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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0011 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Gravimetrik Analiz ĠĢlemleri – 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Gravimetrik analiz için numunenin çöktürülmesi, 

dinlendirilmesi, süzülmesi ve yıkanması ile ilgili bilgi ve 

becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Katı ve sıvılarda ölçüm modülünü baĢarmıĢ olmak  

YETERLĠK Gravimetrik analiz iĢlemleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

gravimetrik analiz için numuneyi çöktürebilecek, 

dinlendirebilecek, süzebilecek ve yıkayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Numuneyi çöktürerek dinlendirebileceksiniz. 

2. Çökeleği süzerek yıkayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Demir örneği, beher,  hassas terazi, spatül,  bunzen 

beki, sacayağı, amyant tel, baget, pipet, puar, su banyosu, 

huni, saplı halka, spor, kıskaç, filtre kâğıdı, erlen, piset, nitrik 

asit (HNO3),  6 M amonyak (NH3) çözeltisi, % 1’lik NH4NO3 

çözeltisi, saf su 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modülde laboratuvar çalıĢmalarının temel iĢlemlerinden biri olan nicel analiz 

çeĢitlerinden gravimetrik analizi ve uygulamalarını öğreneceksiniz. Bu bilgiler iĢ hayatınızda 

baĢarılı olmanıza yardımcı olacaktır.  

 

Gravimetrik analiz, nispeten az alet istemesi ve öğrenilmesi kolay olması nedeni ile 

hem öğretim iĢlerinde hem de pratik uygulamada çok kullanılır. Gravimetrik analizlerin 

olumsuz yanı uzun zaman almasıdır. 

 

Bu modül sizlere gravimetrik analiz iĢlemlerinden çöktürme, dinlendirme, süzme ve 

yıkama konularında bilgi ve beceriler kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak numuneyi çöktürerek 

dinlendirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gravimetrik analizin dayandığı temeller hakkında bilgi toplayınız. 

 Çökelme olayını araĢtırınız. 

 

1. NUMUNEYĠ ÇÖKTÜRME VE 

DĠNLENDĠRME 
 

1.1. Gravimetrik Analiz  
 

Aranan maddenin çözeltiden güç çözünen bir bileĢik hâlinde çöktürülerek ayrılıp 

tartılması esasına dayanan analiz metoduna gravimetrik analiz denir.  

 

Gravimetrik analizin temelini ağırlık ölçümü oluĢturur. Gravimetrik analiz, nispeten 

az alet istemesi ve öğrenilmesi kolay olması nedeni ile hem öğretim iĢlerinde hem de pratik 

uygulamada çok kullanılır. 

 

Gravimetrik analizde esas olan, aranan maddenin çözeltiden saf bir bileĢik hâlinde 

çöktürülerek ayrıldıktan sonra tartılıp miktarının belirlenmesidir. Aranan maddenin ya 

kendisi veya uygun bir reaktif ile sulu ortamda çözünmeyen dayanıklı ve belli bileĢimdeki 

bir bileĢiği çözeltiden tamamen çöktürülerek ayrılır. OluĢturulacak çökeleğin 

çözünürlüğünün çok az olması gerekir. Bu çökelek aynı bileĢimde veya daha baĢka fakat 

belirli ve sağlam bir bileĢiği hâlinde sabit tartıma getirilerek tartılır. Sabit tartıma getirme 

bazen kurutma koĢullarında bazen de yüksek sıcaklıklarda kızdırılarak yapılmaktadır. Tartım 

değerinden aranan madde miktarı hesaplanmaktadır. 

 

Elde edilen çökelek çözelti ortamından çeĢitli Ģekillerde alınabilir. Genellikle ya bir 

gooch krozesinden süzülür ya da huni üzerine yerleĢtirilmiĢ bir süzgeç kâğıdından süzülerek 

ayrılabilir. Gooch krozesi ile yapılan süzmede çökelti kroze ile birlikte sabit tartıma 

getirilerek tartılır, aranan madde miktarı hesaplanır. Gooch krozesi süzme iĢleminden önce 

sabit tartıma getirilerek tartılıp darası tespit edilmelidir.  

Süzgeç kâğıdı kullanılarak ayrılan çökelti süzgeç kâğıdı ile birlikte sabit tartıma 

getirilmiĢ bir kroze içine konularak önce kurutulur. Daha sonra kül fırında yakılır. Süzgeç 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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kâğıdı külsüz olduğu için tamamen yanarak uzaklaĢır ve krozede çökelti kalır. Bu çökelti 

sabit tartıma getirilerek tartılır, aranan madde miktarı hesaplanır. 

 

Resim 1.1: Çökeleği süzme 

Gravimetrik metotlar daha ziyade anorganik anyon ve katyonların tayini için 

geliĢtirilmiĢtir. Bunların yanında su, kükürtdioksit, karbondioksit ve iyot gibi nötral türlerin 

tayininde de uygulanabilmektedir. Birçok organik madde de gravimetrik olarak kolayca tayin 

edilebilir. Örneğin süt ürünlerinde laktoz, ilaç preparatlarında salisilatlar, pestisitlerde 

nikotin, tahıllarda kolesterol ve badem ekstraktlarında benzaldehit bu organik maddelere 

örnek gösterilebilir. Dolayısıyla gravimetrik metotlar, bütün analitik iĢlemleri arasında en 

yaygın Ģekilde uygulanan metotlardır. 

 

1.2. Gravimetrik Analizin ĠĢlem Basamakları  
 

Gravimetrik analize baĢlama ile bitirme arasında yapılması gereken iĢlemler 

gravimetrik analizin iĢlem basamakları olarak adlandırılır.  

