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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0302 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  
Kondüktometre 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül; sularda EC tayini, toprakta EC tayini yapabilme 
ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖN KOŞUL Potansiyometre modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kondüktometre ile analiz yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında standardına uygun 
kondüktometre ile analiz yapabileceksiniz. 

 
Amaçlar 
1. Sularda EC tayini yapabileceksiniz. 
2. Toprakta EC tayini yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
1. Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar 
2. Kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  
Donanım: 

Atölyede, teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım malzemeleri, 
sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, koruyucu 
malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, 
kondüktometre, beher, hesap makinesi, laboratuvar ortamı, 
EC metre, hassas terazi, plastik kap, mezür, spatül, hesap 
makinesi, laboratuvar ortamı 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 
İletkenlik ölçümleri, su ve toprak kirliliğinin ölçülmesinde ve bu kirliliğin bitki ve 

hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkilerinin incelenmesinde önemli bir yer tutar. Yine suların 
ve toprakların sınıflandırılmasında da kondüktometrik analizlerden faydalanılır.  

 
Ayrıca tarımda verimliliği artırmak için toprağın elektriksel iletkenliğinin ölçülerek  

buna göre tuzluluk derecesinin tespit edilmesi oldukça önemlidir. 
 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında iletkenlik ölçümü analizlerini yapabilecek 

ve sonuçlarını değerlendirebileceksiniz. 

 
Modülün sizlere gerekli bilgi ve beceriyi sunacağını umuyor, başarılar diliyoruz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve standardına uygun olarak sularda EC tayini 
yapabileceksiniz. 

  

 

 

 
 

 Elektriksel iletkenliğine göre sular kaç sınıfta incelenir? Araştırınız. 
 

1.SULARDA EC TAYİNİ 
 

Bir elektrolit çözeltisinin elektrik akımını iletmesi iyonların kendi yükünden farklı 
yükteki elektrotlara (katyonların katoda, anyonların anoda) göç etmeleriyle olur.  

 

 

Şekil 1.1: Basit bir iletkenlik testi 

Bir çözeltinin elektrik iletkenliği iyonların sayısına, büyüklüğüne, yüküne ve aynı 
zamanda çözücünün akıcılık gibi bazı özelliklerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle bir 
çözeltide kimyasal tepkimeler yoluyla iyon türlerinde ve miktarında değişiklik olursa 
çözeltinin iletkenliği değişir. Çözeltideki iletkenlik değişimlerine dayanarak yapılan analiz 
yöntemine kondüktometri (iletkenlik ölçme) denir ve kondüktometre  denilen cihazlarla 
ölçülür. 

 
İletkenlik ölçümleri, ultra saf su üretiminde ve deniz suyunun tuzluluğunun tayin 

edilmesi gibi uygulamalarda kullanılır.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.1.Kondüktometre 
 

Herhangi bir sıvının veya çözeltinin elektriksel iletkenliğinin ölçülmesi ve buna göre 
tuzluluğunun sınıflandırılmasında kullanılan cihazlara kondüktometre denir.  
 

Kondüktometreler; bir elektrik kaynağı, analiz çözeltisinin bulunduğu iletkenlik 
hücresi ve bir direnç ölçerden (örneğin bir weston köprüsü) oluşur. Cihazın en duyarlı 
bölgesi olan iletkenlik hücresinde genellikle üzeri platin siyahı ile kaplanmış platin 
elektrotlar kullanılır. 
 

Kondüktometreler, elektrotlar vasıtasıyla içerisine daldırılan sıvının içerdiği anyon ve 
katyonların elektriği iletme kabiliyetlerinden faydalanılarak iletkenlik derecesinin ölçülmesi 
prensibine göre çalışır. 
 

İletkenlik, elektriksel direnç ölçümü yapılmak suretiyle belirlenir. Kullanılan en basit 
türden ölçüm hücresi iki adet birbirine benzer elektrottan ibarettir. Elektrotlardan birisine 
uygulanan alternatif bir voltaj, çözeltideki iyonların elektrotlara doğru göç etmesine neden 
olur. Çözeltide ne denli fazla iyon mevcut olursa bu elektrotlar arasında o denli yüksek bir 
voltaj akışı meydana gelir. Cihaz akımı ölçer ve Ohm kanununu kullanarak önce çözeltinin 
kondüktans değerini ve daha sonra hücre değerlerini göz önüne alarak iletkenlik değerini 
hesaplar. 

 

Şekil 1.2: İletkenlik hücresi 

Elektriksel iletkenlik ölçümü için laboratuar tipi ve arazi tipi (el tipi) cihazlar 
kullanılır. Elektriksel iletkenlik, mümkün olduğu ölçüde arazide ölçülmelidir. 
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Resim 1.1: Değişik laboratuvar tipi kondüktometreler 

 

               

Resim 1.2: Değişik manuel kondüktometreler 

 

Resim 1.3: Portatif kondüktometre (kalibrasyon çözeltileri ve kapları ile birlikte) 

1.1.1.Elektriksel İletkenlik 
 

Bir sistemde elektrik alanın etkisi altında elektrik yüklerinin hareket edebilme 
özelliğine elektriksel iletkenlik denir. 
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Şekil 1.3: Bir çözeltide iletkenlik  

 
Bir metal iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel uygulandığında, iletkenden bir akım 

geçer. Geçen akım (I)  ile uygulanan potansiyel (V) arasında  
 

V = I.R                       
 

bağıntısı vardır. Bu bağıntı Ohm yasasının matematiksel ifadesidir. Bağıntıdaki R 

katsayısına direnç denir ve birimi Ohm ()’dur. Direnç yalnızca iletkenin türüne, 
uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak değişir. Buna göre direnç şu bağıntıyla da ifade 
edilebilir.    
 

A

l
R     

 

Burada; 
R: Direnç 
l: Uzunluk 
A: Kesit  
ρ (ro): Özdirenç 
 

Öz direnç: 1,00 cm boyunda ve 1 cm
2
 kesitindeki bir iletkenin direncidir.  

Elektriksel direncin tersine iletkenlik  (kondüktans) denir. Direnç elektriğin geçişine 
karşı koyma yeteneği olarak tanımlanırsa iletkenlik, elektriği geçirme yeteneği olarak 
tanımlanır. Tanıma göre, 
 

R
L

1
   olur. Birimi ohm

-1
 ya da mho olur. Siemens olarak da tanımlanabilir.  

 

l

A
L



1
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 Burada 1/ değerine öz iletkenlik (kondüktivite) denir ve k ile gösterilir. 

