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Günlük yaşamda karşımıza
çıkan olay
Kemaliye’yi yakan zehir
Manganez yıkama tesisi için Erzincan
Kemali’ye deki miran çayı suyunun kullanılması
ve bunun sonucunda suyun bileşiminin
olumsuz yönde, çevreye zarar verecek şekilde
değişmesi.

Kimya Konusu
• Çözücüler Ve
Özellikleri

• Suyun
kimyasal
özelliği,çözüc
ü özelliği ve
kimyasl
bileşimini
etkileyen
faktörler

Hedef 1: Çözücü – çözünen

doğasını kavrayabilme
Kazanımlar:
Kazanımlar:
•• Çözelti,
Çözelti, çözücü,
çözücü,
çözünen,
çözünen, çözünürlük
çözünürlük
kavramlarını
kavramlarını açıklar
açıklar
•• Çözünme
Çözünme olgusunu
olgusunu
açıklar
açıklar
•• Moleküler
Moleküler ve
ve iyonik
iyonik
çözünmeyi
çözünmeyi açıklar
açıklar

Hedef 2
Polar ve apolar moleküllerde çözünme
ve çözünürlüğü kavrayabilme

•
•
•
•

Kazanımlar:
Polar moleküllerde
çözünmeyi açıklar
Polar moleküllere
örnekler verir
Apolar moleküllerde
çözünmeyi açıklar
Apolar moleküllere
örnekler verir.

Hedef 3: Suyun Çözücü Özelliğini
Kavratabilme
•
•

•

•

Kazanımlar:
Suyun kimyasal yapısını
açıklar ,
İçme suyu,akarsu gibi su
çeşitlerinin bileşenlerini
açıklar,
Su kirlenmesini ve
kirleticilerin suda
çözünmesini açıklar,
Su hijyenini ve bu
işlemin nasıl
gerçekleşinden bahseder.

•

Günlük Yaşam Olayı ve Kimya
Konusu
Ne kadar şanslı olduğumuzu, ne kadar
güzel toprakların emanetçisi
olduğumuzu bilenleriniz çok elbet. Yine
de hatırlatmak adına desem ki herhangi
birinizi yanıma alıp örneğin Fransa’ya
götürsem, biraz dolaştırsam, çok değil
on gün içinde ülkenin yaşayan tüm
doğal bitki ve hayvanlarını öğrenirsiniz.
Diğer taraftan emin olun, Türkiye’de
bunu yapabilmek için şöyle bir yüz yıl
gerekir en kaba tahminle. Daha da açık
konuşalım. Tüm Belçika’yı kırk santim
kalınlığında zifde kaplasak Avrupa’nın
doğal yaşam zenginliği bu kayıptan zerre
kadar etkilenmez. Bunu Türkiye’de
yalnızca Erzincan’da yapsak yüzlerce
canlı türü dünya tarihinden bir daha
varolmamak üzere silinip gider. Doğal
yaşam ve mevcut denge onarılmaz
biçimde tahrip olur. Tüm bu
söylediklerim hayal elbette, kimse
Belçika’yı ziftle kaplamayı düşünmüyor
bildiğim kadarıyla; peki ya Erzincan’ı?

Günlük Yaşam Olayı ve Kimya
Konusu
•

İşte o hayal değil maalesef. Birileri Erzincan’ın Kemaliye (Eğin)
ilçesinde işte böyle bir hesap içinde bir süredir. MİRAN
ÇAYI’NDA HAYAT YOK OLUYOR
19 ayrı üniversiteden 38 bilim insanının imzaladığı bir uyarı
mektubunu Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali
Demirsoy hazırlamış. Yürütücülüğünü yaptığım ve TÜBİTAK
tarafından desteklenen “Kemaliye ve Çevresinin Biyoçeşidilik
Açısından İncelenmesi” isimli proje kapsamında Keban Barajı’na
akan, hem görsel hem de bilimsel açıdan önemli bir sulakalan
olan Miran (Öşneden) Çayı’nda da değişik zamanlarda onlarca
defa tekrarlanan araştırmalar yapılmıştır. Önceki yıllarda
çıkartılmaya başlanan bir manganez madeni ve tesisi bu çayın
hemen kenarında yer almaktadır. Günümüze kadar bu bölgeden
çıkartılan maden cevheri kamyonlar ile başka yerlere götürülerek
işleniyordu. Ancak son gelişmeler ile taşıma yapılmayarak; bu
çayın üst havzasında hemen kıyı şeridine bir maden yıkama tesisi
yapılacak ve tüm sucul sistem ile yöre halkı önemli bir tehdit
altına girme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Günlük Yaşam Olayı ve Kimya
Konusu
•

