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GÜNLÜK HAYATTA KARŞIMIZA 
ÇIKAN OLAY

• Günlük yaşamda 
sıkça kullandığımız 
kağıt paramıza 
çamaşır suyu gibi 
maddelerin dökülmesi 
ve damlaması sonucu 
paramızın üzerindeki 
yazılar ve ifadelerinin 
kaybolduğunun 
görülmesi.



KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐSĐ

• 10. sınıf kimya müfredatı kapsamında 
işlenen fiziksel ve kimyasal değişmeyi , 
Kimyasal tepkime denklemlerini anlatımı
için ilişkilendirilir. 



KĐMYA KONUSU

• Fiziksel ve kimyasal değişme,

• Kimyasal tepkime denklemleri,

• Kimyasal tepkime denklemlerinin 
denkleştirilmesi,

• Kimyasal hesaplama türlerini 
sınıflandırabilme, 

• Formül ve çeşitlerini kavrayabilme 



HEDEF VE KAZANIMLAR

• Hedef  1  :Fiziksel ve kimyasal 
değişmeyi kavrayabilme,

• KAZANIMLAR:

• Kimyasal ve fiziksel değişme nedir bilir

• Kimyasal ve fiziksel değişmeler arasındaki 
farkı bilir ve ifade edebilir. 

• Verilen bir olayın fiziksel mi kimyasal mı
olduğunu bilir.   



Hedef  2  :, Kimyasal tepkime denklemlerini 
kavrayabilme, Kimyasal tepkime 
denklemlerinin denkleştirilmesini 
kavrayabilme, 

• Tepkimeye girenler ve ürünleri bilir.    

• Đfade edilen bir kimyasal olayı denklem haline 
getirebilir.  

• Tepkimeleri denk hale getirebilir. 

• Katsayıları yorumlayabilir

• Kimyasal hesaplama türlerini bilir ve sorular da 
sınıflandırır.



Hedef  3  : Çamaşır suyunun yapısı ve 
etkilerinin kavratılabilmesi, 

• KAZANIMLAR

• Çamaşır suyunu tanınması,

• Çamaşır suyunun yapısını anlayabilme

• Çamaşır suyunu tarihi

• Çamaşır suyunun etkileri

• Çamaşır suyu tipleri



GĐRENLER ÜRÜNLER



•Tepkime, kimyada iki veya daha çok maddenin başka madde veya 
maddelere dönüştüğü hadisedir. Reaksiyon da denir. 

OKSĐJEN

HĐDROJEN

SU



KĐMYASAL DENKLEMLER

•Kimyasal reaksiyonlar kimyasal denklemlerle 
ifade edilirler.

•Kimyasal denklemlerde reaksiyona giren maddeler 
ve reaksiyon sonucunda oluşan maddeler formülleri 
ve sembolleri ile gösterilirler.

•Reaksiyona giren maddelere reaktifler denir ve 
reaksiyon sonucunda oluşan maddelere ürünler 
denir.

•Reaktiflerin sembolleri bir kimyasal denklemde sol 
tarafa aralarına “+” işareti konularak, ürünler ise 
sağ tarafa yine aralarına “+” işareti konularak 
yazılır.

•Reaktifler ve ürünler “→” işareti ile ayrılırlar.



•Isıalan veya endotermik, etrafından enerji alan olay anlamına gelir. 
Buzun erimesi, yağmur yağması endotermik olaylardır. Etraf soğur, 
maddenin kendisi ısınır. 



•Isıveren veya egzotermik, etrafına ısı yayan olaylara denir. Örneğin 
yanma veya kar yağışı. 



•Kimyasal denklemler reaksiyonda yer alan 
maddelerin hallerini de gösterebilir. Örnek:

Li(k) + H2O(s) → LiOH(aq) + H2(g)

•Kimyasal denklemlerde reaktiflerdeki toplam atom 
sayısı ile ürünlerdeki toplam atom sayıları eşit 
olmalıdır. Bunu sağlamak için kimyasal denklemler 
denkleştirilmelidirler.

KĐMYASAL DENKLEMLER



KĐMYASAL DENKLEMLER

•Denkleştirme işleminde bileşiklerin 
formüllerindeki sayılarda değişiklik yapılmaz.
Bunun yerine bileşiklerin mol sayılarını ifade eden 
katsayılar kullanılır.