 Öz iletkenlik 1,00 cm
3
 çözeltinin iletkenliği olup birimi ohm

-1
 cm

-1
’dir. 

 
İletkenlik, bir çözeltinin iyonik konsantrasyonunu ve çözelti aktivitesini ölçmek için 

kullanılan bir parametredir. Bir çözelti ne denli asidik, tuzlu veya alkali ise iletkenlik o 
derece yüksektir.  
 

 

                                                  a                                            b 

Şekil 1.4: Sulu çözeltilerde iletkenlik a)Elektrolit bir çözelti b) Elektrolit olmayan bir çözelti  

 

Şekil 1.5: Tuz çözeltisinin iletkenliği 

 

Aralarında 1 cm uzaklık bulunan iki elektrot arasındaki elektrolit katmanda çözünmüş 

olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenliğine molar iletkenlik denir. M ile 
gösterilir. Birimi, SI sisteminde Ω

-1
 m

2
 mol

-1
’dir. 

 
Öz iletkenlik ve molar iletkenlik arasındaki ilişki, çözeltinin derişimi C molarsa 1 mol 

madde içeren hacmi 1000/C cm
3
 olacağından  

 

 

 
olacaktır. Öz iletkenlik eşitliği ile düzenleme yapılırsa  

1000

c
M  = k 
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eşitliği elde edilir.  

Aynı kapla çalışıldığında 1/A oranı sabit olup buna kap sabiti,  , denir Birimi cm
-1’

 
dir. İletkenlik ile molar iletkenlik arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olur. 

    

 

  

Öz iletkenliği bilinen standart bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek   = k/L formülünden 
kap sabiti bulunur. Bulunan kap sabiti ile öz iletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği 

ölçülerek k =   . L formülünden öz iletkenliği hesap edilebilir. 
 

Eşdeğer iletkenlik,  iyonun birim yükü başına düşen molar iletkenliğidir.  
 

İyon İyonik Eşdeğer 

İletkenlik (ohm
-1

cm
2
 ) 

İyon İyonik Eşdeğer 

İletkenlik (ohm
-1

cm
2
 ) 

H
+ 

349,8 OH
- 

198,0 

K
+ 

73,5 F
- 

55,4 

Na
+ 

50,1 Cl
- 

76,3 

Li
+ 

38,7 Br
- 

78,4 

NH4
+ 

73,5 NO3
- 

71,4 

Ag
+ 

61,9 SCN
- 

66,0 

(CH3)4N
+ 

44,9 CH3COO
- 

40,9 

(C2H5)4N
+ 

33,0 ClO4
- 

68,0 

(C4H9)4N
+ 

19,0 ½ SO4
2- 

79,8 

½ Ca
2+ 

59,5 ½ CO3
2-

 69,3 

½ Cu
2+

 53,6 ½ C2O4
2-

 74,0 

½ Zn
2+

 52,8 ½ PO4
3-

 70,0 

½ Pb
2+

 69,5 Fe(CN)6
3-

 101,0 

½ Fe
3+

 68,0   

Tablo 1.1: Bazı iyonların sonsuz seyreltik çözeltideki iyonik eşdeğer iletkenlikleri  

Elektrolitik iletkenlik sıcaklıkla büyük ölçüde değişir. Çünkü çözeltinin viskozitesi 
azalır ve dolayısıyla iyonların hızı artar. Bu nedenle ölçümler sırasında sıcaklığın sabit 
tutulması gerekir. Bu sabit (referans) sıcaklık 20 °C veya 25 °C’dir. İletkenlik ölçümü farklı 
bir sıcaklıkta yapılmışsa sıcaklık katsayısı (sıcaklık faktörü) kullanılarak referans sıcaklığa 
dönüştürülür. Şu an mevcut olan cihazların çoğunda sıcaklık telafisi otomatik olarak 
yapılmaktadır. Cihazın böyle bir özelliği yoksa Tablo 1.2’de verilen sıcaklık katsayıları 
kullanılarak sıcaklık dönüşümü yapılır. 
 

k25 = kt . Ft                  
k25 = 0,01 M KCl’ün iletkenliği  (Tablo 1.2 ve Tablo 1.3) 
kt  = Ölçümün yapıldığı sıcaklıktaki iletkenlik 

Ft = Sıcaklık katsayısı (sıcaklık dönüşüm faktörü) (Tablo 1.2) 
 

1 1000

A c
L  M  =  

M c

1000 
L  = 
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Sıcaklık (°C) 

[KCl] = 0,1 mol/L [KCl] = 0,01 mol/L 

k(ms/cm) TC20( % °C) k(ms/cm) TC25( % °C) 

18 11.19 2.06 1.225 2.07 

19 11.34 2.06 1.251 2.11 

20 11.67 - 1.278 - 

21 11.91 2.06 1.305 2.11 

22 12.15 2.06 1.332 2.11 

23 12.39 2.06 1.359 2.11 

24 12.64 2.07 1.386 2.11 

25 12.88 2.07 1.413 2.11 

Tablo 1.2: Farklı sıcaklıklarda KCl çözeltisinin öz iletkenliği ve sıcaklık katsayısı  

 

[KCl] ( mol/L) k (20°C) k (25°C) 

0.0005 67 μS/cm 74 μS/cm 

0.001 133 μS/cm 147 μS/cm 

0.005 654 μS/cm 720 μS/cm 

0.01 1.28 mS/cm 1.41 mS/cm 

0.02 2.51 mS/cm 2.77 mS/cm 

0.05 6.06 mS/cm 6.70 mS/cm 

0.1 11.67 mS/cm 12.90 mS/cm 

0.2 22.44 mS/cm 24.80 mS/cm 

Tablo 1.3: 20°C ve 25°C’de KCl çözeltisinin öz iletkenliği  

 

İletkenliğin doğrudan ölçülmesi ile bir çözeltideki toplam iyon derişimi saptanır. 
Seçimli bir ölçüm olmamakla beraber toplam iyon derişiminin bilinmesi bazı durumlarda 
önemli olabilir. Örneğin; ultra saf suyun iletkenliği 0,05 μS/cm, Saf suyunki ise 2 μS/cm’ 
dir. Damıtma sırasında istenen nitelikte suyun elde edilip edilmediği iletkenlik ölçümü ile 
anlaşılır. Tek bir elektrolit içeren çözeltideki derişim tayini de iletkenlik ölçülerek 
yapılabilir. 
 

