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ASİDİTE 
 

A. METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1989 S.2-30 
 

B. METODUN ÖZETİ, UYGULANABİLİRLİĞİ, TAYİN SINIRI: 
 

Asidite, sudaki serbest hidrojen iyonlarından doğan bir özelliktir. Suyun kuvvetli 
bazlarla kantitatif olarak reaksiyona girme kapasitesi diye tanımlanır. Ayrıca, suyun agresif 
olma özelliğinin de bir ölçüsüdür. Kuvvetli mineral asitler, karbonik ve asetik asit gibi zayıf 
asitler, demir veya alüminyum sülfatlar gibi hidrolize olabilen tuzlar, sularda ölçülen asiditeye 
katkıda bulunurlar. Suya asidite veren maddelerin ayrışması sonucu, numunede H

+ 
iyonları 

oluşur. Asidite dönüm noktası suyun pH’ına veya kullanılan indikatöre bağlıdır. Çok 
kompleks karışımlar veya tamponlanmış çözeltiler için dönüm noktası seçimi sübjektif 
olabilir. Ancak atık sularda ve doğal sularda standard asidite tayininde tespit edilen dönüm 
noktaları, pH = 3.7 ve pH = 8.3 tür. pH = 3.7’e kadar titrasyon sonucu bulunan asidite metil 
oranj asiditesi; pH = 8,3’ e kadar titrasyon sonucu bulunan asidite ise fenolftalein asi ditesi 
olarak tanımlanır. 

 
C. ASİDİTENİN KAYNAKLARI VE KARAKTERİ 
CO2 tüm doğal suların normal bileşiğidir. Yüzeysel sulara havadan absorpsiyon ile 
CO2 girebilir. CO2 aynı zamanda sularda organik maddenin biyolojik oksidasyonu ile 
özellikle kirletilmiş sularda bakteriler tarafından da oluşturulabilir. Böyle durumlarda 
sudaki CO2’nin kısmi basıncı, atmosferdeki kısmi basıncını aşabilir ve CO2 su 
ortamından   havaya   kaçmaya   başlar.   Böylece   yüzey   suların   atmosferle   denge 
oluşturmak üzere, sabit bir şekilde CO2 absorpladıkları veya verdikleri sonucuna 
varılır. 
Yeraltı suları ile göllerin hipolimnion tabakasındaki sular çoğunlukla fazla miktarda 
CO2 içerirler. Bu CO2 derişimi, suyun sahip olduğu şartlarda organik maddenin 
bakteriyel oksidasyonu sonucu oluşur ve atmosfere geçmek üzere serbest halde 
değildir. 
CO2 aerobik ve anaerobik bakteriyel oksidasyonunun son ürünüdür. Yer altı sularında 
30–50 mg/L CO2 derişimi olasıdır. Eğer toprakta yeterince CaCO3 ve MgCO3 mevcut 
ise aşağıdaki reaksiyonla CO2 absorbe edilecektir. 
CO2 + CaCO3 + H2O    Ca(HCO3)2 

Mineral asidite endüstriyel atıkların çoğunda mevcuttur. Bazı doğal sularda mineral 
asidite içerebilir. Terk edilmiş maden yataklarının drenajları ve zayıf maden 
yataklarından süzülen sular eğer çevrede sülfürler, sülfitler veya demir piritleri mevcut 
ise, sülfürik asit veya H2SO4 tuzlarını da içerecektir. Bu maddelerin H2SO4’ e ve 
sülfatlara dönüşümü, aerobik şartlar altında kükürt oksitleyen bakteriler yardımıyla 
aşağıdaki reaksiyonlara göre oluşur; 

Bakteri 
2S + 3O2 + 2H2O 

7 
2H2SO4 

 
FeS2 + 

 
O2 + H2O 

Bakteri  
FeSO4 + H2SO4 

2 



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
Çevre Mühendisliği Bölümü 

 
 
 

Ağır metallerin tuzları, özelliklede Fe
+3 ve Al+3 

gibi üç değerlikli metal tuzları suda 
hidrolize olarak mineral asidite oluştururlar. 
FeCl3 + 3H2O    Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl- 
Endüstriyel atıkların çoğu organik asitleri içerir. Bu tür asitlerin varlığı ve özellikleri 
elektrometrik titrasyon eğrilerinin veya gaz kromatografisinin kullanımı ile 
belirlenebilir. 

