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Bağırsaklarda Baryum



Günlük yaşamda karşımıza çıkan olay

• Sindirim 
sisteminin 
röntgeninini
çekilmesi için 
hastaya baryum 
sülfat (BaSO4 ) 
verilmesi.



Kimya Konusu
• Baryumun ve 

Bileşiklerinin 
kimyasal 
özellikleri.

• Baryumun 
bileşiklerinin 
kullanım alanları.

BaCO3



Hedef 1: Baryumu kavratabilmeHedef 1: Baryumu kavratabilme

Davranışlar: 

• Baryumun fiziksel 
özellikleri açıklanır.

• Baryumun kimyasal 
özellikleri açıklanır

Davranışlar: 

• Baryumun fiziksel 
özellikleri açıklanır.

• Baryumun kimyasal 
özellikleri açıklanır



Hedef 2: Baryumun bileşiklerini 
kavratabilme

Davranışlar:

• Baryumun bileşikleri 
açıklanır.

• Baryumun bileşiklerinin 
doğada bulunuş şekilleri 
açıklanır.

• Baryumunun 
bileşiklerini kullanım 

alanları açıklanır.

BaSO4



Hedef 3: Baryum sülfatın günlük yaşamda 
kullanımını kavratabilme

Davranışlar:

• Baryum sülfatın 
röntgende 
kullanımını
açıklayabilme 

• Günlük yaşamla 
baryumun ilişkisini 
kurmayı
açıklayabilme



Günlük Yaşam Olayı ve Kimya 
Konusu

• Lavman opakla çift taraflı
kalın bağırsak grafisi kalın 
bağırsakların baryum sülfat ve 
hava karışımı ile incelenmesi 
olarak ifade edilebilir.

• Tetkik, televizyonlu röntgen 
cihazı ile monitörde takip 
edilmek suretiyle 
yapılmaktadır.

• Tetkik esnasında baryum sülfat 
dediğimiz özel kontrast madde 
ile birlikte hava, steril bir 
rektal tüp vasıtasıyla makattan 
kalın bağırsakların içine 
verilmektedir. 



BARYUM
• Atom Numarası: 56 

• Grup: 2 

• Periyot: 6 

• Seri: Alkali Toprak Metali

• Atomik Yapı

• Atomik yarıçap: 2.78Å

• Atomik Hacim: 
39.24cm3/mol 

• Kovalent Yarıçap: 1.98Å

• Kesit Alanı: 1.2barns ±0.1 

• Kristal yapısı: Kübik 
Merkezli



BARYUM

• Elektron konfigürasyonu:
1s2 2s2p6 3s2p6d10 
4s2p6d10 5s2p6 6s2

• Her Enerji Seviyesindeki 
Elektronlar:2,8,18,18,8,2 

• Đyonik yarıçap: 1.35Å
• Dolduran Orbital: 6s2 
• Elektron Sayıları: 56 
• Nötron Sayıları: 81 
• Proton Sayıları: 56 
• Valans elektronları: 6s2  



Fiziksel Özellikler

• Ortalama atomik Kütle: 137.327 
• Kaynama Noktası: 2171K 1898°C 3448°F 
• Boyca Genleşme Katsayısı: 19cm/cm/°C (0°C)
• Đletkenlik Elektrik: 0.03 106/cm 

Isı: 0.184 W/cmK
• Yoğunluk: 3.59g/cc @ 300K 
• Niteliği:Yumuşak ağır gümüş renkli metal.
• Erime noktası: 1002K 729°C 1344°F
• Molar Hacmi: 38.21 cm3/mole
• Fiziki Hali (at 20°C & 1atm): Katı
• Isınma Isısı: 0.204J/gK



• Doğada bulunan baryum, 
yedi kararlı izotopunun 
karışımıdır:

• Baryum-138 ( % 71,66)

• Baryum-137 ( % 11,32)

• Baryum-136 ( % 7,81)

• Baryum-135 ( % 6,59)

• Baryum-134 ( % 2,42)

• Baryum-130 ( % 0,101)

• Baryum-132 ( % 0,097)

• Ayrıca, kütle sayıları 126 ile 
143 arasında sıralanan daha 
birçok radyoaktif izotopu 
elde edilmiştir. 