                   

Resim 1.4: Ultra saf su cihazı 

Herhangi bir tepkimede tepkenleri ve ürünleri oluşturan iyonların iletkenlikleri 
arasında bir fark oluşuyorsa bu tepkime iletkenlik ölçülerek izlenebilir. Bir tepkime sırasında 



 

 10 

iyonik olmayan bir tür, iyonik bir türe veya iyonik türler molekül halindeki türlere 
dönüşüyorsa bu tepkimeye dayalı bir titrasyonun dönüm noktası iletkenlik ölçümü ile 
belirlenir. 
 

Örneğin kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla titre edildiği durumdaki tepkimede, 
 

H
+
 + Cl

-
 + Na

+
 + OH

-
 → H2O + Na

+
 + Cl

-
 

 

İletkenliğe katkısı olmayan su moleküllerinin oluşması ve bu sırada iletkenliğe büyük 
katkısı olana H

+
 iyonlarının ortamdan sürekli olarak uzaklaşması sonucu iletkenlik dönüm 

noktasına kadar azalır. Dönüm noktasından sonra eklenen fazla Na
+
 ve OH

-
 iyonları 

iletkenliği yeniden artırır. 
 

                                                         
Grafik 1.1: HCl’nin NaOH ile titrasyonunda (a) iyonik öziletkenliklerdeki değişme (b) 

kondüktometrik titrasyon eğrisi 

 

 

Resim 1.5: Kondüktometrik titrasyon 
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Resim1.6: Asetil salisilik asidin kondüktometrik titrasyonu 

1.1.2.Kondüktometrenin kullanılışı 
 

Kondüktometrelerle ölçüm yapılırken numune içerisine kondüktometrenin elektrotu 
daldırılır ve içerisinde 1-2 tur çevrilir, göstergede iletkenlik değeri sabitlendikten sonra 
okuma yapılır. Hücreli kondüktometre kullanılacaksa hücre içerisine saturasyon çamuru 
doldurularak ölçüm yapılır. 

 

 

Resim 1.7: Kondüktometrenin kullanılışı 

Kondüktometrelerle çalışılırken ölçümden 15-20 dakika önce cihaz çalıştırılarak 
ısınması sağlanmalıdır. Çalıştırıldıktan sonra göstergenin ölçüm moduna geçmesi için bir 
süre beklenmelidir. Ölçüm sonunda elektrot çözeltiden çıkarıldıktan sonra saf suyla  
temizlenmelidir. 
 

Elektrotlar kullanılmadığı zaman, kurumalarını önlemek için hücreler saf suyla dolu 
tutulmalıdır. 

Ölçüm öncesi cihazın kalibre edilmesi gerekir. Bunun için hazırlanan potasyum klorür 
çözeltilerinin elektriksel iletkenlikleri ölçülür. Sonra cihazın probu ve termometresi 
numuneye daldırılır, bir-iki tur çevrilir ve cihazın gösterdiği değer sabitleştikten sonra 
okuma yapılır. Sıcaklık düzeltmesi (kompanzasyonu) yapan cihazlar, ölçülen elektriksel 
iletkenlik değerlerini otomatik 25

°
C olarak verir. 

 

1.2. Sularda Elektriksel İletkenlik ( EC ) Tayini 
 

 İletkenlik bir su numunesinin veya sulu bir çözeltinin elektrik taşıyabilme özelliğinin 
sayısal ifadesidir. Platinlenmiş iki elektrot su içine daldırıldığı zaman iki elektrot arasında 
tatbik edilen bir elektromotor kuvvet altında, çözeltide mevcut iyonlar, elektrotlara doğru 
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hareket ederek elektrik akımını iletir. Bu da suyun kondüktivitesi veya rezistivitesi olarak 
tanımlanır.  
 

Bünyesinde iyon bulunduran su da bir iletkendir. Suyun iletkenliği,  
 Sudaki iyonların toplam ve bağıl konsantrasyonlarına,  
 Hareketliliğine,  
 Değerliklerine ve  
 Ölçüm sıcaklığına bağlıdır.  

 
Sulu çözeltilere ait iletkenlik ölçeği, 0,05 μS/cm (25 °C) olan saf su ile başlar. Doğal 

olarak içme suyu veya yüzey suyu gibi sular, 100-1000 μS/cm aralığında bir iletkenlik 
değerine sahiptir. Ölçeğin üst ucunda ise bazı asitler ve alkali bileşikler bulunabilir.  

 

Tablo 1.4: Su çözeltilerinin iletkenlikleri  

İletkenlik, iyon miktarıyla doğru orantılı olmasına rağmen bazı iyonlar; klorür, sülfat, 
kalsiyum, magnezyum için bu orantı aynı değildir.  
 

Suyun iletkenliği ölçülerek sudaki iyon miktarı yaklaşık olarak tayin edilebilir. 
Böylece hiçbir analiz yapmadan iletkenlik değerinin 0.60-0.75 ile çarpımı suyun toplam 
tuzluluğu hakkında bir fikir verir. Aynı şekilde bu ilişkiden faydalanarak bulunan ampirik 
sonuca göre, normal sularda iletkenliğin 100’e bölünmesiyle sudaki anyon (=katyon) toplamı 
meq/l olarak hesaplanır. Bu sonuçların pratikteki faydası, iletkenliği farklı suların değişik 
kökenli ve farklı kalitede sular olduğu hakkında bir ön fikir edinme imkânı sağlamasıdır.  
 

İletkenlik ölçümü genelde tersi olan direnç ile ohm veya megaohm olarak ölçülür. Bir 
iletkenin direnci, iletken kesit alanı ile ters orantılı ve uzunluğu ile de doğru orantılıdır. Su 
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numunesinin ölçülen direnç büyüklüğü de buna benzer şekilde iletkenlik kabı özelliklerine 
bağlıdır ve bu kaba ait özelliklerin hesaba katılması olmaksızın hiçbir sonuca varılamaz.  
 

Böyle bir ölçümü yapacak kap ve elektrot sisteminin fabrikasyonu şu anda pek pratik 
görülmediğinden bugün için kapların sabitleri bulunup bundan yola çıkılmaktadır. Bulunan 
kap sabiti ile öz iletkenliği bilinmeyen bir çözeltinin iletkenliği ölçülerek k =  .L 
formülünden öz iletkenliği hesap edilebilir. 
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 Öz iletkenlik uygulamaları  
 

 Kimyasal denge, bitki ve hayvanlar üzerindeki fizyolojik etkiler, 
korozyon hızları vs. gibi toplam iyon konsantrasyonu etkisini tespit 
etmek için mineralizasyon derecesini belirleme 

 Distile ve deiyonize sudaki mineralizasyon derecesi tayini  
 İçme suyu ve atık sulardaki çözünmüş mineral konsantrasyonu 

değişimlerini değerlendirme  

 Genel kimyasal analizlerde alınacak numune miktarı tayininde ve 
kimyasal analiz sonuçlarının kontrolü 

 Yumaklaştırma (flokülasyon) ve nötralizasyon işlemlerinde gerekli 
kimyasal madde miktarının tayini 

 Sudaki çözünmüş katı madde miktarının dolaylı olarak tespiti (Genelde 
iletkenlikle çarpılması gereken faktör sulara bağlı olarak 0,55 ila 0,90 
arasında değişmektedir.) 

