayıt edilir. Deneyin yapılışı bu şekilde bitmiştir.
Gerekli diğer hesaplamalar ve grafikler deney defterine yapılacaktır.
Deneyin Yapılışı Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar:
İlk olarak M /100 KCl çözeltisinin iletkenliği kondüktometre ile ölçüldükten sonra
KCl çözeltileri için verilen behere ilgili çözeltiler konsantrasyonu gittikçe artan bir sıra
izleyecek şekilde aktarılarak ölçümleri alınmalıdır (Örnek: önce M/1024 sonra M/512
çözeltilerinin kondüktiviteleri ölçülmelidir). Aynı şey CH3COOH çzöeltileri için de geçerlidir.
Kondüktometre üzerinde ölçümlerde kullanılabilecek değişik hassasiyetlere ait
düğmeler vardır. Bunlardan sizin ölçtüğünüz ilgili çözeltiye en uygun hassasiyet aralığını
kapsayan düğmeyi kullanmanız gerekmektedir. Çözeltinin konsantrasyonunun seyreldikçe
azalacağını göz önünde bulundurarak aleti ölçüm alabileceğiniz bir konuma getiriniz.
Dikkat: Kondüktometrenin elektrodu çalışılmadığı zamanlar saf suyun içinde
muhafaza edilmeli ve çözeltiler arası geçişlerde saf su ile çalkalanmalıdır.
Deney sırasında kullanılan hiçbir çözelti dökülmemeli ve kullanıldıktan sonra
şişelerine geri boşaltılmalıdır.
HESAPLAMALAR:

1) M/100 (0,01 M) KCl çözeltisinin iletkenliği (1/R) kullanılarak kap sabiti hesaplanır.
K= 0. RKCl

2) Her bir çözeltinin (KCl ve CH3COOH için) kondüktiviteleri hesaplanır.
=K.

3) a) Her bir çözeltinin

molar kondüktivitesi hesaplanır.
Λ = 1000  / C (ohm-1cm2mol-1)

b) Λ ile √C arasında bir grafik çizilerek hangi çözeltinin bu denkleme uyduğu
belirlenir ve sonuç hakkında yorum yapılır. Bu grafikler ile elde edilen eğri Λ = Λ○ –
A
denklemine uymaktadır. Bu grafikten Λ○ ve A katsayısı bulunur (Bu işlem
sadece Kohlrausch kanununa uyan kuvvetli elektrolit çözeltileri için yapılmalıdır).

4) Zayıf elektrolit için
yararlanılarak Λ

değeri bulunurken Ostwald seyreltiklik kanunundan

ile 1/ Λ değerleri arasında bir grafik çizilir. Bu grafikten bir doğru

elde edilir ve bu doğrunun ekstrapolasyonundan Kd ve Λ○ değerleri bulunur. Bu

doğrunun c = 0’a kadar ekstrapolasyonundan

değeri ve dolayısıyla Λ0 değeri

değerinin 0 olduğu nokta ise –K .Λ0 olur ve Λ0 değeri bilindiğinden zayıf
d
elektrolit için Kd dissosiasyon sabiti bulunabilir.
bulunur.

5) α =

ifadesi kullanılarak her bir zayıf elektrolit çözeltisi için α değerleri

hesaplanabilir (burada farklı konsantrasyondaki çözeltiler için bu hesaplamalar
yapıldığında farklı α değerleri elde edilecektir. Bu değerleri hesapladıktan sonra
raporunuzda bunlarla ilgili yorum yapmanız beklenmektedir).
Laboratuvar Öncesi Cevaplanması Gereken Sorular
1. İletkenlik ve Kondüktivite tanımlarını yapınız.
2. Eşdeğer kondüktivite nedir, zahiri dissosiyasyon derecesinin (α) hesaplanmasında
nasıl kullanılır?
3. Kuvvetli elektrolit, zayıf elektrolit ne demektir? Bu deneyde kullanacağımız
elektrolitler hangi sınıfa aittirler?
4. Oswald Seyreltiklik Kanununu tanımlayınız. Bu yapacağınız deneyde bu kanunun
nasıl bir uygulaması vardır, açıklayınız.
5. Hesaplamalarda kullanılan α ne demektir? Bu terimin değerinin ne olabileceği ile
ilgili yorumda bulununuz.

ELEKTROLİTİK İLETKENLİK
M/100’lük KCl Çözeltisinin İletkenliği:

KCl Çözeltileri

CH3COOH Çözeltileri

Konsantrasyon

Konsantrasyon

İletkenlik

İletkenlik

KCl Çözeltisinin uyduğu kanun ve eşitliği:

CH3COOH Çözeltisinin uyduğu kanun ve eşitliği:

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:

Deney sorumlusunun imzası:

DENEY 5
PİLLER (E.M.K. ÖLÇÜLMESİNİN UYGULANMASI)
DENEYİN AMACI:
Yapılacak olan denemelerde bazı kimyasal pillerin E.M.K. değerleri ölçülecek ve basit
elektrot potansiyelleriyle termodinamik parametreleri tayin edilecektir.
GEREKLİ ARAÇLAR VE KİMYASAL MADDELER:
2 adet 100 mL beher, Zn, Cu plaka elektrotlar, pH metre, hazır kalomel elektrot, M/10
ZnSO4 çözeltisi, M/10 CuSO4 çözeltisi, M/100 CuSO4 çözeltisi, tuz köprüsü
DENEY ÖNCESİ HAZIRLIK İÇİN YAPILACAKLAR:
1. Deneyin sonunda verilen sorular cevaplanacaktır.
2. Deneyde oluşturulacak pillerin yarı pil reaksiyonları ve tam pil reaksiyonları
yazılacak, teorik E.M.K. değerleri ve bunları kullanarak teorik ΔG değerleri
hesaplanacaktır.
GENEL BİLGİ:
Birinci sınıftan iki iletkenle bunların arasına yerleştirilmiş bir ya da birkaç ikinci
sınıftan iletkenin oluşturdukları düzeneklere elektrokimyasal pil denir. Eğer böyle bir
düzenek dışarıdan akım verilecek şekilde bir alete bağlanır ve bu gönderilen akım sistemde
bir kimyasal reaksiyonun oluşmasına sebep olursa bu tür pillere elektrolitik pil denir. Eğer bu
sistemde iki elektrot birleştirildiğinde ve dışarıdan bir etki olmadan kendiliğinden bir
kimyasal reaksiyon olur ve bunun sonucu bir elektrik akımı meydana gelirse bu tür pillere de
galvanik pil ya da voltaik pil denir. Açık devre halinde bu iki elektrot arasında bir potansiyel
farkı oluşur ve bu fark elektromotor kuvvet (E.M.K.) diye adlandırılır.
Sistemdeki metalik iletkenin çözelti ile temasta bulunan yüzü pozitif akımın giriş
yeriyse, yani iki metalik iletkeni bir iletken tel ya da kablo ile birbirine bağladığımızda akım
bu elektroda doğru akıyorsa, bu elektrota katot, diğerine ise anot denir. Katotta indirgenme
(redüksiyon) yani elektron alma, anotta ise yükseltgenme (oksidasyon) yani elektron verme
gerçekleşir. Anot veya katotun pozitif yüklü ya da negatif yüklü olmakla bir alakası yoktur.
Pilin galvanik veya elektrolitik olmasına göre hangi ucun hangi yüke sahip olacağı değişir.
Örneğin; galvanik pilde katot (+) uç anot ise (-) uçtur. Oysa bir elektrolitik pilde anot (+) uç
katot ise (-) uçtur.
Genel olarak bir pilin şeması aşağıdaki gibi gösterilir(burada bir Daniel pili örnek
verilmiştir ama her türlü pil çifti benzer şekilde yazılabilir):
(-) Zn / ZnSO4 (0.1M) // CuSO4 (0.1M) / Cu (+)
Bu şekilde gösterilen pil şemasında her zaman ilk yazılan elektrot anot ve ikincisi katottur. Bu
pilin E.M.K. değeri Nernst eşitliği kullanılarak şu şekilde hesaplanır:
Epil = (E0sağ – E0sol) – RT/nF ln(aürünler / agirenler)

