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 Çöktürme ile, gravimetrik analizlerin yanı sıra 
volumetrik analizler de yapılabilir. 

 Bilindiği gibi volumetrik analizde, derişimi belli bir 
çözelti ile bilinmeyen çözeltisi tepkimeye 
sokulmakta ve derişimi belli çözeltinin hacmi 
ölçülmektedir. 

 Gravimetrik yöntemde ise çöktürme, ayırma, 
yabancı maddeleri uzaklaştırma, kurutma ve 
yakma gibi bir takım işlemler gerekmektedir. 
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 Volumetrik analiz için yapılan çöktürmede 
gravimetrik analiz için yapılan işlemlere gerek 
kalmaz. 

 Fakat, gravimetriden farklı olarak, uygun bir 
indikatörün bulunabilmesi gerekir. 

 Birçok çöktürme tepkimesi volumetrinin 
koşullarının çoğunu sağladığı hâlde (örneğin 
tepkimenin hızlı olması, tek yönlü olması ve 
eşdeğerlik noktasında tepkimenin tam olması 
gibi), uygun bir indikatörün bulunamaması 
nedeniyle volumetrik analizde kullanılamazlar. 
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 Bu nedenle, çöktürme ile yapılan 
volumetrik analiz sayısı sınırlıdır ve 
hemen hemen hepsinde analizin sonunda 
gümüş bileşikleri çöktürülür.

 Gerek gravimetrik gerekse volumetrik 
analizler için başarılı bir çöktürmenin 
yapılabilmesi, o maddenin çözünürlük 
çarpımına ve analiz koşullarına bağlıdır.
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ÇÖKTÜRME TİTRASYONU EĞRİSİ

 Çöktürme titrasyonları da, asit-baz 
titrasyonları gibi belli bir titrasyon 
eğrisi verirler. 

 Örneğin; klorürün ayarlı gümüş nitrat 
ile titrasyonunda çözeltiye ayarlı 
gümüş nitrat eklenmesiyle hemen 
AgCl çökeltisi meydana gelir. 
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 Eklenen gümüşün tamamı AgCl hâline 
dönüşmüş olsa bile, çözünürlüğü 
nedeniyle azda olsa ortamda Ag+ iyonları 
bulunur. 

 Ortamda fazla miktarda klorür iyonu 
bulunduğu müddetçe gümüş iyonunun 
derişimi oldukça azdır.

        Cl
KAgClAgKClAgAgCl çç

çç- -
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Eşdeğerlik noktasına varıldığında,
gümüş iyonun derişimi birden
artar ve klorür iyonunun derişimi
azalır.
Çökeltinin çözünürlük çarpımı
biliniyorsa,çöktürme
titrasyonunun eğrisi çizilebilir.
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Örnek 1 100 ml 0.1 M NaCl 
çözeltisi 0.1 M AgNO3 çözeltisi 
ile titre edilmiştir. Bu titrasyonu 
inceleyiniz ve titrasyon eğrisini 
çiziniz. 

AgCl için    Kçç = 1.0x10-10
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 Ödev:
Bu titrasyona ilişkin titrasyon 

eğrisini çiziniz
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 Titrasyona başlamadan önce ortamda (100/1000)x0.1 = 0.01 mol Cl- vardır ve bu sırada pCl = -log(0.1) = 1’dir. 

 Çözeltiye 10 ml AgNO3 eklendiğinde (10/1000)x0.1 = 1.0x10-3 mol Ag+ eklenmiş olacaktır. 
 Bu da, 1.0x10-3 mol Cl - ile tepkimeye gireceğinden, 0.01 - 1.0x10-3 = 9.0x10-3 mol Cl-kalacaktır. 
 Bu sırada çözeltinin toplam hacmi ise 110 ml olduğundan  Cl- iyonunun yeni derişimi
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  M 082.01000110
109 3   xxCl

dır. Bu derişime göre pCl = -log(0.082) = 1.087 dir. 
Bu sırada çözeltide yalnız gümüş klorürün 
iyonlaşmasından gelen gümüş iyonları vardır. Bunun 
derişimi ise,

        M 1022.1082.0100.1
100.1082.0 

100.1 
910

10
10











xxAg
xAg

xClAg

veya pAg = 8.91 olarak hesaplanabilir.
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Titrasyona devam edilip, eklenen AgNO3miktarı 100 ml olduğundaki duruma bakılırsa, 
ortamdaki klorürün tamamı tepkimeye girmiş 
olacaktır. 

