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ÇĐKOLATA NEDEN KIVRILIR?



Kimya konusu ile iliKimya konusu ile ilişşkisikisi:: Benmari usulü ile 
eritilmiş veya sıvı çikolatanın düz bir yüzey
üzerinde kıvrılarak birikmesinin viskozitesi ve 
kohezyon kuvvetleriyle açıklanması

Kimya konusuKimya konusu: 11.Sınıf :
Maddenin sürekli görünümü ve tanecikli doğası
Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları

Ders süresi:4 Ders saati



Sıvı çikolata yüksek viskoziteye 
sahip bir akışkandır.Bu özelliği 
onun düz bir yüzey üzerine 
kıvrılarak birikmesine neden 
olur.Bu olayı ayrıca moleküller 
arası çekim kuvveti olan 
kohezyon kuvveti de destekler.

Viskozitesi yüksek olan 
bir diğer besin maddesi 
de baldır.Sıvı çikolata 
gibi bal da yüzeyde 
kıvrılarak birikir.



Balın Viskozitesi: 
Balın bünyesi ya da akıcılığa karşı koyma özelliği de 
denilen viskozite, bal içindeki su oranı ile yakından 
ilgilidir. Koyu, yavaş akan bir balın viskozitesi yüksek, 
açık renkli ve gevşek bünyeli ballarda viskozite düşüktür. 
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ÇĐKOLATA  ELDESĐ





1.Hedef: Sıvılardaki tanecikler 
arası etkileşimleri açıklamak

Davranışlar:

1.Buharlaşma olayını açıklar.
2.Kaynama noktasını açıklar.



Davranışlar:

1.Viskozite tanımı yapılır.
2.Viskozitenin ölçümü ve birimleri gösterilir
3.Sıvıların ve gazların viskozitesinden bahsedilir.
4.Bazı maddelerin viskozitesine örnekler verilir.
5.Konu deneylerle pekiştirilir.

2.Hedef:Viskozite kavramını açıklamak



3.Hedef: Kohezyon kuvveti kavramını açıklamak
Davranışlar:

1.Kohezyon kuvveti tanımı yapılır.
2.Konu örneklerle pekiştirilir.
3.Günlük hayatta karşımıza çıkan olaylarla örneklendirilir

4.Hedef:Çikolata hakkında bilgi vermek
Davranışlar:

1.Çikolatanın içeriğinden bahsedilir.
2.Viskozitesine neden olan maddelerden bahsedilir



•Buharlaşma: Sıvı
maddelerin çevreden aldığı
ısı sonucunda , sıvıyı
oluşturan taneciklerin 
kinetik enerjileri artar. 
Yüzeye yakın ve yüzeye dik 
olan tanecikler bu kinetik 
enerji sayesinde, çevrenin 
çekim kuvvetini yenerek 
sıvı fazdan gaz fazına 
geçerler. Bu olaya 
buharlaşma denir. 



Buhar Basıncı ve Kaynama Noktası

Buhar fazına geçen taneciklerin sıvı yüzeyine çıkmadan önce 
sıvı fazdaki taneciklere yaptığı basınca buhar basıncı denir. 
Sıcaklık değişmediği sürece buhar basıncı da değişmez. 
Herhangi bir sıvının sıcaklığı arttırılırsa, gaz fazına geçen 
moleküllerin sayısı artacağından, sıcaklığa bağlı olarak buhar 
basıncı da artar. Sabit sıcaklıkta sıvı – katı çözeltinin buhar 
basıncı, saf çözücüsünün buhar basıncından küçüktür.
Isıtılan bir sıvının buhar basıncı sürekli olarak artar. Sıvının 
buhar basıncının dış basınca eşitlendiği anda bu artış durur. 
Bir sıvının buhar basıncının dış buhar basıncına eşit olduğu 
anda kaynama olayı başlar. Bu olayın gerçekleştiği sıcaklığada 
kaynama sıcaklığı veya kaynama noktası denir. Kaynama 
süresince sıvının sıcaklığı değişmez. Herhangi bir sıvının 
üzerine etkiyen dış basınç azaldıkça, kaynama noktası düşer. 
Dış basınç arttıkça da kaynama noktası yükselir