 

Gravimetrik analiz; 

 Numuneyi analize hazırlama (çözme), 

 Çöktürme, 

 Süzme, 

 Yıkama, 

 Kurutma, 

 Yakma, 

 Kül etme, 

 Tartım alma,  

 Analiz sonucu hesaplama 

  

 iĢlemlerinden oluĢur.  

 

Analiz iĢlem basamaklarından herhangi birinde yapılacak bir hatanın bütün analizi 

etkileyeceği unutulmamalıdır. 

Genel olarak numunenin analize hazırlanmasında numuneden gerekli miktar tartılıp 

alınır, bir beherde su veya uygun bir çözücü ile çözündürülüp numune çözeltisi hazırlanır. 
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Burada dikkat edilecek husus, çözücü olarak kullanılan bileĢiğin numunedeki analiz edilecek 

maddeye zarar vermemesi ve madde kaybına neden olmamasıdır.  

 

Bütün analiz metotlarında olduğu gibi gravimetrik analizlerde de numunenin analize 

hazırlanması oldukça önemlidir. Fakat bu hazırlıklar her numune için farklılıklar 

içerebilmektedir. Numune analize hazırlandıktan sonra çöktürme iĢlemine geçilir. 

 

1.3. Numuneyi Çöktürme  
 

Çöktürme gravimetrik analizlere özgü iĢlemlerin ilkini oluĢturur. Numune çözeltisi 

hazırlandıktan sonra tayin edilecek madde uygun bir reaktif ile çöktürülür. Çöktürme için 

kullanılan reaktif sadece aranan madde ile çökelek oluĢturmalı, baĢka iyonlarla tepkime 

vermemelidir. Eğer böyle bir ihtimal varsa tepkime veren iyon uygun bir yöntemle 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Çöktürmede amaç çözünürlüğü olabildiği kadar az, saf ve iri taneli çökelek elde 

edilmesidir. Çöktürme iĢlemi,  karıĢtırma ve ısıtma iĢlemlerindeki kolaylık nedeniyle bir 

beher içinde ve sıcakta yapılır. Çöktürmenin tam olabilmesi için öncelikle tayin edilecek 

maddenin uygun konsantrasyonda olması, çöktürücü reaktifin damla damla ilave edilmesi, 

kabın devamlı çalkalanması gerekir.  

 

Çöktürmenin tam olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bunun için çöktürmenin 

tamamlandığı izlenimi edinildiğinde karıĢım bir süre kendi hâline bırakıldıktan sonra üstteki 

berrak kısma 1-2 damla çöktürücü reaktif damlatılıp bulanıklık olup olmadığı gözlemlenir. 

Bulanıklık oluĢursa çökelme tamamlanmamıĢ demektir ve çöktürmeye devam edilir. 

 

Çökelme tamamlandıktan sonra elde edilen çökelek olgunlaĢtırılmak üzere bir süre 

dinlendirilir. Böylece çökelek ile çözelti arasında çözünürlük dengesi kurulur.  

 

Resim 1.2: Numuneyi çöktürme 
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1.3.1. Çökelme Olayı  
 

Bir çözeltiye uygun bir reaktif ilave edildiğinde çökelek oluĢumu baĢlar. Çökelek 

oluĢumu ilk olarak çekirdekçik adı verilen küçük parçacıklarla baĢlar. Çökeleğin büyümesi 

çekirdekçik etrafında üç boyutlu olacak Ģekilde devam eder. Büyümenin sonunda istenilen 

irilikte çökelek elde edilir.  

 

Çöktürücü reaktif çözeltiye ilave edildiğinde çözeltilerdeki iyonların özelliklerine göre 

çökelme olayının baĢlaması farklı zamanlarda gerçekleĢir. Çökeleğin oluĢumu çözünürlük 

sabitine bağlı olarak belirli bir noktada baĢlar ve artarak devam eder. Örneğin basit iyonlar 

olan Ag
+
 ile Cl 

– 
 meydana getireceği AgCl çökeleği çok kısa sürede oluĢurken Ba

++
 ile SO4

=
 

iyonlarından oluĢan BaSO4 çökeleği biraz daha geç oluĢur. Fakat bu genellikle dikkate 

alınmaz ve çökelmenin hemen baĢladığı kabul edilir.  

 

Çökelekler çekirdekçikler etrafında büyür. Çünkü çökeleğin çekirdekçik yüzeyine 

yapıĢarak büyümesi yeni çekirdekçik oluĢturmasından çok daha kolaydır. Çökelek 

yüzeyindeki çekim kuvvetleri çözeltideki katyon ve anyonlarla etkileĢerek bir bağ 

oluĢmasına neden olur. Bu da çökeleğin üç boyutlu olarak büyümesini sağlar. Çökelme 

olayı, çözünme-çökelme dengesi kuruluncaya kadar devam eder. Denge durumunda ise 

çöken taneciklerin sayısı ile çözeltiye geçen taneciklerin sayısı birbirine eĢit olur. 

 

1.3.2. Çökelekler ve Özellikleri  
 

Çöktürme sonucu elde edilen çökeleğin aĢağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 

 

 Çökeleğin çözünürlüğü çok az olmalıdır. 

 Çökelek kolayca süzülebilmeli ve yıkanabilmelidir. 

 Çökelek belirli bir bileĢimde veya stokiyometride sabit tartıma 

getirilebilmelidir. 

