AMALGAMIN DOLGUSU;
SONRA ÇIKAR KOKUSU

AĞZIMDA GARĐP BĐR SIZI
METAL TADINDA BĐR HAYAT
ALĐMĐNYUMU YÜKSELTGEMEK
LAKĐN TÜKÜRÜKDE GEREK
GÜMÜŞÜ ĐNDĐRGEMEK
AMALGAMDAN VAZGEÇMEK
MANTIKLI OLSA GEREK

Bir parça alüminyum
kağıt, örneğin
şekerlemeleri sarmak
için kullanılan kağıdı,
dolgulu dişe bastırıp
ısırdığınız zaman ne
hissedersiniz?

 Muhtemelen herkesin hissettiği ani keskin bir acıdır. Peki o halde
neden ?
 Ağızda anodu alüminyum (E0=-1.66), katodu dolgu maddesi ve
elektroliti tükürük olan bir elektrokimyasal pil oluşmuştur.
 Dolgunun alüminyumla teması kısa devre oluşturarak elektrotlar
arasından zayıf bir akımın geçmesine neden olur.
 Bu akım dişteki sinirleri uyararak hoş olmayan bir his oluşturur.
Amalgam %50 gümüş, %50 bakır, kalay, ve civa dan oluşur.
Örneğin altın gibi kaplama ve köprüleri oluşturan metallerle
tükürük direk veya indirekt olarak temasa girerse, ağızda bu soy
olmayan metaller akım ve korozyon oluşturabilirler. Ağızda
galvonik bir akım oluşmasından dolayı acı hissedilebilir. Ağızda pil
olarak adlandırılır. Bu akımla gümüş serbest kalır.
 Ağızda koku ve bakteriler oluşur. %50 nin üzerinde gümüş içeren
amalgamdan oluşan diş dolguları zehir kaynaklarıdır. Gümüş
sıvılarda hemen çözünür ve oda sıcaklığında hemen buharlaşır.
Solunumla ciğerlere oradanda sinir sistemlerini uyararak tüm
organizmayı etkiler.

 Ya amalgam altın diş ile temas ederse?

 Diş dolgusu daha az elektropozitif bir metalle teması
sonucu diş dolgularında rahatsızlıklar görülür. Örneğin
dolgu yanındaki altın kaplama, diş ile temas ederse
dolguda korozyon olur. Bu durumda diş dolgusu anot ve
altın kaplama diş de katot olarak davranır. Üç fazın E0
değerlerine bakıldığında Sn8Hg fazının korozyona
uğraması en olası faz olarak görülür. Bunun sonucu ağızda
oluşan Sn(II) iyonları hoş olmayan metalik bir tat üretir.
Korozyonun ilerlemesi dolgunun yenilenmesi için yeniden
dişçiye uğrama sonucunu doğurur.

 Bütün bu diş dolgu bozukluklarının
nedeni elektrokimyasal tepkimelerdir.

 (Ag-Hg-Cu-Sn- Zncl nin alaşımından
oluşan amalgamda galvanik akım
oluşumu)

 YA TERCĐHĐMĐZ NE OLMALI?
 Günümüzde birçok ülkede amalgamın kullanımı
yasaklanmıştır. Onun yerine diş dolgusunda en çok tercih
edilen seramik dolgulardır. Kesinlikle bir galvanik akıma yada
zehirlenmelere sebep olmazlar. Seramikler içi çimentoyla
doldurulmuş, sabit, diş kokusu yapmayan sağlıklı dolgulardır.

 DENEY 1:KARARAN GÜMÜŞLERĐN TEMĐZLENMESĐ






Elektrokimya birçok alanda kullanılan malzemelerin kimyasal temelini oluşturan
bir konu olduğu için deney ve günlük hayatta kullanılan malzemelere örnek
vermekte zorlanılmaz. Bugün daha ziyade süs eşyası yapımında kullanılan
gümüş, acaba neden bir süre sonra kararır? Kararan gümüşler nasıl
temizlenebilir? Kararma olayında gerçekleşen tepkime ne tür bir tepkimedir?
Bu sorular öğrencilere sorularak bununla ilgili araştırma yapmaları istenir.
Elektrokimya konusunun teorik olarak açıklanmasından sonra öğrencilerin
araştırmaları doğrultusunda sınıfta tartışma ortamı yaratılır. Sınıfta bu konu
tartışılarak kararan gümüşlerin temizlenmesi ile ilgili, malzemeleri kolay temin
edilebilen bir deney yapılır. Bu deneyin yapımından sonra gerçekleşen tepkime
ile ilgili tekrar soru-cevap yöntemi ile öğrenciler düşünmeye sevk edilirler.
Metaller elektron vererek bileşik oluştururlar. O halde kolay elektron verebilen
metallerin aktifliği yüksektir. Yani elektron vererek kimyasal tepkimeye
girmeleri yüksektir.
Ag›Sn›Ni›Fe›Zn›Al›Mg›K›Li
←sola doğru gidildikçe indirgenme potansiyeli artar. Buna göre; gümüş
atmosferde oksitlenmeye karşı büyük eğilim gösterir. Gümüşün kararmasının
sebebi, havadaki hidrojen sülfür ile reaksiyona girmesidir. Oluşan gümüş
sülfit’in kimyasal ismine kararma denir.