•

•

. İşletilmesi düşünülen manganez yıkama tesisi için tonlarca
su, Miran Çayı’ndan alınarak maden yıkanacaktır.
Yıkamadan sonra havuzlarda toplanacak suyun fazlası tekrar
dere yatağına verilecek ve bu durumda sudaki ağır metal
miktarı çok yüksek oranlarda olacaktır. Benzeri bir sistemi
Divriği Demir-Çelik İşletmeleri de uygulamaktadır ve
havuzlardan bırakılan suyun Çaltı Çayı ve Karasu’ya olumsuz
etkileri gözle dahi kolayca görülebilmektedir.
Bu çay, soyu neredeyse yok olma aşamasına gelmiş gerçek,
kırmızı dağ alabalığının beslendiği ve ürediği bir kaynak,
bunun yanı sıra, sivrisinek mücadelesinde önemli bir yere
sahip olan ve Avrupa Birliği’nce korumaya alınmış böcek
türlerinin de ürediği bir yerdir. Limnolojik çalışmalar Miran
Çayı’nda kirlenmeye karşı yüksek duyarlı olan çok sayıda
canlının yaşadığını göstermiştir.
Miran Çayı geçimini özellikle ve sadece bu dereden beslenen
sulama kanallarıyla sebze ve meyve yetiştiriciliğine bağlamış,
Ençiti, Kuşak, Çit, Çat, Kışlacık ve Yazmakaya köylerinden
geçmektedir. Bu köylere ilaveten dolaylı olarak en az üç köy
(Kekikpınarı ve daha altta yer alan 3 köy) de bu olumsuz
yapılanmadan etkilenecektir. ”

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLANACAK
KAVRAMLAR
• ÇÖZELTİ: İki ya da daha fazla kimyasal
maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek
oluşturdukları homojen karışımdır.
• ÇÖZÜCÜ: Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden
genellikle çok olanına çözücü denir.
• ÇÖZÜNEN: Çözücüye göre daha az miktarda
bulunan çözelti bileşenidir.

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLANACAK
KAVRAMLAR
•

ÇÖZÜNÜRLÜK: Belirli miktardaki bir çözücü içinde
çözünebilecek maksimum çözünen madde miktarına, o
maddenin o çözücü içindeki çözünürlüğü denir.

•

ÇÖZÜNME OLGUSU: Bir maddenin başka bir
madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük
taneciklere homojen olarak ayrışması olayına çözünme
denilir. O halde bir madde bir başka madde içerisinde
en küçük yapı taşına ayrışmaktadır.
Çözücü çözünenin birbiri içinde homojen olarak
karışması ile çözünme olayı gerçekleşir. Çözünme,
moleküller arasındaki çekim kuvvetine dayanır. Bir
çözücünün maddeyi çözebilmesi için; çözücü ile
çözünen molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin,
çözücü ve çözünenin kendi molekülleri arasındaki çekim
kuvvetinden daha büyük olması gerekir. Örneğin
şekerin suda çözünmesi; şeker ile su molekülleri
arasındaki çekim kuvvetinin, şeker moleküllerinin kendi
arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük
olmasındandır. Şeker, suda iyonlarına ayrışmadan
moleküler halinde çözünür.
Genellikle çözünme olayı, çözücü ile çözünenin benzer
yapıda olmaları ile gerçekleşir. Bu durum “benzer
benzeri çözer” şeklinde ifade edilebilir

MOLEKÜLER HALİNDE
ÇÖZÜNME
• Molekül yapılı maddelerin birçoğu suda
çözünmezler. çözünebilenlerin çoğu
moleküller halinde çözünürler.+ ve –
iyonlar içermediğinden çözelti elektriği
iletmez. Organik maddelerden
alkoller,şekerler suda molekül olarak
çözünürler. O2, H2, N2 gibi bazı gazlar
suda moleküller halinde çözünür.
• C2 H5OH(s) C2 H5OH(suda)

İYONİK MADDELERİN
ÇÖZÜNMESİ
İyonik yapılı maddelerin çoğunluğu
katıdır. Bu maddelerin bir başka
çözücü içerisinde çözünebilmesi için
bu katı örgünün kırılması gerekir.
Örneğin yemek tuzunun su içerisindeki
çözünmesi olayını göz önüne
aldığımızda; NaCl taneciklerinin
oluşturduğu kristal yapının Na+ ve Cliyonlarının ayrılması ile kırılması söz
konusudur. Bu şekilde bir miktar
enerji alarak kırılan bu örgü ile serbest
kalan iyonlar içinde bulunduğu su
molekülleri ile elektrostatik etkileşim
ile hidratlaşarak sarılırlar ve
yeniden zıt yüklü taneciklerin
birleşmesine izin vermez. Bu durumda
yemek tuzu su içerisinde çözünmüş
olur. Hidratlaşma sırasında bir miktar
enerji dışarı verilir.