Viskozite

Günlük yaşantımızda bal, koyu kıvamlı sıvı yağlar vb. sıvıların 
diğerlerinden daha yavaş aktığını
gözlemek mümkündür. Bir sıvının hareketini komşu sıvı
tabakalarının birbiri üzerinde kayması gibi
düşünülebilir. Đşte birbiri ile temasta olan farklı hıza sahip 
komşu sıvı tabakaları arasındaki iç sürtünmeye ağdalı akış
(viskozluk) denir. Başka bir deyişle, sıvının akışa karşı gösterdiği
iç direnmenin bir ölçüsüdür



Viskozite bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme 
olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın 
akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. 
Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey 
gerilimine karşı direnç gösterirler. 



Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan 
"ideal akışkan" olarak adlandırılır.
Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı
hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan 
kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey 
gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.

Viskozitenin ölçümü
Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C'de ölçülür. 
Bazı akışkanların viskozitesi, geniş bir yüzey gerilimi aralığında 
sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtoyen
olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.



Birimler

Viskozite (dinamik viskozite): µ
Dinamik viskozitenin SI birimi (Yunan sembol: µ) pascal-saniye (Pa·s) 
olup 1 kg·m−1·s−1 ye eşdeğerdir.
Dinamik viskozitenin cgs birimi, Jean Louis Marie Poiseuille adına 
ithafen poise (P) dır. Genellikle yüzde birlik miktarı olan centipoise
(cP) kullanılır. Örneğin suyun viskozitesi 20°C'de 1.0020 cP dir.
1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0.1 Pa·s 
1 centipoise = 0.001 Pa·s. 
Kinematik viskozite: ν = µ / ρ
Kinematik viskozite'nin (Yunan sembol: ν) SI birimi (m2·s−1) dir. 
Kinematik viskozite'nin cgs birimi George Gabriel Stokes'un adına 
ithafen stokes olup S veya St şeklinde kısaltılır. Bazen centistokes (cS
veya cSt) şeklinde de kullanılabilir.
1 stokes = 100 centistokes = 1 cm2·s−1 = 0.0001 m2·s−1. 
Kinematik ve dinamik viskozite arasındaki dönüşüm ise νρ = µ şeklinde 
verilir ve eğer ν = 1 St ise
µ = ν ρ = 0.1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm3)) = 0.1 poise·(ρ/(g/cm3)). 



Gazlar

Gazların viskozitesi, akış tabakaları arasında momentum taşınımını
sağlayan moleküler difüzyondan kaynaklanır. Gazların kinetik 
teorisi, gazların viskozitesinin (teorinin uygulandığı rejim içinde 
geçerli olmak üzere) doğru olarak tahminine yardımcı olur:
Viskozite basınçtan bağımsızdır ve 
Viskozite, sıcaklık arttıkça artar. 

Havanın viskozitesi 
Havanın viskozitesi sıcaklığa bağımlı olup 15.0°C'de 1.78 × 10−5 
kg/m.s dir. 



Suyun viskozitesi 
Suyun viskozitesi 8.90 × 10-4 Pa•s veya 8.90 × 10-3 dyne-
sec/cm2 dir (25°C'de).

Su ve sütün viskozitesine ilişkin bir örnek. Daha  yüksek 
viskoziteye sahip sıvılar bu tür sıçrama göstermezler.



Sıvılar 

Sıvılarda, moleküller arasındaki ilave 
kuvvetler önemli hale gelir. Bu durumda 
yüzey gerilimine ilaveler olacaktır ki olgu 
bugün dahi tartışmalıdır. Dolayısıyla, 
sıvılarda:
Viskozite basınçtan bağımsızdır (çok yüksek 
basınçlar hariç) ve 
Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır (örneğin, 
sıcaklık 0°C den 100°C çıktığında, suyun 
viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer). 
Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik 
viskozitesinden birkaç on kat daha büyüktür.