2Li(k) + 2H2O(s) → 2LiOH(aq) + H2(g)



KĐMYASAL DENKLEMLER

•Katsayılar genelde deneme – yanılma ile 
bulunabilir. Örnek:

H2(g) + O2(g) → H2O(s)

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(s) 

•Kimyasal denklemlerde kesirli katsayılar istenmez 
bu nedenle katsayıların en küçük tam katı
hesaplanır. “1” olan katsayıları yazmaya gerek 
yoktur.

2H2(g) + 1O2(g) → 2H2O(s)

√ 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)

4H2(g) + 2O2(g) → 4H2O(s)

(Bu denklem de denk fakat katsayılar en küçük tam 
kat değil.)



BOZUNMA TEPKĐMELERĐ



SENTEZ TEPKĐMELERĐ



YER DEĞĐŞTĐRME TEPKĐMELERĐ



ÇAMAŞIR SUYU 
NEDĐR?

ÇAMAŞIR SUYUNUN 
YAPISI

ÇAMAŞIR SUYU 
TĐPLERĐ

ÇAMAŞIR SUYU 
ETKĐLERĐ

ÇAMAŞIR 
SUYUNUN 
TARĐHÇESĐ





• Sararan teflon tava ve 
tencerelerin içerisine 
bir miktar su ve 
birazda çamaşır suyu 
koyduktan sonra 
ateşin üzerinde 
kaynatın . Đndirince de 
önce sıcak suyla 
daha sonra soğuk su 
ile iyice durulayın. 

GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANACAĞIMIZ PRATĐK BĐR YOL



• Resim : Ağızda kostik 
yanıklar. Bu çocuk 
çamaşır suyu içmiştir 
ve hava yolunda 
önemli yanıklar vardır. 
Bu tür yanıklar 
farenkste, özofagusta
ve eğer aspire
edilmişse trakeada
oluşabilir. Çocuğun 
hava yolu büyük 
oranda tehlike 
altındadır.

Çamaşır suyu içmiş çoçuk







Çamaşır suyu nedir?

• Beyazlatma (Ağartma): Çamaşırlarımızı, 
saçımızı, dişlerimizi, derimizi ve 
yiyeceklerimizi beyazlatırız. 

• Bir maddeyi beyazlatmak veya ağartmak, 
onun rengini çıkarmak veya açmaktır. 
Çamaşır suyu, oksidizasyon yoluyla bu 
etkileri yapan bir kimyasal maddedir.



• Bilinen beyazlatıcılar (ağartıcılar), 
hidrojen peroksit “sodyum hipoklorit
(NaClO)” ,

• sodyum perborat mono 
hidrat(NaBO3.H2O)sodyum perborat
tetrahidrat,

• sodyum perkarbonat gibi bileşiklerdir. 
“Beyazlatıcı toz” kalsiyum hipoklorittir
(CaOCl2).

• Beyazlatma ( ağartma), tekstil 
sanayiinde boyama işleminin ilk 
adımıdır.



Tekstilde kullanımı







Çamaşır suyunun tarihçesi 
Modern çamaşır suları geliştirilmeden önce, kumaşlar
genellikle bir dizi tekrarlanan kaynatma ve kül suyu, üre, 
potas, sülfürik asit, ve yağı alınmış süt içeren asidik ve 
alkali maddelerle ıslatma işlemleri ile beyazlatılırdı. Keten
bezi genellikle güneş ışığına maruz bırakılarak 
beyazlatılırdı.
M.Ö. 5000 yıllarında Mısırlılar giyecekleri beyazlatmak için 
yıkayıp güneşte kurutmadan yararlanırlardı. 
M.Ö. 3000 : Çamaşır suları çoğunlukla tahta küllerinden 
türetilirdi. Suyla karıştırılarak kül suyu oluşturulurdu. Eğer 
çamaşırlar belirli süre kül suyu ile ıslatılır ve güneşte 
kurutulursa mükemmel bir beyazlık elde edilirdi. Đşlem 
kumaş üzerinde zararlı bir sonuç oluşturmayacak şekilde 
gözle takip edilerek tekrarlanırdı. 
M.S. 1000-1200 : Hollandalılar, Avrupa toplumunun 
çamaşır uzmanı oldular. Sırlarını açıklamaksızın, tahriş
edici etkisini azaltmak için ekşimiş sütü, kül çözeltisine 
eklediler. Bu, ıslatma ve güneşte kurutmanın, kül suyunun 
tek başına kullanıldığı zamanlara göre daha fazla 
tekrarlanabilme imkânı anlamına geliyordu. Fakat işlem 8 
hafta sürüyordu ve çamaşırları güneşte kurutmak için 
serilecek geniş alanlar gerektiriyordu. 



