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ANALİTİK KİMYANIN İNKİŞAF TARİXİ , PREDMETİ. 
VƏSFİ ANALİZİN ÜSUL VƏ VƏZİFƏLƏRİ. 

KATİONLARIN  TƏSNİFATI. 
         Analitik kimya – maddə tərkibinin təyini, müəyyən dərəcədə 
birləşmələrin kimyəvi quruluşu haqqında elmdir. O, kimyəvi analizin 
ümumi nəzəri əsaslarını inkişaf etdirir, tədqiq olunan nümunənin 
komponentlərinin təyini üsullarını yaradır, konkret obyektlərin analiz 
məsələlərini həll edir.  
        Analitik kimyanın əsas məqsədi – qarşıya qoyulan məsələdən asılı 
olaraq dəqiqliyi, yüksək həssaslığı , analizin seçiciliyini təmin etməkdir. 
Analitik kimyada istifadə olunan üsullar analizi mikroobyektlərdə 
(mikrokimyəvi analiz), nöqtədə, səthdə (lokal analiz), nümunədən aralı 
məsafədə (distansion analiz), axında (fasiləsiz analiz), nümunəni 
korlamadan aparmağa imkan yaratmaqla, eləcə də nümunədə kimyəvi 
birləşmənin hansı şəkildə və təyin olunan komponentin hansı fazada (faza 
analizi) olduğunu müəyyən edir. Analitik kimyanı əsasən üç istiqamətə 
ayırmaq olar: ümumi nəzəri əsaslar, analiz metodlarının işlənməsi və ayrı-
ayrı obyektlərin analitik kimyası.         
         Kimyəvi analiz məqsədindən asılı olaraq vəsfi və miqdari analizə 
ayrılır. Vəsfi analiz nümunədə komponentlərin təyini və identifikasiyası, 
miqdari analiz isə komponentlərin qatılığını və ya kütləsini müəyyən edir. 
Hansı komponentin müəyyən edilməsindən asılı olaraq izotop, element, 
funksional qrup, molekul, faza analizi var. Analiz olunan nümunənin 
təbiətindən asılı olaraq analiz qeyri-üzvi və üzvi analizə ayırd edilir. O iki 
müxtəlif bölmədən ibarətdir: keyfiyyət analizi (vəsfi analiz) və miqdari 
analiz. Vəsfi analiz üsullarının köməyi ilə bizi maraqlandıran maddənin 
hansı kimyəvi komponentlərdən təşkil olunduğunu müəyyən etmək olar. 
Miqdari analizin məqsədi analiz olunan maddənin tərkibinə daxil olan 
kimyəvi elementlərin miqdarca nisbətini müəyyən etməkdir.  

Vəsfi analiz - maddənin  hansı  komponentlərdən  ibarət  olduğunu  
aşkar etməyə  imkan verir.  Həmçinin, maddənin identifikasiyasını, yəni 
onun  eyniliyini  müəyyən  edir.  İdentifikasiya – dedikdə  hər hansı 
məchul maddənin standart etalonla eyniliyin müəyyən edilməsi başa 
düşülür. Bu məqsədlə bir çox üsulların kompleksi tətbiq olunur ki, burada 
bir çox təyin olunan etalon maddələrin kimyəvi tərkibi, quruluşu, fiziki 
xassələri mübahisə edilir. Əgər hər üç göstərici üstüstə düşərsə deməli 
etalonla təyin olunan maddə eynidir. Əsas məqsədi maddənin tərkibində 
olan atom, ion və molekulları vəsfi  cəhətdən aşkar etməyə xidmət edir. 
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Komponentlərin  aşkar edilməsi ya onların kimyəvi, ya da fiziki xassələrinə 
əsaslanır. Bundan asılı olaraq analiz üsulları 2 qrupa  bölünür.         

1)Fiziki  analiz                 2)Kimyəvi  analiz 
      Fiziki üsullar aşağıdakı amillərə əsaslanır. 
a)İyə  görə aşkar olunma. Məs. NH3,H2S  və  s. b)Rəngə görə - bu əsasən  
keçid elementlərinə aiddir. Keçid elementlərinin duzu müəyyən rəng 
alır(xüsusən 18 elektronlu təbəqəsi tamamlanmayan elementlər Fe+2 duzları 
- yaşıl, Fe+3 - sarı,Co+2- çəhrayı,Cu+2 -mavi,Ni+2 -yaşıl) c)Spektroskopiya  
üsulu ilə maddənin şüa udma və buraxma xassəsini araşdırılır. d) Lümi-
nisensiya-bəzi maddələrin ultra-bənövşəyi şüa ilə təsir etdikdə şüa burax-
ma xassəni müəyyən etməyə əsaslanır. e)Polioqrafiya üsulu. Tədqiq olunan 
maddə malekulunda baş verən elektokimyəvi hadisəyə görə maddə aşkar 
edilir. 
Vəsfi analiz əsasən kimyəvi üsul ilə işlənir. Tədqiq olunan maddənin 
aqreqat halı müxtəlif olur(bərk, maye, qaz). Bu xassələrdən aslı olaraq 
reaksiya iki şəraitdə aparılır.     1)Quru üsul            2)Yaş üsul (Məhlul) 
Reaksiya ən çox məhlulda aparılır. Maddə müəyyən həlledicidə həll edilir. 
Məhlulda gedən reaksiyalar xaraktercə müxtəlif olur. 
1) Çökdürmə reaksiyaları. Bu çətin həll olan maddə əmələ gəlməsi ilə 
müşahidə olunur.  
2)Rəngli reaksiyalar.Bu isə xarakter rəngin əməmli gəlməsi ilə müşahidə 
olunur.Məs. Nişasta və yod. 
3)Mikrokrilloskopik reaksiyalar. Əmələ gələn kristalların formasına görə 
maddələri bir-birindən fərqləndirmək olur. K+ , Mg2+ aşkarlayır. 
4) Ekstraksiya reaksiyalar. Rəngli reaksiya məhsulu su mühitindən su ilə 
qarışmayan üzvi həlledici təbəqəyə keçir( ekstraksiya olunur). Quru 
reaksiyalara bərk reaktivlə sürtmə, pirokimyəvi reaksiyalar. 
5)Qaz əmələ gətirmə reaksiyaları. Məsələn,karbonatlar,sulfidlər, ammo-
nium duzlari qaz əmələ gətirməsinə görə müəyyən olunur.  
CaCO3=CaO+CO2   
6)Quru reaksialar. Quru reaksialar iki şəraitdə aparılır. 
      1)Bərk reaktivlə sürtmə reaksiya             2)Pirokimyavi reaksiya 
1907-ci ildə Mendeleyev tərəfindən təklif olunub. Bərk reaktivlərin 
tərkibində cüzi də olsa nəmlik olur və reaksiyanin aparılmasına xidmət 



4 
 

edir. Maddənin sürtülməsi şüşə çubuqla aparılır və təhlükəlidir. Bəzi halda 
suda həll olan formaya çevrilir. 
      Analitik kimyada ayırma və təyinetmə üsulları ilə yanaşı eyni zamanda 
onları özündə birləşdirən hibrid metodlar da var. Bu metodları kimyəvi 
analiz metodlarına (qravimetriya və titrimetriya), fiziki-kimyəvi analiz 
(elektrokimyəvi, fotometriya), fiziki analiz (spektral, nüvə-fiziki və s.) və 
bioloji analiz metodlarına ayırd edirlər. Bütün təyin metodları maddə 
tərkibinin maddənin ölçülə biləcək bu və ya digər xassəsindən asılılığına 
əsaslanır. Ona görə də analitik kimyanın mühüm istiqamətlərindən biri bu 
və ya digər asılılıqları tapıb analitik məsələlərin həlli üçün onlardan 
istifadə etməkdir. Bu halda tərkib və xassə arasında əlaqəni tapmaq, 
xassəni qeydetmə üsulunu işləmək (analitik siqnal), digər komponentlərin 
siqnallarını kənarlaşdırmaq, mane olan müxtəlif amillərin təsirini aradan 
qaldırmaq (məsələn, temperaturun fluktuasiyası) lazımdır. Analitik 
siqnalın qiyməti komponentin qatılığı miqdarını xarakterizə edən vahidlə 
ölçülür. Ölçülən xassələr, məsələn kütlə, həcm və şüaudma ola bilər.    
      Kimyəvi və fiziki-kimyəvi metodların nəzəriyyəsi analizdə geniş 
istifadə olunan bir neçə reaksiyalar (turşu-əsas, oksidləşmə-reduksiya, 
kompleks əmələgəlmə) və vacib proseslər (çökmə, həllolma, ekstraksiya) 
əsasında formalaşmışdır.  Bu məsələlərə diqqət uyğun metodların praktiki 
əhəmiyyəti və analitik kimyanın inkişaf tarixi ilə bağlıdır. Qeyd 
olunmalıdır ki, kimyəvi üsulların tətbiqi get-gedə azalır, fiziki-kimyəvi və 
fiziki üsulların tətbiqi genişlənir, sonuncu metodların nəzəriyyələrinin 
təkmilləşdirilməsi və analitik kimyanın ümumi nəzəriyyəsində ayrı-ayrı 
üsulların nəzəri aspektlərinə inteqrasiya etməsi getdikcə daha böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. 
       Analitik kimya uzun tarixi yol keçmişdir. Bu yolu aşağıdakılara ayırd 
etmək olar: qədim dövr, əlkimya dövrü (IV—XVI əsr), yatrokimya dövrü 
(XVI—XVII əsr), flagiston dövrü (XVII— XVIII əsr ), elmi kimya dövrü 
(XIX—XX əsr), müasir dövr.  
Qədim dövr. Qədim dövrdəki analizin tariximəlum deyil. İlk analitik cihaz 
olan tərəzi lap qədimdən bəllidir. Bu dövrdə ərintiləri, filizləri, qiymətli 
metalları analiz edirdilər. Pliniy palıd qozaları ekstraktını reaktiv kimi 
istifadəsi haqqında məlumat vermişdir. Ekstraktla hopdurulmuş 
papirusun köməyi ilə misi dəmirdən ayırırdılar (dəmir-sulfat məhlulunda 
papirus qaralırdı). Qədimdə xüsusi çəkiyə görə qatılığı təyin edə bilirdilər. 
Xüsusi çəki anlayışı hələ Arximedin dövründən məlumdur. Buna görə də 
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məlum olan ikinci analitik cihaz elə areometrdir ki, onun haqqında qədim 
yunan alimlərinin əsərlərində yazılar var.  
Əlkimya dövrü. Əlkimyaçılar dövründə iri həcmli eksperimental işlər 
yerinə yetirilib ki, bu da kimyəvi çevrilmələr texnikasının inkişafını təmin 
edərək maddələrin xassələri haqqında geniş konkret informasiyaların 
yığılmasına səbəb olmuşdur. Qızıl və gümüşün “əyarlanmış ərintiyə” 
əsaslanan təyini üsulları işlənmişdir. Əyar daş üsulu sonra da inkişaf etdi, 
onun mahiyyəti o idi ki, qızıl məmulatlarının üzərində cızıqlar qoyulur. 
Cızığın rəngi və qalınlığı qızılın miqdarından asılıdır. Orta əsrlərdə 
müxtəlif miqdarda qızılı olan 21 iynədən ibarət şkaladan istifadə etməyə 
başladılar. Analiz üçün məhlullar tətbiq olundu. Sink, arsen, bismut kəşf 
edildi.  
Yatrokimya dövrü. Yatrokimya dövründə maddələrin, onları məhlula 
keçirməklə, təyini mümkün olan yeni üsullar meydana gəldi. Monax 
Vasiliy Valentin “çöküntü”, “çökmə” kimi ifadələri elmə gətirmişdir.  
Analitik kimya tarixində elmə “kimyəvi analiz” terminini gətirəningilis 
alimi R.Boyl (XVII əsr) mühüm yer tutur. Boyl kimyanı tibbidən ayıraraq 
yatrokimya dövrünə son qoydu. 
Flagiston dövrü. XVIII əsrdə qazların öyrənilməsi sahəsində xeyli iş 
görülmüşdür. Qaz analizinin yaradıcıları Q.Kavendiş (suyun mürəkkəb 
maddə olduğunu göstərmişdir), C.Pristli, K.Şeele, C.Blek olmuşdur. Oksi-
genin, hidrogenin kəşfi onların adı ilə bağlıdır. İsveç alimi K.Şeele turşəng 
turşusunu alaraq kalsium üçün reaktiv kimi təklif etmişdir . XVIII əsrin 
dahi analitiklərindən biri də İsveç alimi T.Berqmandır. O, ilk dəfə vəsfi və 
miqdari analizlərin fərqini göstərdi və ona qədər olan analizdə lehimləyici 
borunun tətbiqinə dair materialları ümumiləşdirdi. Berqman analitik 
kimyaya elmin yeni istiqaməti statusunu verərək, ilk vəsfi kimyəvi analiz 
sxemini yaratdı.  
Elmi kimya dövrü. XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəli A.L.Lavuazyenin 
flagiston nəzəriyyəsinə son qoyan kəşfləri (yanmanın oksigen nəzəriyyəsi, 
maddə kütləsinin saxlanması qanunu, element və birləşmələr arasındakı 
fərq) ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə analitik kimyanın fundamental 
bazası olan stexiometrik qanunlar meydana gəlmişdir. Belə tədqiqatların 
başlanğıcında alman alimi İ.V.Rixter durur. Sadə nisbətlər qanunu 
(C.Dalton), atom kütlələrinin şkalası –bunlar həqiqətən də miqdari analizin 
əsasını təşkil etdi. Məşhur İsveç kimyaçısı Y.Berselius Rixterin yolunu 
davam etdirərək oksidlərin analizinin əsasında o zaman məlum olan 
elementlərin simvollarını, kimyəvi formullarını vermiş, stexiometriyanın 
qanunları əsasında analitik hesablamalar aparmışdır. Kimyəvi analiz 
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haqqında ilk təlimat hələ əlkimya dövründə meydana gəlmişdir. Analitik 
reaktivlər (turşəng turşusu, palıd qozaları və bənövşə ekstraksiyaları) 
ənənəvi olaraq üzvi və qeyri-üzvi olmaqla iki yerə ayrılmışdır. XIX əsrin 
ikinci yarısında analiz üçün istifadə olunan üzvi birləşmələrin sayı artır. İlk 
Dyubosk kalorimetri 1870-ci ildə meydana gəlmişdir. Fiziki və kimyəvi 
analizin çoxlu yeni üsulları meydana gəlir : kütləspektrometrik, rentgen, 
nüvə-fiziki, elektrokimyəvi metodların yeni üsulları, fotometrik metodlar 
(xüsusilə də üzvi reaktivlərdən istifadə etməklə). Atom-adsorbsiya 
metodunun işlənib hazırlanması və geniş yayılması (A.Uolş, K.Alkemade, 
B.Lvov, 50-ci illər) xüsusilə qeyd olunmalıdır. 
Kation (yun. κατά káta „aşağı“ və ἴον ion „gedən“) müsbət yüklən-
miş iondur. Elektrolizdə müsbət yüklənmiş ionlar həmişə katoda tərəf 
hərkət etdiyindən, onlara Kation adı verilmişdir. Каtiоnlагın kimуəvi 
analitik хаssələгi оnlаrın dövri sistemdəki vəziyyətindən (sıra nömrəsi, 
qгupu, dövri və s) aslıdıг. Hər kation qrupunun uyğun qrup reaktivi var. 
Qrup reaktivi kimi elə reaktiv seçilir ki, onun bu qrupa daxil olan ionların 
hamısı ilə eyni şəraitdə reaksiyaya girərək, bu kationları kifayət qədər 
dəqiq ayırmaq və təyin etmək xassələri olsun. 
Turşu-qələvi təsnifatı – kationların xlorid və sulfatlarının suda həll 
olmalarının, hidroksidlərinin suda, qələvinin artığında və ammonyakın 
suda məhlulunda həll olmalarının müxtəlifliyinə əsaslanır. Bu təsnifatda 
qrup reaktivi olaraq xlorid və sulfat turşuları, qələvi və ammonyakın suda 
məhlulundan istifadə edilir. 
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Analitik reaksiyaların həssaslığı və spesifikliyi. Fərdi və 
                   ardıcıl   analiz üsulları. 
     Analitik kimyada edilən reaksiyalar üç mühüm analitik göstərici ilə 
xarakterizə  olunur: həssaslıq, seçicilik və dəqiqlik. Reaksiyanın həssaslığı 
verilən reaksiya vasitəsi ilə təyin olunan maddənin hansı kiçik miqdarının 
təyin edilə bilməsi deməkdir. Hər hansı bir maddənin bu və ya digər 
reaksiya vasitəsilə nə qədər kiçik miqdarı təyin olunursa, onda həmin 
reaksiya da həssas reaksiya hesab olunur. Həssaslıq miqdarı olaraq, açılma 
minimumu(C), son qatılıq(Cson) və ya son durulaşma(Vson) və son 
durulaşmış məhlulun minimum həcmi(Vmin) ilə xarakterizə olunur. 
Həssaslıq anlayışı hazırda analitik kimyada təyin olunan maddənin 
miqdarından(qatılığından) asılı olaraq, analitik siqnalın dəyişməsini 
göstərir. Reaksiyanın həssaslığı miqdardan asılı olaraq açılma minimumu, 
qatılıq minimumu və durulaşma sərhəddi ilə xarakterizə edilir. Açılma 
minimumu maddənin müəyyən reaksiya şəraitində uyğun reaktivlə təyin 
edilən ən kiçik miqdarına deyilir. Açılma minimumunun ölçü vahidi 
mikroqram – mkq-dır. 1 mkq = 10-6 q = 10-3 mq . Reaksiya açılma 
minimumu və açılma sərhəddi aşağıdakı düsturu ilə təyin edilir: 
                           Cmin= 1/50000 *V*106   
Qatılıq minimumu təyin edilən məhlulun tətbiq edilən reaksiya ilə müsbət 
nəticə verə bilən ən kiçik qatılığını göstərir. Qatılıq minimumu çəki ilə 1 q 
təyin edilən ionun həlledicinin ml-lə maksimum həcminə olan nisbətinə 
deyilir. Bu, təyin edilən ionun son dərəcə durulaşmış həcmini göstərir. 
Məsələn, qatılıq minimumu 1:10000 olan nisbəti o deməkdir ki, 10000 ml 
məhlulun içərisində 1 q maddə həll olduqda, onu münasib reaktivlə 1 
damla məhlulun içərisindən asanlıqla təyin olunur. 
     Analitik reaksiyaların ən mühüm xarakteristikalarından biri də onların 
spesifikliyidir(seçiciliyidir). Reaksiyaların spesifikliyi dedikdə verilən 
reaksiya vasitəsi ilə verilən maddəni təyin etdikdə təyinata kənar 
maddələrin təsiri nəzərdə tutulur. Analitik reaksiyalarda istifadə olunan 
reaktivləri xüsusi, selektiv və qrup reaktivləri olmaqla üç yerə bölürlər. 
Xüsusi reaktivlər o reaktivlərə deyilir ki, onların köməyi ilə verilən şəraitdə 
yalnız bir maddə təyin edilir və digər maddələr həmin təyinata mane 
olmurlar. Belə reaktivlərin sayı olduqca azdır və belə reaktivlərə misal 
olaraq, nişastanı(yodu təyin etmək üçün) badam turşusunu(7M xlorid 
turşusu mühitində sirkoniumu(IV) təyin etmək üçün) göstərmək olar. 
Selektiv reaktivlər verillən şəraitdə az miqdar maddə və ya ionla 
reaksiyaya girən reaktivlərə deyilir. Dimetilqlioksim ammonyak mühitində 
nikel(II), dəmir(II), kobalt(II), sirkonium(IV), torium(IV) ionları ilə 
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reaksiyaya girir. Xüsusi spesifik reaktivlərin köməyi ilə sistematik 
analisdən fərqli olaraq kəsirli analiz qaydası adlanan analiz aparılır. Bu 
zaman analiz olunan obyekt ayrı-ayrı qruplara bölünmür, bu və ya digər 
ion ümumi məhlulda təyin edilir. Bu metodun çatışmayan cəhəti onunla 
əlaqədardır ki, təyin olunan obyektdə çoxlu sayda maddələr olduqda 
spesifik reaktivlər öz xassələrini itirirlər. Buna görə də çox elementli 
obyektlərin analizində qrup reaktivlərindən istifadə etməklə ionları hər 
qrup daxilində analiz edirlər. Analitik xassəyə - maddənin  iyi, rəngi, 
həmçinin  müxtəlif  reaktivlərlə  qarşılıqlı  təsirdə olduqda çətin həll olan 
çöküntü , rəngli birləşmələr əmələ gətirmə qabiliyyəti, qaz alınması  və s.  
aiddir.  
Fərdi analiz metodu. Vəsfi analiz vasitəsilə müxtəlif ion qarışığından ibarət 