1040cam

81 × 10-3zeytin yağı

a 934 × 10-3gliserol

a 24.2 × 10-3sülfürik asit

a 1.526 × 10-3cıva

a 1.863 × 10-3nitrobenzen

a 0.604 × 10-3benzen

a 1.945 × 10-3propanol

a 0.544 × 10-3metanol

a 0.306 × 10-3aseton

a 1.074 × 10-3etanol

viskozite (Pa·s)

Sıvılar(25°Cde)



Yüzey Gerilimi



Yüzey Gerilim Kuvvetleri

Bütün sıvılarda şiddeti sıvının türüne göre değişen 
moleküller arası çekim kuvvetleri (kohezyon 
kuvvetleri) bulunmaktadır. Sıvılarda iç kısımlarda 
(sıvının çeşitli derinliklerinde bulunan) moleküller 
çevresindeki komşu moleküller tarafından her yönden 
eşit olarak , diğer bir ifadeyle küresel simetrik 
şekilde, çekim kuvvetlerinin etkisi altında bulunurlar. 
Böylece sıvı içerisindeki bir moleküle etkiyen 
kuvvetler birbirlerini dengeler. 







Kohezyon Kuvvetleri

Kohezyon kuvveti suyun veya yoğun bir sıvının moleküllerini bir 
arada tutan kuvvettir. Bir musluktan su damlarken önce küçük bir 
damla oluştuğunu, sonra damlanın büyüyüp aşağı doğru uzadığını
ve nihayet musluktan kopup bağımsız halde, fakat yine de bir 
bütün olarak yere doğru düştüğünü gözlemişizdir. Yukarıdaki 
resimde bu üç ayrı durum görülüyor.



Adezyon, bir sıvının (örneğin suyun veya yoğun bir sıvının) 
cama yapışması durumunda etkin olan kuvvettir. Çay içerken 
bardağı kaldırdığınızda küçük çay tabağının da birlikte 
kalktığına çok kere şahit olmuşuzdur. Đşte iki cam tabakayı
birbirlerine yapıştıran, suyun özelliği olan Adezyon
kuvvetidir.
Adezyon veya eşdeğer olarak kohezyon kuvvetini deneysel 
olarak ölçmek için şöyle bir deney yapılmıştır. Yatay duran 
geniş bir cam yüzeyin altına değişik boyda küçük cam 
yüzeyler su ile tutturulmuştur. Suyun adezyon kuvveti 
sayesinde küçük cam levhalar düşmeden yüzeye 
yapışmışlardır. Daha sonra küçük cam levhalara belirli 
ağırlıklar yapıştırılmış ve hangi ağırlıkta büyük cam 
yüzeyden ayrılıp düştükleri saptanmıştır. Böylece yüzey 
alanı ile adezyon (kohezyon) kuvveti arasında bir ilişki 
bulunmuştur.



Aradaki sıvı tabakanın her örnekte aynı kalınlıkta 
olduğunu kabul edersek, sıvının hacımı camın yüzey alanı
ile doğru orantılı, dolayısıyla, aynı zamanda, sıvıda 
bulunan molekül sayısı ile de doğru orantılıdır. Ne kadar 
fazla su molekülü varsa o kadar fazla adezyon kuvveti 
oluşmaktadır. Şu halde yer çekim kuvveti ölçüldüğünde 
adezyon kuvveti de ölçülmüş olur.

Bulunan sonuca göre adezyon kuvveti artan yüzeyle doğru 
orantılı olarak artmamakta, alanın karesini içeren kareli 
(çizgisel olmayan) bir yapı göstermektedir. Yani, molekül 
sayısı arttıkça moleküller-arası çekim kuvveti (kohezyon 
kuvveti) molekül sayısı ile doğru orantılı olarak 
artmamaktadır



ÇĐKOLATA...



Çikolata, dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biridir 
ve tropik kakao ağacının çekirdek denen 
tohumlarından yapılır. 



