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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0012 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Gravimetrik Analiz ĠĢlemleri – 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Gravimetrik analizde, çökeleğin kurutulması, yakılması, kül 

edilerek sabit tartıma getirilmesi ve analiz sonucunun 

hesaplanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Gravimetrik Analiz ĠĢlemleri–1 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Gravimetrik analiz iĢlemleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak çökeleği 

kurutabilecek, yakabilecek, kül edebilecek ve analiz sonucunu 

hesaplayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Çökeleği kurutabileceksiniz.  

2. Çökeleği yakabilecek ve kül edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

 

Donanım: Etüv, porselen kroze, kül fırını, desikatör, hassas 

terazi, kroze maĢası, bunzen beki, sacayağı, kil üçgen, kâğıt, 

kalem 

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 gravimetrik analizin uygulamalarını öğreneceksiniz. Bu 

bilgiler, iĢ hayatınızda baĢarılı olmanıza yardımcı olacaktır. 

 

Gravimetrik analiz, nispeten az alet gerektirmesi 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 çökeleği kurutma, yakma, kül 

etme, sabit tartıma getirme ve analiz sonucunu hesaplama konularında bilgi ve beceriler 

kazandırılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak çökeleği kurutabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çökeleği kurutma amacını araĢtırınız. 

 Kroze çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Desikatör ve kullanım amaçları hakkında bilgi toplayınız. 

 Etüvler ile ilgili araĢtırmalar yapınız. 

 

1. ÇÖKELEĞĠ KURUTMA 
 

1.1. Kurutma ve Amacı 
 

Süzülüp yıkanan çökelek, ıslak olduğundan hemen tartılamaz. Tartılabilmesi için 

kurutulmalıdır.  

 

Çökelekte su, birçok Ģekillerde bulunur. Örneğin; ıslaklık olarak bilinen serbest su 

hâlinde; çökelek yüzeyine tutunmuĢ su hâlinde; çökelek aralarına hapsedilmiĢ su hâlinde 

veya kimyasal yapının içinde olan kristal suyu hâlinde bulunabilir. 

 

Bunlardan ilki yani nem Ģeklinde bulunan su, 100 
o
C dolayında ısıtma ile veya bu 

sıcaklığın çökeleğe zarar vermesi hâlinde aseton, alkol veya eter gibi uçucu bir organik 

bileĢik ile yıkanması ile giderilebilir. Bu iĢleme, yani serbest hâlde bulunan ve nem adı 

verilen suyun giderilmesi iĢlemine kurutma denir. 

 

Kurutma iĢleminde, çökelekte nem olarak bulunan su uzaklaĢtırılır. Çökelekte kristal 

suyu veya bileĢik formülü içerisindeki su Ģeklinde bulunan sular, kurutma iĢlemi ile 

uzaklaĢtırılamaz. Bu sular, istenirse kül etme aĢamasında uzaklaĢtırılır. Örneğin, kalsiyum 

tayininde çökelek CaC2O4.2H2O’dur. Çökelek, CaC2O4.2H2O olarak tartılmak istenirse 

sadece kurutulur. CaC2O4 Ģeklinde yani kristal suyu uçurulduktan sonra tartılmak istenirse 

370 
o
C’de kül edilmesi gerekir. 

 

Gravimetrik analizde süzme iĢlemi süzgeç kâğıdı kullanılarak yapılıyorsa süzgeç 

kâğıdı içindeki çökeleğin, yakılmadan (kül etme)  önce kurutulması gerekir. Yüksek 

sıcaklıktaki yakma iĢlemine hemen geçilecek olursa yakma sırasında süzgeç kâğıdı 

parçalanır ve etrafa çökelek sıçrayabilir.  

 

Yıkama iĢlemi tamamlandıktan sonra huni içindeki nemli filtre kâğıdı, çözelti 

değmemiĢ olan üst noktasından tırnak ucu ile yukarıya çekilir. Huni dıĢına çıkarılan süzgeç 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

kâğıdının dıĢından tutularak ağız kısmı dıĢtan içe katlanır ve kapatılır. Bunu takiben, sabit 

tartıma getirilmiĢ bir porselen krozeye yerleĢtirilir. Kroze muhteviyatının kurutulması bek 

üzerinde yapılacaksa saç ayağındaki kil üçgene kroze eğik olarak yerleĢtirilir. Tam altına 

gelecek Ģekilde bek yerleĢtirilir ve çok düĢük bir alevde yakılır. Kroze içindeki süzgeç kâğıdı 

ve çökelek, yakılmadan düĢük alevde kurutulur. Bu esnada krozeden, hızlı buharlaĢmadan 

dolayı çatırtı gelmemelidir.  

 

Kurutma iĢlemi bir etüvde yapılırsa daha emniyetli olur. Kroze önce 60 °C’nin altında 

bir süre etüvde tutulur. Takiben, etüv sıcaklığı kademeli olarak artırılarak 100 °C’ye kadar 

yükseltilir. 

