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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0270 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  B Grubu Elementleri – 2 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül çinko, krom ve mangan ve bileşiklerinin 

özelliklerini inceleyebilme ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK B grubu elementlerini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, B grubu 

elementlerinden çinko, krom ve manganın elde ediliş, 

özellik ve bileşiklerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Çinko ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

2. Krom ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

3. Mangan ve bileşiklerinin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: Atölye, teknoloji sınıfı, internet, ilk yardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, kâğıt havlu, çinko tozu, HCl, CrCl3, 

spatül, sodyum peroksit, su banyosu, H2SO4, Na2CrO4, eter, 

(NH4)2Cr2O7, Mg şeridi, deney tüpü, potasyum permanganat 

çözeltisi, sülfürik asit, hidrojen peroksit, seyreltik ve derişik 

sodyum hidroksit, Mn
+2

 çözeltisi, derişik HNO3, PbO 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modülde günlük yaşamda sürekli olarak kullandığımız, çinko, krom, mangan, 

metallerinin bulunuşu elde edilmesi özellikleri ve kullanılışıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

 

Uygulama faaliyetlerini dikkatlice yapınız. Gözlemlerinizi yazınız. Uygulama 

faaliyetlerindeki her bir ayrıntıyı dikkatlice gözlemleyiniz. Kimya teknolojisinde nitelikli ve 

bilgili gençlere olan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Kimyanın, sadece analiz yapan değil 

üretim kademelerinin de baş aktörü olduğunu unutmayınız. 

 

Başarılar dileriz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında çinko ve bileşiklerinin özelliklerini kuralına uygun olarak 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çatı kaplamalarında yağmur suyunu önlemek için niçin başka metal değil de 

çinko metali kullanılır? Araştırınız. 

 Ülkemizde çinko mineralleri nerelerde bulunur? Araştırınız. 

 Bir çözeltide çinko iyonunun bulunduğu nasıl anlaşılır? Araştırınız. 

 Galvanize demir kaplarda her türlü yiyecekler uzun süre korunamaz. Bunun 

nedenini araştırınız. 

 

1. ÇINKO 
 

H 
 

He 

Li Be  

 

                   8B 

3B   4B    5B   6B     7B                              1B      2B 

B C N O F Ne 

Na Mg 
Al Si P S Cl Ar 

K Ca 
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 30Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr 
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba 
La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra 
Ac  

Ce 

 
Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Th 

 
Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

Tablo 1.1: Periyodik tabloda çinkonun yeri 

Çinko, düşey sütunda grup 2B elementlerindendir. Elementin son yörüngesinde iki 

elektron bulunur (30Zn: 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 3d

10
 4s

2
). Altındaki yörüngede ise toplam 18 

elektron bulunur. Elementin d yörüngelerinin tam dolu olması ve elektronların bağ yapmaya 

katkısı bulunmaması nedeniyle grup II A elementlerinde de olduğu gibi sadece son 

yörüngedeki ns
2
 elektronları bileşik oluşturmada kullanılır. Element bu 2 elektronu 

kolaylıkla vererek yalnız +2 değerlikli olur ancak grupta aşağıya inildikçe +1 değerlikte 

bileşik oluşturma eğilimi de görülür.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Çinko gümüş parlaklığındadır, elektrik ve ısıyı iyi iletirler. Oda sıcaklığında çinko 

katıdır. Çinko işlenebilir, tel ve levha hâline getirilebilir. Çinko seyreltik asitlerde ve derişik 

alkalilerde çözünür. Çinko bileşikleri çoğunlukla iyonik yapıdadır.  

 

Çinko, kadmiyumdan daha aktiftir. Bu nedenle çinko ve kadmiyum asitlerden hidrojen 

açığa çıkarır, cıva ise çıkaramaz. Her üç metal de suda hidrojen açığa çıkaracak kadar aktif 

değildir. 

 

Resim 1.1: Çinko metali 

İyon yarıçaplarının çinkodan cıvaya doğru artması nedeniyle metalik özelikleri artar. 

Bu nedenle de metallerin oksitlerinin asit özelliği azalır, buna karşın baz özelliği artar. Çinko 

oksit amfoterik özelliktedir. 

 

Grup içinde elementlerin atom numarası arttıkça oksitlerinin ısıya dayanıklılığı azalır, 

halojenürleri daha az hidroliz olur, sülfürleri suda daha az çözünür, bileşiklerinin renkleri 

daha çok koyulaşır.  

 

1.1. Doğada Bulunuşu 
 

Çinko filizler, doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Çinko filizleri, genellikle galen 

ile birlikte bulunurlar. Bunlar zenginleştirilerek çinko tenörü % 50-60’a çıkarılır. 

 

Türkiye’de Balıkesir (Balya), Niğde (Bolkar Dağı), Kayseri (Zamantı)’de çinko 

cevherleri vardır. Dünyada ise Amerika, Kanada, Avustralya, Meksika, Almanya, Polonya, 

Rusya ve Peru’da bulunmaktadır. 

 

Çinko, yer kabuğunun yaklaşık % 1,3.10
–2

 sini oluşturur. En çok kullanılan minerali 

çinko blend (sfalerit) [ZnS] dir. Daha az bulunan diğer mineralleri ise zinkit [ZnO], 

simitsonit [ZnCO3], villemit [Zn2SiO4.H2O ] ve franklinit  [ (Zn, Mn)O.Fe2O3 ] tir. 
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a) Zinkit                                      b) Franklinit 

      

c) Villemit                           d) Çinko blend (sfalerit)  

Resim 1.2: Çinko cevherleri 

1.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

Çinko elde edebilmek için en çok çinko blend veya simitsonit mineralleri kullanılır. 

Bunun için çinko blend kavrularak oksidine çevrilir. 

2 22 ZnS   3O    2 ZnO   2SO    

Eğer simitsonit minerali kullanılmışsa mineral doğrudan ısıtılır. 

3 2ZnCO    ZnO  CO   

Bu oksitler karbonla 1200 °C’de indirgenerek çinko elde edilir. 

0
1200 CZnO C Zn CO    

0
1200 C

2ZnO CO Zn CO    

0
1200 C

2ZnO CO Zn CO    

Tepkime sıcaklığında elde edilen çinko, gaz hâlindedir. Gaz hâlindeki çinko buharları 

hızla soğutulursa toz hâlinde çinko elde edilir. Bu şekilde elde edilen çinkonun içinde demir, 

kadmiyum, kurşun ve arsenik gibi birçok safsızlıklar bulunur. Saf çinko elde etmek için ya 

ayrımsal damıtma (fraksiyonlu destilasyon) veya elektrolitik yöntem kullanılır.  

 



 

 6 

 

Resim 1.3: Çinko tozu 

Ayrımsal damıtmada saf olmayan çinko, çinkonun kaynama noktası olan 906 °C’ye 

kadar ısıtılır ve bu sıcaklıktaki buharlar soğutulursa saf çinko elde edilir. Elektrolitik 

yöntemde ise anot olarak saf olmayan çinko, katot olarak alüminyum levha, elektrolit olarak 

ise asit katılmış çinko sülfat çözeltisi kullanılır. Saf çinko katotta toplanır. 

 

Çinko elde etmede kullanılan bir diğer yöntemde ise çinko blend kavrularak çinko 

sülfata dönüştürülür 

2 4ZnS   2 O    ZnSOısı   

Sönmüş kireç eklenerek safsızlık olarak bulunan demir ve alüminyum gibi diğer 

metaller çöktürülür. Süzüntüye asit katılarak elektroliz edilir. Katotta çinko toplanır. 

 

1.3. Çinkonun Özellikleri 
 

Çinko mavi ve beyaz görünümde, sert ve kırılgan bir metaldir. Yüzeyi kolaylıkla 

matlaşarak metal parlaklığını kaybeder. Çinko 100 °C’ye kadar ısıtılırsa yumuşar ve kolay 

işlenebilir. Soğutulduğunda bu özelliği değişmez. Isıtma 200 °C’nin üstüne çıktığında ise 

tekrar kırılganlık kazanır. 

 

Resim 1.4: Çinkodan yapılmış malzeme 

Çinko kuru havada oda sıcaklığında etkilenmez fakat nemli havada üzeri bazik bir 

karbonat tabakasıyla örtülür. Ancak bu koruyucu bir tabaka olup daha fazla oksitlenmesini 

önler. Havada ısıtıldığında yeşil – mavi bir alevle yanar ve lifler hâlindeki çinko oksidi verir. 

Bu okside eskiden filozof yünü denirdi. 
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Çinko oldukça aktif bir metal olduğundan su buharına etki ederek hidrojen gazı açığa 

çıkarır. 

2 2Zn     H O   ZnO   H    

Çinko, klor ve kükürtle doğrudan birleşir, azotla birleşmez. Ancak kızıl derecede 

ısıtılmış çinko metali üzerinden amonyak gazı geçirilirse çinko nitrür bileşiğini verir. 

3 3 2 23 Zn    2 NH     Zn N    3 H    

Çok saf çinko, seyreltik asitlerden hidrojen açığa çıkarmaz. Ancak ortamda çok az 

safsızlık varsa hidrojen çıkışı olur. Bunun nedeni, bu tepkimenin oluşmaması değil; oluşan 

hidrojen moleküllerinin çinko metalinin yüzeyinden çıkmasındaki güçlüktür. Çünkü oldukça 

aktif bir metal olan çinkonun yüzeyi Zn
+2

 iyonlarıyla örtüldüğünden H
+
 iyonlarına karşı itici 

etki yapar. Ancak, sistemde bir safsızlık varsa oluşan H2 molekülleri safsızlığın yüzeyinden 

kolayca çıkacağından tepkime hızla olur. 

2 2Zn      2HCl    ZnCl     H      

2 4 4 2Zn     H SO     ZnSO     H    

Yükseltgen asitler, sıcak ve derişik olarak çinkoya etki ettiğinde tuzunu ve asidin 

indirgeme ürününü verir. Yükseltgen asitlerden sülfürik asit seyreltik olduğunda hidrojen 

gazı açığa çıkardığı hâlde nitrik asit hiç bir şartta hidrojen gazı çıkarmaz. Nitrik asit, şartlara 

göre değişik ürünler oluşturur. Seyreltik nitrik asitle amonyak, daha derişikte ise azot 

oksitleri oluşur. 