“Tanrıların besini” anlamında Theobromocacao olan kakao 
ağacından elde edilen kakao, Batı Afrika, Batı Hint Adaları
ve Güney Amerika’da üretilir. Kakao ağaçları dört yaşından 
sonra meyve vermeye başlar. Boyu 4-10 metre olan ağaç
yılda iki kez ürün verir. Gövdeye ya da ana dallara yakın 
yerlerde çıkan meyve, olgunlaştığında uzunluğu 35 cm 
kadardır. Bir meyvenin içinde yaklaşık 2,5 cm boyunda 20-
40 tohum, yani kakao çekirdeği bulunur. Etli, olgun 
meyvelerin içinden çıkarılan çekirdekler birkaç gün 
mayalanmaya bırakılır. Daha sonra güneşte kurutulur ve 
böylece çekirdekler fabrikada işlenmeye hazır hale gelmiş
olur. Fabrikada temizlenen kakao çekirdekleri kavrulur ve 
öğütülür. Elde edilen macun görünümündeki sıvı çikolata 
yapımında kullanılır. Ayrıca preslenerek kakao ve kakao 
yağı elde edilebilir.



Kakao ağacı ve meyvesi



Kavrulmuş kakao parçaları şekerle karıştırılır ve bir kapta 
ağır silindirlerle hamur haline getirilir. Bu hamur ince 
çikolata tabakalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar 
kakao yağı katılarak yumuşatılır. Sonra dikdörtgen olukları
bulunan bir makinenin içine koyulur. Oluklar içindeki 
silindirlerle çikolatayı yumuşak ve pütürsüz hale getirilir. 
Sonunda sıvıya dönüşen çikolata kalıplara dökülür ve 
soğutulur. Katılaşan çikolatayı çıkarmak için kalıp biraz 
ısıtılır. Sütlü çikolata, inek sütünden süttozu, vanilya ile 
başka tat ve koku vericiler eklenerek elde edilir. Değişik 
çikolatalar yaparken, çikolatanın yumuşak ve kolay 
işlenebilir olması için soyafasulyesinden elde edilen 
"lesitin" maddesi de eklenir



Çikolataya istendiğinde fıstık, fındık ve süt
de katılır. Çikolata besin değeri yüksek, 
bedeni geliştiren ve enerji veren bir 
yiyecektir…



Çeşitleri 
Bitter Çikolata: Bileşiminde en az %18 kakao yağı ve en az % 14 yağsız 
kakao kuru maddesi olacak şekilde en az % 35 toplam kakao kuru maddesi 
içeren çikolatadır.
Sütlü çikolata: Bileşiminde en az % 2,5 yağsız kakao kuru maddesi olacak 
şekilde en az % 25 toplam kakao kuru maddesi içeren, ayrıca en az %14 
süt kuru maddesi ve en az % 3.5 süt yağından oluşan, kakao yağı ve süt 
yağı toplam miktarı ise en az %25 olan çikolatadır
Beyaz çikolata: Bileşiminde en az %20 kakao yağı ve en az %14 süt kuru 
maddesi içeren ve en az %3,5’i süt yağı olan çikolatadır.
Dolgulu çikolata: Dış kısmı toplam ürün ağırlığının en az % 25’ini içeren, 
bitter çikolata, sütlü çikolata, bol sütlü çikolata ve beyaz çikolatalardan 
birinden oluşan dolgulu çikolatadır.
Pralin: Toplam ürün ağırlığının en az % 25 i bitter çikolata, sütlü çikolata, 
bol sütlü çikolata , beyaz çikolataların kombinasyonundan , karışımından 
veya herhangi birinden ya da dolgulu çikolatadan oluşan bir lokma 
büyüklüğündeki çikolatadır.







Mineraller 
Kakao ve çikolata mineraller bakımından bir hazine sunarlar. Bunlar çoğu 
zaman vitaminlerle birlikte normal fiziki işlevler için vazgeçilmezdir. 

Güçlü bir iskelet 
yapısı oluşturur 

Esas olarak bellek 
ve beyin 
işlevlerinde, ve 
bunalımın 
engellenmesinde 
aktif rol oynar 

En yoğun olarak bitter 
çikolatada bulunur 

%6 - %60 Magnezyum 

Kemiklerin ve 
dişlerin oluşumu ve 
korunması için 
gereklidir 

A vitamini ile 
birlikte kanın 
yaralarda 
pıhtılaşmasını
sağlar 

Kas işlevlerinde rol 
oynar 

Sütlü ve beyaz çikolatada 
bulunur 

%3 - %40 Kalsiyum 

YararlarıBulunduğu Çikolata Türü
100 gram Çikolatada 
bulunan RDA * Yüzdesi Mineralin Đsmi 



ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

Ortaöğretim kimya deneylerinin öğrenciye kavratılması ve 
doğru 
Bir şekilde aktarılması için geliştirilen 5E modeli 
kullanılarak konu 
Öğrenciye sistemli bir şekilde anlatılır. 