olan məhlulu analiz etmək üçün fərdi və ardıcıl analiz üsullarından istifadə 

edirlər. Fərdi analiz metodu spesifik reaksiyalara əsaslanır. Fərdi analiz 

metodu təyin ediləcək ionu spesifik reaktivlər vasitəsilə, analiz olunan 

məhlulun ayrı-ayrı hissələrindən, istənilən ardıcıllıq ilə təyin edilən 

metoda deyilir. Bu metod təyin ediləcək ionu onunla yanaşı duran ionları 

çökdürüb ayırmadan məhluldan birbaşa təyin etməyə imkan yaradır. 

Burada ionları bir-birindən ayırmağa ehtiyac olmadığından analizin 

icrasına az vaxt sərf edilir. Aparılan reaksiyaların yüksək həssaslığı 

nəticəsində cüzi miqdar spesifik reaktiv sərf etməklə təyin ediləcək ionun 

ən kiçik miqdarını açmağa imkan yaranır.  

 Ardıcıl analiz metodu. Ardıcıl analiz metodu ionların bir-birindən 

ayrılmasına və təyin edilməsinə əsaslanan reaksiyaların müəyyən ardıcıllıq 

ilə aparılması sisteminə deyilir. Burada fərdi analiz metodundan fərqli 

olaraq əvvəlcə qrup reaktivlərinin təsirilə mürəkkəb ion qarışığını ayrı-ayrı 

qruplara, yaxud yarımqruplara bölürlər, sonradan hər bir ionu həmin 

qrupların içərisindən təklikdə ayırıb(çıxarıb) özünün xarakterik 

reaksiyalarının biri ilə və yaxud spesifik reaktiv ilə təyin edirlər. Beləliklə, 

analizin gedişi sadələşib asanlaşır. Ardıcıl analiz metodu ilə aparılan 
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tədqiqatlarda hər hansı ionu təyin etməkdən ötrü onun açılışına mane olan 

müxtəlif ionları qabaqcadan məhluldan çıxarırlar. Bu məqsədlə çətin həll 

olan maddələri, uçucu maddələri və kompleks birləşmələri əmələ gətirən 

reaksiyalardan və həmçinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarından 

istifadə edirlər. Buna misal olaraq + NH4 kationunun közərdilmə 

nəticəsində parçalanıb uçaraq K+ kationundan ayrılmasını, Ba2+ ionunun 

natrium asetat CH3COONa mühitində kalium bixromat K2Cr2O7 

reaktivilə çətin həll olan çöküntüyə çevrilərək Ca2+ kationundan 

ayrılmasını və s. göstərmə. 

  Analizin ardıcıl gedişi ilə ionları təyin etmək üçün onları əvvəlcədən 

qruplaşdırırlar. Elementlərin qruplara ayrılmasında müxtəlif üsullardan 

istifadə edilir, məsələn: 

1)ionların az həllolan birləşmələr şəklində çökdürülməsi; 

2)çöküntülərin seçici olaraq həll edilməsi; 

3)gərginlik sırasına uyğun olaraq metalların sıxışdırılıb çıxarılması; 

4)birləşmələrin üzvi həlledicilərlə ekstraksiyası; 

5)uçucu birləşmələrin distilləsi. 

Analizin ardıcıl gedişi əsas etibarilə metal ionlarını təyin edərkən lazım 

olur. Qeyri-metal ionlarını təyin edərkən ən çox analizin fərdi üsulundan 

istifadə edilir.  
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        KATİONLARIN QRUPLAŞMASI. I VƏ II ANALİTİK QRUP 
                KATİONLARININ SƏCİYYƏVİ REAKSİYALARI. 
     Ionların təsnifatı onları qrup reaktivinin köməyi ilə ardıcıl olaraq 
müəyyən qruplar şəklində çökdürüb ayırmağa əsaslanır. İonların təsnifatı 
onların ayrı-ayrı qruplar şəklində çökdürüb ayrılması hər şeydən əvvəl 
praktiki məqsəd daşıyır. Kationların çoxlu təsnifat sxemindən praktikada 
ən çox tətbiq olunanı iki  təsnifatdır: hidrogen sulfid və turşu-əsas təsnifatı. 
     Kationların analitik təsnifatı qrup reaqentinin təsirinə əsasən analitik 
qruplara bölünməsi ilə əlaqədardır.   
     Analitik qrup kationları I qrup kationlarına K+ , Na+ , NH4+ ionları 
daxildir. Digər qrup kationlarından fərqli olaraq, natrium, kalium və 
ammonium duzları suda yaxşı həll olur. K+ , Na+ və NH4+ kationları 
rəngsizdir. NaOH və KOH qüvvətli, NH4OH isə zəif əsasdır. NH4OH otaq 
temperaturunda ammonyak və suya parçalanır. Zəif turşuların Na və K 
duzları, ammoniumun isə bütün duzları hidrolizə uğrayır. I qrup 
kationlarının qrup reaktivi, yəni, bu qrupun bütün kationlarını eyni vaxtda 
çökdürən reaktiv, yoxdur. Ammonium duzları qızdırıldıqda asanlıqla 
parçalanır. Bu xüsusiyyətdən istifadə edərək ammonium duzlarını I 
qrupun digər kationlarının duzlarından kənar edirlər.  
 K+  ionunun təyini: 
1. Alovun rənglənməsi. Kaliumun uçucu duzları rəngsiz qaz alovunu 
bənövşəyi rəngə boyayır. Natrium duzlarının cüzi miqdarı belə kalium 
ionunun təyininə mane olur. Belə ki, natrium ionunun sarı alovunu, 
kalium ionlarının verdiyi bənövşəyi rəng pərdələyir.  
2. H2C4H4O6 –çaxır turşusu və ya NaHC4H4O6 –natrium-tartrat məhlulda 
kifayət qədər olduqda, kalium-hidrotartrat, ağ kristallik çöküntü şəklində 
ayrılır:  
KCl + H2C4H4O6 → KHC4H4O6 ↓ + HCl  
KCl + NaHC4H4O6 → KHC4H4O6↓ + NaCl  
K+ + HC4H4O6- → KHC4H4O6↓  
Çöküntü mineral turşularda həll olur. Ona görə də reaktiv kimi çaxır 
turşusu istifadə edildikdə, reaksiya nartium-asetatın CH3COONa iştirakı 
ilə aparılır.  
CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl  
Qələvilərin duru məhlullarında suda həllolan normal duzlar əmələ gəlir:  
KHC4H4O6 + KOH → K2C4H4O6 + H2O 
Temperaturun artması ilə KHC4H4O6 –ın həllolması artır. Buna görə də, 
reaksiya soyuq mühitdə aparılmalıdır. Bu çöküntü ifrat doymuş məhlul 
əmələ gətirir 
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3. Natrium -heksanitrokobaltat(III) -– Na3[Co(NO2)6]neytral və ya zəif turş 
mühitdə sarı rəngli kristallik kalium – natrium-heksanitrokobaltatı (III) 
çökdürür:  
Na3[Co(NO2)6] + 2KCl → K2Na[Co(NO2)6] ↓ + 2NaCl  
2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]-3 → K2Na[Co(NO2)6]↓  
Ammonium duzları ilə də müvafiq çöküntü alınır, bu səbəbdənreaksiyanı 
bu duzları kənar etməklə aparmaq lazımdır. Bu K+ ionu üçün ən xarakterik 
reaksiya olmaqla çox həssasdır. 
4. Mikrokristalloskopik reaksiya- Na2PbCu(NO2)6  natrium, qurğuşun və 
misin (II) üçlü nitritləri kalium duzları ilə reaksiyaya girərək, qəhvəyi 
rəngli (və ya qara), kubşəkilli xarakterik kristallar əmələ gətirir:  
2KCl + Na2PbCu(NO2)6 → K2PbCu(NO2)6+ 2NaCl  
NH+4 ionu bu reaktivlə müvafiq kristallar əmələ gətirdiyindəntəyinə mane 
olur. 
       Na+ ionunun təyini üsulları: 
1) Kalium heksahidroksostibiat(+5) K[Sb(OH)5] ilə neytral mühitdə ağ 
çöküntü əmələ gətirir: 
Na+ + [Sb(OH)5]- → Na[Sb(OH)5](bərk) 

Reaksiyanı turş mühitdə aparmaq olmaz. 
2) K2H2Sb2O7 Kalium dihidropirostibiatla neytral və ya zəif qələvi mühitdə 
Na+ ionları ilə ağ rəngli kristallik natrium dihidropirostibiat çöküntüsü 
əmələ gəlir: 
2NaCl + K2H2Sb2O7 → 2KCl + Na2H2Sb2O7↓ 
3) Natrium duzları rəngsiz alovu sarı rəngə boyayır. Ən həssas və seçici 
reaktiv Kalium krokonatdır (1.7 mkq). Bu zaman qırmızı rəngli Natrium 
Krokonat çöküntüsü alınır: 

 

 

NH4+ ionunun təyini üsulları: 

