RAYLARIN
KAYNAŞMASI

KONU
DEMĐRYOLU RAYLARI
BĐRBĐRĐNE NASIL
KAYNAKLANIR?

KONUNUN KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:


Günlük hayatta belirli uzunluktaki demiryolu
raylarının belirli bir uzunluğa ulaşıncaya kadar
birbirine kaynaklanmasında kullanılan termit
tepkimesinden yola çıkarak endotermikekzotermik tepkimeler ve redoks tepkimelerinin
öğrencilere kavratılması,raylar arasında belirli
genleşme aralıklarının olduğunun öğrencilere
belirtilmesi

TEORĐK BĐLGĐ
Tepkimelerde Isı Alış Verişi
Kimyasal tepkimeler oluşurken maddeler ya enerji alır ya da enerji açığa çıkarır. Bazı maddelerin
tepkimeye girmesi için ısı alması gerekir. Örneğin kömürün yanmaya başlaması için tutuşma sıcaklığına
kadar ısıtılması gerekir. Kömür tutuştuktan sonra yanarken etrafa ısı yayar.
Isı Alan (Endotermik) Tepkime
Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir. Isı alarak gerçekleşen bir kimyasal
tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı belirtilir.
Örneğin; kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur. Bunun
tepkime denklemi şöyledir:
CaCO3 + Isı -----> CaO + CO2
Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında yazılır.
Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime
Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir.Isı vererek gerçekleşen bir
kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı verildiği belirtilir.
Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa çıkar. Bu olayın
tepkime denklemi;
C + O2 -----> CO2 + Isı şeklinde belirtilir.
Yanma tepkimeleri, maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin
tamamı ısı veren tepkimedir.
Örnek : Civa oksit ısıtıldığında cıva ve oksijene ayrışmaktadır.Bunu tepkime denklemini yazarak
gösteriniz.
Örnek :Vücudumuzda bulunan glikozun (C6H12O6) oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit, su
ve ısı enerjisi açığa çıkar. Bu olaya solunum denir.Bunu tepkime denklemini yazarak gösteriniz.
Asitin suda çözünmesi sonucu da ısı enerjisi açığa çıkar. Bu yüzden asit içine su dökülmemelidir.Suyun
elektrolizi esnasında suya elektrik enerjisi verilir. Bu da bir çeşit endotermik tepkimedir.

Aktivasyon Enerjisi Nedir?
☺ Kömür ile oksijen yan yana getirilince tepkime olmaz. Tepkimenin başlaması nasıl
sağlanır? Bu durumu nasıl açıklarız?
Bilindiği gibi kömür hemen hemen saf karbon olup havadaki oksijen ile
C(k) + O2(g)CO2(g)tepkimesine göre karbondiokside dönüşür.Ancak kömür ile
oksijen yan yana getirilince tepkime olmaz. Tepkimenin başlaması için önce kağıt
ile odun tutuşturulur.Odunun yanması ile oluşan ısı, kömürü tutuşturur.O halde
kömürün yanmaya başlaması için dışarıdan önce ısı alması gerekir.Tepkimenin
başlaması için dışardan verilmesi gereken bu enerjiye aktivasyon enerjisi denir.
Bu enerji hem tepkime ortamındaki oksijen moleküllerinin hızını arttırır, hem de
karbon atomlarının kömürden koparılması için harcanır.Ancak bu sayede karbon
atomları ile oksijen molekülleri tepkimeye girebilir.Tepkime başladıktan sonra ısı
oluşur.Yani tepkime ekzotermiktir.

KĐBRĐT NASIL YANAR?



Bir kibritin başı ile
herhangi bir pürüzlü
yüzey arasındaki
sürtünme sonucunda ısı
oluşur.Bu ısı,kibritin baş
kısmındaki kimyasal
maddelerin tepkimeye
girebilmesi için gerekli
enerjiyi sağlar.Bu
tepkimede açığa çıkan ısı
kibritin çöpünün yanmaya
başlamasına neden olur.