 4Ag0(k)+2H2S(g)+O2 →2Ag2S(k)+H2O(s)
 Kararan gümüşleri evde kabartma veya çamaşır sodası
kullanarak, alüminyum folyo yardımı ile temizleyebiliriz.
 Alüminyum gümüşten daha aktif bir maddedir. Yani elektron
verme eğilimi daha yüksektir. Geniş bir tencerenin içine 1-2 litre
su koyup, üzerine 7-8 yemek kaşığı kabartma sodası ilave edilir ve
bu solusyon ısıtılır. Tencerenin dibine yerleştirilen alüminyumun
üzerine gümüş eşya konur.
 Tencere su kaynayıncaya kadar ısıtılır. Bu işlem bittikten sonra
gümüş eşya su ile durulanır. Gümüşün kimyasal temizlenmesi,
alüminyumda gümüşe doğru elektronların hareket etmesiyle
gerçekleşen elektrokimyasal bir süreçtir.
 Gümüşün indirgenme potansiyeli alüminyumdan fazla olduğu için;
 Katot: Ag+ +e-→Ag(k)(indirgenme)
 Anot: Al(k) →Al+3(aq )+3e Sodyum bikarbonat, alüminyumun gümüşle reaksiyona girmesini
sağlar ve elektrokimyasal bir sürece sebebiyet veren iletken iyonik
bir çözelti oluşur.

DENEY 2: LĐMON PĐLĐ VEYA PATATES PĐLĐ
YAPMA

Şekildeki gibi bir patates veya bir limona çinko
ve bakır elektrotlar batırılarak bir pil
oluşturulabilir. Bu malzemeler kolay temin
edilebilir ve sınıf ortamında rahatlıkla
uygulanabilir

 DENEY 3:DEMĐRĐN KOROZYONU

 Etrafımızda korozyona birçok örnek
görürüz. Demirin üzerindeki pas,
gümüşteki kararma, bakır ve
pirincin üzerinde oluşan yeşil
tabaka bunlardan çok azıdır.

Soldaki çivinin alt kısmının ucu bunzen bekinde ısıtılır.
Ortadaki çivi 2 çinko parçacığıyla uç kısımlarından
sarılır. Sağdaki çivi ise bakırla sarılır. Kaba sıcak jelatin
çözeltisi dökülür. Jelatin kısa zamanda katılaşır ve
korozyon süreci başlar. Reaksiyonun görünebilirliği
açısından fenolftalein ve K3Fe(CN)6 indikatör olarak
kullanılır. Katotda gerçekleşen tepkime kırmızıdır. Bu
renk fenolftaleinin bazik formuna dayanır. Demir
anodunun çevresi demir kompleksiyle oluşan Fe+2
iyonlarına dayanan Berlin mavisi rengindedir.










Bakır katot olarak, demir anot olarak tepkimeye girer.
(sağdaki çivi)
E°(Cu2+ / Cu) = + 0.35 V ve E°(Fe2+ / Fe) = - 0.44 V
Ortadaki çivi için;
E°(Zn2+ / Zn) = - 0.76 V ve E°(Fe2+ / Fe) = - 0.44 V
Bu lokal elementte katot olarak demir, anot olarak çinko tepkime verir.
Soldaki çivi için;
Soldaki çivinin yanmış alttaki ucu yanmamış ucuna göre daha soy
karaktere sahiptir. Yanmış ucunda oksijen indirgenir.

DENEY 4: ELEKTROKĐMYASAL AKIMLA SAATĐN
ÇALIŞMASI
Zn elektrot(anot):Zn(k)→Zn +2(aq)+2eCu elektrot(katot):Cu+2(aq)+2e-→ Cu (k)

 Şekildeki deney düzeneği, elektrokimyasal
hücrenin temel parçalarını göstermektedir. Çinko
çubuk ZnSO4 çözeltisine ve bakır çubuk da
CuSO4 çözeltisine daldırılmıştır. Hücre Zn’un
Zn+2 ye yükseltgenmesi Cu+2 nin Cu’a
indirgenmesinin ayrı bölmelerde aynı anda dış
iletken tel aracılığı ile elektron akımı temeline göre
çalışır. Çinko ve bakır çubuklar elektrot olarak
adlandırılır. Reaksiyon ilerledikçe sabit bir elektron
akımı oluşur. Böylece elektrik üretilir.
 Yani elektrik motorunu hareket ettirecek elektriksel
iş üretilir.

 DENEY 5: ÇĐNKOYLA KAPLANAN ÇĐVĐNĐN KATODĐK
KORUNMASI:

 Çinko ile kaplanmış çivi suya daldırılır.
Demir kendisinden daha elektropozitif bir
metalle kaplandığı için katot olarak davranır
ve korozyona uğramaz.

