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ÖZET 

Uranil iyonu ve p-aminobenzoik asit arasındaki kompleks oluşumu 
spektrofometrik olarak %50 alkol-su ortamında incelenmiştir. Neti
celer, çok yüksek ligand konsantrasyonlarında bile bütün Ugantın 
bağlandığını göstermektedir. Böylece, bir uranil iyonu ile kompleks 
yapan ligand moleküllerinin ortalama sayısı, koordinasyon sayısını 
pek çok aşarak, 170 ve daha da yüksek değerlere erişmektedir. Böyle 
yüksek değerler basit koordinasyon ile değil, ancak pek çok ligand 
molekülünü birbirine bağlıyan asosiasyon oluşumu ile açıklanabilir. 

Bu kompleks oluşumları, çözeltiye su ilâve edildiğinde, bozunarak 
çökerler. Çöken ürünlerde, her uranil iyonu için 2-3 Ugand molekü
lü bulunmaktadır. Bu gözlemlerden, ikiden fazla molekülün bağ
landığı neticesi çıkmaktadır. Çökeltideki, bir uranil iyonuna bağlı 
ligand molekülü sayısının 2 den biraz fazla oluşu p- aminobenzoık 
asidin sudaki çözünürlüğünün az oluşundandır. Böylece, saf 1-2 
kompleks oluşumu yerine 2 ligactlı kompleks ile p - aminobenzoik asit 
karışımı elde edilmektedir. 

İlgi çeken diğer bir olay da, asosiye olmamış ligand molekülleri
nin, ligand konsantrasyonu, uranil konsantrasyonunun, 100 katı oldu
ğu durumlarda bile önemsenmiyecek kadar az oluşudur. 

Aynı olay, o - aminobenzoik asit, N,N-dimetil-p-aminobenzoik 
asit ve metil p-aminobenzoat kompleks oluşumlarında da görülmek
tedir. 





ABSTRACT 

The complex formation between uranyl ion and p-aminobenzoic 
acid has been investigated by spectrophotometry in 50% alcohol-
water medium. The results indicate that even at very high relative 
concentrations, all the ligand is bound, so that the average number 
of ligand molecules completed with one uranyl ion can exceed 
enormously the coordination number, to reach values as high as 170 
and even more. Such enormously high values are incompatible with 
simple coordination and should be explained by an association pro
cess which links several ligand molecules successively. 

These complexes, however, decompose upon addition of water 
to the solution and the product that precipitates contain 2-3 ligand 
molecules per uranly ion. From these observations, it should be 
concluded that the extra molecules whose number exceeds 2 should 
be bound differantly. The observations that the precipitated mate
rial contains on the average a little more than 2 ligand molecules 
per one uranyl ion is probably due to the low solubility of p-ami
nobenzoic acid in water, thus instead of the pure l - t o - 2 complex, 
a mixture consisting of the latter plus p-aminobenzoic acid is obta
ined. 

Another interesting fact that the unassociated part of the ligand 
is negligible even when the ligand concentration Is as high as about 
100 times that of the uranyl nitrate. 

Essentially the same picture was observed when p-aminoben
zoic acid was replaced with o - aminobenzoic acid, N. N -dimethyl -
p-aminobenzoic acid and methyl p-aminobenzoate. 
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BÖLÜM I 

KOMPLEKSLER HAKKINDA 
GENEL BİLGİ 

Kompleksler, bir merkez atomu veya atom grubu etrafında top
lanmış atom veya atom gruplarından ibarettir: 

Fe<[Fe(CN)6]3, K2PtCl6 

K<[Fe(CN)6], [ColNH3)6]Cl3 

gibi. 
Kompleks oluşumu zıt yüklü iki iyonun asosiasyonu olarak sı

nırlandırılamaz. Bir proton, bir metal katyonu veya başka bir pozitif 
yüklü tanecik, elektroa veren herhangi bir negatif yüklü tanecik 
veya elektrikçe nötr bir madde ile ve hatta pozitif yüklü tanecikler
le de reaksiyon verebilir: 

H + +NH 3 ^NH +
4 

Ag+ + NH3->- AgNH+3 
AgNH+

3+NH3 -> Ag(NH3)+
2 

H++HjN • CH, CH2 • NH+
3 -» +H3N • CH2 • CH2 • NH+

3 

Fe+3+6CN- -> Fe (CN)6
3" 

Aynı şekilde bir anyon, bir elektron alıcısı ile, onun yüküne bak
maksızın kompleks meydana getirebilir: 

I"+Cd+2 -> Cdl+ 

I-+Cdl+ -• Cdl2 

I"+Cdl2 ^Cdl 3 -
r+cd i s - -^cd i4 2 -

gibi. 
Komplekslerin yapısı 1893'de Werner tarafından verilmişse de 

Werner teorisi bugün geçerli değildir. Werner'e göre bir metal iyo-
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nil kompleks teşkil ederken iki ayrı bölgede birleşme meydana ge
lir. Bu bölgelere tekabül eden valanslara ayrı isim verilir. Primer 
bölgedekine primer valans, sekonder bölgedekine sekonder valanş 
denir. [C0(NH3\]C13 kompleksinde primer bölgede NH,'ler, sekonder 
bölgede Cl~ iyonları bulunur. 

CoCNH ŝCl, kompleksinde, Cl~ iyonlarını çöktürecek olursak sade
ce 2C1~ çöker. O halde formül, 

[Co(NH,)5Cl] Cl2 

primer sekonder 
olmalıdır. 

CoCNH^Cl, kompleksinde ise çöktürmede 1 Cl~ çöker. Dolayısıy
la formül, 

[CodSFH^ClJ Cl 
primer sekonder 

olmalıdır. 
Bu teoriye göre, primer bölgedeki atom ve moleküllerin toplam 

sayısına koorditMsyon sayısı denir. O halde [Co(NH,)4ClJ Cl formü
lünde Kobalt'ın koordinasyon sayısı alttdır. 

Kompleks bileşikler iki tam yapının bileşiği gibidirler. Meselâ: 

Fe4[Fe(CN)6]3 

formülü, 
3Fe(CN)2 4Fe(CN)s 

gibi düşünülebilir. Burada iki tam bileşik daha karışık bir yapı mey
dana getirmiştir. 

XIX. yüzyılın sonuna doğru koordinasyon bilgisini kuran ve bu
nunla metal bileşiklerinin uzaydaki yapısını ilk defa aydınlatan 
Alfred Werner, değerlerin elektriksel mânâsını anlamamış olduğun
dan komplekslerdeki değerlik meselelerini iyice aydınlatamamıştır. 

XX. yüzyılın başlarında Lewis ve Langmuir tarafından kurulan 
valans teorisi, komplekslerdeki elektron bağlannı izah eder. Komp
lekslerdeki bağ yapılarım anlamak için sistemdeki atomların elektron 
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konfigürasyonunu bilmek gerektir. Elektronların dairesel ve eliptik 
yörüngelerindeki durumlarını belirten dört kuvantum sayısı vardır: 

n -* asal kuvantum sayısı 
l -> yan kuvantum sayısı 

m ->• magnetik kuvantum sayısı 
s -»• spin kuvantum sayısı 

Bir elektronun enerjisi bu dört hâli ile tamamen bellfolur. n asal ku
vantum sayısı elektron yörüngesinin büyük eksenine, yan kuvantum 
sayısi l ise yörüngenin küçük eksenine tekabül eder. Yan kuvantum 
sayısı ya asal kuvantum sayısının aynıdır, o zaman yörünge bir da
iredir, veya küçüktür, o zaman yörünge bir elipstir. Asal kuvantum 
sayısı aynı olan yörüngelerin topluluğuna kuvantum mıntıkası, yan 
kuvantum sayısı aynı olan yörüngelerin topluluğuna da yan kuvan
tum grubu denir. Birinci kuvantum mıntıkası K da baş kuvantum 
sayısı 1 olduğundan, yan kuvantum sayısı da l'dir ve yörüngeler 
muhakkak dairedir. İkinci kuvantum mıntıkası L de yan kuvantum 
sayısı 1, 2 olabilir. 1 ise yörünge elips, 2 ise yörünge dairedir. 
Üçüncü kuvantum mıntıkası M de yan kuvantum sayısı 1, 2, 3 ola
bilir, 1, 2 elips, 3 ise dairedir. Yan kuvantum sayıları 1, 2, 3 • • di
ye değil 0, 1, 2, 3 • • diye gösterilir. Belirli bir yan kuvantum gru
buna ait olan yörüngeler, yan kuvantum sayısını yazacak yerde ba
zı harflerle de gösterilebilirler. Bunlar da sıra ile s, p, d, f'dir. 

Belirli bir yörünge için üçüncü kuvantum sayısı magnetik ku
vantum sayısıdır. Magnetik kuvantum sayısını anlamak için, İncele-
lenen atomun, şiddeti H olan bir magnetik alan içinde bulunduğu 
düşünülür. Bu alan tarafından, atomun elektronları açısal ve spin 
magnetik momentleri nedeniyle yöneltici bir kuvvete uğrarlar, ve 
vektörleri magnetik alana göre belirli yönelmeler almağa zorlanır. 

Açısal vektörlerin yönelmeleri öyledir ki; magnetik alan doğrul
tusundaki izdüşümleri bir takım tam sayılardır. Açısal momentum 
vektörlerinin magnetik alan doğrultusundaki bu izdüşümlerine mag
netik kuvantum sayılan denir. Sıfır da dahil olmak üzere— T den+V 
ye kadar bütün değerleri alır. 

Spin kuvantum sayısı ise elektronun kendi ekseni etrafında dön
mesinden doğan spin momentum vektörünün H magnetik alanı tara
fından yöneltilmesinden doğar. Asal kuvantum sayısı, yan kuvan
tum sayısı aynı olan belirli bir yörüngeye spinieri ters olan iki 
elektron tekabül eder (Pauli prensibi). 
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Elektronların yörüngelerdeki sıralanışlarında esas olarak beş ka
ide vardır: 

1) Verilen bir enerji seviyesi için elektronlar farklı yörüngeler 
işgal etme meylindedirler (Hund kaidesi). 

2) Elektronlar en alçak seviyeli yörüngeye girerler. Bu karar
lılık için lâzım olan bir şarttır. Çünkü çekirdekten ne kadar uzak
ta iseler ondan o kadar kolay uzaklaşabilirler. 

3) Enerji seviyeleri elektronlarla ya tam ya da yarı dolma 
meylindedirler. 

4) Atom numarası (çekirdekteki proton sayısı) arttıkça yeni ge
len elektronlar, n+Z sayısı (asal kuvantum sayısı+yan kuvantum 
sayısı) en düşük olan yörüngeye girerler. Eğer iki yörüngenin n + Z 
sayısı aynı ise elektron, n sayısı daha düşük olan yörüngeye girer 
(n+Z veya Carroll and Lehrman kaidesi). 

5) Bir atom içinde aynı yörüngede iki elektron bulunabilir; bu 
iki elektronun spinleri terstir (Pauli prensibi). Bu iki ters spinin mag-
netik alanları birbirini yokeder ve bu duruma elektron çiftleşme
si denir. İzole bir atomda yalnız, aynı yörünge cinsinde bulunan 
iki elektron çiftleşebilir. Fakat elektron çiftleşmesi iki atom arasın
da da olabilir. Bu iki atom başka başka ise çiftleşecek olan elekt
ronların eşit kuvantumlu olması şart değildir. 

Yanyana bulunan ve valans elektronları olan atomların, bu 
elektronlarını komşu atomlarla paylaşmak suretiyle meydana getir
dikleri bu elektron çifti bağları, kovalent bağlar olup, kompleksleri 
birarada tutan kuvvetlerdir. Homopolar bağlanma ismi de verilen 
bu tip bir bağlanmada valans elektronları elektron çiftleri olarak 
paylaşılır, s ve p yörüngelerindeki elektronlar bu şekildeki paylaş
maya iştirak ederler. Bu olaya da Melezleşme - Hibritleşme denir. 

Bağ teşekkülünde spinleri yukarı doğru olanlarla, spinleri aşağı 
doğru olanlar melezleşirler. Malezleşme ile meydana gelen bağlar 
moleküle belirli bir konfigürasyon verir. Örnek olarak, 

Kovalent bağ Melezleşme Geometrik 
sayısı yörüngesi konfigürasyon 

2 sp Çizgteel—Ag(NH,),+ 

2 dp Çizgisel—I," 

2 p* Açısal—HA H £ 
4 sp3 Tetrahedral—CH4 

verilebilir. 
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Komplekslerdeki merkez grubuDa bağlı atom veya molekül grup
larına ligand denir. 

Bir ligand taneciği tek dişli, çift dişli veya çok di§li olabilir. 
Yani ligand bir, iki veya daha fazla elektron verici atom kullanarak 
koordinasyon yapabilir. Meselâ tek dişli bir ligandın bir metal iyo
nu ile koordine olabilen maksimum sayısı N, o metalin koordinasyon 
sayısına eşittir. Piridin ve amonyak örnes olarak gösterilebilir: 

H J \ 
I i ii 

H - N - \ / 
I N 

H | 
(Amonyak) (Piridin) 

Etilendiamin veya okzaiat iyonu gibi iki dişli bîr ligand, halka
lı yapıda olan bir chelate kompleksi yapmak için bir metal iyonu 
ile bağ teşkil edebilir. Böyle sistemlerde maksimum ligand sayım 
N, metalin maksimum koordinasyon sayısının yarısına eşittir. 

H H 
| | COO— 

H—C C—H | 
| | COO— 

H—N—H H—N —H 
I I 

(Etilendiamin) (Okzaiat iycnu) 

Üç, dört, beş ve altı elektron verici atom İhtiva eden chelate 
ligandlan vardır. Meselâ EDTA (etilendiamintetraasetat) iyonu altı 
dişli olmasına rağmen altı koordinasyon atomu aynı şekilde kullanıl
maz t1]. Çok dişli ligand ihtiva eden metal komplekslerine ait diğer 
örnekler, chelate bileşiklerinin gösterdiği stereoisomerizm tiplerini 
geniş şekilde inceleyen Martell ve Calvin [*], Bailar ve arkadaşları [3J 
tarafından verilmiştir. 

