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HEDEF SORU: MOR KAZAĞIM 
NEDEN SOLDU?

GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞIMIZA ÇIKAN OLAY: Ağartıcılar

KĐMYA KONUSU: Oksidasyon-Redüksiyon Reaksiyonları

KĐMYA KONUSUYLA ĐLGĐSĐ: Ağartıcılar,ağartma işlemini 
oksidasyon ve redüksiyon  reaksiyonlarıyla gerçekleştirirler.

12.Sınıf kimyasal reaksiyonlar başlığı altında işlenir.



HEDEF 1) OKSĐDASYON-REDÜKSĐYON OLAYLARINI 
KAVRAYABĐLME

Davranışlar:

1. Yükseltgenme indirgenme kavramını örneklerle açıklar.

2. Yükseltgen indirgen madde kavramını açıklar.

3. Kimyasal olaylardaki yükseltgenme indirgenmeyi gösterir

HEDEF 2) AĞARTICILARIN TANINMASINI KAVRAYABĐLME

Davranışlar:

1. Ağartıcıyı tanımlar

2. Ağartıcıların kullanım amacını açıklar

3. Ağartıcıların kullanım alanlarını açıklar



HEDEF 3) AĞARTICILARIN
SINIFLANDIRILMASINI KAVRAYABĐLME

Davranışlar:

1. Ağartıcıları klor ve oksijen bazlı olarak sınıflar

2. Farklı türdeki ağartıcıları açıklar

3. Ağartıcıların insan sağlığına etkisinin kavranabilmesi





Ağartma,tekstil mamüllerinin 

üzerinde bulanan doğal renk 

verici maddeleri (pigmentleri)

tamamen veya kısmen yok

ederek ya da onların beyaz ya da 

çok açık renge dönüştürülmesini 

sağlayan kimyasal maddelerdir.

Ağartmanın amacı;bu pigmentleri bozuşturup liflerin temiz 
(beyaz) bir görünüşe sahip olmasını sağlamaktır. Çamaşırlar 
yıkama maddeleri ile kirden temizlenir, ağartma maddeleri 
ile lekeleri çıkarılır ve genel olarak beyazlatılır.



Ağartıcılar,genelde yükseltgen ve indirgen etkili olarak 
sınıflandırılır:

� Oksidasyon etkili ; hipo ağarması,KMnO4 ağarması,ozon ve 
enzimatik ağartma

� Redüksiyon etkili; Burada boyar madde indirgenip suda 
çözünür hale getirilerek uzaklaştırılır.Örneğin ,sülfitler



KĐMYASAL REAKSĐYON

� Bir kimyasal reaksiyon “kimyasal değişme 
sürecidir”.Kimyasal değişmeler,maddenin 
özelliklerinin ve bileşiminin değişmesine neden 
olan değişmelerdir.

� Redoks reaksiyonları,kimyasal bir reaksiyondur.



REDOKS TEPKĐMELERĐ

�Elektron alış-verişinin olduğu tepkimelere 
yükseltgenme-indirgenme ya da 
redoks tepkimeleri denir.

�Redoks tepkimelerinde mutlaka en az bir 
indirgenen ve bir de yükseltgenen madde 
olmalıdır.

Ni(k) + 2H   ���� Ni(suda) +  H   (g)

Ni(k)  2e- vererek Ni   ye yükseltgenir.

2 H  iyonu 2e- alarak H2 ye indirgenir.



� Yükseltgenme bir maddenin elektron 
vermesi olayıdır. 

Zn --> Zn +2e- (Yükü 0 dan +2 ye 
yükselmiştir.)

� Đndirgenme bir maddenin elektron alması
olayıdır.

Cu + 2e- --> Cu (Yükü +2den 0a 
indirgenmiştir)



� 2Cl  � Cl  + 2e-(Yükü -1 den 0’a yükselmiştir)

� Cu  + 2e- � Cu (Yükü +2’den 0’dan inmiştir)

� 2H + 2e- �H   (Yükü +1den 0’a inmiştir)

� Mg�Mg + 2e- (Yükü 0 dan +2’yeyükselmiştir)



� Zn(k) � Zn + 2e- (yükseltgenme)

� Cu(suda) +2e- � Cu(k) (indirgenme)

-------------------------------------------------

Zn(k) + Cu(suda) � Zn(suda) + Cu(k) (redoks tepkimesi)