BaSO4



• . Baryum ilk defa 1774 yılında Đsveçli kimyacı Carl Wilhelm
Sheele tarafından tanımlanmıştır. Metalik Ba yakıldığında elma 
yeşili bir renk verir. Metalik halde saklanması çok                                                
zordur. Aktif bir                                               element 
olduğu için                                                            su, hava ve 
asitlerle kolayca                                                     reaksiyon verir. 
Bu                                                              sınıftaki 
metallerin                                                      özellikleri 
birbirine                                                       
benzemesine                                                     karşın 
bilhassa Kalsiyum,                                              Stronsiyum, 
Baryum diğerlerinden                                           ayrılır. Bu üç
element adi derecede                                          suyu ayrıştırarak 
Hidrojen açığa                                        çıkarır ve Hidroksit(OH) 
oluştururlar.                             Bu Hidroksitler de ısıtıldığında su 
kaybederek Oksit haline dönmektedirler. Karbonatları ısı
karşısında kolay ayrışmasına karşın Baryum Karbonat (BaCO3) 
en zor ayrışanıdır. Sülfatları suda hemen hemen hiç erimez.



• Baryum minerallerinin 
yoğunluklarının yüksek olmasına 
karşılık, baryumun kendisi oldukça 
hafiftir. Baryum, temel olarak barit 
ve viterit mineralleri halinde 
yerkabuğunun yaklaşık yüzde 
0,05’ini oluşturur. Sanayide üretilen 
baryum, erimiş baryum klorürün 
elektroliziyle ya da baryum 
monoksit ve peroksit karışımının 
elektrikli vakum fırınında 
aluminyumla indirgenmesiyle elde 
edilir. Baryum, havası boşaltılmış
elektron lambalarında kalan eser 
haldeki gazlarla birleşerek tam bir 
boşluk (vakum) yaratmak için getter
(ampul temizleyici) olarak, bakırın 
arıtılmasında indirgeyici olarak ve 
bazı alaşımların bileşeni olarak
kullanılır. 



• Baryumun doğada, 
doğal olarak bulunma 
seviyesi oldukça 
düşüktür. Yüksek 
miktarlardaki baryum 
sadece toprakta ve 
fıstık, fındık, deniz 
yosunu, balık ve bazı
bitkiler gibi gıdalarda 
bulunur. Gıdalarda ve 
sularda bulunan baryum 
miktarı genellikle bir 
sağlık riskine neden 
olacak kadar yüksek 
değildir.

BaSO4



BĐLEŞĐKLERĐ
• BaSO4:

(BARĐT):Periyodik cetvelin 
II A grubu elementlerinden 
olan baryum ve bileşikleri 
barit cevherinden yola 
çıkılarak üretilmektedir. 
Dünya barit baz rezervleri 
(ekonomik rezerv+gelecekte 
ekonomik olabilecek rezerv) 
500 milyon ton civarındadır. 
Türkiye’deki barit baz 
rezervleri ise 20 ton 
civarındadır. 



• Baryum sülfat (BaSO4) beyaz yada sarı toz yada tadı kokusu 
olmayan kristal yapılı tuzdur. Yoğunluğu 4.24-4.5 ve 1580 ºC de 
erir bu sıcaklığın üstünde ayrışır. Suda çözünmez ama sıcak 
konsantre sülfürik asitte çözünür.

• Baryum sülfat doğada barit minerallerinde bulunur. Sentetik 
olarak baryum tuzunun çözeltisinin sodyum sülfatla 
reaksiyonundan yada yan ürün olarak hidrojen peroksit 
üretiminde elde edilir.



• Öğütülmüş baritin en önemli kullanım alanı
sondaj sektörüdür. Dünya barit üretiminin 
% 85-90'ı bu sektörde kullanılmaktadır. 
Baritin yoğunluğunun yüksek olması, 
aşındırıcılığının düşük olması, yüksek 
basınç ve ısıya karşı stabil olması, 
manyetik özelliğinin olmaması, çeşitli 
kaynaklardan kolay ve uygun maliyetle 
elde edilebilmesi sondaj sektöründe yaygın 
olarak tüketilmesini sağlamaktadır. 



• Baryum sülfat 
lastik, muşamba, 
mumlu bez, 
plastik , kağıt ve 
taşbaskı
mürekkepleri gibi 
ürünlere 
doldurucu madde 
olarak 
kullanılır.Bileşik 
boyalarda ve 
pigmentlerde ve 
özellikle renkli 
kağıt ve duvar 
kağıdı üretiminde 
kullanılır. Son 
zamanlarda, 
baryum sülfat 
doğal fildişi 
yerini dolduran 
madde olarak 
tutuldu.