 

1.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

“İletkenlik” terimi çoğunlukla μmho/cm olarak birimlendirilir. Bazen de milisimens 
olarak ms/m şeklinde de birimlendirilir. Burada, 1 ms/m = 10 μmho/cm bağıntısı söz 
konusudur. Yeni distile edilmiş su, 0,5 ila 2 μmho/cm öz iletkenliğe sahiptir. Birkaç hafta 
beklemeden sonra bu değer 2 ila 4 μmho/cm olur. Bu artış ortam CO2’nin distile suda 
absorblanması ile meydana gelir. İçme suları genellikle 50 ila 1500 μmho/cm aralığında öz 
iletkenlik değerleri alır. Evsel atık sularda nispeten bu aralığa veya biraz yukarısına çıkar. 
Fakat endüstriyel atık sularda bu değer 10.000 μmho/cm değerinin üzerinde gerçekleşir. 
İletkenlik ölçümlerinin içme suyu temini yapılan borularda, kanallarda, akan akıntılarda ve 
göllerde yerleştirilen elektrotlarla ölçülmesi ölçümde süreklilik de sağlamaktadır.  
 

 Girişimler ve giderilmeleri  
 

Sıcaklık, her 1
o
C için iletkenliği %1.9 civarında artırır. Bu nedenle iletkenlik 

ölçümlerinin sabit bir sıcaklıkta örneğin 25
o
C’de yapılması gerekir. Çözünmüş CO2 mineral 

tuz içeriğini artırmaksızın iletkenliği artırır. Aynı şey hidrojen iyonlarının yüksek eşdeğer 
iletkenliği sebebiyle pH’ı düşük numuneler için de geçerlidir. Buna rağmen etkisi fazla 
değildir ve kalsiyum karbonat çökelme riski olmadan giderilir. Genellikle rutin su 
analizlerinde bu etki ihmal edilir. Numunede bulunan yağ-gres, katran ve çok miktardaki 
askıda katı maddeler elektrotu kirleterek hatalı sonuçlara neden olurlar. Bunlar süzülerek 
uzaklaştırılamıyorsa platinyum kaplı elektrot yerine grafit vb. tipli elektrotlar kullanılmalıdır. 
 

1.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 

 
 İletkenlik ölçüm aleti 
 KCl çözeltisi 
 Analitik terazi 
 Su örnekleri 
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1.2.3. Yapılışı 
 

 Standard potasyum klorür çözeltisi, (0,0100 M) : 745,6 mg susuz KCl tartılır, 
bir miktar saf suda çözünür ve 1 L’ye tamamlanır. Bu, 25oC’de iletkenliği 1413 
μmhos/cm olan standard referans çözeltisidir. 

 

Bu konsantrasyondaki HCl çözeltisinin hücre sabitinin 1 cm-1
 ve 2 cm-1

 arasında olması 
durumunda çoğu numune için yeterli bulunmaktadır. Diğer hücre sabitleri için kullanılması 

gereken daha kuvvetli veya zayıf KCl çözeltileri Tablo1.3’te listelenmiştir. 
 

 Numune hazırlanması: Temiz su numuneleri direkt olarak ölçülebilir. Aşırı 
tortulu, yağlı, katranlı vb. gibi kirli numuneler süzülmelidir. 

 

 Elektrot, ölçüme başlamadan önce 0.01 M KCl çözeltisiyle bolca yıkanır.  

 Örnek 250 ml’lik behere alınır. Daha sonra temiz su numunelerinin 

içine doğrudan, atık su numunelerine ise numuneler süzüldükten sonra 

elektrotlar daldırılır ve iletkenlik ölçümü yapılır. Elektrotun çözeltiye 
tamamen batmış olmasına ve içinde hava kabarcığı kalmamış 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 İletkenlik ölçüm cihazı ekranından okunan değer hücre sabiti ve sıcaklık 
faktörü ile çarpılarak iletkenlik hesaplanır. 

 Hücre sabiti k=1 değilse gerekli hesaplamalar ayrıca yapılmalıdır.  

1.2.4. Hesaplama 
 

Sonuç aletten doğrudan doğruya μmhos/cm olarak okunur. İletkenlik ölçümlerinin 
sabit bir sıcaklıkta yapılması (örneğin, 25

o
C’de) veya sıcaklık 25

o
C değilse bulunan 

iletkenlik değerlerinin, sıcaklık düzeltme faktörü ile çarpılarak muayyen bir sıcaklıktaki 
değerin bulunması gerekir.  
 

k25 = kt . Ft                 (25
o
C’de Ft = 1'dir).   

 

Ölçüm yapılan alet gerektiriyorsa hesaplamada aletin hücre sabiti hesaba katılır.  
 

 = k/L 
Kondüktometrik çalışmalarda sıcaklığın 1°C değişmesi sonucu yaklaşık %2 kadar 

etkiler. Bundan dolayı bir termostatla çalışmak gerekir. Çalışma bir titrasyon ise buna pek 
gerek kalmaz. Çünkü yapılan hata her yerde aynı olacağından sonucu etkilemez.  
 

 Kap sabiti ve öz iletkenlik tayini örneklemesi 
 

 Bir behere 0.01 M KCl çözeltisinden yaklaşık 50-60 ml konularak manyetik karıştırıcı 
ile karıştırılır. İletkenlik değeri okunur. L = 1,485.10

-3
  

 

 0,01 N KCl’nin öz iletkenliği sabit olup 25 C de 0,001409 olarak verilmiştir. 
 

  = k/L ise   = 0,001409 ohm
-1

.cm
-1

 / 1,485.10
-3

 ise  = 0,949 cm
-1  

bulunur. 
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Öz iletkenliği ölçülecek 0,1 M HCl’nin 100 ml çözeltisinden alınarak iletkenliği 
ölçülür. L = 5,02. 10

-3 
ohm

-1
. KCl çözeltisinden bulunan kap sabiti değeri formülde yerine 

konularak HCl’in öz iletkenliği hesap edilir. 
 

 k =  . L ise k = 0,949 cm
-1

. 5,02. 10
-3 

ohm
-1

  ise k= 4,76. 10
-3 

ohm
-1

.cm
-1

 olur. 