Chelate ligandlarını ihtiva eden komplekslerde çeşitli tipte izo-
merizm meydana gelir. Teorik olarak, etilendiamin gibi, simetrik 
olan çift dişli bir ligand, bir metal iyonu ile koordinasyonda ya bir 
veya her iki azot atomunu birden kullanır. Benzer şekilde, glisinat 
iyonu gibi, simetrik olmayan çift dişli bir ligand, chelate halkası 
yapmak için, bir metal atomunu, bir oksijen atomundan, azot ato-
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mundan veya her iki atomdan koordine edebilir. Genellikle bir çift 
dişli ligandın bir chelate halkası yapacağı kabul edilir. Herhangi bir 
izomerinin mevcut olduğunu ayırabilen fiziksel metodlar, çözeltideki 
kompleks teşekkülünü incelemede kullanılmadıkça, verilen bir komp
leksin izomerik türlerinin bir denge karışımında olması önemli değil
dir. Bu türler de (1) chelateli ve chelatesiz, veya (2) izomerik chela-
telerdir. İzomerinin (1) no. lu önceki tipi chelate halkasının bir de
receye kadar zorlanması ile vukubulabüir. İkinci tip (2) chelate hal
kasının birden fazla yolla meydana çeldiği sistemlerde görülür. Me
selâ glisilglisinat iyonunun Bakır ile ([). şekilde fakat Manganez ve 
Kobalt ile itünci şekilde (II) tanecikler vereceği düşünülür. Bununl_ 
beraber metal iyonlarının bir şekilde veya diğerinin üstünlüğü ile 
her iki kompleks tipinin bir denge karışımını yapması olanaklıdır. 

H2C.C0O" 

(I) (II) 

Geometrik ve Optik İzomeri: Optikçe aktiflik moleküler asi
metriye bağlı olup, optikçe aktif molekül veya iyon ve bunun ayna 
resmi olan izomeri üst üste gelemezler. Optik izomerinin geometrik 
yapı ile değişimi şöyledir: 

1) Tetrahedral yapıda, optik izomeri asimetrik olan çift dişli 
ligandların metal iyonu ile chelate oluşumundan doğar: 

b ' \ 
\ r/\ 
/ ' a \ >0 

İnaktıf 
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X 
( / 

/ ' \ a ^/ 

Aktif 

2) Planar yapı için optikçe aktiflik genel olarak olanaklı de
ğildir. Tek dişli ve çift dişli ligandların değişik şekillerde bağlanma
sı geometrik izomeri ye sebep olurlar. 

Ce» ırans 

ü s irons 

/ / 

Cis Trans 

Tek dişli ligandiann cis - trans izomer şekilleri, bu izomeri şek
linin chelate yapımına bağlı olmadığı, planar yapmın bir sonucu ol
duğunu gösterir. 
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Mills ve Quibell planar yapıdaki isobütüendiamin - meso - stilben-
diamin Pt(II) kompleksinin optikçe aktif, aynı bileşiğin tetrahedral 
yapıda olanının ise in aktif olduğunu göstermişlerdir. 

Asimetrik olan planar yapıdaki bileşiğin tetrahedral yapıda düz
lem simetrisi vardır. Bu da Pt - isobütilendiamin'in halka düzlemi 
ile çatışmaktadır: 

/ C H , — N H Î \ /NHj—CH2 

Npt/ C6H5 | 

CfiH 
/ C H 2 — N H , / ^NHî—C<^ 

6 " S 

I /CH 3 

CHS 

3) Oktahedral yapıda, simetrik çift dişli ligandlar metal iyonu 
ile optikçe aktif, fakat geometrik izomeri olmayan bileşikler verir
ler. Bu bileşiklerdeki aktiflik chelate gruplarının varlığına dayanır. 

Oktahedral yapıda iki chelate halkası optikçe aktiflik için ye
terlidir. 

I>& 

Cıs 

Aynı molekülün inaktif trans şekil ise, 
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Trans -inakt if 

olacaktır. 

lyonizasyon izomeri'ne, 
[Co(en)2ClNOJ+Cl~ 
[Co(en)2ClJ+NO~2 

örneği gösterilebilir ki; burada en -> etilendlamin'dir. 

Koordinasyan izomeri'ne örnek olarak, 
[Cu(NHs)4]++[PtCl4]~ 
[Pt (NH3)4]++[CuCl4r~ 

verilebilir. 

Bağ izomeri ise, 
[Cu(NHs)5—ONO]Cl, 

[C«(NH3)5 —NOJC1, 

bileşiklerinde görülebilir. 

Ligand izomeri de 
CH, H 

H3C 4 I 
C—H I 

NH2 
şekillerinde olabilir. 

NH, 

Tetrakloro platinât 
Tetrakloro kuprat 

O—nitropentamin 
bakır klorür 
N — nitropentamin 
bakır klorOr 

CH, CHj 

H - C C—H 
I 

NH, NH, 
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Sulu çözeltilerdeki mononükleer kompleks oluşumunun diğer tip
leri protein veya sentetik polielektrolitler tarafından metal iyonları
nın bağlanmasını da içine alır. Bu sistemlerde metal iyonunun bir 
merkezî polimere karşı ligand olarak hareket edeceği düşünülür. 
Anilinium ve pikrat iyonları gibi iki organik iyon arasında veya iki 
protein arasında kompleks meydana gelebilir. Redoks denklemlerinde 
en yüksek oksidasyon derecesinde yapı, merkez grup, elektron da 
ligand olarak düşünülebilir. 



BÖLÜM II 

KOMPLEKSLERİN KARARLILIKLARI ve 
ÇEŞİTLİ TAYİN METODLARI 

Kararlılık Sabitleri 
Bir çözeltide yanyana bulunan B ve A tanecikleri, genel formülü 

Bq Ap olan bir veya birden fazla kompleks meydana getirirler ki; 
burada q>l , p>0'dır. 

q>l , p>0 için çeşitli polinükleer kompleks örnekleri bulunma
sına rağmen, birçok sistemlerde, bilhassa seyreltık çözeltilerde q=l , 
p=n için sadece mononükleer kompleksler bulunur. 

Mononükleer kompleks halinde, verilen bir sıcaklıkta, çözeltide 
meydana gelen BA„ taneciklerinin aktiviteleri, Kütle Etkimesi Kanu
nuna göre B ve A'nın aktivitelerine bağlıdır; 

B + A ^ B A 
BA+A 2 BA, 

BAn_,+A Z BAB 

reaksiyonlarına ait kararlılık sabitleri Kütle Etkimesi Kanununa göre: 

K _ [BA] 

K 2" 

K„ 

olup, 

_ [BAJ 
[BA][A] 

[BA„] 
[BAB_,][A] 

^»KjK, • • f K8=II»K, 
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dir. Verilen bir bileşiğin kararlılık sabitlerinin sayıca değerleri yal
nızca deney şartlarına bağımlı olmayıp aktivite terimlerindeki birim
lere de bağlıdır. 

3D kararlılık sabitinin büyük olması, çözeltideki BA„ kompleksi
nin varlığı için en iyi bir delildir. Ayrıca verilen bir sistem için ka
rarlılık sabitleri bulunabilirse, bilinen deney şartlarında mevcut her 
bir taneciğin kararlılık konsatrasyonu veya aktivitesi hesaplanabilir. 
Bir çözeltinin bileşiminin bilinmesi, onun optik, kinetik özelliklerinin, 
fazlar arasındaki dağılım dengelerinin, biyolojik davranışlarının 
doğru anlatımı için gereklidir. Kararlılık sabitlerinin bilinmesi ayrı
ca, verilen bir kompleksin tam veya maksimum oluşumu için isteni
len şartları önceden gösterir ki; bu da analitik ve diğer işlemleri 
ayarlamada çok önemlidir, örneğin; incelenen tanecikler çok renkli 
olabilir, çözeltiden çökelti halinde ayrılabilir, organik bir çözücüde 
çözülerek çözeltiden ayrılabilir, bir iyon değiştirici veya kromotog-
rafi kolonunda absorblanabilir. 

Ayrıca herhangi bir reaksiyon için K kararlılık sabiti, 

—RTlnK=AG=AH—TAS 

bağıntısı ile verilmektedir. Burada AG=serbest enerji değişimi, AH = 
enthalpi değişimi ve AS=entropi değişimidir. Kompleks teşekkülü
nün entropi değişiklikleri, kalorimetrik olarak ölçülen enthalpi deği
şiklikleri ile kararlılık sabitlerinin birleştirilmesiyle elde edilir. Ka
rarlılık sabitlerinin bir seri sıcaklıkta tayini ile de bulunabilir ki 
böylece ısı ve entropi değişiklikleri kompleksin merkez grubu veya 
ligandına ait elektronik yapı, büyüklük, şekil, sıcaklık ve çözücünün 
bileşimi hakkında fikir verebüir. 

Kimyasal kararlılık çalışmaları ilk önce Guldberg ve Waage ta
rafından incelenmiştir. Metal komplekslerine ait çalışmaların çoğunu 
ilk olarak sabit iyonik ortam kullanan Bodiânder ve von Euler yap
mışlardır. Morse [*] 1902 de çözünürlük ölçmeleri yardımı ile cıva (II) 
klorür sisteminde ilk iki kararlılık sabitini, 1909 da Jacques [s] kur
şun (II) asetat kompleksleri teşekküİlindeki, serbest Pb++ konsa tras-
yonunu potansiyometrik olarak ölçmüştür. 

Birçok taneciğin bir arada bulunduğu sistemler için 1915'de Niels 
Bjerrumf6] tarafından, krom (III) tiyosiyanat komplekslerine ait ça
lışmalar yapılmıştır. Ayrıca Moller[7] Bates ve Vosburghp] Kadmi-
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yum, Riley ve arkadaşları [9-ıa "•M] Bakır [II] ve Kadmiyum komp
lekslerini incelemişlerdir. 

Bu çalışmalarla, tek dişli inorganiklerden, çok dişli ligandlar olan 
ammopolikarboksilat iyonları ve poliaminlere kadar pek çok Ugandın 
metal iyonları ile verdikleri mononükleer komplekslerin kararlılık sa
bitleri çeşitli şekillerde incelenmiştir. 1941'denberi kullanılan deneysel 
metodlar asrın başlangıcmdakilerle hemen hemen aynıdır. Son me-
todlardan biri olan spektroskopi cihazlardaki gelişmeleri takip eder
ken, polarografi ve iyon değiştirme metodları, denge kimyacılarının 
bilmedikleri olayları ortaya çıkarmışlardır. Potansiyometrik, spektro-
fotometrik ve polarografik metodlar ve genel kurallar değişik bilgin
ler tarafından aşağıdaki şekillerde incelenmişlerdir. 



P0TANS1Y0METRIK UYGULAMALAR 

Chelate oluşumu ve PH. 
Metal chelate'lerinin, chelate yapan ligandların bir veya daha 

fazla zayıf asidik protonlarının, bir metal iyonu ile yer değiştirme
sinden meydana geldiği düşünülebilir. Neticede, bir protonun yer de-
ğiştirmesiyle kompleks teşkil eden ligantm, bir asit formunu ihtiva 
eden çözeltisinin PH'ı, ligantla koordinasyon bileşiği veren metal 
iyonu varlığında düşecektir. Verilen bir ligantla birleşme meyli daha 
fazla olan metaller için PH düşmesi de daha fazladır. Ayrıca, metal 
iyonları ve uygun Hgantlar ihtiva eden çözeltilerin absorpsiyon spek-
trumları, bir tipten fazla kompleks teşekkülünde PH ile değişecektir. 
Meselâ, bakırsülfat ve 5-sülfosalisilik asit arasında sulu ortamda mey
dana gelen ürünlerin spektrofotometrik incelenmesinde, değişik PH' 
larda iki kompleks meydana geldiği görülür; PH = 5 civarında CuR 
bileşiminde, PH=9 civarında CuR) bileşiminde. 

Ligand çözeltileri, NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH)2 ve Ba(OH)2 gibi 
kalevilerle titre edildiğinde, elde edilen PH değerleri ile ilâve edilen 
kalevi konsantrasyonları arasında çizilen grafiklerden görüleceği gibi 
Ca, alkali metaller ve Ba'dan daha sağlam kompleks bileşikleri mey
dana getirir. Na'm çok zayıf bir kompleks vermesine rağmen Li'da 
bir chelate görülür. Ayrıca Li'm chelate'i sadece n'in 3-4 değerleri 
arasında, Ba ve Ca'unki ise n=2-4 arasındadır. Ca+2 veya Ba+2'u M+ 

ile gösterirsek: 

HA3~+Li+ 2 (LiA)3"+H+ 
H,A2~+M+2 ^ (MA)2- + 2H+ 

H3A-+M+I 2 (MA)*-+3H+ 

olacaktır. 
Kalevi ile olan reaksiyon: 

OH- OH" OH- OH-
H<A £ H3A" 2 E2A2- 3t HA3" ^ A4" 

H+ H+ H+ H+ 

ki burada H4A ligaottır. 
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Görüldüğü gibi PH tesiri; kompleks oluşumunu izlemede önemli 
bir kalitatif yoldur. Pekçok ligantın hareket tarzı böylece PH me-
todları yardımı ile incelenir. 

Komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik metodla 
tayini (BJERBUM) ["] 

Eğer kompleks reaksiyonu; 

M + nA Z. MA. (1) 

ise (burada M metal iyonu, A ise liganttır) reaksiyon kademeli ola
rak ilerler ve kararlılık sabitleri: 

M + Â ^ M A ; K-TMTEAT' 

MA+A^MA2; K ^ - J g ^ -

MA^+A ^ MA„ , K„- ^MA^ 

(2) 

[MA._,][A] 

Bir metal iyonuna bağlı ortalama ligand sayısı n ise: 

- _ [Toplam ligand] —- [Serbest ligand] 
~ [Toplam metal iyonu] 

C M = [ M ] + [ M A ] + [ M A J + [ M A S ] + . . . (3) 

C A = [ A ] + [ M A ] + 2 [ M A J + 3 [ M A J + . . . (4) 

- _ [A]+[MA]+2[MA2]+3[MAS]+ [A] 
[M]+[MA]+[MAJ+[MAJ+ w 

Buradan deneysel olarak tayin edilen serbest ligandın [A] değişik 
değerleri için n elde edilir, n ile [A] arasında çizilecek grafikten 

kararlılık sabitleri bulunur. Bjerrum'a göre ["] n=n—=-durumuna 

karşıt gelen çözeltiler, yaklaşık olarak eşit miktarlarda MA.-, ve 
MAn ihtiva ederler ve bu durumda; 
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K-=(lil)i=B-j < 6 > 

n = l için n=0,5, K,= 

n=2 için n=l,5, K2= 

[A] 
1 

[A] 

olacaktır. 
Bir metal iyonu ile asidik HA ligantuun koordinasyonu halinde, 

n değerleri; ligand ve ligand metal çözeltilerinin potansiyometrik 
titrasyonu ile bulunur. İlave edilen bazın, yalnızca 

M+HA+OH- ^ MA-+HjO 
MA-+HA+OH- £ M A J 2 - + H J O 

reaksiyonlarını vermesi şartı ile, eğriler arasındaki yatay uzaklık
ların, toplam metal iyonu konsatrasyonuna oranı n'i verir. Bu, li
gand fazlalığında geçerlidir, Bulunan n ile [A] arasında çizilen gra
fikten denge sabitleri hesaplanır. k t, k3, k, ligantın birinci, ikinci, 
üçüncü.. disosiasyon sabitleri ûduğuna göre; [A] şöyle hesaplanır: 

a) Eğer ligand monobazik bir asit ise, çözeltide disosiye olma
mış HA ile birlikte A~ anyonları da vardır. Toplam konsantrasyon: 

[HA1+[A] - (7) 

Disosiasyon derecesi a,, disosiasyon sabiti de k, ise; 
AH-H++A - (8) 

dan, 
_ [H+][A~1 

K , ~ [HA] ' 

, - [A~1 
a , ~ [ H A ] + [ A - ] ' 

(9) 

(10) 

[A-] 
[H^][A-] +[A"] 
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b) Eğer ligand dibazik bir asit ise, çözeltide disosiye olmamış 
HjA ile birlikte HA", A= anyon.arı da bulunur. Toplam konsantras
yon: 

[H2A]+[HA-]+[A=] • (12) 

Disosiasyon dereceleri a,, 04, asidin disosiasyon sabitleri de k,, k2 ise; 

H2A^HA~+H+ (13) 
HA" 7t A=+H+ (14) 

_ [HA-][H+] [HA-] 
' " [H2A] ' '"[HjAj+tHA-KLA^' U 0 ) 

_ [A~][H+] A-
K2~ [HA"] ' ^"[HjAl+CHA-l+CA-] ' U ° ' 

k2 

[HjA]=iH3LHAn = m . nqtAi!. (18) 
K| K| K2 

olduğundan, 

buradan, 

^ " [H+f[A=] + [H^][A=] | A = ' ( l ö ) 

k ] K2 "-2 

«^[H+P | IH-T77' (20) 

K] kj k j 

c) Eğer ligand tribazik bir asit ise, çözeltide disosiye olmamış 
H9A ile birlikte rl^A-, HA , A= anyonları da bulunur. Toplam kon
santrasyon : 

[HsA]+[HaA-]+[HA=]+[A=l • (21) 

Diflosiasyon dereceleri a}, 04, a3 aaidin disosiasyon sabitleri k,, k}, k3 
ise; 

H5A^HjA~+H+ ( 2 2 ) 

^ (23) 
H,A" - HA~+H+ l ' 
HA= ^ A=+H+ , ( 2 4 ) 

F. 2 
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t _[H,A-][H+1 
, _ [H3A] ' 

[HA=]= M S . , 
k3 

"»" [H+?[A=] + [H+V [A=] + [Ht|[A=] ( [A=r] 
K] K ] » 3 H2 K3 K3 

(25) 

. [HA=][H+] M 
k*= [ft^A] ' ( 2 6 ) 

_ [A^][H+] 
k s " T İ A = ] * (Z7) 

a , _ [^Al+tH^-J+CHA^+LA^] ' ™ 

„ [HAT i m 
"»- [HsA]+[H2A-]+[HA=]+[A^] ' KM) 

a - im ,*» 

(31) 

[H2A- ]=IHA^H1 = [HI . E ü . [A.J , ( 3 2 ) 
Kj K2 K j 

^jj&oeu.ja.^. ,33, 
(34) 

g3~ [H+P + ] H ^ + \£+l + 1 ' ( 35 ) 

K] K2 K3 K? K3 K3 

O halde bulunan disosiasyon derecelerinden: 

[A]=(Toplam llgand- Bağlı ligand)a 

elde edilir. 
Çizilen n=f([A]) eğrisinden kararlılık sabitleri, n=0.5, 1.5, 2.5... 

lardaki [A]'lar yardımı ile K.= l j^Y. eşitliğine göre bu-
VLAJ/n=n—I 

lunur. 



SPEKTROFOTOMETRÎ VE 
KOMPLEKS BİLEŞİKLERE UYGULANMASI 

Elektronlar herhangi bir yörüngede değil, ayrı ayrı muayyen ve 
belirli yörüngeler üzerinde elektromagnetik titreşim hareketi yapa
rak dönerler. Her yörüngedeki kararlı dalgaların yolu dalga boyu
nun tam katıdır. Elektronun, bu belirli yörüngelerden birinden, çe
kirdeğe daha yakın olan bir başkasına geçmesi bir kapalı dalganın, 
başka bir kapak dalga haline geçmesidir ki bu iki kapalı dalga arasın
daki enerji farkı da ışıma haline geçer. 

Işımanın dalga uzunlukları, A ile ifade edilir. 1A=10~8 cm ve-
o 

ya 10A=lmp.=10~7 cm'dir. Göze görünen (visible) ışığın dalga bo
yu 4000—8000 A arasındadır. 4000 A 'dan aşağı ultraviole (mor öte
si), 8000 A 'dan yukarı infrared (kızıl ötesi) bölgesidir. Ayrı ayrı 
dalga boylarına ayrılmış ışımaya tayf (spektrum) denir. 

Maddeler elektromagnetik spektrumun bir kısmını geçirirler, bir 
kısmını absorbe ederler. Meselâ kırmızı renkli bir cam kısa dalga 
boylu yeşil ve mavi ışığı absorbe eder, uzun dalga boylu kırmızı ve 
sarı ışığı geçirir. Çözeltiler durumunda ise, çözeltinin konsantrasyon 
ve kalınlığı da absorpsiyon üzerine etkilidirler. Absorpsiyon ile dal
ga boyu arasında bir grafik çizilecek olursa örneğin absorpsiyon 
spektrumu çizilmiş olur. 

Her maddenin bir absorpsiyon spektrumu vardır. İki veya daha 
fazla madde karışımları, bütün elemanlarının özalUklerini gösteren 
bir absorpsiyon spektrumu verirler. Her dalga boyundaki absorpsi
yon, karışımdaki elemanlann bu dalga boyundaki absorpsiyonlarımn 
toplamıdır. Her elemana ait olan miktar, konsantrasyon ve bu dalga 
boyundaki absorpsiyon katsayısı ile orantılıdır. 

Kentitatif ölçmelerde absorpsiyon yapan bir maddenin absorpsi-
yonu, konsantrasyon ve ışık yolunun uzunluğuna bağlı olarak Beer-
Lambert kanununa uyar; 

D «log ^-=»te (36) 
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Burada: D=Optik yoğunluk veya absorpsiyon, 
I„=Giren ışığın şiddeti, 
I=Çıkan ışığın şiddeti. 
E=Molar absorpsiyon katsayısı (litre mol~~1.cm~~1), 
{^Çözeltinin kalınlığı (cm), 
c=Çözeltinin konsatrasyonu (mol/litre) 

olarak verilmiştir, ölçmelerde, bir örneğin değişik dalga boylarında
ki absorpsiyonlan bulunarak absorpsiyon grafikleri çizilir. Bu gra-
fiklerdeki absorpsiyonun, dalga boyu ile az değiştiği yatay bölgeler 
ölçmeler için en uygun dalga aralıklarıdır. 

Uitraviole alanında absorpsiyon spektrumu veren çeşitli kompleks
lerin kararlılıkları bu bölgede Beer-Lambert kanunnna dayanılarak 
çeşitli metodlarla incelenmiştir. 

Kompleks Bileşiklerini* Sürekli Değişimler Metoda ile ftacetoB-
mesi[15]. 

Bu metod; bir metal iyonu M ve bir ligand iyonu A'nın bulun
duğu herhangi bir çözeltide, değişik taneciklere ait toplanabilen her
hangi bir özelliğin kullanılmasına dayanır. Reaksiyon için; 

M+nA Z MA. , (37) 

K=$mt (38) 

yazılabilir. Burada K=denge sabiti, n ise kompleksin maksimum 
konsantrasyonundaki [A]/[M] oranıdır. Maksimumda, 

Eğer kompleks, dar bir spektrum bölgesinde absorpsiyon yapan tek 
cisim ise, toplanabilen özellik olan optik yoğunluk ile çözeltinin bi
leşimi, bileşim formülüne ait, maksimumu bulunan bir eğri grafiği 
vereceklerdir, ölçülen optik yoğunluktan kompleks bileşiğin bulun
madığı durumdaki teorik optik yoğunluk çıkarılarak elde edilen de
ğerle çözeltinin bileşimi arasında bir grafik çizilecek otursa bu alan
da reaktantların absorpelyonları ortadan kalkacaktır. 

Çizilen eğrinin maksimumu kompleks bileşiğin bileşimini verecektir. 



fonksiyonunda, 

olduğunda, 

eşitliği sisteme uygul 

z—t (x, y), 

l a x ^ [dylm 

/dx\ 
dx lay/. 
dy (S), » »I 

anır. Sistemimiz 
M + nA Z MA. 

olsun. 
t=0 anında MQ+A, ^ 0 
t=kararlılık anında (M0—x)-t-(Ao—nx) ~X x , 

K = *_ 
(M*—x)(Ao—nx)' 

Buradan: 
K(M«—x) <A0—nx)"—x=0 

olacaktır. 
MO+A 0 =Y 
AO=Y—M© 

alındığında; 

f(ı)-K (M0—x) (Y-MO—nx)«—x=0 , 

(~İx~) = ~ K <T-Mr-nx)"+nK (M,—x) (—n) (Y-Me-nx)-1 

Ug) ^KfY-M.-nxr+KCMo-xM-nHY-Mo-nx)"-1 

dx 
dlfc 

olacaktır. Bu nedenle, 

\3Moi 

file:///3Moi
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dx _ K(Y—M 0—nx)n—nK (M0—x) (y—M0—nx)"-1 

dM0 " K ( Y - M 0 — n x ) n + Kn2 (M0—x) ( y — M 0 — n x ) — ^ ! 

Eğrinin maksimumunda; 

dx 
dM, 

= 0 

olacağından, 
[K(Y—Mo—nx)n—nK (M0—x) (y—M0—nx)n"1] = 0 

[ (Y-M 0 -nx)n -n (M0-x) (Y-M0-nx)"-1]=0 
[(Y-Mo—nx)""1] [(Y-Mo-nx)— n (M0—x)]=0 

(Y—M0—nx)- n (Mo—x) 
Y—Mo—nx=nMo—nx 

Y=M0(l+n) 

l »o'«»»*• — "î 7~Z~ 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

bulunur. 

alındığında, 

olduğuna göre: 

(Mo)B 

1/2 de 

1/3 de 
1/4 de 

Y=A0+M0=1 

(M0)mmı = 1+n 
_[A] 

n"[M] 

1 
2 
3 

Kompleks formülü 

MA 
MA, 
MA, 

(55) 

(56) 

olacaktır. 
Bu metod, verilen deney şartlarında birden fazla kompleks oluş

madığı ve metal iyonu ile ligand çözeltileri karıştırıldığında hiç bir 
hacim değişikliği olmadığı durumlarda elverişlidir. 
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Sürekli Değişimler Metodunun HAGENMÜLLER Tarafından 
Değiştirilmiş Şekli ["] 
Kompleks bileşiklerin kararlılık sabitlerini bulmak için Hagen-

müller, Job'un sürekli değişimler metodunu değiştirerek iki metod 
geliştirmiştir. 

1. Kararlılık, 
A+B £ AB 

olduğunda, A'nm konsantrasyonu c,, B'nin konsantrasyonu c2, mey
dana gelen kompleksinki Z olsun. Sistemin molalitesi m, Z maksi
mum olduğunda karışımın bileşimi ise: 

mx=Cı+Z (58) 
m(l—x)=c2+Z (59) 

olacaktır. Kütle Etkimesi Kanununa göre kararlılık sabitini bulmak 
için: 

A+B £ AB 
eşitliği alındığında, 

t=0 anında mx+m(l—x) ^ 0 
t=kararlılık anında (mx—Z)+m(l—x)—Z £ Z 

olacaktır. O halde: 

K= ta»-z>[°LO-*>-z] . m 

X=0,5 için K = {ml2:Z)2 • (61) 

Molallteleri çok farklı olmayan iki karışım durumunda kararlı
lık sabiti; 

v_ (m^—Z^Çm^l—xı)—ZJ (m2x2—Z2) [m2(l—Xa)—Z2] ft 
K - zx - " z2

 (62) 

olacaktır. 
X=0,6 için K = ( ™ 4 = ^ = « S * ^ ,63) 

buradan, 
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(DW2-Z,)» _ ^ 
(m2/2-Z2)2 Z2

 l ' 

bulunur. Burada Z, ve Z2 iki sisteme ait maksimumlardaki kompleks 
konsantrasyonlarıdır. Bu eşitliği çözersek: 

(m,—2Z1)2Z,=(m2—2Z2),Z1 (65) 
Z , _ 
Z2 

= a (56) 

ıçm, 
(m1—2aZj)2=(m2—2Z,)?a (67) 

m^—4m, aZj+4a%2=(m2
2—4m2Z2+4Z?)a 

f^L—m2
2]+(4aZ22—4Z22)+4m2Zj—4m,Z2=0 

4(a—l)Z2
2-f 4(m2—m1)Z2+-m^- —m2'=0 

Z,= 
—4(ra2—m,)± y 16 (m2—m,)2-16 (a—1) ( ^ - —m2

2) 
_ _ _ _ _ _ 

—(m2—mı) ± y m2
2—2m1m2+mı2—[ mı2—am2

2 —+m2
2 J 

2(a-l) 

, - m ı ) ± \ / ^ (n_y—mı) ± W —* 2m1m i+am2 

_ 2(_=İ) 

—(m2—m,)± y / ̂ k _ / ^ j 
= 2la^=î) ' 

(•^-N/a_7) 
— _ _ _ _ _ _ . ± 

2(a- l ) 2(a—1) 
Pa—-—t) mı—am2 

2(a-l) * 2 \/a~(a-l) * 
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mı—m2 mı—am? ,*». 
z'-2Ü=Î7 * ü ^ w r (68) 

bulunur. 

o<z1<mA, o<z2<mı 

durumunda denklem, 

(f-z«) = (f-z')^- ,89) 

„ _mı—Vama (a+\/a) 
2(a—N/1T) (a+Vl) ' 

_ amt+mV a—a v/aJn2—ama 
2(aa—a) 

_ niı—ni] amo—mı 

çözümünü verecektir. 
Her iki karışım için sürekli değişimler eğrisi çizilerek maksimum 

yükseklikler (Z,, Z^ bulunur. Bunlar yardımı ile a, Z2, böylece Z, 
ve K hesaplanır. 