Burada E0 pildeki yarı pil reaksiyonunda (katot veya anot tarafında gerçekleşen reaksiyon) yer
alan maddelerin 250C ve 1 atm’de sahip oldukları standart potansiyeldir ve bu potansiyel
herbir yarım pil reaksiyonu için sabit olup kitapladaki tablolardan bulunabilir. Eşitlikteki F;
Faraday sayısıdır ve yaklaşık 96500 olarak alınabilen bir sabittir. n; pil reaksiyonunda alınan
ve verilen elektron sayılarının payda değeridir, yani redox reaksiyonu denkleştirildikten sonra
yarım pil reaksiyonunda taşınan elektron sayısıdır.
Hazırlanan pillerin çoğunlukla termodinamik değerlerinin de hesaplanması istenir. Bir
pilin E.M.K. değeri ile ΔG Gibbs Serbest Enerji değişimi arasında aşağıdaki gibi bir bağıntı
vardır:
-ΔG = E. n. F
Eğer yukarıda verilen Daniel pili
Cu / CuSO4 (acu2+) // ZnSO4 (aZn2+) / Zn
Cu / Cu2+ (aCu2+) // Zn2+ (aZn2+ = 1) / Zn

(A’)
(B’)

biçiminde yazılırsa sağ elektrot (Zn), sol elektrot ise (Cu) olur. Bir pilin elektromotor kuvveti,
buna göre şu şekilde yazılır:
Epil = (Eosağ – Eosol)
Epil = (Eocu2+/Cu – EoZn2+/Zn) -

RT
nF

ln

aZn2+
aCu2+

DENEYİN YAPILIŞI
1.
2.
3.
4.

Cu / CuSO4(0.01M) // CuSO4(0.1M) /Cu
Zn / ZnSO4(0.1M) // CuSO4(0.1M) /Cu
Hazır kalomel elektrot // CuSO4(0.1M) /Cu
Zn / ZnSO4(0.1M) // Hazır kalomel elektrot

Hazır kalomel elektrot: Hg / Hg2Cl2, Doymuş KCl Çözeltisi
3. ve 4. piller oluşturulurken kullanılacak olan Hazır Kalomel Elektrot tuz köprüsünün bir
ucunun bu çözeltiye batırılması ve pH metrenin de ilgili kıskacının yine bu çözeltiye ait olan
iletken uca bağlanması şeklinde hazırlanır.
Yukarıda pil şemaları verilen piller tek tek oluşturulur ve elektrot potansiyelleri pH metrenin
bir ucu bir metal elektrota diğer ucu da diğer metal eletrota takılarak ölçülür. Pil sistemlerinin
kurulumu şu şekilde gerçekleştirilir:





Beherlere ilgili çözeltiler konulduktan sonra çözeltilerin içerisine ilgili elektrotlar
batırılır.
Beherlerin arasına köprü şeklinde hazır olarak size verilen tuz köprüsü yerleştirilir.
En son olarak metal elektrotlara, çözeltiye değmeyecek şekilde pH metrenin kıskaçları
takılır.
pH metrenin üzerindeki fonksiyon düğmesinin emk seçeneğinde olduğundan emin
olunur.



Ölçülen değerler mV cinsindendir. Bu değerler herbir pil sistemi için kayıt edilir ve bir
sonraki pilin oluşturulmasına geçilir.

Deney düzeneğinin oluşturulmasında kullanılacak elektrotlar şöyledir:
Sarı-Kızıl Renkteki Metaller: Bakır (Cu)
Düşük Kütleli Metalik Renkliler: Çinko (Zn)
Yüksek Kütleli Metalik Renkliler: Kurşun (Pb)
Deney Raporunun Hazırlanışında Dikkat Edilecek Noktalar:
Ölçülen emk değerleri ve kitaplardaki tablolardaki yarı pil reaksiyonları kullanılarak
hesaplanan teorik pil potansiyelleri kullanılarak bir tablo oluşturulacaktır. Bu tabloya ayrıca
deneysel emk değerleri kullanılarak hesaplanmış deneysel ∆G değerleri ve teorik emk
değerleri kullanılarak hesaplanmış teorik ∆G değerleri de eklenecektir.
Deney raporuna hazırlanan dört pil için de katot ve anotta gerçekleşen yarı pil
reaksiyonları ve toplam pil reaksiyonları yazılacaktır.
DİKKAT!





Herbir metal elektrot kullanım öncesi ve kullanım sonrası ayrı birer parça zımpara
kağıdı ile zımparalanarak temizlenmelidir. Bu temizleme işlemi sırasında su
kullanılmamalıdır.
Kullanılan hiçbir çözelti dökülmemelive şişelerine geri boşaltılmalıdır.
Tuz köprüsünün metal elektrotlara değmemesine dikkat edilmelidir.
Tuz köprüsü herbir pil için kullanımdan sonra atılmalı ve yeni tuz köprüsü
hazırlanmalıdır.