DEMĐRĐN PASLANMASI

ANOT;

Fe � Fe + 2e-

KATOT;

O2 +4H+4e- �2H2O



A) Klor Bazlı Ağartıcılar

� Kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)

� Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu),(NaClO)

OCl‾ + H2O ———> HOCl + OH‾

HOCl + OH‾ ———> Cl‾ + H2O + [O]

� Sodyum klorit ( NaClO2)

� Sodyum dikloro isosiyanürat

B) Oksijen Bazlı Ağartıcılar

� Hidrojen perporat ( Hydro per powder)

� Hidrojen peroksit (Raptor)

H2O2 + OH- HOO- + H2O

HOO- O + OH-



C) Peroksit Bazlı Ağartıcılar
�Sodyum perborat ( NaBo2H2O2 x 

3H2O)

HOO- O + OH-

�Perasetik asit
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KLOR BAZLI AĞARTICILAR

Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu)
(NaClO):

� Sodyumhipokloritin aktifleşme enerjisi düşük, redoks 
potansiyeli ise yüksek olduğundan, selüloz liflerine 
zarar verme tehlikesi fazladır. Ucuz ve etkili bir 
ağartmadır.

� Klor bazlı ağartıcıların etkinlikleri, yıkama suyu 
sıcaklığına, yıkama ortamında serbest halde bulunan 
ağır metal iyonlarının miktarına ve yıkama ortamının 
pH’ ına göre değişir. Yıkama ortamı pH’ ı 8-11 arası
olmalıdır



� Bilinen kimyasal çamaşır suları (beyazlatıcılar, 
ağartıcılar):

-hidrojen peroksit içeren “sodyum hipoklorit (NaOCl)”
(veya klorlu çamaşır suyu ve oksijenli çamaşır suyu) 

- peroksit bulundurmayan sodyum perborat veya 
sodyum perkarbonat gibi bileşiklerdir. 

� Evde kullanılan çamaşır suyunda sodyum hipokloritin 
oranı, % 5,25’dir





Çamaşır suları, sodyum hipoklorit veya kalsiyum 
hipoklorit, oksijeni açığa çıkartarak işlev 
görürler:

� OCl‾ + H2O ———> HOCl + OH‾

� HOCl + OH‾ ———> Cl‾ + H2O + [O]



SODYUM KLORĐT ( NaClO2)
� Klordioksit; hipokloritin ayrışması ile oluşur.

� Klorit ağartması iyi bir beyazlık sağlar, ancak iyi bir temizleme 
sağlanmaz.Yüksek etkili ağartma maddesi olarak kullanılır

� Sodyumhipokloritin tam tersine, sodyumkloritin aktifleşme 
enerjisi yüksek ve redoks potansiyeli düşüktür. Dolayısıyla 
sodyumkloritin pamuk liflerine zarar verme tehlikesi yoktur 

� Sodyum klorit zehirli karbondioksit gazı açığa çıkardığı için 
çalışma güçtür, insan sağlığına zarar verir

� Mamul üzerinde kalan yabancı maddeler, güneş ışığının da 
etkisi ile tekrar sararmaya yol açar. 



OKSĐJEN BAZLI AĞARTICILAR

H2O2 ĐLE AĞARTMA

� Ağartma maddeleri içinde en düşük redoks 
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle de, hem 
soğuk, hem de sıcak yöntemlerle de 
kullanılabilir.

� H2O2 ağartması korozyona neden olmaz

(Klorlu ağartmadan farkı)

� Aşırı ağartma nedeniyle kumaşın yıpranma riski 
azalır



Sararma Ve Rengin Dönüşüne Sebep Olmazlar
Kuvvetli Oksidan
Hızlı Etki 
Çevresel Ve Birey Đçin Toksisitesi Artık Bırakmaz. 
Su Ve Oksijene Dönüşür

H2O2 + OH- HOO- + H2O

HOO- O + OH-



OZON ĐLE AĞARTMA

Ozon,doğal olarak güneş ışığının ya da UV ışığının 
direk  oksijene etkisiyle elde edilir.