1) Ammoniun duzları qələvilərlə qızdırılaraq ammonyak ayırır. 
Ammonyakın ayrılmasını qoxu ilə və yaş lakmus kağızının göyərməsi ilə 
bilmək olar: 
NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O 
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Bundan başqa filtr kağızına Hg2(NO3)2 sürtsək, metallik civə ayrıdığından 
kağız qaralacaq: 
2 Hg2(NO3)2 + NH3 + H2O → HgO*[HgNH2]NO3 + 2Hg(bərk)↓ + NH4NO3 
2) Ammonium duzları qızdırıldıqda parçalanır: 
NH4NO3 → N2O + 2H2O 
3) Nessler Reaktivi (K2[HgJ4] + KOH) ilə qırmızı-qəhvəyi çöküntü 
(turşularda həll olan) əmələ gətirir: 
HgCl2 + 2KI → 2KCl + HgI2                         HgI2 + 2KI → K2[HgJ4] 
2K2[HgJ4] + 4KOH + NH4Cl → [OHg2NH2]I↓ + 7KI + KCl + 3H2O 
II analitik qrup kationlarına Pb2+, Hg2+ , Ag+ ionları daxildir. Bu 
kationların duzlarının hamısı, demək olar ki, suda pis həll olur. Onların 
yalnız nitratları və bəzi asetatları (gümüş-asetat və qurğuşun 2- asetat) 
suda yaxşı həll olur. Pb2+, Hg22+ , Ag+ kationları rəngsizdir. Ag+ və Hg+ 
hidroksidləri davamsız birləşmələrdir, alınan kimi uyğun oksid və suya 
parçalanır. Qurğuşun 2-hidroksid Pb(OH)2 çətin həll olan zəif elektrolitdir 
və amfoter xassəlidir. Dissosiasiya etdikdə H+ və OHionları əmələ gətirən 
hidroksidlər amfoter hidroksidlər adlanır:  
Pb2+ + 2OH- ↔ Pb(OH)2 + 2H2O ↔ 2H+ + [Pb(OH)4]2  
Pb(OH)2-ə turşu əlavə etdikdə H+ ionlarının qatılığı artır. Le-Satelye 
prinsipinə görə bu zaman Pb(OH)2 -in turşu kimi dissosiasiyası azalır, əsas 
kimi isə qüvvətlənir. Nəticədə, Pb(OH)2 həll olaraq kationu Pb2+  olan duz 
əmələ gətirir:                Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O  
Pb(OH)2 -ə əsas əlavə etdikdə məhlulda OH ionlarının qatılığı artır. 
Sistemin tarazlığı pozulur. Pb(OH)2 – in dissosiasiyası turşu tipli olur. 
Əsasla qarşılıqlı təsir nəticəsində hidroksoduzlar əmələ gəlir: 
 Pb(OH)2  + 2NaOH → Na2[Pb(OH)4 ] 
Pb2+ ionunun təyini üsulları: 
1)Kalium yodidin qurğuşun(+2) duzlarına təsirindən sarı rəngli çöküntü 
alınır ki, o da reaktivin artığında həll olaraq rəngsiz kompleks birləşmə 
əmələ gətirir: 
2KI + Pb(NO3)2 → PbI2↓+ 2KNO3             PbI2 + 2KI → K2[PbI4] 
PbI2 qızdırıldıqda suda və CH3COOH-da həll olur, məhlul soyudulduqda 
yenidən çökür. Reaksiya Pb2+ ionu üçün spesifikdir. 
2) Natrium-sulfidin qurğuşun(+2) duzlarına təsirindən qara rəngli çöküntü 
alınır:    Na2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NaNO3 



13 
 

PbS qızdırıldıqda duru nitrat turşusunda həll olur: 
PbS + HNO3 → Pb(NO3)2 (bərk) + S + H2O + NO(qaz) 
3) Kalium xromatın (K2CrO4) qurğuşun(+2) duzlarına təsirindən sarı rəngli 
çöküntü alınır. Reaksiya zəif turşu (CH3COOH) mühitində aparılır: 
                                 CH3COOH    
Pb(NO3)2 + K2CrO4 -----------→ PbCrO4↓ + KNO3 
Çöküntü qələvilərdə həll olur. 
PbCrO4 + NaOH → Na2CrO4 + Na2[Pb(OH)4] və ya 
 PbCrO4 (bərk) + 4OH- → PbO22- + CrO42- + 2H2O 
Reaksiya gedişatına Ba2+ , Hg2+ , Bi3+ və s. ionlar mane olur.  
4) Xlorid ionunu qurğuşun(+2) ionuna təsirindən ağ rəngli çöküntü alınır. 
Çöküntü isti suda asan həll olur.  2NaCl + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCl2↓ 
5) Duru sulfat turşusu və həll olan sulfatların qurğuşun(+2) duzlarına 
təsirindən ağ rəngli çöküntü alınır:  
Pb(NO3)2 + H2SO4 → PbSO4↓ + 2HNO3 
Çöküntü qələvilərdə həll olur.   PbSO4 + NaOH → Na2SO4 + Na2[Pb(OH)4] 
6) Qələvilərin (NaOH və KOH) qurğuşun(+2) duzlarına təsirindən ağ 
rəngli amfoter çöküntü alınır:     Pb(NO3)2 + 2NaOH → NaNO3 + Pb(OH)2↓ 
Çöküntü duru HNO3 , CH3COOH, və qələvi artığında həll olur. 
Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2[Pb(OH)4] 
     Hg22+ ionunun təyini üsulları: 
1) Xlorid ionunun civə(+) duzlarına təsirindən ağ kristallik çöküntü əmələ 
gəlir:      Hg2(NO3)2 + HCl → Hg2Cl2 + HNO3 
 hν 
Hg2Cl2 → Hg + HgCl2 
Hg2Cl2 AgCl-dan fərqli olaraq NH4OH-da həll olmur, NH4OH la 
reaksiyaya girərək sərbəst civə əmələ gətirir. Buna görə də çöküntü qaralır: 
Hg2Cl2 + 2NH4OH → [Hg2NH2]Cl + NH4Cl + 2H2O 
[Hg2NH2]Cl → Hg↓ + [HgNH2]Cl 
Bu reaksiyanın köməyi ilə Hg22+ ionunu Pb2+, Ag+ ionlarından çöküntüdə 
ayırmaq olar. 
2) Reduksiyaedicilərin təsirindən (Cu, SnCl2) civə(+) duzlarından metallik 
civə ayrılır (qara rəngdə):     Hg2Cl2 + SnCl2 → Hg + SnCl4 
Hg2(NO3)2 + Cu → 2Hg↓ + Cu(NO3)2 
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3) Hidroksidlərin təsirindən Civə(+) duzlarından civə(+) oksid alınır (qara 
rəngli):      Hg2(NO3)2 + NaOH → 2Hg2O↓ + NaNO3 
Çöküntü duru HNO3-də və NH4OH-da həll olur. NH4OH-da kompleks 
birləşmə və sərbəst civə əmələ gətirir.  
Hg2O +  4NH4OH → [Hg(NH3)4](OH)2 + Hg↓ + 3H2O 
4) Hidrogen Yodid təsirindən bulanıq-yaşıl çöküntü alınır: 
Hg2(NO3)2 + 2KI → Hg2I2↓ + 2KNO3 
Çöküntü reaktivin artığında həll olur:     2KI + Hg2I2 → K2[HgI4] + Hg↓ 
5) Kalium Xromatın civə(+) duzlarına təsirindən kərpici qırmızı-qonur 
çöküntü alınır, çöküntü nitrat turşusunda həll olur: 
Hg2(NO3)2 + K2CrO4 → Hg2CrO4↓ + KNO3 
6) Suda həllolan sulfidlərin təsirindən qara rəngli civə və civə(+) çöküntüsü 
ayrılır.              Hg2(NO3)2 + 2K2S → Hg2S + KNO3 
Hg2S → HgS↓ + Hg↓              HgS yalnız çar arağında həll olur: 
3HgS + 12HCl + 2HNO3 → 3H2[HgCl4] + 3S + 2NO + 4H2O 
  Ag+ ionunun təyini üsulları: 
1) Xlorid turşusunun gümüş(+) duzlarına təsirindən ağ rəngli çöküntü 
alınır:       AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 
İşıqda AgCl parçalanaraq qara rəngli metallik gümüş əmələ gətirir. 
Çöküntü duru turşularda və qələvilərdə həll olmur, qatı xlorid turşusunda, 
ammonyak artığında və NH4OH-da həll olaraq kompleks birləşmə əmələ 
gətirir:            AgCl + HCl → H[AgCl]2 
AgCl + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O 
AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl 
Alınan diammingümüş(+1) xlorid HNO3-lə reaksiyaya girərək yenidən 
AgCl yaradır:    [Ag(NH3)2]Cl + 2 HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3 
Diammingümüş(+1) xlorid KI təsirindən də parçalanır. Bu zaman sarı 
rəngli AgI yaranır:     Ag(NH3)2]Cl + KI → AgI↓ + KCl + NH3 
2) Kalium Xromatın gümüş(+) duzlarına təsirindən kərpici-qırmızı çöküntü 
alınır, çöküntü nitrat turşusunda və ammonyakda həll olur: 
AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + KNO3 
Ag2CrO4 + 4NH4OH → [Ag(NH3)2]2CrO4 + 4H2O 
Ag2CrO4 + HNO3 → H2Cr2O7 + H2O + AgNO3 
3) Yodid ionu təsirindən açıq-sarı rəngli çöküntü alınır: 
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AgNO3 + KI → AgI↓ + KNO3 
Çöküntü NH4OH-da həll olmur, reaktivin artıq miqdarında və Na2S2O3-da 
həll olur:          KI + AgI → K[AgI2] 
Na2S2O3 + AgI → Na3[Ag(S2O3)2] + NaI 
4) Na2S2O3-ilə ağ rəngli çöküntü əmələ gətirir: 
Na2S2O3 + AgNO3 → Ag2S2O3↓ + NaNO3 
Çöküntü tədricən qaralır:       Ag2S2O3 + H2O → Ag2S + H2SO4 
5) Həllolan Sulfidlərin gümüş(+) duzlarına təsirindən qara rəngli çöküntü 
alınır. Çöküntü qızdırıldıqda HNO3-də həll olur: 
AgNO3 + K2S → Ag2S↓ + KNO3 
3Ag2S + 8HNO3 → 6AgNO3 + 3S + 2NO + 4H2O 
6) Natrium Hidrofosfat neytral mühitdə gümüş(+) duzları ilə sarı rəngli 
çöküntü verir. Çöküntü HNO3-də və NH4OH-da həll olur: 
AgNO3 + Na2HPO4 → Ag3PO4↓ + NaNO3 + H2O 
Ag3PO4↓ + 6NH4OH → 6H2O + [Ag(NH3)2]3PO4 
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           III  VƏ IV ANALİTİK QRUP KATİONLARININ SƏCİYYƏVİ  
                                         REAKSİYALARI. 
     III analitik qrupa Ba2+ , Ca2+ , Sr2+  kationları daxildir.Bu qrupun 
kationları da rəngsiz kationlardır.Bu kationların əmələ gətirdiyi əksər 
duzlarının suda məhlulu rəngsizdir.Xloridləri, asetatları, xromatları, 
karbonatları və sulfatları isə suda çətin həll olan birləşmələrdir.Bu 
kationlar nitrat turşusu və halogenli turşularla, o cümlədən də H2SO4 -də 
çətin həll olan birləşmələr əmələ gətirərək, yerdə qalan qrupların 
kationlarından ayrılırlar.Buna görə də III qrup kationlarının qrupreaktivi 
2N H2SO4 -dur. Bu qrup kationları 2N H2SO4 ilə çətin həll olan BaSO4 , 
CaSO4 , SrSO4  tərkibli ağ kristallik çöküntü əmələ gətirirlər. Bu qrup 
kationlarının sulfatları turşularda və əsaslarda həll olmurlar. Ona görə də 
kationların analizində, bu qrup kationlarının sulfatlarını məhlula keçirmək 
məqsədilə, onları yaxşı həll ola bilən karbonatlı birləşmələrə çevirirlər.  
 Ba2+ ionun reaksiyaları  
Ba2+ ionu sulfat turşusu və suda həll olan sulfatlarla ağ, çətin həll olan 
kristallik çöküntü əmələ gətirir:  
BaCl2 +H2SO4 →BaSO4↓+2HCl                           Ba+2 +SO2- →BaSO4↓  
1)BaSO4  çətin həll olan çöküntüdür. O, mineral turşularda belə həll olmur. 
Qatı H2SO4-də qaynadıldıqda həll olur. Ona görə də kationların analizində 
BaSO4 çöküntüsünü Na2CO3 vasitəsilə işləyib BaCO3-ə çevirirlər.  
BaSO4 ↓+Na2CO3→BaCO3↓+Na2SO4  
BaCO3↓+2HCl→BaCl2 +CO2+H2O  
BaCO3↓+2CH3COOH→Ba2+ +2CH3COO- +CO2 +H2O  
2) Ba2+  ionu CH3COONa mühitində  CrO42- və Cr2O72-  ionları ilə sarı rəngli 
kristallik çöküntü əmələ gətirir.  
BaCl2 +K2CrO4 →BaCrO4↓+2KCl  
Ba2+ + CrO42- →BaCrO4↓  
Çökdürməni CH3COONa mühitində aparırlar.  
CH3COONa+HCl→CH3COOH+NaCl  
Ba2+  ionunun bu reaksiya ilə təyininə Ca2+ ionu mane olmur. Ona görə də 
kationların analizində Ba2+  ionunu Ca2+  ionu olan məhluldan fərdi üsulla 
təyin edirlər.  
3) Ba2+  ionu (NH4)2C2O4reaktivilə ağ kristallik çöküntü əmələ gətirir.  
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BaCl2 +(NH4)2C2O4→ BaC2O4↓ +2NH4Cl  
Ba2+ + C2O42-  →BaC2O4↓  
Çöküntü suda həll olmur. HCl və HNO3 -də həll olur.CH3COOH-da isə 
qaynadıldıqda həll olur. 
 4) Ba2+ ionu (NH4)2CO3-lə ağ amorf çöküntü əmələ gətirir.  
BaCl2 +(NH4)2CO3 →BaCO3↓+2NH4Cl 
 Ba2+ + CO32- →BaCO3 ↓  
Çöküntü HCl, HNO3 və CH3COOH-da həll olur. 
 5) Bariumun uçucu duzları lampanın rəngsiz alovunu sarımtıl-yaşıl rəngə 
boyayır. 
  Ca2+ ionunun reaksiyaları  
1)Ca2+ ionu sulfat turşusu və suda həll olan sulfatlarla (ammonium 
sulfatdan başqa) ağ kristallik çöküntü əmələ gətirir:  
CaCl2+H2SO4 →CaSO4↓+2HCl  
Ca2+ + SO42+  →CaSO4↓  
Ba2+  ionunun təyini – Ba2+ ionunu təyin etmək üçün məhluldan bir qədər 
götürüb, üzərinə 2-3 damcı CH3COONa məhlulu, 3-4 damcı K2Cr2O7 
reaktivi əlavə edin. Sarı rəngli kristallik çöküntünün alınması Ba2+  ionunun 
varlığını göstərir.Analiz edilən məhlulda Ba2+  ionu tapılmadıqda analizi VI 
bənddəki kimi aparın. 1)Ba2+  ionunun məhluldan çıxarılması: analiz edilən 
məhlulda Ba2+ tapıldıqda, yerdə qalan məhlulun üzərinə artıqlaması ilə 
CH3COONa məhlulu və məhlul narıncı rəng alana kimi K2Cr2O7 reaktivi 
əlavə edin. Alınan çöküntünü(BaCrO4)süzüb, məhluldan ayırın. 
Çöküntünü tullayın. Məhlulda isə Ca2+ ionu qalır. Onu aşağıda göstərilən 
qayda ilə təyin edin: 2) Ca2+ ionunun təyini: Ca2+ ionu (NH4)C2O4 reaktivilə 
ağ kristallik çöküntü əmələ gətirir.  
CaCl2 +(NH4)2C2O4 →CaC2O4 ↓+2NH4Cl  
Ca2++ C2O42-  →CaC2O4 ↓ 
 Çöküntü mineral turşularda həll olur. CH3COOH-da isə heç həll olmur. 
Bu xüsusiyyəti etibari ilə CaC2O4 BaC2O4-dən fərqlənir. 
 3) Kalsiumun uçucu duzları lampanın rəngsiz alovunu kərpici-qırmızı 
rəngə boyayır.  
 