DENEY ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN SORULAR
1. Elektrokimyasal pil tanımını yapınız. Elektrolitik pil ve Galvanik pil arasındaki farkı
açıklayınız.
2. Katot ve Anot terimlerini, bu elektrotlarda meydana gelen reaksiyonları da yazarak
açıklayınız.
3. Aşağıda verilen pil şemasının tanımladığı pilin reaksiyonunu yazınız.
a) Zn / ZnSO4(0.1M) // CuSO4(0.1M) / Cu
b) Cu / CuSO4(0.01M) // CuSO4(0.1M) / Cu
c) Pb / Pb(NO3)2 // ZnSO4(0.1M) / Zn
4. Bir pilin emk değerinin hesap ile nasıl bulunduğunu açıklayınız. (Formül ile hesabı)
5. Bu deneyde tuz köprüsü neden kullanılmaktadır?
6. Kalomel elektrot nedir, açıklayınız. Bu deneyde ne amaçla kullanılmaktadır?

PİLLER
(Deney bitiminde aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve kurduğunuz
pillerin reaksiyonlarını yazınız)
Pil Adı

Deneysel E.M.K.

Teorik E.M.K.

Deneysel ΔG

Teorik ΔG

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:

Deney sorumlusunun imzası:

DENEY NO 6:
BİRBİRİNE KARIŞMAYAN İKİ SIVI ARASINDA BİR
MADDENİN DAĞILIMI
Amaç: Amonyağın su ve kloroform arasında dağılımının saptanması ve bu durum için Nernst'in
dağılım kanununun geçerliliğinin gösterilmesi.
Genel Bilgi: Bir madde, birbiri ile karışmayan iki çözücü ile karıştırıldığında eğer madde bu iki
çözücünün herbirinin içinde.çözülebilir ise; Nernst'in:dağılım.:kanununa"uygun':olarak dağılır.
Eğer madde iki çözücü içinde, ne assosiye ne de dissosiye olursa, dağılımı her iki çözücüdeki
çözünürlük derecesine bağlı olarak aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

Burada K; dağılma katsayısı, C, ile C2'de maddenin iki farklı çözücüdeki çözünürlükleridir.
Aletler ve Gerekli Kimyasal Maddeler: 8 adet 150 mL eden, 2 adet 100 mL beher, 1 adet
50 mL mezür, 2 adet 25 mL mezür, 3 adet 5 mL pipet, 1 adet 10 mL pipet, 1 adet 100 mL
ayırma hunisi, 2 adet büret, metil oranj indikatörü, 1.25 N NH3 çözeltisi, N/2 HC1 ve N/20 HC1
çözeltileri ihtiva eden stok şişeleri, Kloroform.
Deneyde İzlenen Yöntem: Ayırma hunisine 25.mL..1.25-N NH3 çözeltisi konulur. Aynı kap içine
25 mL kloroform konularak; kapağı kapatılır ve en az 1 dakika kuvvetlice çalkalanır. Sonra
tabakaların ayrılması için 5 dakika bırakılır. Altta kloroform, üstte su tabakaları ayrılır.
Üstteki su fazından bir pipetle 5 mL'lik örnek alıp içinde 50 mL su bulunan bir erlene
boşaltılır. Metil oranj eklenerek N/2 HC1 ile titre edilir. Alttaki kloroform fazından da pipetle 10
•mL örnek alınır, içinde 100 mL su bulunan bir başka erlene boşaltılır ve yine metil oranj
eklenerek N/20 HC1 titre edilir.
Ayırma hunisinden 5 mL su, 10 mL kloroform ve titrasyonlarda kullanılan asitlere eşdeğer
miktarda NH3 eksilmiştir. Ayırma hunisine 5 mL su eklenir, kloroformun titre edildiği kabın
dibinde ise dağılmış olan amonyağı nötralleşmiş bir miktar kloroform şişesinden 5 mL (Toplam
10 mL) alınarak ayırma hunisine konularak ilk hacime ulaşılır.
Son durumda toplam sıvı hacmi değişmemiş, amonyak miktarı azalmıştır. Kalan amonyak
sıvılar içinde tekrar dağılacaktır. Bir önceki yapıldığı gibi şişe çalkalanılarak fazlar ayrılır, sonra

her fazdan alınan örnekler ayarlı asitle titre edilip, içindeki amonyak miktarları
saptanacaktır. Deneme aynı şekilde 4-5 kez tekrarlanmalı ve sonuçların ortalaması
alınmalıdır.
Hesaplamalar: Su fazını titre ederken S, mL N/2 HC1 kullanılmışsa 5 mL'lik örnek
içindeki amonyak konsantrasyonu aşağıda verilen eşitlik ile bulunur;

Kloroform: fazını titre ederken; S 2 N/20 HCL kullanılmışsa 10. mL örnek içindeki
amonyak konsantrasyonu;

C 2 10 mL'lik örnek içinde bulunduğundan bunun 5 mL'sinde bulunan miktarı,

Dağılma katsayısı k her iki fazdaki amonyak konsantrasyonunun birbirine oranıdır;

LABORATUVAR ÖNCESİ CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. Nerst dağılma yasası
2. Henry, Raoult ve Dalton yasalarını açıklayınız.
LABORATUVAR SONRASI CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR
1. 0,25 M Eter içinde suya göre 20 kat daha fazla çözünen bir organik maddenin 1 g’ı
hacmi 500 cm3 olan bir sulu çözeltide bulunmaktadır. Organik maddenin kütlesel
olarak en az %90’ını çekmek için her seferinde 20 cm3 saf eter kullanılarak en az kaç
ektraksiyon yapılmalıdır?
(kaynak: Fizikokimya Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA)

BİRBİRİNE KARIŞMAYA İKİ SIVI ARASINDAKİ BİR MADDENİN
DAĞILIMI DENEYİNİN SONUÇ TABLOSU
Su fazı için yapılan titrasyonda HCl sarfiyatı (mL)
1.
2.
3.
Kloroform fazı için yapılan titrasyonda HCl sarfiyatı (mL)
1.
2.
3.

