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Kobalt(III) asetilasetonato 

 

Kobalt 

Kobalt ilk defa 1735’de George Brant tarafından elde edilmi �  bir metaldir. Almanca 

kötü ruh veya cin-gulyabani anlamına gelen  “Kobold” kelimesinden gelir. Kobalt 

tuzları Milattan 1000 yıl kadar önce pırlanta üretiminde, porselen, cam, çömlek ve 

çinide mavi renk olu � turmada kullanılmı � tır. 

Kobalt sert gümü �  renginde bir metaldir. Atom numarası 27, atom a � ırlı � ı 58,93 tür. 

Erime noktası 1495 °C , kaynama noktası 2697 °C dir. Özgül a � ırlı � ı 8,99 g/cm3 

dür. 

Tabiatta Bulunu � u ve Eldesi 

Kobalt tabiatta minerali az bulunan bir elementtir. En bilinene mineralleri smaltin 

((Co, Ni) As2) ve kobaltit (CoAsS) dir. Bundan ba � ka nikel ve bakır cevherlerinde az 

oranda bulunmaktadır. Saf halde elde edilmesi di � er elementlerden ayrılmasının 
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zorlu � undan dolayı oldukça güç i � lemler gerektirmektedir. Kobalt oksit haline 

(Co2O3) çevrilen minerallerinden bu oksidin karbon ile indirgenmesi ile veya 

amonyaklı kobalt(III) klorürün (Co(NH3)5Cl3)hidrojen ile indirgenmesi suretiyle elde 

edilmektedir. En önemli kobalt bile � ikleri Co(NO3)2.6H2O ve CoSO4 .7H2O dır. 

Kullanım Alanları 

Kobalt özellikle elektrolizle di � er metallerin kaplamasında kullanılır. Kaplama sert ve 

parlak oldu � u için nikelajdan iyidir fakat nikelajdan pahalı oldu � u için tercih 

edilmemektedir. Hava çelikleri içinde %5 ile % 12 arasında kobalt bulunur. Kobalt 

çeliklere %40 kadar ilave edildi � inde mıknatıslanma özelli � ini iyile � tirir. Bu nedenle 

mıknatısların önemli bir ala � ım elemanıdır.  

Genel olarak kobalt, cam ve metal birle � tirmelerinde yüksek sıcaklı� a , oksitlenme 

ve korozyon dayanımı gereken yerlerde, gaz tribünleri motorlarında, türbin 

paletlerinde, vida , cıvata ,egzost çıkı�  kanalları ve benzeri yerlerde kullanılır. �
çerisinde %25-65 arasında kobalt bulunan ala � ımlar korozif etkilere, a � ınmaya 

oksitlenmeye kar � ı direnç gösteririler. Bu bakımdan di � çilik ve cerrahi takımları, 

bıçak, pens, ne � terler ile aydınlatma reflaktörlerinde kobaltlı çelikler kullanılır. Bu 

çelikler genelde kobalt yanında krom, volfram veya nikel, volfram ve molibden 

içerirler. 

Tenard mavisi olarak da bilinen kobalt mavisi en önemli boyar maddelerdendir. 

Gerçekte Kobalt alüminat olup zehirsizdir. Asit ve alkalilere kar � ı  da 

dayanıklıdır.Kobalt mavisi su veya ya � a ilave edilerek kozmetikte kullanılır. 

Dünya Kobalt Üretimi 

Dünya kobalt üretimi 8500 tondur. Bunun yarısı Kongo devletlerinden gelir. Di � er 

önemli üreticiler Kanada, ABD, Finlandiya, Fas ve Kuzey Rodezya’dır. Üretimin 

%75’i  metalürjide geri kalanı da özellikle bile � ik halinde seramik ve cam sanayiinde 

kullanılır. 

 

Asetilasetonat 

C5H7O2 Asetilasetonat asetilasetonun bazik ortamda bir proton vermesiyle olu � an 

anyondur. 
�
ki di � li ligand olarak merkez atomuna ba � lanır.  

 

Kobalt(III) asetilasetonato Kompleksi’nin Geometrisi ve Kararlılı � ı’nın �
ncelenmesi 

  Geçi �  metalleri komplekslerinin formüllerinin belirlenmesindeki esaslar, organik 

kimyadaki karbon atomuna benzetilerek, belirli de � erdeki metal atomunun belirli 

koordinasyon sayısına ve geometriye sahip olması gerekti � i dü � ünülmü � tür. Valans 

Kabu � u Elektron Çifti 
�
tmesi (VSEPR)  kuramına göre d orbitallerinde farklı sayıda 

elektron bulunan merkez atomlarının olu � turdukları komplekslerin geometrileri de 
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farklı olmalıdır.  Fakat bazı iyonların merkez atomlarının d orbitallerinde farkılı 

sayıda elektron oldu 	 u halde aynı geometriye sahip olabilmektedirler.  