 
E. REAKTİFLER: 

 
0,1 N standart NaOH çözeltisi, 
Fenol ftalein ve metil oranj indikatörleri ve 
pHmetre. 

 
F. DENEYİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 

 
İlk olarak atıksu numuneleri 1/10 oranında seyreltilerek pH ölçümleri yapılır. Seyreltilen 
numunelerden 50' şer mL alınarak farklı erlenlere konur. Numunelerin üzerlerine birkaç 
damla metil oranj damlatılır. Sırasıyla numuneler, bürete alınan NaOH çözeltisi ile titre edilir. 
Metil oranj dönüm noktası geçildikten sonra fenol ftalein indikatörü damlatılır veya pH:8.3’e 
gelinceye kadar titrasyona devam edilir. 

 
Hesaplamalar: 

 
Toplam Asidite (mg/L CaCO3) = A.N.50000 / mL numune 
Mineral Asidite (mg/L CaCO3) = B.N.50000 / mL numune 

 
A:NaOH sarfiyatı (toplam) B:NaOH sarfiyatı (metil oranj dönüm 
noktasına) N:NaOH normaitesi 

 
 

ALKALİNİTE 
 

METODUN KAYNAĞI: Standard Methods, 1987 S.2–35 
 

A. METODUN ÖZETİ, UYGULANABİLİRLİĞİ, TAYİN SINIRI: 
 

Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. 
Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan 
bikarbonatlar, alkalinitenin en önemli şeklidir. Birçok madde suyun alkalitesine katkıda 
bulunur. Alkalitenin en önemli kısmı, 3 tür maddeden ileri gelir. Bunların pH değerlerinin 
yüksekten düşük oluşuna göre şu şekilde gruplandırabiliriz. 

 
1 ) Hidroksitler 
2 ) Karbonatlar 
3 ) Bikarbonatlar 
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Su, hidroksit veya karbonat içerdiği zaman fenolftalein indikatörü ile pembe renk verir. Asitle 
titrasyonda pembeden renksiz hale geçtiği anda pH = 8.2 - 8.3’tür. Metiloranj, bu üç 
alkaliniteden birinin bulunması halinde sarı renk verir, asit mevcudiyetinde ise kırmızıya 
döner; bu anda pH = 4.3 tür. Karbonat alkalinitesi, hidroksit veya bikarbonat 
alkalinitelerinden birisi ile birlikte bulunabilir. Fakat hidroksit ve bikarbonat alkalinitesi aynı 
numunede bir arada bulunamaz. 

 
Titrasyonu takip eden hesaplamalarda alkalinitenin türleri, kullanılan indikatörlerle 
sarfedilen asit miktarının alkaliniteyi oluşturan iyonlara göre dağılımı yapılarak bulunur. 
Amerikan literatürüne göre fenolftalein alkalinitesi (P) ; metiloranj alkalinitesi (M) ; Toplam 
alkalinite de (T) harfiyle gösterilmektedir. 

 
B. ALKALİNİTE VERİSİNİN UYGULAMALARI 

 
Alkalinite ile ilgili bilgiler, çevre mühendisliği uygulamalarında çeşitli şekillerde kullanılırlar. 
İçme ve atık suların kimyasal pıhtılaştırma işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler, su ile 
reaksiyona girerek çözünmeyen hidroksit çökeleklerini oluştururlar. Açığa çıkan hidrojen 
iyonu, suyun alkalinitesi ile tepkimeye girer. Alkalinite, kireç ve soda–kireç yöntemleri ile 
suların yumuşatılması işlemlerinde gerekli kimyasal madde miktarlarının hesabında 
önemlidir. Alkalinite, korozyon kontrolünde önemli bir parametredir. Alkalinite, ölçümleri 
atıksuların ve çamurların tamponlama kapasitelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. 

 
C. REAKTİFLER 

 
Metiloranj İndikatör Çözeltisi: 0.05 g metiloranj 100 ml damıtık suda çözülür. 