Bu sırada ortamda yalnız gümüş klorürün 
çözünmesinden gelen kadar klorür ve gümüş 
iyonları bulunacaktır. 

     
5

100.1
100.1 

5
10









pClpAg
xClAg

xClAg
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 Bu noktadan sonra eklenen AgNO3tepkimeye girmeyeceğinden ortamda 
kalacak, ortamda gümüş iyonunun 
derişiminin artması ise klorür iyonunun 
derişiminin azalmasına neden olacaktır.

 Çizelge 1’de titrasyon ile ilgili hesaplanan 
değerler, Şekil 1’de ise bu verilere göre 
çizilmiş titrasyon eğrisi verilmiştir.
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Çizelge 1 100 ml 0.1 M NaCl çözeltisinin 0.1 M AgNO3 ile 
titrasyonu ile ilgili veriler

Eklenen 
AgNO3(ml)

Cl- Ag+ pCl pAg

0.00 0.1 0.00 1.00
10.00 8.2 x 10-2 1.22 x 10-9 1.087 8.91
25.00 6.0 x 10-2 1.66 x 10-9 1.222 8.77
50.00 3.3 x 10-2 3.0 x 10-9 1.477 8.52
75.00 1.43 x 10-2 7.0 x 10-9 1.845 8.15
9.00 5.26 x 10-3 1.9 x 10-8 2.279 7.72

99.00 5.03 x 10-4 1.9 x 10-7 3.298 6.70
100.00 1.0 x 10-5 1.0 x 10-5 5.000 5.00
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ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARINDA KULLANILAN 
İNDİKATÖRLER

 Çöktürme titrasyonlarında asit-baz 
titrasyonlarında kullanılan organik 
indikatörler pek kullanılmaz. 

 Bunun yerine daha çok inorganik 
maddeler kullanılır. 

 Bu indikatörler eklenen tepkenlerden biri 
ile (ayıraçla veya aranan madde ile) 
tepkimeye girerek çözeltinin rengini veya 
bulanıklığını değiştirir.
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Örneğin; bir A maddesi ayarlı B 
çözeltisi ile titre edildiğinde, 
eşdeğerlik noktasında, B 
çözeltisinin fazlası ortamda 
bulunan indikatör maddesi ile yeni 
bir bileşik meydana getirerek 
çözeltinin görünümünü 
değiştirebilir.
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 Çöktürme titrasyonu indikatörleri; 
 renkli bir çökelek meydana getiren, 
 renkli bir çözelti meydana getiren ve 
 soğurma indikatörleri
olmak üzere üç grupta incelenebilir. 

M.DEMİR 08-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 20

Renkli Bir Çökelek Meydana Getiren 
İndikatörler

 Bir titrasyonda, ayarlı B çözeltisi, ortama eklenen C iyonu ile tepkimeye girerek bir çökelti meydana getiriyorsa ve bu çökeltinin çözünürlüğü titrasyon çökeltisinin çözünürlüğüne çok yakın fakat biraz daha fazla ise, C iyonu bu titrasyon için uygun bir indikatör olarak kullanabilir. 
 Buradaki C iyonunun oluşturduğu renkli çökeltinin meydana geldiği ilk nokta, dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 
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 Örneğin; Mohr Yöntemi ile klorür tayininde 
kullanılan kromat iyonu, bu tür bir 
indikatördür. 

 Kırmızı-kahve renkte gümüş kromat 
çökeltisinin meydana geldiği nokta, dönüm 
noktasını belirtir. 
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Gümüş kromatın, gümüş 
klorürden 10 defa daha kolay 
çözünmesi ve gümüş kromatın  
gümüş klorürden farklı renkte 
olması, kromat anyonunun 
indikatör olarak kullanılmasını 
sağlar.
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renkli) kahve-(kırmızı  tepkimesiindikatör 
  CrOAg  CrO 2Ag

renkli) (Beyaz  tepkimesiTitrasyon 
   AgClClAg

42-24 
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Renkli Bir Çözelti Meydana Getiren İndikatörler
 Çöktürme titrasyonlarında eşdeğerlik 

noktasının belirlenmesi için uygulanan ikinci 
yöntemde, ayıracın fazlası ile indikatör 
maddesi renkli bir çözelti meydana getirir.  

