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AMAÇ SO2 nin ayarlı iyot çözeltisi ile verdi�i reaksiyondan faydalanarak proses 

gazlarındaki SO2 miktarının bulunması 

 

TEOR�K B�LG�  
 Kükürtdioksit SO2 

Kükürt oksit emisyonları, yakıtlarda bulunan kükürtten kaynaklanmaktadır. 

Kükürtdioksit suda ve vücut sıvısında yüksek oranda çözünen bir maddedir. Bu 

gazın birinci etkisi üst solunum yollarındaki dokuların tahri�i olup, bu da hava 

akımına kar�ı bir direnç olu�masına neden olmaktadır. Ortamda (canlı için hiçbir 

etkisi olmayan) bir aerosol bulunması halinde; kükürtdioksit, aerosol ile birlikte daha 

fazla zarar verebilmektedir. Aerosol kükürtdioksidi adsorbe ederek solunum 

sistemine ta�ımaktadır. Daha sonra adsorbe olmu� kükürtdioksit daha zararlı bir 

made olan sülfirik aside dönü�mektedir. 

Genellikle kükürtdioksitin etkisi akut olmaktan çok kroniktir. Kükürtdioksitin gazının 

a�a�ıda gösterilen reaksiyon sonucu sülfirik asite dönü�ümü asit ya�murlarının 

olu�umuna neden olmaktadır. 

SO2 + ½ O2 � SO3 , SO3 + H2O  � H2SO4  

Özellikle endüstrile�mi� ülkelerdeki hava kirlili�inden kaynaklanan asit ya�murları 

uluslararası bir problem olu�turmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reich Yöntemi �le SO2 Analizi Deney Düzeni 
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Kükürtdioksit SO2 Kaynakları 

Gübre Endüstrisi: Gübre fabrikaları üretimleri sırasında havaya SO2, H2S, NH3 

florlu gazlar, gübre tozları, uçucu küller ve di�er partikülleri verir. 

Demir ve Çelik Endüstrisi: Demir ve çelik endüstrisinde baca gazları duman, 

aromatik hidrokarbonlar, katran bile�ikleri ve SO2 ile kirlilik olu�turmaktadır. 

�eker Endüstrisi: �eker fabrikalarının buhar santrallerinden çıkan SO2 ,duman ve 

tozların havayı kirletici özellikleri vardır. 

Çimento Endüstrisi: Çimento fabrikarlarının bacalarından çıkan SO2 , toz ve 

çimento artıkları önemli ölçüde kirlilik olu�turur. 

Tekstil Endüstrisi: En yaygın endüstri dallarından biri olan tekstil fabrikaları 

havaya duman , toz ve SO2 bırakır. 

Petrokimya Endüstrisi: Petrokimya tesisleri üretim sırasında SO2, duman, 

hidrokarbonlar ve amonyak çıkararak havayı kirletmektedir. 

Enerji Üretimi: Ayrıntılı bilimsel tespitler yapılmı� olmamasına ra�men termik 

santrallerin ve gaz türbinlerinin havayı kirletici özellikleri bilinmektedir. Bu üretim 

faaliyetleri sırasında özellikle SO2 ve büyük hacimli tozlar havaya karı�maktadır.  

 

A�a�ıda kimi prosesler ve çevreye verdikleri atıklar görülmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES  ATIK GAZ T�P�  

Kristal Cam Sanayi  HF, H2SO4 Gazı  

Petrokok, Kalsinasyon Tesisi  SO3, SO2, Karbon Partikülleri, Duman 
ve Inorganik Atıklar  

Bakır, Kur�un, Magnezyum, Çinko, 
Sülfürik Asit Tesisleri  Tuz, SO3, Inorganik Esaslı Duman  

Fosfat & Fosforik Asit Tesisleri  HF, Florid Gazlar, P2O5 dumanları  

�laç, Gıda ��leme Tesisleri  Duman, Koku, Aldehitler, Organik 
Asitler  

Galvano Tesisleri  NH4Cl Gazları, ZnO, Kromik Asit, 
Siyanür Gazları  

Refraktör Tesisler  HF Gazı, NH3, SO2, Na2SO4, (NH4)2, 
SO3, H2SO4  

Ka�ıt Sanayi  NH4, SO3, Soda, HS, SO2, Na2SO4 
partikülleri, HC  

Alüminyum Rafinasyon Tesisi  AlCl3, HCl, SO2, SO3, Al2O3, Florid, 
Duman  
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DENEY�N  

YAPILI�I SO2 gazı olu�turmak için 1-2 spatül ucu kadar Na2SO3 erlene konulur. Kapalı bir 

sistemde üzerine H2SO4 yava�ça ilave edilerek SO2 gazı olu�ması sa�lanır. Olu�an 

gaz iyot tarafından tutulur.  

  Esmer renkli iyot çözeltisinin titrasyonunda reaksiyon ani olur ve renk yava� yava� 

açılır. Rengin kaybolması tam vaktinde görülmez. Bu nedenle ni�asta belirteci 

katılır. �yot ile ni�asta mavi renk verir. Mavi renk kayboldu�unda iyot kalmamı� 

demektir.  

 SO2  + I2 + 2H2O � H2SO4 + 2HI 

Deney için 0,1 M I2 çözeltisinden 5 ml alınarak 100 ml’ye su ile seyreltilir. 2-3 damla 

ni�asta ilave edilir. Çözeltinin Normalitesi için ; 

0,1M.5ml = X M.100 ml’den  X=0,005 M  ,Normalitesi N = M. td. = 0,005.2 = 0,01 N 

V(SO2) =0,5 . V(I2) . N(I2) . 21,89  

      = 0,5 . 5ml . 0,01 N. 21.89 

V(SO2) = 0,547 ml bulunur. 

Deneyde gaz hacmi 550 ml – 370 ml = 180 ml olarak bulunur. Suyun buhar basıncı 

düzeltmesi yapılır. 15 °C için suyun buhar basıncı 12,8 mmhg olarak bulunmu�tur. 
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Vba�langıç = 167,751 ml bulunur. 

 

VToplam = V(SO2) + Vba�langıç 

VToplam = 0,547 + 167,751 

VToplam = 168,298 ml bulunur 

 

SONUÇ  Reich metodu ile SO2 gazı analizinde SO2 nin iyotla verdi�i reaksiyondan faydalanarak   

SO2 miktarı bulunmu�tur. Analizin do�rulu�unda; suyun çalı�ma �artlarındaki 

sıcaklı�ına göre buhar basıncının bilinmesi, deney düzeninde gaz kaçı�larının 

olmaması ayrıca titrasyon dönüm noktasının iyi gözlenmesinin önemli faktörler oldu�u 

anla�ılmı�tır.  

           


