
NÖTRALLEŞME



ASĐT BAZ TĐTRASYONLARI

TUZLAR



SÜRE

�Teorik � 4 ders saati

�Pratik � 2 ders saati

�Toplam � 6 ders saati



HEDEF VE DAVRANIŞLAR

� HEDEF 1: Asit ve bazların nötralleşme
tepkimelerini kavrayabilme

� DAVRANIŞLAR:

� Asit ve bazların nötrleşme tepkimelerini denk 
biçimde yazar.

� Tam ve kısmi nötrleşmeyi örneklerle açıklar.

� Nötr, asidik ve bazik tuzları denklemlerle açıklar

� Đndikatörleri açıklar.



� HEDEF 2: Asit baz nötrleşme tepkimelerini ve 
indikatörlerle ilgili bilgileri uygulayabilme

� DAVRANIŞLAR:
� Asit-baz nötrleşme tepkimelerinde pH ve pOH

hesaplamalarını yapar.
� Nötrleşme deneyi kurar.
� Titrasyon verilerini kullanarak [H+], [OH-] 

değerleri hesaplanır.
� Titrasyon deneyinden yararlanarak molarite ve 

hacim hesapları yapılır.
� Bir indikatörün renk dönüşüm noktasını belirler.



�Asitler : Sulu çözeltilerinde H+ iyon 
konsantrasyonunu artıran, ekşi tatta 
(Dikkat: Hiçbir zaman tadına bakmayınız), 
bazı metalleri ve tuzlarını çözebilen, 
bazlarla reaksiyonu sonucu tuz ve su 
oluşturan,asit-baz indikatörlerinin rengini 
değiştirebilen (mavi turnusolu kırmızıya 
çeviren), maddelerdir. 



�Bazlar : Sulu çözeltilerinde OH- (hidroksit) 
iyonu konsantrasyonunu artıran,acı tatta, 
kayganlık hissi veren,asitlerle reaksiyonu 
sonucu tuz ve su oluşturan,asit-baz 
indikatörlerinin rengini değiştirebilen 
(kırmızı turnusolu maviye çeviren), 
maddelerdir.





NÖTRALLEŞME
� Asitlerle bazlar birbiriyle etkileştiğinde elektrik iletkenliği dışında bütün 

özelliklerin kaybolduğu nihayetinde tuz ile suyun oluştuğu kimyasal bir olaydır. 

Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazlar karıştırıldığında asitten gelen H+ sayısı bazdan 
gelen OH- sayısına eşitse karışım nötrdür. Bu olaya tam nötrleşme denir.
nötrleşme 
H+(suda) + OH-(suda) H2O(s)

Kuvvetli asit - baz tepkimelerinde H+ veya OH- iyonlarından biri diğerinden 
fazlaysa çözelti fazla olanın özelliğini gösterir. Bu durumda kısmi nötrleşme 
olmuştur. H+ sayısı fazlaysa ortam asidik, OH- sayısı fazlaysa ortam bazik olur. 

Tam nötrleşmede nH+ = nOH- dir. MaVaea = MbVbeb dır. 

na.ea = nb. eb

ea: Asitin etki değeri(ortama verdiği H+ sayısı) 
eb : Bazın etki değeri ( ortama verdiği OH- sayısı) 

Kısmi Nötrleşme :
nH+- nOH - nOH - nH+
nH+> nOH- ise [H+] = nOH-> nH+ ise [OH-] = 
Va + Vb Va + Vb 

�

ANĐMASYON



ASĐT BAZ ĐNDĐKATÖRLERĐ



Asit-baz Đndikatörleri

� Asit baz indikatörleri çözeltinin pH’sına bağlı olarak farklı renkler 
gösterebilen organik maddelerdir. Bunların kendileri de birer zayıf 
asit ve bazdırlar.

� Örneğin zayıf asit tipli bir indikatörü HIn ile gösterelim. HIn suda bir 
miktar iyonlaşarak çözünür ve bir denge kurar.

[H3O+] [In-]
HIn +  H2O   � In- +   H3O+            Ka =   -------------------

[HIn]  
� Ka = indikatörün iyonlaşma denge sabitidir.   
(sadece kendisinin bulunduğu çözeltide [H3O+] = [In-] dir. )
� In- , HIn ‘in eşlenik bazıdır. Yani HIn asit, In- ise bazdır. Asit-baz 

indikatörlerinde bu türlerden en az birisi renklidir. 