 

Resim 1.1: Etüv 

Cam kroze içindeki bir çökeleğin kurutulması ve sabit tartıma getirilmesi de mutlaka 

etüv içinde yapılır. Henüz nemli olan cam kroze ve muhteviyatı, tamamen soğuk etüve konur 

ve etüvün sıcaklık ayar düğmesi, çökeleğin sabit tartıma geleceği sıcaklık derecesine 

ayarlanır. Etüv 100 °C’nin üzerinde bir sıcaklık derecesindeyse etüv kapağı açılarak sıcaklık 

derecesinin 50 °C’nin altına düĢmesi sağlanır ve kroze konularak etüv tekrar çalıĢtırılır. Bu 

Ģartlarda, etüvde kroze bir süre bekletildikten sonra etüv, çökeleğin sabit tartıma geleceği 

sıcaklık derecesine ayarlanır. Bu sıcaklıkta, belirtilen sürede bekletilerek çökelek sabit 

tartıma getirilir.  

 

Kurutma iĢlemi, yakma öncesinde filtre kâğıdının kurutulması amacıyla yapılmıĢsa 

kurutma tamamlandıktan sonra kroze etüvden alınır ve bir sonraki iĢlem basamağına yani 

yakmaya geçilir. Fakat kurutma, nemi uzaklaĢtırıp sabit tartıma getirmek ve madde miktarını 

tespit etmek amacıyla yapılmıĢsa kurutma tamamlandıktan sonra kroze, bir maĢa yardımıyla 

tutularak desikatöre alınır. Burada oda sıcaklığına kadar soğuması beklendikten sonra tartılır 

ve gerekli hesaplamalar yapılır. 

 

Kurutma iĢleminden sonra tartım yapılıncaya kadar kroze elle değil mutlaka maĢa 

yardımıyla tutulmalıdır. 
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1.2. Kurutmada Kullanılan Araç Gereçler 

 
Kurutarak sabit tartıma getirmede kullanılan baĢlıca araç gereçler; krozeler, maĢa, etüv 

ve desikatörlerdir. 

1.2.1. Krozeler 

 
Krozeler, elde edilen çökeleği kurutmak, kızdırmak veya süzgeç kâğıdını yakmak için 

kullanılan porselen veya soy metallerden yapılmıĢ deney malzemeleridir. 

 

 Porselen krozeler: Porselenden yapılmıĢ olup yüksek sıcaklığa dayanıklı 

krozelerdir. DeğiĢik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı olanları da vardır. 

1400 – 1500 
o
C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. 

 

Resim 1.2: Muhtelif büyüklükte porselen krozeler 

 Nikel krozeler: Nikel elementinden yapılmıĢ, yüksek sıcaklığa dayanıklı 

krozelerdir. DeğiĢik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı olanları da vardır. 

 

 Platin krozeler: Platin elementinden yapılmıĢ, yüksek sıcaklığa dayanıklı 

krozelerdir. DeğiĢik çap ve büyüklükte olanları da kapaklı olanları da vardır. 

 

1.2.2. Desikatörler 

 
Desikatörler, alt kısmına nem alıcı bir maddenin konulduğu, ortada delikli porselen 

tabladan ve üstte kapaktan oluĢan cam kaplardır. Kurutulan veya kül edilen maddelerin 

soğutulması sırasında tekrar nem almaması amacıyla kullanılır. Kapak gövdeye rodajlı, 

düzgün bir yüzeyle temas eder. Hava geçiĢini önlemek için kapak kenarları vazelinlenir.  

 

Resim 1.3: Desikatörler 
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Bazı desikatörlerin kapağında ise havayı boĢaltmaya yarayan musluklu bir cam boru 

vardır; bu tip desikatörlere “vakumlu desikatör” denir.  

 

Kapağın açılıp kapanması sırasında içeriye dolan havanın kurutulmasını ve çökeleğin 

nem kapmasını engellemek amacıyla desikatörün taban kısmına nem alıcı konur. Nem alıcı 

olarak genellikle kalsiyum klorür (CaCl2), silikajel ve sodyum hidroksit kullanılır. 

 

1.2.3. Etüvler 
 

Etüvler, nem tayini, kimyasal maddelerin kurutulması, laboratuvar malzemelerinin 

kurutulması, numunelerin sabit ağırlığa getirilmesi, kuru havalı sterilizasyon gibi birçok 

ısıtma ve kurutma iĢlemlerinde kullanılan laboratuvar cihazlarıdır. Kurutma dolapları veya 

kuru hava sterilizatörleri olarak da adlandırılır.  