•• Cam endCam endüüstrisinde destrisinde değğiişşik baryum bileik baryum bileşşikleri ikleri 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. ÖÖzellikle preslenmizellikle preslenmişş camlarda, baryum camlarda, baryum 
oksit kuroksit kurşşun oksitten daha fazla parlaklun oksitten daha fazla parlaklıık sak sağğlamaktadlamaktadıır.r.

•• Barit cam harmanBarit cam harmanıına katna katııldldığıığında ergitmede ergitici inda ergitmede ergitici işşlevi levi 
ggöördrdüüğğüü gibi, oksitleyici etkisi nedeniyle renk giderici etkisi gibi, oksitleyici etkisi nedeniyle renk giderici etkisi 
vardvardıır ve camr ve camıın parlakln parlaklığıığınnıı, , şşeffafleffaflığıığınnıı arttarttıırrıır.r.



Boya sanayinde badana tipi 
boyalarda, akustik    
malzemelerde, yapıştırıcılarda, 
sportif malzemelerde (tenis 
topları, bowling) halı altlığı, 
kaymayı önleyici malzemeler, 
kalıp ayırıcılar, boyalar 
(otomotiv ve aksesuarları için 
primer ), otomotivde son kat, 
parlak emayeler, toz kaplamalar, 
yarı parlak ve parlak lateks ve 
endüstriyel ve mimari boyalar, 
kağıt, radyasyon kalkanı, kauçuk
(yer döşemeleri, ağır inşaat 
kamyonları için beyaz cidarlı
lastikler), üretan köpükler için 
dolgu ve yoğunluk arttırıcı katkı
olarak kullanılabilmesini sağlar. 



• Baryumun X-ışınlarını
zararsız hale getirme 
özelliğinden dolayı
röntgen çekimlerinde, 
nötronları engelleme 
özelliğinden dolayı atom 
reaktörlerinde kullanılır 
.Baryumun atom çapı
geniş olduğundan X 
ışınlarını emebilme 
özelliğine sahiptir.. 
Baryum sülfatı, röntgen 
ışınlarını geçirmediği 
için, doktorlukta ve 
özellikle de radyolojide 
çok kullanılır. Mide, 
barsak gibi, içi boş
organlar, röntgen 
filminde pek iyi 
gözükmezler. Bu gibi 
organların, yakından 
incelenebilmesi için, 
röntgen çekilmeden 
önce, hastalara suya 
karıştırılmış baryum 
içirilir. 



BaCO3:Baryum Karbonat

• Zehirlidir. Özel camların 
yapımında, Klor ve NaOH
üretiminde kullanılır.

• Baryum karbonat düşük 
derecelerde erimiş camın 
akışkanlığı ile camın kırılma 
endeksini artırarak ekranın 
parlaklığını geliştirdiğinden 
ve röntgen ışınlarına karşı
bir engel oluşturduğundan 
uzun zamandır siyah-beyaz 
TV tüplerinde 
kullanılmaktadır. 



Baryum Karbonatın Kullanım 
Alanları

- Diğer baryum bileşiklerinin üretiminde hammadde 
olarak

- Sulu çözeltilerdeki sülfat iyonunun çöktürülerek 
ortamdan uzaklaştırılmasında

- Seramik endüstrisinde

- Renkli TV sanayiinde

- Optik camların imalinde

- Metal yüzeylerin temizlenmesinde karbon taşıyıcı
olarak kullanılır



Tuğla üretiminde, CaSO4 veya MgSO4 içeren killer 
kullanıldığında, tuğla yüzeyinde pamuklaşma tabir edilen 
beyazlıklar oluşur. 

Bu olay çözünen 

tuzların yüzeye doğru

yayınımı ve kuruma 

sırasında yüzeyde 

kristalleşmesi 

sonucudur. Eğer 

baryum karbonat ilave 

edilirse bu tuzlarla 

çözünmeyen baryum 

sülfat yapar ve böylece

beyazlıklar önlenmiş olur.



BaNO3:Baryum Nitrat
• Havai fişeklerde, sıçan zehirlerinde, 

seramik sırlarda kullanılmaktadır 
Baryumun azot-oksijen grubu (N03) ile 
oluşturduğu baryum nitrat ve klor-
oksijen grubu (CI03) ile oluşturduğu 
baryum klorat aleve renk verme 
özelliklerinden ötürü . yeşil sinyal 
ışıklarında ve aydınlatma fişeklerinde 
kullanılır.