 
Fenolftalein İndikatör Çözeltisi: 1 g fenolftalein 100 ml % 98’lik Etil alkolde (C2H5OH) 
çözülür. Üzerine 100 ml damıtık su ilave edilir. 0.02 N NaOH ile hafif pembe renk görünene 
kadar titre edilir. 

 
Standard 0.02 N H2SO4 Çözeltisi: 56,3 ml d.H2SO4 (d=1.84 g/cm3 ) alınıp yaklaşık 700 ml 
saf suya yavaş yavaş ve bir bagetle karıştırılarak ilave edilir. Oda sıcaklığına kadar soğutulur. 
Daha sonra saf suyla 1000 ml’ye tamamlanır. 

 
D. DENEYİN YÜRÜTÜLÜŞÜ 

 
1. 100 ml numune erlene alınır. 3–4 damla fenolftalein çözeltisi konur. Eğer renk pembe 
oluyorsa renk gidinceye kadar 0.02 N H2SO4 ile titre edilir. Asit miktarı kaydedilir. (P, 
Fenolftalein Alkalinitesi) Pempe renk oluşmamış ise, suyun pH’ı 8.3’den küçüktür ve 
hidraosit+karbonat alkalinitesi sıfırdır. 
2. Aynı numuneye 3-4 damla metiloranj damlatılarak tekrar 0.02 N H2SO4 ile soğan 
kırmızısına yakın bir renk oluşuncaya kadar titrasyona devam edilir ve sarfedilen asit miktarı 
kaydedilir. (M, Metiloranj Alkalinitesi) 
3. Toplam Alkalinite hesabı için, T = P + M toplamı alınır. 



SARFİYAT OH- 

ALKALİNİTESİ 

0 

0 

0 
2P–T 

T 

CO3 = HCO3 - 

P = 0 

P<T/2 

P=T/2 

P>T/2 

P = T 

ALKALİNİTESİ 

0 

2P 

2P 

2(T-P) 

0 

ALKALİNİTESİ 

T 

T-2P 

0 

0 

0 
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Hesaplamalar: 
 

Fenolftaleyn Alkalinitesi: P (mg/L CaCO3) = A.N.50000 / mL numune 
 

A: Birinci dönüm noktası sonuna (fenolftalein) kadar sarf edilen toplam H2SO4 miktarı, 
ml N= Sülfirik asit çözeltisinin normalitesi. 
V= Numune Hacmi, ml 

 
Toplam Alkalinite Hesabı: Toplam Alkalinite, mg/l CaCO3 eşdeğeri olarak 
aşağıdaki formülden hesaplanır: 

 
Toplam Alkalinite (T=M+P) (mg/L CaCO3) = A.N.50000 / mL numune 

 
A: İkinci dönüm noktası sonuna (fenolftalein + metiloranj) kadar sarf edilen toplam H2SO4 
miktarı, ml 
N= Sülfirik asit çözeltisinin 
normalitesi. V= Numune Hacmi, ml 

 
 

E. Alkaliniteye Katkıda Bulunan Temel İyon Türlerinin Titrasyon 
Sarfiyatlarından Hesaplanması 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sülfat Tayini 

Genel Bilgiler 

Kükürt kısmen bazı organik maddelerin yapısına girebilen, onun dışında doğal dolanımda en çok 

anorganik halde yer alan bir elementtir. Evsel su kaynaklarındaki sülfat miktarı, yüksek 

konsantrasyonlarda bulunduğunda insanlar üstündeki müshil etkisinden dolayı çok önemlidir. Bu 

yüzden insan kullanımını göz önünde tutarak sularda üst limit değer olarak 250 mg/L tavsiye 

edilmektedir. Evsel ve endüstriyel su kaynaklarındaki sülfat, kazan ve ısıtıcılarda sert kabuklar 

oluşturma eğiliminden dolayı önemlidir.  

Kükürt sularda az miktarda az miktarda S= (sülfür)  ve genelde SO4
= (sülfat) halinde bulunur. 