 

Etüvler, değiĢik Ģekil ve büyüklüklerdedir. Çoğunlukla iki veya daha fazla sayıda raf 

bulunur. Raflar, hava sirkülasyonunun engellenmemesi amacıyla deliklidir, ayarlanabilir 

veya sabittir. Analog veya dijital göstergeli farklı çeĢitleri vardır. Günümüzde çoğunlukla 

dijital göstergeli, zaman ve sıcaklık ayarlarının tek veya kademeli programlanabildiği 

(mikroiĢlemcili) ve sıcaklık salınımlarının en aza indirildiği kontrol ünitelerine (PID 

kontrollü) sahip çeĢitleri kullanılmaktadır. 

 

Etüvler, farklı çalıĢma sıcaklıklarına sahip olmakla beraber çoğunlukla ortam 

sıcaklığının 5 °C’den 250 °C sıcaklığa kadar ısıtma yapabilir. Kurutulacak materyal, raflara 

yerleĢtirilip kapak kapatıldıktan sonra cihaz çalıĢtırılır. Ġstenilen çalıĢma sıcaklığı ve süresine 

ayarlanır ve sıcak hava sirkülasyonu ile kurutma sağlanır. 

 

1.3. Sabit Tartıma Getirme 
 

Krozelerin analize baĢlamadan önce net ve değiĢmeyen tartımlarının (sabit tartım) 

bilinmesi gerekir. Bunun için krozeler sabit tartıma getirilir. 

 

Sabit tartıma getirme, krozelerin kullanılacakları sıcaklık derecesinde yapılır. Örneğin, 

demir tayininde kullanılacak olan bir porselen krozenin 700 oC’de; kurĢun tayininde 

kullanılacak olan bir cam krozenin 110-120 oC’de sabit tartıma getirilmesi gerekir. 

 

Sabit tartıma getirme iĢleminde, sabit tartıma getirilecek kroze, kurutma veya kızdırma 

sıcaklığında ısıtılır. Kroze maĢası yardımıyla desikatöre alınarak soğutulur ve tartılır. Bu 

iĢlem, bir kez daha tekrarlanır. Ġki tartım arasındaki fark 0,0001 gramı geçmiyorsa krozenin 

sabit tartıma geldiği kabul edilir. Aksi hâlde iĢlem tekrarlanır. 



 

 7 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir tayini için 

yıkanmıĢ çökeleği etüvde kurutunuz. 
 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Etüv, porselen kroze, kül fırını, desikatör, 

hassas terazi, kroze maĢası  

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. 

 Krozeyi sabit tartıma getiriniz. 

 Krozeyi çökeleğin sabit tartıma getirileceği 

sıcaklıkta sabit tartıma getirmeyi unutmayınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Filtre kâğıdını dikkatlice katlayınız. 

 

 Filtre kâğıdının yırtılmamasına dikkat 

ediniz. 

 Madde kaybı olmamasına dikkat ediniz. 

 Filtre kâğıdını krozeye yerleĢtiriniz. 

 

 Filtre kâğıdının yırtılmamasına dikkat 

ediniz. 

 Filtre kâğıdını sivri ucu yukarıda kalacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Krozeyi etüve yerleĢtirerek 110-115
 

o
C’de 1 saat kurutunuz. 

 

 Etüv sıcaklığını kademeli olarak artırınız. 

 Kurutma sıcaklığını ve süreyi doğru 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

1. Çökelekte serbest hâlde bulunan ve nem adı verilen suyun giderilmesi iĢlemine 

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

 

2. Süzgeç kâğıdı kurutulmadan yakma iĢlemine hemen geçilecek olursa yakma sırasında 

süzgeç kâğıdı parçalanarak ........................................................... olabilir.  

 

3. Kurutma bek üzerinde yapılacaksa sacayağındaki kil üçgene kroze ............... olarak 

yerleĢtirilir. 

 

4. Ġki tartım arasındaki fark …............. gramı geçmiyorsa krozenin sabit tartıma geldiği 

kabul edilir. 

 

5. Desikatörün taban kısmına……………………………. konur. 

 

6. Nem alıcı olarak genellikle kalsiyum klorür (CaCl2), ........................ ve sodyum 

hidroksit kullanılır. 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak çökeleği yakabilecek ve kül 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çökeleği yakma amacını araĢtırınız. 

 Süzgeç kâğıdının alevli yanmasının sakıncalarını araĢtırınız. 

 Kül etme iĢlemi hakkında araĢtırma yapınız. 

 Kül etme iĢleminde yapılabilecek hatalar hakkında bilgi toplayınız. 

 

2. ÇÖKELEĞĠ YAKMA VE KÜL ETME 
 

2.1. Yakma 
 

Kuruyan çökeleği süzgeç kâğıdından kurtarmak amacı ile yakma yapılır. Süzgeç 

kâğıdı saf selülozdan (C6H10O5) imal edilmiĢ olduğundan yüksek miktarda karbon (C) 

içerir. Karbon, yüksek sıcaklıkta indirgen özelliğe sahiptir. Karbon, bu özelliğinden dolayı 

bazı maddeleri indirgeyerek hatalı sonuçlar bulunmasına sebep olur. Yakma iĢlemi düĢük 

sıcaklıkta gerçekleĢtirildiğinden karbonun indirgen özelliği engellenmiĢ olur. 