BaCl2.2H2O
• Suda çözünen renksiz 

kristallerden oluşan baryum 
klorür (BaCl22H2O) 
laboratuarlarda, çözünür 
sülfatların çökeltilmesinde etkin 
madde olarak, 

•sanayide ise deri, kauçuk, 
kumaş ve fotoğraf kâğıdı
üretiminde sodyum sülfatla 
birlikte beyaz pigment ve dolgu 
maddesi olarak, ayrıca ışıl işlem 
banyolarında kullanılır.



• BaO : 
Solventlerden
suyun 
uzaklaştırılmasınd
a ve petrol 
sanayinde 
kullanılır. Baryum 
oksit, makine yağı
deterjanlarının 
imalatında ve nem 
çekici bir madde 
olarak da 
kullanılır



Baryum peroksit

• BaO2 . Baryum 
peroksit (BaO2) ise 
hidrojen peroksit ve 
oksijen üretiminde 
kullanılır. Sarı ve 
yeşil dalga boyunda 
ışık yayan uçucu 
baryum 
bileşikleri,alevi 
sarımsı yeşil renge 
boyar.



• BaH2 :Baryum hidrür

• BaBr2 :Baryum bromür

• BaSe: Baryum selenit

• BaS :Baryum sülfür

• Ba3N2: Barium nitrit

• BaF2:Baryum florür
BaCO3

Ba(OH)2

DĐĞER BĐLEŞĐKLERĐ



Öğretme Teknikleri:
• Öğretmen sunumuyla konuya giriş yapılır.

• Günlük yaşam ve kimya ile konunun bağlantısı
kurulur. Öğrenciye soru yöneltilerek güdülenmesi 
sağlanır.



• Bilgisayarlı destekli 
olarak powerpoint
sunu ile konu anlatılır.

• Bilgisayar destekli 
olarak internetten 
baryum ile ilgili 
deneyler izletilir.

• Konu sunumu 
sonunda anlatılan 
konunun  günlük 
yaşamda kullanılan 
tarafları konuşulur ve 
beyin fırtınası yapılır.



Ölçme ve Değerlendirme:

• Soru-Cevap yöntemi:

1. Baryumun bileşiklerini yazınız.

2. Günlük yaşamda ne gibi alanlarda baryum 
kullanılmaktadır?

3. Baryumun önemli özelliklerini yazınız.

• Konu sonunda kavram haritası hazırlanması
istenir.



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME

1) Kontrol Listeleri:
• Öğrencinin performansa dayalı işlem 

basamakları ilk hareketten başlayarak son 
harekete kadar sıralanır.

• Gösterilebilecek her hareketin karşısına 
“Gözlendi” ve “Gözlenemedi” kutuları
konulur. Öğrencinin gözlenen davranışlarının 
sayısı performans göstergesi olarak alınır.

• Bazen bir davranış tam olarak 
gösterilmeyebilir. Kısmi olarak gösterilebilir 
ise kontrol listesi dereceli olarak hazırlanabilir



2) Dereceleme Ölçekleri
Bir önceki işlemde olduğu gibi performansa dayalı işlemler ilk 
baştan son aşamaya kadar listelenir. Her davranışın karşısına 
davranışın gösterilebilme düzeyi dereceli şekilde,
Tam gösterildi (3)
Kısmen gösterild (2)
Gösterilemedi (1)
gibi üçlü veya
Tam gösterildi (5)
Gösterildi (4)
Kısmen gösterildi (3)
Çok az gösterildi   (2)
Gösterilemedi (1)
gibi beşli derecelerle ifade edilebilir. Derecelere 
3-2-1 veya 5-4-3-2-1 ağırlıkları verilerek sayısal ölçme sonuçları
hesaplanabilir.



Sonuç
• Kimya bilimi fen bilimleri arasında deneye en 

yatkın ve en somut bilimlerden önde 
gelenidir.hayatta karşımıza çıkan hemen her şeyin 
kimyayla ilişkisi vardır. Bu nedenle öğrencilere, 
kimya eğitimi sırasında günlük yaşamdan 
örnekler vermek ve bunları açıklayarak  kimya 
konularının açıklanması çok verimli bir yöntem 
olabilir. Bağırsaklarda baryum konusu da, en çok 
kullanılan elementlerden biri olan ve hayatımızda 
önemli bir yere sahip olan bir elementin 
Baryumun  anlatımında işimizi kolaylaştıran bir 
konu olmuştur.