Tepkime Isısı ve Entalpi
Bir kimyasal tepkimede alınan ya da verilen ısıya tepkime ısısı denir.
Tekime ısısı = Ürünlerin toplam enerjisi - Girenlerin toplam enerjisi formülü ile ifade
edilir.Tepkime ısısı maddelerin içerdiği toplam enerji değil,iki durum arasındaki enerji farkıdır.
ENTALPĐ: Bir maddenin yapısında depoladığı her tür enerjinin toplamına ısı kapsamı ya da entalpi
denir ve H ile simgelenir.Bir maddenin bir molünde depolanmış enerjiye o maddenin molar
entalpisi denir.Maddelerin entalpileri ölçülemez.Ancak tepkimeye girenlerle ürünler arasındaki
fark belirlenir.Kimyasal tepkimelerde,ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı
arasındaki farka,tepkimenin entalpi değişimi ya da tepkime entalpisi adı verilir ve ∆H ile
simgelenir.(∆H =HÜrünler-HGirenler )
Bağıntıda ürünlerin entalpileri toplamı,girenlerin entalpileri toplamından küçükse, tepkime
ekzotermik olup ∆H,eksi işaretlidir.Tepkimenin endotermik olması halinde,ürünlerin entalpileri
toplamı,girenlerin entalpileri toplamından büyüktür.Bu durumda ∆H,artı işaretlidir.∆H değerleri
belirli sıcaklık ve basınçta ölçülmüş değerlerdir.Sıcaklık ve basınç değişirse bu değerlerde
değişir. Ekzotermik tepkimelerde ∆H ‘ın işareti negatif,endotermik tepkimelerde ise
pozitiftir.Maddelerin halinin değişimi ∆H değerini etkiler. Bir tepkime denklemi ters çevrilirse
tepkimenin tepkimenin ısısı değişmez.Ancak işareti değişir.Tepkime denklemleri bir sayı ile
çarpılırsa ya da bölünürse ∆H değeri de bu sayıyla çarpılır ya da bölünür.
ÖRNEK:
C(K)+O2 (g)CO2(g)+94 kkal ∆H =-94 kkal(EKZOTERMĐK)
½ N2 (g)+O2 (g) + 8,1 kkal NO2 (g) ∆H =+8,1 kkal (ENDOTERMĐK)
ÖRNEK: ½ H2(g) + ½ I2(g)
HI(g) ∆H =+6,2 kkal olduğuna göre;
2HI(g)
H2(g) + I2(g) tepkimesinin ∆H’si nedir?
Tepkime ısısı istenen denklem,verilen tepkime denkleminin tersi ve iki katı alınmış hali
olduğundan, ∆H nin işareti değiştirilip 2 ile çarpılmalıdır.
2HI(g)
H2(g)+I2(g) ; ∆H = -6,72 x 2 kkal

.
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Yükseltgenme- Đndirgenme Reaksiyonları
Elektron transferi ile gerçekleşen bir reaksiyondur.
Yükseltgenme olayı atomun elektron kaybetmesi ile veya oksidasyon sayısının
artması ile gerçekleşirken indirgenme olayı ise atomun elektron kazanması ile
veya oksidasyon sayısının azalması ile gerçekleşir.
S +O2  SO2
0
0
4+ 2Yukarıdaki reaksiyonda kükürtün oksidasyon sayısı 0’dan 4+’e yükselmiştir.Kükürt
yükseltgenmiştir denir. Oksijenin ise oksidasyon sayısı 0’dan -2’ye azalmıştır (2
elektron kazanmıştır).Oksijen indirgenmiştir. Bu tür reaksiyonlarda bir atom
kendi kendine indirgenemez veya yükseltgenemez. Yükseltgenen atom aynı
zamanda indirgen ajan olarak bilinir.Tam tersine indirgenen atom aynı zamanda
yükseltgen ajandır. Bu tür elektron alış verişi olan reaksiyonlara redoks
tepkimeleri denir.
Bu tür reaksiyonlarda hesap yapılabilmesi için öncelikle atomların veya
bileşiklerin oksidasyon sayılarının bilinmesi gerekmektedir.Genel olarak şu şekilde
sınıflandırılabilir.
Elementel haldeki ( O2, Na, H2, P4) tüm atomların oksidasyon sayısı 0 dır
Basit iyonlarda oksidasyon sayısı iyonun sahip olduğu yüke eşittir (Cl- = -1, Na+
= +1)
Hidrojen bir çok reaksiyonda +1 oksidasyon sayısına sahiptir.
Oksijen içeren bileşiklerde oksijen genellikle -2 oksidasyon basamağına sahiptir.
Fakat peroksit bileşiklerinde oksijen -1 oksidasyon basamağına sahiptir.
Flor -1 oksidasyon sayısına sahiptir.
Yukarıdaki temel kurallar eşliğinde bileşiği oluşturan atomların oksidasyon
basamakları hesaplanabilir. Burada öncelikle bileğin toplam oksidasyon sayısına
bakılmalıdır. Yani eğer yüksiz bir bileşikse toplam oksidasyon sayısı o’ dır. Veya
(-) yüklü bir bileşikse toplam oksidasyon basamağı (-1) dir.

DENEY ÖNERĐLERĐ:
DENEY 1: KĐMYASAL KAYNAK
DENEYĐN AMACI:Günlük hayatta
demiryolu raylarının
kaynaklanmasında kullanılan termit
tepkimesinde yüksek ısı çıkışının ve
elektron alışverişinin varlığının
gözlenmesi.
ARAÇ-GEREÇLER:Koruyucu
gözlük,koruyucu eldiven,8-10cm
yüksekliğinde
saksı,stativ(ayaklık),halka
kıskaç,ısıya dayanıklı
altlık(seramik)veya kumla
doldurulmuş
leğen,maşa,çekiç,mıknatıs
KĐMYASALLAR:Demir(III)oksit[Fe2O3],
Alüminyum tozu,yaklaşık 10cm
uzunluğunda Magnezyum
band,Magnezyum şerit,Baryum
peroksit[BaO2]