 

Kurutma tamamlandıktan sonra beki, kısık alevde gezdirerek krozenin her tarafının 

eĢit olarak ısınması sağlanır. Kroze, homojen ısındıktan sonra doğrudan yüksek sıcaklıktaki 

alevde ısıtılarak kâğıt yakılır. Bu sırada kroze, yandan ısıtılarak veya kil üçgen üzerine eğik 

yerleĢtirilerek yanma için gerekli hava akımı sağlanır. Yanma sırasında kâğıt alev alırsa 

kroze, saat camı ile kapatılarak alev söndürülür. Yakma iĢlemine bu Ģekilde hiç süzgeç 

kâğıdı kalmayıncaya, tamamı beyaz görünümlü kül oluncaya kadar devam edilir. Özellikle 

siyahlaĢmıĢ süzgeç kâğıdının bırakılmaması gerekir. Çünkü siyahlaĢmıĢ süzgeç kâğıdı 

elementel karbondur ve yüksek sıcaklıkta indirgen özelliği vardır. 

 

2.2. Kül Etme 
 

Çökeleği bu aĢamaya kadar gelmiĢ olan yabancı maddelerden kurtarmak ve sabit bir 

bileĢime dönüĢtürmek amacıyla yapılır. Çoğu maddeleri, çöktürüldükleri bileĢimde sabit 

tartıma getirmek mümkün değildir. Bu tür maddeler, yüksek sıcaklık derecelerinde fırında 

kızdırılarak belirli bir bileĢimde sabit tartıma getirilir. Örneğin gravimetrik demir (Fe) 

tayininde çöktürülen madde, demir III hidroksit (Fe(OH)3) iken kül etme aĢamasında su 

kaybederek demir III oksite (Fe2O3) dönüĢür ve demir III oksit (Fe2O3) Ģeklinde tartılır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 
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Kül etme, kül fırınında, her madde için deneylerle belirlenen sıcaklık ve süre 

içerisinde yapılmalıdır. Aksi hâlde analiz hatalarına sebep olabilir. Belirtilen sıcaklığın ve 

sürenin üzerinde yapılan kül etme iĢlemlerinde çökelek parçalanarak baĢka bir maddeye 

dönüĢebilir veya uçucu hâle dönüĢerek ortamdan uzaklaĢabilir. Örneğin; Fe(OH)3, 900 
o
C’de 

bir saat süre ile kül edilir. Sıcaklık 1000 
o
C’nin üzerine çıktığında örnekte bulunan demir 

(Fe), ortamda baĢlangıçtan beri var olan klorür (Cl
 -
) iyonu ile uçucu demir III klorür (FeCl3) 

bileĢiğine dönüĢerek ortamdan uzaklaĢır. Bu da bir miktar demirin (Fe) kaybolmasına neden 

olur.  Sonuçta, gereğinden az madde tartımı bulunacağından analiz hatasına yol açar. Bazı 

çökeleklerin kül edilme sıcaklıkları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir: 

 

Numune 
Kül Etmeden Önceki 

Çökelek 

Kül Etmeden Sonraki 

Çökelek 

Kül Etme 

Sıcaklığı 

Klorür AgCl AgCl 170 
o
C   (Etüv) 

Nikel Nikel dimetilglioksim Nikel dimetilglioksim 130 
o
C   (Etüv) 

Sülfat BaSO4 BaSO4 900 
o
C   

Demir Fe(OH)3 Fe2O3 900 
o
C   

Alüminyum Al(OH)3 Al2O3 1000
 o
C   

Kalsiyum CaC2O4.2H2O 

CaC2O4 370
 o
C   

CaCO3 650
 o
C   

CaO 1000 
o
C 

Magnezyum  MgNH4PO4   Mg2P2O7 1100 
o
C   

Tablo 2.1: Bazı çökeleklerin kül edilme sıcaklıkları 

Yakma iĢlemi tamamlandıktan sonra kroze, kroze maĢası yardımıyla kül etme 

sıcaklığındaki kül fırınına konur ve kül etme süresince kızdırılır. Tekrar maĢa ve pens 

yardımıyla desikatöre alınarak soğutulur ve tartılır. Kroze içindeki madde ile birlikte tekrar 

ısıtılır ve tartılır. Ġki tartım arasındaki fark 0,0001 gramı geçmezse ağırlığın sabit olduğu 

kabul edilir. Aksi hâlde kızdırma ve tartma iĢlemi tekrarlanır. 