PEROKSĐT BAZLI AĞARTICILAR

Sodyum perborat ( NaBO2H2O2 x 3H2O)

Oksijen açığa çıkaran maddelerin en bilinenidir. 
Yüksek sıcaklıklarda serbest oksijen açığa 
çıkarırken ağartma özelliği vardır. Hatalı
kullanımlarda çamaşırlar klora oranla çok 
daha az yıpranır.
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PERASETĐK ASĐT ( PEROKSĐ ASETĐK 
ASĐT )

� Asetik asit, hidrojen peroksit ve suyun eşit 
miktarda karışımıdır. çok kuvvetli oksidasyon 
maddesidir.oksijen ile etkileşerek asetik asit, 
hidrojen peroksit ve su gibi ürünlere parçalanır. 

� Düşük ısıda hızlı etki gösterir. 



OPTĐK AĞARTICILAR

Optik beyazlatıcılar, renkli veya renksiz tekstil 
materyaline eklenerek UV ışınlarının görünür ışığa 
dönüşmesini sağlayıp, görünün spektrum alandaki 
yansımayı arttıran, böylece beyazlık ve parlaklığın 
artmasına neden olan maddelerdir. Yani, mamulün 
yansıttığı ışığın miktarını arttırarak daha fazla 
beyazlık sağlamaktadır.

Bu maddeler aynı zamanda UV (Ultra-viyolet) 
ağartıcılar, fluoresan ağartıcılar, beyaz boyalar gibi 
isimlerle bilinir. Bu bir optik aldatmacadır ancak 
etkilidir. sülfonamidler ,benzimidazoller,anilin 
türevleri .



UV-Strahlung 
des 
Tageslichts

Faser mit optischem Aufheller

beyaz



OPTĐK PARLATICILAR 

Çamaşırların güneş ışığında daha canlı ve parlak 
görünmeleri amacıyla ilave edilen, oksijen bazlı
maddelerdir. 

Klor bulunan ortamda parçalanarak aktivitelerini 
kaybederler. Bazen bu maddelere ağartıcı etkileri 
olmadığı halde, yanlış olarak optik ağartıcılar da 
denir. 

Bunlar, kumaşın dokuları tarafından absorblanırlar, 
fakat durulama sırasında çıkmazlar. Bunların 
görünmeyen UV ışınlarını, spektrumun mavi ışınları
haline çevirme özelliği vardır. 



klordioksitle Ağartma klorla ağartma

ozonla ağartma

Lignindeki ağartma reaksiyonları



DETERJANLARIN BEYAZLATMA ETKĐSĐ

Deterjanlarda  mevcut olan ağartıcılar, 
materyal üzerindekiyükseltgenebilen 
tüm maddeleri yükseltgeyip 
parçalayarak; ya suda çözünür hale 

getirir, ya da renksiz 
bileşenlere dönüştürür. Böylece 
leke ve kir maddeleri giderilmiş
olur. Ancak bu sırada, pamuklu 
tekstil materyalinin
yapıtaşı olan selülozu da yükseltgeyerek bozunmasına sebep 
olurlar. Bu yükseltgenme ile pamuklu materyal üzerindeki 
lekeler uzaklaşırken selüloz da oksiselüloza’a dönüşebilir.

Ağartma maddesi olarak kullanılan hidrojenperoksit, 
selülozun fonksiyonel gruplarına veya glikozid bağlarına etki 
ederek zincir kopmalarına neden olur. Toz deterjanlara % 10-20 
oranında sodyum perborat katılmaktadır. Çivitler, kumaşların 
sararma eğilimini önleyerek, beyazlıkları iyileştirirler



� Dioksinler,kağıt sanayinde,

klorla ağartma işlemi sırasında 

oluşuyor. tuvalet kağıtları,kağıt 

mendiller,süt veya meyva suyu kartonları,kahve

filtreleri,tek kullanımlık çocuk bezleri,peçeteler vs.

Diş beyazlatmada bleaching jelleri 
farklı oranlarda carbamid 

peroksit içermektedir



Un Ağartıcıları

Benzoil peroksit,Klor,Aseton peroksit

Klor dioksit (ClO2):Odun kâğıdı hamuru, bitkisel yağlar ve 
zeytinyağı, selüloz, un, dokumalar 

ve balmumunun beyazlatılmasında 

ve daha birçok sanayide kullanılır.

� dokuma



Kuru meyvelerin beyazlanmasını azaltmak 

için sülfür dioksitten yararlanılır.

Güneş ışığı, renk yapıcıdaki bağları

parçalayarak renksiz bir yüzey 

oluşturur

H2O2,saç renginin açılmasında kullanılır.