SO4
= özellikle anaerobik ayrışma sonunda önce S=’e indirgenir ve daha sonra kötü kokulu ve 

zehirli bir gaz olan H2S’e dönüşür. Aynı zamanda suda çözünmüş halde de bulunan H2S gazı, 

aşağıdaki denge reaksiyonu uyarınca suyun pH’sını düşüreceğinden, tam dolu akmayan beton 

kanalizasyon borularında korozyona neden olur.  

 

                                                                      Anaerobik 

SO4
-2  +   Organik madde                         S-2  +  H2O  +  CO2 

     Bakteriler 

 

S-2  + H+                          HS- 

 

HS-  + H+                          H2S 

 

Organik madde bakımından zengin bir ortamda oksijen ve nitrat bulunmuyorsa anaerobik 

bakteriler yukarıdaki reaksiyonda görüldüğü gibi SO4
= iyonunu biyolojik oksidasyonla 

parçalayarak oksijeninden(elektron alıcısı olarak) yararlanırlar. Bu sırada kükürt de sülfür haline 

indirgenir. Oluşan sülfür sudaki protonlarla bir denge reaksiyonu olan ikinci tersinir reaksiyonu 

meydana getirirler. Bu denge reaksiyonunda iyonlaşma sabiti 10-8 mertebesinde çok küçük bir 

sayıdır. Ancak denge pH’a çok bağlı olup, H2S, HS- ve S= arasındaki ilişki Şekil 1'de 

gösterilmiştir.  



 
Şekil 1: Suda 10-3 M çözeltide H2S’in iyonlaşma dengesi üzerinde pH’nın etkisi. 

Buna göre bazik şartlarda bol bulunan S= nötral şartlarda HS-‘in hakim olmasının yanısıra, asidik 

şartlarda su ortamındaki sülfürüntamamı H2S gazı olarak ortamdan uzaklaşır. Zehirli olan H2S 

gazı çıkışı kötü kokulu ortamların meydana gelmesine yol açar. 

Kanalizasyon borularında korozyon:Bataklık alanlarda, aşırı beslenmiş (ötrofiye) göl ve 

körfezlerde, durgun nehirlerde özellikle sıcak mevsimlerde H2S çıkışı gözlenir. Bu durum yarı 

dolu akan kanalizasyon borularında da meydana gelir. Borunun su bulunmayan kısmında 

yoğunlaşan, su buharında çözünen H2S, kükürt oksitleyen aerobik bazı bakteriler tarafından 

yukarıdaki reaksiyonların tersine:  

                                                                  Bakteriler  

H2S  +  2O2                          H2SO4 

 

halinde sülfürik asite dönüşür. Bu ise şiddetli bir asit olan H2SO4’ ün beton borularını etkileyip, 

borunun içten tahrip olmasına sebep olur. Buna “korozyon” denir ve boruların incelmesine yol 

açar. Bu reaksiyon ve oluşan korozyon bölgesi Şekil 2’de gösterilmiştir. Korozyon bölgesinin 

özellikle en üst kısımda oluşu sülfürü oksitleyen bakterilerin (Thiobacillus) en çok burada 

yerleşme imkanı bulmaları dolayısıyladır. Çünkü atıksu akımı ile bakteri kolonilerinin en az 

sürüklenme ve yıkanma olasılığı, bu üst kısımda mevcuttur. Bu olaya “Taç korozyonu” adı 

verilir.  



 
Şekil 2: Atıksu kanallarında H2S oluşumu ve H2S’in H2SO4 oksidasyonundan oluşan taç 

korozyonu 

Kükürt çevrimi:Yukarıda verilen örnekten de anlaşılacağı üzere, kükürt ister organik dolanım ile 

olsun, isterse organik kükürt bileşikleri ile an organik formlar arasında olsun, kapalı bir dolanıma 

sahiptir. Bitkisel organizmaya assimilatif veya dissimilatif olarak girebilir. Şekil 3’te kükürt 

dolanımı şematik olarak verilmiştir.  

Bitkisel özümleme sonucunda eğer kükürtlü aminoasitler olan cysteine, methionine vb. gibi 

organik maddeler organizmada üretilip depolanıyorsa, bu assimilatif bir prosestir. Aksi halde, 

kükürt hücre dışında elementel halde de depolanabilir. Assimilatif olarak üretilen kükürtlü 

proteinler hayvansal maddeye beslenme yoluyla geçip, methionine-cysteine metabolizmasına 

girerler.  