 Örneğin; Volhard yöntemi ile klorür 
tayininde kullanılan demir(III) iyonu, bu türden 
bir indikatördür. 
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Bu titrasyonda klorür içeren örnek 
çözeltisine ayarlı gümüş nitrat 
çözeltisinden yeterli miktarda 
eklenir. 

Gümüş iyonlarının aşırısı, ayarlı 
tiyosiyanat çözeltisi ile geri titre 
edilerek gümüş tiyosiyanat 
çöktürülür.
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Eşdeğerlik noktasında 
tiyosiyonatın fazlası ortama 
eklenen demir(III) iyonu ile kan 
kırmızısı renkteki FeSCN2+
kompleks iyonunu meydana 
getirir. 
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çözelti) renkte kırmızısı(kan 

 tepkimesiİndikatör 
  FeSCN SCN  Fe

 tepkimesiTitrasyon  Geri
   AgSCNSCNAg

tepkimesiTitrasyon 
  AgClClAg

2-3 
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Soğurma İndikatörleri
Bazı organik boyalar, ortamda 

gümüş iyonlarının biraz fazlası 
bulunduğunda, gümüş halojenür 
çökeleği yüzeyinde kuvvetler 
soğurulurlar. 

Soğurma işlemi sırasında organik 
boyanın rengi ve böylece 
çözeltinin rengi değişir. 
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Ayarlı gümüş nitrat ile klorür 
titrasyonunda, eşdeğerlik 
noktasından önce gümüş klorür 
çökeleğinin etrafı, ortamdaki klorür 
iyonları gümüş iyonlarından fazla 
olduğundan, klorür iyonları ile 
çevrilidir. 
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Eşdeğerlik noktası aşıldığında
ortamdaki gümüş iyonlarının 
derişimi klorür iyonlarına oranla 
daha fazla olacağından, gümüş 
klorür çökeleğinin etrafı gümüş 
iyonları ile çevrilir 
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Soğurma indikatörleri zayıf birer 
organik asittirler. Örneğin diklorofloresin
(HDCF) suda

- DCF  HHDCF  
şeklinde iyonlaşır ve DCF- iyonu sarı-
yeşil renktedir. 
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 Eşdeğerlik noktasına gelindiğinde, gümüş 
klorür çökeleğinin etrafı Ag+ katyonlarıyla 
çevrildiğinden, bu katyonun etrafı da DCF-
anyonlarıyla çevrilir. 

 Meydana gelen AgDCF bileşiği koyu 
kırmızı renktedir. Böylece, çözeltinin 
renginin kirli sarı-yeşil renkten kirli pembe 
renge dönmesiyle, titrasyonun dönüm 
noktası anlaşılır. 
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a ) Eşdeğerlik noktasından önce sarımsı yeşil AgCl çökeleği.
b)  Eşdeğerlik noktasından sonra koyu kırmızı AgCl çökeleği.
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 Soğurma indikatörlerinin doğru bir şekilde 
kullanılabilmesi için bazı özelliklerinin bilinmesi 
gerekir.

1. İndikatör iyonu ile ayarlı çözelti iyonunun ters işaretli 
olması gerekir.

 Örneğin; gümüş nitrat ile klorür tayini için DCF-
anyonu uygun bir indikatör iken, sodyum klorür ile 
gümüş tayininde, aynı anyon uygun bir indikatör 
değildir. 

 Bunun nedeni renkli bileşiğin meydana gelişinin iki 
yönlü olmayışı, yani eşdeğerlik noktasında, oluşan 
bileşiğin kaybolmamasıdır. 
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 İndikatör , çökelek tarafından ne çok fazla 
ne de çok az soğurulmalıdır. 