M.S. 1200 : Çamaşır suyu (Bleach) kelimesi Đngilizce sözlüklerde ilk kez yer aldı. 
1756 : Edinburglu bilim adamı Francis Home, ekşimiş süt yerine seyreltik sülfürik asitin

beyazlatma süresini 12 saate kadar kısalttığını buldu. 
1772 : Almanya doğumlu Đsveçli kimyacı Karl Wilhelm Scheele, modern çamaşır 

sularının ana maddesi olan kloru ilk kez keşfetti. Yaklaşık 40 yıl sonra Đngiliz kimyacı Sir
Humphrey Davy Yunanca’da yeşilimsi sarı kelimesinden türetilen “klor” ismini verdi. 

1785 : Evde kullanılan çamaşır suyundaki etken madde olan sodyum hipoklorit, Fransız 
kimyacı Claude Louis Berthollet tarafından bulundu. Berthollet’nin beyazlatıcısı kostik 

klorlu potas çözeltisi ile oluşturulmuştu ve ilk olarak 1789’da “Javel Suyu” olarak satıldı. 
Ancak her bir maddenin tam miktarının karışıma konulması zordu ve potas çok pahalı bir 

maddeydi. 
1799 : Đskoçyalı kimyacı Charles Tennant, Berthollet'nin klor fikrini aldı, potas yerine 
kireçtaşı koydu ve etken beyazlatıcı olarak kalsiyum hipoklorit (CaOCl2) içeren ilk 

çamaşır tozunu yaptı. On yıl içinde, sadece çamaşırları değil, diğer ürünleri, özellikle 
yazı kâğıdını da beyazlatan çamaşır tozu bütün Avrupa’da yayıldı. Ancak toz çok fazla 

klor içerdiği için halâ çok pahalıydı. 



1880 : Louis Pasteur, sodyum hipokloritin mikrop öldürücü özelliği olduğunu belirledi. 

1897 : Sears Roebuck & Co. firması ürün kataloğuna beş ayrı çamaşır suyunu 
koydu. 

1913 : Oakland-Kaliforniya’da kurulu The Electro-Alkaline Co. firması geliştirdiği bir 
işlemle kostik soda çözeltisinin klorlanmasıyla türetilen sodyum hipoklorit (NaOCl) 

çamaşır suyunu yaptı. 
1922 : Şirketin ismi Clorox Chemical (şu anda The Clorox Co.) olarak değişti ve 

sodyum hipokloritli çamaşır suyu1 pint (=1/8 galon ≈ 0,47 litre)’lik şişelerde piyasaya 
verildi. Bundan sonra da çamaşır tozunun yerini hızla almaya başladı. 

Bugün : Sodyum hipoklorit esaslı çamaşır suları büyük ölçüde çamaşır, temizlik ve 
suların mikroptan arındırılması alanında kullanılmaktadır. 



Kullanım yerleri 

• Beyazlatma (Ağartma) [değiştir]
• Çamaşırlarımızı, saçımızı, dişlerimizi, derimizi ve 

yiyeceklerimizi beyazlatırız. Bir maddeyi beyazlatmak 
veya ağartmak, onun rengini çıkarmak veya açmaktır. 

• Çamaşır suyu, oksidizasyon yoluyla bu etkileri yapan bir 
kimyasal maddedir. 

• Bilinen beyazlatıcılar (ağartıcılar),
• hidrojen peroksit (H2O2), 
• “sodyum hipoklorit (NaClO)” , 
• sodyum perborat mono hidrat(NaBO2.H2O2) 
• sodyum perborat tetrahidrat(NaBO2.H2O2.3H2O), 

sodyum perkarbonat (2 Na2CO3.3H2O2) gibi 
bileşiklerdir. “



Kuru meyvelerin beyazlanmasını azaltmak için sülfür dioksitten yararlanılır.





Ağartma Đşlemleri Đle Đlgili Semboller ve Anlamları :

Etiket üzerinde bu sembol evde ağartma 
yapılamayacağını gösterir. Yani klorlu ağartıcı
(Çamaşır suyu kullanılmaz).

Bu sembol ağartma yapılabileceğini gösterir, 
ağartmada üreticinin belirttiği ağartıcı tipi dikkate 
alınmalıdır.

Bu işaret ağartma işlemi yapılabileceğini gösterir.