Organik kükürt bileşenlerinin aerobik metabolizmaya girmesi sonucu kükürdün büyük bir kısmı 

sülfata dönüşür. Sülfatın canlı bünyesindeki rolü bazı zehirlilik unsurlarını, örneğin fenolü sülfat 

halinde bağlayıp uzaklaştırmasıdır. Bünyeden kükürdün fazlası çoğunlukla idrar içinde ve SO4
-

2olarak atılır. Bir günde bir insanın idrar yoluyla attığı toplam kükürt ortalama 1 gr/nüfus-gün 

civarındadır. Evsel atıksularla atılan SO4
-2miktarı, kanal borularında korozyon ihtimali açısından 

olduğu kadar atıksu arıtma tesisleri planlaması açısından da önemli bir husustur.  



 
 

Şekil 3:Kükürt Çevrimi 

 

Sülfat Tayininin Gerekli Olmasının Nedenleri 

1)Doğal suların sülfat içerikleri bunların içme ve endüstri suyu temini için uygun olup 

olmadıklarını belirlemede önemlidir. 

2)Atıksulardaki SO4
= içeriği SO4

=’ ın H2S’ e dönüşmesi nedeniyle ortaya çıkacak problemin 

büyüklüğünü belirleme açısından önemlidir.  

3)Çamurların ve endüstriyel atıkların anaerobik çürütülmesinde SO4
=’lar H2S’e indirgenir ve 

metan ve amonyakla birlikte açığa çıkar. Eğer çıkan biyogaz, enerji elde etmek üzere kullanılıyor 

ise, hidrojen sülfür içeriğinin belli bir değeri aşmaması arzu edilir. Çürütme ünitelerine beslenen 

çamurun veya artığın sülfat içeriği üretilen gazda açığa çıkacak S= içeriğini belirlemede 

kullanılır. Bu bilgiden yararlanarak, proje mühendisi hidrojen sülfürü uzaklaştırmak için gerekli 

önlemleri alır ve gerekli üniteleri tesise ilave eder.  

Organik bileşiklerin çoğu kükürdü sülfatlar, sülfonatlar veya sülfitler halinde içermektedir. İçme 

sularında bu bileşiklerin aşırı bulunması (NaSO4-MgSO4) katalitik etkiye sahip olduğundan 

istenmez. Atıksularda ise aerobik arıtım esnasında, tam kullanma veya dissimilasyon, organik 

bağlı kükürdün, sülfat iyonu halinde açığa çıkmasına neden olur. 

Sülfat Ölçüm Yöntemleri  

Suda sülfat iyonlarının ölçümü çeşitli yöntemlerle yapılır. İyon kromatografisi, 0,1 mg/L gibi 

düşük değerleri dahi ölçebilmesiyle sülfat tayininde en iyi metotlardan birisidir. Diğer 

yöntemler numuneye fazla miktarda baryum klorür ekleyerek çözünmeyen baryum sülfat 



(BaSO4) oluşturulması esasına dayanır. Aralarındaki temel fark oluşan baryum sülfatın değerini 

belirlemede ortaya çıkmaktadır. Gravimetrik yöntemde oluşan çökelek tartılır. 

Türbidimetrik yöntem ise oluşan çökeleğin ışık huzmesine yaptığı girişimin ölçülmesi 

esasına dayanır.Metilen mavisi yönteminde ise kalan baryum kolorimetrik yöntemle 

belirlenir. Ölçüm yöntemlerinin seçimi ölçümün hangi amaçla yapıldığına ve 

numunedeki sülfat konsantrasyonuna bağlıdır. Baryum sülfat oluşumuna dayalı bu üç 

yöntem aşağıda anlatılmıştır.  

1.Gravimetrik yöntem :Bu yöntem 10 mg/L den daha yüksek sülfat konsantrasyonları için, 

oldukça hassas bir yöntem olarak tavsiye edilmektedir. Yöntemin esası sudaki sülfat iyonlarının, 

Ba+2 ilavesi ile çok zayıf çözünen bir bileşik olan baryum sülfat oluşturmasıdır.  