POLAR VE APOLAR
MOLEKÜLLERDE ÇÖZÜNME VE
ÇÖZÜNÜRLÜK

•

•

•

•

Analitik kimyada çözücü olarak
genellikle su kullanılır. Su
molekülleri bir oksijen atomuna bağlı
iki hidrojen atomundan meydana
gelmiştir ve molekülerin sekli bir V
harfine benzer. Molekülde oksijenin
bulunduğu kısım pozitif yüklüdür.
Bir molekül farklı atomlardan
meydana gelmişse her bir atomun
elektronlara karşı ilgisi farklı olur.
Bunun sonucu olarak molekülün bir
kısmında elektron fazlalığı ve bunun
sonucu olarak da kısmi negatif yük,bir
kısmında ise elektron noksanlığı ve
bunun sonucu olarak da kısmı pozitif
yük görülür.Bu şekildeki moleküllere
POLAR moleküller denir.
Su bir polar moleküldür. Oksijen
atomu bölgesi kısmen negatif,
hidrojen atomları bölgesi ise kısmen
pozitif yük gösterir. Öte yandan
elektron dağılımı yukarıda olduğu
gibi kutuplaşma göstermeyen veya
kısaca APOLAR moleküller denir.
Ayni tür atomlardan meydana gelen
moleküller apolar özelliktedir.
ÖRNEGIN;H2 apolar özellik gösterir.

Çözeltiler için genel olarak su
kural söylenebilir;
• Benzer benzeri çözer. Yani polar çözücüler polar
çözünenleri, apolar çözücüler ise apolar
çözünenleri çözer.Bunun nedeni su şekilde
açıklanabilir. Polar bileşiklerde moleküllerarası
çekim kuvveti oldukça kuvvetlidir. Molekülün
negatif yüklü kısmı öteki molekülün pozitif yüklü
kısmı tarafından çekilir.
• Böylece bütün moleküller arasinda bir bağ yapisi
kurulur. Apolar bir molekül polar bir molekldeki
bağ yapısını bozarak çözemez.

• Bir katinin sivi da çözünmesi olay da ayni şekilde
açıklanabilir. Burada da polar çözücü için polar
özellige sahip bir katinin olması gerekir. Buna en
iyi örnek sodyum klorürün(NaCI) suda
çözünmesidir.Sodyum klorür kristalinde pozitif
yüklü sodyum iyonları (Na+) ve negatif yüklü
klorür iyonları vardır. Çözücünün su olduğu
sistemlerde su molekülleri ile çevrilmis pozitif
veya negatif yüklü iyonlara HIDRATE IYON
denir.

İyonik katılarla polar
çözücüler

Đyonik kristal
Yapısı

Hidratize iyonlar

İyonik katılarla apolar
çözücüler

Kuvvetli iyonik
etkilesim

Çözünmez

Apolar katıyla apolar çözücü

Apolar çözücü

Apolar Katı
(Zayıf moleküllerarası
etkilesim)

Çözünür

Apolar katıyla polar çözücüler

Apolar katı

Çözünmez

KATILARIN SIVILARDAKİ
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
• Bütün katılar, geniş farklarla
da olsa sıvılarda çözünürler.
Ve katıların sıvılardaki
çözünürlüğü sıcaklıkla
genellikle artar. Fakat bu
artış bazı katılarda fazla,
bazılarında ise azdır. Bazı
katılar bir çözücüde hiç
denecek az çözündüğü halde,
başka bir çözücüde çok
çözünebilir.
Bir katı cisim sıvıda
çözündüğü zaman, tanecikler
(ŞERBET)
katının yüzeyinden ayrılıp
çözücüye girerler. Katı
tanecikleri tuzlarda olduğu
gibi iyonlar ise, bu iyonlar
sıvıda ayrı ayrı çözünmüş
halde bulunurlar ve bu
şekilde olan çözelti elektriği
iletir.