 Çökelek, analiz süresince hava Ģartlarından etkilenmemelidir. Çökelek aĢırı nem 

çekici olmamalı, hava oksijeni ile tepkimeye girmemeli, uçucu olmamalı, ısı ve 

ıĢıktan etkilenmemelidir. 

 Çökelek çok iri taneli olmamalıdır. Çok iri taneler içinde çözelti 

hapsedildiğinden hatalı sonuçlar elde edilir. 

 Çökelek tayini yapılacak maddeyi nicel olarak ihtiva etmelidir. 

 Çökeleğin mol ağırlığı, aranan maddenin mol ağırlığından tercihen büyük 

olmalıdır.  

 

Bütün bu özellikleri yerine getiren çökeleklerin sayısı çok azdır. Çünkü çözünmez 

diye bilinen çökeleklerin büyük bir çoğunluğu bir miktar çözünür. Bunu önlemek amacıyla 

ortama bazen ayıracın fazlası veya ortak iyon ilave edilir. Ancak bu durumda da 

adsorpsiyon, birlikte çökme, iyon Ģiddeti artması, hapsetme gibi çökeleği kirleten olaylar 

meydana gelir. Bütün bunlara rağmen ayıracın fazlası konmalı, ancak ortamdaki 

konsantrasyonu çok düĢük olmalıdır. 
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Çöken madde, çoğu zaman çok ince taneli veya jel hâlinde olur. Böyle çökeleklerin 

süzülmeleri çok güçtür. Çökelekler bazen tartma iĢlemi esnasında havadan nem kapar ve 

hava oksijeniyle yükseltgenir. 

 
1.3.3. Çökelek Ġriliği ve Saflığı 

 

Çöktürme iĢlemi sonrasında çözelti ile çökelek arasında çözünme-çökelme dengesi 

kurulur. Denge sonrasında elde edilen çökelek kristal ya da amorf (Ģekilsiz) hâldedir. Hangi 

hâlde olursa olsun çökeleğin saf ve iri taneli olması istenir. Çökeleğin iri taneli olabilmesi, 

çökeleği meydana getiren iyonların özelliklerine ve çöktürme Ģartlarına bağlıdır. Bu sebeple 

çöktürme Ģartları kontrol edilerek ve uygun ortam sağlanarak saf, iri taneli ve kolay 

süzülebilir çökelekler elde edilebilir.  

 

Ġri ve saf bir çökelek elde edebilmenin birkaç yolu vardır. Bunlar: 

 

 Çöktürmeyi hızlı yapmamak: Hızlı yapılan bir çöktürmede kısa süre içinde 

çok sayıda çekirdekçik oluĢacağından denge kurulduğunda çökelekler yeterince 

irileĢmemiĢ olacak ve kolloidal taneciklerden meydana gelecektir. Kolloidler 

taneciklerden (çapı 10
-7

- 10
-4

cm arası) meydana geldiğinden gözle görülmesi 

mümkün değildir. Aynı zamanda süzgeç kâğıtlarından da geçer. Kolloidal 

çökelekler gravimetrik amaçlar için kullanılamaz. 

 

 Seyreltik reaktif kullanmak: Reaktifin seyreltik olması bölgesel aĢırı 

doymuĢluklar meydana getirmeyeceğinden hızlı çökelme engellenir. 

 

 Çöktürmeyi sıcak ortamda yapmak: Çökeleklerin çoğunluğunun çözünürlüğü 

sıcaklıkla arttığından sıcakta çöktürme, aĢırı doymuĢluklar meydana gelmesini 

engeller. 

 

 Çöktürmeyi asitli ortamda yapmak: Asitli ortamda birçok çökeleğin 

çözünürlüğü artar. Asitli ortamda çöktürme ile yine aĢırı doymuĢluklar meydana 

gelmesini engellenir. Örneğin gravimetrik klorür tayini asitli ortamda yapılır. 

Ortam nötr ya da bazik olursa ortamda bulunabilecek olan fosfat ya da karbonat 

gibi iyonlar gümüĢ ile çökelek verirler. 

 

Normal olarak çözeltide kalması istenen iyonların çökeltiye geçmesi safsızlıklara, 

ürün kütlesinin yanlıĢ tartılmasına dolayısıyla analizde hataya neden olur.  

 

Çökelek kirliliğine sebep olabilecek durumlar Ģunlardır: 

 

 Yüzey adsorpsiyonu: Normal koĢullarda çözünen bileĢiğin çöken taneciklerin 

yüzeyinde tutunmasıdır. Daha çok koloidal çökeleklerde görülür. Yıkama, 

yeniden çöktürme gibi iĢlemlerle azaltılabilir. 
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 Hapsetme ve mekanik sürüklenme: Kristaller arasındaki boĢluklarda bir 

bileĢiğin kalmasıdır. YavaĢ çöktürme ve aĢırı doygunluk kontrol edilerek 

azaltılır.  

 

 KarıĢık kristal oluĢumu: Kristalin yapısında bulunan bir iyonun yerine 

ortamda bulunan baĢka bir iyonun yer değiĢtirerek çökmesidir. ġeklinde 

sıralanabilir. 

 

1.3.4. Çöktürme Ortamları 
 

Gravimetrik amaçla kullanılabilecek iyi bir çökelek elde edebilmek için çöktürme 

ortamının iyi ayarlanmıĢ olması gerekir. Çöktürmeler numunenin ve reaktifin özelliklerine 

göre farklı ortamlarda yapılabilir. 

 

 Asitli ortamda çöktürme: Asitli ortam yukarıda da bahsedildiği Ģekilde 

genellikle çökeleklerin çözünürlüğünü artırır. Asitli ortamda yapılan bir 

çöktürme iĢleminde çözeltideki aĢırı doygunluk engelleneceğinden hızlı 

çökmenin önüne geçilmiĢ olur.  