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaĢlarının isimleri:

Deney sorumlusunun imzası:

DENEY 7
KATALİZ
(Deneye başlamadan önce aşağıda verilen sorular cevaplanacak ve teslim edilecektir)
Bazı reaksiyonların denge sabitleri oldukça büyük olduğu halde hızları son derece
yavaştır. Kimyasal reaksiyonların hızları endüstri ve biyolojik işlemler için önemlidir. Pek
çok endüstriyel prosesin ekonomik olarak uygulanabilirliği büyük ölçüde ürünlerin oluşum
hızına hızına bağlıdır. Bu amaçla katalizör denilen maddelerden yararlanılır. Katalizör
reaksiyon stokiyometrisi bakımından gerekli olmadığı halde eklendiği reaksiyonun hızını
değiştiren maddeler olarak tanımlanabilir.Daha önemlisi, vücudumuzda gerçekleşen her
kimyasal reaksiyon bir enzim tarafından katalizlenmektedir.
Örneğin,
CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOH + C2H5OH

reaksiyonu hidroksit eklenmesiyle daha hızlı olur. Oysa hidroksil iyonlarının hidroliz
reaksiyonunda yazılmalarına hiç gerek yoktur. Ayrıca da ürünlerden birisi asit olduğu için
hidroksil iyonu reaksiyon ilerledikçe harcanacaktır. Bu gerçek katalizörün, reaksiyonda
harcanmayan, harcansa bile aynen reaksiyon sonunda ele geçen maddeler olarak tanımını
çürütmektedir.
Bir katalizörün reaksiyonun hızını artırmadaki etkisi şöyle özetlenebilir; katalizör,
reaksiyona daha hızlı ilerlemesi olanaklı yeni yollar açar veya reaksiyona giren maddelerin
elektronik yapısını değiştirir.
Katalizör denilince sadece reaksiyon hızını artıran bir madde anlaşılır. Eğer madde
reaksiyon hızını azaltıyorsa o zaman eksi katalizör veya daha uygun olarak hızı geriletici
(retarder) madde düşünülmelidir. Reaksiyonun bizzat kendisinin etkin bir katalizör meydana
getirmesi haline otokatalizör denir.
Bir prosesin termodinamik açıdan olabilirliği termodinamik kanunlarının uygulanarak
ve sistemin başlangıç ve sonuç enerjileri basitçe ölçülerek belirlenebilir. Bunlar bize prosesin
hangi hızda gerçekleşeceğini hakkında birşey söylemez. Aslında termodinamik açıdan
gerçekleşebilecek pekçok proses, kataliz ya da tetikleyen bir etki olmadan ölçülebilecek bir
hızda yürümemektedir. Örneğin bir litre petrol havada aktif bir şekilde büyük miktarda enerji
üretmek üzere yanar. Ancak petrolün üzerindeki buhar tutuşturulana kadar (dikkatli bir
şekilde) herhangi bir reaksiyon gözlenmez.
Kataliz olayını anlayabilmek için kinetik denen bir başka kavramı da bilmek gerekir.
Reaksiyon kinetiği, kimyasal reaksiyonların hız ve mekanizmalarını inceler. Bir reaksiyon
kinetiği çalışılırken, bir kimyasal reaksiyon
bir seri elementer basamak şeklinde
tanımlanmaya çalışılır. Bu elementer basamaklar şu iki şartı sağlamalıdır.
1)
olmalıdır.

Elementer basamakların toplamı, reaksiyon denklemini verecek şekilde

2)
Hızı belirleyen basamak, ürünü oluşturan ardışık basamaklar arasında en yavaş
olanı, deneysel olarak belirlenenle aynı hız yasasını vermelidir.
Sonuç olarak, bir reaksiyon mekanizmasını çalışırken izlenmesi gereken adımlar;
Reaksiyonun hızını belirlemek
Hız yasasını formüle etmek

Mantıklı bir reaksiyon mekanizması önermek
şeklindedir.
Genellikle reaksiyon mekanizmasını oluşturan elementer adımlardan biri diğerlerine
göre daha yavaştır. Tüm reaksiyonun hızı da bu en yavaş basamağın hızına eşit olur ve bu
basamak hızı belirleyen basamak olarak adlandırılır. Bazı reaktanlar bu basamakta yer
almayabilir.
Aşağıda verilen reaksiyon gözönüne alındığında
I-(aq) + I-(aq)

yavaş

*[I....I]2-(aq) + S2O82-(aq)

*[I....I]2-(aq) (hızı belirleyen basamak)
hızlı

I2(aq) + 2SO4-2(aq)

bu reaksiyon için yazılan hız ifadesi şu şekilde olacaktır:
Hız= k[I-][I-]
Hız=k[I-]2
Bu, hız yasası ya da reaksiyonun hız ifadesidir. Eğer hız yasası deneysel olarak
belirlenen hız ifadesi ile aynıysa mekanizma reaksiyonun için uygundur. Eğer değilse
mekanizma gözden geçirilmelidir.
aA + bB
Hız=

→

cC + dD
(A nın yokolma hızı)

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir elementer basamağın hızı ilgili türlerin
konsantrasyonu ile orantılıdır, çünkü hız bu türlerin çarpışma hızı ile orantılıdır.
Konsantrasyonların artışı reaksiyon hızının arttırmanın tek yolu değildir. Çarpışma hızı
reaksiyon sıcaklığının artması ile de artar.
Tüm çarpışmalar istenen reaksiyonu oluşturmakla sonuçlanmaz. Çarpışma teorisine
göre çarpışan moleküller minimum aktivasyon enerjisini aşacak bir enerjiye sahip
olmalıdırlar. Reaksiyon karışımının sıcaklığı arttıkça, reaksiyon türlerinin termal enerjisi artar
dolayısıyla başarılı çarpışma sayısı büyük ölçüde artar. Sıcaklıkla hız sabiti arasındaki bu
ilişki Arrhenius eşitliği ile açıklanır.
k= Ae-Ea/RT
k= hız sabiti
Ea= aktivasyon enerjisi
R= gaz sabiti
T= sıcaklık (Kelvin)
A= çarpışma frekansı

Eğer aktivasyon enerjisi düşürülebilirse de hız sabiti yükseltilebilir. Katalizörler
reaksiyon sırasında tüketilmeyen ama reaksiyon için alternatif bir sağlayan maddelerdir. Bu
alternatif yol daha düşük aktivasyon enerjilidir ve dolayısıyla reaksiyon daha hızlı ilerler.
HOMOJEN KATALİZ:
Eğer katalizlenmiş reaksiyon tek bir fazda oluşursa bu tür olaylara homojen kataliz
denir. Homojen katalizde katalizör görevini yapan madde reaksiyona katılan maddelerden
biriymiş gibi göz önüne alınır. Reaksiyon basamak basamak yürüdüğünden sonuncu
basamakta katalizör yeniden meydana gelir.
HETEROJEN KATALİZ:
Eğer reaksiyonun hızı yüzeylerde veya faz sınırlarında arttırılıyorsa bu tip olaylara
heterojen kataliz denir.
Heterojen katalize en tipik örnek doymamış organik bileşiklerin hidrojenlemesidir:
H2 + C2H4