 3 3 3 22
4 Zn   9 HNO    4 Zn NO     NH    3 H O      

 3 3 22
3 Zn    8 HNO  3 Zn NO  2 NO   4 H O     

Çinko, amfoter özelikte bir metaldir. Kuvvetli bazlarda çözünerek hidrojen gazı açığa 

çıkarır ve çinkat iyonunu oluşturur. 

 2 2 24
Zn   2 NaOH   2 H O   Na Zn OH    H     

Oda sıcaklığında çinko, alkil halojenürleri ile birleşerek çinko alkali bileşiğini verir. 

 2 5 2 5 22
2 Zn   2 C H I     Zn C H    ZnI    

1.4. Çinkonun Kullanıldığı Yerler 
 

Çinko, dünyada yıllık kullanım miktarı açısından demir, alüminyum, ve bakırdan 

sonra gelir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1r
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Resim 1.5: Çinko kaplamalı malzeme 

 Kaplamacılıkta (galvanizleme) çinko, büyük ölçüde galvanize demir yapmakta 

kullanılır. Bu metodun esası, demir metalinin üzerini çinko ile kaplayarak 

paslanmasına engel olmaktır. 

 

Resim 1.6: Galvanizlenmiş demir köşebentler 

 Kuru pil yapımında galvanik pillerde negatif kutup olarak,  

 Yapı endüstrisinde oluk yapılmasında dam ve çatıların örtülmesinde, 

 

Resim 1 7: Çinkonun kullanım yeri 

 Korozyondan korunma amacıyla, çelik gibi diğer metallerin galvanize 

edilmesinde,  

 Genellikle otomotiv endüstrisinde döküm kalıplarında,  

 Pil gövdelerinin yapımında, 

 Çinko oksit, sulu boyalarda beyaz pigment olarak ve lastik  sanayin de aktivatör 

olarak,  

 Bazı merhemlerin bileşiminde, 

 Yaşa bağlı göz hastalıklarının tedavisinde,  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87elik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galvanize
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otomotiv
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_oksit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulu_boya&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lastik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merhem&action=edit&redlink=1
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 Çinko klorür, deodorantlarda ve ahşap koruyucu olarak, 

 Çinko sülfür, karanlıkta parlayan pigment olarak saatlerin akrep ve 

yelkovanlarında,  

 Çinko metil, [Zn(CH3)2] pek çok organik maddenin sentezinde, 

 

1.5. Çinko Bileşikleri 
 

Bileşiklerinin çoğu iyonik yapıdadır, ancak organik bileşiklerinde kovalent özellik 

görülür. Çinko iyonları çoğunlukla basit iyonlar hâlinde olmayıp kompleks iyonlar hâlinde 

bulunur. Örneğin su ile [Zn(H2O)4]
+2

, amonyak ile [Zn(NH3)4]
+2

, siyanür ile  [Zn(CN)4]
-2

 

kompleks iyonunu verir. Çinkonun en önemli bileşikleri; oksijenli bileşikleri, halojenürleri 

ve sülfürleridir. 

 

1.5.1. Oksijenli bileşikleri 
 

 Zn3(BO3) 2 Çinko borat 

 

Ülkemizde ticari boyutta üretim olmayan çinko borat; alev geciktirici, duman bastırıcı, 

korozyon geciktirici olarak polimerlerde ve kaplamalarda kullanılır. Ayrıca yanmaya 

dayanıklılığı artırmak için kablolarda, boyalar, kumaşlar, elektrik, elektronik parçalar, halı 

kaplamalar, otomobil, uçak iç aksamları, tekstil endüstrisinde kullanılır. 

  

Resim 1.8: Çinko borat 

 Zn3(PO4) 2 çinko fosfat 

 

Çinko fosfat Zn3(PO4)2 şeklinde formüle edilen bir bileşiktir. Bu bileşik, etken madde 

olarak elektrostatik toz boya öncesi metal plakaların yüzeyinin de boyaya tutunması için 

kristal yapı oluşturur. Bu yapı metal plakanın hem korozyona karsı direnç göstermesini hem 

de boyaya girmeden uzun sure saklanabilmesini sağlar. Bu kaplanan yüzey genelde koyu gri 

renklidir. 

 

Resim 1.9: Çinko fosfat 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_klor%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_s%C3%BClf%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://www.uludagsozluk.com/k/elektrostatik-toz-boya/
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  ZnCO3  çinko karbonat 

 

Önemli çinko minerali olan simitsonit, kalamin, hidrozinkit, kalsit, dolomit gibi 

minerallerle birlikte bulunmaktadır. Renksiz, beyaz sarımsı kahverengi, yeşilimsi, mavimsi 

renklerde bulunmakta olup, sertliği 5, özgül ağırlığı ise 4,3’tür. Dilinimli, gevrek cam cilalı 

ve yarı saydam görünüştedir. Bileşiminde % 52 Zn ile önemli miktarda Fe ve Mn 

bulunmaktadır. Üfleçle ergimez, sıcak asitte çözünür, kömür üzerinde ısıtıldığında beyaz bir 

iz bırakmaktadır. Simitsonit, sfaleritin bozuşmasında ileri gelen çinko sülfat eriyiğinin, 

kalker veya dolomiti ornatması yolu ile oluşmaktadır. 

                                         

Resim 1.10: Çinko karbonat                                   Resim 1.11: Simitsonit (çinko karbonat) 

 ZnO çinko oksit 
 

Doğada zinkit minerali hâlinde bulunur. Simitsonit ve blend minerallerinden de elde 

edilebilir. Laboratuvarlarda çinko metalinin yakılmasıyla veya çinko hidroksitin ısıtılmasıyla 

elde edilir. 

 

Resim 1.12: Çinko oksit 

Çinko oksit sıcakken sarı, soğuduğunda beyaz renkte bir maddedir. Amfoterik özellik 

gösterir. Asitlerde çözündüğünde tuzlarını, bazlarda çözündüğünde ise çinkatları verir. 

2 2ZnO     2 HCl   ZnCl     H O    

   2 2 2 2 24
ZnO    2 NaOH   H O   Na Zn OH veya Na ZnO    2H O     

En önemli çinkatlardan biri rinman yeşili denilen kobalt çinkat CoZnO2 dir. 

 

Çinko oksit, kömürle ısıtılırsa kolaylıkla çinko metaline indirgenir. Çinko oksit, krom 

oksitle karıştırılarak su gazı ve hidrojenden metil alkol elde edilmesinde katalizör olarak etki 

eder. 
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2 3 ;

2 2 3

Su gazı

CO   H    H    CH OH  
Cr O ZnO

 

Çinko oksit suda çözünmediği hâlde asitlerde çözünerek çinko tuzu çözeltilerini verir. 

Bu tuz çözeltilerine bir baz eklenirse beyaz ve peltemsi çinko hidroksit çöker. 

2 4 4 2ZnO    H SO    ZnSO    H O    

 4 2 42
ZnSO     2 NaOH    Zn OH    Na SO    

Çinko oksit, çinko beyazı veya Çin beyazı olarak bilinir ve beyaz boya olarak 

kullanılır. Ayrıca birçok plastik ve kauçuklarda dolgu maddesi olarak merhemlerin ve 

boyaların yapımında da çinko oksit kullanılır. 

 

 Zn(OH)2 çinko hidroksit  
 

Çinko hidroksit amfoterik özelliktedir. Asitlerde çinko tuzlarını, bazlarda ise çinkatları 

verir. 

  2 22
Zn OH     2 HCl   ZnCl     2 H O    

  2 2 22
Zn OH     2 NaOH   Na ZnO    2 H O    

Çinko hidroksit, amonyak çözeltisinde tetramin çinko hidroksit kompleksini vererek 

çözünür. 

     3 32 4 2
Zn OH     4NH   Zn NH OH     

 Zn(CH3COO)2 çinko asetat  
 

Yapısında % 29,8 çinko içeren, asetik asidin çinko tuzudur. Yoğunluğu 1,735 g/ml, 

e.n. 200 °C olan, 100 °C’de iki mol suyunu kaybeden, suda ve alkolde çözünen, ilaçlarda, 

ahşap korumada, tekstil boyamada, çinko kromat sentezinde, laboratuvarlarda, seramik 

sırlamada, tohum katkı maddesinde kullanılan, beyaz, monoklinik, kristalimsi tabakalar 

hâlinde olan katı bir maddedir. 

 

1.5.2. Halojenürleri 
 

 ZnBr2  çinko bromür 

  ZnCl2 çinko klörür 

  ZnF2  çinko florür 

  ZnI2  çinko iyodür 

 

Çinko, bütün halojenlerle birleşerek halojenür bileşiklerini verir. Bunların tamamı oda 

sıcaklığında katı, beyaz renkte maddelerdir. Susuz halojenürler, elementlerin doğrudan 

birleşmesiyle elde edilebilir ancak en çok kullanılan şekil sulu şekildir ve halojen asitlerinin 

çinko metalleri, çinko oksit, çinko hidroksit veya çinko karbonat üzerine etkisiyle elde edilir. 
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Resim 1.13: Çeşitli çinko tuzları 

2 2Zn      2 HCl     ZnCl     H    

2 2ZnO     2 HI   ZnI     H O     

  2 22
Zn OH     2 HBr    ZnBr     2 H O     

3 2 2 2ZnCO    2 HF   ZnF    CO    H O     

Çinko florür dışında diğer halojenürler suda çok çözünür. Çinko halojenür 

bileşiklerinde elementler arasındaki bağ, çinko florürde daha çok kovalent, diğerlerinde ise 

iyonik özelliktedir. 

 

Çinko bromür suda, alkolde ve eterde çözünen, fotoğraf emülsiyonunda, rayon 

imalatında kullanılan, nem çekici beyaz kristalimsi toz maddedir. 

 

Çinko halojenürleri içinde en önemlisi çinko klorürdür. Susuz çinko klorür, özellikle 

bazı organik tepkimelerde nem çekici olarak kullanılır. Susuz çinko klorür elementlerinden 

veya sulu çinko klorürden kuru hidrojen klorür gazı geçirilerek elde edilir. 

 

Çinko klorür çözeltisi, diğer halojenür bileşiklerinin çözeltileri gibi asidiktir. Bunun 

nedeni, çinko (II) iyonlarının suda hidroliz olmasıdır.  