 

 Bazik ortamda çöktürme: Çok sık rastlanmamakla birlikte bazı çöktürmeler 

bazik ortamda yapılır. Örneğin gravimetrik magnezyum tayininde çöktürme di 

amonyum hidrojen fosfat ile bazik ortamda yapılır. 

 

 Sıcak ortamda çöktürme: Sıcaklığın artması çözünürlüğü artırır. Yüksek 

sıcaklıkta gerçekleĢtirilen çöktürme iĢleminde baĢlangıçta çökelme çok yavaĢtır. 

OluĢan çekirdekçik sayısı oldukça azdır. Çözelti soğudukça çökelme oluĢan 

çekirdek etrafında devam edeceğinden iri taneli çökelekler elde edilir. 

 

Gravimetrik analizde kullanılan çöktürücülere bazı örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

Çökeleklerin yakılması sonrası bileĢimleri karĢılarına yazılmıĢtır. 

 

ÇÖKTÜRÜCÜ ÇÖKENLER YAKMA SONRASI BĠLEġĠM 

NH3 Fe(OH)3, Al(OH)3, Sn(OH)4 Fe2O3, Al2O3, SnO2 

H2S CuS, ZnS, As2S3 CuO, ZnO, AsO3 

(NH4)2HPO4 MgNH4PO4, Mn3(PO4)2, Zn3PO4 Mg2P2O7, Mn2P2O7, Zn2P2O7 

H2SO4 PbSO4, BaSO4, CdSO4 PbSO4, BaSO4, CdSO4 

H2C2O4 CaC2O4, SrC2O4 CaO, SrO 

HCl AgCl, Hg2Cl2 AgCl, Hg2Cl2 

AgNO3 AgCl, AgBr, AgI AgCl, AgBr, AgI 

BaCl2 BaSO4 BaSO4 

Tablo 1.1: Bazı çöktürücüler ve oluĢturduğu çökelekler 
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1.3.5. Çöktürmede Meydana Gelebilecek Hatalar 
 

Numuneyi çöktürürken ne kadar dikkat edilirse edilsin bazı hataların önüne geçmek 

engellenemez. Hataya yol açan birçok sebep sayılabilir. 

 

Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

 Uygun bir çöktürücü reaktif seçilmemiĢtir. 

 Aranan madde tam olarak çöktürülememiĢtir. 

 Çökelme tamamlandıktan sonra çözünürlüğü yakın olan baĢka bileĢikler 

çökmüĢtür. 

 Çöktürücü reaktif numune üzerine hızlı ilave edilmiĢtir.  

 Çöktürme için uygun ortam sağlanmamıĢtır. 

 Çöktürme esnasında karıĢtırma yapılmamıĢtır. 

 

1.3.6. Çökeleği Dinlendirme 
 

Kristal yapıdaki çökeltiler genellikle hemen süzülmez. Kendi hâlinde veya su 

banyosunda kaynama sıcaklığının altında bir sıcaklıkta 3-4 saat veya bir gece bekletilir. Bu 

iĢleme dinlendirme veya olgunlaĢtırma denir.  

 

Dinlendirme iĢlemi kaynama noktasına yakın bir sıcaklıkta fakat mutlaka 

kaynatmadan yapılmalıdır. Dinlendirme süresi analizin niteliğine göre değiĢir. Dinlendirme 

esnasında beherin ağzı saat camı ile kapatılır. 

 

Süzme iĢleminin kolay bir Ģekilde yapılabilmesi, oluĢan taneciklerinin homojen tane 

büyüklüğünde iri kristallerden oluĢmasına bağlıdır. Çökelme esnasında iri ve ince kristaller 

beraber oluĢur. Çökelek bu hâliyle süzülürse ince kristallerin bir kısmı süzme ortamından 

geçebilir, bir kısmı da gözenekleri tıkayabilir. Küçük taneciklerin çözünürlüğü, iri 

taneciklerin çözünürlüğünden daha fazla olduğu için çökelme ortamı ısıtılıp karıĢtırıldığında 

küçük tanecikler çözünür ve soğuma esnasında iri kristaller üzerinde toplanır. Böylece küçük 

tanecikler büyük tanecikler hâline dönüĢür. Bu tanecikler hem saf hem de iri taneli 

olduklarından daha kolay süzülebilirler.  

 

Resim 1.3: Ġki farklı tipte su banyosu 
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Çökeleği dinlendirme farklı Ģekillerde olabilir. Bunlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Su banyosunda dinlendirme: Bazı dinlendirmeler sıcakta yapılır. 50-60 
o
C 

sabit sıcaklıkta yapılacak olan dinlendirmeler için genellikle su banyosu tercih 

edilir. Belirlenen süre ve sıcaklıkta gerçekleĢtirilir. 

 

 Kum banyosunda dinlendirme: Su banyosuna göre daha yüksek sıcaklık veya 

çözeltisi parlama tehlikesi olabilen çökeleklerin dinlendirilmesi için kullanılır. 

Belirlenen süre ve sıcaklıkta yapılır. 