DENEYĐN YAPILIŞI:20gr Demir(III)oksit ve 7gr Alüminyum tartılır ve birbirine
dikkatle karıştırılır.Saksının ortasına yaklaşık 1-2cm çapında karton boru
yerleştirilir ve çevresi kumla kaplanır.Ardından borunun içine termit karışımı
doldurulur.Bu karışımın üzerine ise 3gr Magnezyum tozu ve 1gr Baryum
peroksitten oluşan ateşleme karışımı ilave edilir.Halka kıskaca sabitlenen bu
saksının altına kumla doldurulmuş kase yerleştirilir.Reaksiyonu başlatmak
amacıyla Magnezyum band bir maşa yardımıyla alınıp
tutuşturulur(DĐKKAT:aleve bakmayınız) ve ateşleme karışımına
bırakılır.Reaksiyon başlar başlamaz 5m’lik güvenlik mesafesi korunmalıdır.
SONUÇ:Kıvılcım oluşumu ve yüksek ısı çıkışıyla(20000C)gerçekleşen aşağıdaki
tepkime gözlenir:
Fe2O3 + 2 Al  2 Fe + Al2O3 ,∆H=-851,5kj/mol

Reaksiyon sonunda saksıdan kuma bir sıvı kütlesi damlar ve bu kütle
soğuduktan sonra dayanıklı bir zeminde çekiçle kırıldığı zaman kül ve demir
karışımı birbirinden ayrılmış olur.Demir bir mıknatısla tayin edilebilir.Geriye
kalan kül ise diğer reaksiyon ürünlerinin bir karışımıdır.
YORUM:Magnezyum bandın tutuşturulmasıyla açığa çıkan ısı aşağıdaki tepkimeyi
başlatmıştır.
BaO2 + Mg  BaO + MgO

Termit reaksiyonunu başlatmak için gerekli olan ısı ise,ateşleme karışımı
olarak adlandırılan Baryum peroksit ve Magnezyumun tepkimesi sonucu açığa
çıkan ısıdan sağlanır.Termit tepkimesinin başlamasıyla Alüminyum, Fe+3
iyonunu elementer Fe’e indirger ve böylece kendisi Al+3’e
yükseltgenir(redoks reaksiyonu).Bu reaksiyonda açığa çıkan yüksek ısı ise
reaksiyon ürünlerinden demiri eritir.

AÇIKLAMA:Termit tepkimesi,laboratuarda ve teknikte uygun
oksitlerden metal ve yarı metal elementlerin elde edilmesinde
kullanılan bir işlemdir.Bu işlem aşağıdaki eşitliğe göre
elementer Alüminyum ile gerçekleştirilir:
3EO + 2 Al




> 3E + Al2O3

Bu işlem ilk kez 1894’te Hans Goldschmidt tarafından
gerçekleştirilmiştir ve bu nedenle çoğunlukla Goldschmidt
işlemi olarak adlandırılır.Termitte özellikle Alüminyumun
Oksijene olan yüksek ilgisinden faydalanılır.
(4Al+3O2
>2Al2O3; ∆H=-1677kj/mol)
Termit reaksiyonu kuvvetli ekzotermiktir ve bir redoks
reaksiyonudur;ulaşılan sıcaklık yer yer 2000-25000C’yi
bulur.Bu nedenle reaksiyon ürünleri erimiş halde
bulunur.Ayrıca reaksiyon bir ateşleme karışımını
kullanır(genellikle Magnezyum ve Baryum peroksitten oluşan
bir karışımdır)Bu tepkimeyle Fe,Cr,Mn,Ti,Zr,B ve Si elde
edilir.Yan ürün olarak Al2O3 ortaya çıkar.

TERMĐT BĐR TEPKĐMEDĐR,ISI ÇIKARIR
RAYLARI BĐRBĐRĐNE O KAYNAŞTIRIR

Termit reaksiyonu,birbiri ardına dizilmiş rayların,ağır araçlara gerek
kalmadan kaynaklanmasını sağlar.Bunun için belirli miktar termit
karışımı raylar arasına yerleştirilmiş özel potalar içerisinde
ateşlenir.Hızla akan 2000-25000C sıcaklıktaki demir eriyiğinin rayları
eritip koparmaması için rayların birleşme noktasına yerleştirilen tuğla
kalıbın üst kısmına yine tuğladan yapılmış bir hız kesici tıpa
konur.Birkaç saniye sonra sistemdeki aralıktan akan ve rayların
kaynaklanması için yeterli sıcaklıkta olan demir,raylar arasındaki
boşlukta yerini bulur.Daha sonra kaynaklanan kısım soğumaya bırakılır
ve rayların birbirine monte edilmesi sağlanmış olur.

Termit tepkimesinin
gerçekleştiği pota

Potanın raylar üzerinde
hareketini
sağlayan düzenek

Rayların birleşme
noktasına kurulan
tuğla kalıp

Kaynaklanmış bir ray
örneği

Demir eriyiğinin raylara
aktığı delik

Genleşme aralığı
bırakılmış raylar

EK BĐLGĐ:RAYLARIN
ELEKTRĐK AKIMIYLA
KAYNAKLANMASI

Elektrik akımıyla rayları birbirine kaynaklayan makine

Raylar silindirler üzerinden
kaydırılarak,
kaynaklanmak üzere,makineye
sürülür.