 

Gravimetrik analizde tartım iĢlemi, duyarlılığı en az 0,0001 gram olan analitik terazide 

yapılır. Analiz süresince tartımların aynı terazide yapılması daha uygundur. Madde tartımı, 

dolu ve boĢ kroze farkı olacağından böylece teraziden gelecek hata ortadan kalkar. Tartma 

sırasında, tartım kurallarına mutlaka uyulmalı, soğumamıĢ kroze kesinlikle tartılmamalı ve 

yapılan tartım sonucu unutulmadan kaydedilmelidir. 
 

2.2.1. Kül Fırınları 
 

Kül fırınları, laboratuvarlarda numunenin yakılması veya gravimetrik analizlerde 

kızdırma, kül etme iĢlemlerinde kullanılan cihazlardır. Kül fırınlarında fırın tipine göre 1200 

ºC’ye kadar yakma yapmak mümkündür. 

 

Kül fırınları, kurutulan ve yakılan çökeleğin saf bir madde veya sabit bir bileĢime 

dönüĢebilmesi için gerekli olan yüksek sıcaklığı sağlar. Elektrik ile ısıtılır. Ġç kısmı, ısıya 

dayanıklı seramikle yapılmıĢtır. Seramik kaplamanın arasına ve altına yakmayı 

gerçekleĢtirecek güçlü rezistanslar yerleĢtirilmiĢtir. Seramik kaplama ile dıĢ yüzey arası, 
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yalıtım maddeleri ile doldurulmuĢtur. Günümüzde kullanılan kül fırınları, otomatik ayarlı ve 

dijital göstergelidir.  

 

Yakılacak numune önceden sabit tartıma getirilip darası belirlenmiĢ porselen veya 

metal krozelere konur, fırının içine yerleĢtirilir. Fırın, kül etme sıcaklığına ayarlanır ve 

ayarlanan sıcaklığa ulaĢtıktan sonra krozeler belirtilen süre kadar içeride kalarak çökeleğin 

sabit bir bileĢime gelmesi sağlanır. Yakma iĢlemi tamamlandıktan sonra yakma kapları maĢa 

yardımıyla alınarak desikatöre aktarılır.  

 

Kül fırınları kullanılırken Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 

 Kül fırınları, mutlaka çeker ocak içinde çalıĢtırılmalıdır. 

 Yakma kapları, fırına ısı yükselmesi olmadan önce konulmalıdır. 

 Yakma iĢlemi tamamlandıktan sonra numune hemen çıkarılmamalı, sıcaklığın 

yaklaĢık 100 ºC’ye düĢmesi beklenmelidir. 

  

Resim 2.1: Kül fırınları 

 

2.2.2. Kül Etmede Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Kül etme, gravimetrik analiz iĢlemlerinin en fazla dikkat edilmesi gereken 

basamaklarından biridir. Dikkat edilmediğinde analiz hataları yapılabilir. Yapılması 

muhtemel hataların bazıları aĢağıda sıralanmıĢtır:  
 

 Kül etme, kül fırınında analiz edilecek madde için deneylerle belirlenen 

sıcaklıkta yapılmalıdır. Belirtilen sıcaklığın üzerine çıkılması durumunda madde 

kaybı oluĢabilir. Sıcaklık düĢük tutulduğunda ise yabancı maddeler tamamen 

uzaklaĢtırılamayabilir veya çökeleğin dönüĢümü tam sağlanamayabilir. 

 Belirlenen kül etme, süresi içerisinde yapılmalıdır.  

 Kül etmek için uygun kroze seçilmiĢ olmalıdır. 
 

Belirtilen sıcaklık ve sürenin üzerinde yapılan kül etme iĢlemlerinde genellikle 

çökelek parçalanarak baĢka bir maddeye dönüĢür veya uçucu bir bileĢik hâline dönüĢerek 

ortamdan uzaklaĢır. Sonuçta, gereğinden az madde tartımı bulunacağından analiz hatasına 

neden olur. 
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2.3. Gravimetrik Analiz Sonucunu Hesaplama 
 

Gravimetrik analiz iĢlemlerinin, son iĢlem basamağı analiz sonucunun 

hesaplanmasıdır. Gravimetrik analiz sonucunun hesaplaması, aranan maddenin mol ağırlığı 

ile tartılan maddenin mol ağırlıklarının oranlanması esasına dayanır. 

 

Aranan madde miktarını hesaplamak için tartılan çökelek miktarının gravimetrik 

faktör ile çarpılması gerekir. 

 

Gravimetrik faktör, aranan maddenin mol ağırlığının tartılan maddenin mol ağırlığına 

oranıdır. Bir baĢka deyiĢle bir gram tartılan madde içerisinde bulunan, aranan madde 

miktarıdır. 

 
Aranan Maddenin Mol Ağırlığı

Gravimetrik Faktör (GF) = 
Tartılan Maddenin Mol Ağırlığı

 

 
Örneğin, gravimetrik sülfat ( SO4

=
) tayininde aranan madde sülfat, tartılan madde ise 

baryum sülfat ( BaSO4 ) tır. Buna göre G.F.;  

4

4

A SO

A BaSO

M 96
GF  =  = 0,412

M 233



    Ģeklinde olur. 