2. İkinci metod bir tek karışıma aittir; 

eşitliği, x = ^ - için: 

E : = ( m x - Z ) [ ( l - x ) m - Z ] 
Z 

« m 

Burada ZB, sisteme ait sürekli değişimler eğrisinde, kompleks bile

şiğin maksimumdaki (x= -ğ-l konsantrasyonudur. Maksimuma ya

kın bir nokta (konsantrasyon Z'dir) için: 

rT_ (m»-Z) [(!—») m—Z] K g. 
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Bu iki eşitliği birbirine bölersek; 

v_ (mı-Z) L (1—x) m—Z] Z _, 
K (m72=ZJ* " Z^ • ( 7 3 ) 

Z -=—=a 

alındığında, 
(mx—aZm) [ (1—x) m—aZ„] 

a = (m/2-Z.)' ( 74 ) 

olacaktır. Eğri üzerindeki maksimum ve ona yakın bir noktaya ait 
ordinantlann oramndan a bulunur. Bunun yardımı ile de Zm ve K 
hesaplanır. 

Logaritmik Metod ile komplekslerin Bileşimlerinin ve Kararlı
lık Sabitlerinin bulunması ["] 

Logaritmik metod, metal iyonları ve ligand çözeltilerinin optik 
yoğunluklarını ölçmekten ibarettir ki, her iki taneciğin konsatras-
yonu, belirli bir iyonik kuvvette sıra değişir. Beer kanununa göre, 
optik yoğunluk, kompleksin konsantrasyonu ile orantılıdır. 

Reaksiyon, 

olduğunda, 

mM+2 A ^ M. Aı, (75) 

K =WW~' m 

log [Mm Aı]=m log [M]+J log [A]+log K. (77) 

m, l, ve K değerlerini bulmak için, çözeltilerin optik yoğunlukları
nın logaritmaları ile konsantrasyonlarının logaritmaları arasında 
grafikler çizilir. Birinci grafikte metal konsantrasyonu belirli tutu
lur, ligand konsantrasyonu değiştirilir, ikinci durumda ligand kon
santrasyonu belirli tutulur, metal konsantrasyonu değiştirilir. Birin
ci durumda eğim Z'yi ikinci durumda ise m'yi verecektir. Böylece K 
ve kompleksin bileşimi de bulunacaktır. 
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Kompleks Bileşiklerinin Kararlılık Sabitlerinin TURNER-AN
DERSON Metodu ile İncelenmesi [18] 

Bu metod, verilen bir bileşim aralığı için sürekli değişimler eğ
risini çizmekten ve deneyi daha seyrcltik çözeltilerle tekrar etmek
ten ibarettir. Eğer metal iyonunun ve ligandm ilk konsantrasyonla
rı a, b, meydana gelen kompleksin konsantrasyonu x ise, kararlılık 
sabiti; 

K= -X— -• (78 
(a—x) (b—x) 

Beer kanununa gore, verilen aralıkta çözeltinin optik yoğunluğu 
kompleks konsantrasyonu ile orantılı olduğundan, iki eğri üzerindeki 
herhangi iki çözeltinin optik yoğunlukları aynı ise, 

J { _ 5 __ ? ifQ 
(a,—x) (bt—x) (a2—x) (b2—x) 

yazılabilir (Burada 1, 2 çözelti konsantrasyonlarıdır). Denklem çözü
lerek K bulunur. 



POLAROGRAFÎ VE KOMPLEKSLERİN KARARLILIK SABİTLE
RİNİN POLAROGRAFtK METOD İLE İNCELENMESİ H 

Akımın geçmesi ile bir pilin elektromotor kuvvetinin veya bir 
elektrodun elektrod potansiyelinin tersinir değerinden sapmasına ve 
bu sapma ile ilgili olaylara Polarizasyon denir. Bir elektroddan be
lirli bir akım yoğunluğunun geçmesi için gerekli olan elektrod po
tansiyeli ile aynı çözeltideki tersinir elektrod potansiyeli arasındaki 
fark aşırı potansiyeldir. e; -> elektrod - çözelti yüzeyinden geçen 
i (amper/cm2) akım yoğunluğundaki elektrod potansiyeli, e, -*• tersinir 
elektrod potansiyeli olduğuna göre bir i akım yoğunluğunda, elek
trodan asın potansiyeli: 

Tit=er—er (80) 

olacaktır. Aşırı potansiyel üç tip polarizasyondan ileri gelebilir. 
1. Elektrod yüzeyinde oksit veya başka cisimlerden ibaret film 

tabakası oluşiuğunda, elektrod yüzeyinin direnci R, geçen akım şid
deti de I ise: 

TJO=RI (81) 

omik aşırt potansiyelidir. 
2. Elektroliz sırasında, elektrodlar civanndaki konsantrasyon 

değişmelerinden i)e konsantrasyon aşırı potansiyeli doğar ki, bu da 
uygulanan voltaja zıt elektromotor kuvvet meydana getirir. 

3. Üçüncü tip polarizasyon elektrod üzerinde, maddelerin elek
trolitik olarak çökmeleri veya gaz çıkışı sırasındaki reaksiyonların 
tersinir duruma tekabül edenden daha yavaş oluşması nedeniyle, da
ha büyük bir aktivasyon enerjisi gereğinden doğan TU aktivasyon 
aşırt potansiyelidir. 

Dolayısıyla bir elektrodda görülen aşırı potansiyel bu üç aşın 
potansiyelin toplamı olacaktır: 

T)=1)0+T]e + 1)A (82) 
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i -> akım yoğunluğu, F -* Faranday, n -> alınan veya verilen 
elektron sayısı ise iyonların deşarj hızı: 

-sr ( 8 3 > 
olacaktır. lyon!ar bir elektroda hem difüzyon ile hem de elektrolitik 
(Faraday kanununa göre) olarak gelirler, örneğin, katyonlar deşarj 
oldukça, katod bölmesinde pozitif yüklerin kaybolması ve burada 
(+) yük azalması olmasıdır. Bu nedenle, çözelti içinden katoda doğru 
(+) iyonlar göç ederler. Bu anda negatif iyonlar da anoda taşınır. 
Bu akıma migrasyon (göç) dktmt denir. Eğer deşarj olan katyonun 
difüzyon tabakasındaki taşıma sayısı t+ ise, göç hızı : 

nF ' 
difüzyon hızı: 

T <*-*> 
olarak verilir. Burada: 

D=cm2 sn - 1 cinsinden iyonların difüzyon katsayısı, 
5=Hipotetik difüzyon tabakası kalınlığı, 
a=Difüzyon tabakasının likid tarafında bulunan iyonlarının 

aktivitesi, 
a.=Difüzyon tabakasının elek trod tarafında bulunan iyon

larının aktivitesidir. 
Kararlı halde, iyon deşarj hızı, difüzyon hızı ile göç hızının 

toplamına eşit olacaktır: 

_ = T (a-a.)+ - — 

i arttıkça a. sıfıra yaklaşır. a.'nin sıfır değerine akımın maksimum 
değeri tekabül eder. Bir tek iyon türünün çökmesindeki bu maksimum 
akıma bu iyon türü için limit aktm (difüzyon aktmt) dedir. Uygu
lanan voltajın belirli bir değerinden sonra katodda iyonların redük-
siyonu öyle artar ki; bu artış, elektrolit içerisinde migrasyon ve 

(84) 

(85) 
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difüzyonla katoda gelen iyonlarla ancak karşılanır. Dolayısıyla akım, 
migrasyon akımı da giderildiğinde, iyonların difüzyon hızı ile sınır
landırılmış olup, limit değerine varacaktır. Polafografide migrasyon 
akımının giderilmesi, çözeltiye okside ve redttkte olmayan bir elektro
lit (KCİ, KNO3.. gibi) konması ile sağlımr. Bu durumda iyon deşarj 
hızı: 

* D 
= ^r (a), (86) nF 8 
DnFa 

ld = " 8 
olacaktır. 

alındığında 

k=°f ( 8 7 ) 
ia=ka 

dır. Limit akımın en güzel uygulaması polarografide civa damla 
elektrodunun kullanılmasında kendini gösterir. Katod olarak, incele
nen çözelti içine batmış, bir kapilerden damlayan civa damla elek-
trodu, anot olarak da geniş yüzeyli bir civa tabakası kullanılır. 
Akım 10-6 seviyesinde olduğundan kolay polarize olmaz (omik pola
rizasyon). Elektrod yiizeyi düz olup damlalar düştükçe yenilendiğin
den oksit \eya film tabakası oluşumu düşünülemez. Hidrojenin civa 
üzerindeki aşırı potansiyeli çok fazla olduğundan, redüksiyonu güç 
iyonların amalgam oluşumu nedeniyle, civa elektrodu üzerinde ayrıl
ması mümkün olacaktır. Zira amalgam oluşumu metal iyonlarının 
redüksiyon potansiyelini düşUrür. Bu metodda omik polarizasyon ve 
anodik polarizasyon bulunmadığından, elektroliz voltajını değiştire
rek katodun polarizasyon eğrisi çizilir, önce küçük voltajlar uygulan
dığında bir artık akım doğar ki, bu tersinir ve tersinir olmayan 
bütün reaksiyonlarda görülür. Nedeni, elektrodlar üzerinde toplanan 
cisimlerin orada kalmayıp çözeltiye doğru yavaşça difüzlenmesidir. 
Difüzyon sonucu doğan bu kaybı karşılamak için pilden az bir akım 
geçmesi gerekir. Böylece kaybolan madde yeniden oluşur. Difüzyon 
sürekli olduğundan akım da sürekli olmalıdır, Bu, elektrolizin tam 
olarak başlamasından önceki az fakat sürekli artik aktmt tanımlar. 
Ayrışma potansiyeline erişilince âni bir akım artması olur. Bu ay
nama potansiyeline varan iyonların, katod civarında hızla tükenme
leri yüzünden konsantrasyon polarizasyonu doğar ve kaptan, tttke-



31 

nen iyonların eriyiğin diğer bölgelerinden difüzlenme hışma bağlı 
bir limit akım geçer.. Difüzyon akımının değeri rediiklenen iyonun 
konsantrasyonuna tlkoviç denklemiyle bağlıdır: 

id=0,627 n F D1'* m2/311/6 c. (88) 
Burada : 

ia=Limit akım (difüzyon akımı). 
n=Alınan veya verilen elektron sayısı, 
F=Faraday, 
D=cm2 sn-1 cinsinden difüzyon katsayısı, 
m=Saniyede akan civanın kütlesi, 
t=Bir damla civanın saniye cinsinden akma zamanı, 
c=Litrede mol cinsinden kansantrasyon, 

olarak verilir. Difüzyon katsayısı zor tayin edildiğinden konsantras
yon ölçmeleri de izafi olarak yapılır, önce konsantrasyonu belli 
cisimlerle difüzyon akımı ölçülür. Konsantrasyon, difüzyon akımı 
grafiği çizilir. Bu grafik yardımı ile de bilinmeyen konsantrasyonlar 
bulunacaktır. 

Polarografik analizde konsantrasyona bağlı olmayan yart dalga 
potansiyeli okunur ki; bu da akımın difüzyon akımının yarısına eşit 
olduğu noktadaki potansiyeldir. Çok karakteristiktir ve her oksido-
redüksiyon olayı için belirlidir. Oksitlenen veya redüklenen cismin 
moleküler haline bağlıdır, kompleks veren cicimlerin ilâvesi ve çözel
tinin PH'ının değişmesiyle değişirler. Bu nedenle birbirine yakın 
dalga veren bazı maddelerin tayininde kompleks veren cisimlerin 
ilâvesi veya PH değişmesiyle ayrı ayrı dalgalar elde edilir. 

Tersinir bir oksido - redüksiyon reaksiyonu için denklem : 

Ox+ne ^ Red. 

Reaksiyon tersinir olduğundan herhangi bir noktadaki elektromotor 
kuvvet, Nerst kanununa göre, elektrod yüzündeki oksidan ve redük-
tamn konsantrasyonlarına bağlı olup; 

E = E » - ^ - l n - ^ . (89) 
n F cwok«. 
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E = Dalganın herhangi bir «erindeki potansiyeli, 
E°=:Reaksiyonun standard potansiyeli olup, K denge sabiti ol

duğunda; 
E » = ^ İn K, (90) 

c°r«d.=Redüktanın elektrod yüzeyindeki konsantrasyonu, 
c°ok^=Oksidann: elektrod yüzeyindeki konsantrasyonudur, 

Polarogram üçerinde herhangi bir yerdeki akım ; 

^ . Ş . ( B _ r t + ^ _ , (91) 

olup, migrasyon aküm da elektrolit ilâvesi ile giderildiğinden ; 

i=nr~ie~*^' (92) 

i=k (e—c°) 

olacakta*. Oksidan için: 
i=k*» (Cı».—c0^.), (93) 

k, = C^M.—C0 .u. , 

c°^».=c.k-. 
kata. 

^ - = k' 

alındığında: 
c\k..=cw — ik'. (94) 

Akün limit değere varınca c*^,., cu. 'a nazaran çok kfiçök olduğun
dan önemsenmez. Böylece: 

c.k f c=idk', (95) 
İ4=c*b.k#kA. * 

c\*. 'ı bulmak için, 
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yazılabilir. 

olduğundan; 

c\to.=iik'—ik\ 
=k'ft, — i) 

k'= * - c -
W 

c \ k . = ^ İVr-i), 

« • - - ^ , 9 6 ) 

bnlunar. 
Eğer başlangıçta çöseltide redüktan yoksa, bunun elektrod 

yüzeyindeki konsantrasyonu herhangi bir noktadaki akım şiddeti ile 
orantılıdır: 

c*r^=T^- (97) 

atacağından; 

eattUgi. 