 Öyle organik boyalar vardır ki, çok fazla 
soğurulduklarından, ikinci tabaka tarafından 
değil, eşdeğerlik noktasına varmadan birinci 
tabaka tarafından soğurulurlar. 

 Örneğin; gümüş klorür titrasyonunda eosin 
boyasının kullanılması hâlinde, böyle bir 
soğurma söz konusudur. 
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 Dönüm noktasından sonra renklenen 
çözelti değil, yalnız çökelektir. 
Dolayısıyla bir süre beklenirse, renkli 
kısmın dibe çöktüğü görülecektir.
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Çizelge 2 Soğurma indikatörleri ve kullanıldığı titrasyonlar.

Aranan Ayarlı
Çözelti

İndikatör
Cl- Ag+ Diklorofloressin
Br- Ag+ Eosin
I- Ag+ Eosin
SCN- Ag+ Eosin
CN- Ag+ Difenilkarbozon
Ag+ Br- Rodamin 6 G
OH- Pb2+ Floressin
BO- Pb2+ Diklorofloressin
B4O72- Pb2+ Diklorofloressin
SO42- Pb2+ Dibromofloressin
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ÇÖKTÜRME TİTRASYONU UYGULAMALARI

 Çöktürme titrasyonu ile yapılan analizlerin bir 
kısmı çizelge 3’te verilmiştir. Burada, en çok 
bilinen üç ayrı yönteme değinilecektir. 

 Volhard Yöntemiyle Gümüş Tayini
 Mohr Yöntemiyle Halojenür Tayini
 Fajans Yöntemiyle Klorür Tayini
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Çizelge 3. Çöktürme titrasyonu ile yapılan bazı tayinler.
Aranan Kullanılan

ayıraç
Çöken Eşdeğerlik noktası

için kullanılan
indikatör

Zn2+ K4Fe(CN)6 K2Zn3 Fe(CN)62 Difenilamin
SO42- Pb(NO3) PbSO4 Eritrosin B
MoO42- Pb(NO3)2 PbMoO4 Eosin A
PO43- Pb(OAc)2 Pb3(PO4)2 Dibromofloresin
C2O42- Pb(OAc)2 ThF4 Floressin
F- Th(NO3)4 PbC2O4 Alizarin kırmızısı
Cl-, Br- Hg2(NO3)2 Hg2X2 Bromfenol mavisi
Hg22+ NaCl Hg2X2 Bromfenol mavisi
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Volhard Yöntemiyle Gümüş Tayini
 Bu yöntemle gümüş tayini; gümüş iyonlarının 

ayarlı tiyosiyanat çözeltisi ile gümüş 
tiyosiyanat hâlinde çöktürülmesi ve 
tiyosiyanatın fazlasının, indikatör olarak 
kullanılan demir(III) iyonu ile kırmızı renkli 
kompleks bileşik meydana getirmesi temeline 
dayanır.
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tepkimesiİndikatör 
  FeSCNSCNFe

tepkimesi Titrasyon
 AgSCNSCNAg

2-3 
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Gümüş analizinde, gümüş iyonu 
içeren, örnek doğrudan ayarlı 
tiyasiyanür çözeltisi ile titre 
edilirken, halojenürlerin analizinde, 
belli bir miktar ayarlı gümüş nitrat 
çözeltisi, önce örneğe eklenir ve 
gümüşün fazlası ayarlı tiyosiyanat 
ile geri titre edilir. 
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çözelti) renkte kırmızısı (kan
 tepkimesiİndikatör 

  FeSCN SCN  Fe
 tepkimesi titrasyon Geri
   AgSCNSCNAg

tepkimesi Titrasyon
  AgClClAg

2-3 
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Mohr Yöntemiyle Halojenür Tayini
 Volhard yönteminden farkı, indikatör olarak kromat iyonu kullanılması ve titrasyonun nötral veya bazik ortamda yapılmasıdır. 
 Dönüm noktasında, gümüşün fazlası ile kromat, kiremit kırmızısı renkte gümüş kromat çökeleğini meydana getirir. 
 Gümüş kromatın çözünürlüğünün gümüş halojenürlerden daha fazla olması nedeniyle ortamdaki bütün halojenürler bitmeden gümüş kromat çökmez.
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renkli) kahve-(kırmızı  tepkimesiindikatör 
  CrOAg  CrO 2Ag

renkli) (beyaz  tepkimesiTitrasyon 
   AgClClAg

42-24 
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Halojenür çözeltisinin Mohr yöntemi ile titre 
edilebilmesi için ortamın pH’ının 6 ile 10 arasında 
olması gerekir. 