SIVILARIN SIVILARDAKİ
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
•

•

•

Bazı sıvılar bir başka sıvı içerisinde
çözünmeden, ayrı bir faz oluşturacak
şekilde kalırlar. Çözeltide bulunan her
bir sıvı sıcaklığa bağlı olarak kendi
buhar basıncını gösterir ve karışımın
buhar basıncı, ayrı ayrı sıvıların o
sıcaklıktaki buhar basınçlarının
toplamına eşit olur. Örnek olarak su ve
bromobenzen verilebilir.
Bazı sıvalar ise birbiri içinde kısmen
karışabilir. Birbirleriyle kısmen karışan
sıvılara örnek olarak eter-su verilebilir.
Bu karışım çalkalanıp bırakılırsa iki
tabaka ayrılır. Üstteki tabaka suyun
eterdeki alttaki ise eterin sudaki doymuş
çözeltisidir. Bu hallerin çoğunda sıcaklık
yükseldikçe her birinin diğerindeki
çözünürlüğü artar ve bu artma öyle bir
sıcaklığa kadar devam eder ki onun
üstünde bileşenler her oranda karışırlar.
Bazı sıvılar ise birbiri içinde tamamen
karışarak bir çözelti oluştururlar.örneğin
etil alkol ve su gibi sıvılar birbiri içinde
her oranda çözünürler, bunlara
tamamen karışabilir sıvılar denir.

GAZLARIN SIVILARDAKİ
ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ
• Sıvı moleküllerin gaz
moleküllerine göre birbirine çok
yakın olduklarını ve bunların bu
şekilde belirli bir hacim içinde
tutulması için aralarında yeterli
çekme kuvvetlerinin bulunması
gerektiğini biliyoruz.
• Bir gaz bir sıvı yüzeyi ile temasa
geldiği zaman, pek dağının bir
halde olan gaz molekülleri sıkışık
gaz molekülleri arasında pek az
yer bulur, onun için pek zorlukla
girebilirler

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
1.Çözünen maddenin türü
2. Çözücünün türü
3. Sıcaklık
4. Basınç
5. Ortak iyon etkisi
6. Ortamın pH 7
7. Yabancı iyonlar
8. Kompleks oluşumu

Katıların Sıvılardaki
Çözünürlüğü
DENEYİN ADI

Katıların çözünürlüğü suda ve
diğer sıvılarda aynı mıdır?

DENEYİN AMACI

Bazı katıların sudaki, etil alkoldeki
ve zeytinyağındaki
çözünürlüklerinin incelenmesi

DENEY MALZEMELERİ

•• Sodyum klorür • Kalsiyum
karbonat • Çay şekeri
• Etil alkol • Zeytinyağı • Saf su•
Deney tüpü
• Tüplük • Dereceli silindir, 10 ml •
Lâstik tıpa

DENEYİN YAPILIŞI
•

Tüplüğe 3 tane deney tüpü
yerleştirilir.
10 mL' lik dereceli silindirle her deney
tüpüne 10 mL saf su konur.
Sodyum klorür, kalsiyum karbonat ve
şekerden 2 şer gram ayrı kağıt
parçaları üzerinde tartılır.Birinci
deney tüpüne sodyum klorür
konur.Deney tüpü lâstik tıpayla
kapatılarak, birkaç dakika şiddetlice
çalkalanır ve deney tüplüğe geri
konur. İkinci tüpe kalsiyum karbonat
ve üçüncü tüpe şeker konur. 1 ve 2.
adımlar her iki tuz için tekrar edilir.
Gözlemler yazılır.Karışımlar bir süre
bekletilir. Deney tüplerinin dibinde
kalan tuzların miktarı karşılaştırılır ve
gözlemler yazılır.Çözücü olarak su
yerine etil alkol ve zeytinyağı
kullanarak yukarıdaki bütün adımlar
tekrar edilir. Katıların alkol, su ve
zeytinyağındaki çözünürlükleri
karşılaştırılır.Gözlemler bir tabloya
yazılır
Sodyum Karbonat

Kalsiyum Karbonat

SONUÇ
• Bazı katıların
sudaki, etil
alkoldeki ve
zeytinyağındaki
çözünürlüklerini
inceleyerek bu
çözünürlüklerin
birbirinden farklı
olduklarını gördük.

Gazlar suda aynı
oranda mı çözünür?
DENEYİN ADI

Gazlar suda aynı oranda mı
çözünür?