E = E - - ^ l n ^ 

_ . RT . i k^, =E» =rln 
nP k^ u—i ' 

olacaktır. 
Dalganın orta noktasındaki potansiyel, akım şiddetinin, difuzyon 

akımının yarısına eşit olduğu noktadaki «ycrt dalga potansiyeli» 
olup Evj'dir. \=Un olduğundan: 

bandan, 

^-^pFhfc--FteT^t" m 

E „ = E - - ? | l n | * (100) 

P. 3 



bulunacaktır. Böylece dalganın herhangi bir yerindeki potansiyel; 

R.T i 
E = E w - 5 r l n _ r (101) 

olacaktır. 
Yarı dalga potansiyeli (100) eşitliğinden görüldüğü gibi, reaksi

yonun standard potansiyeli ile ilgilidir. Elektroaktif maddelerin kon
santrasyonuna bağlı değildir. Çünkü yarı dalga noktasında oksidan 
ve redüktanın elektrod yüzeyindeki konsantrasyonları oranı, çözelti
deki oksidan ve redüktanın konsantrasyonlarına bakmaksızın aynı 
belirli değere («1) sahiptir. k0ic./kr.d ise oksidan ve redüktanın di-
füzyoa katsayıları oranına eşit olup çok yakın olarak l'e eşittir f20]. 

Kısaca yarı dalga potansiyeli elektrod reaksiyonunun standard 
potansiyeline eşittir. Yarı dalga potansiyelleri standard potansiyelle
ri gibi oksitlenen ve redüklenen cismin moleküler haline bağlıdır. 

BirçoK kompleks metal iyonu tersinir redüksiyon ve oksidasyona 
uğrar. Ligand fazlalılığında dalga (101) eşitliğine uyar. Tersinir hal
de E ile log -—r arasında çizilen doğrunun eğimi, n -> alman, ve-

•d • 

0 050 
rilen elektron sayısı olduğuna göre, ——- olacaktır. Reaksiyon ter
sinir değilse grafik doğrudan sapacak ve eğim —— ' dan büyük 
olacaktır. Kompleks metal iyonunun yarı dalga potansiyeli, tekabül 
eden metalin yarı dalga potansiyelinden, kompleksin kararlılık sabi
tine ve ligantın mevcut kontrasyonuna bağlı olarak bir dereceye 
kadar kayar. Cıva içinde çözünebilen, verilen bir metalin, basit ve 
kompleks halinin metalik duruma dönüşümü İncelendiğinde: 

1. MA,2M+"+qA, (102) 

K,SS[M+»][AV ( 1 0 3 ) 

olacaktır. 
2. M+M-ne+Hg-^MCHg)- (104) 

E=Ey,M+5±-ln[M+-] (ıo5) 

eşitliğinde [M+n] 1. den bulunup yerine yerleştirildiğinde: 
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E=EV»,M + ^ r In [MAJ-Sgr In K , - ^ lnfAp , (106) 

= E V " , M - ^ »n K, -q ^ - In [A]+^- In [MAJ • (107) 

olacaktır. 
3. MAq+n e+Hg -> M(Hg)+qA (108) 

RT-
EMAS ,M=E«>MA(1 . M + ^ T In [MA,] • (109) 

O halde : 
RT RT 

E-MAq ,M=E»M
+n,M - ^ In K , - q ^ r In [A] , (110) 

RT RT 
E»MAq ( H - E V ' | M = - ^ In K , - q ^ - l n [A] (111) 

olup buradan 
RT RT 

A E ° = - ^r In K„-q ^ In [A] (112) 

bulunur. Bu nedenle ; E°M>+»M bilindiğinde AE° ile log [A] arasında 
Çizilecek doğrunun eğiminden q bağlı ligand sayısı, doğrunun apsisi 
kestiği noktadan da K, kompleksin kararlılık sabiti elde edilecek-
tir[»]. 

Linganef20] polarogram üzerindeki yarı dalga potansiyellerini 
ölçmekle elde edilen değerlerle ; 

AE 1 / a=- ^r İn K,-q -*£- İn [A] (113) 

eşitliğine göre çizilen AE]/2=f(log[A]) doğru denkleminin eğiminden 
q'yu, apsisi kestiği noktadan da K,'yu hesaplamıştır. 

Her iki durumda da reaksiyonun tersinir olması, yani E ile log 
T grafiğinin doğru olması gereklidir. 

ia—ı 

Eğer bir kompleks serisi meydana geliyorsa verilen bir metal 
iyonu için: 
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[MA]=K,[MHA] 
[MAJ=K, K2 [M] [A? 

[MAD]=K, K2... KB [M] [A]n 

olacağından toplam mecal iyonu konstrasyonu: 

cM=[M]+K1[M][A]+K1K,[M][Ap...+K1K2...KB[Ar, 

bulunacaktır. Buradan da: 

^=l+K,[Aj+K,K 2 [AJ 2 . . . +K1K2...K„[A;r (114) 
t 

polinomu elde edilecektirki: bu durumda E ile log [A] arasında çizilen 
grafik bir doğru değildir["]. 



URANÎL KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK 
SABİTLERİNİN TAYINI 

Uranil iyonunun kompleks sistemlerini incelemek iğin çeşitli ça
lışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemlileri olan Ahrland'ın 
spektrofotometrik ve potansiyometrik metodlorı Chie Miyake ve 
H. W. Nürnberg tarafından geliştirilmiştir. Bünyesinde çok sayıda 
ligand bulunan uranil komplekslerini incelemede ise Rossotti metodu 
kullanılmaktkdır. 

VI değerlikli uranyum sulu çözeltilerde çok çabuk hidrolize olur 
ve serbest U4* iyonları sulu ortamda bulunamazlar. Bu ortamda 
oluşan U02

+2 çok sağlam komplekstir, çok asidik çözeltilerde bile 
metal iyonuna disosiye olmaz. Bu nedenle U46, nın kompleks bileşik
leri, merkez iyonu U02

+,'ye eklenen ligantlarla oluşur. U^'nın en 
basit hidrolize seldi olan U02

+?- yüksek PH'larda ileri derecede hid
rolize olur. 

Ahrland ["], U02
+J iyonunun hidrolizini incelemek için belirli 

iyonik kuvvetteki çeşitli uranil çözeltilerini OH~ ile titre etmiştir. 
Çalışılan yüksek asidik ortamda' bile U02

+2 iyonunun protonları çek-
meyişi, düşük asidik ortamda protonları hızla uzaklaştırması polinük-
leer kompleks oluşumu ile açıklanmıştır. Denemeler, iyi bir yakla
şıklıkla bu komplekslerin: 

U O J K O F D J U C W , (115) 

veya buna ekivalan; 

UOctOUOJ.-" <116> 

şeklinde yazılabileceğini göstermiştir. 
Burada reaksiyon genel olarak : 

(n+1) UD2
+2+nH,0 2 U02 (O UO,).+2+2nH+ (117) 

şeklindedir. Formülden anlaşılacağı üzere, polinükleer kompleks olu-
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sunumu yok etmek için belirli PH değerinin altında çalışmak gere
kir: 

Ahrland[2s] PH<3,5, NürnbergP4] PH<2,5*da, Cefola ve arka-
daşlan[2S] ise PH 4.00'e kadar hidrolizin cnemsenemiyeceğini göster
mişlerdir. Later, Mathur, Nigam ve Srivastavaf26] PH 3-7 arasında 
uranil komplekslerine ait çalışmalar yapmışlardır. Suttonf27], Som-
mer[M]'in yaptığı çalışmalarda da PH>3,5'da hidroliz ürünlerinin 
bulunabileceği gösterilmiştir. Ramamoorthy ve Santappa'nın[39] çalış
maları da PH<3,5 olacak şekildedir. 



POTANSIYOMETRÎK UYGULAMA (AHRLAND) [*>] 

İzlenen yol potansiyometrik titrasyon olup, uranil iyonunun belir
li konsantrasyondaki çözeltisinin belirli bir hacmi, elektrod kabına 
konularak, buna konsantrasyonu bilinen ligand çözeltisi ilâve edilip 
hidrojen iyonu konsantrasyonu değişmeler: elektrodlar yardımı ile 
ölçülür. 

PH atlamalarına engel olabilmek için ligand çözeltisi olarak 
asit - tuz tampon çözeltileri kullanılır. 

a ->• aktıvite, c -> konsatrasyon, f -> aktivite katsayısı, A, B, aı 
birer katsayı olarak alındığında : 

l o g f + = - A Z ^ (118) 
1+Ba,\/T 

eşitliğine göre I iyonik kuvveti belirli olduğunda aktivite katsayısı 
da belirlidir. Bu nedenle 

a ± = c ± f ± (119) 

PH=—logaH+=— logCH+ fn* •> (120) 

olacağından PH ölçmelerinin duyarlılığı sağlanmış olur. 
ölçülen [H+]'dan serbest ligand kansantrasyonu [A] ve böylece 

ortalama bağlı ligand sayısı n hesaplanabilir. Bu nedenle ortamdaki 
ligantın k/ disosiasyon sabiti bilinmelidir. Bu da uranilsiz çözeltiler-
le yapılan ayn titrasyonla bulunur. Bu çözeltilere ait miktarlar (') 
işareti ile gösterildiğinde 

HA'2H'++A' (121) 

[H+]'=Kararlılıktaki hidrojen iyonu konsantrasyonu, 
[A]' = Kararlılıktaki ligand iyonu konsantrasyonu, 



[HA]'=Kararlılıktaki disosiyc olmamış asit konsantrasyonu, 
olduğuna göre, 

Ke [HA]' K ' 

olacaktır. Tampon çözeltinin asit konsantrasyonu C'HA, tas konsant
rasyonu da C'A ise: 

e " (C'HA-]H+D ' 
olacaktır. 

Yukardaki aynı tampon konsantrasyonu C'A t C'HA ite beraber 
toplam uranil konsantrasyonu on olan bir çözelti için: 

*• [HA] K ' 
yazılabilir. 

Burada: [H+]=Bünyesinde uranil bulunan şöseltmin kararlılıkta
ki hidrojen iyonu konsantrasyonu, 

[A]=Aynı çözeltinin kararlılıktaki iigaad konsantras
yonu, 

[HAJ^Aynı çözeltinin kararlılıktaki disosiye olmamış 
asit konsantrasyonudur. 

cıı'den doğabilecek değişmeler önemsenmiyecek olursa kc=kc' 
yazılabilir. Eşitlikteki disosiye olm&jas asit konsantrasyonu ifin: 

[Ha]=CHA'-<rH*>-(c'H*-c.)> • 025) 
yazılabilir. 

Burada: c°H
+~ Tampon konulmadan önceki uranil {fisdtismin hid

rojen iyonu konsantrasyona, 
c, »Kompleks oluşumu fce uranil hidrolizinin geri 

dönmesinde harcanan hidrojen iyonu koasant-
rasyoffidtti. 

ölmelerde Pfl öyle seçüirki, uranilin fciârolgzi öoemstamez. 
Kompleks bulunmayan untml tfözeltüerlodeki ölcraalerdon, c.'in, bu-
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kınan C°H+ ile aynı büyüklükte, yalnız biraz daha küçük olduğu görül
müştür. Böylece çok iyi bir yaklaşıkla C°H +=C, alınabilir. 

Böylece aranan serbest ligand konsantrasyonu [A], 

W+TW _ [H+][AJ 
[HA]' ~ [HA] ' {1M) 

[B+Y([B+Y+CA') _ [H][AJ 
(C'HA-[H + D " "" <C'HA-[H+]> ' V " ° 

rA l_[H+r (ç'HA-ÇH^HcA'ftHTl n7R> 

olacaktır. Ortalama bağlı ligand sayısını, 

- = c A -CA] ( 1 2 9 ) 

CM 

eşitliğine göre hesaplamak için, toplam tuz konsantrasyonu CA top
lam uranil konsantrasyonu CM bilinmelidir; 

CA=C A '+( [H + ] - (C'H—e.)) , (130) 

C°H*=C. 
alındığında, 

C A =C'A+[H + ] (131) 

CM ise, kompleks oluşumunda çözeltideki toplam oranil konsantrasyo
nudur. Stokiyoenetrik uranil miktarından, hidroliz komplekslerine alt 
miktar çıkarılmalıdır. Fakat PH, hidrolizin önemsenmiyeceğl değer
de seçildiğinden: 

- = CA-TLU J - H 1 J 3 2 ) 

C M 

- _ cy+[H+]-[A] 

boradan; 

n> .*.rH+ı_ S İ L (CHA-[H+]Kc\+[H+]f) 
i,- hgT (ÇJU^BÜD a 3 3) 

bulunur, [A] ve n için elde edilen bu eşitliklerden aranılan [A] ve 
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n değerleri elde edilerek, bunlar yardımı ile de kompleks oluşum 
eğrisi çizilebilir. 

Bu [A] ve n eşitliklerindeki C'A> C'HA ve CM bilinen stokiyometrik 
konsantrasyonlardır [H+]' ve [H+], bünyesinde aynı CA' bulunan, bi
rincisi uranilsiz, ikincisi CM konsantrasyonundaki uranilli çözeltinin 
hidrojen iyonu konsantrasyonudur. [H+]' ve [H+], pillerin ölçülen 
elektromotor kuvveti E' ve E den de hesaplanabilir. Eğer [H+]o, re
ferans elektrodun bilinen hidrojen iyonu konsantrasyonu ise, bu pil
ler için: 

[H+]p 
[H+] E'=58,2 1 o g £ J Ş , (134) 

E = 5 8 , 2 1 o g [ | ^ (135) 

olacaktır. Buradan da 

E ' - E = E A « 5 8 , 2 l o g ^ İ (136) 

elde edilir. 

Böylece, c'/mn yükselmesi ile ortam değişikliklerinin ve difüz-
yon potansiyellerinin artmasına bağlı olmadan [A] ve n formüllerin-

deki j!j|pl faktörü elde edilir. Çünkü [H+] ve [H+J' aynı cA' da öl
çülmüştür. 



SPEKTR0F0T0METR1K UYGULAMA (AHRLAND) [31] 

Metod, çözeltilerin absorpsiyonlanmn fotoelektrik olarak bulun
masıdır. 

Kompleksin absorpsiyonunu incelerken en uygun dalga boyunu 
seçmek için, kompleks eğrisinin tam absorpsiyon eğrisi çizililip, 
UCV'nin absorpsiyon eğrisi ile karşılaştırılır. En uygun alan, eğri
ler arasında büyük ayırımlar bulunan ve kompleks absorpsiyonunun 
dalga boyu ile az değiştiği yatay aralıklardır. Ayrıca seçilen dalga 
boyunda, ölçmelerdeki kolaylık yönünden, uranil absorpsiyonunun da 
küçük olmaması gerekir. Tampon çözeltinin absorpsiyon eğrisi de ay
nı grafikte çizilirki; bu absorpsiyonun incelenen aralıkta önemsen-
miyeceği tampon çözeltiler, denemeler için uygundur. 