 
2

2

2 2 4
Zn    4H O     Zn H O


      

     
2

2 24 3
Zn H O      Zn H O OH  H


        

Bu asidik özelliği nedeniyle çinko klorür çözeltisi, amonyum klorürle birlikte 

lehimcilikte, metal yüzeyindeki oksitlerin çözünmesinde kullanılır. Derişik çinko klorür 

çözeltileri selülozu çözer ve bundan bir tür tahta yapılır. Derişik çinko klorürde çözünmüş 

çinko oksit sert bir kütle oluşturur. Bu da dişçilikte dolgu maddesi olarak kullanılır. 

 

1.5.3. Alaşımları 
 

Çinkonun en önemli alaşımları aşağıda verilmiştir: 

 

 Pirinç alaşımı: % 10 -  40 Zn ve  % 60 -  90 Cu karışımıdır. 
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 Tunç alaşımı: % 1– 25 Zn, % 1–18 Sn ve  % 70 - 95 Cu karışımıdır. 

 
 Alman gümüşü: % 20 Zn, % 20 – 25 Ni ve  % 50 – 60 Cu karışımıdır. 

 

 Devarda: % 5 Zn, % 45 Al ve % 50 Cu karışımıdır. 

 

Resim 1.14: Pirinç alaşımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Çinko ve bileşiklerinin özelliklerini inceleme 

Kullanılan araç  gereçler: Bek, spatula, deney tüpü, NaOH, HCl, Zn tozu 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Çinkonun bek alevinde oksitlenmesi için: 

 Beki parlak alevle yakınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 

 Spatülün uç kısmı ile çinko tozu alınız. 

 

 Çinko tozunu yeterince alınız. 

 Kullandığınız araç gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Alevin üzerine serpiniz. 

 

 

 Alevdeki renk değişimini 

gözlemleyiniz.  

 Not alınız. 

Çinkonun amfoter özelliğini incelemek için 

 İki ayrı deney tüpüne spatülün ucu ile çinko 

tozu koyunuz. 

 Tüplerin ve spatulanın temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Birinin üzerine NaOH çözeltisi ekleyiniz. 

 

 Çinkonun sodyum hidroksit ile olan 

tepkimesini yazınız. 

 Diğerinin üzerine HCl çözeltisi ekleyiniz. 

 

 Çinkonun hidroklorik asit ile olan 

tepkimesini yazınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Malzemelerin temiz olduğundan 

emin olunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 Deney sırasında almış olduğunuz 

notlardan faydalanarak deneyi rapor 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Beki parlak alevle yaktınız mı?   

3. Spatülün uç kısmı ile çinko tozu aldınız mı?   

4. Alevin üzerine serptiniz mi?   

5. İki ayrı deney tüpüne spatülün ucu ile çinko tozu koydunuz mu?   

6. Birinin üzerine NaOH çözeltisi eklediniz mi?   

7. Diğerinin üzerine HCl çözeltisi eklediniz mi?   

8. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

9. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Çinkonun en çok kullanılan cevheri …………… tir. 

 

2. Metallerin çinko ile kaplanmasına  ………………  denir. 

 

3. Çinko bileşiklerinde ………  değerliklidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(    ) Çinko alkali bazlarla tepkime vermez. 

 

5.(    ) Çinko 2B grubu elementidir. 

 

6.(    ) Çinko elementi amfoter özelliğe sahiptir. 

 

7.(    ) Demir çinkodan daha aktif bir metaldir. 

 

8.(    ) Çinko levhalar açık havadan etkilenmez, çünkü ince bir oksit tabakası ile 

korunurlar. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9.   2 22
Zn OH  2 NaOH     Na ZnO            tepkimesinde boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Na2Zn 

B) Na2ZnO 

C) H2O 

D) Na2ZnO2 

 

10. 2 2Zn 2 HCl     ZnCl     H        denklemine göre 13 gram çinkodan NŞA’da kaç 

litre hidrojen gazı elde edilir?  ( Zn:65 g /mol, H:1 gr/mol) 

A) 2,24 

B) 44,8 

C) 1,12 

D) 4,48 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. 13 g çinkoyu ZnCl2 ye çeviren HCl gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? 

HCI yerine kaç g % 7,3’lük HCl kullanabilir? Reaksiyonda çıkan gazın normal 

koşullarda hacmi kaç litre olur? 

A) 4,48 litre 

B) 2,24 litre 

C) 5,6 litre 

D) 44,8 litre 

 

12. 2 ton % 98 saflıkta çinkonun yakılmasıyla kaç kg çinko oksit elde edilir? 

A) 2444 kg  

B) 24,43 kg  

C) 0,244 kg  

D) 2443 kg 

 

13. 6,5 g çinkoyu eritmek için 1M NaOH çözeltisinden kaç cm
3
 alınmalıdır? 

A)  20 cm
3 

B) 200 cm3
  

C) 0,2 cm
3  

D) 2 cm
3
 

 

14.  3 3 2 22
Zn  HNO Zn NO    N    H O     denklemine göre 12,6 g HNO3 ten 

normal koşullarda kaç litre N2 gazı elde edilir? 

A) 3,73 l 

B) 373 l 

C) 0,373 l   

D) 0,37 l 

 

15. Bir Çinko parçasının 20 g derişik H2SO4 ile tepkimeye girdiğinde NK’da 4,48 litre 

SO2 gazı açığa çıkmıştır. Çinko parçasının % kaçı çinkodur? 

A) % 35 

B) % 65  

C) % 56 

D)  % 27  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında krom ve bileşiklerini kuralına uygun olarak 

inceleyebilirsiniz. 

 

 

 
 

 Temizlik malzemesi, gıda, boya  gibi maddelerin üretimlerinde neden krom 

kazan  tercih edilir? Araştırınız 

 Ülkemizde krom madeni yatakları nerelerde vardır? Araştırınız. 

 

2. KROM 
 

H 
 He 

Li Be  

                         

                             8B 

3B   4B    5B     6B     7B                                 1B  2B 

B C N O F Ne 

Na Mg 
Al Si P S Cl Ar 

K Ca 
Sc Ti V 24Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr 
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba 
La Hf Ta W Re Os 

Ir 
Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra 
Ac  

Ce 

 
Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Th 

 
Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

Tablo 2.1: Periyodik tabloda kromun yeri 

 

Geçiş elementlerinden, krom (Cr),  düşey sütunda 6B grubu elementidir. 

 

Kromun elektron dizilişi genel kurala uymaz. Bu elementin s yörüngelerinde ikişer 

elektron bulunması gerekirken birer elektron vardır. Bunun nedeni, en dış yörüngedeki bir 

elektronun içteki yörüngeci yarı dolmuş hâle getirerek daha kararlı bir yapı kazandırmasıdır.  

 

Elementin birinci iyonlaşma enerjileri diğer geçiş elementlerinkinden çok farklı 

değildir. Ancak, aktiflikleri diğerlerine oranla daha azdır. Standart indirgenme potansiyeli 

değerlerine bakılırsa kromun kuvvetli, olduğu söylenebilir ancak yüzeylerinde kolayca bir 

oksit tabakası oluştuğundan aktiflikleri beklendiğinden çok daha azdır.  Bu grup 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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elementlerinden krom, yalnız + 6 değerlikte iken kuvvetli bir yükseltgendir. Bu özellik, 

çözeltinin asitlik derecesine doğrudan bağlıdır. Çözeltinin pH değeri yükseldikçe indirgenme 

potansiyelinin değeri de azalır. 

 

Örneğin; 

–2 3

2 7 2Cr O   1  4 H    6 e     2 Cr    7 H O       

tepkimesinde pH= 0 iken E°=1,33 volt,  pH=7 iken E°=0,43 volttur. 

 

Kromun + 3 değerlikli iyonları, dördüncü periyottaki diğer geçiş elementleri arasında 

önemli bir yer tutar. Kromdan önce gelen Ti
+3

 ve V
+3

 iyonları indirgen, kromdan sonra gelen 

Mn
+3

, Fe
+3

 ve Co
+3

 iyonları ise yükseltgendir. Bu özellik, iyonların dış yörüngelerindeki 

elektron dizilişi ile ilgilidir. Soy gaz elektron dizilişine ulaşmak için kromdan önceki iyonlar 

elektron vermeye, kromdan sonraki iyonlar ise elektron almaya daha isteklidir. Kromun + 2 

değerlikli iyonları sulu çözeltilerde bilinen en kuvvetli indirgendir. 

 

 Krom, + 6, + 3 ve + 2 değerlik aldığı hâlde molibden ve tungsten çözeltilerinde 

çoğunlukla + 6 değerliklidir ve yükseltgen özellik gösterir.  

 

Resim 2.1: Saf krom 

2.1. Doğada Bulunuşu 
 

Krom metalinin iki önemli filizi vardır: 

 

Kromit : FeO. Cr2O3 

Krokit : PbCrO4 

 

Kromlu demir taşı adı ile bilinen kromit, krom üretiminde daha çok kullanılır. 

Türkiye, Rodezya, Küba, Güney Afrika, Filipinler, Rusya ve Hindistan zengin krom 

yataklarına sahiptir. Antalya’da Etibank tarafından işletilen ve ferrokrom üreten bir fabrika 

vardır. 

Krom Türkiye'de de İzmir, Elazığ, Muğla, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, 

Antakya illerinde ve İslâhiye ilçesinde çıkarılır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elaz%C4%B1%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antakya
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Tablo 2.2: Türkiye kromit potansiyeli (2009) 

Tabiatta bulunuşu: Krom, yer kabuğundaki volkanik kayaların yaklaşık % 0,037’sini 

teşkil eder. Aktif bir metal olduğundan tabiatta serbest hâlde bulunmaz. Kromun en önemli 

ticarî kaynağı 2 değerli demir ve 3 değerli krom ihtiva eden demir kromit mineralidir. 

Cevherin kimyasal formülü FeCr2O4 veya Fe(CrO2)2 olup her iki hâlde de % 68 Cr2O3 ve  

% 32 FeO vardır. Kromun en önemli cevheri olan kromitin dünyadaki toplam miktarının % 

90’ı Türkiye, Güney Afrika, Rodezya, Filipinler, Rusya ve Arnavutluk topraklarında 

bulunmaktadır. 
 

        

 Resim 2.2: Çeşitli kromitler 

  

Resim 2.3: Krokit 
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2.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

  Krom metali birçok yollarda kromitten üretilir.  

 

İlk defa kromit soda külü ile kavrularak sodyum dikromata (Na2Cr2O7) dönüştürülür. 