DENEYİN AMACI

Gazların sudaki çözünürlüğünün
incelenmesi

DENEY MALZEMELERİ

• Deney tüpü • üç ayak • Destek
çubuğu • Bünzen kıskacı• Bağlama
parçası
• Kristalizuar • Düz cam boru •
Isıtıcı • Dereceli silindir, 10 mL
• Tek delikli lâstik tıpa * Deliksiz
lâstik tıpa • Amonyak •Su

DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN YAPILIŞI
•

Cam boru vazelinle yağlanır ve lâstik tıpanın deliğine yerleştirilir.
Deney tüpüne 5 mL amonyak konur ve ağzı cam boru takılı lâstik tıpa ile
kapatılır.
Not: Amonyağın teneffüs edilmesi ve tadılması tehlikelidir.
Cam borunun açıkta kalan ucunun üzerine başka bir deney tüpü yerleştirilir
ve tüpler Şekil-1 'deki gibi destek çubuğuna tutturulur.Amonyak çözeltisi 23 dakika kadar ısıtılır. Amonyak buharının üst taraftaki tüpü doldurulması
sağlanır ve ısıtıcı söndürülür.
Not: Amonyak çok fazla ısıtılmamalıdır. Kokusu laboratuvar içine
yayılabilir. Hoş olmayan bir kokusu vardır.
Üst taraftaki tüp çevrilmeden yukarı çekilerek ağzı lâstik tıpa ile kapatılır.
Şekil-2'de görüldüğü gibi kristalizuar içindeki suya batırılır.Boş bir deney
tüpü alınır ve ağzı lâstik tıpa ile kapatılır.Daha sonra Şekİl-2'de görüldüğü
gibi kristalizuar içindeki suya batırılır.
Her iki tüpün ağzı suda açılır ve bir süre beklenir.Deney tüplerindeki su
düzeyleri karşılaştırılarak gözlemler not edilir.
Uyarı: Amonyağın hoş olmayan kokusundan dolayı deneyden sonra
laboratuvar havalandırılmalıdır.

SU
• Su canlıların yaşaması için
hayati öneme sahiptir. En
küçük canlı organizmadan
en büyük canlı varlığa
kadar, bütün biyolojik
yaşamı ve bütün insan
faaliyetlerini ayakta tutan
sudur. Dünyamızın
%70'ini kaplayan su,
bedenimizin de önemli bir
kısmını oluşturmaktadır.
Ancak yeryüzündeki su
kaynaklarının yaklaşık
%0.3'ü kullanılabilir ve
içilebilir özelliktedir

Türkiye'nin
mevcut su
potansiyelinin
kullanım oranları;

KİMYASAL OLARAK SU
• Bütün oksitlerin ve belki de bütün bileşiklerin en önemlisi sudur.
H2O kimyasal formülüne sahip olan su molekülü çizgisel değildir.
H-0-H da oksijen bağları arasındaki açı 104,5o dir. Her iki
hidrojen tarafı, oksijen tarafına nazaran pozitif olduğundan
molekül polar kovalent bağlar ihtiva eder ve dolayısıyla net bir
dipol momente sahiptir. Doğal suların pH değerleri
içerdikleri maddelere göre değişir. Normal suların pH sı
genellikle 6,5 – 7,5 arasında değişir. Asit yağmurlarında
pH nın 2,3 e düştüğü görülmüştür. Yer altı sularında
CO3-2, HCO3-2, CO2 daha fazla çözündüğünden pH yı da
bunlar belirler. Ayrıca sularda çözünmüş Fe+2, Mn+2,
Cr+3 iyonları sulara asitlik sağlar.
• Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur.
Suların sertliği FS: 10 mg CaCO3 /L, AS: 10 mg CaO /L
olarak birimlendirilir.
• Sularda ana bileşen olarak Ca+2, Na+; Mg+2; K+, Cl-,
SO4-2, HCO3- iyonları bulunur. Ayrıca Fe, Cu+2, Mn, Ni,
Zn, Co, Cd, Cr, Pb, Hg, Be; Al, As, Se, Rb, Li, I, PO4-3,
NO3-, B, CN-, H2S, Pestisitler eser miktarda bulunabilir