Birine (+) elektrot temas
ettirilir.

Hidrolik kollarla raylar
sıkıştırılır.

Sıkıştırılan rayların birine (-),

Kaynak işlemi biten raylar bu bölmelerden traşlanacağı
istasyona taşınmak üzere silindirler üzerine bindirilir.

Kaynaklama ve traşlama işlemi biten raylar silindirlerle uzunca bir alana taşınır ve buradan
gerekli olan bölgelere gönderilmek üzere büyük çelik makaslar ile vagon dizilerine konur.

ISIL GENLEŞME
Bir cismin sıcaklığı onun moleküllerinde depolanan enerjinin bir ölçüsüdür.Bir sıvı veya katının
sıcaklığı artırıldığında,enerji kazanan moleküller genel olarak daha büyük genliklerde
titreşirler.Verilen bir molekülün titreşim genliğindeki bu büyüme,bu moleküle yakın olan moleküllerin
ortalama olarak daha büyük bir uzaklıkta kalmalarına sebep olur.Bunun sonucu olarak da,katı veya
sıvı genleşir.Küçük sıcaklık aralıklarında bu kuralın bazı dikkate değer istisnaları olmakla
birlikte(örnek olarak su;0’dan 40C’e kadar büzülür),faz değişimi olmadan sıcaklığın artması ile
cisimlerin genleşeceğini ifade eden bu kural genel olarak geçerlidir.
Açıkca bir bina veya köprüde metalin ısıl genleşmesi,günlük hayatta çok büyük bir öneme
sahiptir.Eğer ısıl genleşmeye karşı önceden tedbir alınmazsa,demiryolu rayları ve beton anayollar
sıcak yaz güneşinin etkisi altında bükülür.Bunun için,bir maddenin sıcaklıkla nasıl genleşeceğini
bilmek gerekir.Aksi takdirde bu durum dikkate alınmazsa aşırı yüksek sıcaklık altında raylar o
kadar genleşir ki böylece rayların birleştiği yerlerdeki genleşme aralıkları aşılmış olur.Bunun bir
sonucu olarak raylar yana bükülür ve tren raydan çıkarak büyük kazalara sebep olabilir.
Başlangıçta LO uzunluğundaki bir çubuğun ∆T sıcaklık değişimine uğradığını ve bunun sonucu olarak
uzunluğunun ∆L kadar değiştiğini varsayalım.Çubuğun uzunluğundaki oransal değişme
∆L/LO’dır.Birçok katı için,belirli bir sıcaklık aralığında uzunluktaki bu oransal değişmenin sıcaklık
değişimi ile doğru orantılı olduğunu görürüz.Verilen bir madde için α doğrusal ısıl genleşme kat
sayısı,
α= uzunluktaki oransal değişme /sıcaklık değişimi= ∆L/LO olarak tanımlanır
∆T
ve ∆L = α.LO.∆T olur.

DENEYĐN YAPILIŞI: 11gr Ba(NO3)2
tozu,1gr Al tozu,5gr Fe tozu ve 3gr
nişasta dikkatle birbirine
karıştırılır.Sonra biraz kaynar su ilave
edilir ve karışım koyu bir kıvam
alıncaya dek karıştırılır.Elde edilen
kıvamlı karışımla demir çubuk spatula
kullanılarak yarı yarıya
kaplanır.Hazırlanmış olan maytap,fön
makinesiyle ön kurutma yapıldıktan
sonra en az 1gün kurutmaya
bırakılır.Kurutma işleminin
tamamlanmasıyla maytap bir çakmakla
veya bunzen aleviyle tutuşturulur.

DENEY2: MAYTAP YAPIMI
DENEYĐN AMACI:Alüminyum
ve Demir tozlarının oksitlerine
yükseltgenmesinin gözlenmesi
ARAÇ-GEREÇLER:Porselen
tabak,karıştırıcı,hassas
terazi,spatula,saç kurutma
makinesi
KĐMYASALLAR:KNO3 veya
Ba(NO3)2,Alüminyum
tozu,Demir
tozu,nişasta(karışımın
koyulaşmasına yardımcı olması
için kullanılır)

SONUÇ:Maytap aşağıdaki tepkimelerin gerçekleşmesiyle
kıvılcım çıkararak yanar.
Ba(NO3)2
4Al+3O2

∆

>Ba(NO2)2+O2

>2Al2O3,4Fe+3O2

>2Fe2O3

YORUM:Maytap karışımında bulunan Ba(NO3)2’ın,tutuşturulma
sırasında oluşan ısıyla bozunması sonucu O2 meydana gelmiş ve
bu O2,karışımın diğer bileşenleri olan Al ve Fe’i oksitlerine
yükseltgemiştir.Her iki tepkimede de 3 elektronlu bir alış
veriş sözkonusudur.Tepkimeler oldukça ekzotermik olup açığa
çıkan ısı tepkimelerin hızını daha da artırmış ve oksitlerin
oluşumu sırasında kıvılcımlar gözlenmiştir.