 
 Kendi hâline bırakma: Dinlendirmeler genellikle çökeleğin kendi hâline 

bırakılması ile yapılır. BaĢlangıçta çözelti kaynama sıcaklığına yakın bir 

sıcaklığa kadar ısıtılır. Çözeltinin kaynamamasına dikkat edilir. Sıcakta fazla 

olan çözünürlükten dolayı az olan çökelme, çözelti soğudukça yavaĢ yavaĢ 

devam edeceğinden iri taneli ve temiz bir çökelek elde edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir 

tayininde numuneyi çöktürerek dinlendiriniz. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Demir örneği (demir III klorür, 

demir III sülfat vb.), beher,  hassas terazi, spatül,  bunzen beki, sacayağı, amyant tel, baget, 

pipet, puar, su banyosu, nitrik asit (HNO3),  6 M amonyak (NH3) çözeltisi 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 400 ml’lik behere 0,5 g demir tuzu tartınız. 

 

 Demir tuzu olarak demir III klorür 

veya demir III sülfat kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine saf su ekleyerek yaklaĢık 100 

ml’lik çözelti hâline getiriniz. 

 Demirin tamamının çözünmesine 

dikkat ediniz. 

 Üzerine 1-2 ml deriĢik nitrik asit ilave 

ediniz. 

 Asit ilavelerinde dikkatli olunuz. 

 Sıçratmayınız. 

 Numune çözeltisini bunzen bekinde 

kaynama sıcaklığına kadar ısıtınız. 

 

 Beherin altına amyant tel koymayı 

unutmayınız. 

 Isıtmayı kısık alevde yapınız. 
1.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üzerine damla damla 6 M amonyak 

çözeltisi ilave ediniz. 

 

 Çöktürmede dikkat edilmesi gereken 

konuları hatırlayınız.  

 Damlalık veya uygun bir pipet 

kullanınız. 

 Kırmızı kahverengi çökelek oluĢunca 

NH3 çözeltisini daha yavaĢ ilave ediniz. 

 Demirin tamamı çökünce (çözelti amonyak 

kokmaya baĢlayınca) amonyak ilave etmeyi 

durdurunuz. 

 Koklarken beheri elinizle yelleyerek 

koklayınız, burnunuza dayamayınız. 

 Amonyak çözeltisi ilave etmeyi kestikten 

sonra bir süre bekleyiniz. 

 

 Berrak kısmın oluĢması için yeterli 

süre bekleyiniz. 

 Çökelek üzerine 1-2 damla daha amonyak 

damlatarak berrak kısımda bulanıklılık olup 

olmadığını gözlemleyiniz. 

 

 Damlalık veya uygun bir pipet 

kullanınız. 
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 Bulanıklılık oluĢursa çöktürme iĢlemine 

devam ediniz, bulanıklık oluĢmamıĢsa 

çöktürme iĢlemini sonlandırınız. 

 

 Bulanıklılık olup olmadığını 

dikkatlice gözlemleyiniz. 

 Çökeleği su banyosunda yarım saat 

dinlendiriniz. 

 Dinlendirirken su banyosu sıcaklığını 

kontrol ediniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Gravimetrik analizin temelini ……………….. ölçümü oluĢturur.   

 

2. Miktarı belirlenecek maddenin, numunedeki diğer maddelerden ayrılıp tartılması 

suretiyle miktarının bulunması esasına dayanan analiz metoduna 

............................................ denir.  

 

3. Gravimetrik analizde esas olan, aranan maddenin çözeltiden saf bir bileĢik hâlinde 

.................................... ayrıldıktan sonra tartılarak miktarının belirlenmesidir. 

 

4. Çöktürme iĢlemi,  karıĢtırma ve ısıtma iĢlemlerindeki kolaylık nedeniyle bir 

.................... içinde ve sıcakta yapılır. 

 

5. Çökeleğin ……………………………. çok az olmalıdır. 

 

6. Çökelek kolayca …………………………ve ………………………. 

 

7. Çökelek, analiz süresince ........................ Ģartlarından etkilenmemelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 15 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak çökeleği süzerek 

yıkayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Süzme araçları ile ilgili araĢtırma yapınız.  

 Çökeleği yıkama sebeplerini araĢtırınız. 

 Yıkama suları hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. ÇÖKELEĞĠ SÜZME VE YIKAMA 
 

2.1. Çökeleği Süzme  
 

Beher içinde çöktürülüp olgunlaĢtırılan çökelek, süzme iĢlemi ile çözelti fazından 

ayrılır. Süzme ya filtre kâğıtları ile ya da süzme krozeleri ile yapılır. 

 

Resim 2.1: Süzgeç kâğıdının dörde katlanarak koni biçimine getirilmesi 

Çökeleğin yapısına ve süzmeden sonra uygulanacak iĢlemlere bağlı olarak farklı 

süzme araçları kullanılır. Örneğin indirgenme özelliği olan çökelekler için filtre kâğıtları 

kullanılmaz. Çünkü yakma ve kül etme aĢamalarında çökeleği indirgeyerek çökelek 

yapısının bozulmasına sebep olur.  Bu nedenle indirgenme özelliği olan çökelekler için 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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süzme krozeleri kullanılmalıdır. Kızdırma iĢlemi sırasında kolay indirgenmeyen ve yüksek 

sıcaklıkta kızdırılması gereken çökeltilerin süzülmesinde ise filtre kâğıtları kullanılır. Filtre 

kâğıdı kullanılacaksa çökelek iriliği göz önünde bulundurulur. 