Suyun Fiziksel Özellikleri
•

•

•
•
•

Su renksiz ve kokusuzdur. Suları renkli gösteren içerdikleri
maddelerdir. Geçiş metallerinden özellikle Fe; Mn ve Cr
bileşiklerinin suda bulunması suyun renkli görünmesine neden
olur.
Suyun kokusu ve tadının kaynağı sularda çözünen inorganik,
organik maddeler ile mikroorganizmalardır. İçme sularında koku
istenmez ancak lezzet istenir. Genellikle amonyak, sülfürler
siyanürler, fenoller, serbest klor, petrol atıkları, bitki ve hayvani
atıklar suya hoş olmayan kokular verir.
İçme sularında bulanıklık istenmez, berrak olması istenir. Ayrıca
yerüstü sularında bulanıklık güneş ışınlarının suların alt
kısımlarına ulaşmasını engeller.
Suların çözünen madde miktarının fazlalığı iletkenlikle doğru
orantılıdır. Maden suları iletkenlikleri en fazla sulardandır.
Suyun +4°C de ki yoğunluğu 1 g/ml dir. Su donunca yoğunluğu
azalır. 0,9 g/ml olur. Bu da buzun neden suyun üzerinde
yüzdüğünü açıklar.

Su çevrimi

Su Kirliliği
• Bir sudaki canlı hayatın
değişmesine yani aquatik
hayatı etkileyecek
düzeyde kirleticiler
içermesine o suyun
kirlenmesi denir. Kirli
suyu kullanım amacına
uygun olmayan su diye
tarif etmek mümkündür.
Örneğin içmek için uygun
olmayan bir su sulama
için uygun olabilir. Su
kirleticileri çok çeşitlidir.
Bunları ayrı ayrı
incelemek yerine 9
kategoriye ayırarak
inceleyeceğiz.
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2)
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4)
5)
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Organik Kirleticiler
Salgın hastalıklara neden
olan kirleticiler
(mikroorganizmalar)
Bitkilerin anormal
büyümesine ve çoğalmasına
neden olan kirleticiler
Petrol kökenli kirleticiler
Sentetik organik kirleticiler
İnorganik kirleticiler
Sediment kökenli kirleticiler
Radyoaktif kirleticiler
Atık ısının meydana
getirdiği kirlenmeler

1) Organik Kirleticiler:
• Sularda çözünmüş olan
oksijeni tüketerek
kirlenmeye sebep olan
maddelerdir. Böyle
maddeler antropojenik
faaliyetler (ev atıkları,
hayvan atıkları, gıda
fabrikaları atıkları, kağıt
fabrikası atıkları, mezbaha
atıkları, dericilik atıkları
vb.) sonucu sulara
karışırlar. Karıştıkları sular
durgunsa bunlar suyun
dibinde toplanırlar. Buna
sedimentasyon denir.

1) Organik Kirleticiler:
• Bir su bitki ve
hayvanların yaşamasına
yetecek konsantrasyonda
oksijen ihtiva etmiyorsa
bu suya kirli su denir.
Yani bir suyun yeterince
oksijen ihtiva etmemesi o
suyun kirli olduğunun bir
ölçüsüdür. Kirlenmeye
nende olan maddelerin
büyük bir çoğunluğu
yapılarında karbon ihtiva
ederler.

2) Salgın Hastalıklara Neden Olan
Kirleticiler (Mikroorganizmalar)
• Su patojenik (hastalık yapan)
mikroorganizmalar için iyi bir
taşıyıcıdır. Tifo, paratifo,
kolera, dizanteri, çocuk
felci(Palio) ve sarılık(hepatit)
gibi salgın hastalıkların
mikropları su ile taşınır ve
yayılırlar. . Koli basillerinin
doğal sularda yaşama ve
çoğalma şansları hiç yoktur.
Bunların tespiti lağım
sularının şehir sularına ne
zaman karıştığı hakkında da
kaba bir fikir verir.

3) İnorganik Kirleticiler
İnorganik madde atıkları da
su sistemlerini önemli
ölçüde kirletirler. Bunlar
tuzlar, metaller, mineral
asitler ve minerallerdir.
Bunların sudaki etkileri
başlıca üç gruba ayrılır.
1) Asitliğin artması
2) Tuzluluğun artması
3) Toksikliğin artması

1)

Asitliğin artması
Sularda asitliğin
artması başlıca iki
şekilde olur.
a) Yağmur sularıyla
b) Madencilik
drenajlarıyla

1)
•

Asitliğin artması

Yağmur sularının etkisiyle sulardaki
asitliğin artması son zamanlarda fark
edilen bir olaydır. Madencilik
drenajlarıyla sudaki asitliğin artması
ise çok eskiden bilinen bir olay olup
buna demir, kuşun, bakır, çinko gibi
metal sülfürleri atıkları sebep olurlar.
Demir sülfür sulara genelde kömür
yıkamaları sonucu karışır. Suları da en
çok bu kirletir. Söz konusu demir
sülfür prittir. Prit FeS2 bileşiminde
olup sülfür değil bir polisülfürdür. Bu
madde kömür yataklarında ayrı bir
kütle halinde bulunur. Kömürün
yıkanması esnasında büyük oranda
ayrılır. Prit bazı cins bakterilerle
aşağıdaki reaksiyona göre
yükseltgenir.