Eğer pH 10’dan büyük ise gümüş oksit çöker. 
pH’ın 6’dan küçük olması hâlinde ise HCrO4-
meydana geldiğinden, CrO42- derişimi azalır.

OH OCr 2HCrO
2HCrO 2H 2CrO

2-2724
4 -24
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Ortamdaki CrO42- derişiminin 
azalması, dönüm noktasını 
görebilmek için daha fazla Ag+
eklemesine neden olacağından 
titrasyon hatasına neden olur.
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 Örnek 2
Gümüş nitrat ile klorür 

analizinde indikatör olarak 
kullanılan CrO42- derişiminin en 
az ne olması gerekir?  

AgCl için Kçç = 1.0x10-10
Ag2CrO4 için Kçç=2.0x10-12
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   Cl    Ag   K    Cl   Ag  AgCl - 
çç

-

Eşdeğerlik noktasındaki gümüş iyonunun derişimi,

M 10 x 1.010 x 1.0   Cl       Ag -5-10-  

Bu derişimdeki Ag+ ile kromatın çökelek verebilmesi için,

 
  Mx

xCrO
CrO

02.0100.1
100.2

 )10 x (1.0   CrO  Ag   K
CrO 2Ag  CrOAg

10
122

4

2
4

25--2
4

2 
çç

-2
4

 
42












olması gerekir.
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 Örnek 3
 0.1 M gümüş nitrat çözeltisi ile klorür 

tayininde, indikatör olarak kullanılan kromat 
derişimi 0.005 M olduğunda titrasyon hatası 
ne olur? 

 Titrasyon sonunda toplam hacmin 100 ml ve 
titre edilen klorürün 0.01 mol olduğunu kabul 
ediniz. 

 Ag2CrO4 için Kçç= 2.0x10-12
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  MxAg

x
5

12
-2

4
çç2 

-2
4
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102
005.0
102   CrO

K Ag 
CrO 2Ag  CrOAg
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Bu, gümüş kromatın çökebilmesi için 
ortamda bulunması gereken gümüş iyonu 
derişimidir. 

Bu derişimde gümüş iyonu bulunduğunda 
klorür derişimi ise,
       MxCl

xClx
xClAg

 105.0
100.1 100.2

100.1  
5

105
10











olur.
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Öte yandan normal olarak klorür 
derişiminin

M  10 x 1.0   Cl    Ag  veya
  x101.0   Cl   Ag

5--
 -10 -







olması gerekir.
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 Buna göre klorür miktarında olması gerekenden 
 1.0x10-5- 0.5x10-5 = 0.5x10-5 Molar
 lık bir azalma vardır. Bir başka deyişle titrasyonun dönüm noktası ile eşdeğerlik noktası aynı değildir. 
 Ortama eklenmesi gerekenden daha fazla gümüş nitrat eklenmek durumundadır.
 Çözeltinin 100 ml’sindeki gümüş iyonu, eşdeğerlik noktasında 
 (100/1000)x10-5 = 1.0x10-6 mol, 
 dönüm noktasında ise 
 ( 100 /1000)x2.0x10-5 = 2.0x10-6 mol
 dür.
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•Klorür iyonu ise, eşdeğerlik noktasında
1.0x10-6 mol, dönüm noktasında ise 0.5x10-6
mol dür.
•Eşdeğerlik noktasından sonra eklenen
2.0x10-5 - 1.0x10-6 = 1.0x10-6 mol
gümüşün 0.510-6 molü AgCl meydana
getirmiş 0.5x10-6 molü ise ortamda kalmıştır.
•Buna göre toplam fazla Ag+ iyonu miktarı,
2.0x10-6 - 0.5x10-6 =1.5x10-6 mol
dür. Eğer titrasyon 0.1 M AgNO3 çözeltisi ile
yapılmışsa,
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mL X
mol 105.1

mL 1000
mol 1.0 6 x

0.015 ml fazla AgNO3 eklenmiştir. Yüzde hata, fazladan 
eklenen AgNO3 ın harcanan toplam gümüş nitrata oranı 
olarak düşünülürse,