Güdüleme yöntemi:
Öğrenci öncelikle viskozitenin ve kohezyon kuvvetlerinin 
hangi günlük olaylarda karşımıza çıktığını bilmek ister.Bu 
sebeple örneğin analoji yöntemi kullanabiliriz.
Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç olan viskoziteyi 
,düşmemek için arkadaşının elini sıkı sıkı tutan kişinin ona 
uyguladığı kuvvete benzetebiliriz.Nasıl ki bu kişiler 
arasında çekim kuvveti büyükse viskoz sıvılarda da böyledir 
deriz.





Açıklama kısmında konu artık öğretmen tarafından tanımları
verilerek
problemleri çözülerek anlatılır ve eksik bir şeyin kalmaması için 
soru
cevap yöntemi ile,kavram haritasıyla konu pekiştirilir.

Uygulama kısmında konuyla ilgili deneyler 
yapılabilir.Viskoziteleri farklı sıvılar gösterilerek akılda 
kalması sağlanabilir.

Değerlendirme:Bu kısımda öğretmen öğrencinin konuyu ne 
kadar anlayıp anlamadığını değerlendirir.Çeşitli uygulamalar 
yapar,örneğin konuyu anlatırken yaptığı ara testleri konu 
sonunda da yapar,böylece konunun kavranmış olup olmadığını
tespit eder.



DEĞERLENDĐRME SORULARI

Çoktan Seçmeli Sorular

1.Aşağıdaki sıvılardan hangisinin 25°C de viskozitesi en 
düşüktür?

a.Zeytin yağı
b.Bal
c.Su
d.Cıva
e.Cam



2.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Sıcaklık artışı sıvıların viskozitesini artırır.
II.Sıcaklık ve basınç sıvıların viskozitesini değiştirmez.
III.Basınç arttıkça gazların viskozitesi artar.
IV.Sıcaklığın artması sıvıların viskozitesini azaltır.

a.I-III       b.II-IV      c.II-III    d.I-IV        e.Yalnız IV



Açık Uçlu Sorular

1.Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları
nelerdir?
2.Viskozite nedir?
3.Sıvı çikolatayı düz bir yüzey üzerine akıttığımızda 
diğer birçok sıvı gibi yüzeye yayılmayıp kıvrılarak 
biriktiğini görürüz.Bunu hangi kimya konusu ile 
açıklayabiliriz?



Sıvı viskozitesi

Çekim kuvveti
arttıkça birimi bağlıdır

Sıcaklık arttıkça azaldıkça basınçla

azalır artar Moleküller arası çekim kuvvetine

Pa .s  dir

artar

değişmez



EŞLEŞTĐRME

1.Akışkanın akmaya karşı
gösterdiği direnç

2.Sıvı sıvı molekülleri arasındaki 
çekim kuvveti

3.Sıcaklık arttıkça gazların
viskozitesi ………………

4. ……… ……… hariç tüm gerçek akışkanlar
Yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler.

(...)kohezyon kuvveti

(…)viskozite

(…)süper akışkanlar

(…)artar



SONUÇ:

Öğretmenin görevi konuyu anlaşılmaz halden daha
anlaşılır hale getirmek yani basite indirgemektir.Bundan 
dolayı yaptığımız bu çalışmada kimya konuları günlük hayatla 
bağdaştırılmıştır.

Amacımız viskozite ve kohezyon kuvvetlerini günlük hayatla 
birleştirip açıklayabilmekti.Bunlara yönelik bazı
uygulamalardan bahsederken 5e modelinden de faydalandık.

Sonuç olarak bir sıvının örneğin çikolatanın veya balın yüzeyde 
kıvrılarak birikmesini viskozitesi ve kohezyon kuvvetleriyle 
ilişkilendirebileceğimizi açıkladık.Çeşitli değerlendirmeler 
yaparak konunun kavranmasını sağladık.