 

Süzme iĢlemlerinin çoğu normal süzme ile gerçekleĢtirilir. Bunun için ġekil 3.1'de 

görülen basit bir süzme düzeneği oluĢturulur. Düzenekte huni boynunun beher çeperine içten 

değecek Ģekilde yakın konumlanması sağlanmalıdır. Süzme hızının yüksek olmasını 

sağlamak için uzun boyunlu bir huni kullanılır. Ayrıca filtre kâğıdının huniye uygun bir 

biçimde yerleĢtirilmesi de süzme hızının yüksek olmasını çok etkiler. Süzme iĢleminde önce 

filtre kâğıdı Resim 3.1’de gösterilen biçimde dörde katlanarak kullanılmaya hazır hâle 

getirilir. Daha sonra dörde katlanan filtre kâğıdının bir katı bir tarafta, üç katı bir tarafta 

olacak Ģekilde huniye yerleĢtirilir. Huni ile filtre kâğıdının arasında hava boĢluğu kalmaması 

için pisetle su püskürtülerek filtre kâğıdı ıslatılır. Ardından parmak uçları ile hafifçe 

bastırılarak kâğıdın huniye yapıĢması sağlanır. 

 

ġekil 2.1: Basit süzme düzeneği 

Süzülecek karıĢımın durulmuĢ olması gereklidir. Bulanık bir karıĢımda süzgeç 

gözenekleri hemen tıkanacağı için süzme hızı çok düĢük olur. Süzülecek karıĢımın 

bulandırılmamasına özen göstererek berrak kısım huniye aktarılarak süzme baĢlatılır. 

Sıçramayla meydana gelen madde kaybını önlemek için süzülen sıvı, içinde bulunduğu 

beherden huninin ortasına tutulan ancak huniyle temas etmeyen cam baget üzerine dökülerek 

aktarılır. Filtre kâğıdı sıvı ile tamamen doldurulmamalıdır. Kâğıdın üst sınırından 5 mm 

kadar aĢağıda kalmalıdır. Süzmenin sürekliliği için huni boynunun sürekli sıvı ile dolu 

olmasına dikkat edilir.  

 

Berrak kısmın süzme iĢlemi tamamlandıktan sonra beherdeki çökelek ucu lastikli 

baget yardımıyla huniye aktarılır. Beherde kalan çökelek kalıntılarının üzerine de piset 

yardımıyla yıkama çözeltisi püskürtülerek tamamının huniye aktarılması sağlanır. Çökeleğin 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Beher&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cam_baget&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mm
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süzgeç kâğıdına aktarılması esnasında beher sol avuç içinde ve baget sol el iĢaret parmağı ile 

bastırılır, sağ elle piset kullanılır. 

 

ġekil 2.2: Süzme iĢlemi ve çökeleğin süzgeç kâğıdına aktarılması 

Süzme iĢlemini hızlandırmak üzere veya zor süzülen sıvıların süzülmesinde vakumlu 

süzme uygulanır. Peltemsi çökelekler filtre kâğıdından emmesiz, doğrudan süzülmelidir. 

Küçük taneli çökeleklerin emme ile süzülmesi doğru değildir. Bir kısmı koloidal parçacıklar 

hâlinde süzgeçten geçebilir.  

 

ġekil 2.3: Vakumlu süzme düzenekleri 

(a) Su trompu yardımı ile Büchner hunisi süzme düzeneği 

(b) Vakum pompası yardımı ile Hirch hunisi süzme düzeneği 

(c) Vakum pompası yardımı ile sinterize cam dipli kroze süzme düzeneği 
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2.2. Çökeleği Yıkama 
 

Çökeltinin yüzeyinde adsorplanan yabancı iyonları ve ana çözeltiyi uzaklaĢtırmak 

amacıyla yapılır. Çökelek yüzeyine tutunmuĢ veya içinde hapsolmuĢ kirlilik oluĢturan 

maddelerin uzaklaĢtırılması için çökeleğin uygun bir çözücüyle iyice yıkanması gerekir. Ġyi 

bir yıkama ile çökelek kirliliğinden kaynaklanabilecek analiz hataları engellenmiĢ olur. 

 

2.2.1. Yıkama Suları  

 
Yıkamadan kaynaklanabilecek analiz hatalarını en aza indirebilmek için uygun bir 

yıkama suyunun seçilmesi gerekir. Yıkama yapmak için kullanılacak çözücü çökelek için 

kötü bir çözücü fakat safsızlıklar için çok iyi bir çözücü olmalıdır. 

 

Yıkama suyu olarak saf su ya da bir elektrolitik çözeltiler kullanılabilir. 

 

 Saf su: Saf su en çok kullanılan yıkama suyudur. Saf su ile yıkamada çökeltinin 

yapısına bağlı olarak aĢırı çözünme, kolloidal hâle geçme (peptitleĢme), hidroliz 

gibi nedenlerle madde kaybı meydana gelmemelidir. Örneğin alüminyum 

hidroksit çökeleği peptitleĢme özelliğine sahip olduğundan sıcak saf suyla 

yıkanmaz. Onun yerine % 2’1ik amonyum klorür veya amonyum nitrat 

çözeltisi kullanılır.  

 

 Elektrolitik yıkama çözeltileri: Saf suyun yıkama suyu olarak kullanılamadığı 

durumlarda çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrıĢabilen uçucu bileĢiklerin 

seyreltik çözeltileri kullanılır. Bu amaçla amonyum tuzları, nitrik asit, 

hidroklorik asit veya bir baĢka uçucu bileĢik kullanılabilir.  

 

2.2.2. Yıkama Tekniği 

 
Yıkama, jet hâlinde püskürtmeyle ve azar azar hacimlerle birkaç kez yapılmalıdır. 

Yıkama sayısı arttıkça safsızlıkların giderilme olasılığı artar. Yıkama iki Ģekilde yapılabilir: 

 

 Süzgeçte yıkamada, çökelti üzerine belirli miktarda yıkama suyu veya saf su 

ilave edilir. Bunun tamamı süzüldükten sonra bir miktar daha ilave edilir. 