 

1.3. Elektriksel İletkenlik Değerine Göre Suların Sınıflandırılması 
 

Suların elektriksel iletkenliği, iyonların sudaki toplam derişimine ve sıcaklığa bağlıdır. 
Sıcaklık artışı ve sudaki iyonların derişimi arttıkça elektriksel iletkenlik de artar, dolayısıyla 
elektriksel iletkenlik ölçümleri sudaki toplam iyon derişimi hakkında iyi bir göstergedir. Su 
analiz raporlarında anyonların ya da katyonların toplamı ile iletkenlik arasında aşağıdaki gibi 
bir bağıntı bulunur: 
 

 İletkenlik < 100 ise toplam tuz                = 0.62 x iletkenlik, 
 100 < iletkenlik < 1000 ise toplam tuz    = 0.68 x iletkenlik, 
 1000 < iletkenlik < 4000 ise toplam tuz  = 0.75 x iletkenlik, 
 4000 < iletkenlik < 10000 ise toplam tuz = 0.82 x iletkenlik  

olarak hesapla bulunabilmektedir. 
 

Örneğin iletkenliği 425 μS/cm olan bir suyun toplam tuz miktarı 425 x 0.68=289 mg/l 
olarak bulunur. 
 

 Doğal haldeki yüzey sularının elektriksel iletkenliği 50 – 1500 μS/cm arasında 
değişir. 

 

 Yeraltı sularının elektriksel iletkenliği yüzey sularına oranla daha geniş aralıkta 
değişir. Yeraltı sularının iletkenliği bazı bölgelerde deniz suyunun yaklaşık 
iletkenliği olan 50000 μS/cm’ ye ulaşabilmektedir. 

 

 Sanayideki kirliliğin yüksek olduğu dere ve akarsularda 4500-5000 μS/cm 
civarlarında okunabilmekte buna bağlı olarak da tuzluluk ve diğer kimyasal 
parametrelerde dolayısıyla KOİ değerinde artış göstermektedir. 

 

 Atık suların iletkenliği, atık suları üreten kaynağın özelliklerine bağlıdır. Bazı 
endüstriyel atık sularda 10000 μS/cm’nin üzerinde iletkenlik değerleri 
gözlenmektedir. 



 

 17 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Sularda EC tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Kondüktometre, beher, hesap makinesi, laboratuvar 

ortamı 
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 
çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 
 

 Kondüktometreyi ölçümden önce çalıştırıp 
ısınmasını sağlayınız. 

 

 

 

 Çalıştırıldıktan sonra göstergenin 
ölçüm moduna geçmesi için bir süre 
bekleyiniz. 

 Standart KCl çözeltisini 
hazırlayınız. 

 Tartım alma ve çözelti hazırlama 
kurallarına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kondüktometrenin elektrotunu KCl 
çözeltisine daldırıp iletkenliğini ölçerek 
cihazı kalibre ediniz. 

 

 

 

 Elektrotun çözelti ile ıslanmasına 
dikkat ediniz. 

 Elektrotu çözelti içerisinde 1-2 tur 
çeviriniz. 

 Elektrotu kullanmadığınız zaman 
temizleyip saf su içinde bekletiniz. 

 Gerekli ise kap sabitini hesaplayınız. 

 k=1 değilse  = k/L formülünü 
kullanınız. 

 İletkenlik ölçümünü 25°C’de 
yapınız. 

 Sıcaklık 25°C değilse sıcaklık Tablo 
1.2’den TC değerini bularak gerekli 
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hesaplamaları yapınız. 
 

 Su numunesinin iletkenliğini ölçünüz. 

 

 

 Cihazın gösterdiği değer 
sabitleştikten sonra okuma yapınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz. 
 

 Laboratuvarda temizlik çok 
önemlidir. Kullandığınız tüm 
malzemeleri önce çeşme suyu sonra 
saf su ile yıkayıp malzemeler 
kuruduktan sonra yerlerine 
kaldırınız. 

 

 Raporunuzu yazarak 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. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

2. Kondüktometreyi ölçümden önce çalıştırıp ısınmasını sağladınız 
mı? 

  

3. Standart KCl çözeltisini hazırladınız mı?   

4. Kondüktometrenin elektrotunu KCl çözeltisine daldırıp 
iletkenliğini ölçerek cihazı kalibre ettiniz mi? 

  

5. Kap sabitini hesapladınız mı? 
  

6. Kondüktometrenin elektrotunu su örneğine daldırıp ölçüm 
yaptınız mı? 

  

7. Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

8. 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.  Bir çözeltinin elektrik iletkenliği aşağıdakilerden hangisine göre değişmez?  
A) İyonların sayısına 
B) İyonların büyüklüğüne 
C) İyonların yüküne  
D) Hiçbiri 

 
2.  Aşağıdaki bağıntılardan hangisi Ohm yasasını verir? 

A) 
I

V
R    B) 

V

I
R    C) 

I

R
V     D) 

V

R
I   

 

3. 1/ değerine ne denir? 
A) Öz direnç   B) Molar iletkenlik  C) Öz iletkenlik  D) İletkenlik 

 
4.  Aralarında 1,00 cm uzaklık bulunan iki elektrot arasında ki elektrolit katmanda 

çözünmüş olarak 1 mol madde varsa bu elektrolitin iletkenliğine ne denir?  
A) Molar iletkenlik     B) Eşdeğer iletkenlik   
C) Süper iletkenlik     D) Limit iletkenlik 

 
5.  Kondüktometrelerle çalışılırken nelere dikkat edilmelidir? 
A) Ölçümden 15-20 dakika önce cihaz çalıştırılarak ısınması sağlanmalıdır.  
B) Çalıştırıldıktan sonra göstergenin ölçüm moduna geçmesi için bir süre  beklenmelidir 
C) Ölçüm sonunda elektrot çözeltiden çıkarıldıktan sonra saf suyla temizlenmelidir. 
D) Hepsi 

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6.  Çözeltideki iletkenlik değişimlerine dayanarak yapılan analiz yöntemine 
…………………  denir. 

 
7.  Elektrotlar kullanılmadığı zaman, kurumalarını önlemek için hücreler ……………… 

ile dolu tutulmalıdır.  

8.  1/ değerine ……………… denir ve k ile gösterilir.  
 