 



18 
 

IV analitik qrupa Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+ , As3+  , As5+  kationları daxildir. 
Bu kationların (Cr3+ ionundan başqa) əmələ gətirdikləri duzların suda 
məhlulu rəngsizdir. Cr3+ ionunun duzlarının suda məhlulu yaşıl və 
bənövşəyi, xromat duzları narıncı rəngdə olurlar. Al3+ və Zn2+ ionlarından 
başqa yerdə qalan bu qrupun kationları oksidləşmə dərəcələrindən asılı 
olaraq dəyişkən valentli olurlar. Bu qrupun kationları (As ionundan başqa) 
qələvilərlə qələvilərin artığında həll olan amfoter xassəli hidroksidlər 
əmələ gətirirlər. Bununla da bu qrupun kationları yerdə qalan qrupların 
kationlarından fərqlənir. Bu hidroksidlər məhlulda əsasi və turşu xassəsi 
göstərdiyindən aşağıdakı qayda üzrə dissosiasiya edərək ionlaşırlar:  
    Me+2 +2OH-→ Me(OH)2            Me+3 +3OH- →Me(OH)3             
   Bu hidroksidlərin amfoterlik xassəsindən istifadə edərək, onları yerdə 
qalan qrupların kationlarından (I qrup kationları və Pb+2 ionundan başqa) 
ayırırlar. 
Al+3 ionunun reaksiyaları  
1) Al+3 duzlarına qələvilərlə təsir etdikdə, qələvinlərin artığında həll olan 
ağ amorf çöküntü əmələ gətirir.  
AlCl3 +3NaOH→Al(OH)3↓+3NaCl  
Al+3 +3OH-→Al(OH)3↓  
2Quru ammonium–xlorid NH4Cl alüminium - hidroksoduzlarından 
Al(OH)3-ü ayırır:  
K[Al(OH)4] + NH4Cl→ Al(OH)3 ↓ + KCl + NH3 + H2O  
[Al(OH)4]- + NH+4 → Al(OH)3 ↓ + NH3 + H2O  
3. Ammonium sulfid (NH4)2S  Al+3 duzları məhlullarından ağ rəngli Al(OH)3 
çöküntüsü ayırır:  
3(NH4)2S   + 2AlCl3  + 6H2O → 2Al(OH)3↓ +3H2S↑ + 6NH4Cl  
2Al+3 + 3S-2  + 6H2O → 2Al(OH)2↓+ 3H2S↑ 
   Cr+3 ionunun reaksiyaları  

1) Cr+3 ionu qələvilərlə bozumtul-yaşıl rəngli çöküntü əmələ gətirir.  
Cr+3 +3OH-→Cr(OH)3↓  
Çöküntü amforter xassəlidir.  

2) Cr+3 ionu NH4OH-la da Cr(OH)3 tərkibli çöküntü əmələ gətirir. 
CrCl3+3NH4OH→Cr(OH)3↓+3NH4Cl 
Çöküntü Al(OH)3-dən fərqli olaraq, NH4OH-ın artığında həll olur, 
nəticədə kompleks birləşmə əmələ gətirir.  
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 Zn+2 ionunun reaksiyaları  
1) Zn+2 ionu qələvilərlə ağ amorf çöküntü əmələ gətirir. 

Zn+2 +2OH--→Zn(OH)2 ↓  
Çöküntü amfoter xassəlidir.  

2) Zn+2 ionu NH4OH ilə ağ amorf çöküntü əmələ gətirir.  
ZnCl2 + 2NH4OH→ Zn(OH)2↓+ 2NH4Cl  
Çöküntü reaktivin artığında həll olur:  
Zn(OH)2↓+4NH4OH→[Zn(NH3)4](OH)2+4H2O  

3) Zn+2 ionu neytral və zəif turş mühitdə H2S-lə ağ çöküntü əmələ 
gətirir.  
ZnCl2 +H2S →ZnS↓+2HCl  

Çöküntü mineral turşularda həll olur, CH3COOH-da isə həll olmur.Ona 
görə də çökdürməni CH3COONa mühitində aparırlar.  
CH3COONa+HCl→ CH3COOH +NaCl  

4) Zn+2 ionu Sarı qan duzu reaktivi ilə ağ çöküntü əmələ gətirir. 
3ZnSO4+2K4[Fe(CN)6]→K2Zn3[Fe(CN)6]2↓+3K2SO4  

Çöküntü qələvilərdə həll olur. Mineral turşularda isə həll olmur. Zn+2 
ionunun bu reaksiya ilə təyininə Al+3  ionu mane olur.  
5)Zn+2 ionunun mikrokristalloskopik reaksiyası: Zn duzları məhluluna zəif 
turş mühitdə CoCl2 duzunun iştirakı ilə ammoniumtetrarodanomerkuriat 
(NH4)2[Hg(CNS)4] reaktivlə təsir etdikdə ağ rəngli çöküntü əmələ gətirir. 
ZnCl2 +(NH4)2[Hg(CNS)4] →Zn[Hg(CNS)4]↓+2NH4Cl  
Çökdürməni qatı turş mühitdə aparmaq olmur.  
6) Zn+2 ionu qələvi metalların karbonatlı duzları ilə ağ çöküntü əmələ 
gətirir.  
2ZnCl2 +2Na2CO3+H2O→(ZnOH)2CO3+4NaCl+CO2↑  
7) Zn+2 duzları məhlulu qələvi mühitdə ditizonun karbon-4 xlorid və ya 
xloroformdakı məhlulu ilə sink ditizonat tərkibli daxili kompleks birləşmə 
əmələ gətirir. Bu da üzvü həlledici layını moruğu-qırmızı rəngə boyayır.  
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  V VƏ VI  ANALİTİK QRUP KATİONLARIN SƏCİYYƏVİ  
                                 REAKSİYALARI. 
V analitik qrupa Fe+2 , Fe+3 , Mn+2 , Mg+2 , Bi+3 , Sb+3 , Sb+5  kationları 
daxildir. Bu kationlar qələvilərlə (KOH, NaOH) və NH4OH ilə mineral 
turşularda həll olan, suda və qələvilərdə həll olmayan hidroksidlər əmələ 
gətirirlər.Bu hidroksidlərin həllolma hasillərinin müxtəlifliyinə görə onları 
qələvi məhluldan çökdürdükdə çöküntünün miqdarı müxtəlif olur. 
Bi(OH)3 və Fe(OH)3 çöküntülərinin həllolma hasili yerdə qalan bu qrup 
kationlarının hidroksidlərinə nisbətən kiçik olduğundan Bi+3 və Fe+3 ionları 
qələvi məhluldan tam çökdükləri halda yerdə qalan kationlar tam 
çökmürlər. Ona görə də onlar Fe(OH)2, Mn(OH)2, Mg(OH)2, Bi(OH)3 və 
Fe(OH)3 hidroksidlərindən fərqli olaraq ammonium duzlarında həll 
olurlar. V qrup kationlarının hidroksidləri amfoter xassəli deyildir.Bu 
hidroksidlər qələvilərdə, NH4OH-ın artığında həll olmurlar və həll olan 
ammiakatlar əmələ gətirmirlər.Bu xüsusiyyətlərinə görə V qrupun 
kationları VI qrupun kationlarından fərqlənir.Bu səbəbdən V qrup 
kationlarının qrup reaktivi 25%-li NH4OH-ın artığı hesab edilir.Mg+2 
ionundan başqa yerdə qalan bu qrupun kationları dəyişkən valentlidir. 
1. Qələvilər Fe+2 ionlarını yaşılımtıl rəngli dəmir 2-hidroksid şəklində 
çökdürür:  
FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + K2SO4  
Çöküntü havada tündləşir (qonurlaşır), belə ki, Fe(OH)2 Fe(OH)3 -ə qədər 
oksidləşir.  
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ 
2. Ammonyak məhlulu Fe+2 ionlarını yaşılımtıl Fe(OH)2 şəklində çökdürür:  
FeSO4 + 2NH3 + 2H2O ↔ Fe(OH)2 ↓ + (NH4)2SO4 

3. Kalium – heksasianoferrat (III) K3[Fe(CN)6] (qırmızı qan duzu) ikivalentli 
Fe duzları ilə tünd göy rəngli çöküntü - turnbul göyü verir:  
3FeSO4 + 3K3[Fe(CN)6] → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 3K2SO4 
1. Qələvilər və ammonyak məhlulu Fe+3 ionu ilə qonur rəngli həlməşik 
çöküntü – Fe(OH)3 əmələ gətirir:  
FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl  
2. KSCN və ya NH4SCN zəif turş mühitdə Fe+3 ionu ilə qırmızı qan rəngli 
birləşmə əmələ gətirir.  
FeCl3 + 3KSCN → Fe(SCN)3 + 3KCl  
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3. Kalium – heksasianoferrat(II) K4[Fe(CN)6] – Fe+3 ionu ilə tutqun göy rəngli 
çöküntü - berlin abısı adlanan kompleks birləşmə əmələ gətirir:  
4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl  
4Fe+3 + 3[Fe(CN)6] -4 → Fe4[Fe(CN)6]3↓ 
Bi+3  kationunun təyini reaksiyaları  
1. Qələvilər üçvalentli Bi duzları ilə duru turşularda həll olan ağ çöküntü – 
Bi(OH)3 əmələ gətirir:  
BiCl3 + 3 KOH → Bi(OH)3↓ + 3KNO3  
2. Natrium-sulfid – Na2S üçvalentli Bi duzları ilə tünd-qəhvəyi rəngli bismut 
3-sulfid çöküntüsü əmələ gətirir:  
2Bi(NO3)3 + 3 Na2S → Bi2S3↓ + 6NaNO3  
Çöküntü qatı xlorid turşusunda və qaynar nitrat turşusunda həll olur. 
VI analitik qrupa Cu+2, Cd+2, Hg+2, Co+2, Ni+2 kationları daxildir. Bu qrup 
kationları NH4OH ilə onun artığında həll olan hidroksidlər və əsasi duzlar 
əmələ gətirirlər. Bu hidroksidlər və əsasi duzlar NH4OH-ın artığında həll 
olaraq ammiakatlara çevrilirlər.Bu qrup kationlarının qrup reaktivi 25%-li 
NH4OH-ın artığıdır. Co+2 ionunun ammiakata keçməsi digər VI qrup 
kationlarına nisbətən ləng gedir.[Co(NH3)6]+2 bu xüsusiyyəti etibari ilə 
yerdə qalan bu qrupun ammiakatlarından fərqlənir 
Cu2+ ionunun təyini üsulları: 
1) Qrup reaktivi ilə mavi əsasi duz çöküntüsü əmələ gətirir. Çöküntü reaktivin 
artıq miqdarında həll olaraq göy rəngli kompleks əmələ gətirir. Kompleks 
turşuların təsirindən dağılır deyə məhlulun rəngi mavidən tünd göyə çevrilir: 
CuSO4 + NH4OH → Cu2(OH)2SO4↓ + (NH4)2SO4 
Cu2(OH)2SO4 + (NH4)2SO4 + NH4OH → [Cu(NH3)4]SO4 + H2O 
2) Qələvilərlə mavi rəngli çöküntü əmələ gətirir. Çöküntü qızdırıldıqda parçalanır, 
turşularda, qatı qələvi məhlullarında (kuprit əmələ gəlir) və NH4OH-ın artıq 
miqdarında həll olur. Sonuncu halda kompleks birləşmə əmələ gəlir:                    
CuSO4 + NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 
 Cu(OH)2 → CuO(qara)↓ + H2O         Cu(OH)2 + NaOH → Na2CuO2 + H2O 
Cu(OH)2 + NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2 + H2O 
3) Hidrogen-sulfid və suda həll olan sulfidlərlə qara çöküntü əmələ gətirir. 
Çöküntü qızdırıldıqda duru HNO3-da həll olur, HCl və H2SO4-də həll olmur:                      
CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4 
CuS↓ + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O 
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4) Natrium tiosulfat ilə qızdırıldıqda reaksiya müxtəlif gedir. Əgər ekvivalent 
miqdarda Cu2+ duzu ilə natrium tiosulfat götürülübsə, onda qara CuS alınır. Əgər 
natrium tiosulfat çox götürülübsə, boz-qara rəngli Cu2S və S qarışığı alınır: 
CuSO4 + Na2S2O3 + H2O → CuS + Na2SO4 + H2SO4 
CuSO4 + Na2S2O3 → Cu2S↓ + S↓ + Na2SO4 + Na2S4O6 
5) Yodidlərlə ağ rəngli mis(+) çöküntüsü əmələ gətirir. Reaksiyadan alınan yod 
məhlulu qonur rəngə boyayır: 
CuSO4 + KI → Cu2I2↓ + I2 + K2SO4 
6) Kalium heksasianoferrat (+2) ilə zəif turş məhlullarda qırmızı-qonur çöküntü 
əmələ gətirir. Çöküntü duru turşularda həll olmur, NH4OH-da həll olur: 
CuSO4 + K4[Fe(CN)6] → Cu2[Fe(CN)6]↓ + K2SO4 
Cu2[Fe(CN)6]↓ + NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2 + (NH4)4[Fe(CN)6] + H2O 
7) Mis(2+) duzları odu yaşıl rəngə boyayır. 
8) Tiosianatlarla qara çöküntü-Cu(SCN)2 , ditiooksamidlə tünd-yaşıl kompleks, 
difeniltiosemikarbazidlə yaşıl kompleks əmələ gətirir. 
9) Sink və ya kadmium ionları iştirakı ilə ammonium tetratiosianomerkurat(+2) 
(NH4)2[Hg(SCN)4] ilə kristallik tünd bənövşəyi çöküntü əmələ gətirir. Co2+ və Ni2+ 
həmin reaktivlə müvafiq olaraq yaşıl və göy çöküntü əmələ gətirir. Bunlardan 
əlavə, Fe3+ ionu da reaksiyanın gedişinə mane olur. 
Hg2+ ionunun təyini üsulları: 
1) Qrup reaktivi ilə ağ çöküntü əmələ gətirir. Çöküntü reaktivin artıq miqdarında 
həll olur: 
Hg(NO3)2 + NH4OH → [HgNH2]NO3 + NH4NO3 + H2O 
[HgNH2]NO3 + NH4NO3 + NH4OH → [Hg(NH3)4](NO3)2 + H2O 
2) Qələvilərlə sarı çöküntü əmələ gətirir. Çöküntü turşularda və NH4OH-da həll 
olur:        Hg(NO3)2 + NaOH → HgO + H2O + NaNO3 
HgO + NH4OH → [Hg(NH3)4](OH)2 + H2O 
3) Hidrogen-sulfid və suda həll olan sulfidlərlə qara çöküntü əmələ gətirir. 
Çöküntü yalnız çar arağında həll olur: 
Hg(NO3)2 + Na2S → HgS + NaNO3 
HgS + HNO3 + HCl → H2[HgCl4] + S + NO + H2O 
4) Yodidlərlə narıncı-qırmızı rəngli civə(2+) çöküntüsü əmələ gətirir. Çöküntü 
reaktivin artıq miqdarında həll olaraq, kompleks birləşmə əmələ gətirir (səciyyəvi 
reaksiya):                   Hg(NO3)2 + KI → HgI2 + KNO3 
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KI + Hg2I2 → K2[HgI4] 
5) Qalay (2+) xlorid ilə reaksiyadan metallik civə ayrılır (qara rəngdə): 
Hg(NO3)2 + SnCl2 → Hg2Cl2  + Sn(NO3)4 
Hg2Cl2 + SnCl2 → Hg↓ + SnCl4 
6) Dietilendiaminkuprato (+2) sulfat ilə kalium yodid iştirakında tünd mavi-
bənövşəyi çöküntü alınır. Reaksiya ammonyaklı və ya neytral mühitdə aparılır. 
Reaksiyanın gedişinə kadmium duzları mane olur: 