Sonra da kok ile ısıtılıp indirgenerek yeşil dikromat trioksid (Cr2O3) elde edilir. Krom 

trioksidden de termik metodlarla saf krom elde edilir. 

2 2 7 2 3 2 3Na Cr O 2C Cr O Na CO CO     

 

Resim 2.4: Krom minerali 

 Goldschmit veya alüminotermik işlemle krom oksid alüminyum ile iyice 

karıştırılır ve karışım ısıtılır. Dikrom trioksiddeki kromun alüminyum tarafından 

indirgenmesi sırasında ortaya çıkan büyük miktardaki ısı kromu eritir ve metal 

% 97-99 saflıkta elde edilir.  

2 3 2 3Cr O 2 Al 2 Cr Al O    

 Saf krom metali, krom (III) oksitin alüminyumla indirgenmesiyle bunun 

için kromit minerali önce sodyum karbonat veya potasyum karbonatla yüksek 

sıcaklıkta havada kavrulur. 

2 3 2 3 2 2 4 2 3 24(FeO.Cr O ) 8Na CO 7O 8Na CrO 2Fe O 8CO      

Elde edilen sodyum kromat suda kolayca çözündüğü hâlde demir (III) oksit çözünmez. 

Bu özellikten yararlanarak sodyum kromat kolaylıkla Fe2O3 ten süzülerek ayrılır. Daha sonra 

çözeltiye derişik sülfürik asit eklenmesiyle kromat, sodyum bikromata dönüştürülür. 

2 4 2 4 2 2 7 2 4 22Na CrO    H SO     Na Cr O    Na SO  H O      

Çözelti soğutulursa sodyum sülfat kristallenir. Geride kalan çözeltinin 

buharlaştırılarak deriştirilmesiyle sodyum bikromat kristalleri ayrılır. Sodyum bikromatın 

önce karbonla krom (III) oksite indirgenmesi, daha sonra alüminyumla bu oksitin 

indirgenmesiyle saf krom elde edilir. 

2 2 7 2 3 2 3Na Cr O        2C     Cr O        Na CO       CO     

2 3 2 3Cr O        2A1        Al O         2Cr    

Bundan başka elektrolitik yoldan da, krom (IV) oksidin derişik sülfat asidi 

çözeltisinde yapılan elektrolizinde, katot üzerine toplanır. 
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 Kromit minerali karbonla elektrik fırınlarında indirgenmesiyle 

 

 "Ferro- krom" adı verilen ve % 60 dolayında krom içeren bir alaşım elde edilir ki bu 

alaşım çelik üretiminde kullanılabilir. 

2 3FeO.Cr O        4C    2Cr       Fe       4CO     

Endüstride krom en çok demir ile birlikte ferrokrom türü alaşımlar olarak kullanıldığı 

için kromit minerallerinin elektrik fırınlarında kömür ile indirgenmesi sonucu az oranda 

krom karbür (Cr2C3) ile beraber % 65-70 kromlu demir (ferrokrom) ele geçer. 

 

2.3. Özellikleri 
 

2.3.1. Fiziksel Özellikleri 
 

Krom parlak, gri renkli, sert bir metaldir. Madenî ve oldukça fazla miktarda parlaklık 

veren bir elementtir. Kromit cevheri olarak bulunur. Krom bileşikleri zehirlidir.  

 

PrCrO4 yağlı boyalarda kırmızı renkli pigment olarak kullanılan çok değerli bir krom 

cevheridir. +2 ile +6 arasında değişen oksidasyon basamaklarına sahiptir ancak genelde 

+2,+3 ve +6 şekilleriyle karşılaşılır. 

 

Resim 2.5: Krom tank 

2.3.2. Kimyasal Özellikleri 
 

 Toz hâlinde iken çok aktif olan kromun bu aktifliği kütle hâlinde iken görülmez, 

üzerini kaplayan ince bir oksit (Cr2O3) tabakası metali korur. Normal koşullarda 

koruyucu oksit tabakası nedeniyle havadan, sıcak ve soğuk sudan ve deniz 

suyundan etkilenmez. Ancak yüksek sıcaklıkta su buharını ayrıştırır. 

2 2 3 22Cr     3H O    Cr O      3H      

 Uygun koşullarda hava ve suya karşı dayanıklıdır ve bu nedenle kromla 

kaplanmış eşya çok kullanılır.  
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 Krom ince toz hâlinde havada yanarak krom (III) oksit oluşturur. Kromun diğer 

oksitleri krom (VI) oksit, CrO3
,  
ve

 
kromperoksit, CrO5 tir. 

 Kromun +2 değerlikli iyonları sulu çözeltilerde bilinen en kuvvetli 

indirgenlerden biridir. 

 Yükseltgen olmayan asitler, HC1 ve H2SO4, kroma soğukta yavaş sıcakta ise 

sıcaklığa ve asitin derişimine bağlı olarak hemen etki eder ve hidrojen çıkışıyla 

açık mavi renkteki krom (II) iyonunu verir. 

2    2Cr     2 HC1       CrCl     H    

Ancak bu iyon hava oksijeni ile hemen, yeşil renkteki krom (III) iyonuna dönüşür. 

2  3

2 24Cr      O         4Cr       2 H O       

 Sıcak ve derişik sülfürik asit kroma kükürt dioksit çıkışıyla etki eder ve krom 

(III) sülfat verir. 

 2 4 2 4 2 23
2Cr  6H SO   Cr SO  3 SO  6H O     

 Nitrik asit (seyrettik veya derişik) soğukta, metal yüzeyinde oluşan koruyucu 

tabaka nedeniyle, etki etmez. Bu şekilde pasif hâle getirilmiş krom, sülfürik asit 

veya hidroklorik asitten etkilenmez. 

 

  Pasif olmayan krom, bakır, kalay ve nikel elementlerini çözeltilerinden açığa 

çıkarabilir. Oldukça aktiftir. 

3 Cu+
2
    +   2Cr       3 Cu    +    2 Cr+

3
 

 Krom, ısıtıldığında klor, oksijen, azot, kükürt ve karbonla birleşerek krom (III) 

klorür CrCl3, krom (III) oksit Cr2O3, krom (III) sülfat Cr2(SO4)3, krom III nitrür 

CrN, ve kromIII karbür CrC verir. Bu tepkimeler için gerekli sıcaklık klordan 

karbona doğru artar. 

 

 Sodyum hidroksit çözeltisi kroma etki ederek sodyum kromit ve hidrojen verir. 

 2 24
2 Cr     2NaOH     6 H O.2NaCr OH       3H    

veya  

2 2 22Cr     2NaOH      2 H O.2NaCrO        3H        

 Krom (III) tuzlarının sulu çözeltileri yeşil veya menekşe renklidirler. Böyle 

çeşitli renkler göstermelerinin nedeni Cr
+3

 katyonunun değişik sayıda su 

molekülü koordine etmesidir. Bu durumda suyla verdiği izomer kompleksler 

söz konusudur.  
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Resim 2.6: Krom (III) tuzu çözeltileri 

 Cr
3+

 tuzlarının oksalat ve tartaratlarla kompleks oluşturmasından ve bu 

komplekslerin de suda kolayca çözünmesinden dolayı bunların varlığında 

çöktürme reaksiyonları yapmak imkânsızdır.  

 

2.4. Kullanıldığı Yerler 
 

 Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere 

sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır.  

 En önemli kullanım alanı Ni ile beraber paslanmaz çeliklerdedir.  

 

Resim 2.7: Kromdan yapılmış kazan 

 Toz formdaki krom, deri tabaklamada uzun yıllardır kullanılmaktadır. Deriye 

uzun süre dayanma özelliği kazandırır. 

 Kromit minerali ısıya oldukça dayanıklıdır. Bu yüzden genellikle herhangi bir 

değişim göstermeden yüksek fırınların yapımında kullanılan tuğlalarda tercih 

edilir. 

 

Resim 2.8: Yüksek fırın tuğlası 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Metal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Z%C4%B1rh
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 Krom tüm aşınma çeşitlerine karşı oldukça dayanıklı olduğundan koruyucu 

kaplama olarak kullanılır.  

 Kromun büyük bir kısmı çelik üretiminde kullanılır. En önemli alaşım % 60-70 

krom, % 30 - 40 demir içerir. 

 En önemli minerali kromit (FeCr2O4)’tir. Krom (3) oksit (Cr2O3 ) yeşil, kurşun 

kromat (PbCrO4 ) ise sarı pigment olarak, öteki krom bileşikleri de sepileme 

işleminde ve boyarmadde olarak kullanılır. 

 Kuvvetli bir yükseltgen olan kromik asit (H2CrO4 ) de fotoğrafçılıkta ve kromaj 

banyosunda kullanılır. 

 

2.5. Krom Bileşikleri 
 

Krom, bileşiklerinde en çok +6, +3 ve +2 değerliklerde olur. Bileşiklerinin hepsi 

renklidir, krom ismi de Yunancadaki kroma (renk) sözcüğünden gelmektedir. 

 

2.5.1. Oksijenli Bileşikleri 
 

Kromun oksijenli bileşikleri içinde oksitleri önemlidir. En önemli oksitleri krom (III) 

oksit Cr2O3, krom (VI) oksit CrO3, kromat CrO4
-2

 ve bikromat Cr2O7
-2’ 

lardır. 
 

2.5.1.1. Krom (III) Oksit Cr2O3 

 

 

Resim 2.9: Krom (III) oksit çözeltisi 

Krom (III) hidroksit veya amonyum bikromatın ısıtılmasıyla elde edilir. 

  2 3 23
2Cr OH  Cr O  3H O   

 4 2 7 2 3 2 22
NH Cr O   Cr O  N  4H O     

Endüstride, çoğunlukla sodyum bikromatın karbon veya kükürtle indirgenmesiyle elde 

edilir. 

2 2 7 2 3 3Na Cr O 2C     Cr O  Na.CO  CO         

2 2 7 2 3 2 4Na Cr O  S  Cr O  Na SO    
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Yeşil renkte bir tozdur. Alüminyumla indirgenir. Krom (III) oksit elde edilirken uzun 

süre ısıtılırsa asit ve bazlara karşı dayanıklılık kazanır. Normal olarak amfoter özellik 

gösterir. Asitlerle tuzlarını, bazlarla ise kromitleri verir. 