015.0%1000.01
100.015x0.1xhata % -3  x

bulunur. 
• Eğer aynı titrasyon 0.01 mol klorür tayini için değil de 
örneğin 1 mol klorür tayini için yapılmış olsaydı (titrasyon 
çözeltisinin toplam hacmi aynı kalmak şartıyla) yüzde 
hata,

00015.0%100x1.0
3-100.015x0.1x 

olurdu. Görüldüğü gibi hata, seyreltik çözeltilerde çalışıldığında veya
titrasyon çözeltisinin toplam hacmi arttığında, büyük olmaktadır.
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 SORU: 50 mL NaCl çözeltisindeki klorür miktarı 0,1 
M AgNO3 ile tayin edilecektir. İndikatör olarak 

 a)0,1 M Na2CrO4 çözeltisinden 1 damla 
eklendiğinde titrasyon hatası söz konusu mudur. 
Söz konusu ise titrasyon hatası % olarak nedir?

 b) 6 M Na2CrO4 çözeltisinden 2 mL eklendiğinde 
titrasyon hatası söz konusu mudur. Söz konusu ise 
hata % kaçtır

 Bilgi: AgCl için Kçç= 1,0x10-10; Ag2CrO4 için Kçç= 
2,0x10-12
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Fajans Yöntemiyle Klorür Tayini
 Bazı organik boyalar titrasyon ürünü olan çökelti tarafından soğurulurlar ve ayıracın fazlası ile renkli bir bileşik meydana getirirler. 
 Gümüş nitrat ile klorür tayininde bu özellikten yararlanılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, çökeltinin kolloidal yapıda olması gerekir. 
 Böylece daha fazla indikatörü soğurabilir. 
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 Dönüm noktasını belirleyen tepkime çökelti 
yüzeyinde olduğuna göre, renk değişiminin 
kolaylıkla fark edilebilmesi için, çökelti 
yüzeyinin mümkün olduğu kadar fazla olması 
gerekir. 

 Bu nedenle çöktürme koşulları, pelteleşmeyi 
önleyecek ve çökelti yüzeyini arttıracak 
şekilde hazırlanmalıdır. 
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 Örnek 4
Primer standart özellikteki 

AgNO3’tan 48.3 g dikkatle 
tartılmış ve 2 litrelik çözeltisi 
hazırlanmıştır. Bu çözeltinin 
normalitesi nedir?
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1420.0
3.48170102000

/170
3

3






NBuradan
xxNx

molgAgNO
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Örnek 5
 0.195 g saf klorür bileştiği suda 

çözülmüş ve Mohr yöntemi ile 
çöktürülmüştür. 

 Litresinde 0.0965 g AgNO3bulunan çözeltiden 27.1 ml 
kullanıldığına göre karışımdaki 
klorürün yüzdesi nedir?
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Cl
xxxxx
NxMx

Lmolx
ClmolgAgNO

280.0%
100195.0

5.35101.2710676.5
10676.510676.5

/10676.5170
0965.0

5.35/170

34
44

4
3












g/mol  
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Örnek 6
 0.148 g ağırlığındaki iki 

değerlikli metalin klorür tuzu, 
0.10 N AgNO3’ın 26.6 ml’si ile 
çöktürülmüştür. Buna göre 
metalin atom ağırlığı nedir?
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278.111..
148.02

..106.2610.0 3




AMBuradan
AMxxx
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 Örnek 7
 1.3261 g ağırlığındaki gümüş para derişik 

nitrik asitte çözülmüş ve daha sonra azot 
oksitleri uzaklaşıncaya kadar kaynatılmıştır. 
Soğutulan çözelti 250 ml’ye seyreltilmiş ve 
buradan alınan 50 ml’lik örnek demir(III) 
amonyum sülfat indikatörü yanında 0.106 N 
KSCN ile titre edilmiş ve 21.1 ml harcandığı 
görülmüştür. Buna göre paradaki gümüş 
yüzdesi nedir ?
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Ag 076.91%
1003261.1