   
 

Co2+ ionunun təyini üsulları: 
1) Qrup reaktivi ilə göy əsasi duz çöküntüsü əmələ gətirir. Çöküntü reaktivin artıq 
miqdarında həll olaraq sarı rəngli kompleks əmələ gətirir: 
CoCl2 + NH4OH → Co(OH)Cl↓ + NH4Cl 
Co(OH)Cl↓ + NH4Cl + NH4OH → [Co(NH3)6]Cl2 + H2O 
[Co(NH3)6]Cl2 havanın oksigeninin təsirindən albalı-qırmızı rəngli 
xloropentaaminkobalt (3+)-ə [Co(NH3)5Cl]Cl2 keçir. 
2) Qələvilərlə qaynatdıqda çəhrayı çöküntü əmələ gətirir ki, o da turşularda həll 
olur, havada qalanda isə qonurlaşır: 
Co(OH)2↓ + H2O + O2 → Co(OH)3↓ 
3) Rodanidlərlə amil spirti iştirakı ilə (ekstraksiya olunur) göy rəngli kompleks 
əmələ gətirir (spesifik reaksiya). Reaksiyanın gedişinə Fe3+ ionu mane olmasın deyə 
məhlula əvvəlcə NaF əlavə edilir: 
CoCl2 + NH4SCN → (NH4)2[Co(SCN)4]↓ + NH4Cl 
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  Anionların vəsfi analizi, onların qruplaşması.  
      I qrup anionların səciyyəvi reaksiyaları. 
    Anionların vəsfi analizi kationların analiz üsulundan fərqlənir. 
Anionların analitik qruplara bölünməsinin əsasını barium və gümüş 
duzlarının həllolma müxtəlifliyinə əsaslanır. Anionların qruplara 
bölünməsinin müxtəlif variantları vardır. Bu dərslikdə geniş yayılmış 
variantlardan biri –anionların üç analitik qrupa bölünməsi təklif olunur. 

 
 
I qrup anionlar: fosfat – PO43-, sulfat – SO4-2 , sulfit – SO3-2 , karbonat –CO3-2 
, tiosulfat– S2O3-2 , xromat – CrO4-2 , dixromat – Cr2O7-2 , borat –BO-2 (və ya 
tetraborat B4O7-2) və oksalat –C2O4-2 ionlarıdır. Bu anionlar Ba+2 ionu ilə 
suda çətin həll olan duzlar əmələ gətirir. Qrup reaktivi neytral və ya zəif 
əsasi mühitdə barium-xloriddir ( BaCl2 ).  
II qrup anionlar: xlorid – Cl- , bromid – Br-, yodid –J-, sulfid –S-2 və rodanid 
– SCN- ionlarıdır. Bu anionlar Ag+ ionu ilə suda çətin həll olan, duru nitrat 
turşusunda həll olmayan duzlar əmələ gətirir. Qrup reaktivi duru nitrat 
turşusu mühitində gümüş – nitratdır ( AgNO3 ).  
III qrup anionları: nitrat – NO3-, nitrit- NO2-, asetat –CH3COO- ionlarıdır. 
Bu anionların gümüş və barium duzları suda yaxşı həll olur. Qrup reaktivi 
yoxdur 
Rus alimi N.A.Tananayev anionların oksidləşmə-reduksiya xassələrinə 
görə təsnifatını vermişdir. Bu təsnifata əsasən anionlar üç qrupa bölünür:  
I qrup – oksidləşdirici anionlar:MnO4-, CrO4-2, NO3-, NO2- , AsO4-3, 
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[Fe(CN) 6]-3 və s.;  
II qrup – reduksiyaedici anionlar: Cl-, Br-, J-, S-2 , SO3-2 , S2O3-2 , SCN-,AsO3-3 
, [Fe(CN)6 ]4- , C2O4-2 və s.  
III qrup – indiferent anionlar: SO4-2 , PO4-3 , SiO3-2 , CH3COO- , CO3-2  
Anionların ümumən qəbul olunmuş sistemli analizi yoxdur. Kationlardan 
fərqli olaraq, anionları təyin etmək üçün onları əvvəlcədən ayırmaq lazım 
deyil. Anionlar təyin olunarkən bir-birinə mane olmur. Buna uyğun olaraq 
qrup reaktivi anionları qruplara bölmək üçün deyil, onları təyin etmək 
üçün istifadə olunur.  
Ayrı-ayrı anionları təyin edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, barium və 
gümüş duzları ilə əmələ gələn çöküntülərin xarici görünüşü oxşar olur. 
Buna görə ayrı-ayrı çöküntülərin turşularda və ya digər reaktivlərdə 
həllolma dərəcəsinə və xarakterinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.  
I qrup anionlarının səciyyəvi reaksiyaları 
I qrup anionlara SO4-2 , PO4-3, SO3-2 , CO3-2, CrO4-2 (Cr2O7-2 ), BO2- (B4O72- ) 
C2O4-2 daxildir. Qrup reaktivi neytral və ya zəif əsasi mühitdə BaCl2-dir. 
Belə ki, bu anionların barium duzları (BaSO4-dən başqa) turşularda həll 
olur.  
Ag+ ionu bu anionlarla (SO4-2 və CrO4-2 -dan başqa) suda çətin, duru nitrat 
turşusunda asan həll olan duzlar əmələ gətirir. CrO4-2  anionları sarı,Cr2O7-2 
narıncı rəngdə, qalan anionlar isə rəngsiz olur.  
SO4-2 – ionunun təyini reaksiyaları.  
1. Barium-xlorid- BaCl2 duru sulfat məhlullarından ağ çöküntü – BaSO4 
ayırır:  
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl  
BaSO4 turşularda həll olmur. Bu xassəsi ilə də o, digər I qrup anionlarının 
barium duzlarından fərqlənir. 