2 3 3 2Cr O  6HC1  2CrCl  3H O     

2 3 2 2Cr O  2NaOH 2NaCrO  H O

                               sodyum kromit

  
 

2.5.1.2. Krom (VI) Oksit (Krom Trioksit) CrO3 

 

Potasyum veya sodyum bikromat üzerine derişik sülfürik asit eklenmesiyle CrO3 

kırmızı renkte elde edilir. 

2 2 7 2 4 3 4 2Na Cr O  2H SO   2CrO  2NaHSO  H O     

Su ile çeşitli oranlarda birleşerek değişik asitleri verir. 

3 2 2 4CrO  H O H CrO   

3 2 2 2 72CrO  H O  H Cr O     

3 2 2 3 103CrO  H O H Cr O   

Ergime noktasının (197 °C) üstündeki sıcaklıklarda oksijen vererek krom (III) oksite 

dönüşür. 

3 2 3 24CrO      2Cr O  3O      

2.5.1.3. Kromatlar ve Bikromatlar 
 

Kromun +6 değerlikte olduğu en önemli bileşikler kromat ve bikromatlardır. Alkali 

metaller, magnezyum ve kalsiyumun kromatları suda çözünür. Diğer bütün kromatlar suda 

çözünmez. Kromat iyonu sarı, suda çözünmeyen bazı kromatlar ise (Ag2CrO4 gibi) kırmızı 

renktedir. 

 

Kromatlar, krom (III) tuzlarının yükseltgenmesiyle elde edilir. Yükseltgenme, sodyum 

peroksit eritişiyle veya sodyum peroksitin krom (III) tuzu çözeltilerine eklenmesiyle 

yapılabilir. 

+3 2 2

2 4 22Cr      3 O      4 OH       2CrO  2H O         

  

Kromatlar, asidik ortamda portakal sarısı rengindeki bikromatlara dönüşür. 

2 2

4 2 7 22CrO    2H    Cr O  H O      

Kromat bileşiği, suda çözünmeyen bir metalin katyonu, bikromat çözelti eklenirse 

metalin kromatı çöker. 
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2 2

2 7 2 42Pb  Cr O  H O 2PbCrO  2H

                                                Sarı

     
 

Analitik kimyada daha çok kullanılan potasyum bikromat, sodyum bikromat 

çözeltisine potasyum klorür eklenmesiyle elde edilir. Daha az çözünen potasyum bikromat 

çöker. 

2 2 7 2 2 7Na Cr O  2KC1 K Cr O  2NaCl    

Bikromat iyonu demir (II) i demir (III) e, sülfitleri sülfatlara, iyodürü iyoda, arsenik 

(III) ü ise arsenik (V) e yükseltger. 

 

Potasyum bikromat çözeltisi içinden sülfürik asitli ortamda kükürt trioksit geçirilirse 

potasyum - krom şapı elde edilir. 

 2 2 7 2 4 2 2 4 2 4 23
K Cr O  H SO  3SO    K SO  Cr SO H O      

 

Resim 2.10: Potasyum bikromat çözeltisi 

2.5.2. Halojenürleri 
 

Kromun, +2’den +6’ya kadar bütün değerliklerde, halojenür bileşikleri vardır. Kromun 

halojenlerle yaptığı bileşikler kararsız bileşiklerdir. 

 

Florürlerinden krom (II) florür kızgın metal üzerinden hidrojen florür gazı 

geçirilmesiyle elde edilir. Renksiz bir katıdır, suda çözünmez. 

2     2Cr        2HF       CrF     H    

Krom (III) florür, krom (III) klorürün hidrojen florürle birlikte ısıtılmasıyla elde edilir. 

3 3       CrCl       3HF        CrF    3HC1    

Değişik sayıda kristal suyu içerebilir. Susuz iken yeşil renktedir, 1400 derecede ergir. 

Açık havada ısıtılırsa bozunur. Flor gazıyla birlikte 350 - 500 
0
C‘ye ısıtılırsa krom (IV) ve 

krom (V) florür verir. 

3 2 4 54CrF  3F 2CrF  2CrF    

Bunlardan krom (IV) florür kırmızı renktedir ve 30 °C de ergir. Krom (V) florür ise 

yeşil renktedir ve 100 °C’de süblimleşir.  
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Kromun klorür bileşiklerinden krom (II) klorür, krom metali üzerinden 600 – 700 °C 

de hidrojen klorür gazı geçirmekle veya krom (III) klorürün 500 – 600 °C’’de hidrojenle 

indirgenmesiyle elde edilir. 

0600 700 C

2 2Cr      2 HC1      CrCl      H    

0500 600 C

3 2     22 CrCl      H    2 CrCl      2 HC1    

Krom (II) klorür krom halojenürlerin en önemlisidir. Çözeltisi açık mavi renktedir.  

 

Krom (III) klorür; krom (III) oksitin karbon ve klor gazıyla birlikte ısıtılmasıyla elde 

edilir. 

2 3 2 3Cr O 3C  3C1 2CrCl  3CO     

1300 °C’de süblimleşir, suda az çözünür. 

 

Kromun brom ve iyotla yaptığı bileşikler önemli değildir, bu bileşiklerden CrBr2, 

CrBr3, CrI2 ve CrI3 klor bileşiklerinde olduğu gibi elde edilir, CrCl3 ve CrBr3 çok kararsız 

bileşiklerdir. 

 

2.5.2.1. Diğer Bileşikleri 
 

Kromun diğer bileşikleri içinde en önemlisi sülfatlardır. Krom (II) sülfat, krom (II) 

klorürün sülfürik asitle tepkimesiyle elde edilir. Çoğunlukla yedi mol kristal suyu içerir. 

Alkali metallerin sülfatlarıyla çift tuz yapar.  

 

 Krom (III) sülfat, metal üzerine sülfürik asit etkisiyle elde edilir. 

 2 4 2 4 23
2 Cr       3 H SO       Cr SO        3 H    

Kristal suyu bulunmadığında kırmızı renktedir, kristallendirilmesi zordur. Krom 

şapında olduğu gibi kompleks yapıdadır. Bu tuz amonyum veya alkali metallerin 

sülfatlarıyla 12 mol kristal suyu içerecek şekilde birleşerek krom şapını verir. En önemli 

krom şapı, potasyumla yaptığı  K2SO4.Cr2(SO4)3.12 H2O’dur. 

 

 Krom (III) fosfat CrPO4 krom (III) tuzları çözeltisine disodyum fosfat 

eklenmesiyle elde edilir. 

3      

2 4 4Cr  Na HPO        CrPO         2Na    H       

2.5.3. Alaşımları 
 

Alaşımın adı Bileşimi 

İnkonel % 14 Cr, % 6 Fe ve % 80 Ni 

Krom çeliği % 1 Cr , % 98 Fe ve  % 1 C 

Stellit  % 20 Cr, % 60 Co, %10 Mo ve  % 10 W 

Kromel % 10 Cr ve % 90 Ni 
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 Stellit 

 

% 50-65 kobalt , % 30 krom,  % 20 volframdan oluşur.  

Sert bir yapıya sahiptir.  Kesici ve delici aletler yapımında ayrıca kalıp yapımında 

kullanılır. 

 

 Vitallium 

 

% 65 kobalt, % 25 krom, % 5 molibdenden oluşur. 

Yıpranmalara ve gerilmelere karşı dayanıklı bir alaşımdır. Gaz türbini kanatları 

yapımında kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Krom ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Deney tüpü CrCl3, NaOH, spatül, sodyum peroksit, su 

banyosu, H2SO4, NaOH, Na2CrO4, eter, (NH4)2Cr2O7, Mg şeridi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Sodyum kromat ve dikromat elde etmek için: 

 Deney tüpüne krom III klorür çözeltisi 

alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Çökelek oluşup çözününceye kadar 

sodyum hidroksit ekleyiniz. 

 

 Tepkimenin hızlı bir şekilde oluşması 

için tüpü hafifçe çalkalayınız. 

 Çözelti üzerine spatül ucu ile sodyum 

peroksit ekleyiniz. 

 

 Hidrojen peroksit ilave ederken el 

temasından sakınınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sıcak su banyosunda ısıtınız. 

 

 Isıtmaya tepkime oluşuncaya kadar 

devam ederek gözlemleyiniz. 

 Oluşan sarı renkli çözeltiyi gözleyiniz. 

 

 Tepkime sonucunu not ediniz. 

 Çözelti üzerine 1-2 damla H2SO4 

damlatınız. 

 

 Asidi damla damla ilave ediniz. 

 Oluşan rengi gözlemleyiniz. 

 

 Tepkimenin denklemini yazınız. 
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 Çözelti üzerine 2-3 damla NaOH 

ekleyiniz. 

 

 Oluşan tepkimenin denklemini yazınız. 

 Önceki ve sonraki renkleri 

karşılaştırınız. 

 
 

 Her iki tepkime sonucu oluşan renkleri 

karşılaştırarak farkı gözlemleyerek not 

ediniz. 

Krom VI peroksit elde etmek için: 

 Deney tüpüne 1ml Na2CrO4 çözeltisi 

alınız. 

 

 Alınan çözeltinin rengini gözlemleyiniz. 

 1,2 damla 2M H2SO4 ile asitlendiriniz.  Asit ilave ederken dikkatli olunuz. 
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 Oluşan rengi not ediniz. 

 

 Çözeltinin ilk rengi ve tepkimeden 

sonraki rengini kıyaslayınız. 

 Üzerine 1 damla eter ekleyiniz. 

 

 Herhangi bir değişiklik oldu mu? 

Olduysa not ediniz. 

 Mavi renk oluşuncaya kadar % 3’lük 

H2O2 çözeltisi ilave ediniz. 

  

 Tepkimeyi gözlemleyerek değişikliği 

not ediniz. 
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Krom III oksit elde etmek için (yanardağ tepkimesi): 

 Kuru bir porselen kapsül içine 3 spatül 

katı amonyum di kromat [(NH4)2Cr2O7] 

alınız. 

 

 Alevin parlaklığına dikkat ediniz. 

 Yığının tepe noktasına bir parça Mg 

şeridi batırınız. 

 

 Magnezyum şeridinin ucunun açıkta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Mg şeridini yakınız. 

 

 Alevin rengine ve parlaklığına dikkat 

ediniz. 

 Yanma olayını izleyiniz. 

 

 Yanma olayının hızına ve parlaklığına 

dikkat ediniz. 