C2H6

Bu reaksiyon oda sıcaklığında gaz fazında yavaş oluştuğu halde hız metal
katalizörlerle arttırılır. Bunun nedeni metalin, hidrojeni atomlar halinde metal örgüsünde
çözmesidir. Hidrojen atomları molekülierinden daha hafif olduğundan reaksiyon yüzeyde
çok hızlı olur.
Katalizörler her madde için katalitik bakımdan etkili olmaz. Bakır ve nikel, hidrojen
gazını kuvvetle kemisorblar. Bu nedenle,
bu metaller bir molekülden hidrojenin
uzaklaştırılmasında veya molekülün hidrojenlenmesinde kullanılır. Örneğin, etanol buharları
300°C'de nikel üzerinden geçirilecek olursa dehidrojenasyon olur.
Ni
CH3CH2OH
CH3CHO + H2
o
300 C
Katalizörün cinsi değiştirilecek olursa, aynı maddeden aynı sıcaklıkta başka ürünler oluşur.
CH3CH2OH

Al2O3
300oC

CH2 = CH2 + H2O

O halde, katalizör yüzeyler, reaksiyon yolunda da değişiklik yaparlar. Katalizörün
cinsi reaksiyonun derecesinde de değişiklik yapar. Örneğin, HI'ün ayrışması platin yüzeyinde
birinci dereceden olduğu halde, altın yüzeyinde sıfırıncı derecedendir. Bunun nedeni, altın
yüzeyinde HI adsorbsiyonunun fazla olmasıdır.
Katalizör yüzeyinin her noktasının hız artırmadaki etkinliği aynı değildir. Yüzeyin
bazı noktaları (aktif merkezler) bu görevi yaparlar. Şu halde yüzeyde ne denli çok aktif
merkez varsa katalizörün hız üzerine etkisi o denli büyüktür. Yüzeyde aktif merkezlerin
kabulünü destekleyen kanıtlar verilebilir. Örneğin katalizör zehiri denilen çok az miktarda
yabancı maddeler yüzeyin katalitik etkisini yok ederler.
Çözeltilerde cereyan eden katalizlenmiş heterojen reaksiyonlara en iyi örnekler, canlı
organizmalardaki reaksiyonlardır. Burada katalizör rolünü enzimler oynar.

DENEYLERİN YAPILIŞI:
1. KMnO4 + HC2O4 Homojen Kataliz Denemesi:
25 mL N/50 potasyum permanganat, 10 mL seyreltik sülfürik asitle asitlendirilir, oda
sıcaklığında eşdeğer miktarda ve eşit hacimde (35mL) (okzalik asit çözeltisi taze olarak 1g
katı okzalik asiti 150mL destile suda çözerek hazırlanacaktır) alınan okzalik asit çözeltisi de
bu karışıma eklenir. Reaksiyon hızı rengin yok olması ile belirlenir ve bu halde reaksiyon
yaklaşık yarım saatte tamamlanır. Yukarıdaki reaksiyon, permanganata seyreltik sülfürik asit
eklenmeden önce %10'luk mangan sülfat çözeltisinden bir damla eklenerek tekrarlanırsa
rengin yok olması birkaç dakika içinde tamamlanır. Mangan sülfatın reaksiyona katkısı
2MnO4 + 3Mn2+ + 16H+
Mn4+ + Mn2+
2Mn3+ + C2O42-

5Mn4+ + 8H2O
2Mn3+
2CO2 + 2Mn2+

reaksiyonları ile belirlenir.
Deney, her iki çözeltinin aynı anda farklı öğrenciler tarafından hazırlanması itibariyle
yapılacak ve renk değişimleri ve zamanları kaydedilecektir. Bu çözeltileri deney süresi
sonuna kadar bekletiniz. Bu bölüm için deney raporunda detaylı olarak yapılan deney
anlatılacak ve gözlemler ile süreler yazılacaktır. Bu nedenle deney sonlanana kadar
gerçekleşen tüm renk değişimlerini süreleri ile birlikte kayıt edecektir.
2. Heterojen Kataliz Yardımıyla H2O2 Parçalanma Reaksiyonu:
Hidrojen peroksit çeşitli yüzeylerde adsorblanmış olan ince tabakalarda parçalanır.
Özellikle platin grubu metalleri bu çeşit kataliz için aktif katalizörlerdir. Metalik bileşikler
arasında polioksitler (örneğin MnO2) tanınmıştır. Metalik katalizörler eser halindeki yabancı
maddelere karşı çok duyarlı oldukları
halde kolayca zehirlenmeyen polioksitlerin
uygulamada bir üstünlüğü vardır. Kolloidsel maddeler büyük bir yüzey gösterdiklerinden
yerine göre çözeltiler içinde kataliz olaylarında kullanılırlar. Aşağıda verilmiş olan deneyde
kullanılan katalizör bir mangan dioksit solüdür. Az miktarda potasyum permanganat
eklenmesiyle bir ara basamak olarak kolayca hazırlanabilir. En iyi sonuçlar zayıf bazik
çözeltiler içinde alınır.
Konik bir şişe içinde (hacmi 300 mL), 75 mL saf su, 25 mL borat tampon çözeltisi
(Borat tamponu (Sörensen) pH20oC = 9.23 (12.40 g borik asit 100 mL Normal
sodyumhidroksit içinde çözülerek saf su ile litreye tamamlanmak suretiyle hazırlanır. Size
bu çözelti hazır olarak verilmiştir. Bu çözeltinin pH'ı 9.23'dür) ve 5 mL 0.6M H2O2 çözeltisi
karıştırılır. Şişe yaklaşık 25 °C'ye ayarlanmış olan bir termostat içine konur. Sıcaklık
dengesi kurulması için yaklaşık olarak 10 dakika kadar beklenir. Süre dolunca 5 mL N/50
potasyum permanganat çözeltisi karışım sıcak su banyosunun içindeyken eklenerek iyice
karıştırılır. Çözelti sıcak su banyosunun içinden deney bitene kadar hiç çıkartılmamalıdır.
Katalizör eklenmesinden yaklaşık 3 dakika sonra reaksiyon çözeltisinden ilk örnek (5 mL)
içerisinde birkaç mL derişik H2SO4 olan küçük erlene alınır. Reaksiyon hemen hemen
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tamamlanıncaya kadar 5 dakikalık zaman aralıklarında örnek alınması 4 veya 5 örnek
oluncaya kadar sürdürülür (her seferinde içerisinde derişik H2SO4 olan farklı küçük erlene
örnek alınır). Reaksiyonun tamamlanma süresi 5 mL potasyum permanganat katılmış ise
yaklaşık yarım saattir. Çekilen örnekler hafif pembe bir renk elde edilinceye kadar N/50
potasyum permanganatla titre edilir (Örnekleri çekmekte yararlanılan pipet, kullanılmadığı
zamanlarda, masaya bırakılmaz, temiz dereceli bir silindir veya uygun bir kap içinde
saklanır). Örneklerin alındığı pipetin içinde oksijenin toplanması sonucunda meydana
gelebilecek yanlışlıkları önleyebilmek için, reaksiyon kabı, örneği pipete çekmeden biraz
önce, gazın aşırı doygunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla çalkalanır.
Deneyde sarfiyatlar ve örnek alınan zamanlar bir tablo şeklinde kayıt edilir.
Rapor için bu değerlerden k (reaksiyonun hız sabiti) hesaplanır. Bu değerin herbir
titrasyon noktası için yaklaşık olarak aynı olması gereklidir.
Deneyin bu bölümü için hazırlanan raporda deneyin yapılışı detaylı bir şekilde
anlatılacak, gözlemler yazılacak, yukarıda verilen formatta bir tablo hazırlanacak ve k hız
sabiti hesaplanacaktır.
DENEY ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN SORULAR
LAB. ÖNCESİ CEVAPLANMASI GEREKEN