2. Qurğuşun 2- asetat (CH3COO)2Pb və qurğuşun 2–nitrat Pb(NO3)2 sulfat 
məhlulundan qurğuşun 2-sulfat – PbSO4 ağ rəngli çöküntü ayırır:  
Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4↓+ 2NaNO3  
Çöküntü nitrat turşusunda həll olmur. 
PO4-3 – fosfat ionunun təyini reaksiyaları.  
1. Barium-xlorid BaCl2 neytral mühitdə fosfat məhlulundan barium - 
hidrofosfatın amorf çöküntüsünü ayırır. Təcrübədə hidrofosfat 
duzlarından istifadə olunur.  
Na2HPO4 + BaCl2 → BaHPO4 ↓ + 2NaCl  
Çöküntü mineral turşularda (sulfat turşusundan başqa) və sirkə 
turşusunda həll olur.  
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Reaksiyanı zəif turş mühitdə Na3PO4 məhlulu ilə aparsaq, Ba3(PO4)2 
çöküntüsü ayrılır  
2. Maqnezial qarışıq (ammonyak, ammonium-xlorid və maqnezium-xloridin 
suda məhlulu) duru məhlullardan ağ kristal çöküntü – maqnezium-
ammonium-fosfat ayırır:  
Na2HPO4 + MgCl2 + NH4OH → MgNH4PO4↓ +2NaCl +H2O 
3. Gümüş-nitrat AgNO3 fosfat ionu ilə sarı gümüş-fosfat çöküntüsü verir. 
Bu çöküntü nitrat turşusunda və ammonyak məhlulunda asan həll olur. 
Tam çökmə yalnız neytral və zəif qələvi mühitdə mümkündür:  
Na3PO4 +3 AgNO3 → Ag3PO4↓+ 3NaNO3  
CO3-2 karbonat ionunun reaksiyaları. CO3-2 ionu karbonat turşusunun 
anionudur. Bu turşu zəif turşudur, sərbəst halda məlum deyil, belə ki, 
tamamilə CO2 və suya parçalanır.  
1. Barium-xlorid BaCl2 karbonat məhlullarından soyuqda ağ çöküntü – 
barium -karbonat ayırır:  
BaCl2 + Na2CO3→ BaCO3↓ +2NaCl  
2. Turşular bütün karbonatları parçalayaraq, karbon-dioksidin ayrılmasına 
səbəb olur:  
Na2CO3 + 2HCl →2 NaCl +CO2↑ + H2O  
CO3-2 + 2H+ → CO2↑+ H2O 
SO3-2 - sulfit ionunun reaksiyaları. SO3-2 - sulfit turşusunun anionudur. 
Davamsız turşudur, sərbəst halda qismən SO2 və suya parçalanır. Sulu 
məhlullarda sulfitlər yavaş-yavaş oksidləşir.  
1. Barium-xlorid BaCl2 neytral mühitdə sulfitləri ağ çöküntü – barium sulfit 
şəklində çökdürür:  
Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3↓ + 2NaCl  
2. Gümüş-nitrat AgNO3 sulfit məhlullarından neytral mühitdə ağ kristallik 
çöküntü - gümüş sulfit ayırır:  
Na2SO3 + 2AgNO3 → 2AgSO3↓ + 2NaNO3  
CrO4-2 -xromat ionlarının reaksiyaları.  
1. Barium-xlorid BaCl2 xromatlarla sarı barium-xromat çöküntüsü əmələ 
gətirir:  
K2CrO4 + BaCl2 → BaCrO4↓ + 2KCl  
Çöküntü mineral turşularda həll olur. 
2. Hidrogen-peroksid H2O2 turş mühitdə bixromatları göy rəngli H2CrO6 
turşusuna qədər oksidləşdirir:  
K2Cr2O7 + 4H2O2 + H2SO4 ↔ 2H2CrO6 + K2SO4+ 3H2 O  
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   II qrup anionların səciyyəvi reaksiyaları. 
II qrup anionlarına Cl-, Br-, J-, S2- və SCN- ionları aiddir. Bu anionlar Ag+ 
ionu ilə suda çətin həll olan, nitrat turşusunda həll olmayan duzlar əmələ 
gətirir. Qrup reaktivi nitrat turşusunun iştirakı ilə AgNO3-dir. Bu şəraitdə 
AgNO3 I qrup anionları ilə çöküntü vermir.  
Cl- – xlorid ionunun reaksiyaları. Cl- ionu xlorid turşusunun anionudur. 
Bu qüvvətli turşudur. Onun qələvilərlə əmələ gətirdiyi duzlar hidrolizə 
uğramır. Xloridlərin əksəriyyəti suda yaxşı həll olur, gümüş-xlorid, civə(I) 
–xlorid və qurğuşun 2-xlorid çətin həll olan birləşmələrdir.  
1. Gümüş-nitrat AgNO3 Cl- ionu ilə ağ rəngli gümüş-xlorid çöküntüsü 
əmələ gətirir:  
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 
Cl- + Ag+ → AgCl↓  
Çöküntü nitrat turşusunda həll olmur.  
Br- - bromid ionunun reaksiyaları. Br- ionu bromid turşusunun 
anionudur. Həll olmalarına və xassələrinə görə bromidlər xloridlərə 
yaxındır.  
1. Gümüş-nitrat AgNO3 Br- ionu ilə sarımtıl rəngli gümüş-bromid 
çöküntüsü verir:  
NaBr + AgNO3 → AgBr↓+ NaNO3  
Ag++ Br- → AgBr↓ 
Çöküntü nitrat turşusunda həll olmur  
2. Xlorlu su bromid məhluluna əlavə edildikdə sərbəst brom ayrılır ki, bu 
da xloroformda həll olaraq həlledici qatını narıncı rəngə boyayır:  
Cl2 + 2NaBr ↔ 2NaCl + Br2  
Xlorlu suyun artığında BrCl əmələ gəlməsi nəticəsində rəng itir: Bu 
reaksiya Br- ionları üçün səciyyəvidir.  
J- yodid ionunun reaksiyaları. J- ionu yodid turşusunun anionudur. Bu 
turşu HCl və HBr kimi qüvvətli turşudur. Yodidlərdən gümüş, civə, 
qurğuşun (II) və mis(I) duzları suda çətin həll olandır.  
1. Gümüş-nitrat AgNO3 yodidlərdən açıq-sarı rəngli çöküntü –gümüş-yodid 
AgJ ayırır:  
KJ + AgNO3 →AgJ↓ + KNO3  
Ag++ J- → AgJ↓  
Çöküntü nitrat turşusunda və ammonyak məhlulunda həll olmur, 
natrium-tiosulfat məhlulunda pis həll olur.   
2. Qurğuşun (II)-nitrat və ya asetat yodid məhlullarından qurğuşun 2-
yodid - sarı rəngli çöküntü ayırır:  
2KJ + Pb(NO3)2 → PbJ2↓ + 2KNO3  
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Pb+2 + 2J- → PbJ2 ↓  
Bu çöküntü isti suda həll olur, soyutduqda yenidən qızılı pulcuqlar 
şəklində ayrılır. 2-3 damcı sirkə turşusu əlavə edərək, çöküntü həll olana 
qədər qızdırırlar. Alınan məhlulu soyudaraq qurğuşun 2-yodidin qızılı 
rəngli kristallarının əmələ gəlməsini müşahidə edirlər.  
3. Xlorlu su yodid məhlullarından sərbəst yod ayırır ki, bu da karbon 
disulfid və ya xloroformu qırmızı-bənövşəyi, nişastanı isə göy rəngə 
boyayır.  
2KJ + Cl2 → 2KCl + J2  
4. Dəmir (III) – xlorid və digər oksidləşdiricilər (məsələn, CuSO4 , NaNO3 , 
K2Cr2O7) J- ionunu sərbəst yoda qədər oksidləşdirir:  
2FeCl3 + 2KJ → 2FeCl2 +2KCl +J2 
S-2 - sulfid ionunun reaksiyaları. S2- ionu zəif sulfid turşusunun 
anionudur. S2- ionu asanlıqla oksidləşir.  
1. Gümüş-nitrat AgNO3 S2- ionu ilə qara rəngli gümüş –sulfid çöküntüsü 
əmələ gətirir:  
Na2S + 2AgNO3 → Ag2S↓ + 2NaNO3  
2Ag+ + S-2 → Ag2S↓  
Ag2S duru nitrat turşusunda həll olmur, lakin qaynatdıqda həll olur. 
Ammonyak məhlulunda həll olmur.  
2. Xlorid turşusunu Na2S məhluluna əlavə etdikdə hidrogen-sulfid ayrılır. 
Ayrılan hidrogen-sulfid lax yumurta qoxusuna görə asan təyin olunur:  
Na2S + 2HCl → H2S↑ +2NaCl  
Qurğuşun 2-asetat məhlulu ilə isladılmış filtr kağızı H2S-in təsirilə qaralır.  
3. Kadmiumun həll olan duzları sulfidlərlə parlaq-sarı rəngli çöküntü -
kadmium-sulfid (CdS) əmələ gətirir:  
Na2S + Cd(NO3)2 → CdS↓ + 2NaNO3  
SCN- rodanid ionunun reaksiyaları. SCN- - rodanid (tiosianid) HSCN 
turşusunun anionudur. Bu qüvvətli turşudur.  
1. Gümüş-nitrat AgNO3 rodanid ionları ilə ağ rəngli (gümüş-rodanid) 
AgSCN çöküntüsü verir:  
AgNO3 + KSCN →AgSCN ↓ + KNO3  
Ag+ + SCN- → AgSCN ↓  
Çöküntü ammonyak məhlulunda həll olur, duru nitrat turşusunda həll 
olmur.  
2. Üçvalentli dəmir duzları rodanid ionları ilə qırmızı-qan rəngli dəmir 3- 
rodanid verir:  
FeCl3 + 3KSCN → Fe(SCN)3 + 3KCl  
Fe+3 + 3SCN- → Fe(SCN)3  
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III analitik qrup anionların səciyyəvi reaksiyaları 
III analitik qrup anionlarına nitrit  NO2-  , nitrat NO3- və asetat CH3COO- 
ionları daxildir. Bu anionların gümüş və barium duzları suda həll olur. Bu 
qrupun qrup reaktivi yoxdur.  
NO2- - nitrit ionunun təyini reaksiyaları.  NO2- ionu nitrit turşusunun 
anionudur. Nitrit turşusu davamsız və zəif turşudur. Nitritlər turşu ilə 
müqayisədə davamlıdır, suda həll olur. Gümüş-nitrit soyuq suda pis, 
qızdırdıqda isə yaxşı həll olur. Nitrir turşusunun duzlarından gümüş-nitrit 
suda az həll olur. Nitrit turşusu həm oksidləşdirici , həm də reduksiyaedici 
xassəyə malikdir. 
1.Duru sulfat turşusu nitritləri soyuqda qonur rəngli azot-dioksidə 
parçalayır. 
             NaNO2 + H2SO4→ NaHSO4 + HNO2 
             2HNO2 → NO2 + NO+ H2O                   2NO + O2→ 2NO2 
2.İkivalentli dəmir duzları nitritləri turş mühitdə azot-monooksidə qədər 
reduksiya edir: 
             2KNO2 + 2FeSO4 + 2 H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2NO+ K2SO4 + 2H2O 
             2FeSO4 + 2NO → 2 [FeSO4*NO] 
 3.Kalium-yodid KJ turş mühitdə nitritlər ilə sərbəst yola qədər oksidləşir: 
             2KNO2 + 2KJ + 2 H2SO4 → J2 +  2NO+ K2SO4 + 2H2O 
4.Kalium-permanqanat KMnO4 məhlulu sulfat turşusu mühitində 500C-
600C-də nitritləri nitratlara qədər oksidləşdirir: 
  5NaNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5NaNO3 +2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O 
Reaksiya kalium-permanqanatın rəngsizləşməsi ilə gedir. Bu reaksiya 
vasitəsilə nitritləri nitratlardan fərqləndirmək olar. 
Sink, alüminium, Devard ərintisi əsasi mühitdə nitrit iounu sərbəst 
ammonyaka qədər reduksiya edir. 
     3Zn + KNO2 + 5KOH  → NH3 + 3K2ZnO2 + H2O 
Nitrit ionunun kənar edilməsi: metil spirti karbamid, ammonium-xlorid və 
ammonium-sulfat nitritlərini parçalayır. O zaman əvvəlcə metil efiri, sonra 
da sərbəst azot alınır.  
      CH3OH + HNO2 → CH3ONO + H2O 
   Əmələ gəlmiş efir çox aşağı dərəcədə(-120C) qaynadığından asanlıqla 
buxarlanır. 
NO3- -nitrat ionunun təyini reaksiyaları 
1.Dəmir 2-sulfat FeSO4 nitrat turşusu və ya duzları ilə oksidləşərək azot-
monooksid NO əmələ gətirir.  
    2NaNO3 + 6FeSO4 + 4H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO + Na2SO4 + 4H2O 
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Bu reaksiya çox həssas olub nitrit, xlorat, xromat və başqa oksidləşdirici 
turşuların duzları iştirak etdikdə də aparıla bilər. 
CH3COO- -asetat ionunun təyini reaksiyaları. 
1.Sulfat turşusu H2SO4 sirkə turşusunu duzlarından sıxışdırıb 
çıxardıqda(əsasən qızdırdıqda) onu xarakterik iyinə görə təyin etmək olar:  
 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4 
 2.Dəmir 3-xlorid FeCl3 asetat ionu ilə qırmızı-qonur rəngli dəmir 3-asetat 
əmələ gətirir: 
3CH3COONa + FeCl3→ Fe(CH3COO)3 + 3NaCl 
Fe(CH3COO)3 + 2H2O → Fe(OH)2CH3COO↓ + 2CH3COOH 
 3.Etil spirti sirkə turşusu və onun duzları ilə qatı sulfat turşusunun 
iştirakında xarakterik iyli etilasetat efiri əmələ gətirir: 
   CH3COOH +C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O 
4.Civə 2-nitrat məhlulu asetat ionu ilə ağ rəngli civə 2-asetatdan ibarət 
çöküntü əmələ gətirir: 
    2CH3COONa + Hg(NO3)2 → Hg(CH3COO)2 + 2 NaNO3 
Əmələ gəlmiş çöküntü reaktiv artığında həll olur. 
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         Homogen sistemlərdə kimyəvi tarazlıq. 
          Zəif elektrolit məhlulların tarazlıqları. 
    Homogen - yunan sözü olan "qomos"dan götürülmüşdü ki, o da, "eyni" 
mənasını verir. Sistemin daxilində fiziki halına və ya kimyəvi xassələrinə 
görə fərqlənən sistem hissəciklərini bir-birindən ayıran səth bölgüsü 
olmursa, belə sistem "homogen" sistem adlanır.  Homogen sistemlərdə 
gedən kimyəvi reaksiyala homogen reaksiya, heterogen sistemlərdə gedən 
kimyəvi reaksiyalar isə heterogen reaksiya adlanır. Məhlullarda ionların 
qatılığı çox olduqca onların elektrik keçiriciliyi artır. İonlaşma dərəcəsi 
artdıqca, ionların aktivliyi də artmış olur.  
     Reaksiyalar su mühitində ionlar arasında gedir.  
    Homogen reaksiyalar bircinsli mühitdə, yəni qazlar qarışığında və 
birfazalı maye məhlullarda gedir: 
    H2(q) + F2(q) → 2 HF(q) 
    NaOH(məh) + HCl(məh) → NaCl(məh) + H2O(m) 

Homogen sistemlərə - dissosiasiya, oksidləşmə-reduksiya, hidroliz, 
neytrallaşma, kompleksəmələgəlmə reaksiyaları aiddir. Bu tarazlığın 
miqdari göstərilməsi kütlələrin təsiri qanununa, oksidləşmə-reduksiya 
potensialı üçün Nernst tənliyinə əsaslanır.  
                                    υ1  
                   mA +nB ↔ pC + qD  
                                    υ2  
Kütlələrin təsiri qanununa görə düzünə gedən reaksiyanın sürəti  
                   υ1 = k1 [ A ]n [ B]m 
əksinə reaksiyanın sürəti isə  
                    υ2 = k2 [C]p [D]q  
ilə ifadə edilə bilər.  
Burada [A], [B], [C], [D] uyğun maddələrin qatılığı; k1 və k2 sürət sabiti; n, 
m, p, və q stexiometrik əmsallardır.  
Reaksiyanın ilk anlarından υ1 böyük qiymətə malik olur. Reaksiya davam 
etdikcə başlanğıc maddələrin qatılığı azalır və υ1-də azalır, əksinə 
  C və D qatılıqları artır, buna uyğun υ2–də artır. Müəyyən zamandan 
sonra υ1 = υ2 olur. Buna reaksiyanın tarazlıq halı deyilir.  
                   υ1= υ2 ;           k1[ A ]n [ B ]m = k2 [C ]p [ D ]q  
buradan  
                   Kc = k1/k2 =[C]p [D]q / [A]n [B]m 
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Kc – dönən reaksiyanın tarazlıq sabitidir. kc –reaksiyaya daxil olan 
maddələrin qatılığından asılı deyildir, sabit temperatur və  təzyiqdə onun 
qiyməti sabit qalır.  
Tarazlıq sabitinin qiymətinə görə düzünə və əks istiqamətdə gedən 
reaksiyalardan hansının üstünlük təşkil etməsi haqqında fikir söyləmək 
olar.  
     Kc ≥ 1 olduqda düzünə, Kc< 1 olduqda isə əks istiqamətdə 
gedən  reaksiya üstünlük təşkil edər. Tarazlıq sabitinin qiymətindən 
istifadə edərək analitik reaksiyaları tənzim etmək olar, yəni onun sona 
çatması üçün lazım olan şəraiti (başlanğıc qatılığı, temperaturu, təzyiqi, 
pH-ı və s.) hesablayıb tapmaq olar. Reaksiyanın tarazlıq sabiti K>1 olduqda 
reaksiya gedir, K=1÷1·10-4 olduqda reaktivin artığında gedir, K< 1 ÷1·10-4 
olduqda isə reaksiya getmir 
     Analitik kimyanın ən mühüm qanunauyğunluğu aşağıdakı kimi ifadə 
olunur: Məhlulda kimyəvi reaksiyalar zəif elektrolitlər, davamlı komplekslər və 
çətin həll olan çöküntülər alınması istiqamətində gedir. 
     Zəif elektrolitlərin suda dissosiasiyası dönən prosesdir. Bütün dönən 
kimyəvi proseslər kimi dissosiasiya prosesində də kimyəvi tarazlıq yaranır 
və kütlələrin təsiri qanununa tabe olur:  
                CH3COOH ↔ CH3COO- + H+  
                Kd = [CH3COO-] [H+] /[ CH3COOH] 
Kd - elektrolitin dissosiasiya sabitidir. Dissosiasiya sabiti ilə dissosiasiya 
dərəcəsi arasında aşağıdakı asılılıq var:  
               Kd = α2 C  =  √ Kd/C  
Zəif elektrolitlərin dissosiasiya sabitindən istifadə edərək onların 
dissosiasiya dərəcəsini hesablamaq olar.  
     Zəif elektrolit məhlullarına eyniadlı ionu olan elektrolit əlavə etsək, zəif 
elektrolitin dissosiasiya dərəcəsi azalır. Dissosiasiya tarazlığının 
dəyişməsini təkcə eyniadlı ionların təsiri ilə deyil, eləcə də tarazlıqda 
iştirak edən bu və ya digər ionun başqa bir ion vasitəsilə zəif dissosiasiya 
edən molekullara çevrilməsi ilə də həyata keçirmək olar.  
Məsələn, əgər NH4OH molekulunun dissosiasiyası nəticəsində alınan OH- 
ionları H+ ionlar ilə birləşərək zəif elektrolit olan H2O-ya çevrilsə, onda 
yuxarıda göstərilən kəsrin surəti azalar və kəsrin qiyməti K-dan az olar, 
NH4OH dissosiasiya dərəcəsi artar. Distillə suyunda [H+] = [OH-] = 10-7. 
Deməli, suda H+ və ya OH-ionlarının qatılığının az və ya çox olması onun 
bu və ya digər xassəsini xarakterizə edir. Məsələn, mühit turşu xassəyə 
malikdirsə, OH-ionlarının qatılığı 10-7-dən az olmalıdır, əksinə əsasi 
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xassəyə malikdirsə, H+ ionlarının qatılığı 10-7 –dən az olmalıdır. Çünki 
[H+]·[OH-] =10-14 hasili sabitdir.  
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                       Fəallıq. Fəallıq əmsalı. 
    Qüvvətli elektrolit məhlullarının, kütlələrin təsiri qanununa, habelə, 
F.Raul və Vant-Hoff qanunlarına tabe olmamasını, həmin qanunların ideal 
qaz və maye sistemlərində tətbiq oluna bilən “ideal”qanunlar xarakteri 
daşıması ilə izah etmək olar. Həmin qanunların nəticələrində və 
ifadələrində hissəciklərin(ionların və molekulların) sahə qüvvəsi nəzərə 
alınmamışdır. Ona görə də həmin qanunlar yalnız qeyri-elektrolit və zəif 
elektrolitlərdə hissəciklərin sahə qüvvəsi təsiri ya heç yoxdur, ya da çox 
azdır. 
     Kütlələrin təsiri qanununun şəklini dəyişdirmək yolu ilə qüvvətli 
elektrolit məhlullarına tətbiq etmək üçün edilən bütün cəhdlər müsbət 
nəticə vermədi. Yalnız 1907-ci ildə Amerika alimi Lyuis bu məsələni 
müsbət şəkildə həll edə bildi. O təklif etdi ki, kütlələrin təsiri qanunu 
düsturunda molyar qatılığı(c) fəallıq qatılığı(a) ilə əvəz edilsin. Beləliklə 
elmə “fəallıq” anlayışının daxil edilməsi ideal sistemlər üçün istifadə 
olunan qanunların mahiyyətini dəyişdirməsə də onları real sistemlərə 
tətbiq etməyə və hesablamalar aparmağa imkan verir. 
     Kütlələrin təsiri qanununa əsasən daha dəqiq hesablamalar aparmaq 
üçün, hal-hazırda “fəallıq” anlayışından istifadə edirlər. İonun fəallığı 
dedikdə, onun kimyəvi reaksiyalarda təsir etdiyinə uyğun olan effektli 
qatılığı başa düşülür. Fəallığın onun həqiqi qatılığına olan nisbətinə fəallıq 
əmsalı (fa) deyilir. Göstərdiyimiz təsadüf üçün 
                               fa = 0,0814 / 0,1 =0,814 
      Ümumi şəkildə fəallığı (a), ionun qatılığı isə(c) ilə göstərsək , aşağıdakı 
düsturu alarıq: 
                     fa = a  /c 
 Burada da           a = fa * c               alınar. 
 Веləliklə, iоnun fəallığı onun qatılığının uyğun fəallıq əmsalına vurma 
hasilinə bərabərdir. Sonsuz durulaşdırma zamanı qatılıq və fəallıq əmsalı 
vahidə yaxınlaşır. Əgər tarazlıq halında tənliklərdə müəyyən maddənin 
qatılığı əvəzinə həmin maddənin fəallığını qoysaq, o zaman fəallıq, həmin 
maddənin tarazlıq vəziyyətinə təsir göstərəcəkdir. 
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 İonun fəallıq əmsalı nəinki müəyyən elektrolit məhlulunun  qatılığından, 
eyni zamanda məhlulda iştirak edən kənar ionların qatılığından da asılıdır. 
Məhlulda ion qüvvəsi eyni olduqda fəallıq əmsalı da bərabər. İon 
fəallığının məhlulun qatılığına nisbətinə fəallıq əmsalı deyilir. 