Yıkama suyunu küçük kısımlar hâlinde kullanmak, birkaç büyük kısım hâlinde 

kullanmaktan daha etkilidir. 

 

 Diğer bir yıkama Ģekli de çökeltiyi bir behere alarak üzerine belirli miktarda 

yıkama suyu ilave etmektir. KarıĢtırıldıktan sonra çökeltinin beherin dibine 

çökmesi beklenir ve tekrar süzme iĢlemi yapılır. Bu yıkama Ģekline durultma 

yöntemi denir ve çökeltide bulunan yabancı maddeler sıvı içinde 

çözüneceğinden bu yöntem daha etkilidir. Bu iĢlem iki üç kez tekrarlanır. 

 

Çabuk çöken çökelekler durultma yöntemi ile yıkanabilir, çabuk çökmeyen 

çökelekleri ise süzgeç üzerinde yıkamak gerekir. Her iki yıkama Ģeklinde de yıkama iĢlemine 

çökeltiden arıtılmak istenen yabancı maddelere süzüntüde rastlanmayıncaya kadar devam 



 

 19 

edilir. Eğer çökeleğin çözünürlüğü azsa yabancı maddelerin çözünürlüğünü artırmak ve 

viskoziteyi azaltmak için sıcak yıkama suyu ile yıkama tercih edilir. 

 

Çökeleğin yıkanmasında kullanılan yıkama suyunun temiz ve çökeleği çözmeyen 

cinsten olmasına özen gösterilmelidir.  

 

2.2.3. Yıkamada Meydana Gelebilecek Hatalar 

 
Gravimetrik analizin her basamağında olduğu gibi yıkama iĢleminde de dikkat 

edilmezse analiz hataları yapılabilir.  

 

Yapılması muhtemel bazı hatalar: 

 Uygun bir yıkama suyu seçilmemiĢ olabilir. 

 Gereğinden fazla yıkama suyu kullanılmıĢ olabilir. 

 Gereğinden fazla sayıda yıkama yapılmıĢ olabilir. 

 Yıkama suyu uygun deriĢimde hazırlanmamıĢ olabilir. 

 Süzgeç kâğıtlı yıkamada süzgeç kâğıdı seviyesi aĢılmıĢ olabilir. 

 Süzgeç kâğıdı yırtılmıĢ olabilir. 

 

Ayrıca gerek süzme ve gerekse yıkama iĢlemi esnasında huni dıĢına katı partiküllerin 

ve çözeltinin sıçramamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bir miktar partikül 

kaybedildiğinde yapılan tayin hatalı olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir 

tayininde dinlendirilmiĢ çökeleği süzerek yıkayınız. 

 

Araç gereç ve kimyasallar: DinlendirilmiĢ demir çökeleği, huni, saplı halka, spor, 

kıskaç, filtre kâğıdı, baget, erlen, % 1’lik NH4NO3 çözeltisi, piset 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Basit süzme düzeneğini kurunuz. 

 

 Düzeneği sağlam bir zemine oturtunuz. 

 Çökeleği su banyosundan alarak berrak 

kısmı süzünüz. 

 

 Süzgeç kâğıdını 2/3’ünden fazla çözelti 

ile doldurmayınız. 

 Çökelek üzerine 20-25 ml yıkama suyu 

ilave ederek birkaç dakika bekleyiniz. 

 Yıkama suyu olarak sıcak su veya % 

1’lik NH4NO3 çözeltisi kullanınız. 

 Fazla yıkama suyu eklemekten 

kaçınınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Önce berrak kısmı daha sonra çökeleği 

huniye aktararak süzünüz. 

 

 Önce sıvı kısmı aktarmayı unutmayınız. 

 Çökeleği süzgeç kâğıdına aktarırken 

baget kullanınız. 

 Çöktürme beherinde kalan çökelekleri 

bir piset yardımıyla yıkayarak alınız. 

 Süzgeç kâğıdındaki çökelek üzerine 

%1’lik amonyum nitrat çözeltisi ilave ederek 

yıkayınız. 

 

 Baget kullanınız. 

 Yıkamayı kurallarına göre yapınız. 

 Yıkama iĢlemini 4 – 5 kez (yıkama suyu 

klorür tepkimesi vermeyinceye kadar) 

tekrarlayınız. 

 Her yıkamada 2-3 ml yıkama suyu 

kullanınız. 

 Yıkamaya, yıkama suyu klorür 

tepkimesi vermeyinceye kadar devam 

ediniz. 

 Kontrolü son yıkama suyunda yapmayı 

unutmayınız. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Ġndirgenme özelliği olan çökeleklerin süzülmesinde ………....…………. kullanılır. 

 

2. Kızdırma iĢlemi sırasında kolay indirgenmeyen ve yüksek sıcaklıkta kızdırılması 

gereken çökeltilerin süzülmesinde .............................................. kullanılır. 

 

3. Süzme yapılırken huni ile süzgeç kâğıdının arasında ………………..kalmaması için 

pisetle su püskürtülerek süzgeç kâğıdı ıslatılır. 

 

4. Süzülecek karıĢımın durulmuĢ olması gereklidir. Bulanık bir karıĢımda süzgeç 

gözenekleri hemen tıkanacağı için ....................................... çok düĢük olur. 

 

5. 6. .................................. çökelekler filtre kâğıdından emmesiz, doğrudan süzülmelidir. 

 

6. Çökeltinin yüzeyinde adsorplanan yabancı iyonları ve ana çözeltiyi uzaklaĢtırmak 

amacıyla yapılan iĢleme ………………..denir. 