2FeS2 + 2H2O + 7O2------)
2FeSO4 + 2H2SO4

2)

Tuzluluğun Artması

Sularda tuzluluğun artması çok sık rastlanan bir olaydır.
Dünyadaki suların %97’sini oluşturan deniz suları da hep
tuzludur. Buna göre dünyadaki sulardan ancak %3
kullanılabilir durumdadır. Fakat bu %3’ünü oluşturan
kısımda da çeşitli tuzlar bulunur. Bu tuzlar aşağıdaki
kaynaklardan gelir.
1)
2)
3)
4)
5)

Suda çözünen minerallerden
Endüstriyel atıklardan
Sulamalardan
Okyanus sularından
Kış aylarında buz eritmek için kullanılan tuzlardan

3)

Toksikliğin artması

• Hg, Pb, Cd, Cr, Ni gibi bazı ağır metal
katyonları canlı vücudunda birikerek
toksik etki gösterirler.

Radyoaktif Kirleticiler
• Bazı sedimentlerde oldukça
kuvvetli radyoaktif çekirdekler
bulunabilir. Bu radyoaktif
çekirdeklerin yaydığı ışınlar
canlılar için çok zararlı hatta
bazen öldürücüde olabilir.
Çünkü sediment içindeki bu
çekirdekler sindirim ve
solunum sistemine geçer.
Uranyumun Elde Edilmesi
• Uranyum çeperleri genellikle
%0.1-0.2 U2O3 ihtiva ederler.
Dolayısıyla kullanılabilecek
kadar uranyum elde etmek için
tonlarca uranyum cevherinin
işlenmesi gereklidir

• Bunun için uranyum cevheri
önce çok ince öğütülür. Daha
sonra asit ile alkali işlemlere
tutulur. Bu şekilde çözeltiye
alınan uranyum bileşiği
çöktürme ekstraksiyon iyon
değiştirme kromotografisi gibi
metotlarla saflaştırılır.
Çözeltiye alındıktan sonra
geriye uranyumu alınmış çok
ince dağılmış yüzlerce ton
uranyum atığı kalır. Bu da
çevre açısından tehtid
unsurudur. Çünkü bu atıkların
içerisinde hem uranyum hem
de uranyumdan türeyen diğer
radyoaktif maddeler bulunur.

Nükleer bombalar
•

Radyoaktif çekirdeklerin
kullanıldığı bir başka yerde
nükleer bombaların yapımıdır.
Böyle bir bomba yer yüzünde
patladığı zaman kullanılan
radyoaktif çekirdeğin dışında yeni
bir çok radyoaktif maddeler
meydana gelir ve atmosfere
yayılır. Bunlar atmosferde
dolaşmaları esnasında disperse
olmakla daha küçük radyoaktif
partiküller haline dönüşmekle ve
böylece daha da tehlikeli hale
gelmektedir. Dispersiyon sonucu
atmosfere yayılan radyoaktif
partiküller zamanla yeryüzüne
döner ki bunlara fallout da denir.

Nükleer bombalar
• Yeryüzüne dönen bu partiküllerde çeşitli yollarla insana
ulaşır ve kana karışırlar. Bunlardan en tehlikelisi
Stronsiyum 90’dır. Cs 137’dir. Birincisinin yarılanma
ömrü 28 diğerinin 30 yıldır. Stronsiyum 90 kimyasal
özellikleri bakımından kalsiyuma benzer dolayısıyla
kemiklerde ve dişlerde birikir. Kemiklerde biriken
Stronsiyum kansızlığa ve kan hastalıklarına sebep olur.
Bilindiği gibi kan hücreleri kemik iliklerinde üretilirler.
Sezyum 137’nin kimyasal özellikleride potasyumunkine
benzer. Bilindiği gibi potasyum hücrelerde bulunur.
Sezyum 137 insan vücuduna yediği etle, içtiği sütle, çayla
ve yapraklı sebzelerle geçer. Bunun sonucu olarak ta
insanın özellikle adalelerine yerleşir ve halsizlik meydan
gelir.