DENEY6: BĐR ANAHTARIN BAKIRLA KAPLANMASI

TEORĐK BĐLGĐLER
 Elektrokimya, kimya alanında en çok
kavram yanılgısına düşülen konular
arasında yer alır. Bu konuda verilen yeni
bilgiler, var olan bilgilerle bağdaştırılamadığı
için öğrenciler bu konuyu özümseyemezler.
Bu sebeple konuyu anlatırken hazır bilgi
vermek yerine, düşünerek, araştırarak,
gözlemleyerek bilgiye ulaşılması
sağlanmalıdır.

 Örneğin elektrokimya tanımını yapmak yerine,
Uygulamada çok büyük bir anlamı olan elektrik
enerjisi nedir?’, ‘Hayatımızda nasıl bir yeri
vardır?’şeklinde sorular sorulur.
 Öğrencilere ‘Teknoloji toplumunda güç santralleri
veya pillerden sağlanamayan elektriksiz bir günü
düşününüz. Hayatımızda bu kadar önemli bir yere
sahip olan elektrik enerjisi nasıl oluşabilir? Sizce
nasıl bir reaksiyon gerçekleşir?.’ Elektrik akımının
kimyasal reaksiyonlarla ilişkisi nedir?, şeklinde
sorular sorularak öğrenciler düşünmeye sevk
edilirler.

 Kimyanın elektrik enerjisi ve kimyasal enerji
dönüşümleri ile ilgilenen alanının
elektrokimya olduğu belirtilir. Elektrokimya
elektrik akımının kimyasal reaksiyonlarla
olan ilişkisini açıklar. Bir elektrokimyasal
olay mutlaka bir redoks reaksiyonudur.
Elektrik üretir veya elektrik akımı yardımıyla
bir reaksiyon oluşur. Her redoks reaksiyonu
indirgenme yarım reaksiyonu ve
yükseltgenme yarım reaksiyonu olmak
üzere iki yarım reaksiyondan meydana gelir.

 Bir çok kimyasal olaylar maddeler
arasındaki elektron alışverişine dayanır.
Kimyasal reaksiyonların elektrik üretiminde,
elekriğin de kimyasal reaksiyon oluşturmada
kullanımıyla ilgili olan tüm konular
elektrokimya başlığı altında kimya
eğitiminde verilir.
 Elektrokimyasal süreçler redox (indirgenmeyükseltgenme) reaksiyonu olduğuna göre;
elektronlar bir maddeden diğer maddeye
aktarılmaktadır.

 YÜKSELTGENME VE ĐND
NDĐRGENME
ND RGENME
 Reaksiyonların pek çoğu yükseltgenme
reaksiyonlarıdır. Bu tür reaksiyonlarda,
atomların yükseltgenme sayılarında
değişmeler meydana gelir.
 Bir atom yükseltgendiğinde; elektronlarını
kaybeder ve yükseltgenme sayısı artar. Bir
atom indirgendiğinde ise; elektronlar
kazanır ve yükseltgenme sayısı azalır.

 Redoks reaksiyonlarında yer alan yükseltgenme ve indirgenme
işlemlerini ayrı ayrı ifade etmek
 mümkündür. Redoks reaksiyonlarını iki yarı - reaksiyon şeklinde
yazabiliriz. Örneğin
 sodyum ve klordan, sodyum klorür oluşumu reaksiyonu iki yarı
reaksiyon olarak yazılabilir.
 Yarı reaksiyon denklemi, yarı-denklem olarak adlandırılır.
 Yükseltgenme yarı-reaksiyonu : 2 Na 2Na+ + 2e  Đndirgenme yarı-reaksiyonu : Cl2 + 2e - 2Cl  Toplam redoks reaksiyonu : 2 Na + Cl2 2 Na Cl
 Yarı reaksiyon kendisi tek başına yer alamaz. Çünkü indirgenme
olmaksızın
 yükseltgenme, yükseltgenme olmaksızın indirgenme olamaz. Đki yarıreaksiyonun
 toplamı tüm toplam reaksiyonu gösterir. Reaksiyon sırasında verilen
elektron
 sayısı alınan elektron sayısına eşit olmalıdır. Bu nedenle toplam
redoks
 reaksiyonunda elektronlar yer almaz.

 Öğrenciler genelde yükseltgenmenin oksijen
eklenmesi, indirgenmenin oksijen ayrılması
olduğunu düşünerek, büyük bir kavram yanılgısı
yaparlar. Bu sebeple redoks reaksiyonlarının
elektron alışverişiyle gerçekleştiğini vurgulamak
gerekir.
 Elektrokimya konusunun anlaşılmasının temeli
redoks tepkimelerinin anlaşılmasına bağlıdır. Bu
yüzden bu konu elektrokimyanın başında
öğrencilere detaylı olarak verilir.
 Yükseltgenme sırasında elementin elektron
kaybetmesi, indirgenme sırasında elementin
elektron kazanımı söz konusudur. Yarı eşitlikler ve
bunların denkleştirilmesi öğretildikten sonra,
kimyasal temeli redoks reaksiyonlarına dayalı
günlük hayattan bir örnekle açıklanabilir.