 

Ġkinci tanıma bağlı olarak hesaplamak istersek; 

 
=

4 4

=

4 4

233 gram BaSO  ta                     96 gram   SO    varsa

   1 gram BaSO   ta                       x gram    SO   vardır.

96.1
                             x =  = 0,412 olur.

233

 

 
Gravimetrik demir ( Fe ) tayininde aranan madde demir, tartılan madde demir III oksit 

(Fe2O3) tir. Buna göre gravimetrik faktör; 

2 3

A Fe

A Fe O

2.M 2.56
GF  =  = 0,7  olur

M 160


 

 

Ġkinci tanıma bağlı olarak hesaplamak istersek; 

 

2 3

2 3

160 gram Fe O  te                    2.56 gram   Fe   varsa

    1 gram Fe O   te                         x gram   Fe   vardır.

2.56.1
                             x =  = 0,7  olur.

160

 



 

 13 

Gravimetrik faktörde dikkat edilmesi gereken nokta, aranan madde tartılan maddenin 

bir molü içerisinde kaç mol var ise gravimetrik faktörde de o kadar mol olmalıdır. 

Yukarıdaki örnekte, bir mol Fe2O3 te, 2 mol Fe var. O hâlde gravimetrik faktörde de Fe’nin 

mol ağırlığı 2 kat alınmalıdır. 

 

Bazı maddelerin gravimetrik faktörleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir: 

 

Aranan Tartılan Gravimetrik Faktör Hesaplama Gravimetrik Faktör 

SO4
=
 BaSO4 SO4

=
 / BaSO4 96 / 233 

S BaSO4 S / BaSO4 32 / 233 

Fe Fe2O3 2Fe
 
 /  Fe2O3 2.56 / 160 

Fe3O4 Fe2O3 2Fe3O4 / 3Fe2O3 2.296 / 3.160 

Ag AgCl Ag  /  AgCl 108 / 143,5 

Cl 
–
 AgCl Cl 

– 
 /  AgCl 35,5 / 143,5 

Mg Mg2P2O7 2Mg
 
 / Mg2P2O7 2.24 / 222 

Ca CaC2O4 Ca / CaC2O4 40 / 128 

Ca CaCO3 Ca / CaCO3 40 / 100 

Ca CaO Ca / CaO 40 /  56 

Cr BaCrO4 Cr  / BaCrO4 52 / 253 

Tablo 2.2: Bazı maddelerin gravimetrik faktörleri 

Aranan madde miktarının hesaplanabilmesi için gravimetrik faktörden yararlanılır. 

Bunun için gravimetrik faktör tartılan çökelek miktarı ile çarpılır. Buna göre; 

 

aranan

aranan tartılan

Aranan Madde Miktarı( m ) = Gravimetrik Faktör(GF) . Tartılan Madde Miktarı

                                            m  = GF .  m 

 

eĢitliği ile hesaplanır. 

 

Analiz sonucunun hesaplanmasından sonra maddenin numune içerisindeki yüzde 

oranının da hesaplanması gerekir. Yüzde oranının hesaplanabilmesi için hesaplanan madde 

miktarı (maranan), baĢlangıçta alınan numune miktarına (mnumune)  bölünür ve 100 ile çarpılır. 

 

aranan

numune

m 
% aranan =  . 100 

m 
 

eĢitliği ile hesaplanır. 

 

Doğrudan % aranan miktarı hesaplamak istenirse; 

 

tartılan

numune

m  .GF
%aranan =  . 100

m 
 

eĢitliği kullanılabilir. 
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Gravimetrik faktör de formüle yerleĢtirilirse; 

 

A aranan tartılan

A tartılan numune

M   . m  
%aranan =  . 100 

M   . m 
 

eĢitliği ele geçer.  

 

Hesaplamaları kademe kademe yapmak, muhtemel hesaplama hatalarını kısmen 

engelleyebilir. 

 

KarıĢım analizleri genellikle ortak bir katyon ya da anyona sahip olan örneklerde 

yapılır. Bunun için önce ortak anyon ya da katyona bağlı olarak gravimetrik analizi yapılır. 

Sonra bulunan analiz sonucu ve baĢlangıçta alınan numune miktarından hareketle 

matematiksel olarak bileĢenlerin miktarları hesaplanır. 