1. Heterojen ve Homojen Kataliz tanımlarını yapınız.
2. Katalizörlerin Reaksiyon Hızı üzerine etkilerini açıklayınız.
3. Elimizde deneysel veriler varsa birinci dereceden bir reaksiyonun hız sabiti (k) nasıl
hesaplanır ?
4. Heterojen bir reaksiyonun hızı kaçıncı derecedendir, açıklayınız.
5. Heterojen ve Homojen reaksiyonlar birbirlerinden nasıl ayırt edilirler, açıklayınız.
6. Yüzeyde olan reaksiyonların dereceleri neden düşüktür?
7. Sıcaklığın homojen ve heterojen kataliz üzerindeki etkisini anlatınız.
8. Deneyde kullanılan kataliz nedir.

KATALİZ
1. KMnO4 + HC2O4 Homojen Kataliz Denemesi:
Birinci karışım için zamanla renk değişimi :

Birinci karışım için renk kaybolma süresi :
İkinci karışım için zamanla renk değişimi :

İkinci karışım için renk kaybolma süresi :

2. Heterojen Kataliz Yardımıyla H2O2 Parçalanma Reaksiyonu:
Zaman(dak) Sarfiyat(mL) log(a)

log(ao/at)

(log(ao/at)) / ∆t = k.0.434

Deneyin yapıldığı tarih:
Deney grup arkadaşlarının isimleri:

Deney sorumlusunun imzası:

k(dak-1)

DENEY NO: 8
HESAPSAL KİMYA
Introduction
Traditionally chemists have synthesized molecules and then tested their properties by
experiment. In the pharmaceutical industry, for example, it was in the past common for a
company to produce hundreds of compounds for every one worth pursuing into the clinic. This
is naturally very expensive. If instead a compound with the desired properties can be designed
merely by executing an appropriate computer program, there are obvious benefits both
intellectually and commercially.
This hope has become in large part reality. All major pharmaceutical and agrochemical
companies now employ specialists in computer-aided molecular design and the synthetic
chemists are increasingly using these facilities for themselves.
Long before the advent of computers, chemists used models to aid their understanding of
molecules. Basically these were of two types: wire models such as the Dreiding sort which
represent bonds by fine metal tubes giving an idea of the molecular skeleton, and space-filling
models like the CPK (Corey, Pauling, Kolthun) type which represent each atom by a sphere of
the appropriate radius and give an idea of the electronic “flesh”. These types of representation
have been carried over into the computer graphic molecular modelling programs, as you will
see during this experiment. There are, however, major advantages in the computer displays
over mechanical models. Molecular geometries can be drawn from crystallographic databases
so that they are realistic rather than average values of bond lengths and angles; the display is
created in moments rather than weeks for large molecules; the pictures are not subject to
gravity (!); the images may be manipulated interactively and parts may be removed or added.
It is possible, for example, to ‘observe’ the active site of an enzyme from inside the protein. In
fact the most sophisticated modelling programs rival flight simulators, which is not surprising
since the hardware and many aspects of the software have much in common.
Most drugs and agrochemicals are small molecules of less than fifty atoms. Almost always the
molecules are flexible and evoke their important biological response by binding to a specific
site on a macromolecule, generally a protein or nucleic acid. Although it is possible to learn
about the shape or conformation of the small binding partner from X-ray crystallography of the
compound, or by nuclear magnetic resonance spectroscopy of solutions, these data are
insufficient to understand the shape of molecules when they bind into the receptor slots of the
macromolecule. The small molecules, and indeed the protein, may adapt their shapes on
binding. Hence it becomes important to calculate the energy of the drug as a function of its
shape so as to be able to answer the question "into what shapes could this molecule be
distorted on binding without expending more than a given energy threshold?" It is this latter
question which is answered by energy calculations. The computer performs the calculation
and a graphics terminal can display the results.
Calculating molecular properties
Two quite distinct approaches are used in the computation of the energy of a molecule as a
function of its shape. The purer of the possibilities is the use of molecular quantum mechanics
to solve the Schrödinger equation in an approximate Hartree-Fock manner. These