 

BaCl2+  SO4
=                        BaSO4  + 2Cl- 

 

Bu reaksiyon hidroklorik asit ile asitlendirilmiş ve kaynama noktasına yakın sıcaklığa kadar 

ısıtılmış suya, aşırı baryum klorür ilavesi ile gerçekleştirilir. Numune soğutulduktan sonra uygun 

bir filtreden süzülüp, üstte kalan baryum sülfat (BaSO4) çökeleği tartılırsa, sülfat, gravimetrik 

olarak tayin edilebilir. Numuneler BaCO3’ın çökelmesini önlemek üzere asitlendirilir. Böylece 

tüm Ba+2’nin, sülfat iyonları ile birleşmesi sağlanır. Baryum sülfat kolloidal halde suda dağıldığı 

için bu kolloidal formu, BaSO4 kristalleri haline dönüştürülüp çöktürmek üzere numuneye 

baryum klorür çökeltisi eklendikten sonra, kaynama sıcaklığında bir kaç saat tutulur. Çökelen 

kısım kurutulup tartılarak sülfat hesaplanır. Bu yöntem uzun ve zahmetli olmakla birlikte gayet 

duyarlıdır.  

2.Türbidimetrik yöntemi: İkinci sülfat tayin yöntemi yukarıdaki esaslara göre oluşturulan baryum 

sülfatın tamamını kolloidal halde tutup, numunenin bulanıklığını ölçmek suretiyle yapılır. Çok 

kısa sürede ve kolayca yapılabilen bu tayin “Türbidimetrik yöntem” olarak nitelendirilir. Baryum 

sülfatın tamamını kolloidal halde tutabilmek için HCl - NaCl karışımı ile gliserin eklenir. 

Böylece çökelme yavaşlatılır. Bu yöntem çok duyarlı olmamakla beraber süratli analizlemeye 

daha elverişlidir.  

3.Otomatik Metiltimol mavisi:Sülfat analizi yapılmasının gerekli olduğu anlarda otomatik tayin 

metodu çok avantajlıdır. Bu metotta, kimyasalların otomatik olarak eklendiği ve akım sayesinde 

numune ile karıştığı sürekli-akışlı aletler kullanılır. Kimyasal reaksiyon için gerekli sürenin 

geçmesiyle numune renk veya burada olduğu gibi bulanıklığın ölçüldüğü hücreye girer ve tayin 

yapılır. Bu metodun sülfat tayini için uygulanmasında önce düşük pH’da baryum klorür, baryum 

sülfat çökelekleri oluşturmak üzere otomatik olarak eklenir. Daha sonra pH 10’a çıkarılır. 

Metiltimol mavisi eklenip fazla baryum ile reaksiyona girerek mavi şelat oluşturması sağlanır. 

Kompleks oluşturmayan ve kalan Metiltimol mavisi otomatik olarak kolayca ölçülebilen gri bir 



renk oluşturur. Orjinal numunedeki sülfat miktarı elde edilen bu rengin şiddeti ile orantılıdır. 

Elbette, alet standart sülfat çözeltileri ile kalibre edilmeli, kimyasalların eklenmesi tam ve iyi 

olmalı ve girişime yol açabilecek maddeler bulunmamalıdır.  

Deneyin Yapılışı 

1. Atık su örneği (100 mL) alınır. 

2. 6N HCl’den(1mL) eklenir, ağzı saat camı ile kapatılır ve su banyosunda kaynama noktasına 

kadar ısıtılır. 

3. Hazırlanan %10’luk BaCl2.2H2O kaynama noktasına kadar ısıtılır. 

4. Sıcak Baryum Klorür çözeltisinden (10 mL) alınır ve sıcak örnek çözeltisi üzerine damla 

damla karıştırılarak tamamı eklenir. 

5. Beherin ağzı saat camı ile kapatılıp su banyosunda bekletilir. (Örnek çözeltisinin beyaz 

bulanık renk alması, Baryum Sülfat çökeleğinin oluştuğunu gösterir.) 