 Oluşan yeşil renkli katının suda çözünüp 

çözünmediğini kontrol ediniz. 

 Yanma olayı bittikten sonra oluşan kül 

ün rengine bakınız. 
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 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Cam malzemelerin temizlendiğinden 

emin olunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deney tüpüne krom III klorür çözeltisi aldınız mı?   

3. Çökelek oluşup çözününceye kadar sodyum hidroksit eklediniz 

mi? 
  

4. Çözelti üzerine spatül ucu ile sodyum peroksit ekleyiniz mıi   

5. Sıcak su banyosunda ısıtınız mı?   
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6. Oluşan sarı renkli çözeltiyi gözlediniz mi?   

7. Çözelti üzerine 1-2 damla H2SO4 damlatınız mı?   

8. Oluşan rengi gözlemlediniz mi?   

9. Çözelti üzerine 2-3 damla NaOH eklediniz mi?   

10. Önceki ve sonraki renkleri karşılaştırdınız mı?   

11. Deney tüpüne 1ml Na2CrO4 çözeltisi alınız mı?   

12. 1,2 damla 2M H2SO4 ile asitlendirdiniz mi?   

13. Oluşan rengi not ediniz mi?   

14. Üzerine 1 damla eter eklediniz. mi?   

15. Mavi renk oluşuncaya kadar % 3’lük H2O2 çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

16. Kuru bir porselen kapsül içine 3 spatül katı amonyum di kromat 

[(NH4)2Cr2O7] alınız mı? 
  

17. Yığının tepe noktasına bir parça Mg şeridi batırınız mı?   

18. Mg şeridini yakınız mı?   

19. Yanma olayını izleyiniz mi?   

20. Oluşan yeşil renkli katının suda çözünüp çözünmediğini kontrol 

ettiniz mi? 
  

21. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

22. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Krom doğada +3 yüklüdür, indirgenme reaksiyonuyla ……. değerlik alır. 

 

2. Krom (II) klorür, krom halojenürlerin en önemlisidir. Çözeltisi …….  ……….… 

renktedir. 

 

3. Kromun halojenlerle yaptığı bileşikler ……………… bileşiklerdir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4.(    ) Kromun -2 değerlikte olduğu en önemli bileşikler kromat ve bikromatlardır. 
 

5.(    ) Krom amfoter bir maddedir. 
 

6.(    ) Krom, bileşiklerinde en çok +6, +3 ve +2 değerliklerde olur. 
 

7.(    ) Krom tüm aşınma çeşitlerine karşı dayanıksız bir metaldir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

8. Aşağıdaki illerin hangisinde krom cevheri çıkarılmaz? 
A) İzmir  

B) Muğla 

C) Mersin 

D Erzurum 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kromun kullanım alanlarından değildir? 
A) İlaç yapımında 

B) Zırhlı araç yapımında 

C) Metalleri kaplamada 

D) Paslanmaz çelik yapımında 

 

10. Elektrik rezistansları hangi çeliklerden yapılır? 

A) Demir-krom 

B) Nikel-krom 

C) Bakır-krom 

D) Mangan-krom 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. 2 Na2CrO4  + H2SO4  → .................+  Na2SO4  + H2O   

Yukarıda denkleştirilmiş tepkime denkleminde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi yazılmalıdır? 

A) Na2CrO4  

B) Na2Cr2O7  

C) Na2CrO7  

D) NaCr2O7 

 

12. 1,04 gram krom üzerine yeterince seyreltik sülfürik asit etki ettiğinde NŞA’da kaç litre 

H2 gazı açığa çıkar?  (Cr : 52) 

A) 0,112 

B) 0,224 

C) 0,672 

D) 1,12 

 
13. 13. 5 kg kromel (% 10 Cr ve % 90 Ni ) alaşımı yapmak için kaç gram krom gerekir? 

A) 5 

B) 50 

C) 500 

D) 5000 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında mangan ve bileşiklerinin özelliklerini kuralına uygun 

olarak inceleyebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Günlük hayatta mangan elementi nerelerde karşılaşırız? Araştırınız. 

 Yurdumuzun hangi bölgelerinde mangan minerali vardır? Araştırınız. 

 

3. MANGAN 
 

H  He 

Li Be 
 

 

                   8B 

 3B    4B   5B   6B     7B                                   1B      2B 

B C N O F Ne 

Na Mg 
Al Si P S Cl Ar 

K Ca 
Sc Ti V Cr 25Mn  Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr 
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba 
La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra 
Ac  

Ce 

 
Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Th 

 
Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

Tablo 3.1: Periyodik tabloda manganezin yeri 

Geçiş metalleri olan mangan 7B grubu elementidir. Grup elementlerinden en önemlisi 

mangandır. Kolayca kararırlar. Erime noktaları ve yoğunlukları bulundukları periyottaki 

diğer elementlerin çoğundan daha fazladır. 

 

Mangan başka metallerle alaşımlar yapar, çeliğin sertleşmesinde önemli bir rol oynar. 

Grup elementlerinden hiçbiri ferromanyetik özellikte olmadığı hâlde alaşımları 

ferromanyetik özelliktedir. Bu, alaşımı oluşturan metal bağlarındaki elektron bantlarının 

demir, kobalt ve nikel gibi ferromanyetik elementlerdeki elektron yapısında olduğunu 

gösterir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Gruptaki genel eğilim, atom numarası arttıkça yüksek değerliğin (oksitlenme 

sayısının) kararlılığının artmasıdır. Ancak, renyumdaki – 1 değerlik bir ayrıcalıktır. Yüksek 

oksitlenme sayısında mangan iyi, renyum ise zayıf bir yükseltgendir. Düşük oksitlenme 

sayısında ise renyum iyi, mangan zayıf bir indirgendir. İncelenen az sayıdaki bileşiklerinde 

teknetyum, renyuma benzer. Bu grup elementleri +7 değerlikli iken grup VII A 

elementlerine (halojenlere) benzer. Örneğin, mangan (VII) oksit Mn2O7, klor (VII) oksit 

Cl2O7 gibi uçucu ve kararsız bir sıvıdır. Potasyum permanganat KMnO4 da potasyum 

perklorat KClO4 gibi yükseltgendir. 

 

3.1. Doğada Bulunuşu 

 

Resim 3.1: Mangan minerali 

Mangan, doğada az bulunan bir elementtir. Yer kabuğunun yaklaşık % 0,08’ini teşkil 

eder. Mangan, doğada oksitli bileşikleri hâlinde bulunur. 

 

En önemli minerali siyah renkteki pirolusit [MnO2 ]’tir. Daha az önemli mineralleri ise 

braunit [Mn2O3] (Çoğunlukla demir oksitle birlikte bulunur.), manganit [Mn2O3.H2O], 

hauzmanit [Mn3O4] ve rodokrosit (mangan spatı) [MnCO3] ve manganez blendi [MnS] dir. 

 

Mangan filizleri yeryüzüne yakın yerlerde bulunurlar. İçlerinde alümina, silis ve 

demiroksit gibi yabancı maddeler vardır.  
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               a                                             b1                                                   b2 

       

                                 c1                                         c2                                              d 

Resim 3.2: Mangan filizleri;  a) Braunit  b1-b2) Manganit c1-c2) Rodokrosit d) Piroluzit 

Türkiye’de Kastamonu, Kocaeli, Eskişehir, Fethiye, Afyon ve Kütahya’da mangan 

cevherleri vardır. Dünyada ise Rusya, Amerika, Hindistan, Brezilya, Afrika, Şili ve Fas’ta 

bulunur. 

 

3.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

Saf mangan, alümünotermi tepkimesiyle elde edilir. Bu amaçla pirolusit ısıtılarak önce 

Mn3O4 e çevrilir. Daha sonra alüminyumla indirgenerek saf mangan elde edilir. 

3 4 2 33Mn O  8Al 9Mn  4A1 O    

Mangan, 1244 °C dolayında damıtılarak daha da saf hâle getirilebilir. 

 

3.3. Özellikleri 
 

Mangan, gümüş parlaklığında bir metaldir. Yoğunluğu kromunkinden biraz daha fazla 

olduğu hâlde erime ve kaynama noktaları kromunkinden düşüktür. Bunun nedeni manganın 

yarı dolmuş d yörüngeleriyle ilgilidir. Bu onun kararlılığını artırır ve daha az metalik bağ 

yapmasını sağlar. 

 

Mangan, kroma oranla daha çok elektropozitiftir. Bu durum periyotta beklenenin 

tersidir, dördüncü periyottaki geçiş elementleri içinde en aktifidir. 

 

Mangan, normal koşullarda havada kararlıdır. Geçiş elementleri içinde suda hidrojen 

açığa çıkarabilen tek metaldir. Bunun nedeni aktifliğinin yüksek oluşu ve oluşan hidroksitin 
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koruyucu özellikte olmayışıdır. Hidroklorik asit ve seyreltik sülfürik asit hidrojen çıkışıyla 

etki eder ve Mn
+2

 iyonlarını verir. Soğuk ve çok seyreltik nitrik asit de hidrojen çıkışı ile etki 

eder. 

2 2Mn   2 HCl  MnCl    H    

Ancak derişik nitrik asit azot oksitleri çıkışıyla tepkime verir. Derişik ve sıcak sülfürik 

asit kükürt dioksit çıkışıyla etki eder. Alkali baz çözeltileri mangana hiç etki etmez veya çok 

az etki eder. 

 

3.3.1. Kimyasal Özellikleri 
 

Gruptaki genel eğilim, atom numarası arttıkça yüksek değerliğin (oksitlenme 

sayısının) kararlılığının artmasıdır. Ancak renyumdaki -1 değerlik bir ayrıcalık taşır. Yüksek 

oksitlenme sayısında mangan iyi, renyum ise zayıf bir yükseltgendir. Düşük oksitlenme 

sayısında ise renyum ise, mangan zayıf bir indirgendir. İncelenen az sayıdaki bileşiklerinde 

teknetyum, renyuma benzer. Bu grup elementleri +7 değerlikli iken grup VIIA elementlerine 

(halojenlere) benzer, örneğin mangan (VII) oksit Mn2O7, klor (VII) oksit Cl2O7 gibi uçucu ve 

kararsız bir sıvıdır Potasyum permanganat KMnO4 da potasyum perklorat KCIO4 gibi 

kuvvetli bir yükseltgendir. 