Dolaysız ölçülen D'den molar absorpsiyon EM elde edilir. Beer 
kanununa göre: 

-J-=6M CM=E0 c0+6ı C!+e2 c2+ • • • (137) 

olacaktır. Toplam uranil konsantrasyonu CM ve toplam ligand kon
santrasyonu CA değiştiği zaman elde edilen EM değişmelerinden, bir 
kompleks sistemin bileşiminin hesaplanması olanağı vardır. Eğer po-
linükleer kompleksler varsa doğru neticeler elde edilemez. Buna kar
şılık mononükleer kompleksler durumunda sistemin bileşimi kolayca 
hesaplanabilir. Sistemin e'ları birbirlerine göre uygun büyüklüklerde 
ise ve incelenen sistemde bütün durumlarda kompleks oluşumunun 
mononükleer olduğu potansiyometrik ölçülerle gösterilmiş ise, hesap
lamalar aşağıdaki şekilde yapılı?; 

M + A ^ M A , K ^ - ^ f L , 

MA+A 2 MA, , l f , - - p _ _ - , 

MA2+A £ MA3 , K3= [MA3] 
[MA J [A] ' 
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şeklinde oluşan komplekslerin konsantrasyonları Cı, c2, c3, • • • : 

c,=[MA ]=K, [M] [A] = p, [M] [A] (138) 
cj»[MAJ=K1K,[Ml[AP«fe[M][A]2, (139) 
c3=[MAs]=K1 K2 K3[M][A]3=33[M] [A]' (140) 

olacaktır. Aynı zamanda ortamdaki toplam uranil konsantrasyonu 
CM ve toplam ligand konsantrasyonu cA için, 

CA=[A]+[MA]+2[MA 2 ] + 3 [ M A , ] + • • • 

CM=[M]+[MA]+[MAJ+[MA S ]+ • • • 

yazılabilir. Bunlar bilinince (137) eşitliği, 

= «M 
_ eo[MH-ct[MA]+e2[MA2]+c3[MAs]+ • - • / u ı . 

cM.d ~'M~ [M]+[MA]+[MA5]+[MA,]+ • • • u**' 

durumuna dönüşür. Buradan: 

, _ go[M]+gl ft,[M] [A]+e2 fe[M] [A]»+ - • • .n 
EM- [M]+fc[M] [A]+32[M] [AP+ • • • KMâ) 

m _ g0+e1^[A]+e2g2[Ap+--
lM~ l+3,[A]+fe[A]«... 

bulunur. 
X [A]=l+3, [A]+fo [AP+ • • • (143) 

ile gösterildiğinde: 

tu~— xp3) » (144) 

fo'ı her iki taraftan çıkararak elde edilen tu—"to eşitliği ise: 

««-«o xpj5 (145) 

olacaktır, «M ayrı olarak tayin edileceği gibi, CM—-to da deneylerle 
tayin edilebilir. 
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Eşitlikler incelendiğinde tu ve (ey—e '̂ın yalnız [AJ'nra fonksi
yonu olduğu görülür, t* veya (en—e '̂ın belirli bir değeri, [A]'nın be
lirli bir değerine karşıt gelir. Fakat hesaplamalarda (en—«o) alınır. 
(EM—Co)/cA=f(eıı—eo) fonksiyonu, eu/cA—U^u) fonksiyonundan daha 
elverişlidir. 

f(eıı—eo)'ın yalnız [A]'ın bir fonksiyonu olması özelliği, ortalama 
bağlı ligand sayısı n ve serbest ligand konsantrasyonu [A] değerle
rinin yani kompleks oluşum eğrisinin siciminde kullanılır. Bu mak
satla artan tampon konsantrasyonu c'A için (eM—EQ) değerleri tayin 
edilir. Hücre kalınlığı d, ölçmelerin uygun bir parametresi olarak 
seçildiğinde, değişik Ca'e karşıt gelen her CA' için değişik d ile 
(*ıı—eoVler bulunur. 

Belirli D istenmesi durumunda, verilen bir d için (eır-e0)=f(cn) 
fonksiyonu çok kavisli bir eğridir, log («*—£<,)=f(log cM) alındığın
da, noktaların hemen hemen düz bir çizgi üzerine düştüğü görülür. 
Her serinin deneysel noktalarından geçdn en iyi doğru böylece ara
nılan bağıntı olarak çıkar. Bu çizgiler noktalara o derece iyi uyar-
İarki; verilen bir CA' ve d için saptanan CM' lere karşıt gelen (eM—e0) 
değerleri grafik yolu ile bulunur. 

Böylece, her «(«M—«o) için CM bilinerek, değiştirilen bu (tu—O 
=f(cA') fonksiyonları, «ıı—eo=f(cA)' ya çevrilmiş olur. 

tu—«o=f(CA) fonksiyonu belirli (SM—Co)'iarda kesildiğinde, de
ğişik d'lerdekl eğriler birbirlerine o kadar yakındırlarki; böyle bir 
grafiksel tayin kullanışsız derecede büyük bir ölçeği gerektirir. Bu 
nedenle fonksiyonları. 

İ!M=!L=f ( f | l- f0) (146) 
CA 

eşitliği şeklinde değiştirmekle, grafiksel tayini aynı duyarlılıkla, çok 
daha uygun bir büyüklükte sağlayan yeni fonksiyonlar elde edilir. 

Elde edilen bu yeni fonksiyonlar, belirli (m—«şiarda kesilirlerki; 
bunlar» her biri orijinal olarak kullanılan belirli bir CA'(cA)'ya kar
şıt gelir. Interpolasyon sapmalarını azaltmak için, kesişmeler deney
sel noktalara mümkün olduğu kadar yakıo alanlardan seçilir. Belirli 
bir («M—«o)'in çözeltileri (146) eşitliğine göre aynı [A]'ya, ayrıca; 
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- _ [A]+[MA]+2[MA2]+3[MAa]+ [A] 
n ~ [M]+[MA]+[MAJ+[MAJ+ • • • 

[MA3+2ÇMAJ+3EMAJ+ 
"* [M]+[MA]+[MAJ+ [MAJ + • • ' 

Pi [M][A]+2fe[M3[AP-h3P3[M][AP+ • • • 
~ [M]+p][M][A]+32[M][Ap+35[M][A]3+ - • 

_ Pi[A]+2pJA]»+3Ba[A]3+---
• l+fc [A]+MAP+fc[AP+"-

olduğundan, aynı n'ye, fakat değişen cA ve cj/ye sahiptirler. CA'nın 
değerleri, kesişmelerin (EM—E0)/CA değerlerinden kolayca tayin edilir. 
Karşıt gelen cıı değerleri, log (em— e0)=f(logc»ı) diagramında, soru
lan d'deki, verilen (EM—«o)'a kargit gelen CM değeridir. 

Böylece belirli bir (sır—e0) için [A] ve n belirli olduğunda cM ve 
CA değerleri (129) denkleminin değişkenleri olarak kabul edilebilirler. 
Denklem birinci derecedendir, (CM.CA) diagramı bir doğru olup, cA 
eksenini kesmesi ile [A] ve eğimi de n'i verir. Böyle bir diagramda 
her (EM—EQ) için bulunan (CM,CA) çiftlerini yerleştirmekle, her (EM—eo)' 
nın bilinmeyen sabitleri [A] ve n elde edilir. 

Eğer belirli (EM—E '̂larda bulunan (CM,CA) çiftleri doğru çizgiler 
üzerine düşmezse polinttkieer kompleks oluşumu vardır demektir. Po
linttkieer kompleksler varsa ne [A], ve ne de n belirli (EM—s^'da be
lirlidir. Doğru eğritebilir. Bunun bütün durumlarda ne olabileceği hiç 
bir şekilde kesin değildir. Çizgiler ysT:laşık olarak doğru olabilirler, 
fakat eğimleri n'den farklıdır. Belirli (e*ı—«o)'daki doğru çizgi duru
mu, bu neden ile gerekli, fakat bizim hesaplarımızda gösterilen rao-* 
nonttkleer kompleks oluşumu içfn yeterli bir şart değildir. Mononük-
leer kompleks durumunda: 

M+nA2MA„, 

polinttkieer kompleks durumunda ise merkez grup elemanının değişik 
şartlarda kendi kendine asosiye olman nedeniyle: 

n M + n A 7 M . A , 

olacaktır. Eğer uygulanan potansiyometrik ölçüler aynı zamanda mo-
nonükleer durumunu gösterirse şüphesiz monoiiükleerdir. 

(147) 

(148) 



Uranil çözeltilerinde reaksiyonlara ışığın etkili olabileceği pöz-
önüne alınmalıdır. Bunu anlamak için de çözeltiler değişik yollarda 
ışıklandırılarak D bulunur. 

Sonuçların doğru değerden sapması hidroliz nedeniyle de olabilir. 
Eğer ölçmelerde karşılaştırılan çözeltilerin hidroliz dereceleri aynı 
iBe bu önemsenmez. Hidroliz derecesi PH ve cu'ye bağlı olduğundan, 
karşılaştırılan çözeltilerin ey ve PH'leri değişik oldukça tu değerin
deki sapmalar da değişik olacaktır. Bu sapmalar [U02

+2]'nin büyük 
olduğu, küçük CA larda önemlidir. 



CHIE MİYAKE VE H. W. NÜRNBERG MFTODU ["1 

İzlenen yol Ahrland metodunun geliştirilmiş bir sekli olup, ura-
nil komplekslerinin kararlılık sabitleri, iyonik kuvveti belirli olan 
sulu perkiorat çözeltilerinde spektrofotometrik olarak tayin edilir. 

Bilindiği gibi sulu çözeltilerde altı değerlikli uranyum kolayca 
hidrolize olur ve serbesi U+* iyonları bulunmaz. En az hidrolize olan 
şekli bütün U(VI) komplekslerinin merkez grubunu teşkil eden UOj+2 

iyonudur. Kompleks vermeyen perkiorat çözeltilerinde bile bu U02
+2 

iyonunun PH»2,5 değerinin üstünde hidrolize olabileceği gözönüne 
alınır. 

Kararlılık sabitlerinin değerlerini bulmak iğin örneklerin ölçülen 
absorpsiyon katsayıları e, komplekslerin merkez grubu UO,+2'nta 
konsantrasyonu CM ve ligand anyonu A~'nın konsantrasyonu arasın
daki ilişkiler önceden belirtilir, örnekteki toplam etkin ligand kon
santrasyonu CA.t/ PH ölçmelerinden bulunan hidrojen iyonu konsant
rasyonu yardımı ile, 

CA,U=CA+[H+1—C»H+ (149) 

eşitliğinden elde edilir. Eşitlikteki CA tampon çözeltideki, ligand an-
yanunun konsantrasyonudur. Toplam ligand konsantrasyonundaki 
değişiklik, örneğin hidrojen iyonu konsantrasyonu CH ile, aynı kon
santrasyonda, fakat içinde tampon bulunmayan UO**2 çözeltisinin 
hidrojen iyonu konsantrasyonu CH° arasındaki farka eşittir. 

Komplekslerin merkez grubu UO,+2'ye bağlanan ortalama bağlı 
ligand sayısı n, 

CM 

eşitliği ile bulunur. Burada [A] serbest ligand konsantrasyonudur. 
Toplam etkin ligand konsantrasyonu cA.t. ye toplam U02

+l koneant-
rasyodu CM genel şekilde: 

CArf.=[A]-r[MA]+2[MAj-r •• •+[MaA]+2[M^9l-r • • 
+[M.A]+2[ldLAJ-r • • • (151) 
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cM=[M]+[MÂ]+[MA2]+ • • 2([M2A]+M,A2+ • •) • • 

+m([MmA]+[MBAJ+ • • •) (152) 

olacaktır. Yalnızca mononükleer kompleksler varsa eşitlikler: 

CA.t.=[A]+[MA]+2[MAJ+ • •• (153) 
cM=[M]+[MA]+[MAJ • • • (154) 

durumuna dönüşürler, Bu durumda CA.t. ile cM arasında doğrusal 
bir bağıntı düşünülebilir, n yalnızca [Aj'nın bir fonksiyonu olup, 
mononükleer komplekslerin mezkez grubu U02

+2,Dİn konsantrasyonu
na bağımlı değildir (148). 

Toplam U02
+2 konsantrasyonu cıTnin belirli olduğu ayrı ayrı 

çözeltiler için çizilen e=f(c.t.) grafiklerinden seçilen E değerlerine 
karşıt gelen CAei. değerleri ile bunlara karşıt gelen U02

+I konsantras
yonları (cu'ler) arasındaki grafik çizilir. Çalışılan geniş cM aralı
ğında, çizilen grafiklerin doğrusal olmaları mononükleer kompleks
lerin oluşumunu gösterir. Bu doğruların ordinat ekseni ile kesişmele
rinden, her bir t için bulunan [A] değeri yardımıyla ortalama bağlı 
ligand sayısı n hesaplanır. 

F. 4 
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McKAY VE ROSSOTTÎ METODU [*] 

Fazla sayıda kompleks bileşimlerin bulunduğu sistemlere uygu
lanan spektrofotometrik çalışmalardır. Absorpsiyon katsayısı z, top
lam metal iyonu konsantrasyonu cu'nin belirli olduğu çeşitli çözelti
lerle ; ligand konsantrasyonu CA'nın bir fonksiyonu olarak ölçülür. 
Çalışan konsantrasyon alanı değişik kalınlıklarda hücreler kullanılarak 
genişletilir. Çizilen (EM—EO)=f(cA) grafikleri belirli (EM—EoVlarda 
kesilerek, (145) eşitliğine göre ayni (EM—EO) dolayısıyla aynı [A] için, 
metal iyonu konsantrasyonu cu'ler ve ligand konsantrasyonu CA'lar 
bulunur. Bulunan bu değerler arasınnaki CA=f(c»ı) grafikleri çizil
diğinde, mononükleer kompleks oluşumundaki doğruların eldesi [A] ve 
n'nin bulunmasını sağlayacaktır. 