� indikatörler için pH ≅ pKa ± 1  aralığı renk 
değiştirme aralığıdır. Bu pH aralığında 
indikatörün asit ve baz rengi birbirine 
karışır. Bu aralık dışında genel olarak 
çözeltinin pH’sı ,                  

� pH ≤ pKa -1   ise indikatörün 
asit rengi gözlenir

� pH ≥ pKa +1  ise indikatörün 
baz rengi gözlenir



BAZI ĐNDĐKATÖRLER VE pH
ARALIKLARI
� Đndikatör            pH aralığı Asit Rengi             Baz Rengi 

� Timol Mavisi        1.2 - 2.8                Kırmızı Sarı
� Metil Sarı 2.9 – 4.0               Kırmızı Sarı
� Bromfenol Mavi   3.0 – 4.6               Sarı Mavi 
� Metil Oranj 3.1 - 4.5               Kırmızı Sarı
� Metil Kırmızısı 4.2 – 6.3               Kırmızı Sarı
� Nitrazin Sarısı 6.0 – 7.0              Sarı Mavi 
� Bromtimol Mavi    6.0 – 7.6              Sarı Mavi 
� Fenol Kırmızısı 6.4 – 8.0              Sarı Kırmızı
� Krezol Kırmızısı 7.2 – 8.8              Sarı Kırmızı
� Fenolftalein 8.3–10.0              Renksiz                    Kırmızı
� Alizarin Sarısı 10.0-12.1             Sarı Viyole



TĐTRASYON

� Titrasyon, bir çözeltideki bilinen bir türün derişimini belirlemek için 
geliştirilmiş bir yöntemdir. Yani kantitatif bir analiz yöntemidir ve hacim 
ölçmelerine dayanır. Yöntem kısaca derişimi belirlenecek çözelti üzerine 
derişimi tam olarak bilinen başka bir çözeltinin damla damla ilavesidir. 
Titrasyonla analizler oldukça hızlıdır ve iyi sonuçlar verirler. 

� Bir türün (asit, baz vs.) titrimetrik olarak analizinin yapılması için ;
� Analiz edilecek türle reaksiyona girebilecek bir maddenin standart çözeltisi 

(derişimi tam olarak bilinen çözelti) gereklidir.
� Reaksiyon hızlı ve sonlanabilen bir reaksiyon olmalıdır.
� Reaksiyonun tamamlandığı gözlenebilmeli veya ölçülebilmelidir. 
� Titrasyon işlemi için çoğu kez mL mertebesinde hacim ölçen bir büret ve bir

erlen yeterli olur.
� Asit-baz nötralleşme reaksiyonları titrimetrik analizler için uygun

reaksiyonlardır. Derişimi bilinmeyen örnek asit çözeltisi ise standart olarak
bir baz çözelti, örnek baz ise standart olarak bir asit çözeltisi kullanılır. 
Çözeltilerden biri bürete diğeri erlene alınır ve titrasyon yapılır. 



ASĐT BAZ NÖTRALLEŞME 
TĐTRASYONLARI
� Derişimi bilinmeyen asit çözeltisinden belirli bir hacim erlene alınır

ve uygun bir indikatörden birkaç damla ilave edilir,
� Standart baz çözeltisi bürete doldurulur,
� Erlendeki asit çözeltisi üzerine standart çözeltiden nötralleşme

tamamlanana kadar damla damla ilave edilir. Her damladan sonra
erlen dikkatlice çalkalanır. Reaksiyonun tamamlandığı Đndikatörün
renk değişiminden anlaşılır. Bu noktaya eşdeğerlik noktası veya
dönüm noktası denilir.

� Harcanan baz hacmi büretten okunur. Çözeltinin derişimi
bilindiğinden hacmi de dikkate alınarak asiti nötralleştiren bazın mol 
sayısı bulunur.

� Baz ve asit arasındaki reaksiyon stokiyometrisine göre çözeltideki
asidin mol sayısı belirlenerek çözelti derişimi hesaplanır. Örneğin
kuvvetli bir asit olan HCl ve kuvvetli bir baz olan NaOH arasındaki
tepkime aşağıdaki gibi birebirdir.

� HCl (aq)  +  NaOH (aq)  � NaCl (aq)  +  H2O (s)









DENEY

�ASĐT BAZ TĐTRASYONU;

ÖRNEK DENEY

UYGULAMALI DENEY



TUZLAR

� Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye
girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz 
bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü
iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki 
tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz 
ve su ortaya çıkar. Erimiş tuz veya çözelti 
halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü
iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca 
sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de 
kullanılır.



TUZ KRĐSTALLERĐ



TUZ ÇEŞĐTLERĐ

� Tuz çeşitleri :Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. 
Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun 
olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, 
asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır. Normal tuz; tam 
nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak 
birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve 
Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur.

Nötr Tuzlar : Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazlardan oluşan tuzlardır. 
HCl + NaOH� NaCl + H2O
k.asit   k.baz   nötr tuz

� Asidik tuzlar :Asidik tuzlar, tuzun bünyesinde bir veya daha çok 
proton vardır. Suda çözündükleri zaman bünyelerindeki protonu 
vererek ortamı asidik yapar. NaH CO3, NaH2PO4, Na2H PO4 ve 
NaHSO4 birer asidik tuzdur.