 

Grup içinde mangandan renyuma doğru yüksek değerliğin kararlılığının ve kovalent 

bağ yapma özelliğinin artması, bileşikler oluşturma eğilimini artırır. Renyum +3, +4 ve +5 

değerliklerde iken birçok kompleksler verirken mangan +2, +3 ve +4 değerliklerde daha az 

sayıda kompleks bileşikler oluşturur. Bu metallerin tek basit katyonu +2 değerlikteki mangan 

katyonudur. 

 

Mangan dördüncü periyottaki geçiş elementleri arasında en aktifidir. Mangan N.K.A.  

da havada kararlıdır. +2 ve +7 değerlikli bileşikleri önemlidir. HCl, H2SO4 ve seyreltik 

HNO3, H2 gazı çıkışı ile etki eder. 

2 2Mn     2HCl       MnCl      H    

 

Resim 3.3: Mangan (II) klorür çözeltisi 

Derişik HNO3, NO, ve NO2 gazı çıkışı ile etki eder. 

 

Derişik ve sıcak H2SO4, SO2 gazı çıkışı ile etki eder. 



 

 44 

 

Mangan tuzları; mangan metalinin uygun asitle veya asitli permanganat iyonu ile 

indirgenmesi sonucu hazırlanır. 

 

Mangan, komşusu olan kroma oranla daha çok elektropozitiftir. Bu durum periyotta 

beklenenin tersidir, dördüncü periyottaki geçiş elementleri içinde en aktifidir  

 

Mangan, normal koşullarda havada kararlıdır. Geçiş elementleri içinde sudan hidrojen 

açığa çıkarabilen tek metaldir. Bunun nedeni aktifliğinin yüksek oluşu ve oluşan hidroksitin 

koruyucu özellikte olmayışıdır. Hidroklorik asit ve seyreltik sülfürik asit hidrojen çıkışıyla 

etkir ve Mn
+2

 iyonlarını verir. Soğuk ve çok seyreltik nitrik asit de hidrojen çıkışıyla etki 

eder. Ancak derişik nitrik asit azot oksitleri çıkışıyla tepkime verir. Derişik ve sıcak sülfürik 

asit kükürt dioksit çıkışıyla etki eder. Alkali baz çözeltileri mangana hiç veya çok az etki 

ederler. 

 

3.3.2. Fiziksel Özellikleri 
 

Mangan, gümüş parlaklığında bir metaldir. Yoğunluğu kromunkinden biraz daha fazla 

olduğu hâlde erime ve kaynama noktaları kromunkinden düşüktür. Bunun nedeni manganın 

yarı dolmuş d yörüngeleriyle ilgilidir. Bu onun kararlılığını artırır ve daha az metalik bağ 

yapmasını sağlar. 

 

3.4. Kullanıldığı Yerler 
 

 Manganın büyük bir kısmı çelik üretiminde kullanılır. Mangan, çeliğe özel bir 

sertlik ve aşınmaya karşı dayanıklılık verir.  

 Mangan tuncu, % 30 mangan ve % 70 bakırdan ibarettir. Tuzlu su korozyona 

karşı dayanıklı olduğundan özellikle gemi endüstrisinde çok kullanılır.  

 Manganın % 84 bakır, % 12 mangan ve % 4 nikel bulunduran bir alaşımdır. Bu 

alaşım elektrik araçlarının ve standart dirençlerin yapımında kullanılır.  Çünkü 

alaşımın elektrik direnci sıcaklıkla çok az değişir.  

 Mangan oranı % 5 – 20 arasında olan demir alaşımı, parlak görünümü nedeniyle 

demir aynası olarak adlandırılır. Mangan, çeliğe özel bir sertlik ve aşınmaya 

karşı dayanıklılık verdiği gibi çelikteki oksijen, azot ve kükürt gibi safsızlıkları 

da giderir. 

 

3.5. Mangan Bileşikleri 
 

Mangan bileşiklerinde +2, +3, +4, +5, +6 ve +7 değerliklerde bulunabilir. Bunlardan 

+2 ve +3 değerlikli olanlar suda bazik, +4 değerlikte olanlar amfoterik, diğer değerliklerde 

olanlar ise asidik özellik gösterir.  

3.5.1. Oksijenli Bileşikleri  
 

Oksijenli bileşiklerin en önemlisi mangan (IV) oksittir. 
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Mangan (IV) oksit koyu kahve renkli bir katıdır. Doğada pirolusit minerali hâlinde 

bulunur. Mangan (II) nitratın kuvvetle ısıtılmasıyla; 

 3 2 22  
Mn NO  MnO  2NO   

veya mangan (II) tuzlarının herhangi bir yükseltgenle (örneğin potasyum persülfatla 

K2S2O8) yükseltgenmesiyle elde edilir. 

2 2

2 8 2 2 2 4Mn  S O  2H O  MnO  2H SO      

Mangan (IV) oksit stokiyometrik bir bileşik değildir. Ne kadar dikkatle elde edilirse 

edilsin içindeki oksijen oranı manganın iki katından daha azdır (yaklaşık 1.95 kadar). 

 

Mangan (IV) oksit derişik hidroklorik asitte çözünür ve hegzakloromanganatı verir. 

2 2 6 2MnO  6HC1  H MnCl  2H O    

Mangan (IV) oksit suda ve seyreltik asitlerde çözünmeyen amfoterik bir oksittir. 

Alkali bazlarda çözünerek manganitleri verir. 

2 2 3 2MnO  2NaOH  Na MnO  H O    

Mangan (IV) oksitin kullanılma alanı oldukça geniştir. En çok ferromangan alaşımının 

ve mangan bileşiklerinin yapımında kullanılır. Ayrıca seramik endüstrisinde sır yapmada ve 

camın rengini gidermede kullanılır. Renk giderici etkisi, yeşil renkteki demir (II) silikatları 

(ferrosilikatları) daha az belirgin renkteki demir (III) bileşiklerine yükseltgemesindendir. 

Yine yükseltgen etkisi nedeniyle kuru pillerde, yağlı boyaların havada oksitlenip 

sertleşmesini geciktirmede uygun bir kurutucu olarak kullanılır. 

 

Resim 3.4: Mangan (IV) oksit 

 Potasyum manganat K2MnO4 

 

Potasyum manganat, manganın +6 değerlikte kararlı olduğu MnO4
-2

 
 
iyonunu içerir. 

Bu bileşik mangan (IV) oksitin potasyum hidroksit ve bir yükseltgenle (KNO3,  KClO3 ve 

hava akımı gibi) tepkimesi sonucu elde edilir. 

2 2 2 4 22MnO  4KOH  O    2K MnO  2H O     
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Potasyum manganat koyu yeşil kristallerden oluşur. Suda çok çözünerek K
+
 ve MnO4

-2
 

iyonlarını içeren yeşil renkte bir çözelti oluşturur. Manganatlar kuvvetli yükseltgendirler ve 

bir dereceye kadar dezenfektan olarak kullanılırlar. 

 

Manganat iyonu permanganata (MnO4
-1

) yükseltgenebilir. 

 

-2 1 1

4 2 42MnO  Cl   2MnO  2Cl     

  

Alkali hidroksit çözeltilerinde kararlı, zayıf bazik ve nötral çözeltiler ile zayıf asidik 

çözeltilerde kararsızdır, kendiliğinden permanganata yükseltgenir ve mangan (IV) okside 

indirgenir. 

-2 1

4 2 4 2

yeşil mor menekşe

3MnO  2H O     2MnO  MnO  4 OH 



   1
 

Bu nedenle laboratuvar çalışmalarında potasyum permanganat üzerine derişik sülfürik 

asit eklememeye dikkat etmek gerekir. Mangan (VII) oksit kuvvetli bir yükseltgen 

olduğundan organik maddeleri yakarak yükseltger. 

 

 Potasyum permanganat KMnO4  

 

Değişik yöntemlerle elde edilebilir. Potasyum manganat çözeltisinin elektroliziyle 

anottan (nikel anot, demir katot) veya endüstride 

2

4 4MnO       MnO  e       

Mangan (IV) oksitin potasyum hidroksitle karıştırılıp ergitilmesi, hava oksijeni ile 

oksitlenmesi ve içinden klor gazı geçirilmesiyle permanganat elde edilebilir. 

2 2 2 4 22MnO  4KOH  O  2K MnO  2H O     

2 4 2 42K MnO  Cl   2KMnO  2KCl    

Çözelti ısıtılırsa suyunun bir kısmını kaybeder ve daha az çözünen KMnO4 kristalleri 

dipte toplanarak ayrılır. Mangan (II) tuzları çözeltilerinin bir yükseltgenle bizmutat iyonu 

Bi(OH)6
-1

, persülfat iyonu Si2O8
-2

  gibi) yükseltgenmesiyle de permanganat elde edilir. 

+2 2 2

2 8 2 4 42Mn  5S O 8H O  2MnO 10 SO  16H         

Bu tepkime Ag
+
 iyonlarının katalizörlüğü altında olur. 

 

Potasyum permanganat, manganın en önemli bileşiğidir. Koyu mor-menekşe 

prizmalar hâlindedir. Suda kolayca çözünüp permanganat iyonunun karakteristik rengi olan 

mor renkte bir çözelti verir. Kuvvetli bir yükseltgendir, dezenfektan olarak kullanılır. 

Analitik kimya laboratuarlarında en çok kullanılan maddelerden biridir. İndirgenme ürünleri 

ortamın asittik derecesine göre farklıdır, örneğin asidik ortamda beş elektron alarak Mn
+2 

ye, 
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+2

4 2MnO  8H  5e Mn  4H O       

 

Nötral ve zayıf bazik çözeltilerde üç elektron olarak MnO2  

4 2 2MnO  2H O  3e MnO  4OH         

Çok kuvvetli bazik çözeltilerde ise yalnız bir elektron alarak manganat iyonuna 

indirgenir. 

2

4 4MnO e MnO     

 

Resim 3.5: potasyum permanganat 

Mangan farklı metallerle alaşımlar yapar. 

 
 Mangan tuncu % 30 Mn,   % 70 Cu içerir. Tuzlu suya dayanıklıdır. Gemi 

pervaneleri ve dümenlerin yapımında kullanılır. 

 

 Manganin % 12 Mn,  % 84 Cu,  % 4 Ni içerir. Elektrik iletkenliği yüksek, 

sıcaklık katsayısı düşüktür. Sabit elektrik iletkenliğinin önemli olduğu aletlerin 

yapımında kullanılır. 

