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Deneyin Adı: Sulu Ağır Metal Atıklarının 
Temizlenmesi

Amaç: Ağır metal olan manganın 
çöktürülerek giderilmesi



• Ağır Metaller

• Yoğunluğu 5 g/cm3 ‘ten büyük 
olan veya atom ağırlığı 50 ve 
daha büyük olan elementlere ağır 

metal denir.



6.69 g/cm3

Antimon (Sb)

13.31 g/cm3

Hafniyum 
(Hf)

5.72 g/cm3

Arsenik (As)

5.91 g/cm3

Galyum 
(Ga)

6.09 g/cm3

Vanadyum (V)

8,96 g/cm³
Bakır (Cu)

9.8 g/cm3

Bizmut (Bi)

11,34 g/cm³
Kurşun (Pb)

13,6 gr/cm3

Cıva (Hg)

21,45 g/cm³
Platin (Pt)

7.44 g/cm3 

Mangan



• Ağır metallerin çevreye yayılmasında etken 
olan en önemli endüstriyel faaliyetler 
çimento üretimi, demir çelik sanayi, termik 
santraller, cam üretimi, çöp ve atık çamur 
yakma tesisleridir.



• Bu gibi tesislerde açığa çıkan ağır 
metal atıklar su kaynaklarına ve toprağa 
karışarak çözünürler. Çözünen sulu 
ağır metaller oksijenle tepkimeye 
girerek  çökerler. 



• Topraktaki ağır metallerin en tehlikeli 
yanı, bunların bitki yapısına girmeleri, 
buradan besin zinciriyle diğer canlılara 
geçmeleridir. Bu ağır metaller taban 
suyuna kadar sızarak, buradan elde 
edilecek kullanma ve içme sularının 
niteliğini bozmaktadır.



• Bunun dışında, 
toprak canlılarının 
aktivitelerini 
etkileyerek 
işlevlerine engel 
olur ve ekolojik 
dengeyi olumsuz 
yönde etkilerler. 
Ekolojik dengenin 
bozulması küresel 
ısınmayı indirekt
olarak etkiler.



– Malzemeler: Deney 
tüpü, pipet, spor, 
spatül

– Kimyasal Malzemeler:
Derişik H2SO4, Etanol 
(C2H5OH), Potasyum 
permanganat (KMnO4)



Deneyin Yapılışı:
1. Kuru ve temiz deney tüpü

spora sabitlenir. Deney 
tüpü 2 cm yüksekliğine 
kadar derişik H2SO4 ile 
pipet yardımıyla 
doldurulur. 

2. Sonra konulan asitin 
üzerine toplam 4 cm olacak 
şekilde 2 cm daha etanol 
(C2H5OH) pipetle ilave 
edilir. Bu iki sıvı
yoğunluklarının farklı
olması
nedeniyle(dH2SO4=1,8 
g\cm3; dEt=0,8 g\cm3) 
H2SO4 altta kalacak 
şekilde birbirlerine 
karışmadan dururlar. 



3. Deney tüpü bu 
şekilde hazırlandıktan 
sonra potasyum 
permanganat 
(KMnO4) kristali 
deney tüpünün içine 
az miktarda ilave 
edilir ve kristalin alt 
tabakada bulunan 
H2SO4’ün içine 
gelene kadar beklenir. 
Bu anda yeşil, mor ve 
kahverengi bulanıklığı
ve küçük 
kabarcıkların 
oluştuğu gözlenir.



• Reaksiyon devam ettiği 
sürece ya da potasyum 
permanganat (KMnO4) 
kristali eklemeye 
devam edersek çözelti 
hep koyu renk olarak 
kalacaktır. Kısa bir süre 
sonra gaz baloncukları
yükselir. Asit ve 
etanolün bulunduğu faz 
sınırında ışıkla birlikte 
küçük patlamalar 
gözlenir.



Bu video http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&u=http://www.experimentalchemie.de/versuch-

031.htm&usg=ALkJrhgTdU216Ze95wrL3AExecC-QoOAYg adresinden alınmıştır.



• Tepkimeler:
• 2KMnO4 + H2SO4 ���� Mn2O7 + K2SO4 + 

H2O

• Reaksiyonu sonucu dimanganheptaoksit 
(Mn2O7) meydana gelir. Bu bileşik 
moleküler yapıda ve yağlıdır. Ancak 
kararsız olduğundan 

• 2Mn2O7 ���� 4MnO2 + 3O2

• Reaksiyonuna göre mangan dioksite 
parçalanır. Burada açığa çıkan oksijen 

• C2H5OH + 3O2 ���� 2CO2 + 3H2O 

• Reaksiyonunda görüldüğü gibi etanolü
oksitleyerek karbondioksit ve su 
oluşumuna sebep olur.



• Sonuç: Deney 
sonucunda 
permanganat kristali 
asidik ortamda 
oksitlenerek manganın 
çöktürülmesi 
sağlanmıştır. +2 
değerlikli mangan 
formları genellikle 
yeraltı sularında 
bulunur. Bu formda 
olan manganın okside 
edilerek çözünmeyen 
forma dönüştürülmesi 
ve çöktürülmesi 
gereklidir. Çöktürülen 
kısım süzülerek alınır ve 
temizlenme sağlanır.



ÖRÜMCEK AĞI
Proje Tabanlı Deney Önerisinin Değerlendirilmesi
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