 Öğrencilere; ‘sarhoş ve içkili iken araç kullanırken
yakalanan bir kişi düşününüz. Polisler genellikle
alkollü olduğunu düşündükleri sürücüleri test için
nefes analizörü kullanırlar. Sürücünün nefesinden
bir miktar alet içine alınır. Sizce burada
gerçekleşen reaksiyon nasıldır?’sorularak
öğrencilerin bu konuyu tartışması ve fikirlerini
sunmaları sağlanır. Bu aletin çalışma prensibi
şöyledir: nefesteki alkol(etanol) potasyum dikromat
asidik çözeltisi ile muamele edilir.


3CH3CH2OH+2K2Cr2O7+8H2SO4→3CH3COOH+2Cr2(SO4)3+2K2SO4+11H2O
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Bu reaksiyonda etanol asetik aside yükseltgenir ve turuncu dikromat
iyonundaki krom(vı), yeşil krom(ııı) iyonuna indirgenir. Sürücünün alkol
seviyesi, bu renk değişiminin derecesi ölçülerek kolayca belirlenebilir.

 Elektrik akımı nasıl oluşur? Neden katottan
anoda doğru değil de, anottan katoda doğru
akar? Bu sorular öğrencide soru işaretleri
yaratan sorulardır. Bunun açıklamasını bir
benzetim yaparak açıklayabiliriz. Elektrik
akımı elektrotlar arasında elektriksel
potansiyel farkı nedeniyle anottan katoda
doğru akar. Elektrik akımının akışı, suyun
yerçekimsel potansiyel enerji farkı nedeniyle
yüksekten dökülmesine veya gazın yüksek
basınç bölgesinden düşük basınç bölgesine
hareket etmesine benzetilebilir.

GALVANĐK HÜCRE

ELEKTROLĐTĐK HÜCRE

Şekildeki düzeneklerde bir elektrolitik hücre ve bir galvanik
hücre vardır. Galvanik hücreler elektrik enerjisi depolar.
Elektrolitik hücreler elektrik enerjisi harcar. Bu iki hücre
arasındaki farkın anlaşılması için bu şekiller çizilebilir.



KOROZYON

 Korozyon metallerin elektrokimyasal yolla
parçalanmasıdır.
 Etrafımızda korozyona birçok örnek görürüz.
Demirin üzerindeki pas, gümüşteki kararma,
bakır ve pirincin üzerinde oluşan yeşil
tabaka bunlardan çok azıdır.

 KATODĐK KORUMA:
 Korozyona uğrayan metalin katot yapılarak
korozyonun önlenmesidir.yer altındaki demir borular
ve demir tankalrın paslanması, bunların çinko
magnezyum gibi demirden daha kolay
yükseltgenebilecek metallerle bağlandığı zaman
önlenir.



PĐLLER

 Piller sabit potansiyelde elektrik doğru akım kaynağı olarak
kullanılabilen elektrokimyasal hücre veya bir araya getirilmiş
elektrokimyasal hücre serisidir. Piller elektrokimyasal hücrelere prensip
olarak benzeseler de, pilin kendi kendine yetmesi ve tuz köprüsü gibi
ek parçalara ihtiyacının olmaması gibi üstünlüğü bulunmaktadır.

SUYUN
ELEKTROLĐZĐ

DERS PLANI
Dersin Adı
Ünitenin Adı/No
Konu
Süre: 11 Ders
saati

KĐMYA
elektrokimya
Elektrokimyasal reaksiyonlar

BÖLÜM II
Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve
Kaynakça=Öğretmen--Öğrenci

Öğretm
eÖ
ğrenm
eEtkinlikleri

Öğrenci Kazanımları / Hedef Ve Davranışları

Anlatım, proje tabanlı öğrenme,tepegöz,araştırma
yapma, deney yapma, analiz, örnekleme, tartışma, soru
cevap, gösteri
Meb kimya ders kitabı, kimya soru bankası,
kimya konu anlatım, poverpoint sunumları, tepegöz,
deney araç gereçleri,

Hedefler:
1.Redoks reaksiyonları,
2. Elektrokimyasal hücreler,
3. standart pil potansiyelleri,
4.piller
,5. korozyon,
6. katodik koruma

Sözel-Dilsel

Yazdırarak, sorarak, yorum yaptırarak, tekrar yaptırarak öğretme

Doğacı

Pillerin

Sosyal-Kişiler Arası

Karşılıklı gruplar oluşturarak anlattırma, soru sorma, yarışma

Mantıksal Matematiksel

Bilgileri kullanma,
sonuca bağlama

Bireysel-öze dönük

Bireyin ruh haline, niyetine, güçlü ve zayıf duygularına göre anlatım

Görsel-Uzaysal

Renkli resimler göstererek anlatma, resim çizdirme

Müziksel-Ritmik

Şiirsel anlatım, ses tonunu değiştirmek. Fon müziği kullanmak

Bedensel-Duyusal

Yüz mimiklerini, bütün beden dilini kullanmak

incelenmesi, deneyler yapılması
kullanma, kavramlar arası ilişkiler kurma, benzetme,