 

 Mangan çeliği % 5- 20 Mn ve % 95-80 Fe içerir. Yüksek çekme ve uzama 

dayanımlı, aşınmaya karşı dirençlidir. Demir yolları, nehir kum ve çamurlarını 

temizleyen tarama kovaları yapımında kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mangan ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Deney tüpü, potasyum permanganat çözeltisi, sülfürik 

asit ve hidrojen peroksit, seyreltik sodyum hidroksit, derişik sodyum hidroksit, Mn
+2

 

çözeltisi, derişik HNO3, PbO, spatül 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Mangan bileşiklerinin özelliklerini incelemek için: 

 Üç adet deney tüpü alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Birinci deney tüpüne potasyum 

permanganat çözeltisi alınız. 

 

 Deney yaparken gözlemlerinizi not 

ediniz. 

 Üzerine sülfürik asit ve hidrojen 

peroksit damlatınız. 

 

 Asidi kullanırken dikkatli olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Renk değişimini izleyiniz. 

 

 Değişikliği defterinize kaydediniz. 

 İkinci deney tüpüne potasyum 

permanganat çözeltisi alınız. 

 

 Çözeltinin ele değmemesine dikkat 

ediniz. 

 Üzerine seyreltik sodyum hidroksit ve 

hidrojen peroksit çözeltilerini ekleyiniz. 

 

 Çözeltilerin el ile temas etmemesine 

dikkat ediniz. 

 Renk değişimini izleyiniz. 

 

 Değişimi dikkatlice gözlemleyiniz. 
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 Üçüncü deney tüpüne potasyum 

permanganat çözeltisi alınız. 

 

 Yeterince çözelti alarak ele 

değmemesine dikkat ediniz. 

 Üzerine derişik sodyum hidroksit ve 

hidrojen peroksit çözeltilerini ekleyiniz. 

 

 Kullandığınız maddeleri solumamaya 

dikkat ediniz. 

 Renk değişimini izleyiniz. 

 

 Oluşan tepkimeyi dikkatlice 

gözlemleyerek not ediniz. 

Mn
+2

 iyonunun tanınması için: 

 Deney tüpü içerisine 2 ml Mn
+2

 çözeltisi 

alınız. 

 

 Kullandığınız malzemelerin temiz 

olduğundan emin olunuz. 
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 Üzerine 2 ml derişik HNO3 ilave ediniz. 

 

 Asitler yakıcıdır dikkatli kullanınız. 

 Spatülün ucu ile PbO2 koyunuz. 

 

 Madde ile temas etmeyiniz. 

 Menekşe renk oluşuncaya kadar bek 

alevinde ısıtınız. 

 

 

 Deney tüpünü ısıtırken sıçramanın 

olmaması için biraz eğik tutunuz. 

 Oluşan rengi gözlemleyiniz. 



 

 52 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

yerine koyunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Üç adet deney tüpü aldınız mı?   

3. Birinci deney tüpüne potasyum permanganat çözeltisi aldınız mı?   

4. Üzerine sülfürik asit ve hidrojen peroksit damlattınız mı?   

5. Renk değişimini izlediniz mi?   

6. İkinci deney tüpüne potasyum permanganat çözeltisi aldınız mı?   

7. Üzerine seyreltik sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit 

çözeltilerini eklediniz mi? 
  

8. Üçüncü deney tüpüne potasyum permanganat çözeltisi aldınız mı?   

9. Üzerine derişik sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit 

çözeltilerini eklediniz mi? 
  

10. Renk değişimini izlediniz mi?   

11. Deney tüpü içerisine 2 ml Mn
+2

 çözeltisi aldınız mı?   

12. Üzerine 2 ml derişik HNO3 ilave ettiniz mi?   

13. Spatülün ucu ile PbO2 koydunuz mu?   

14. Menekşe renk oluşuncaya kadar bek alevinde ısıtınız mı?   

15. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

16. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Mangan iyonları içinde suda kararlı olan tek basit iyon hangisidir? 

A) Mn
+2  

B) Mn
+3

  C) Mn
+6

   D) Mn
+7 

 

2. 2 MnO2  + 4 KOH  +  O2   →  ............ +  2 H2O 

Yukarıdaki tepkime denkleminde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) KMnO4  B) K2MnO4  C) 2 K2MnO4   D) 4KMnO4 

 

3. 5,5 g mangan metalinin tamamının tepkimeye girebilmesi için 2M HCl asit 

çözeltisinden kaç mℓ gerekir? Hesaplayınız. (Mn: 55) 

A) 10   B) 100  C) 200   D) 400 

 

4. Manganın hangi değerlikli bileşiği amfoter özelliktedir? 

A) 5   B) 3   C) 2    D) 4 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5.(    ) Mangan tuncu içerisinde eşit miktarda Mn ve Cu bulunur. 
 

6.(    ) Mangan başka metallerle alaşımlar yapar, çeliğin yapısında önemli bir rol 

oynar. 
 

7.(    ) Grup içinde mangandan renyuma doğru yüksek değerliğin kararlılığının ve 

kovalent bağ yapma özelliğinin artması, kompleks oluşturma eğilimini artırır. 
 

8.(    ) Manganın en önemli minerali siyah renkteki Pirulusit’ tir. 
 

9.(    ) Mangan geçiş elementleri içinde suda hidrojen açığa çıkarabilen tek metaldir. 
 

10.(    ) Mangan dördüncü periyottaki elementler arasındaki en pasif elementtir. 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

11. Potasyum manganat ……………….. kristallerden oluşur. 
 

12. Manganat alkali hidroksid çözeltilerinde …………, zayıf bazik ve nötral 

çözeltiler ile …………………. çözeltilerde kararsızdır 
 

13. Mangan (IV) oksit koyu …………………. bir katıdır. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. Mangan (IV) oksitin kullanılma alanı oldukça geniştir. En çok …………….. 

alaşımının ve mangan bileşiklerinin yapımında kullanılır. 
 

15. Potasyum permanganat kuvvetli bir ……………………… 
 

16. Mangan (IV) oksit suda ve seyreltik asitlerde çözünmeyen amfoterik bir oksittir. 

Alkali bazlarda çözünerek .................... verir.  

 

17. K2MnO4  bileşiğindeki Mn …………….… değerliklidir.  

 

18. Mor-menekşe renkte olup  manganın en önemli bileşiği …………… dır. Koyu mor-

menekşe prizmalar hâlindedir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 56 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. 1,04 gram krom üzerine yeterince seyreltik HCl asit etki ettiğinde NŞA’da kaç mℓ  H2 

gazı açığa çıkar? (Cr : 52) 

A) 224 

B) 672 

C) 448 

D) 1435 

 

2. 2 KMnO4  + 3 H2SO4  + 5 H2O2               K2SO4  + 2 MnSO4  +  8 H2O  +  5 O2 
Yukarıdaki tepkimeye göre 3,16 g  KMnO4  ile yeterince  H2SO4  tepkimeye girdiğinde 

N.Ş.A. kaç ℓ  oksijen gazı elde edilir? ( K:39, Mn:55, O:16 ) 

A) 1,12 

B)11,2 

C)22,4 

D) 33,6 

 

3.  3 3 3 22
Zn    HNO     Zn NO     NH    H O      

Yukarıdaki tepkime denklemi denkleştirildiğinde Zn(NO3)2 in kat sayısı kaç olur? 

A) 4 

B) 9 

C) 3 

D) 1 

 

4.   22
Zn OH    2 NaOH    ..........  2 H O    

Yukarıda denkleştirilmiş tepkime denkleminde boş bırakılan yere aşağıdakilerden  

hangisi yazılmalıdır? 

A) Na2Zn 

B) Na2ZnO 

C) NaZnO2 

D) Na2ZnO2  

 

5. 1,25 g ZnCO3 üzerine yeterince HCl asit etki ettiğinde NŞA’da kaç mℓ CO2 gazı 

oluşur? (Zn : 65, C : 12, O : 16, H : 1, Cl : 35.5) 

A) 0,224 

B) 22,4 

C) 224 

D) 2240  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Zn(NH4)2(SO4)2. 6 H2O    çift tuzundaki Zn %’si aşağıdakilerden hangisidir? 

(Zn : 65, N : 14, H : 1,  S : 32, O : 16) 

A) 162  

B) 16,2 

C) 10,62 

D) 1,062 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7.(    ) Kromun en önemli bileşikleri olan kromat ve bikromatlar da krom +4 değerlik alır. 

 

8.(    ) Çinko metali amfoter özellikte olup bileşiklerinde +2 değerlik alır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

9. Manganın  alaşımları …………….. özelliktedir.   
 

10. Çelik üretiminde manganın …………………… adı verilen alaşımı kullanılır.  

 

11. Kromun en önemli kullanım alanı Ni ile beraber ……………  ……………..dir.  
 

12. Kolay kırılan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır,  ………. 

……….da paslanmaz.  
 

13. Çinko oksit doğada ……………….. minerali hâlinde bulunur        
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 



 

 58 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 çinko blend (sfalerit) 

2 galvenizleme 

3 +2 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 C 

10 D 

11 A 

12 D 

13 B 

14 C 

15 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 +6 

2 açık mavi 

3 kararsız 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 C 

9 A 

10 B 

11 B 

12 C 

13 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 koyu yeşil 

12 kararlı -  zayıf asidik 

13 kahve renkli 

14 ferromangan 

15 yükseltgendir. 

16 manganitleri 

17 +6 

18 potasyum permanganat 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI  

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

6 C 

7 Y 

8 D 

9 ferromanyetik 

10 ferromangan 

11 paslanmaz çeliklerdir 

12 nemli hava 

13 zinkit 

 



 

 60 

KAYNAKÇA 
 

 BAYIN Ömer, Kimya Lise 2, Emel Ofset, İstanbul, 1977. 

 

 DEMİR Mustafa, Şahinde DEMİRCİ, Ali USANMAZ, Anorganik Kimya ve 

Uygulaması II, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1997. 

 

  DEMİR Mustafa, Şahinde DEMİRCİ, Ali USANMAZ, Anorganik Kimya, 4.  

Sanat Okulu Matbaası, Ankara, 2002. 

 

 YÜCESOY Ferah, Anorganik Kimya Laboratuvarı, SHÇEK Basımevi, 

Ankara, 2001. 

 

KAYNAKÇA 