AÇIKLAMA:Na,K,Ba gibi aktif metallerin nitratları ısıtıldığı
zaman O2 ve nitrit(NO2)-oluştururlar.Açığa çıkan O2 bu tür
nitratlar birçok maddeyi yükseltgerler ve bu yüzden
yükseltgen özelliğine sahiptirler.
Alüminyum ve Demir havanın oksijeniyle ve diğer
yükseltgenlerle kolayca yükseltgenirler ve oksitlerini meydana
getiriler.

DENEY3: MAGNEZYUMUN KURU BUZ ĐLE TEPKĐMESĐ
DENEYĐN AMACI:Magnezyumun kuvvetli indirgen özelliğinin
gözlenmesi
ARAÇ-GEREÇLER:Maşa,bunzen beki veya çakmak,koruyucu
eldiven
KĐMYASALLAR:Kuru buz,Magnezyum(band olarak yada şerit
şeklinde)
DENEYĐN YAPILIŞI:Yaklaşık aynı büyüklükte iki kuru buz
bloğu temin edilir.Ucu sivri bir maddeyle(örn;tornavida)her iki
blok üzerine yaklaşık 3-4cm çapında bir delik
açılır.Deliklerden biri Magnezyum şeritle doldurulur ve
şeritler hemen tutuşturulur.Vakit kaybetmeden 2.blok delikler
denk gelicek şekilde bu bloğun üzerine yerleştirilir.

SONUÇ:Kuru buz bloğu birkaç dakika
açık beyaz alevlenir.Bir süre sonra
bloklar arasındaki deliklerde beyaz
ve siyah toz gözlenir.
YORUM:Reaksiyonda meydana gelen
beyaz toz çok kararlı MgO iken
siyah toz elementer
karbondur.Tepkimede Oksijene olan
ilgisi yüksek olan Magnezyum 2
elektron vererek MgO’e
yükseltgenmiş,bu sırada CO2
elementer C’a
indirgenmiştir.Tepkime aşağıdaki
eşitliğe göre yürür:
2Mg+CO2
>2MgO+C
AÇIKLAMA:Magnezyum Oksijene olan
yüksek ilgisine rağmen oda
sıcaklığında dayanıklıdır.Çünkü
Alüminyumda da olduğu gibi ince bir
oksit tabakasıyla örtülüdür.Yüksek
sıcaklıklarda Magnezyum parlak ve
beyaz bir alevle yanar.Oksijene
olan ilgisinden dolayı Magnezyum
çok kuvvetli indirgen olarak
kullanılır.

ÜNĐTE PLANI





KONU:Demiryolu rayları birbirine nasıl kaynaklanır?
KONUNUN KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Günlük hayatta belirli uzunluktaki demiryolu raylarının
belirli bir uzunluğa ulaşıncaya kadar birbirine
kaynaklanmasında kullanılan termit tepkimesinden yola
çıkarak endotermik-ekzotermik tepkimeler ve redoks
tepkimelerinin öğrencilere kavratılması,raylar arasında
belirli genleşme aralıklarının olduğunun öğrencilere
belirtilmesi
DERS SÜRESĐ:4 Ders saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
:

HEDEF1:Tepkime ısısını kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
1.Tüm kimyasal değişmelerde bir enerji değişimi olduğunu açıklar.
2.Enerji alış-verişine göre tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak
ayırt eder.
3.Tepkime ısısını açıklar.
4.Tepkime entalpisini tepkime denklemlerinde gösterir.
5.Endotermik ve ekzotermik tepkimelerde tepkime entalpisinin işaretini
belirler.
6.Tepkime denkleminin ters çevrilmesinin tepkime entalpisine etkisini
açıklar.
7.Tepkime denkleminin herhangi bir katsayıyla çarpımının ya da
bölümünün tepkime entalpisine etkisini açıklar.
HEDEF2:Aktifleşme enerjisini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1.Aktifleşme enerjisini açıklar.
2.Tepkimelerin potansiyel enerji diyagramları üzerinde aktifleşmiş
kompleksi ve aktifleşme enerjisini,tepkime ısısını gösterir.
3.Potansiyel enerji diyagramlarında tepkime ısısına bakarak bir
tepkimenin endotermik yada ekzotermik oluşunu belirler.

HEDEF3:Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1.Yükseltgenme-indirgenme kavramını örnekle açıklar.
2.Yükseltgen-indirgen madde kavramını açıklar.
3.Yarı tepkime ve redoks tepkimelerinin tanımını yapar.
4.Kimyasal olaydaki yükseltgen ve indirgen maddeleri tespit eder.
5.Elementler,moleküller,iyonlar ve bileşiklerdeki atomların yükseltgenme
basamaklarını belirler.
6.Yükseltgenen ve indirgenen atomların yükseltgenme basamağındaki
değişimi belirler.
7.Verilen bir tepkimeyi yarı tepkime yöntemini kullanarak denkleştirir.
HEDEF4:Kimyasal tepkimelerde enerji ve redoks tepkimeleriyle ilgili
edinilen bilgileri verilen örnekler üzerinde kullanabilme.
DAVRANIŞLAR:
1.Demiryolu raylarının kaynaklanmasında kullanılan Termit tepkimesini
açıklar.
2.Termit deneyinde kullanılan Mg şerit/maytap/Mg+BaO2’in tepkimedeki
görevini açıklar.
3.Havai fişeklerde kullanılan Mg’un kuru buz ile MgO’e yükseltgenme
tepkimesindeki yükseltgen ve indirgen maddeleri belirler.
4.Kibritin nasıl alev aldığını,aktifleşme enerjisiyle ilgili bilgilerini
kullanarak açıklar.
5.Maytabın yanması sırasındaki redoks tepkimesini yazar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM
VE
TEKNĐKLERĐ:
 Tartışma,
 Demonstrasyon,
 Düz

anlatım,
 Soru-cevap,
 Deney



KULLANILAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐLERĐ:
Projektör,tepegöz,bilgisayar