Çamaşır sularının tipleri
• Çamaşır suları 2 sınıfa ayrılır. Đlki “Klorlu çamaşır 

suları”, ikincisi “Oksijenli çamaşır suları”dır. 

• Evde kullanılan çamaşır suyu veya sodyum 
hipoklorit, çamaşırları beyazlatmak, kirlerini 
çıkartmak ve mikroplardan arındırmak için kullanılır.

• Çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum 
hipokloritin oranı % 5,25`dir; Sanayide daha yoğun 
olan tipleri de kullanılmaktadır.



Aktif klor içeren çamaşır suları dayanıksız 
kimyasallardır ve bir çok iç ve dış etmen nedeni ile 
bozunabilirler. Bozunmayı hızlandırıcı etkenler 
şunlardır:

• Sıcaklık (Sıcaklığın yükselmesi) 

• Metal iyonları (Metal iyonları sodyum hipoklorit ile reaksiyona 
girerler) 

• Çözeltinin pH ı (En az 11 olmalı) 

• Işık (Hızla bozunmaya neden olur) 

• Derişim (Yükseldikçe bozunma hızlanır)



Bütün çamaşır suları doğal oksitleyici değildir.

Sodyum ditiyonit, bazı beyazlatma formüllerinde güçlü bir azaltıcı
etken olarak kullanılır.

Klor dioksit (ClO2), odun kâğıdı hamuru, bitkisel yağlar ve 
zeytinyağı, selüloz, un, dokumalar ve balmumunun 
beyazlatılmasında ve daha birçok sanayide kullanılır. 

Gıda sanayiinde, bazı organik peroksitler (aseton peroksit, benzol 
peroksit, vb.) ve diğer etkenler (örneğin bromatlar), un beyazlatıcı
ve olgunlaştırıcı etken olarak kullanılır.



Nasıl beyazlatır:

• Çoğu boyalardaki ve pigmentlerdeki renk, renk yapıcılar 
(kromofor) diye bilinen küçük parçacıklar içeren, beta 
karoten gibi moleküller tarafından üretilir. Moleküllerdeki 
renk yapıcılar, karbon veya oksijen atomları ile çift bağa 
sahiptirler.

• · Soyum hipoklorit gibi bir oksitleyici çamaşır suyu, renk 
yapıcı oluşturan kimyasal bağların parçalanmasıyla 
işlevini yerine getirir. 

• · Limon suyu gibi, bir indirgeyici çamaşır suyu, renk 
yapıcıdaki çift bağı, tek bağa dönüştürerek işlevini yerine 
getirir.



Su arıtımında 

Kullanılan ilaçlar ve alınan genel önlemler sayesinde bulaşıcı hastalıkların sıklığı, 
özellikle gelişmiş ülkelerde belirgin derecede azalmasına rağmen, halâ, dünyanın 
birçok yerinde içme ve kullanma suları yoluyla tifo ve kolera gibi öldürücü hastalıkların 
yayılması mümkün olabilmektedir.

Evlerde içme sularının mikroplardan arındırılması için en kolay yol çamaşır suyu 
kullanmaktır.
Bunun için 10 litre suya 25 damla çamaşır suyu damlatıp 30 dakika bekletilmelidir.



Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde 

Ülkemizde, pişmeden yenen sebzeler –marul, taze soğan, maydanoz vb.- pis sularla 
sulanabilmekte ve bu tür gıdaların normal musluk suyuyla yıkanması, yeterli temizliği 
sağlamamaktadır. 

Sebze ve meyveleri mikroplardan arındırmak için, 1 litresine 30 damla çamaşır suyu 
damlatılmış su içeren kap içinde yarım saat bekletilmelidir.



• Kuş gribinde
• Günümüzün güncel genel sağlık sorunlarından 

biri de kuş gribidir.
• Kuşlar evlerimizin balkonlarına, pencerelerine 

konmakta ve buralara dışkılarını
bırakmaktadırlar. Bu pisliklerin temizlenmesinde 
en etkin ve güvenilir temizlik maddesi çamaşır 
suyudur.

• Đstenmeyen kanatlı misafirlerimizi 
balonlarımızdan ve pencerelerimizden uzak 
tutmanın yolu da gene çamaşır suyudur. 

• Çamaşır suyu ile ıslatılmış bir bezle kuşların 
konduğu yerleri silersek kuşların artık bu yerlere 
konmak istemediklerini görebiliriz.