AĞARTICILARIN ĐNSAN SAĞLIĞINA VE 
ÇEVREYE ETKĐSĐ

Ağartıcılar:

� Đrritasyon,Bulantı,Kusma
� Fazla miktarda alınmada hematemez,hipernatremi,hiperkloremi
� Akciğer ödemi
� Dilde ödem
� Bronkospazm gibi rahatsızlıklara neden olabilirler

� Günümüzde toksik kirleticilerin azaltılması için klor yerine hidrojen peroksit 
gibiyükseltgeyiciler ve çeşitli indirgeyici maddelerin kullanımları
başlatılmıştır

� Toz halindeki klor suyla karıştığında göz,burun,boğaz,ciğerler için tahriş
edici Cl2 (g) nı oluşturur.Açığa çıkan klor, organik maddelerle kanserojen 
madde olarak bilinen kloroform gibi trialometan oluşturan tepkimeler 
vermektedir.

� Yine çamaşır suyunun NH3 lü ürünlerle karışımı ,Kezzap-Tuzruhu,veya 
idrar temizlemek için çamaşır suyu kullanımı zehirli klor gazları (klorin ya 
da kloramin) çıkarabilir ve NCl3 denilen patlayıcı oluşturabilir.





ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

AÇIKLAMA

Ağartıcı kavramıyla hangi maddelerin

kastedildiği açıklanır.
SORU-CEVAP

Öğrencilere ağartıcıların evlerimizde ne amaçla ve ne 
şekilde kullanıldıkları sorulabilir.

ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCĐ SUNUMU

� Power point sunum hazırlatılabilir.
GÜDÜLEME

� Ağartıcılarla ilgili çeşitli sorular yöneltilerek konuya 
ilgi çekilir:

Kazağı veya tshörtüne çamaşır suyu bulaşan 
varmı?Ne oldu?

Ailesinde veya tanıdıklarında yanlışlıkla çamaşır 
suyu,ozon içen var mı?



KEŞFETME
SORGULAMA-ARAŞTIRMA

� Sınıfa bir ağartıcı örneğin çamaşır suyu getirilerek 
öğrencilerle birlikte içindeki maddeler incelenebilir.Veya 
öğrencilere araştırma konusu olarak ödev verilebilir.

KÜÇÜK GRUP TARTIŞMALARI

� Küçük gruplar oluşturularak her gruba araştırması için 
farklı bir ağartıcı ödev olarak verilip gözlemlerini 
arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.

DENEY

Đki beherden birine saf su,diğerine çamaşır suyu konur.Đki bez 
şerite,domates salçası sürülür.Daha sonra bezlerden biri saf 
sulu,diğeri çamaşır sulu behere batırılır,gözlemler birlikte tartışılır



ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME

� Ağartma nedir?Örnek veriniz.

� Aşağıdakilerden hangisi klor bazlı ağartıcı değildir?
A) Sodyum hipoklorit
B) Sodyum klorit 
C) Sodyum perborat
D) Sodyum dikloro isosiyanürat

� Ağartmanın insan sağlığına etkisini açıklayınız.

� Hipokloritlerle ağartmayı reaksiyon yazarak 
açıklayınız.



TABLO:AĞARTICILARIN SINIFLANDIRILMASI

A) KLOR BAZLI AĞARTICILAR
Sodyum hipoklorit

Sodyum klorit ( NaClO2)

Sodyum dikloro isosiyanürat

B) ĐNORGANĐK PEROKSĐT AĞARTICILAR
Hidrojen peroksit

Ozon

Sülfürdioksit

Sodyum perborat

Potasyum permanganat

Sodyum perkarbonat

Sodyum bromat

Sodyum bromit

Sodyum peroksidifostat

Amonyum perdisülfat

Amonyumhidrojenpermonosülfat



C) ORGANĐK PEROKSĐT AĞARTICILAR
Perasetik asit

Tetra-asetiletilendiamin-H2O2

Dodekaperoksiedioik asit

D) ĐNDĐRGEN AĞARTICILAR
Sülfürdioksit

Sülfürozasit

Sodyumbisülfit

Sodyumsülfit 

Sodyum hidrojensülfit 

Sodyum formaldehit (Sodyumhidroksometansülfinat)

Sodyumborhidrit

Formamidinsülfirik asit

Sodyum sülfinat

E) FOTOSENTETĐK AĞARTICILAR
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