KULLANILAN EĞĐTĐM MATERYALLERĐ:
Çeşitli kimya kitapları,Kimya Bilim
ansiklopedisi,internetten edinilen deney
resimleri,deneylerde kullanılan araçgereçler ve kimyasallar

ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ:












Güdüleme:Öğrencilere konuyla ilgili araştırma yapmalarını
sağlayacak bir mail atılır.Oluşturulan gruplar tartışma yoluyla
bu maile ortak bir çözüm geliştirmeye çalışır.
Dikkati Çekme: Termit tepkimesiyle ilgili deney izletilir.Bu
tepkimenin demiryolu raylarında kullanımına ilişkin resimler
gösterilir.Đzletilen deneyle ilgili çeşitli sorular
yöneltilerek,soru-cevap şeklinde öğrencilerin yorum yapmaları
sağlanır.
Gözden Geçirme: Yapılan tartışma,demonstrasyon ve sorucevap uygulamalarından çıkan sonuç özetlenir.Öğrenciler ilgili
kavramlara yönlendirilerek,öğrenecekleri konular hakkında
genel olarak bilgilendirilir.
Derse Geçiş: Konuyla ilgili temel bilgiler ve örnekler
verilir.Konu anlatımı sırasında çeşitli sorularla bilginin
kullanımı sağlanır.
Bireysel Öğrenme Etkinlikleri: Maytap yapımı deneyi
öğrencilere yaptırılır.Magnezyum+kuru buz tepkimesini içeren
deneye ait resimler gösterilir.Bu deneylerin sonuçlarıyla ilgili
çeşitli sorular öğrencilere yöneltilir.
Grupla Öğrenme Etkinlikleri:Gruplar arasında demiryolu
raylarının kaynaklanmasına ilişkin tartışma yaptırılır.

DENEYSEL UYGULAMA
Derste yaptırılması planlanan deneylerle öğrencilerin kimyasal olaylardaki enerji
değişimlerini,bir tepkimenin başlaması için gerekli olan aktifleşme enerjisini ve elektron
alış-verişiyle meydana gelen redoks tepkimelerini kavramaları hedeflenmiştir.
1.Deneyin Adı:Kimyasal Kaynak
Deneyin Amacı:Günlük hayatta demiryolu raylarının kaynaklanmasında kullanılan termit
tepkimesindeki yüksek ısı çıkışının ve elektron alışverişinin varlığının gözlenmesi.
Deneyin Sonucu:Kıvılcım oluşumu ve yüksek ısı çıkışıyla(20000C)gerçekleşen aşağıdaki
tepkime gözlenir:
Fe2O3 + 2 Al
> 2 Fe + Al2O3 ,∆H=-851,5kj/mol
Reaksiyon sonunda saksıdan kuma bir sıvı kütlesi damlar ve bu kütle soğuduktan sonra

dayanıklı bir zeminde çekiçle kırıldığı zaman kül ve demir karışımı birbirinden ayrılmış
olur.Demir bir mıknatısla tayin edilebilir.Geriye kalan kül ise diğer reaksiyon
ürünlerinin bir karışımıdır.
2.Deneyin Adı:Maytap yapımı
Deneyin Amacı:Alüminyum ve Demir tozlarının oksitlerine yükseltgenmesinin gözlenmesi
Deneyin Sonucu:Maytap aşağıdaki tepkimelerin gerçekleşmesiyle kıvılcım çıkararak yanar.
Ba(NO3)2 ∆ >Ba(NO2)2+O2
>2Al2O3 , 4Fe+3O2
>2Fe2O3
4Al+3O2
3.Deneyin Adı:Magnezyumun kuru buz ile tepkimesi
Deneyin Amacı:Magnezyumun kuvvetli indirgen özelliğinin gözlenmesi
Deneyin Sonucu:Kuru buz bloğu birkaç dakika açık beyaz alevlenir.Bir süre sonra bloklar
arasındaki deliklerde beyaz ve siyah toz gözlenir.Reaksiyonda meydana gelen beyaz
toz çok kararlı MgO iken siyah toz elementer karbondur.Tepkimede Oksijene olan
ilgisi yüksek olan Magnezyum 2 elektron vererek MgO’e yükseltgenmiş,bu sırada CO2
elementer C’a indirgenmiştir.Tepkime aşağıdaki eşitliğe göre yürür:
2Mg+CO2
>2MgO+C

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Konu kapsamında yapılan deneylerin
raporları istenir ve değerlendirilir.
 Açık uçlu,boşluk doldurmalı ve çoktan
seçmeli soruların bulunduğu bir test
uygulanır.


ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME:
“Başarılı bir kimyager olduğunuzu hayal
ediniz.Bulunduğunuz ilde,sonuçları büyük
hasarlar yaratmış bir deprem meydana
geliyor.Zarar gören yerlerden biri de demiryolu
rayları.Devlet Demir Yolları çalışanlarının kırılmış
ve bükülmüş rayları onarabilmek için yardıma
ihtiyaçları var.Bir Kimyacı olarak onlara nasıl bir
öneride bulunursunuz?”


Yazılı mail, daha önceden
oluşturulmuş gruplara
yollanır ve her gruptan bu
sorunun yanıtı için araştırma
yapmaları istenir.Araştırma
sürecinde öğrencilerin
bilgiyi kazanma
becerilerinin gelişimi
amaçlanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME
ETKĐNLĐKLERĐ:

Derste gruplar tartışma
yoluyla bu maile ortak bir
çözüm geliştirmeye
çalışırlar.Öğretmen
müdahalesinin olmadığı bu
süreçte gerçekleşen bilgi
alışverişi,onların iletişim
becerilerinin gelişimine
katkıda bulunur.
Bu çalışmanın
ardından,günlük hayatta
demiryolu raylarının
kaynaklanmasında kullanılan
termit tepkimesi öğrencilere
demonstrasyon şeklinde
sunulur.Sunulan deney
öğrencilerin yanıtlarını
kontrol etmelerini sağlar.

Deneyin ardından öğrencilerle
birlikte soru-cevap şeklinde
termit tepkimesi hakkında
yorum yapmaya başlanır.Bu
aşamada yandaki sorularla
öğrenciler düşünmeye ve
yoruma sevkedilebilir:










Bu soruların yorumlanmasının
ardından gerekli toparlama
yapılır,demiryolu raylarının
kaynaklanmasıyla ilgili resimler
de öğrencilere gösterilerek
öğrencilerin bilgiyi
somutlaştırmalarına yardımcı
olunur.



Deney sonunda mıknatısın çektiği
madde nedir?
Tepkime denklemini kim yazabilir?
Acaba bu tepkimenin demiryolu
raylarının kaynaklanmasıyla nasıl
bir ilişkisi olabilir?
Peki tepkimede oluşan demir iki
rayı birbirine nasıl bağlar?
Tepkimede demirin erime sebebi
nedir?
Başlangıç maddesi olan Fe2O3 nasıl
Fe’e dönüşmüştür?

Ardından bu sorularla endotermik-ekzotermik tepkime ve
redoks tepkimesi kavramlarına yönlendirilen öğrencilere bu
konuyla ilgili teorik bilgiler örnek çözümleriyle
zenginleştirilerek verilir.
Düz anlatımın yapıldığı sırada,aktifleşme enerjisi konusu
anlatıldıktan sonra öğrencileri aktifleşme enerjisi ile ilgili
bilgiyi kullanmaya yöneltmek ve dikkatlerini toparlamaya
yardımcı olmak için aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
☺ Deneyde birbirine alternatif olarak kullanılabilecek 3
madde vardır;Mg şerit,Mg band ile tutuşturulan Mg
tozu+Baryum peroksit karışımı ve hepinizin bildiği
maytap.Acaba bunların deneydeki görevi nedir?
☺ Deneyde maytabı da kibritle tutuşturduk.Sizce kibrit
nasıl alev aldı?

Öğrencilerin tepkimelerdeki enerji değişimini ve
elektron alışverişini yorumlamalarını sağlayacak bir
başka deney ise Maytap yapımıdır.”YILBAŞI
HAZIRLIĞI” adı altında hazırlanan ve deneyin
yapılışını içeren yapraklar öğrencilere
dağıtılır.Uygun koşullar ve malzemelerin
sağlanmasıyla bu deney öğrencilere yaptırılır.Deney
sonunda öğrencilere sadece aktif metal nitratlarının
ısıyla bozunması tepkimesi verilip,
 Đlgili

tepkimeleri yazmaları
 Đndirgen ve yükseltgen türleri belirtmeleri
 Tepkimelerdeki ısı değişimini 1 nolu deneyi
düşünerek açıklamaları istenir.