• Kimyasal savaşlarda [değiştir]
• Çamaşır suyunun diğer bir ilginç kullanım yeri de kimyasal 

savaşların zararlı etkilerinden korunmaktır. Kimyasal savaşı
kısaca, “kimyasal özelliklerinden dolayı öldürücü, yaralayıcı, 
tahriş edici, ve aynı zamanda yangın çıkartıcı, insanlara, bitki 
ve metallere etkisi olan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerle 
yapılan savaş” şeklinde tanımlayabiliriz.

• Katı, sıvı, gaz ve aerosol halinde; püskürtücü aletler, helikopter 
veya uçaklarla taşınan sprey tankları ile, top-roket veya füze 
mermileri ile, mayın el ve uçak bombaları ile dağıtılır ve 
yayılırlar. Yapımlarının kolay ve ucuz olması, tesir alanlarının 
çok geniş olması, tesis ve malzemeyi tahrip etmeden öldürücü
olması en önemli özelliklerindendir.

• Kimyasal savaş uyarısı yapıldığında evlerimizde ve sığınılan 
yerlerde alınması gerekli önlemlerden biri de kapatılmış
pencere ve kapı aralıklarının, sulandırılmış çamaşır suyuna 
batırılmış bez, battaniye vb malzeme ile örtülmesidir.

• Sızıntı olduğu düşünülen bölge sulandırılmış çamaşır suyu ile, 
daha sonra da sabunlu su ile yıkanmalıdır.

• Kirlenmiş giysiler, çamaşır suyu, bol su ve sabunla temizlenmeli 
ya da çift kat poşete sarılıp atılmalıdır.



• Çamaşır sularının tipleri:

• Çamaşır suları 2 sınıfa ayrılır. Đlki “Klorlu 
çamaşır suları”, ikincisi “Oksijenli çamaşır 
suları”dır.



ÇAMAŞIR SUYU KULLANIMINDAKĐ TEHLĐKELER VE 
KORUNMA

• Çamaşır suyunun amonyak içeren temizleyicilerle 
karışımı veya idrar temizlemek için çamaşır suyu 
kullanımı zehirli klor gazları çıkarabilir ve azot triklorit
denilen bir patlayıcı oluşturabilir.

• Asitler ile beraber kullanımı ölüme varabilecek 
zehirlenmelere neden olabilir. Kapalı yerlerde uzun süre 
solunmamalıdır. Açığa çıkan klor, organik maddelerle 
kanserojen madde olarak bilinen kloroform gibi 
trialometan oluşturan tepkimeler vermektedir. Klor 
solunum yollarını tahriş eder. Burun dokusuna zarar verir 
ve deriyi yakar. 



• Çamaşır suyunun çıplak elle kullanılmaması gerekir, mutlaka 
eldiven kullanılmalıdır.

• Đstenmeden göz ve deriye temas etmesi halinde vakit geçirmeden 
bol su ile yıkanmalıdır. Đçilmesi halinde zehir etkisi yapar, derhal 
doktora başvurulmalıdır.

• Kezzap-Tuzruhu gibi asitli maddelerle karıştırılmamalıdır. Yapılması
klor gazının açığa çıkmasına yol açar. 

• Sadece keten ve pamuklu çamaşırlar için kullanılmalı; yünlü, ipekli, 
suni ipekli, moher, renklere dayanıksız kumaşlar, rejenere, selülozik 
lif, deri, çelik, gümüş ve alüminyum eşyalarda kullanılmamalıdır. 





DEĞERLENDĐRME SORULARI

•3Cu + 8HN03 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

•K2CrO7 + 14HCI → 2KCI + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 

•Fe + O2 → Fe3O4 

•CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)

•CH3COOH(aq) + Ca(OH)2(aq) → (CH3COO)2Ca(aq) +H2O(aq)

•Yukarıdaki kimyasal denklemleri denkleştiriniz.



•
YAYARLANILAN KAYNAKLAR

• 1. Çankaya ĐMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi -
H.Zaman'ın Dönem Ödevi

• 2. Kat Hizmetleri – Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları Temel Ders 
Kitabı – Ayşe Sönmez

• 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach
• 4. http://sci-toys.com/ingredients/bleach.html
• 5. Encarta Encyclopedia 98
• 6. http://c3.org/chlorine_knowledge_center/070397bleach.html
• 7. http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/09/20050912-18.htm



HAZIRLAYAN

• CEMAL ŞENOL

HAZIRLAYAN
CEMAL ŞENOL