9.  ……………, iletkenin türüne, uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak değişir. 
 

10. Bir sistemde elektrik alanın etkisi altında elektrik yüklerinin hareket edebilme 

özelliğine elektriksel …………………. denir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 
11. (   ) Elektrotlar kullanılmadığı zaman, kurumalarını önlemek için hücreler saf suyla 

dolu tutulmalıdır.  
 

12. (   ) Ölçüm öncesi kondüktometrenin kalibre edilmesi gerekir.  

 
13. (   ) Çözeltinin iletkenliği; elektrik akımına o çözeltinin gösterdiği direncin tersidir.  

 

14. (   ) Hücre sabiti 1 değilse hesaplama yapmak gerekmez.  

 

15. (   ) Elektriksel iletkenlik ölçümleri sudaki toplam iyon derişimi hakkında bilgi 
vermez.  

 

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 kuralına ve standardına uygun olarak toprakta EC tayini 

yapabileceksiniz. 

 
 

 
 Toprakta tuzluluğun canlı yaşamı bakımından önemini araştırınız. 

 

2.TOPRAKTA EC TAYİNİ 
 

Elektriksel iletkenlik, belirli bir sıcaklıktaki çözeltinin elektriği iletme kabiliyeti olarak 
ifade edilmektedir. Toprakların elektriksel iletkenliğine etki eden faktörlerin başında 
toprağın nemi, toprak içindeki mineral tuzlar ve metalik mineraller gelir. 

 
Toprakta tuzluluk, özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yer altı 

suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapilarite yoluyla toprak 
yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla toprak yüzeyinde birikmesi 
olayıdır. Bu birikme toprak yüzeyinde olabileceği gibi yüksek sıcaklık etkisiyle yüzeyden 
daha aşağılarda da olabilmektedir. 
 

 

Resim 2.1: Toprak yüzeyinde tuz birikimi 

 Tuzlulaşmaya neden olan anyon ve katyonlar: 
Anyonlar: Tuzlu topraklarda en fazla rastlanan anyonlar, Cl- ve SO42- anyonlarıdır. 

Biraz da olsa HCO3-, CO32- ve NO3- anyonları bulunabilir. 
 

Katyonlar: Tuzlu topraklarda en fazla bulunan katyonlar Na
+
, Ca

2+
 ve Mg

2+ 

katyonlarıdır. Genellikle az miktarda da K
+
 katyonu bulunabilir. 

 

Toprakların elektriksel iletkenlik değerleri, saturasyon çamurunda veya belirli 
oranlardaki (1:1 - 1:1,5 - 1:2 gibi) toprak su karışımında kondüktometre ile ölçülmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Belli oranlarda su ile karıştırılan veya doygun hale getirilen toprağın elektriksel 
iletkenliğini ölçerek buna göre tuzluluk derecesini tespit etmek yöntemin prensibini 
oluşturur. 

 

Tablo 2.1: Yüzde (% ) tuz ve EC değerlerine göre toprakların sınıflandırılması  

 

Resim 2.2: Arazide toprakta iletkenlik ölçümü 

 

Resim 2.3: Toprakta iletkenlik ölçümü 

2.1. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Toprakta elektriksel iletkenlik ve tuzluluk tayini yapılırken şu araç gereçler kullanılır: 
 Kondüktometre cihazı 
 Analitik terazi plastik kap 
 Mezür 
 Spatül 
 Erlen 
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 Beher 
 Yatay çalkalayıcı 
 Hesap makinesi 
 Toprak örnekleri 
 

2.2. Yapılışı  
 

Toprakta elektriksel iletkenliğin ölçümü suyla doygun duruma getirilmiş saturasyon 
çamurunda veya belirli oranlarda su toprak karışımında yapılır. 
 

 Topraklarda nem tayini 
 

Esas analizlere geçilmeden önce, sonuçların sağlıklı bir şekilde ve  birbirleriyle 
kıyaslanmalarını tam olarak sağlayabilmek için sonuçların kuru toprak üzerinden ifadesinde 
zorunluluk vardır. Bu bakımdan analize alınan hava kurusu topraklardan aslında kaç gram 
nemsiz toprak alınmıştır, % nem kaçtır bilinmesi gerekir. 

 

 

Şekil 2.1: Topraktan numune alma 

 Araçlar ve gereçler 

 Numaralanmış nem kapları 

 Analitik terazi 

 Kurutma fırını 

 Desikatör 

 Toprak örnekleri 
 

 Yapılışı 
Numarası belli kurutma kapları iyice yıkanarak temizlendikten sonra kurutularak boş 

darası alınır. Kabın içerisine nem tayini yapılmak istenen örnekten 5-10 g civarında tartılarak 
örneğin “Hava Kuru Toprak Ağırlığı” (HKT) tartılarak kaydedilir ve önceden 105 °C’ye 
ayarlanmış fırında ağırlığı sabit hale gelene kadar bekletilir. Bu süre ortalama  24 saat 
civarındadır. Kurutulan örnekler fırından çıkartıldıktan sonra desikatöre  yerleştirilerek 
soğuması sağlanır ve “ Fırın Kuru Toprak Ağırlığı” (FKT) tartılarak kaydedilir. 
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2.3. Hesaplama 
 

Fırın kuru toprağın tutmuş olduğu su yüzdesi: 
 

100% 



FKT

FKTHKT
Nem  

 

HKT: Hava Kuru Toprak Ağırlığı 
 

FKT: Fırın Kuru Toprak Ağırlığı 
 

2.4. Saturasyon çamurunda elektriksel iletkenlik tayini  
 

Saturasyon çamuru hazırlanır. Kondüktometrenin elektrotu saturasyon macunu 
içerisine daldırılarak içerisinde hareket ettirilip bir müddet beklenir ve elektriksel iletkenlik 
(EC) değeri sabitleşince okuma yapılır. Ölçüm için hücreli kondüktometre kullanılacaksa 
hücre saturasyon çamuru ile doldurulup okuma yapılır. 
 

 Saturasyon çamurunun hazırlanması 
 
Saturasyon çamuru toprağı belirli kurallar çerçevesinde su ile doyurarak toprağın 

içerdiği maksimum suyun belirlenmesi, kabaca bünye sınıflarının tespit edilmesi, toprak 
reaksiyonu (pH) ve elektriksel iletkenlik değerlerinin ölçülmesi ve çamurdan toprak 
ekstraktının elde edilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. 
 