 Geni 
  metal komplekslerinin yapılarını etkileye faktörler olarak 
 unlar sayılabilir.  

1. Metalin elektron dizili 
 i, de 	 erli 	 i ve enerjileri bakımından ba 	  olu 
 umuna 

katılabilecek orbital sayısı 

2. Elektronların çiftlenmi 
  veya çiftlenmemi 
  olması 

3. Ligandların özellikleri 

4. Ligandların büyüklükleri ve sterik etkileri 

 

Bir kompleksin merkez iyonu etrafında olan ligand sayısı ve geometrisi, tetrahedral 

ve oktahedral yapıdan hangisini tercih edece 	 i önceden tahmin edilebilir. Sadece 

iyonik etkiler dü 
 ünüldü 	 ünde oktahedral yapı tercih edilmelidir. Çünkü merkez 

iyonun dört yerine altı ligandla etkile 
 ime girmesi daha fazla kararlılık getirir. 

Tetrahedral  yapıdan yana olan sterik etkidir. Oktahedral yapıda ba 	  açıları 90 ° 

oldu 	 u halde , tetrahedral düzende 109,5 ° dir. Ligandların büyük hacimli olması 

halinde, ligand-ligand etkile 
 iminin daha az olaca 	 ı tetrahedral yapı tercih edilebilir. 

Kompleksin oktahedral ve tetrahedral yapıdan hangisini tercih edece 	 ini belirlemek 

için Krsital Alan Kararlılık Enerjileri kar 
 ıla 
 tırılır. Bu karlıla 
 tırmalar sonunda d5 

hariç bütün iyonlarda oktahedral yapının tetrahedral yapıya göre daha kararlı 

oldu 	 u görülebilir. 

Bir iyonda kararlılı	 ın artması, elektronların iyon çekirde 	 i tarafından daha büyük bir 

kuvvetle çekilmi 
  olması anlamındadır. Böyle iyonların yarıçapları küçük olur. Birinci 

sıra geçi 
  metal iyonlarının kuvvetli ve zayıf oktahedral alandaki yarıçapları 

incelenirse, kristal alan kararlılı	 ının en yüksek oldu 	 u kuvvetli alanda yarıçaplar en 

küçüktür. 

[Co(C5H8O2)3] ‘nin CFT’ye Göre � ncelenmesi 

CFSE Kristal Alan Kararlılık Enerjisi  

 

Zayıf Alanda;       

CFSE  = 4(-4Dq) + 2(+6Dq)       

  = -16 Dq + 12 Dq 

  = -4Dq 

 

Kuvvetli Alanda; 

CFSE = 6(-4Dq) + 0(+6Dq) + 2P 

= -24 Dq + 2P 
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[Co(C5H8O2)3] ‘nin (VBT) Valans Ba � ı Teorisine Göre  ncelenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Co(C5H7O2)3] kompleksinin koordinasyon sayısı 6 dır. Oktahedral yapıdadır.  �
ç orbital kompleksidir. Diamanyetiktir.  

 

EAN ve 18 Elektron Kuralına Göre  ncelenmesi 

 

        1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 

 

        [Co(C5H8O2)3] kompleksi  

        EAN ve 18 E kuralına uyar. 

 

 

 

DENEY  N 

YAPILI � I 

1 gr Kobalt(II) Karbonat ve 8 ml asetilaseton karı� ımı erlende 90 °C’ye kadar ısıtılır. 

90 °C sıcaklıkta 20 dk sürede %10’luk H2O2 karı� tırılarak ilave edilir. Çözelti oda 

sıcaklı� ına gelinceye kadar kristal olu � umu için karı� tırılır. Tepkime sonunda koyu 

ye � il bir katı çöker. Olu � an kristaller 110 °C de kurutulur. 

6C5H8O2 + 2CoCO3 + H2O2 �  2[Co(C5H8O2)3] + 2Co2 + 4H2O 

C5H8O2= 100 gr/mol      CoCO3= 119 gr/mol           [Co(C5H8O2)3] = 356 gr/mol

        

238 gr  CoCO3’den  712 gr [Co(C5H8O2)3] elde edilirse 

 

1 gr  CoCO3’den  x gr        

X = 2,99 gr      [Co(C5H8O2)3] elde edilmeli. 

Elde edilen [Co(C5H8O2)3] miktarı = 2,3634 gr ,Verim = (2,3634/2,99) X 100 = 80 

Verim =  % 80 

 

3d 4s 3p 4d

Co0 :

Co3+ :

(Co3+)* :

[Co(C5H7O2)3] :

d2sp3

18 e

Co : 27 e 9 e

Co3+ : 24 e 6 e

3C5H7O2 : 12 e 12 e

[Co(C5H7O2)3] : 36 e 18 e

EAN