50
250108101.21106.0 3




x

xxxx
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 Örnek 8
 1.350 g gümüş alaşımı seyreltik nitirk asitte çözülmüş ve çözelti 100 ml'ye seyretilmiştir. Buradan alınan 20'lik örnek, amonyum tiyosiyanatın 21.5 ml'si ile titre edilmiştir. Tiyosiyanatın 22.5 ml'si 0.1 N AgNO3 'ın 25 ml'sine eşdeğer olduğuna göre alaşımdaki gümüş yüzdesi nedir?
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55.95%
100350.1

20
100108105.21111.0

111.0
251.05.22

3










x
xxxx

Nburadan
xxNSCN
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 Örnek 9
 0.3655 g KI’ün 100 ml de 

çözülmesiyle hazırlanan çözeltiye 
30 ml 0.11 N AgNO3 eklenmiştir. 
Gümüş nitratın fazlasını geri titre 
etmek için 0.120 N KSCN’den kaç 
ml kullanılması gerekir?
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mlVBuradan
xxVx

AgSCNSCNAg
KAgIAgKI

molgKI

15.9
3655.016610)120.011.030(

/166

3













   

M.DEMİR 08-ÇÖKTÜRME TİTRASYONLARI 72

Örnek 10
 4.77 g NaCl ve KCl karışımı 1 L’de 

çözülmüş ve buradan alınan 25 ml 
0.053 N AgNO3'ın 32.94 ml' si ile 
titre edilmiştir. Karışımın yüzde 
bileşimi nedir ?
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K
NaClXBuradan

xxxxXxClXxNaCl
Cl

NaCIKCICl
XKClXNaCl

66.66%18.359.177.4
33.33%  59.1

5.3525
10001094.32053.0)77.4(5.74 

5.58            5.74                5.35
77.4        

3
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 Örnek 11
 Gümüş nitrat çözeltisinin eşdeğeri 1.5 mg KBr/ml dir.
 Bu çözeltinin molar derişimi nedir?
 MgI2 eşdeğeri nedir?
 Bu çözeltinin her bir ml’si kaç g AgNO3’a eşdeğerdir? 
 Bu çözeltinin 75 ml’si 0.0503 M NaBr’ın kaç ml’si tepkimeye girer.
 Bu çözeltinin kaç ml’si hacim ağırlıkça %19.7 BaCI2.2H2O içeren çözeltinin 1 ml’si ile tepkimeye girer.
 Bu çözeltinin kaç ml’ si %17 BaCl2.H2O içeren numunenin 0.333 g ile tepkimeye girer?
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AgNO3 = 170 g / mol MgI2 = 278 g / mol
KBr = 119 g / mol,
BaCl2.2H2O = 244 g / molKSCN = 97
a ) 1.5 mg KBr / ml = 1.5 g KBr / L
1,5 / 119 = 0.0126 mol KBr / L = 0.0126 M
KBr = 0.0126 N KBr = 0.0126 N AgNO3( Ag+Br-  AgBr nedeniyle)
b) Hacmi 1 ml kabul edersek

mg/L 1.75142
MgI1x  x 0.0126 2 
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c) Hacmi 1 ml kabul edersek

mg/L 42.211  0126.0 3 AgNOxx
d ) 75 x 0.0126 = 0.0503 x V 
buradan V = 18.78
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e ) 100 ml'de 19.7 g BaCl2.2H2O ise 
1000 197 g BaCl2.H2O

M 1.2385  mol/L 2385.1197
244 

= 1.2385 x 2 = 2.477 M Cl = 2.477 N Cl
0.0126 x V = 2.477 x 1 Buradan V = 182.13 ml
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O.2HBaCl g 220566.0333.0