YILBAŞI HAZIRLIĞI
DENEYĐN ADI:MAYTAP YAPIMI
ARAÇ-GEREÇLER:Porselen tabak,karıştırıcı,hassas terazi,spatula,saç
kurutma makinesi
KĐMYASALLAR:KNO3 veya Ba(NO3)2,Alüminyum tozu,Demir
tozu,nişasta(karışımın koyulaşmasına yardımcı olması için kullanılır)
DENEYĐN YAPILIŞI:11gr Ba(NO3)2 tozu,1gr Al tozu,5gr Fe tozu ve 3gr
nişasta dikkatle birbirine karıştırılır.Sonra biraz kaynar su ilave edilir ve
karışım koyu bir kıvam alıncaya dek karıştırılır.Elde edilen kıvamlı karışımla
demir çubuk spatula kullanılarak yarı yarıya kaplanır.Hazırlanmış olan
maytap,fön makinesiyle ön kurutma yapıldıktan sonra en az 1gün kurutmaya
bırakılır.Kurutma işleminin tamamlanmasıyla maytap bir çakmakla veya
bunzenaleviyle tutuşturulur.
GÖZLEMLER VE DEĞERLENDĐRMELER:
1.Gözlemlerinizi aşağıya yazınız.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2.Deneyde kullanılan Ba(NO3)2 ile ilgili tepkime aşağıda verilmiştir.Diğer ilgili
reaksiyonları yazmaya çalışınız.
>Ba(NO2)2+O2
Ba(NO3)2
∆
..……….
 ………..
………….
………..
3.Yazdığınız eşitliklerdeki yükseltgen ve indirgen türleri belirtiniz.
4.Tepkimelerdeki enerjiş değişimlerini izlediğiniz termit tepkimesini de
düşünerek açıklamaya çalışınız.

1 nolu deneyde reaksiyonu başlatmak amacıyla Mg
şeritin yakılarak,Mg’un MgO’e yükseltgenmesi
tepkimesi hatırlatılıp,bu kez CO2 (K) ile Mg’un
tepkimesine dikkat çeken 3nolu deney
demonstrasyon şeklinde öğrenciye
sunulur.Öğrencilerden deney sonundaki ürünlerin
neler olabileceğini,sınıfta yapılan önceki
tartışmaları düşünerek tahmin etmeleri
istenir,tepkime denklemi yazdırılır.

BECERĐ MATRĐKSĐ

Bilgi çeşitleri

Bilgi Kazanımı

Bilgi Kullanımı

Bilgi Đletişimi

Bilgiyle Değerlendirme

Demiryolu raylarının
kaynaklanmasındaki esası
araştırmak.

Büyük metal parçalarının
kaynaklanmasında termit
tepkimesini önermek

Günlük yaşamda karşılaşılan
endotermik-ekzotermik
tepkimeleri ve redoks
tepkimelerini belirlemek ve
verilen örnekleri
tartışmak(Doğalgazın
yanması,besinlerin kalori
değerleri)

Kimyasal olaylardaki
enerji değişimlerinden
günlük hayatta nasıl
faydalandığımızı tahmin
etmek.Demirin
paslanmasındaki,
maytabın kıvılcım
çıkararak yanmasındaki
kimyasal olayları
açıklamak.

Kimyasal olaylardaki enerji
değişimlerini ve elektron
alışverişlerini,
termit tepkimesi deneyi ile
kavramak

Çeşitli tepkimelerin
endotermik mi yoksa
ekzotermik mi olduğunu
belirlemek,verilen redoks
tepkimelerindeki alınanverilen elektron sayılarını
tespit etmek.

Bazı tepkimelere ait
potansiyel enerji
diyagramlarını yorumlamak
ve birbiriyle kıyaslamak

Yaptırılan deneylerde
gerçekleşen redoks
tepkimelerini
yazma,yükseltgen ve
indirgen türleri
kıyaslamak.

Bir işin nasıl
yapılacağını bildiren
teknik ve pratik bilgiler

Termit tepkimesi deneyini
dikkatle izlemek.Maytap yapımı
ve Magnezyum+kuru buz
deneylerini söylenen doğrultuda
yapmak.

Yanan Mg şerite çıplak
gözle bakmamak.Çok
ekzotermik bir
tepkimede,düzenekle
aradaki mesafeyi
korumak.Kuru buza çıplak
elle dokunmamak.

Çeşitli tepkimelerdeki
entalpi değişimlerini bir
tablo şeklinde sunmak ve
birbiriyle
kıyaslamak.Deneylerde
alınması gereken güvenlik
önlemlerini tartışmak.

Çeşitli patlayıcı ve
şiddetli alev alıcı
maddelerle dikkatli
çalışmak,alınacak
önlemleri
belirlemek,aksi durumda
karşılaşılabilecek
sonuçların farkında
olmak

Doğaya yansıyan bilgi
ve kavramlar

Kimyasal tepkimelerde enerji
değişimi ve elektron alışverişiyle
ilgili kavramları araştırmak,ısıl
genleşmeyi ve günlük hayattaki
örneklerini kavramak

Endotermik ve
ekzotermik tepkimeler ve
redoks tepkimeleriyle
ilgili alan bilgisini günlük
yaşamdaki kimyasal
olaylara transfer etmek.

Yapılan transferin ardından
alan dili ve günlük yaşam
dilinin birbirini
desteklediğini görmek ve
bunu örnekler üzerinde
sunmak.

Kimyasal olaylarda bir
enerji değişimi olduğunu
kavramak.Redoks
tepkimelerinin olası bir
tepkime türü olduğunu
anlamak

Günlük deneyimlerden
kaynaklanan bilgiler ve
anlayışlar

Konu alanıyla ilgili
bilgiler,kavramlar,
modeller,
metodlar

BECERĐ PROFĐLĐNĐN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

HAZIRLAYAN:
Melek Alparslan