 Araçlar gereçler 

 Porselen çanaklar 

 Otomatik büret 

 Spatüller 

 Ağzı kapaklı plastik kaplar 

 Toprak örneği 

 Yapılışı 
 

Daha önce nem içeriği belirlenmiş toprak örneğinden belli bir miktar (Genel olarak 
100 g yeterli olacaktır) toprak örneği tartılarak porselen kaplara aktarılır. Otomatik büretin 
takılacağı kabın içerisi saf su ile doldurulur ve içerisinde toprak örneği bulunan kaba yavaş 
yavaş su damlatılarak spatül yardımıyla toprak ezilerek aşağıda sahip olması gereken 
özelliklerin belirtildiği saturasyon çamuru hazırlanır ve harcanan su miktarı not edilir. 
Hazırlanan çamur plastik kaplara alınarak kapakları sıkıca kapatılır ve yaklaşık 20 saat ya da 
bir gece bekletilen örneklerde ertesi gün pH ve EC okumaları yapılabilir ya da  ekstraksiyon 
cihazına yerleştirilerek toprak ekstraktı elde edilebilir. 
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Resim 2.4: Saturasyon çamurunun hazırlanması 

 Saturasyon çamurunun uygunluk kriterleri 
 

 Çamurun yüzeyi parlar ve kumlu topraklar dışındaki topraklarda çamurun 

 yüzeyinde beyazımsı grilikler oluşur. 

 Porselen çanak yana doğru eğilince çamur kıvamlı bir şekilde yavaş 
yavaş akar. 

 En küçük toprak topağının kalmadığı kontrol edilir. 
 Çanak düz bir yüzeye hafifçe vurulduğunda çamur düz bir yüzey gösterir. 

 Çanaktaki çamurun ortası spatülle açıldığında çamur hemen kapanır. 

 Pürüzsüz ve temiz bir spatülden çamur hiç atık bırakmayacak şekilde 
kayar (Kilce zengin topraklarda her zaman bu durum görülmeyebilir). 

 

 Bekleme süresi sonunda saturasyon çamurunun sahip olması gereken 

kriterler 
 
 Yüzeyde su toplanmamış olmalıdır. 

 Çamur kurumuş olmamalıdır. 

 Suyu iyice içine çekmiş olmamalıdır. 

 Yüzeydeki parlaklık kaybolmuş olmamalıdır. 
 

Hesaplama şu şekilde olmalıdır: 
 

Toprakların saturasyon yüzdeleri aşağıdaki formülde belirtildiği şekilde 
hesaplanmaktadır. 
 

100
)(_

% x
FKT

mLsuToplam
Saturasyon   

 

)__()__(_ suiçerdigitopraginsuedilenİlavesuToplam   
 

nem

HKTx
FKT

%100

100
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2.5 1:2,5 Oranına Göre Elektriksel İletkenlik Tayini 
 

Analize hazırlanmış toprak numunesinden uygun bir erlene 20 g tartılır. Üzerine 50 ml 
saf su ilavesi yapılarak yatay çalkalayıcıya yerleştirilip 15 dakika çalkalanır. Daha sonra  
erlendeki çözelti 100 ml’lik behere aktarılarak 15 dakika süreyle dinlenmeye bırakılır. Bu 
sürenin sonunda kondüktometrenin elektrotu üstte oluşan berrak kısım içerisine daldırılır ve 
elektriksel iletkenlik (EC) değeri sabitleşince okuma yapılır. 
 

Kondüktometre cihazı, ölçüm yapılmadan 15–20 dakika önceden çalıştırılarak 
ısınması sağlanmalıdır (Pilli cihazlarda ısıtmaya gerek yoktur.). 
 

Her iki metotla belirlenen elektriksel iletkenlik (EC) değerinden faydalanılarak 
toprakların tuzluluk değeri tespit edilir.  
 

 Hesaplama 
 

Okunan EC değeri (milimhos/cm) olduğu gibi alınarak veya 0,064 ile çarpılıp ppm 
olarak tuzluluk belirtilebilir ya da aşağıdaki formül ile topraktaki % tuz miktarı belirlenir.  
 

100

064,0%
%




SaturasyonEC
Tuz  

 

EC=Elektriksel iletkenlik değeri (milimhos/cm) 
 
% STR=Saturasyonda harcanan su miktarı 

 
Örnek: Analiz için laboratuvara getirilen toprakta analiz sonucunda elektriksel 

iletkenlik değeri 0,28, saturasyonda harcanan su miktarı %37 bulunmuştur. Bu toprağın % 
tuz miktarını bulunuz. 

 

Çözüm: 
 

100

064,0%
%




SaturasyonEC
Tuz  

 

0066,0
100

064,03728,0
% 


Tuz  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Toprakta EC tayini yapınız. 
 

Kullanılan araç ve gereçler: EC Metre, hassas terazi, plastik kap, mezür, spatül, 
hesap makinesi, toprak örnekleri, baget, saf su, laboratuvar ortamı,  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

Saturasyon çamurunda eriyebilir tuz tayini yapınız 
 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 
takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  
 

 Saturasyon çamurunu hazırlayınız. 

 

 

  Saturasyon macunu hazırlama 
kurallarına uyunuz. 

 

 EC metreyi ölçümden önce çalıştırıp 
ısınmasını sağlayınız. 

 

 

 15–20 dakika önceden çalıştırınız. 
 Pille çalışan cihazlarda önceden açıp 

ısıtmaya gerek yoktur. 

 EC metrenin elektrotunu daldırıp ölçüm 
yapınız. 

 Elektriksel iletkenlik değerinin 
sabitleşmesini bekleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hesaplama yapınız. 

 

 

 % Tuz formülünü kullanınız. 

 
1:2,5 oranına göre eriyebilir tuz tayini yapınız. 

 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 
takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 
 

 Erlene analiz numunesinden 20 g 
tartınız. 

 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine 50 ml saf su ilave ediniz. 
 Mezür veya uygun bir hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 
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 Çalkalayıcıda 15 dakika çalkalayınız. 

 

 

 Sıçramaları önlemek için erlenin ağzını 
kapatınız. 

 15 dakika dinlendiriniz. 

 

 

 

 
 100 ml’lik behere aktarıp EC metrenin 

elektrotunu daldırıp ölçüm yapınız. 

 

 

 Elektriksel iletkenlik değerinin 
sabitleşmesini bekleyiniz. 
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 Hesaplama yapınız. 

7 
 

 Yüzde tuz formülünü kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 
teslim ediniz. 

 

 Laboratuvarda temizlik çok önemlidir. 
Kullandığınız tüm malzemeleri önce 
çeşme suyu sonra saf su ile yıkayıp 
malzemeler kuruduktan sonra yerlerine 
kaldırınız. 