SOFRA TUZU TANESĐ

�



TUZ ÇEŞĐTLERĐ
� Bazik tuzlar :Bazik tuzlar, bünyelerinde en az bir OH iyonu 

bulunduran tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamı bazik 
yaparlar. Pb(OH)Cl, Sn(OH)Cl ve Al(OH)2Cl'de olduğu gibi. 

� Diğer sınıflandırma metodunda ise, normal, çift ve kompleks tuzlar 
şeklinde sınıflandırılır. NaCl, NaHCO3 ve Pb (OH)Cl gibi tuzlar 
normal tuzlardır.

� Çift tuzlar :Çift tuzlar iki basit tuzdan meydana gelen tuzlardır. 
Bunlar suda çözündükleri zaman kendilerini meydana getiren 
iyonlara ayrışır. Şaplar da çift tuzlar sınıfına girer. Na Al(SO4)2 ve 
NH4Cr(SO4)2 birer çift tuzdur. Kompleks tuzlar, asit kökü aynı olan iki 
basit tuzun kompleks kök vererek meydana getirdiği tuzlardır.

� K4Fe(CN)6, K3Fe(CN)6, birer kompleks tuzdur. Bunlar suda 
çözündükleri zaman kendini meydana getiren tuzların iyonlarına 
ayrışmazlar.

� Tuzlar, önce metalin ismi, sonra asidin kökü söylenerek adlandırılır. 
Na2SO4 = sodyum sülfat, KCl= potasyum klorür, KHCO3 = potasyum 
hidrojen karbonat (potasyum bikarbonat) gibi.

� Bazı tuzlar, kuvvetli asit ve zayıf bazdan veya kuvvetli baz ve zayıf 
asitten meydana gelmiştir. Bu tuzlar suda çözündükleri zaman 
hidrolize uğrarlar ve çözeltiyi asidik veya bazik yaparlar.



ĐNCE KRĐSTAL TUZ



ĐYOTLU TUZ



Tuzların elde edilişi

�Asit ve bazların nötralleşmesinden elde 
edilirler:
�Baz + Asit → Tuz + Su 

�Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler:
�Metal + Asit → Tuz + H2

�Elementlerinden elde edilebilirler:
�Metal + Halojen → Tuz 



TUZ GÖLÜ UYDU FOTOĞRAFI



Yemek tuzu

� Yemek tuzu, kimyada sodyum klorür (NaCl) 
ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. 
Đnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından 
olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. 
Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu 
tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret 
maddesi olmuştur.

� Besin maddesi olması dışında tuz; dericilikte, 
hayvan besiciliğinde, su yumuşatma 
sistemlerinde ve kimya sanayisinde yaygın 
olarak kullanılır.





Türkiye'de Tuzlar 

� Memleketimizde tuz eldesi; deniz, göl ve kaya tuzlalarından yapılmaktadır. 
Hacıbektaş, Tepsidelik, Sarıkaya, Olti, Kağızman, Kulp ve Sekili önemli 
tuzlalarımızdandır. Buralardan elde edilen tuzlar çeşitli safsızlıklar içermektedir. 
Örneğin Hacıbektaş'ta elde edilen tuzun analizinde % 0,53 suda çözünmeyen 
maddeler, % 1,65 kalsiyum sulfat, % 98,12 sodyum klorür bulunmuştur.

� Koçhisar, Karapınar ve Palas gölleri Koçhisar, Karapınar ve Palas gölleri tuz 
elde edilen önemli göllerimizdendir. Koçhisar Gölünde bulunan Tavşan 
tuzlasından yılda 30.000 ton, Đzmir Çamaltı Tuzlasından yılda 150.000 ton tuz 
elde edilmektedir.

� Deniz suyundan tuz elde edilen yerler arasında; Pendik (Đstanbul), Tekkegöl
(Edirne) ve Akçedeniz (Adana) sayılabilir.

� Yurdumuzda üretilen kaliteli sofra tuzunun analizinde, % 0,24 nem, % 0,003 
suda çözünmeyenler, % 0,007 Ca, % 60,52 klor ve eser miktarda Mg 
bulunmuştur.

� 2001 yılı dünya tuz üretimi 225 milyon ton, Türkiye'nin yıllık üretimi 1,8 milyon 
ton dolayında gerçekleşmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 
verilerine göre Türkiye'deki başlıca kayatuzu yataklarında tespit edilen toplam 
rezerv miktarı 867 milyon ton seviyesindedir. Yıldan yıla tuz üretimi değişmekle 
beraber yurdumuzda son yıllarda, yılda iki milyon ton civarında tuz 
üretilmektedir.

� Tekel, rafine ve sofralık tuz üretimi yapmamaktadır. Bu tür tuz talebi özel sektör 
tarafından karşılanmaktadır



KARAPINAR GÖLÜ



PALAS GÖLÜ



ĐZMĐR ÇAMALTI TUZLASI