ÖZET: Konunun özeti ektedir.
BÖLÜM III
Ölçme Değerlendirme
Bireysel Öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme

Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme Değerlendirme
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve Đleri Düzeyde Öğrenme
Hızında Olan Öğrenciler Đçin Ek Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri

Konularla ilgili sürekli sözlü notuna
yönelik soru-cevap, örümcek ağı
oluşturma
Deneylerle ilgili soru-cevap, örümcek
ağı
QUĐZ, deney yaptırma
Sözlü sınav

Dersin Diğer Derslerle Đlişkisi

BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar

Plan pover point sunumla anlatılıp,soru-cevap ve anladığını
kağıda dökme(Quiz) ile işlenip deneylerle desteklenecektir.
Çeşitli modeller gösterilicektir.


ÜNĐTE PLANI
 Konu başlığı: AMALGAMıN DOLGUSU,
SONRA ÇıKAR KOKUSU
 Kimya ile ilişkisi:

Amalgam %50 gümüş, %50 bakır, kalay, ve civa dan oluşur. Dolgunun
alüminyumla teması kısa devre oluşturarak elektrotlar arasından zayıf bir
akımın geçmesine neden olur. Ağızda galvonik bir akım oluşmasından
dolayı acı hissedilebilir. Ağızda pil olarak adlandırılır. Bu akımla gümüş
serbest kalır. Ağızda koku ve bakteriler oluşur. %50 nin üzerinde gümüş
içeren amalgamdan oluşan diş dolguları zehir kaynaklarıdır. Gümüş
sıvılarda hemen çözünür ve oda sıcaklığında hemen buharlaşır.
Solunumla ciğerlere oradanda sinir sistemlerini uyararak tüm organizmayı
etkiler. Örneğin altın gibi kaplama ve köprüleri oluşturan metallerle tükürük
direk veya indirekt olarak temasa girerse, ağızda bu soy olmayan metaller
akım ve korozyon oluşturabilirler.

DERS SÜRESĐ: 11 DERS SAATĐ
 HEDEF VE DAVRANIŞLAR:











HEDEF1:REDOKS REAKSĐYONLARINI TANIMA
YÜKSELTGENME VE ĐNDĐRGENME REAKSĐYONLARINI KAVRAYABĐLME
REDOKS REAKSĐYONLARININ DENKLEŞTĐRĐLMESĐNĐ KAVRAMA
KĐMYASAL TEMELĐ REDOKSA DAYALI ÖRNEK VERME
HEDEF2:ELEKTROKĐMYAYI KAVRAMA
ELEKTROKĐMYANIN TANIMINI YAPMA
ELEKTRĐK AKIMININ OLUŞMASINI KAVRAMA
KATOT, ANOT, TUZ KÖPRÜSÜ, ELEKTROK KAVRAMLARINI KAVRAYARAK,
ELEKTROKĐMYASAL HÜCRE OLUŞTURABĐLME
GALVANĐK VE ELEKTROKĐMYASAL HÜCRELERĐN TANIMINI YAPMA VE
MODELLERLE GÖSTERME
STANDART PĐL POTANSĐYELLERĐNĐ TANIYABĐLME






HEDEF3:PĐLLERĐN KULLANIMINA DĐKKAT ÇEKME
PĐLLERĐN TANIMINI YAPABĐLME
PĐL ÇEŞĐTLERĐNĐ TANIYABĐLME
PĐLLERĐN KULLANIM ALANLARINI KAVRAYABĐLME








HEDEF4:KOROZYONA UĞRAYAN MADDELERE DĐKKAT ÇEKME
KOROZYONUN TANIMINI YAPABĐLME
KOROZYONA UĞRAYAN MADDELERE ÖRNEK VEREBĐLME
KOROZYONDAN KORUNMANIN YOLLARINI KAVRAYABĐLME
KATODĐK KORUNMANIN TANIMINI YAPABĐLME
KATODĐK KORUNMANIN KULLANIM AMAÇLARINI VE KULLANIM
YERLERĐNĐ KAVRAYABĐLME

ÖĞRENME-ÖĞRETME
ETKĐNLĐKLERĐ








Anlatım
Soru-cevap
Animasyon gösterisi
Deney yöntemi
Model ve şema gösterimi
Tartışma
araştırma

BĐREYSEL ÖĞRENME ETKĐNLĐKLERĐ

Deney yaptırılır, araştırma yaptırılır.
GRUPLA ÖĞRENME ETKĐNLĐKLERĐ

Öğrenciler gruplara ayrılarak bireysel
olarak yaptıkları deneylerin sonuçlarını
diğer grup arkadaşlarıyla karşılaştırmaları
sağlanır.
KULLANILAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐSĐ





Power Point
Deney uygulamaları
Tepegöz

EĞĐTĐM MATERYALLERĐ
DENEYLERDE KULLANILAN MALZEMELER











DENEY1:
KARARMIŞ GÜMÜŞ
ALUMĐNYUM FOLYO
SODYUM BĐKARBONAT
SU
GENĐŞ KAP
DENEY2:
LĐMON VEYA PATATES
ÇĐNKO ELEKTROT, BAKIR ELEKTROT
LAMBA




















DENEY 3:
3 ADET DEMĐR ÇĐVĐ
JELATĐN ÇÖZELTĐSĐ
ÇĐNKO VE BAKIR PARÇACIK
FENOLFTALEĐN
DENEY4:
SAAT
ÇĐNKO VE BAKIR ELEKTROT
ÇĐNKO SÜLFAT VE BAKIR SÜLFAT ÇÖZELTĐSĐ
DENEY5:
ÇĐNKOYLA KAPLANMIŞ ÇĐVĐ
ÇÖZELTĐ
DENEY6:
PĐRĐNÇ ANAHTAR
BAKIR
4.5 VOLTLUK PĐL
KROKODĐL KISKAÇ
ELEKTORLĐTĐK ÇÖZELTĐ

 Derste kullanılan araç-gereçler:
1. Bilgisayar
2.Projeksiyon
3.Tepegöz

DĐKKAT ÇEKME




Bir parça alüminyum kağıt, örneğin şekerlemeleri sarmak için kullanılan kağıdı,
dolgulu dişe bastırıp ısırdığınız zaman ne hissedersiniz?
Uygulamada çok büyük bir anlamı olan elektrik enerjisi nedir?’, ‘Hayatımızda
nasıl bir yeri vardır?
Teknoloji toplumunda güç santralleri veya pillerden sağlanamayan elektriksiz
bir günü düşleyiniz. Hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan elektrik
enerjisi nasıl oluşabilir? Sizce nasıl bir reaksiyon gerçekleşir?.’ Elektrik
akımının kimyasal reaksiyonlarla ilişkisi nedir?

•.sarhoş ve içkili iken araç kullanırken yakalanan bir kişi düşününüz. Polisler
genellikle alkollü olduğunu düşündükleri sürücüleri test için nefes analizörü
kullanırlar. Sürücünün nefesinden bir miktar alet içine alınır. Sizce burada
gerçekleşen reaksiyon nasıldır?
•. elektrik akımı nasıl oluşur? Neden katottan anoda doğru değil de, anottan
katoda doğru akar?

 GÜDÜLEME
 Gün içinde karşılaştığımız elektrokimyasal
reaksiyonlara ve kullanım alanlarına
örnekler verilir
 Bunlar hakkında öğrenci meraklandırılır
 Öğrenciler konunun hedeflerinden
haberdar edilir.

DENEYSEL UYGULAMALAR
 Deney1:
 Amaç :Gümüşlerin kararmasında gerçekleşen
tepkimenin nasıl olduğu ve kararan gümüşlerin
nasıl temizleneceğini öğretmek hedeflenmiştir.
 Sonuç:
Gümüşün kimyasal temizlenmesinin,
alüminyumdan gümüşe doğru
elektronların hareket etmesiyle
gerçekleşen elektrokimyasal bir
süreç olduğu öğrencilere kazandırılır.

 DENEY2:
 AMAÇ: Pillerin bir elektrokimyasal hücre
olduğunu, elektrokimyasal hücre ile nekadar
benzeselerde; pillerin tuz köprülerine ihtiyacı
olmadığını, bununda pillerin üstün bir özelliği
olduğunu göstermek hedeflenmiştir.
 SONUÇ: patates ve limon gibi günlük
malzemelerle, piller şematik olarak gösteriir.

 DENEY3:
 AMAÇ: Demirin anot olarak davranıp,
yükseltgenerek korozyona uğradığının
anlaşılması hedeflendi.
 SONUÇ: demir çivi alumınyum ve bakır gibi
indirgenme potansiyelleri farklı olan
metallerle sarılarak gerçekleşen tepkimeler
gözlenir.

 DENEY4:
 AMAÇ: Elektrokimyasal akımla bir saatin
çalışması hedeflenmiştir.
 SONUÇ: elektrik motorunu hareket ettirecek
elektriksel iş üretilir.

 DENEY5:
 AMAÇ: Çinkoyla kaplanan demir çivinin
katodik koruma ile, korozyondan korunması
hedeflenmiştir.
 SONUÇ: Demir kendisinden daha
elektropozitif bir metalle kaplandığı için katot
olarak davranır ve korozyona uğramaz.

 DENEY6:
 AMAÇ: bir metalin yüzeyinin ince bir katman
halinde başka bir metalle kaplanması
hedeflenmiştir.
 SONUÇ: Pirinç anahtarın yüzeyi bakırla
kaplanır.

ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME
 Aşağıdaki verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimesidir ?
I. 2HI + Cl2 2HCl + I2
II. CaCO3 CaO + CO2
III. 2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
IV. NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl
a) II-IV b) I- III c) II - III d) I- IV e) II- III- IV
 Çinko, bakır ve gümüş metalleri ile ilgili olarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.
I. Bu üç metal, HCl çözeltisine atıldığında bunlardan hidrojen açığa çıkaran metal yalnız
çinkodur.
II. Katı gümüş, Bakırsülfat çözeltisine atıldığında bir kimyasal değişme gözlenmemektedir.
Bu üç metal ve hidrojen, elektron verme eğilimine göre nasıl sıralanır?
 A) Zn>H2 >Cu >Ag B) Ag >Cu > H2 >Zn
 B) Ag >Cu > H2 >Zn
 C) Cu >Ag > H2 >Zn D) Zn >H2 >Ag >Cu
 D) Zn >H2 >Ag >Cu
 E) Ag >H2 >Cu >Zn

 Zn (k) + Cu+2 (suda) → Zn+2 (suda) + Cu(k)
Redoks reaksiyonun kendiliğinden yürüyüp yürümeyeceğini belirleyiniz.
 Fe+2 (suda) + Cr2 O -27 + 14H+ (suda) → ? Fe+3 (suda) + 2Cr+3
(suda) + 7H2 O(s)
 Reaksiyonunda Fe+2 ve Fe+3 iyonları önünde olması gereken katsayı
kaçtır?
 Cd | Cd+2 || Cu+2 | Cu pili için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pil şemasının sağ yanındaki elektrot anottu
B) Pilin ∆E° 'i pozitif, pil kendiliğinden çalışır
C) Pilin ∆E° 'i pozitif, pil kendiliğinden çalışmaz
D) Pilin ∆E° 'i negatif
E) Pilin ∆E° 'i negatif, pil kendiliğinden çalışır.

BECERĐ PROFĐLĐNĐN SAPTANMASI
Değerlendirmede
yapılan örümcek ağı ile
alansal yeterlilik, sosyal
davranış, deney
becerisi, metot becerisi,
temin tedarik, metodik
görüş, bakım ve arıtma
gibi beceriler ölçülmüş
olacaktır.

BECERĐ MATRĐSĐ
Beceri matriksini bu konunun işlenişinde
öğrenci yeti ve becerisini geliştirecek bir
yöntem olarak kullanılabilir.

Bilgi çeşitleri

Bilgi kazanma

Bilgi uygulama

Bilgi katmak

Bilginin değ
değerlendirilmesi

Günlü
kanlııkları
nlük alış
alışkanl
kların
temelindeki kavram ve bilgiler

AĞIZIMIZDA AMALGAM
DOLGUSUNUN KULLANIMI VE
ETKİ
ETKİLERİ
LERİ ARAŞ
ARAŞTIRLDI.

ALUMINYUM İLE AMALGAMIN
GALVANİ
GALVANİK AKIM OLUŞ
OLUŞTURMASI
VE ALTIN DİŞİ
N KOROZYONA
DİŞİN
UĞRAMASI

AMALGAMIN YAPISININ
TARTIŞ
TARTIŞILMASI VE DOLGU
ÇEŞİTLER
ŞİTLERİİNİ
KARŞ
KARŞILAŞ
ILAŞTIRMAK

AMALGAM DOLGUNUN
VÜCUDA OLAN ETKİ
ETKİLERİ
LERİNİ
VE TERCİ
TERCİH EDİ
EDİLEN DOLGU
ÇEŞİD
ŞİDİNİ TARTIŞ
TARTIŞMAK

İlgi tanı
tanım kavram model ve
metotlara bağ
bağlı bilgiler

AMALGAMIN İÇERİĞİ
ERİĞİ
AMALGAMIN
OLUŞ
OLUŞTURDUĞ
TURDUĞU GALVANİ
GALVANİK
AKIM
GERÇ
GERÇEKLEŞ
EKLEŞEN
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYASAL TEPKİ
TEPKİME
ÇEŞİTLER
ŞİTLERİİNİ TANIMAK
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYASAL
TEPKİ
TEPKİME DENEYLERİ
DENEYLERİ
YAPMAK
FARKLI ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYASAL
HÜCRELER ARASINDAKİ
ARASINDAKİ
FARKI AÇ
AÇIKLAMAK

FARKLI METALLERDE
MEYDANA GELEN
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYASAL
TEPKİ
TEPKİMELERİ
MELERİ TANIMAK
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYANIN ÇEŞİTL
ŞİTLİİ
ALANLARDAKİ
ALANLARDAKİ KULLANIMINI
TANIMAK

REDOKS REAKSİ
REAKSİYONLARI
DENKLEMLERLE
AÇIKLAMAK
GALVANİ
GALVANİK VE
ELEKTROLİ
ELEKTROLİTİK HÜ
HÜCRE
MODELLERİ
MODELLERİ GÖSTERMEK
ELEKTROLİ
ELEKTROLİZ İÇİN
İZLENECEK YOL
BELİ
BELİRLEMEK
KOROZYONUN KATODİ
KATODİK
KORUNMA İLE
ÖNLENEBİ
Nİ GÖRMEK
NLENEBİLDİĞİ
LDİĞİN
PİL ÇEŞİTLER
ŞİTLERİİNİ TANIMAK