 

 
 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. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

3. Saturasyon macunu hazırladınız mı?   

4. EC metreyi ölçümden önce çalıştırıp ısınmasını sağladınız mı?   

5. EC metrenin elektrotunu daldırıp ölçüm yaptınız mı?   

6. Hesaplama yaptınız mı?   

7. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

8. Toprak numunesini analize hazırladınız mı?   

9. Erlene analiz numunesinden 20 g tarttınız mı?   

10. Üzerine 50 ml saf su ilave ettiniz mi?   

11. Çalkalayıcıda 15 dakika çalkaladınız mı?   

12. 100 ml’lik behere aktarıp 15 dakika dinlendirdiniz mi?   

13. EC metrenin elektrotunu daldırıp ölçüm yaptınız mı?   

14. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 
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. Analiz için laboratuvara getirilen toprakta analiz sonucunda elektriksel iletkenlik 

değeri 0,36, saturasyonda harcanan su miktarı % 45 bulunmuştur. Bu toprağın % 

tuz miktarları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) 0,0025  B) 0,0103  C) 1,1347  D) 2,4786 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi toprakta tuzlulaşmaya neden olan anyonlardan değildir? 
A) HCO3

-
  B) CO3

2-  
C) PO4

3-
   D) NO3

-
 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi toprakta en fazla rastlanan katyonlardan değildir? 
A) Na

+
   B) Al

3+  
C) Ca

2+
   D) Mg

2+
 

 

4. Saturasyon çamuru aşağıdakilerden hangi amaç için hazırlanır? 
A) Toprak pH’ının ölçülmesi 
B) Toprakta elektriksel iletkenlik değerlerinin ölçülmesi  
C) Toprak ekstraktının elde edilmesi  
D) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi saturasyon çamurunun sahip olması gereken kriterlerden 
değildir? 

A) Yüzeyde su toplanmamış olmalıdır. 
B) Çamur kurumuş olmamalıdır. 
C) Suyu iyice içine çekmiş olmalıdır. 
D) Yüzeydeki parlaklık kaybolmuş olmamalıdır. 

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Bir çözeltide kimyasal tepkimeler yoluyla iyon türlerinde ve miktarında değişiklik 
olursa ……………..  ………………….. değişir.  

 

7. ……………………… bir elektrik kaynağı, analiz çözeltisinin bulunduğu 

iletkenlik hücresi ve bir dirençölçerden oluşur.  
 

8. Tuzlu topraklarda en fazla rastlanan anyonlar ……..  ……….. dır.  
 

9. Hafif tuzlu toprakların elektriksel iletkenlik değeri …………. arasındadır.  
 

10. Topraktaki tuz konsantrasyonu artınca ....................................................  artar.  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

11. (   ) Saturasyon çamuru bekletildiğinde yüzeyde su toplanmış olmalıdır.  
 

12. (  ) Elektriksel iletkenlik değeri 8-15 arasında olan topraklar az tuzludur.  
 

13. (   ) Toprağın nemi, iletkenliğine etki eder.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. (  ) Na+, toprağın tuzluluğuna etki eden katyonlardandır.  
 

15. (  ) Toprakta elektriksel iletkenliğin ölçümü, belirli oranlarda su toprak karışımında 
yapılır.  

 

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. 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  
 

1. Aşağıdakilerden hangisi iletkenlik ölçümünde kullanılan cihazdır? 
A) Kondüktometre 
B) pH metre 
C) Kalsimetre 
D) Hidrometre 

 

2. .    Aşağıdakilerden hangisi iletkenlik birimi değildir? 
A) ohm

-1
  B) mho  C) Siemens   D) ohm  

 

3. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi elektrolit bir çözeltidir? 
A) Şekerli su   B) Saf su   C) Alkol-su    D) Tuzlu su 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi saturasyon çamurunun uygunluk kriterlerinden değildir? 
A) Porselen çanak yana doğru eğilince çamur kıvamlı bir şekilde yavaş yavaş akar.  
B) En küçük toprak topağının kalmaz. 
C) Çanak düz bir yüzeye hafifçe vurulduğunda, çamur düz bir yüzey göstermez. 
D) Çanaktaki çamurun ortası spatülle açıldığında çamur hemen kapanır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi toprakların elektriksel iletkenliğine etki eden faktörlerden 
değildir? 

A) Toprağın nemi 
B) Toprağın rengi 
C) Toprak içindeki mineral tuzlar   
D) Metalik mineraller  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

6. Tuzlu topraklarda genellikle az miktarda da …………… katyonu bulunabilir.  
 

7. Toprağın belirli kurallar çerçevesinde su ile doyurularak hazırlanması ile 
oluşan karışıma ……………  ………………… denir.  

 

8. Toprakların elektriksel iletkenlik değerleri ……………………… ile ölçülür.  
 

9. Tuzsuz toprakların elektriksel iletkenlik değeri …………. arasındadır.  
 

10. Toprak ile ilgili analizlere geçmeden önce topraklarda ………….  

…………….. yapılmalıdır.  
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

11. (  ) Suyun damıtılmasında istenen saflıkta su elde edilip edilmediği iletkenlik 

ölçümü ile anlaşılır.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 37 

 

12. (   ) Kondüktometrelerle ölçüm yapılırken numune içerisine 
kondüktometrenin elektrotu daldırılır ve hemen okuma yapılır. 

 

13. (   ) Kondüktometrelerle çalışılırken ölçümden 15-20 dakika önce cihaz 
çalıştırılmalıdır.  

 

14. (   )  = k/L formülünden kap sabiti bulunur.  
 

15. (   ) Saturasyon çamurunda en küçük toprak topağı kalmamalıdır.  
 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 D 

6 kondüktometri 

7 saf su 

8 öz iletkenlik 

9 direnç 

10 iletkenlik 

11 DOĞRU 

12 DOĞRU 

13 DOĞRU 

14 YANLIŞ 

15 YANLIŞ 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

6 çözeltinin iletkenliği 

7 kondüktometreler 

8 Cl-, SO42- 

9 4-8 

10 iletkenlik 

11 YANLIŞ 

12 YANLIŞ 

13 DOĞRU 

14 DOĞRU 

15 DOĞRU 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 D 

4 C 

5 B 

6 K(potasyum) 

7 saturasyon çamuru 

8 kondüktometre 

9 0-4 

10 nem tayini 

11 DOĞRU 

12 YANLIŞ 

13 DOĞRU 

14 DOĞRU 

15 DOĞRU 
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