Suların Kirlenmesiyle Ortaya
Çıkan Hastalıklar
• Fenol Türevleri: Beyin ve dolaşım
sisteminde bozukluklar, böbrek yetmezliği,
boğazda şiddetli yanma kusma, mide
kanaması, idrarda azalma, mide krampları
ve solunum durması gibi hastalıklara
neden olurlar.

Suların Kirlenmesiyle Ortaya
Çıkan Hastalıklar
• Kurşun: Beyin, böbrekler,
karaciğer, kemik iliği ve
bağırsak sistemi ile ilgili
hastalıklara neden olur.
• Amonyak: Boğaz, yemek
borusu ve bağırsak
sisteminde tahrişler, bulantı,
kusma, mide ağrılarına
neden olur.

Kaynak suları temizlemek için
gerekli bazı metotlar.
a) Al2(SO4)3 ilavesi
b) Flokülasyon (Yumaklar halinde çökme)
c) Dinlendirme
d) Kum tabakasından süzme
e) Klorlama ve Florlama
f)
Depolama
g) Sağlıklı bir içme suyu şebekesiyle
dağıtma işlemlerinden geçer.

ÖĞRENME - ÖĞRETME
ETKİNLİKLERİ
GÜDÜLEME
• Konuya başlamadan önce
öğrencilere anlatılacak konu ile
ilgilin çevrelerinden örnekler
vermesi istenir. Bizim konumuz
çözeltiler. Bununla ilgili
öğrencinin düşünmesini
sağlayabiliriz. Örneğin
öğrencilere çevremizde bulunan
çözeltilere, çözücülere örnekler
verilmesi istenebilir.
Soru1-) çevrenizde bulunan
çözücülere, çözeltilere ve
çözücülere örnekler veriniz.
Cevap- su, iyi bir çözücüdür
Mesela;Yağ daha iyi benzinde;
Ojeler, asetonda; Asfalt, gaz
yağında iyi çözünür. Bununla
beraber alkollerde iyi çözücüler
olarak bilinirler.
hava çözeltisinin çözücüsü azot
gazı, çözüneni ise oksijen gazıdır.

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
çözücü ile ilgili
deneyler izletilir.
• Konu sunumu
sonunda anlatılan
konunun günlük
yaşamda kullanılan
tarafları konuşulur ve
beyin fırtınası yapılır.

DENEY
• Konu sonuna
geldiğimizde, öğrenciye
anlatılan her şeyi deneyle
yani görsel bir olayla
göstermek bu konunun
öğrencinin aklında
kalmasını sağlayacaktır.
Hatta deney yapılırken
öğrenci öğrenmiş olduğu
konuları tekrar aklından
geçirecektir ve aklına
takılan herhangi bir şey
olduğunda bunu giderme
imkânı bulacaktır.

Bu konumuz için 5 tane deney
önerimiz vardır.
Deney önerisi 1-) Çözücüçözünen doğasının çözünmeye
etkisi.
Deney önerisi 2-) Çözücü olan
üç sıvı örneğin incelenmesi
Deney önerisi 3-) Katıların
sıvılardaki çözünürlüğü
Deney önerisi 4-) Sıvıların
sudaki çözünürlüğü
Deney önerisi 5-) Gazlar suda
aynı oranda mı çözünür?

SORU – CEVAP
Konu bitiminde öğrenciye sorulacak
sorularla konunun ne kadar
anlaşılıp anlaşılmadığı ortaya
çıkmış olur. bu şekilde öğrencini
yanıtlarına göre eksik olduğu
yerler tekrar edilerek öğrencinin
iyi bir şekilde konuyu kavraması
sağlanır.
* İki ya da daha fazla
kimyasal maddenin herhangi bir
oranda bir araya gelerek
oluşturdukları homojen karışıma
ne denir?
Cevap: çözelti
* Su nasıl bir moleküldür?
Cevap: polar
* Çözeltiler için genel olarak
kabul edilen kural nedir?
Cevap: Polar çözücüler polar
çözünenleri, apolar çözücüler ise
apolar çözünenleri çözer.

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. Konteks
kimya uygulamalarıyla su kirlilğini anlatmak
, özellikle küresel ısınma gibi insan kaynaklı
bir sorunla yüzyüzeyken , daha bilinçli bir
nesil yetişmesi için önemli bir adımdır.
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