\ 



URAN1L KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN 
HESAPLANMASI t» 2 4 ] 

Uranil komplekslerinin incelenmesinde kullanılan bu metodlar [Xı 

sı.34jaj çözeltilerin serbest ligand konsantrasyonu [A]'yi verirler. Bu
lunan [A] yardımıyla, 

- E t k i n ligand konsantrasyonu-Serbest l igand konsantrasyonu n 
~~ Toplam uranil konsantrasyonu 

eşitliğinden polinükleer komplekslerin kompleks oluşumuna girip gir
medikleri anlaşılabilir. Girmedikleri durumlarda, 

cA=[A]+ncıı 
fonksiyonu bir doğru denklemi olup, n doğrunun eğiminden, [Aj'da 
doğrunun CA eksenini kestiği noktadan hesaplanabilir. Çizilen 
n=f[A] eğrisinden bulunan değerlerle n/[A] ile [A] arasında yçni 
bir grafik çizilir. 

Çizilen n/A=f([A]) eğrisinden kararlılık sabitlerinin hesaplanma
sı ise şöyledir: 

- 31[A]+2pjAr+3P3[Ay+ * • 
n " 1+WAJ+PJAP+3JAP+.. 

_ [A](p1+2fe[A]+3P3[Ar+ • ) 
" l+$,[A]+WA]'+pVAp+--

eşitliğinde, 

alındığından: 
X([A])=l+3,[A]+ftJ[AP+WA]»+ • • 

•^^=31+202[A]+3ps[A]a-r • • (156) 

olacaktır. Dolayısıyla: 

olacağından 

dX([A]) 

n a s X ( [ A | ) 

X([A]) d g ] 

457) 
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[A] ,_ 

-£!$- /m d W (15f" 
[All 

bulunur. Deneysel olarak bulunan fonksiyonun integrasyonu grafik
sel olarak yapılır. 

Eğer deneyler yeterli derecede düşük [A]'ya erişebilirlerse, n/[A] 
fonksiyonu [A]=0'a ekstrapole olur ve [A^=0 integrasyonun alt 
sınırı olarak seçilir. Bu durumda X(0)=1 olacağından 

A 

lnX([A])= J |Xfd[A] (1Ö9) 
0 

elde edilir, Böylece [A] ve karşıt gelen X([A]) değerleri bilinir. 
Eğer tersine n/[A] eksenine yakın biç bir [A] değeri ölçülemez 

ise [A]=0 ekstrapolasyonu yapılamaz. O durumda, belirli alt sınır 
olarak [A]2=[A]o seçilirki; burada [A]o, ölçülen en düşük [A]'nın 
hemen altında bir değerdir. 

Grafiksel olarak bulunan X([AJ) değerlerinden kompleks sabit
lerini bulmak için yeni bir eşitlik, 

X 1 ( [A])=^- ( -^=i -ft+MA]+fc[AJ ,+ ' ' • (160) 

elde edilirki; bu, [A]=0'a ekstrapole edildiğinde ordinat eksenini 
kestiği nokta P/i verecektir. Bu eşitlikten de bir değiştirme ile yeni 
bir fonksiyon 

X 2 ( [A])=-^I A ^L s =3 2 + p,[A]+p 4 [AP+ : • - (161) 

elde edilecektir. Bunun [A]=0'a ekstrapolasyonu ise fe'yi verecektir. 
Benzer şekilde X„([A]) fonksiyonları hesaplanarak aranılan bütün 
kararlılık sabitleri elde edilebilir. Bu çözeltide kaç tene hesaplana
cak kompleks olduğu, elde edilen n değerlerinden daha önceden bi
linir. 

Hesapları kontrol etmek için n formülünde bulunan sabitleri ye
rine koyarak, belirli [A]'l*r için n değerleri hesap edilir. Böylece 
elde edilen kompleks oluşum eğrisi deneysel olarak bulunan noktala
ra uymalıdır. 



BOLÜM III 

DENEL ÇALIŞMALAR 

SPEKTBOFOTOMETRİK UYGULAMA 

Denemelerde, çeşitli konsantrasyonlardaki uranil nitrat [U02(N03V 
6H,0] ve p-aminobenzoik asit (NH2—C6H<—COOH] çözeltileri ile, bun
ların değişik oranlardaki karışımlarına ait ışık abrobsiyonları, Beck-
man DU Ultraviole Spektrofotomatresi ile oda temparatüründe ölçü
lerek, bulunmuştur. 

Kimyasal Maddeler 
Kullanılan p-aminobenzoik asit (puriss. Fluka), %50 oramndaki 

alkol-su kanşımında çözülerek, aliminyum oksit (aliminiumoxid ak
tif sauer, Pluka) bulunan kolondan geçirilir. Böylece temizlenen çö
zelti renksiz olup, konsantrasyonu %50 alkollü ortamdaki NaOH 
çökeltisi ile titre edilerek bulunur. Taze olarak hazırlanan çözeltiler, 
karanlıkta saklanarak, aynı gün kullanılmıştır. 

Uranil nitrat (Mefck) ise aynı şekilde, tartılarak, %50 alkol-su 
karışımında çözülmüş, hazırlanan bu çözelti de karanlıkta saklana
rak aynı gün kullanılmıştır. 

Çözücü 
Çözücü olarak, uranil iyonunun çeşitli organik çözücülerle komp

leks vermesi nedeniyle [M], kompleks vermeyen ve p-aminobenzoik 
asidin de kolayca çözünebildiği alkol-su karışımı (%50 oranında) se
çilmiştir, ölçmelerde "çözücüye ait absorpiiyon düzeltmesi yapılarak 
neticeler değerlendirilmiştir. 

ölçmelerde, 320 - 540 m\x arasında çizilen absorpsiyon spektrum-
larradan, kompleks oluşumun, uranU nitrat ve p - aminobenzoik asit 
sistemlerine göre çok büyük absorpsiyon verdiği görülür (Tablo I , 
Şekil D . 3u spektrumlardan, denemelar için elverişli alan olarak 
400 - 420 mu arası seçilmiştir. Çeşitli sistemlere ait karşılaştırmıUr 
400 mu da yapılmıştır. 
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Ahrland Metodu Uygulaması ["• »•* ** «] 
İlk denemelerde Ahrland'ın spektrofotometrik metoduna uygun 

olarak çalışılmıştır: 
a) Birinci seri çalışmada, optik yoğunluk D(0,6 - 0,7) arasında 

sabittir. Değişik oranlardaki kompleks sistemlere ait apsorpsiyonlar 
1, 2,5 cm kalınlığındaki cam hücreler kullanılarak okunur (Tablo II). 

Bulunan bu değerler yardımı ile ——-=f(€M—eo> ve log (eM— to>= 
CA 

f(log CM) grafikleri (Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4) çizilir Belirli (EM—e») 
değerlerine karşıt gelen cA , cM değerleri (Tablo III) arasındaki 
CA=f(c»ı) grafiklerinin (Şekil 5), merkezden geçen doğrular olduğu 
görülür. Bu doğrulann eğimleri, 

~" CM 

eşitliğine göre, n aranılan ortalama bağlı ligand sayısı, [A.] İse ser
best ligand konsantrasyonu olup, doğrulann ordinat eksenini kestiği 
yer yani sıfırdır. Bu şekilden (Şekil 5), n'nin yaklaşık olarak 10,5'a 
kadar çıktığı görülür (eM—e„=200 için). 

b) Optik yoğunluk, (0,2—0,94) arasında değişmektedir. Kompleks 
sistemlere ait absorpsiyonlar, 1 ve 5 cm'lik hücrelerle okunarak 

(Tablo IV), i*LZ£o=f(eır_-eo) (Şekil 6) ve log (eM-eo)=f(log cM) 
"A 

(Şekil 7) eğrileri çizilir. Çizilen bu eğrilerin belirli (tu—h) -»«-» 
kesilmeleri ile elde edilen cA , CM değerleri (Tablo V) arasında 
cA=f(cif) (Şekil 8) grafikleri çizilir. Elde edilen bu doğrulann da 
yaklaşık olarak merkezden geçtiği ve eğimlerinin (n)*>87'e kadar 
çıktığı ( I M - £ 0 = 3 8 0 için) görülmektedir (Şekil 8). 

Her iki seride elde edilen cA=f(cM) grafiklerinin doğruya çok 
yakın, iyi bir yaklaşıklıkla doğru olmaları durumu, çalışılan şart
larda, ortamda polinttkleer komplekslerin oluşmadığını göstermekte* 
dir. Böylece çalışma şartlarının sistem için uygun olduğu anlaşılarak, 
aynı şartlarda Mckay ve Rossotti metodu ile denemeler tekrarlan
mıştır. 

McKay ve Rossotti Metodu Uygulaması [r- B-k- fa'f- *) 
Aynı deneme şartlarında iki grup çalışma aynı sonuçları ver

miştir : 
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a) Grup iğinde denemeler dört seriye ayrılırlar. Her seri içinde 
uranil nitrat konsantrasyonu belirli tutulup, ligand konsantrasyonu 
gittikçe artırılarak değiştirilmektedir, ölçmelerde I ve 5 cm'lik cam 
hücreler kullanılmıştır, ölçmeler sonucu bulunan değerler (Tablo VI, 
Tablo Vn, Tablo IIX, Tablo IX) yardımı ile (EM-eo)=f(cA)CM grafik-
leri çizilir (Şekil 9, Şekil 10). Bu grafiklerden elde edilen, belirli 
(EM—EoVlara karşıt gele a cA , ey değerleri arasında cA-f(cM) gra
fikleri çizildiğinde, bu grafiklerin de yine merkezden geçen birer 
doğru olduğu görülür. Bu çalışma serisinde ise, n~140'a kadar çık
tığı (e«—£o=136 için) görülmektedir (Şekil 11). 

b) Çözeltiler yeniden hazırlanarak değiştirilmiştir. Taze çözelti
ler hazırlanarak, yeniden tekrarlanan denemeler sonucu bulunan 
değerler (Tablo X, Tablo XI, Tablo XII, Tablo XIII) yardımı ile 
Un—eo)=f(cA)CM grafikleri çizilir 'Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14) Bu. 
gruptaki çalışmalara ait belirli (eM—^Hardaki cA=f(CM) doğrular
ının da merkezden geçmesi durumu, sonuçları kesinleştirmiştir. Bu 
çalışma serisinde e'de edilen n'nin de yaklaşık olarak 172'ye kadar 
çıktığı (eM-£o=325 için) görülmektedir (Şekil 15). 

o - Aminobenzoik Asidi ile Yapılan Çalışma 
o - Aminobenzoik asidi [NH2-C6H< - COOH], (puriss. p. a. , Fluka) 

ile yapılan çalışmada ise aynı şekilde %50 alkol-su karışımındaki 
asit çözeltisi, aliminyum oksit kolonundan geçirilerek, temizlenmiş
tir. Temizlenen bu çözeltinin %&0 alkol-su karışımındaki uranil nitrat 
çözeltisi ile verdiği kompleks oluşumuna ait absorpsiyon tayfı çizil
miştir (Tablo XIV, Şekil 16). 

Uranil nitrat çözeltisinin absorbdyon tayfı ile karşılaştırılan bu 
eğriden, çalışılan dalga aralığında, o-aminobenzoik asidi kompleks 
absorpsiyon oluşumununda yüksek absorpsiyon yaptığı görttlmekted;r. 

N.N-Dimetil-p aminobenzoik Asidi ile Yapılan Çalışma 
Aynı şekilde aliminyum oksit kolonundan geçirilerek temizlenen 

CH3_ 
N.N-dimetil-p-amiDobenzoik asidi _N—C6H4—COOH, (purum, Flu-

CH, 
ka) iie uranil nitrat çözeltisinin verdiği kompleks oluşumunun da 
tayfı çizilmiştir (Tablo XIV, Şekil 16). 

Yine aynı şekilde, uranil nitrat çözeltisinin absorpsiyon tayfı ile 
karşılaştırılan bu eğriden de, çalışılan dalf^ aralığında, N.N-dime-



56 

til-p-aminobenzoik asidi kompleks oluşumunun da yüksek absorpsiyon 
yaptığı görülmektedir. 

p-Aminobenzoik Asidi Metil Esteri ile Çalışma 
p-Aminobenzoik asidi metil esteri [NH2—C6H4—COOCH,], (purum, 

Fluka), %50 alkol-su karışımında kolay çözünmediği iğin, bu ortam
daki çözeltisi ile yapılan çalışmada kompleks oluşumu görülmemek
tedir (Tablo XV, Şekil 17). Buna karşılık %99,9 luk alkol kullanıldı
ğında, aynı çözücüdeki uranil nitrat çözeltisi ile yüksek absorpsiyon 
veren kompleks oluşumu görülür (Tablo XVI, Şekil 18). 

Elde edilen bu absorpsiyon tayfı % 99,9 luk alkolde çözülen ura
nil nitratın absorpsiyon tayfi, ile karşılaştırıldığında, çalışılan dalga 
aralığında, p-aminobenzoik asidi metil esterinin de, kompleks oluşu
munda, yüksek absorpsiyon olduğu görülür. 

Sonuç 
Yapılan bu çalışmalar, çok yüksek p-aminobenzoik asit konsant

rasyonlarında bile, bütün ligantın bağlandığını göstermektedir (Şe
kil 5, Şekil 8, Şekil 11. Şekil 15). Böylece bir uranil iyonu ile kom
pleks yapan iigand moleküllerinin ortalama sayısı, koordinasyon sa
yısını çok fazla aşarak, 172 ve daha da yüksek değerlere erişmek
tedir. 

Bulunan bu yüksek değerler, uranil iyonunun kendi kendine aso-
siye olması nedeniyle, 

mM+nA^MaA. 

şeklidne oluşan, ve genel formülleri M»Aa olan polinUkleer kompleks 
oluşumlarının varlığını düşündürmekte ise de ["• Bsk- StyU a], ancak, elde 
edilen cA=f(cM) grafiklerinin t3ekil 5, Şekil 8, Şekil 11, Şekil 15), 
birer doğru çizgi olmaları (ger°kli, fakat yeterli bir şart değil), bu 
olanağı ortadan kaldırmaktadır. 

Böylece, bulunan bu yüksek değerler, pek çok İigand molekülünü 
birbirine bağlıyan asosiasyon oluşumu ile açıklanabilir. 