 
Məhlulda iki və ya daha çox elektrolit iştirak etdikdə o zaman məhlulun 
ion qüvvəsinin cəmi hesablanır. 
   Elektrolit molekullarının tam dissosiasiyası zamanıməhlulda ionların 
qatılığı çoxalır, bununla da məhlulun ion qüvvəsi artır, ionların fəallıq 
əmsalı isə əhəmiyyətli dərəcədə azalır. 
     1921-ci ildə Lyuis və Rendel ion qüvvəsi qanununu kəşf etdilər. Həmin 
qanuna görə ionların fəallıq əmsalı bütün valentliklərdə və bütün 
durulaşdırılmış məhlullarda eyni ion qüvvəsinə malikdir. Lakin həmin 
qanun yalnız ion qüvvəsi 0,02 q-ion/l olan durulaşdırılmış sulu məhlullara 
tətbiq edilə bilər. Məhlulun qatılığını artırdıqda onun ion qüvvəsi həmin 
qanundan kənara çıxmağa başlayır. 
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        Turşu və əsaslar haqqında nəzəriyyələr. 
    Kütlələrin təsiri qanununa əsasən turşu və əsasların protoliz 
reaksiyalarının tarazlıq sabitləri arasında sadə asılılıq var. Əsaslıq və 
turşuluq maddələrin ən mühüm analitik xassələridir. Turşular və əsaslar 
haqqında klassik təsəvvürlər elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə 
əsaslanır. Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi üzvi birləşmələrin turşu və 
əsasi xassələrini izah edə bilmir. Turşuların və əsasların daha ümumi  
nəzəriyyəsi D.Brensted və T.Lourinin protolitik nəzəriyyəsidir. Bu 
nəzəriyyə proton birləşdirə bilən və ya protonu olan maddələrə aiddir. 
Proton birləşdirən maddə əsas, proton verən maddə isə turşu adlanır. 
Protolitik nəzəriyyədə mühüm yeri həlledicilərin protolizi tutur. 
   Elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin bir sıra çatışmayan cəhətləri var. 
Belə ki, 
1)Bu nəzəriyyə dissosiasiya prosesinin əsl səbəbini izah edə bilmir. 
2)Üzvi maddələrin turşu və əsaslıq xassələrini lazımi şəkildə izah edə 
bilmir. 
3)Həlledicinin rolunu bu baxımdan nəzərə almır. 
4)İonların məhlulda solvatlaşmış formada olma imkanını dəyərləndirmir. 
    İsveç alimi Arrenius tərəfindən təklif edilmiş klassik elektrolitik 
dissosiya nəzəriyyəsinə görə turşular dissosiya zamanı özündən 
H3O+ kationu, əsaslar isə OH- anionu ayıran birləşmələrdir. 
HCl ⇄ H+ + Cl-; 
NaOH ⇄ Na+ + OH-; 
H2O ⇄ H+ + OH- 

Elə maddələr də vardır ki, həm proton birləşdirir, həm də proton verir:  
HCO3-  + H+ ↔ H2CO3  
HCO3- ↔ H+  + CO32-  
Belə maddələr amfoter birləşmələr və ya amfolitlər adlanır. Proton 
köçürülməsi ilə gedən reaksiyalara protolitik reaksiyalar deyilir 
    Buna görə 1923-cü ildə Danimarka kimyaçısı Brensted və eyni vaxtda 
ingilis alimi Louri turşu və əsaslar haqqında daha təkmil nəzəriyyə iləri 
sürdülər ki, bu nəzəriyyə protolitik nəzəriyyə adlanır. Mahiyyəti: 
maddələrin protona münasibətinə əsaslanır. Turşu və əsaslar haqqında 
olan bu nəzəriyyə turşuya özündən proton ayıran maddə, əsasa özünə 
proton birləşdirən maddə kimi baxılır. Suyun birinci molekulu proton 
verib turşu ,ikinci molekulu proton alıb əsas olur.Reaksiyadan yeni turşu 
(H 3O+) və yeni əsas(OH-) əmələ gəlir ki, bu da amfoter xassə göstərir. 
     Protolitik nəzəriyyəyə görə adi turşulardan başqa HCO3-,H 3O-, NH4+, 
AL3+, CHCOOH2+ və s. naddə və ionları da əsas hesab olunur.Tərkibində 
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OH- qrupu olan adi əsaslarla bərabər NH3, CL -,CHCOO- və s. maddə və 
ionları da əsas hesab olunur. Protolik nəzəriyyəni sonralar Franklin və 
Sovet alimi İzmaylov inkişaf etdirmişdir. O,susuz məhlulda protolitik 
nəzəriyyənin əsasını öyrənmiş vəgöstərmişdir ki,susuz məhlullar da sulu 
məhlullar kimi solvatlaşmış proton (lion ionu )və aniona (liat)malikdir 
    pH və pOH şkala analitik kimyada əhəmiyyətli göstəricidir Onun 
köməyi ilə məhlulda H+ və OH- ionlarının qatılıqları hesablanır.Vəsfi və ya 
miqdari reaksiya aparılması üçün optimal şərait seçilir. 
Məhlulda turşu və əsasların pH və pOH-nın hesablanması, əhəmiyyəti: 
pH-ın hesablanması kimyəvi analiz təcrübəsində tez -tez rast gəlinir. pH-ın 
hesablanmasının analitik əhəmiyyəti aşagıdakılardır. 
a) analizin aparılma şəraiti müəyyən olunur. 
b)müvafiq indikator seçilir. 
c) çöküntünün optimal çökmə şəraitti təyin olunur. 
 Turşu məhlullarında tarazlığın vəziyyəti termodinamiki sabitlərlə 
xarakterizə olunur.  
                         HAn + H2O ↔ H3O+ + An- 

                        KT= aH3O+ * aAn- / aHAn *aH2O 

Suyun fəallığı sabit kəmiyyət olduğundan 

                          Kt=KT * aH2O= aH3O+ *aAn- /aHAn 

Kt –turşuluq sabitidir. 
Əsaslıq sabiti Kəs analoji olaraq çıxarılır. 
                        An- + H2O ↔ HAn + OH 
                       KT= aHAn * aOH- / aAn- *aH2O 

                        Kəs= KT*aH2O = aHAn* aOH- / aAn-  
Kəs – əsaslıq sabitidir. 
Turşuluq və əsaslıq sabitləri çox vaxt müvafiq sabitlərin göstəriciləri ilə 
verilir: 
                         pKt = -lgKt ; pKəs = -lgKəs 
Bu sabitlər turşuların və əsasların qüvvəsi haqda təsəvvür yaradır. 
Qoşulmuş (bir-biri ilə bağlı) əsas və turşuların tarazlıq sabitlərinin hasilini 
tapsaq , 
                   Kt·Kəs =aH3O+ *aOH-  
 fəallığı qatılıqla əvəz etsək, 
                          Kt·Kəs =[H+][OH-]= Ksu olar. 
Burada Ksu – suyun ion hasilidir. 
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     Kt və ya Kəs görə Ksu asanlıqla tapmaq olar. Suyun dissosiasiya 
sabitinin qiyməti K =1,8·10-16 təcrübi yolla tapılmışdır. 1 litr suda suyun 
miqdarı 1000/18,015 ≈ 55,5 mol-dur.  
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Bufer məhlulları və onların vəsfi analizdə tətbiqi.               
Məhlulda kimyəvi reaksiyaların bu və ya digər istiqamətdə getməsinə 
hidrogen ionları qatılığının böyük təsiri vardır. Hidrogen ionlarının 
istənilən qatılığını əldə etmək və həmin qatılığı müəyyən həddə saxlamaq 
üçün bufer məhlullardan istifadə olunur. Bufer qarışığı mövcud olan 
məhlula artıq miqdarda turşu və ya qələvi əlavə etdikdə məhlulun pH-ı 
çox az dəyişir. 
Bufer məhlullar, adətən, aşağıdakı qarışıqlardan ibarət olur.  
1. Zəif turşu və onun qüvvətli əsasla əmələ gətirdiyi duz məhlulu. Məsələn, 
asetat buferi:  
CH3COOH + CH3COONa   
2. Zəif əsas və onun qüvvətli turşu ilə əmələ gətirdiyi duz məhlulu. Məsələn, 
ammonium buferi: 
NH4OH + NH4Cl  
3. Zəif çoxəsaslı turşuların qüvvətli əsasla əmələ gətirdiyi duzların 
məhlulu. Məsələn, fosfat buferi: 
NaH2PO4   və Na2HPO4 
Bu və ya digər bufer məhlulun pH-ı nəzəri cəhətdən aşağıdakı 
kimi hesablanır. 
1. Zəif turşu və onun qüvvətlə əsasla əmələ gətirdiyi duz 
məhlulları. Tutaq ki, CH3COOH və onun duzu CH3COONa  qarışığı 
verilmişdir. CH3COOH dissosiasiyası aşağıdakı tənlik üzrə gedir: 
     CH3COOH ↔ CH3COO- + H+   
     K= [CH3COO-] [H+] / [CH3COOH] 
Sirkə turşusu məhluluna onun duzu əlavə olunarsa, CH3COO- ionlarının 
qatılığının artması (CH3COONa ↔ CH3COO- +Na+) nəticəsində tarazlıq 
dissosiasiya etməyən molekul tərəfə yönəlir, dissosiasiya zəifləyir. 
Dissosiasiya etməmiş molekulların qatılığını məhlulda olan turşunun 
ümumi qatılığına bərabər götürmək olar. CH3COONa tam dissosiasiya 
etdiyindən və turşunun dissosiasiyasından əmələ gələn CH3COO- anionun 
qatılığı çox az olduğunu nəzərə alaraq demək olar ki, məhlulda olan 
CH3COO- anionlarının hamısı duzun dissosiasiyasından əmələ gəlmişdir. 
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    Bufer təsirə qatılıqları kifayət qədər böyük olan qüvvətli turşu və 
qələvilərin məhlulları malikdir. Bu cür məhlulların bufer təsiri mexanizmi 
tamamilə başqadır. Turşu və ya qələvinin məhlulda qatılığı çox olduqda 
məhlulun pH-nın hiss olunan dərəcədə dəyişilməsi üçün oraya nisbətən 
çox miqdarda turşu və ya qələvi əlavə etmək lazım gəlir. Bu və ya digər 
bufer məhlulun pH-nı nəzəri cəhətdən hesablamaq asandır. 
    Bufer məhlullar, üzərinə turşu və qələvinin yalnız müəyyən miqdarı 
əlavə edilənə qədər pH-ni sabit saxlaya bilir, yəni bufer tutumuna 
malikdir. Bufer tutumu 1l bufer məhlulun pH-nı 1 vahid dəyişə bilən turşu 
və ya əsasın ekvivalent miqdarı ilə müəyyən edilir. Bufer qarışığını təşkil 
edən komponentlərin qatılığı çox olduqca, bir o qədər də məhlulun bufer 
tutumu çox olur. Bufer məhlullar analitik kimyada geniş istifadə olunur. 
   Bufer məhlullar, miqdari analizdə də tətbiq olunur. Məsələn, Al3+, Mg2+ 
və s. ionların qravimetrik təyinində bu və ya digər bufer məhlullardan 
istifadə edilir. 
   Bufer qarışığını təşkil edən komponentlərin qatılığı çox olduqca bir o 
qədər məhlulun bufer tutumu çox olur. Bufer məhluluna turşu və ya qələvi 
əlavə etdikcə məhlulun pH dəyişməsinə qarşı davamlılığı tədricən azalır. 
Analiz zamanı bufer qarışıqlardan istifadə edərkən onların tutumlarının 
nəzərə alınması vacibdir. Əgər məhlulda H+ ionlarının toplanması ilə 
müşaiyət olunan müəyyən praktiki sabit pH-da hər-hansı bir reaksiyanı 
aparmaq istədikdə, lazımi pH-ı olan bufer qarışığının məhlula daxil 
edilməsi kifayət deyil; qarışığın bufer tutumunun yüksək olmasına 
çalışmaq lazımdır. Belə ki, yalnız bu vəziyyətdə məhlulun pH-ı praktiki 
olaraq sabit saxlanılacaq. Bufer məhlullarının analitik kimya praktikasında 
böyük əhəmiyyəti vardır. Bufer qarışığın komponentlərinin qatılıqlarını 
dəyişdikdə pH-ın qiymətini də dəyişmək olar. Bu zaman bufer tutumunun 
çox dəyişməməsi üçün yəni buferin təsiri kifayət qədər effektli olması üçün 
komponentlərin birinin qatılığı digər komponentin qatılığından 10 dəfədən 
çox olmamalıdır. Komponentlərin birinin qatılığı 10 dəfə dəyişdikdə 
göstərilən pH-ın qiyməti bir vahid dəyişdiyi üçün, aydındır ki, bufer 
qarışıqlarının effektiv təsir sahəsi yixarıda göstərilən pH-ın qiymətindən 
hər iki tərəfə bir vahid genişlənəcək. pH-ın göstərilən qiymətlər, bufer 
qarışığı təşkil edən komponentlərin qatılıqları eyni olan hallara aid edilir. 
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     Heterogen sistemlərdə kimyəvi tarazlıq. Kimyəvi 
                  analizdə çökmə reaksiyaları. 
    Vəsfi analizdə çətin həll olan maddələrin çökməsinə tez-tez rast gəlinir. 
Ona görə də çöküntülərin çökməsi və həll olması proseslərinin 
qanunauyğunluqlarını bilmək vacibdir.  