FARKLI MADDELERİ
MADDELERİN
İNDİ
NDİRGENME
POTANSİ
POTANSİYELLERİ
YELLERİNE GÖ
GÖRE
GERÇ
GERÇEKLEŞ
EKLEŞEN
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYASAL
TEPKİ
TEPKİMELERİ
MELERİ TANIMAK
FARKLI HÜ
HÜCRELERDE
ELEKTRİ
ELEKTRİK ENERJİ
ENERJİSİNİN
DEPOLANMASINI VE
KULLANILMASINI
BELİ
BELİRLEMEK

Pratik teknik bilgilerin çeşit ve
biç
biçimleri nası
nasıl yapı
yapıldı
ldı?

REAKSİ
TLİİKLERİ
REAKSİYON EŞİ
EŞİTL
KLERİNİ
DOĞ
DOĞRU DENKLEŞ
DENKLEŞTİRMEK
İNDİ
NDİRGENME
POTANSİ
POTANSİYELLERİ
YELLERİNİ BİLMEK
KOROZYONA NEDEN OLAN
ETKİ
ETKİLERİ
LERİ İNCELEMEK
ANOT VE KATOTTA
GERÇ
GERÇEKLEŞ
EKLEŞEN TEPKİ
TEPKİMELERİ
MELERİ
DOĞ
DOĞRU Bİ
BİLMEK

METALLERİ
METALLERİ ÖZELLİ
ZELLİKLERİ
KLERİYLE
KARAKTERİ
KARAKTERİZE ETMEK
İNDİ
NDİRGENECEK MADDEYİ
MADDEYİ
İNDİ
NDİRGEME POTANSİ
POTANSİYELİ
YELİNE
GÖRE BELİ
BELİRLEMEK

FARKLI MADDELERİ
MADDELERİN İND.
POTANSİ
POTANSİYELLERİ
YELLERİNİ
TABLODA SUNMAK
ELEKTROKİ
ELEKTROKİMYANIN
KULLANIM ALANLARI İLE
BİLGİ
LGİ VERMEK

DİŞ DOLGUSUNDA
AMALDAMIN ZARARLARINA
KARAR VERMEK
KOROZYONU ÖNLEMENİ
NLEMENİN
YOLLARINI BULMAK

Yansı
Yansıtılan bilgi ve kavramlar
çevre ve kimya

Amalgam dolgunun ağı
zda
ağızda
oluş
oluşturduğ
turduğu akı
akımın vü
vücuda olan
zararları
ldıı
zararları anlaşı
anlaşıld

Amalgam dolgunun alimunyum ve
tükürükle oluş
oluşturduğ
turduğu galvonik
akı
akımın elektrokimyanı
elektrokimyanın alanı
alanına
girdiğ
ldıı
girdiğii anlaşı
anlaşıld

Dolgu çeşitlerinden
hangilerinin zararlı
zararlı yada yararlı
yararlı
olduğ
olduğu aç
açıklandı
klandı.
Elektrokimyanı
Elektrokimyanın gü
günlü
nlük
hayatta kullanı
kullanımı açıklandı
klandı

Amalgam dolgunun yerine
seramik dolgunun tercih
edilmesi gerektiğ
ldıı
gerektiği anlaşı
anlaşıld

Bilgi Kazanımı
Öğrenciler burada konuyu algılamalı ve
kafasında oluşan sorular çerçevesinde
gerekli araştırmaları yapmalıdırlar.
Öğrencilere elektrokimyasal olayların
günlük hayatta ne gibi bir önemi olduğunu
sormak konuyu anlama açısından yararlı
olacaktır.

Bilgi Kullanımı
Öğrenciler araştırmaları sonucunda en
uygun deneyi kendileri belirleyebilirler.
metallerin özelliklerini araştırarak ve
basit uygulamalar yoluyla var olan
bilgilerini de kullanarak öğrendiklerini
deney yoluyla kalıcı hale getirebilirler.

Bilgi Đletişimi
Öğrenciler farklı deneyler yaparak farklı
veriler elde ederler. Daha sonra bu
verileri grup alarak değerlendirirler ve
daha sonra verileri bir sunum, afiş veya
tartışma ortamında diğer grup
elemanlarına aktarabilirler. Bu sayede kısa
zamanda daha fazla veri elde edilmiş olur.

Bilgi Değerlendirmesi
Öğrencilerden tüm çalışmalardan genel bir sonuç
çıkarmaları istenebilir. Hedeflerin ne olduğunu,
ne kadarını başardıklarını değerlendirirler. Hata
veya eksiklerin neler olduğu tespit edilir. Elde
edilen verilerin doğruluğu tartışılır ve bu
verilerin nerelerde kullanılabileceği saptanabilir.
Sonra bir test ile öğrencinin konuyu anlayıp
anlamadığı değerlendirilebilir.