17
100  XX

0164.00566.0xO2H2.2BaCl
Cl2 

0.0126 x V x 10-3 x 35.5 = 0.0164 buradan V= 36.66 ml f)

f)
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 Örnek 12
 Aşağıdaki durumlar için AgNO3 çözeltisinin 

normalitesini hesaplayınız.
 0.2460 g saf NaCl titre etmek için 36.6 ml'si 

harcanmıştır. 
 25.0 ml 0.2028 N NaCl için 40.10 ml’si 

harcanmıştır.
 KSCN eşdeğeri 11.18 mg/ml' dir.
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a)
NaClNNaClxxNx 1148.0246.013106.36 

b) 25 x 0.2028 = 40.10 x N  N= 0.1264
Ag+ + SCN-  AgSCN 
11.18 mg / ml = 11.18 g/ L

mol/L 1152.097
18.11 
0.1152 M KSCN = 0.1152 N KSCN =
0.1152 N AgNO3
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Örnek 13 : 0.485 g örnek Mohr 
yöntemi ile analizlenmiş ve 0.1060 
N AgNO3’tan 33.8 ml harcanmıştır. 
Örnekteki klorür yüzdesi nedir?
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Cl  26.22 %
100485.0

5.35108.331060.0 3



 xxxx
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Ödev:
 Skoog:
 Bölüm 13: Soru 7,17,24,29,30

 Demir:
 Bölüm 8: Soru 1,3,7,8,9
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ÇALIŞMA SORULAR
1. Aşağıdaki tayinler için, dönüm noktası tayinlerinin nasıl yapıldığını açıklayınız.
 a. Mohr yöntemi ile klorür tayini,
 b. Volhard yöntemi ile klorür tayini,
 c. Soğurma indikatörü ile bromür tayini,
 d. Soğurma indikatörü ile sülfat tayini. 
2. 2.870 g KCl ve KI karışımı suda çözülmüş ve çözelti 250 ml’ye tamamlanmıştır. Buradan alınan 25 ml’lik örnek diklorofloressin indikatörlüğünde, 0.1 N gümüş nitratın 6.75 ml’si ile titre edilmiştir. İkinci bir 25 ml’lik örnek, floressin indikatörlüğünde titre edildiğinde, aynı gümüş nitrattan 30.2 ml harcanmıştır. Karışımın yüzde bileşimi nedir?
3. 50 ml 0.100 M NaCl çözeltisi ile 0.100 M  AgNO3 çözeltisinin titrasyon eğrisini çiziniz.
4. İçinde MgCl2 bulunan bir örnekten alınan 0.4580 g , 250 ml suda çözülmüştür. Bunun üzerine  50 ml 0.1070 M AgNO3 çözeltisi eklenmiş ve AgNO3’ın aşırısı 0.1225 M KSCN’ün 0.10 ml’si ile geri titre edilmiştir. Buna göre örnekteki MgCl2 yüzdesi nedir?
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5. KSCN çözeltisinin ayarlanması için 0.3570 g AgNO3 alınmış ve titre etmek için 21.50 ml KSCN çözeltisi kullanılmıştır. Buna göre KSCN çözeltisinin derişimi nedir?
6. Primer standart kalitedeki AgNO3’tan 7.3562 g tartılmış ve 500 ml’lik çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözeltinin kaç ml’si 0.1780 g Na2CrO4 ile tepkimeye girer.
7. Analizlenecek bir örnekten 0.8015 g tartılmış ve yeterli miktarda suda çözülmüştür. Bu örnek 0.1046 M AgNO3’ın 35.8 ml’si ile Fajans yöntemine göre titre edilmiştir. Buna göre örnekteki klorür miktarı BaCl2.2H2O ve ZnCl2.2NH4Cl cinsinden nedir?
8. 0.565 g’lık bir örnek Mohr yöntemine göre titre edildiğinde 0.1070 M ayarlı AgNO3 çözeltisinden 37.4 ml harcandığı görülmüştür. Örnekteki klorür yüzdesi nedir?
9. 3.8572 g’lık gıda örneği çözünürleştirme işlemi yapıldıktan sonra içindeki fosfat, 0.1070 M AgNO3’ın 50 ml’si ile Ag3PO4 halinde çöktürülmüştür. Çökelek süzülüp alındıktan sonra süzüntü 250 ml’ye tamamlanmıştır. Buradan alınan 50 ml 0.0572 M KSCN çözeltisinin 6.63 ml’si ile titre edilmiştir. Buna göre bitki örneğindeki fosfor P2O5 cinsinden nedir?
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SKOOG s.349
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