 
Örnek 1: 2,4856 g’lık demir örneğinin analizi sonrasında 0,8636 g Fe2O3 tartımı elde 

edildiğine göre numunedeki Fe yüzdesi nedir? ( Fe: 56, O: 16 ) 

 

2 3tartılan Fe O

2 3

Fe

örnek

2.Fe
mFe = GF. m                           mFe =   m 

Fe O

2.56
mFe =   0,8636                         mFe = 0,6045 g

160

m 0,6045
%Fe =   100                       %Fe    

m 2,4856

 

 

    100

%Fe = 24,32

 

 

BirleĢtirilmiĢ formülle çözülmek istenirse; 

 

A aranan tartılan

A tartılan numune

M   . m  
%aranan =  . 100 

M   . m 

2.56 . 0,8636
%Fe =   100          %Fe = 24,32

160 . 2,4856


 

 

 

Örnek 2: 0,6271 g’lık magnezyum örneğinin analizi sonrasında 0,3658 g magnezyum 

pirofosfat (Mg2P2O7) tartımı elde edilmiĢtir. Örnekteki magnezyum sülfat (MgSO4) yüzdesi 

nedir? (Mg: 24, S: 32, O: 16, P: 31) 
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4 4 2 2 7

4 4

4

4
MgSO tartılan MgSO Mg P O

2 2 7

MgSO MgSO  

MgSO

4 4

örnek

2.MgSO
m  = GF. m                      m  =   m 

Mg P O

2.120
m  =   0,3658                m = 0,3954 g

222

m 0,3954
%MgSO  =   100             %MgSO  

m 0,62

 

 

  

4

  100
71

%MgSO  = 63,05



 

 

Örnek 3: Gravimetrik sülfat ( SO4
=
) tayini için 0,2442 g alçı taĢı numunesi alınmıĢtır. 

Yapılan analiz sonucunda 0,3158 g baryum sülfat çökeleği elde edildiğine göre numunedeki 

kalsiyum sülfat (CaSO4)  yüzdesini hesaplayınız. (Ca:40, S: 32, O: 16, Ba: 137 ) 

 

4 4 4

4 4

4

4
CaSO tartılan CaSO BaSO

4

CaSO CaSO

CaSO

4 4

örnek

CaSO
m  = GF. m                      m  =   m 

BaSO

136
m  =   0,3158                   m  = 0,1843 g

233

m 0,1843
%CaSO  =   100             %CaSO    

m 0,2442

 

 

   

4

100

%CaSO  = 75,47

 

 

Örnek 4: % 26,42 klorür (Cl 
–
 ) içeren numuneden 0,1332 g AgCl çökeleği elde 

ediliyor. Klorür (Cl 
–
 ) numunesinden kaç g tartım alınmıĢtır? 

 

AgCl

örnek örnek

örnek

m 0,1332
%Cl  =   100                 26,42    100

m m 

m = 0,5041 g
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir tayini için 

kurutulmuĢ çökeleği yakınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Bunzen beki, sacayağı, kil üçgen, kroze 

 

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. 

 Yakma düzeneği için sacayak ve kil 

üçgen hazırlayınız. 

 

 Uygun araç gereçleri seçiniz. 

 KurutulmuĢ krozeyi kil üçgene 

yerleĢtiriniz. 

 

 Krozenin ortalı ve sağlam oturmuĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 Bunzen bekini yakınız. 

 

 Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 Alev Ģiddetini ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kısık aleve ayarlanmıĢ beki gezdirerek 

krozenin her tarafının ısınmasını 

sağlayınız. 

 

 Krozenin homojen ısınmasını sağlayınız. 

 Bunzen bekini krozenin altına 

yerleĢtirerek filtre kâğıdını, alev almadan 

yakınız. 

 

 Bek alevi krozenin her tarafına temas 

edecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Filtre kâğıdı alev alırsa saat camını 

üzerine kapatarak söndürünüz. 

 Filtre kâğıdı tamamen yanınca yakma 

iĢlemini sonlandırınız. 

 Filtre kâğıdının tamamen yandığından 

emin olunuz. 
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 AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerileri dikkate alarak gravimetrik demir 

tayini için yakılmıĢ çökeleği kül ederek sabit tartıma getiriniz. 
 

Uygulamada kullanılan araç gereçler: Kül fırını, desikatör, maĢa, hassas terazi, 

kalem, kâğıt 
 

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. 

 Krozeyi kül fırınına yerleĢtiriniz  

 Kül fırınını 900 
o
C sıcaklığa ayarlayınız. 

 

 Ayarladığınız sıcaklığı kontrol ediniz. 

 Çökeleği 900 
o
C sıcaklıkta 1 saat kül 

ediniz. 

 

 Süreyi kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Krozeyi desikatöre alarak soğutunuz. 

 

 Desikatörün havasını almadan 

kapağını kapatmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Soğutulan krozeyi tartınız. 

 

 Desikatör kapağını dikkatli açınız. 

 Kroze maĢası kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartım sonucunu kaydediniz. 
 Sonucu doğru okuyunuz ve 0,0001 

hassasiyette kaydediniz. 

 Kül etme ve tartma iĢlemine sabit tartım 

elde edilinceye kadar devam ediniz. 

 ĠĢlemleri yukarıdaki uyarıları dikkate 

alarak tekrarlayınız. 

 Analiz sonucunu hesaplayınız.  Hesaplamaları doğru yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 
1. Kuruyan çökeleği …………………………… kurtarmak amacı ile yakma yapılır. 