computations may be of the so-called ab initio variety in which all the many millions of integrals
implied in the theory are rigorously evaluated. The alternative is a semi-empirical calculation,
in which time is saved by replacing computed values of integrals by experimentally determined
parameters. Quantum mechanical calculations are the favoured approach if, in addition to a
value of the energy or stability of a molecule, we also require some other molecular properties
which can be derived from the molecular wavefunction (such as dipole moment, electrostatic
potential or energies of individual molecular orbitals).
A different strategy is to use the so-called molecular mechanics methods. These are purely
empirical. The methods treat a molecule as a collection of balls (the atoms) and springs (the
chemical bonds). Potentials are introduced for all atom-atom interactions; for the bending of
bond angles and for torsional changes. The number of disposable parameters fixed by forcing
agreement with experimental quantities, such as heats of formation, may be as large as a
hundred, but over the years these potentials have been refined to the point where molecular
calculations are reliable for many types of molecule even when they contain heteroatoms like
sulphur or rings of atoms.
Once the energy is calculated, the range of shapes which a molecule may adopt may be
compared for molecules which fit a receptor site of interest with the hope of learning something
about the demands of the binding process.
Structure-activity relationships
In addition to computing the energy of an isolated small molecule, other calculable properties
may be of utility, especially in the search for a relationship between molecular structure and
biological activity.
From the molecular wavefunction which is, along with molecular energy, the output from a
quantum mechanical calculation, a large variety of molecular properties may be calculated.
The square of the function at any point in the space surrounding a molecule is, of course, a
measure of electron density. We may also compute at the same point the interaction energy
of a unit charge (the electrostatic potential) or its gradient, the electrostatic field, which is a
measure of the interaction energy a dipole would have at that position. Computer graphics
permit representations of these important quantities to be made using colour coding and
stereoscopic views. Such graphical displays permit qualitative connections to be made
between properties and activity.
For quantitative structure activity relationships (“QSARs”) the numerical values of computed
quantities are used in regression analyses to provide statistically supported predictions of the
activity of hypothesized new compounds. The parameters used in this way include the charges
on specific atoms; the electron density in bonds; the availability of electrons as judged by orbital
energies; the capacity to accept electrons and perhaps most effectively the properties of the
so-called frontier orbitals - those electrons which are least tightly bound by the molecule.
Protein-drug calculations
The use of computers described so far has concentrated on calculating and displaying
properties of the small molecules which act biologically by binding to receptor sites on
macromolecules. Computational techniques have been developed to the extent that the more
logical approach of including the protein or nucleic acid macromolecule is now also possible.

This adds a whole new dimension to molecular design. The first requirement is knowledge of
the molecular structure of the large molecule binding partner. In ideal circumstances this
comes from X-ray crystallographic studies of crystals of the macromolecule. High resolution
refined crystal structures are now available for large numbers of proteins, mostly enzymes and
for some oligonucleotides. Based on these crystal structures the architecture of similar proteins
can be derived by a combination of computer techniques including recognizing similar
structural elements, theoretical calculation of relative energies and computer-aided model
building. This type of work is becoming increasingly important as gene sequences (and hence
the amino acid secondary structure of proteins) become more readily available. Even artificial
intelligence techniques are being used to predict the structures of the binding sites of receptors.
If we have a reasonable knowledge of both the macromolecular binding site and the small
molecular partner then the calculation of their binding energy is a most important quantity which
can come from theoretical computation. If we want to design an inhibitor of an enzyme then
that inhibitor must bind to the active site much more tightly than the natural substrate. If that
inhibitor is to act as a drug then the stronger it binds, the smaller the dose which will be required
medicinally. The actual calculation of binding energy can be done using the same types of
computer program which are used to calculate the energetic properties of isolated small
molecules. In quantum mechanical calculations, inclusion of every atom of receptor protein is
too demanding in terms of computer time, so approximations such as treating atoms as point
partial charges are introduced. The molecular mechanics calculations by contrast are rapid
enough to cope with the tens of thousands of enzyme atoms. Both approaches have now
reached a level of sophistication where the calculations of binding energy are in good
agreement with experimental binding enthalpies so that novel inhibitors can now be designed.
Introduction of molecular motion
Thus far molecular design has been treated almost like engineering design: molecules must fit
together and bind tightly but they have been considered to have definite static shapes. In
reality, of course, molecules are in dynamic motion. When a small molecule binds to an
enzyme, it is not a key fitting a lock but a throbbing vibrating pair of species which interact.
These dynamic effects need no longer be ignored. Since the molecular mechanics potentials
can be computed readily, the gradients of the potential and dynamic behaviour may be
predicted using Newton's laws of motion. This use of so-called molecular dynamics has
become particularly important now that experimental dynamic properties are emerging from
nuclear magnetic resonance studies. It has added an extra level of realism to computer-aided
molecular design and again is much clarified by using computer graphic displays to illustrate
the motions involved.

DENEYSEL KISIM
Bu deney laboratuarda bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Özel bir bilgisayar bilgisi
gerektirmemektedir.
Bu deney iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, SPARTAN moleküler modelleme paket
programını tanımak amacıyla verilen bir seri alıştırmayı yapmak için kullanılacaksınız. İkinci
kısımda ise, kendiniz Spartan kullanarak çözebileceğiniz uygun bir örnek alıştırma
bulacaksınız. Bir süre alıştırma yaparak programa aşina olacağınız ve neler yapılaabileceğini
anladığınız için uygun bir örnek bulmak sizin için kolay olacaktır.
Örnek alıştırmanız kabul edildikten sonra:
(1) programı seçtiğiniz model bileşiği incelemekte kullanın;
(2) Elde ettiğiniz sonuçların tartışıldığı ve literatürle karşılaştırıldığı uygun bir rapor hazırlayın.
Hazırladığınız raporun bir kopyasını bırakınız ki sizden sonra gelen öğrenciler, bu notlarda
bahsedilmeyen ama sizin çalışmalarınızda kullandığınız Spartan programının extra bir özelliği
hakkında bilgi sahibi olurlar.
Spartan Başlama
Spartan bir PC ya da Unix iş istasyonunda çalıştırılabilen güçlü bir programdır. Spartan’ı
başlatmak için önce Spartan ikonuna çift tıklayınız. Bu deneyin başlıca amacı Spartan
programını kullanarak gerçek bir kimya proramını çözmektir.Bunu yapabilmek için, programa
pekçok açıdan aşina olmanız gerekmektedir ve bunun en iyi yolu da seçtiğiniz herhangi bir işi
tamamlamaktır. Elde ettiğiniz verilerin içinde sizin için önemli olanların çıktılarını alınız, herşeyi
yazdırmanıza gerek yok.
1) Küçük bir molekül oluşturmak ve çalıştırmak
Öncelikle, küçük bir molekül olan bromometoksimetanı (CBrH2-O-CH3) oluşturunuz ve
gösteriniz. Birkez oluşturduktan sonra, denge geometrisini ve dipol momentini tanımlayınız.
Yeni moleküller, menü kısmından atomik parçaların seçilerek gereken şekilde birleştirilmesi ile
oluşturulur.Daha sonrasında da keşfedeceğiniz gibi, bir molekülün geometrisini,
sterokimyasını, yük ve diğer karateristiklerini belirlemek mümkündür.
a) Sol el fare butonunu tıklayarak Dosya menusunden Yeni’yi seçiniz. Yaygın olarak kullanılan
bazı moleküler parçaların bulunduğu bir panel görünecektir ve burda tetrahedral karbon zaten
seçilidir. Ekrana, sol el fare butonu ile tıkladığınızda bu tetrahedral karbon çıkacaktır ki bu sizin
yapınızın başlangıç noktası olacaktır.
b) Panelde –Br kutucuğunu tklayıp sonra karbon tek bağlarından birinin sonuna tıklayarak
yapıya bir brom ekleyebilirsiniz.
c) Panelden bir tek bağlı oksijen seçerek yapıya ekleyin.
d) Son olarak serbest oksijen bağına ikinci bir tetrahedral karbon ekleyin. Kalan tüm serbest
valens bağlar otomatik olarak hidrojen ile tamamlanacaktır. Molekülünüzü, farenin sol
butonuna basılı tutup hareket ettirerek döndürebilirsiniz. Farenin sağ butonuna basarak da
molekülünüzü hareket ettirebilirsiniz.