Aynı asosiasyon oluşumu, o - aminobenzoik asit, N.N-dimetil-p-
aminobenzoik asit ve p-aminobenzoik asidi metil etteri'nin uranil 
iyonu ile verdikleri kompleks oluşumlarının absorpsiyon eğrilerinde 
(Şekil 16, Şek» 18) görülmektedir. 
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İlgi çeken diğer bir olay da, asosiye olmamış ligand molekül
lerinin ([A]), ligand konsantrasyonu uranil konsantrasyonunun 100 
katı olduğu durumlarda bile önemsenmiyecek kadar az oluşudur 
(Şekil 5, Şekil 8, Şekil 11, Şekil 15). Bu nedenle ([A]) okunamadığm-
dan, kompleks oluşum eğrisi de, n=f([A]), çizilemez. Dolay sile, 

A 

lnX[A])= f ^jd[A] 
0 

integrasyonu yapılamaz. Neticede, integrasyondan hesaplanacak olan 
denge sabitleri, 3 , , P2, 3, . . . . , 

UmA-oX,([A])=3 l f 

limA->oX2([A])=32, 
limA-»oX3([A])=33,... 

hesaplanamamaktadır [B,k- s,yU 52]. 
T*u konuda, Henryk Buchowski ve K. Lewandowski'nin [M], 

o - nitrobenzoik asidin, su ile kloroform, fazları arasındaki bölüşümü 
üzerinde yaptıkları bir çalışmada, o - nitrobenzoik asidin benzen ve 
kloroform fazları içinde ileri derecede asosiye olduğu sonucuna var
mışlardır. Bununla beraber, bu yazarlar, .su fazında bir asosiasyon 
olayı ortaya koyamamışlar ve bunu o • aminobenzoik asit ile su 
molekülleri arasındaki hidrojen köprülerinin oluşumu ve suyun dielek-
trik sabitinin yüksek oluşu ile açıklamışlardır. 

Sulu ortamda amino asit ile kompleks yapan uranil iyonunun 
bulunması durumunda ise, açığa çıkan proton, serbest amino grubunu 
katyon durumuna getireceğinden, ortamın dielektrik sabiti çok düşe
cek ve asosiasyon olanağı doğacaktır. Gerçekten, içinde uranil nitrat 
ve p - aminobenzoik asit bulunan çözeltiler üzerinde dlelektrik özellik 
görülememiş, dielektrik sabiti ölçmeleri yapılmamıştır. 

POTANSÎYOMETRIK UYGULAMA 
İncelenen p-aminbenzoik asit ve türevlerinde, hem asidik hem 

de bazik gruplar beraberce bulunur. Aromatik amino asitlerin non-
zwitter iyon tipinde bileşikler oluşu [*], bunların formüllerinin, 

+H,N — R — COCT şeklinde 
olmayıp, 
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HjN — R—COOH şeklinde 
olduğunu gösterir. 

Bu nedenle, potansiyometrik metot, bu sistemde, kompleks oluşu
mu incelenmesinde kullanılamamaktadır. 

GRAVÎMETRÎK UYGULAMA ["] 
Bu metotta, uranilin kompleks çökeleği, 850-900 C° arasında, 

porselen kroze içinde kızdırılarak siyah renkli oksit, U,Os'e dönüş
türülür. 

Pek çok inorganik uranil bileşikleri gibi, organik uranil bileşik
leri de kızdırüdığında siyah renkli U3Os'e dönüşürler. 

Uranil bileşikleri, kızdırüdığında, 
350-1100 C° arası siyah renkli U,08 

1100 C° den yukarıda UO, 
oksitleri ele geçer. 800-1050C0 arası iyi bir kızdırma için en uygun 
aralıktır. Bu temperatürden daha düşük sıcaklıklarda portakal renkli 
oksit olan U03 yönünden daha zengin olan bir ürün ele geçer. 

Platin krozeler, U308 için en uygun olanıdır. Oksit 1000 C° den 
yukarıda porselen krozeye tesir edebilir. 

Çöktürme 

Uranil nitrat ve p - Aminobenzoik asit, %50 alkol - su karşımanda 
Çözülerek, çözeltileri hazırlanır, p - aminobenzoik asit aliminyum oksit 
kolonundan geçirilerek temizlendikten sonra, %50 alkol - su karışımın
da Lazırlanmış NaOH çözeltisi ile titre edilerek konsantrasyonu 
bulunur. Hazırlanmış her iki çözeltiden, 

a) 72 mM p - aminobenzoik asit/lmM uranil nitrat oranında, 
b) 36 mM » /İmM » » » 
c) 72 mM » /100 mM» » » 

karışımlar hazırlanır. Elde edilen bu kompleks karışımlara su ilâve 
edildiğinde çözeltilerden portakal renMi çökeltiler ayrılır. Süzgeç 
kağıdından süzülerek ayrılan çökeltiler su ile yıkanarak temizlenir. 

Kurutma 
Çökeltiler, birer saat camına alınarak, desikatörde belirli tar

tıma gelinceye kadar kurutulurlar. 
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Kızdırma 

Kurutulmuş kompleks çökeltileri, porselen krozeye konularak, 
duyarlı teraaide tartılırlar (m gram). Tartılan bu kroze içindeki çöke
lekler, sıcaklığı yavaş yavaş yükselen fırına konularak, dikkatlice 
850-900 C° ye kadar kızdırılırlar. Fırından ahnan krozeler, desikatör 
içinde soğumaya bırakılarak, belirli tartıma gelince? a kadar bekle
tildikten sonra yeniden .tartılır (x gram). 

Hesaplamalar 
Bir uranil iyonuna bağlı, ortalama p - aminobenzoik asit molekül 

sayısını elde etmek için şu hesaplamalar yapılır: 
p- aminobenzoik asidi mol tartısı 137 
uranil nitrat » » 394 

olduğundan 
kompleks oluşumun mol tartısı 394+137 n 

olacaktır, 
Kompleks oluşum kızdırıldığında, Uj08'e dönüştüğünden, 

842 gr. U308 de 714 gr. U varsa 
X gr. U,08 238 gr. U da 

olacaktır. Burada 
v _ 238.842 *—m 

=280,7 gr. U308 

bulunur. Dolaysıyle, 
394+137 n~gr. çok. de 280,7 gr. U,08 varsa 
m gr. çök. de x gr. vardır 

buradan, 
m.280,7_ 

394+1375 ' 

ÜL 394+137 n 
x * 280,7 ' 
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olacaktır. 
Buradan, 

m _ 394 137 -
x ~ 280,7 + 280,7n 

- _ 280,7 m 394 
n ~ 137 ' x 137 

n=2,05 ——2,88 x 
bulunur. 

Bu bilgilere göre, kurutulup, kızdırılarak tartılan üç komplekse 
ait sonuçlar şöyledir 

a) 72 mM p-aminobenzoik asit/lmM uranil nitrat 
kompleks sisteminde, 

m=0,16630 gr. 
x=0,06220 gr. 

«-20K ° ' 1 6 5 3 0 2«« 

E=2,55 
bulunur. 

b) 36 mM p-aminobenzoik asit/lmM uranil nitrat 
kompleks sisteminde, 

m=0,12630 gr. 
x=0,04755 gr. 

n-2rtK ° ' 1 2 6 3 0 2M 
n ~ 2 ' 0 5 Ö^İTK"""2'88 

n=2,57 
bulunur. 

c) 72 mM p-aminobenzoik asit/100 mM uranil nitrat 
kompleks sisteminde, 

m=0,16750 gr. 
x=0,06400 gr. 

n~m • om® ~m 

n=2,49 
bulunur. 
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Sonuç 

Bu sonuçlara göre, çöken ürünlerde, her uranil iyonu için 2 - 3 
ligand molekülü bulunmaktadır. Bir uranil iyonuna bağlı ligand 
molekülü sayısının 2 den biraz büyük oluşu, p - aminobenzoık asidin 
sudaki çözünürlüğünün az oluşundandır. Böylece saf kompleks oluşu
mu yerine, 2 lıgantlı kompleks ile p - aminobenzoik asit karışımı elde 
edilmektedir. 

Spektrofotometrik ve gravimetrik uygulama sonuçlarına göre, 
uranil nitrat - p - aminobenzoik asit kompleks sistemi için düşünülen 
şekil, Şema I dedir. 
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i 

320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
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i 
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si
 

189.5 
216.5 
6.88 
0.807 
0.61 
0.57 
0.64 
0.6 
0.52 
0.47 
0.42 
0.42 
0.35 
0.33 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
— 

— 

— 

— 

— 

U
ra

ni
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ni
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at
 ç

öz
el

tis
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63.3 
36 
16.7 
8.8 
7.48 
6.48 
5.76 
7.16 
8.88 
9.36 
8.56 
7.44 
4.76 
2.80 
1.57 
1.38 
0.464 
0.344 
0.136 
— 

— 

— 
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 a
sit

 +
2.

5 
m

M
 U

ra
ni

l 
ni
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) 
çö
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688 
659 
652 
580 
501 
428 
376 
293 
232 
198 
163.5 
146 
118 
94 
70.2 
55.6 
41.6 
28.8 
21.0 
16.6 
13.35 
10.9 
7.0 

1 

Tank; I 
Not: p- Aminobensolk aait ile, 340 mu dan yukarıda absorptiyon 

okunması çözeltinin iyi temizlenememeai sonucudur. 



X=400mn, £e=8.8 

dem 

1 

2 

5 

CA 

mM 

5.02 
10.04 
15.05 
20.06 

5.02 
10.04 
15.05 
20.06 

5.02 
10.04 
15.05 
20.06 

cM 

mM 

10.40 
7.30 
5.20 
4.16 

4.16 
2.50 
1.67 
1.46 

0.573 
0.416 
0.364 
0.312 

D 

0.550 
0.612 
0.616 
0.620 

0.645 
0.670 
0.605 
0.620 

0.675 
0.680 
0.650 
0.690 

( E M - E0) 

75.1 
110.1 
140.1 

68.2 
125.1 
172.1 
203.12 

226.2 
318.6 
348.2 
433.1 

(EM—eo) 
cA 

7480 
7320 
6980 

13680 
12480 
11450 
10100 

45200 
31750 
23150 
21550 

İ0g(E —Eo) 

1.876 
2.04 
2.146 

1.834 
2.097 
2.235 
2.30 

2.356 
2.50 
2.54 
2.63 

logCM 

mM 

0.863 
0.716 
0.620 

0.619 
0.397 
0.222 
0.164, 

—0.241 
—0.381 
-0.434 
—0.505 

Tablo II 
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X=400mu, e<|=8.88 

d.» 

1 

5 

CA 

mM 

3.55 
7.1 

14.2 
21.3 
28.4 
35.5 

24.85 
17.75 
10.65 
3.55 

CM 

mM 

2.608 
2.086 
1.566 
1.044 
0.522 
0.261 

0.261 
0.522 
0.783 
1.044 

D 

0.213 
0.275 
0.320 
0.287 
0.180 
0.110 

0.520 
0.820 
0.940 
0.699 

( « M — £<>) 

72.78 
122.92 
195.42 
226.12 
336.12 
413.12 

390.12 
305.12 
232.12 
125.02 

(CM—eo) 
CA 

20500 
17300 
13760 
12510 
11860 
11640 

15700 
17200 
21800 
35200 

log(eu—Bo) 

1.862 
2.0885 
2.291 
2.4259 
2.5275 
2.616 

2.5919 
2.484 
2.365 
2.097 

lOgCM 

mM 

0.416 
0.319 
0.195 
0.018 

—0.282 
—0.584 

—0.584 
—0.282 
-0.106 

0.018 

Tablo IV 

(8M~8o) 

126 
155 
200 
251 

' 296 
332 
380 

İ0g(6M—Ko) 

2.1 
2.19 
2.3 
2.4 
2.47 
2.52 
2.58 

X=400mn, eo^8.88 

dem 

1 

log cM 

mM 

0.31 
0.26 
0.185 
0.055 

-0.08 
-0 .21 
-0 .42 

UM--«O> 
CA 

16700 
15200 
13700 
12700 
12150 
11800 
11600 

CA 

mM 

7.55 
10.2 
14.6 
19.8 
24.4 
28.2 
32.8 

CM 

mM 

2.02 
1.82 
1.57 
1.135 
0.82 
0.616 
0.38 

5 

log CM 

mM 

0.01 
—0.02 
—0.07 
—0.16 
-0 .26 
-0 .37 
-0 .56 

(«M—«o) 
CA 

34300 
29100 
24400 
20150 
17700 
16500 
15800 

CA 

mM 

3.69 
5.3H 
8.2 

12.5 
16.7 
20.1 
24 

CM 

mM 

1.25 
0.955 
0.850 
0.692 
0.544 
0.426 
0.276 

Tablo V 
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3 

• 

o 
II 
s 
V 

dem 

5 

1 

CA 

raM 

118.1 

142.5 
123.0 

98.7 
90.3 
79.0 
50.8 

D 

1.05 

0.226 
0.218 
0.192 
0.195 
0.184 
0.175 

E 

420.0 

45.2 
436.0 
384.0 
390.0 
368.0 
350.0 

(e«— «o* 

411.1 

443.1 
427.1 
375.1 
381.1 
359.1 
341.1 

Tablo VI 

X=400m(i, e0=8.88 

1 
• 

o 
II 
S 

d« 

5 

1 

CA 

mM 

113.1 

135.2 
110.8 
84.6 
78.9 
70.5 
62.1 
45.1 
31.1 
18.38 

D 

1.400 

0.300 
0.280 
0.263 
0.268 
0.265 
0.260 
0.235 
0.219 
0.191 

e 

373.3 

400.0 
373.3 
350.7 
357.3 
340.0 
333.3 
313.3 
292.0 
254.5 

i*— e0 

364.4 

391.1 
364.4 
341.8 
348.4 
331.1 
324.4 
304.4 
283.1 
245.6 

Tablo VII 



a 
o 

• 
II 
3 o 

X=400m(i, «0=8.88 

d e . 

5 

1 

CA 
mM 

90.3 

127 
S3.7 
73.4 
56.4 
42.3 
33.9 
22.6 
16.9 
11.3 

D 

1.62 

0.362 
0.334 
0.321 
0.312 
0.290 
0.276 
0.245 
0.224 
0.195 

e 

324.0 

362 
334 
321 
312 
290 
276 
245 
224 
195 

(«M—eo) 

315.1 

353.1 
325.1 
312.1 
303.1 
281.1 
267.1 
236.1 
215.1 
186.1 

Tablo VUI 

a 
* 

H 
II 
s 

X=400mn, Cg-8.88 

den 

5 

1 

CA 
mM 

61.1 

103.0 
93.5 
49.7 
28.2 
19.6 
14.1 
8.46 
5.64 

D 

1.72 

0.414 
0.404 
0.354 
0.315 
0.280 
0.243 
0.215 
0.188 

e 

275.0 

331.5 
323.0 
283.0 
252.0 
224.0 
194.5 
172.0 

-150.4 

(«M—ı») 

266.1 

322.6 
314.0 
274.1 
243.1 
215.1 
185.6 
163.1 
141.5 

Tablo IX 
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