 

2. Karbon yüksek sıcaklıkta ................................. özelliğe sahiptir. 

 

3. Kroze yandan ısıtılarak veya kil üçgen üzerine eğik yerleĢtirilerek yanma için gerekli 

.................................................. sağlanır. 

 

4. Kül etme, analiz edilecek madde için deneylerle belirlenen ……….......……. ve 

.................... de yapılmalıdır. 

 

5. Aranan madde miktarını hesaplamak için tartılan çökelek miktarının 

....................................... ile çarpılması gerekir. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 

 

1. Cam kroze içindeki bir çökeleğin kurutulması ve sabit tartıma getirilmesi mutlaka 

................ içinde yapılır.  

2. Sıcak krozeler pens veya kroze maĢası yardımıyla ….............… konularak soğutulur 

ve tartılır. 

3. Sabit tartıma getirme iĢleminde, sabit tartıma getirilecek kroze, ...................... veya 

..................... sıcaklığında ısıtılır. 

4. Filtre kâğıtları saf ............................. imal edilmiĢ olduğundan yüksek miktarda karbon 

içerir. 

5. Yanma sırasında kâğıt alev alırsa kroze ………………. ile kapatılarak alev 

söndürülür. 

6. SiyahlaĢmıĢ süzgeç kâğıdı elementel ………………. dur ve yüksek sıcaklıkta indirgen 

özelliği vardır. 

7. Çökeleği yabancı maddelerden kurtarmak ve sabit bir bileĢime dönüĢtürmek amacıyla 

yapılan iĢleme ………………………….. denir. 

8. Belirtilen sıcaklık ve sürenin üzerinde yapılan kül etme iĢlemlerinde 

..................................... oluĢabilir. 

9. Kül etme iĢleminde sıcaklık düĢük tutulursa .......................................................... 

tamamen uzaklaĢtırılamayabilir veya çökeleğin dönüĢümü tam sağlanamayabilir. 

10. Kül etme sıcaklıkları çökeleğin …………........…… ve ……........…… göre farklılıklar 

gösterir. 

11. Aranan maddenin mol ağırlığının tartılan maddenin mol ağırlığı oranına 

………………… …………… denir. 

12. Yüzde oranının hesaplanabilmesi için hesaplanan madde miktarı baĢlangıçta alınan 

................... miktarına bölünür ve 100 ile çarpılır. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karĢılaĢtırınız, cevaplarınız doğru 

ise uygulamalı teste geçiniz. YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Krozeyi sabit tartıma getirdiniz mi?   

2. Süzgeç kâğıdını dikkatlice katlayıp krozeye yerleĢtirdiniz mi?   

3. Etüvde 110 – 115
  o

C’de 1 saat süre ile kuruttunuz mu?   

4. Yakma düzeneği için sacayak ve kil üçgen hazırladınız mı?   

5. Krozeyi kil üçgene yerleĢtirdiniz mi?   

6. Bunzen bekini yaktınız mı?   

7. Kısık alevde beki gezdirerek krozenin her tarafının ısınmasını 

sağladınız mı? 
  

8. Bunzen bekini krozenin altına yerleĢtirdiniz mi?   

9. Süzgeç kâğıdı alev alırsa saat camını üzerine kapatarak 

söndürdünüz mü? 
  

10. Süzgeç kâğıdı tamamen yanıncaya kadar yakmaya devam ettiniz 

mi? 
  

11. Kül fırınını gerekli sıcaklığa ayarladınız mı?   

12. Uygun sıcaklıkta 1 saat bekleterek kül ettiniz mi?   

13. Krozeyi desikatöre alarak soğuttunuz mu?   

14. Hassas teraziyi tartıma hazır hâle getirdiniz mi?   

15. Soğutulan krozeyi desikatörden aldınız mı?   

16. Terazinin kefesinin ortasına koydunuz mu?   

17. Tartım sonucunu 1/10.000 hassaslığında kaydettiniz mi?   

18. Kül etme ve tartma iĢlemine sabit sonuç elde edilinceye kadar 

devam ettiniz mi? 
  

19. Tartımı kullanarak örnekteki magnezyum miktarını hesapladınız 

mı? 
  

20. Örnekteki magnezyum yüzdesini hesapladınız 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 kurutma 

2 
etrafa çökelek 

sıçraması 

3 eğik 

4 0,0001 

5 nem alıcı 

6 silikajel 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 filtre kâğıdından 

2 indirgen 

3 hava akımı 

4 sıcaklık - Süre 

5 
gravimetrik 

Faktör 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 etüv 

2 desikatöre 

3 
kurutma - 

kızdırma 

4 selülozdan 

5 saat camı 

6 karbon 

7 kül etme 

8 madde kaybı 

9 yabancı maddeler 

10 
bileĢimine - 

özelliğine 

11 gravimetrik faktör 

12 numune 
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