6 Çökelek üzerindeki berrak sıvıya 1-2 damla Baryum Klorür çözeltisi daha eklenip kontrol 

denemesi yapılır. Çökme tam değil ise 5ml daha Baryum Klorür çözeltisi eklenip karıştırılır. 

Çökme tam ise (1-2mL)Baryum Klorür çözeltisinin aşırısı eklenir. 

7.Çözelti üzeri saat camı ile kapatılarak sıcak ortamda 1 saat dinlendirilir. (24 saat 

dinlendirilmesi daha doğru olacaktır.) 

8. Elde edilen beyaz renkli çökelek,Süzme aparatına önceden tartımı alınmış(şartlandırılmış) 

filtre kâğıdı yerleştirilerek süzülür. Bunun için önce üstteki berrak sıvı aktarılır,ardından sıcak su 

ile birkaç kez çökelek yıkanarak aktarılır. Böylece Örnek kaybı yapılmamış olur. 

9. Filtre kağıdı 100-105°C‟de 1 saatısıtılır. Ardından Desikatörde soğutulur ve tartılır (Baryum 

Sülfat). 

NOT: Tüm deneylerde olduğu gibi mümkünse en az üç örnek ile çalışılarak ortalamanın 

alınması önerilir. 

Hesap 

 MA SO4(Filtre kağıdı Son tartım (g) -Filtre kağıdı Son tartım(g))  x 1000 

 SO4 (mg/L)= -----------x ------------------------------------------------------------------------------- 

MA BaSO4 Alınan Örnek hacmi  (mL)/   1000 

 



Deney Notları 

Baryum sülfat, oda sıcaklığında 100 gram suda 0,3–0,4 mg dolayında çözünür. Çözünürlük 

mineral asitlerle önemli olarak artar. Çöktürmenin asitli ortamda yapılması gerekir. Çünkü 

Ba+2 iyonları nötral veya bazik ortamda PO4-3, CO3-2 veya OH- iyonları ile çökelti verir. Bu 

nedenle çöktürmenin zayıf asitli ortamda, yaklaşık 0,05N derişimde yapılması ve asidin 

aşırısının eklenmemesi gerekir. Zayıf asitli ortamda çöktürmenin yapılması ile iri taneli 

çökeleğin elde edilmesi sağlanmış olur.  

Çöktürme ortamına eklenen baryum klorürün biraz aşırısı, ortak iyon etkisi nedeniyle 

çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır. 

Dinlendirme sırasında; 

BaSO4---->Ba+2+ SO4
-2 dengesi sürdüğü için küçük BaSO4 tanecikleri çözünerek çözeltiye 

geçerken, çözeltideki iyonlar yeni tanecikler oluşturmak yerine önceden oluşmuş taneler 

üzerinde toplanarak, iri taneli kolay süzülebilir çökeleğin oluşmasını sağlar. Küçük BaSO4 

taneciklerinin çözünmesi sırasında hapsedilmiş olan yabancı iyonlar da çözeltiye geçeceğinden 

çökeleğin saflığının artmasına katkıda bulunur. 

Baryum sülfatın ortamda bulunan yabancı iyonları beraberinde sürükleme eğilimi yüksek 

olduğundan saf bir çökeleğin elde edilmesi pratik olarak mümkün değildir. Bunun neden olduğu 

hata birlikte sürüklenen iyonların türüne göre değişir ve bu yöntemle sülfat tayini artı veya eksi 

yönde mutlaka hata olasılığı taşır.  

Yabancı iyonlardan örneğin; klorür, nitrat ve klorat, baryum tuzları olarak baryum sülfat ile 

birlikte çöker. Bu durum gerçek değerden daha yüksek bir sonucun bulunmasına neden olur.  

Baryum klorürün çözeltiye çok yavaş karıştırılarak eklenmesiyle klorürün baryum sülfat ile 

birlikte çökmesi önlenebilir, nitrat ve kloratın birlikte çökmesi ise önlenemez. Bu nedenle bu 

iyonların ortamda bulunmaması veya varsa HCl ile kaynatılarak uzaklaştırılması gerekir.  
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