 

 
     Məhluldakı az həll olan elektrolitin ionlar qatılığının vurma hasilinə həll 
olma hasili(hh) deyilir. Elektrolitin hh qiyməti göstərir ki, məhlulda olan 
ionlar qatılığı sabit kəmiyyətə çatar-çatmaz məhlul həmin madələrlə doyur 
və bundan sonra həll olama dayanır cə çöküntü alınır. 
    İonlar qatılığının vurma hasili nə qədər tez hh-ə çatarsa məhlul o qədər 
tez doyar və tez də çöküntü alınar. Beləliklə, məhlulda olan ionların qatılığı 
azalar və tam çöküntü alınar.   
    Kimyəvi stəkana çətin həll olan məsələn, AgCl yerləşdirilir, oraya distillə 
suyu əlavə edilir. Bu zaman Ag+ və Cl- ionları onları əhatə edən su 
dipolları tərəfindən cəzb edilərək tədricən kristallardan qoparaq məhlula 
keçir. Məhlulda Ag+ və Cl- ionları toqquşaraq yenidən AgCl əmələ 
gətirərək kristalın səthinə çökür. Beləliklə, sistemdə iki bir-birinə əks 
proses baş verir, bu da həmişə dinamik tarazlığa gətirib çıxarır, yəni vahid 
zamanda məhlula keçən ionların sayı, çökən ionların sayına bərabər olur. 
Məhlulda Ag+ və Cl- ionlarının artması qurtardıqda məhlul doymuş olur.  
                                      AgCl ↔ Ag+ + Cl-  
Buradan aydın olur ki, baxılan sistem çətin həll olan duzun çöküntüsü ilə 
onun doymuş məhluludur. Qeyd edildiyi kimi, iki əks proses gedir:  
1. İonların çöküntüdən məhlula keçməsi. Bu prosesin sürəti υ1 çöküntünün 
vahid səthində olan ionların sayı ilə mütənasibdir. Bu say zaman keçdikcə 
praktiki olaraq dəyişmir, ona gorə də həllolma sürətini sabit temperaturda 
sabit hesab etmək olar. υ1 = k1  
2. Məhluldan ionların çökməsi. Bu prosesin sürəti Ag+ və Cl-ionlarının 
qatılığından asılıdır. Kütlələrin təsiri qanununa görə υ2= k2 [Ag+] [Cl-]  
Tarazlıq halı üçün υ1 = υ 2 olduğundan, k1= k2 [Ag+] [Cl-],  
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k2 - də verilən proses üçün müəyyən temperaturda sabitdir. 
Burada      k1/k2 =const (temperature sabit olduqda) və ya [Ag+] [Cl-]=const 
olar. Ümumi halda, AmBn elektroliti üçün həllolma hasili aşağıdakı kimi 
ifadə olunur:  
                                hh = [A]m [B]n  
Müxtəlif maddələr üçün hh qiyməti müxtəlifdir.  
Məsələn: hhCaSO4  = 4,8 ·10-9 , hhAgCl =1,56 ·10-10 
   Verilmiş temperaturda birləşmənin həllolma qabiliyyətini bilməklə, hh 
hesablamaq olar. Əksər analitik reaksiyalarda çöküntünün alınması və həll 
olması ilə gedən proseslərdən istifadə olunur. Həlledicinin içinə salınmış 
hər hansı bərk kimyəvi maddə həlledicinin molekullarının təsirinə məruz 
qalaraq məhlula keçir, yəni həllolma prosesi gedir. Məhlulda hərəkət edən 
həll olmuş hissəciklərin bir qismi yenidən kristalın səthinə toxunaraq onun 
üzərinə çökür. Bu proses çökmə prosesi adlanır. Həll olan maddənin 
kristalı ilə məhlul birlikdə heterogen sistemlər yaradır. Bu sistemdə 
birbirinə əks olan iki proses –həllolma və çökmə prosesi gedir. Müəyyən 
bir an keçdikdən sonra həll olan maddənin miqdarı çökən maddənin 
miqdarı ilə bərabərləşir. Yəni həllolma sürəti çökmə sürətinə bərabər 
olur.Bu həllolma prosesinin qurtardığını göstərir. Ayrılan və çökən 
maddələrin miqdarı eyni olduğu üçün bizə elə gəlir ki, həllolma prosesi 
dayanıb, əslində məhlulda dinamiki tarazlıq yaranır. Bu zaman alınmış 
məhlulun qatılığı verilmiş temperaturdakı doymuş qatılıq adlanır.      
Heterogen sistemlər iki və daha artıq fazalardan ibarət olan sistemlərdir. 
Çökdürməni çox zaman sınaq şüşəsində aparırlar. Bunun üçün sınaq 
şüşəsinə tədqiq edilən məhluldan bir qədər tökülür və lazım gəldikdə su 
hamamında qızdırılır, sonra pipet vasitəsilə damcı-damcı çökdürücü 
maddədən əlavə edilir. Çökdürücünün hər damcısını əlavə etdikdən sonra 
nazik şüşə çubuqla qarışdırılır. 
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     Həllolma hasili. Eyni adlı ionların həllolmaya 
                                   təsiri. 
   Vəsfi analizdə çətin həll olan maddələrin çökməsinə tez-tez rast gəlinir. 
Ona görə də çöküntülərin çökməsi və həll olması proseslərinin 
qanunauyğunluqlarını bilmək vacibdir.  
     Kimyəvi stəkana çətin həll olan məsələn, AgCl yerləşdirilir, oraya 
distillə suyu əlavə edilir. Bu zaman Ag+ və Cl- ionları onları əhatə edən su 
dipolları tərəfindən cəzb edilərək tədricən kristallardan qoparaq məhlula 
keçir. Məhlulda Ag+ və Cl- ionları toqquşaraq yenidən AgCl əmələ 
gətirərək kristalın səthinə çökür. Beləliklə, sistemdə iki bir-birinə əks 
proses baş verir, bu da həmişə dinamik tarazlığa gətirib çıxarır, yəni vahid 
zamanda məhlula keçən ionların sayı, çökən ionların sayına bərabər olur. 
Məhlulda Ag+ və Cl- ionlarının artması qurtardıqda məhlul doymuş olur.  
                           AgCl ↔ Ag+ + Cl-  
Buradan aydın olur ki, baxılan sistem çətin həll olan duzun çöküntüsü ilə 
onun doymuş məhluludur. Qeyd edildiyi kimi, iki əks proses gedir:  
1. İonların çöküntüdən məhlula keçməsi. Bu prosesin sürəti υ1 çöküntünün 
vahid səthində olan ionların sayı ilə mütənasibdir. Bu say zaman keçdikcə 
praktiki olaraq dəyişmir, ona gorə də həllolma sürətini sabit temperaturda 
sabit hesab etmək olar. υ1 = k1  
2. Məhluldan ionların çökməsi. Bu prosesin sürəti Ag+ və Cl-ionlarının 
qatılığından asılıdır. Kütlələrin təsiri qanununa görə  
                         υ2= k2 [Ag+] [Cl-]  
Tarazlıq halı üçün            υ1 = υ 2         olduğundan,  
                         k1= k2 [Ag+] [Cl-], 
 və ya               [Ag+] [Cl-] = olar.  
k2 - də verilən proses üçün müəyyən temperaturda sabitdir 
Buradan    k1/k2=const(temperatur sabit olduqda) və ya [Ag+][Cl-]=const 
olar. 
 Beləliklə, çətin həll olan elektrolitin doymuş məhlulunda ionların 
qatılıqları hasili sabit temperaturda sabit kəmiyyətdir. Bu kəmiyyət 
həllolma hasili adlanır.  
Göstərilən misalda                 hhAgCl = [Ag+][Cl-].  
Elektrolitdə bir və ya bir neçə eyni ion olarsa, həllolma hasili 
hesablanarkən bu ionların qatılıqlarının üstü kimi nəzərə alınır.  
Ümumi halda, AmBn elektroliti üçün həllolma hasili aşağıdakı kimi ifadə 
olunur:  
                                                    hh = [A]m [B]n  
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Müxtəlif maddələr üçün hh qiyməti müxtəlifdir.  
Məsələn: hhCaCO3 = 4,8 ·10-9 , hhAgCl =1,56 ·10-10 
Verilmiş temperaturda birləşmənin həllolma qabiliyyətini bilməklə, hh 
hesablamaq olar. 
     Həllolma hasili analitik kimyada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onu 
tətbiq etməklə, vəsfi analizdə ionları düzgün olaraq çökdürürlər. Həllolma 
hasilinin köməyi ilə çökmə aparılan mühitin qatılığı, çökdürücü, onun 
miqdarı və çökmə şəraiti müəyyənləşdirilir. Bunlar qravimetrik üsulla 
miqdarı təyinatda mühüm amillərdir. 
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      Çöküntünün əmələ gəlməsi və həll olması. 
   Çöküntülər kristallik və amorf olurlar. Kristallik çöküntülərin kristal 
formaları olur və mikroskopda asanlıqla görünürlər. Parçalandıqda 
kristallik çöküntülər öz struktur formalarını saxlayırlar. Bu çöküntülər 
kristal qəfəs quruluşlu olurlar ki, bunu da rentgenostruktur analiz 
vasitəsilə öyrənirlər. Bu çöküntülər tez çökür və asanlıqla süzülürlər. 
Amorf çöküntülər mikroskopla təyin edilə bilmirlər və kristal qəfəsəni 
əmələ gətirə bilmirlər. Bu çöküntülər gec çökür və çətin də süzülürlər.          
Çətin həll olan elektrolitin ionlarının qatılıqları hasili həllolma hasilindən 
kiçik olarsa, bu məhlul doymamış məhluldur. Duz (məsələn, AgCl) 
məhlulunda ionların qatılıqlarının hasili həllolma hasilinə bərabər 
([Ag+]·[Cl-]= hhAgCl) olarsa, məhlul doymuş məhluldur. Verilmiş 
temperaturda az həll olan elektrolitin ionlarının qatılıqlarının hasili onun 
hh-dən çox ([Ag+]·[Cl-]> hhAgCl) olarsa, bu zaman çöküntü ayrılar. 
Məhlul ifrat doymuş məhluldur. İonların qatılıqlarının hasili hhAgCl-ə 
bərabər olduqda çöküntünün çökməsi dayanar. Qarışdırılan məhlulların 
həcmini və qatılığını bilərək alınan duzun çökəcəyi və ya çökməyəcəyini 
hesablamaq olar. Çökməyə müxtəlif amillər təsir göstərir. Həllolma hasili 
nisbətən böyük, az həll olan elektroliti onun duru məhlullarından 
çökdürmək olmur. Məsələn, bərabər həcmlərdə 0,1 M Pb(NO3) 2 və NaCl 
məhlullarını qarışdırdıqda PbCl2 çökmür. Çünki eyni həcmləri 
qarışdırdıqda hər bir ionun qatılığı iki dəfə azalır. Tam çökmənin baş 
verməsi üçün çökdürücünün artıq miqdarından istifadə edirlər. Eyniadlı 
ionları olan qüvvətli elektrolitin iştirakı çətin həll olan elektrolitin həll 
olmasını azaldır. Eyniadlı ionu olmayan elektrolitlər də çətin həll olan 
elektrolitlərin həll olmasına təsir göstərir. Ancaq bu halda həllolma artır. 
Məsələn, PbSO4 həll olması KNO3 və NaNO3 iştirakında, AgCl həll olması 
isə Na2SO4 və K2SO4 iştirakında artır, çünki kənar ionların çoxluğu 
məhlulda olan çətin həll olan ionların həm öz aralarında və həm də 
çöküntünün səthi ilə toqquşmasına mane olur. Bu duz effekti adlanır.  
     hh – sabit temperaturda sabit kəmiyyətdir. Temperatur artdıqca, onun 
qiyməti də artır. Ona görə də çökmə soyuq məhlullarda aparılır. İsti 
məhlullardan çökmədən, yalnız temperaturun çöküntünün xarakterinə 
müsbət təsiri zamanı, məsələn, kolloid məhlulun əmələ gəlməsinin 
qarşısını almaq və ya amorf haldan kristal hala keçirmək lazım gəldikdə 
istifadə olunur.  
     Çöküntünün həllolması çox olduqda kristallaşma prosesinin tədicən 
getməsi üçün bəzən analiz edilən damcını yavaş-yavaş buxarlandırırlar. 
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 Çökdürməni çox zaman sınaq şüşəsində aparırlar. Bunun üçün sınaq 
şüşəsinə tədqiq edilən məhluldan bir qədər tökülür və lazım gəldikdə su 
hamamında qızdırılır, sonra pipet vasitəsilə damcı-damcı çökdürücü 
maddədən əlavə edilir. Çökdürücünün hər damcısını əlavə etdikdən sonra 
nazik şüşə çubuqda onu diqqətlə qarışdırmaq məsləhətdir. Bəzi hallarda 
reaksiya zamanı çöküntü qismən kolloid hala keçir ki, nəticədə məhlul 
çöküntü üzərində uzun müddət bulanıq halda qalır.  
   Əgər çöküntünün alınması ionların ayrılmasına və təyin edilməsinə 
xidmət edirsə, o zaman tam çökməni mütləq yoxlamaq lazımdır. Tam 
çökməni yoxlamaq üçün sınaq şüşəsindəki maddə, bir qədər sakit 
buraxılır. Əməliyyatı tez qurtarmaq istədikdə, bütün qarışığı 
sentrifuqalamaq lazımdır. Hər iki halda çöküntü sınaq şüşəsinin dibinə 
çökür, onun üstündə isə şəffaf məhlul qalır. Məhlulun şəffaf hissəsi üzərinə 
bir damcı çökdürücü tökülür və müşahidə edilir. O zaman məhlulda 
bulanıq əmələ gəlmədikdə, tam çökməyə riayət edilməsi hesab olunur. 
Tam çökməyə nail olmaq üçün bir qayda olaraq, çökdürücüdən bir qədər 
artıq əlavə edilməlidir. Lakin çökdürücünün çox artıq miqdarı, bəzən 
kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsi və başqa səbəblər çöküntünün həll 
olmasına səbəb olur.  
      Çöküntünün əmələ gəlməsi zamanı, onun çökməsindən əlavə, rəngi, 
forması (kristal və ya amorf) da analitik siqnal ola bilər. 
Çöküntünün həll edilməsi.  Çöküntünü həll etmək üçün sınaq şüşəsinə bu 
və ya başqa həlledici tökülür. Əgər çöküntü tamamilə həll olmursa, o 
zaman şüşə çubuqla məhlul qarışdırılır və qızdırılır. Müəyyən həlledicidə 
çöküntü tamamilə həll olmursa, o zaman həlledicidən yenidən tökmək 
lazımdır. Bundan sonra məhlulla birlikdə çöküntü çini kasaya və ya 
stəkana köçürülür. Orada yaxşı qarışdırılır və lazım gəldikdə qızdırılır. 
Çöküntünü həll etmək üçün məhlula elə elektrolit əlavə edirlər ki, onun 
ionlarından biri çətin həll olan elektrolitin ionlarından biri ilə az 
dissosiasiya edən birləşmə əmələ gətirsin. Çətin həll olan hidroksidlərin 
turşularda həll olması bununla izah edilir.  
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