 

7. Yıkama suyu .............................. için kötü bir çözücü fakat safsızlıklar için çok iyi bir 

çözücü olmalıdır. 

 

8. Saf su ile yıkamada aĢırı ……......………… kolloidal hâle geçme (peptitleĢme), 

hidroliz gibi nedenlerle madde kaybı meydana gelmemelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Gravimetrik metotlar daha ziyade anorganik ……………..…ve................................ 

tayini için geliĢtirilmiĢtir. 

 

2. Çöktürme için kullanılan reaktif sadece ………….................………… ile çökelek 

oluĢturmalı, baĢka iyonlarla tepkime vermemelidir. 

 

3. Çökelek tayini yapılacak maddeyi ……………………..olarak ihtiva etmelidir. 

 

4. Çökeleğin mol ağırlığı, aranan maddenin mol ağırlığından tercihen ........................ 

olmalıdır. 

 

5. Dinlendirme iĢlemi ........................ noktasına yakın bir sıcaklıkta fakat mutlaka 

kaynatmadan yapılmalıdır. 

 

6. Çökelme olayı, ..................... - ................... dengesi kuruluncaya kadar devam eder. 

 

7. Sıcaklığın artması …………………………artırır. 

 

8. Çok iri taneler içinde çözelti …………………………. hatalı sonuçlar elde edilir. 

 

9. Beher içinde çöktürülüp olgunlaĢtırılan çökelek .................. iĢlemi ile çözeltiden 

ayrılır. 

 

10. Süzme hızının yüksek olmasını sağlamak için ………..............……… bir huni 

kullanılır. 

 

11. Süzme iĢlemini hızlandırmak üzere veya zor süzülen sıvıların süzülmesinde 

............................................ uygulanır. 

 

12. Çökeleğin yıkanmasında kullanılan yıkama suyunun, temiz ve çökeleği 

…………………   cinsten olmasına özen gösterilmelidir. 

 

13. Çökeltinin çözünürlüğü azsa yabancı maddelerin çözünürlüğünü artırmak ve 

viskoziteyi azaltmak için ………………… yıkama suyu ile yıkama tercih edilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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14. Alüminyum hidroksit çökeleği …………………........ özelliğine sahip olduğundan 

sıcak saf suyla yıkanmaz. 

 

15. Saf suyun yıkama suyu olarak kullanılamadığı durumlarda çözeltilerin de tamamen 

iyonlarına ayrıĢabilen ……………………….. seyreltik çözeltileri kullanılır. 

 

16. Çökeltinin yıkanmasında çökeltiden arıtılmak istenen …….....................................  

süzüntüde rastlanmayıncaya kadar yıkama iĢlemine devam edilir. 

 

17. Saf su ile yıkamada hidroliz gibi nedenlerle …………….....………. meydana 

gelmemelidir. 

 

18. Çabuk çöken çökelekler ............................. yöntemi ile yıkanabilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

Gravimetrik magnezyum tayini için çöktürme, süzme ve yıkama iĢlemleri yapınız. 

Kazandığınız becerileri aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

2. Numuneyi hazırladınız mı?   

3. 400 ml’lik bir behere 0,5 g civarında magnezyum 
örneğinden tartım aldınız mı? 

  

4. YaklaĢık 100 ml’lik çözelti hâline getirdiniz mi?   

5. 1 – 2 ml deriĢik hidroklorik asit ( HCl) ilave ettiniz mi?   

6. 3 gr NH4Cl ilave ettiniz mi?   

7. 10 ml %10 luk (NH4)2HPO4 ilave ettiniz mi?   

8. Herhangi bir çökelek oluĢmadı mı?   

9. Kaynama sıcaklığına kadar bunzen bekinde ısıttınız mı?   

10. Birkaç damla feneol ftalein indikatörü ilave ettiniz mi?   

11. Kaynama sıcaklığındaki numune çözeltisine 6 M NH3 
çözeltisinden damla damla ilave ettiniz mi? 

  

12. Sürekli karıĢtırdınız mı?   

13. Renk pembe olunca NH3 çözeltisi ilave etmeye son 
verdiniz mi? 

  

14. Sıcak ortamda 15 dakika dinlendirdiniz mi?   

15. Kendi hâlinde soğuyuncaya kadar dinlendirdiniz mi?   

16. Süzme düzeneğini kurdunuz mu?   

17. Mavi bant süzgeç kâğıdını katladınız mı?   

18. Kantitatif huniye yerleĢtirdiniz mi?   

19. Önce üstteki berrak kısmı baget yardımıyla süzgeç 
kâğıdına aktardınız mı? 

  

20. % 3’lük amonyaklı su ile yıkadınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 ağırlık 

2 gravimetrik analiz 

3 çöktürülerek 

4 beher 

5 çözünürlüğü 

6 süzülebilmeli – yıkanabilmelidir 

7 hava 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 süzme krozeleri 

2 filtre kâğıtları 

3 hava boĢluğu 

4 süzme hızı 

5 peltemsi 

6 yıkama 

7 çökelek 

8 çözünme 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 anyon – katyonların 

2 aranan madde 

3 nicel 

4 büyük 

5 kaynama 

6 çözünme – çökelme 

7 çözünürlüğü 

8 hapsedildiğinden 

9 süzme 

10 uzun boyunlu 

11 vakumlu süzme 

12 çözmeyen 

13 sıcak  

14 peptitleĢme 

15 uçucu bileĢiklerin 

16 yabancı maddelere 

17 madde kaybı 

18 durultma 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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