e) Moleküler mekanik gerilme enerjisini belirlemek için Build menüsünden Minimise kısmını
seçebilirsiniz.
Hesap ilerledikçe geometri hızla uygun hale gelecektir ve final germe enerjisi sağ alt köşe
görüntülenecektir. Bu verileri kaydediniz.
Molekül ekranda pekçok farklı formatta görüntülenebilir.
f) Build menüsününden View seçilir ve model menüsünden seçilen değişik görüntüleme
formatları etkileri not edilir. Molekül döndürülebilir ve herbir görüntüleme tipi için hareket ettirilir.
Bunlardan herhangi birini yazdırabilirsiniz.
g) Top (ball) ve tel(wire) modeline geri dönün. Bu formatta, atom ve bağ etiketlerini
görüntülemek mümkündür. Model menüsünden Configure Labels seçilir ve Labels seçilmiş mi
kontrol edilir, OK tıklanır. Aynı şekilde etiketlerin kaldırılması da sağlanır.
h) Herbir çeşit model Word dokümanı olarak rapora kaydedilir.

Moleküler geometriyi belirleme
Molekülünüzün geometrik parametrelerinin ölçülmesi kolaydır.
a) Ball and spoke modele geri dönünüz. Geometri menüsünden mesafeyi ölç (measure
distance) kısmını seçin. Atomlar arasındaki mesafeyi görüntülemek için Fareyi iki atomun
üzerinde ya da bu iki atomu bağlayan bağın üstüne tıklayın. Herbir C-O bağının uzunluğunu
ölçün ve raporunuza kaydedin. Bu değerleri yorumlayın.
b)C-Br bağının uzunluğunu belirleyin ve herhangi bir standard kimya ders kitabında verilen
ortalama değerle karşılaştırın.
c) Geometri menüsünden açıyı (Angle) seçin. İki bağ arasındaki açıyı belirlemek için, 3 atomu
tıklayın (ya da iki bağı). Brom bağlı karbonlar arasındaki açıyı belirleyin ve ölçtüğünüz değeri
yorumlayın.
d) Raporunuzda, Spartandan okuduğunuz geometrik parametreleri (bağ uzunluğu ve bağ
açısı) yazınız.
Elektron yoğunluğu ve potansiyel enerji yüzeylerini gösteriniz.
a) Setup menüsünden Surface kısmını seçin. Ekleyi tıklayın. Şimdi Surface menüsünden
yoğunluğu (density) seçin ve Özellik (property) menüsünden none seçin. İkinci kez ekleye
tıklayın Bu bir elektron yoğunluk yüzeyinin (haritalanmış) hesabını belirlemektedir. OK i
tıklayın.
b) Setup menüsünden Submit kısmını tıklayarak işi kaydedip başlatın. Hesaplama bittiğinde
yeniden Surface kısmını seçin.Density surface i tıklayın. Ekranın sağ alt köşesinde bir menü
görünecek. Değişik görüntüleme stillerinin etkilerine bakın ve bir tanesini yazdırın.
c) Elde ettiğiniz potansiyel enerji yüzeyi görüntülerini Word dosyası olarak kaydedin ve
raporunuzda kullanın.

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.
Dosya menüsünden kapatı seçerek molekülünüzü ekrandan uzaklaştırın.
Titreşim frekanslarının hesaplanması ve görüntülenmesi
Spartan kullanarak moleküllerin titreşim frekanslarının hesaplanıp görüntülenmesi
mümkündür. Bu basamakta, bu hesaplamaları asetilen için yapabilirsiniz. (düşük çözünürlüklü
asetilen spektrumunda bantlar, 750, 1250, 1630 ve 3200 cm-1 çevresinde toplanır).
a) Asetileni (etin) ekranda oluşturun
b) Setup menüsünden Calculations kısmını seçin. Equilibrium geometri kısmını sol taraftan
seçin ve Hartree-Fock ve 3-21G sağ taraftaki iki menüden seçin. Frekans kutucuğunu seçin
sonra Ok i tıklayarak işi başlatın.
c) İş tamamlandığında,Display menüsünden vibrations seçilerek titreşim frekansları
görüntülenir.Tahmin edilen titreşim frekansları not edilir ve deneysel olarak ölçülenlerle
karşılaştırılır (düşük çözünürlüklü asetilen spektrumunda bantlar, 750, 1250, 1630 ve 3200 cm1 çevresinde toplanır).Hesaplanan frekanslar tipik olarak yaklaşık %10 daha yüksektir
d) Herhangi bir titreşimi frekansın üzerine tıklayarak anime edebilirsiniz. Tekrar tıkladığınızda
animasyon durur.
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LAB. ÖNCESİ
SORULAR
LAB.
SONRASI
SORULAR
Moleküllerin enerji hesapları için kuantum mekaniği prensiplerine dayanan hesapsal yöntemlerİeri
1. Moleküler orbital teorisi hangi esaslara dayanır.
anlatınız.

2. Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT) hangi esaslara dayanır.

Not: Her grup, kendi harici taşıyıcısına (USB flash) sonuçlarını kaydetmelidir.

