KONU: ATOMĐK, MOLEKÜLER VE ÖRGÜLÜ YAPILAR
—
—
—
—
—

Metallerin Yapısı ve Metalik Bağ
Moleküler Örgüler
iyonik Örgüler
Ağ Örgülü Yapılar
Örgülü Yapıların Karşılaştırılması
•
•
•
•

Çekim Kuvveti
Erime ve Kaynama Noktası
Đletkenlik
Mekanik Özellikler (sertlik, kırılganlık vs.)

SÜRE: 1 ders saati hazır bulunuşluk, 4 ders saati konu anlatımı, 2 ders saati ölçme
değerlendirme. Toplam 7 ders saati
AMAÇ: Öğrencinin örgü yapılarını daha iyi kavramalarını sağlamak, moleküllerde meydana
gelen çekim kuvvetini daha iyi anlamalarını sağlayarak çekim kuvvetinin erime ve kaynama
noktası üzerindeki etkisini ve maddelerin iletkenlik özelliklerini daha göreceli biçimde
anlatmaktır.
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Gaz halinde bulunan maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki uzaklıkların ideal durumlarda
çok büyük olduğu, aralarında hiçbir çekim kuvvetinin olmadığı Lise 2. sınıf kimya dersinde
anlatıldı. Ayrıca sıvı ve katı hallerde bulunan maddelerin taneciklerinin birbirine yakın
durduğu, aralarında belli bir çekim olduğu da Lise 2. sınıf kimya dersinde anlatıldı. Şimdi ise
maddelerin taneciklerini katı ve sıvı halde bir arada tutan çekim kuvvetlerini ve çekim
kuvvetlerinin bu maddelerin fiziksel özelliklerini (iletkenlik, erime noktası, kaynama
noktası) nasıl etkilediklerini öğreneceğiz.
HAZIR BULUNUŞLUK
Öğrencide bulunması gereken ön bilgiler;
• Metallerin özellikleri
• Kimyasal bağ ve molekül geometrisi
• Đyonik bağ
• Kovalent bağ
• Metalik özellikler
• Elektrik iletkenliği
• Isı iletkenliği
• Bükülebilme
• Parlaklık
HEDEFLER
1. Metallerin yapısının ve metalik bağın kavratılması
2. Örgü yapılarının çeşitliliğinin kavratılması
3. Çekim kuvvetinin kavratılması
4. Erime ve kaynama noktalarında meydana gelen farkların sebeplerinin kavratılması
5. Erime ve kaynama noktalarının belirlenmesi
6. Đletkenlik ve mekanik özelliklerin kavratılması

DAVRANIŞLAR
1. Metallerin yapısının anlatılması
2. Metalik bağın oluşumunun açıklanması
3. Örgü yapılarının çeşitlerinin anlatılması ve modellerle gösterilmesi
4. Çekim kuvvetlerinin açıklanması
5. Erime ve kaynama noktalan hakkında bilgi verme
6. Metallerin iletkenlik, kırılganlık gibi özelliklerinin nedenlerinin anlatılması
ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ, ĐŞLENĐŞ
Öncelikle hazır bulunuşlukla ilgili sınıfta tartışma yapılır. Öğrencinin bu konuyu ne
kadar bildiği tespit edilir. Kısa bir tekrar yapılarak öğrencinin bu konuyla ilgili temel bilmesi
gereken konular, kavramlar açıklanır. Sonra iletkenlik tanımı yapılır ve metallerin iletken
madde olmalarının sebebi incelenir. Öğrencinin bu konuyu daha iyi kavramasını sağlamak
için BAND KURAMI öğrenciye anlatılır. Band kuramı anlatılırken akılda kalıcılığı sağlamak
için kartondan materyal hazırlanıp tahtaya asılır. Şekiller üzerinde tartışmalar yaparak hangi
maddelerin iletken olduğu hangilerinin olmadığı üzerine tartışmalar yapılır. Metallerin
iletkenliklerinin sebebi öğrenilir. Đletken olmayan maddelere yalıtkan madde denildiği
söylenir. Ayrıca bazı maddelerin yan iletken maddeler oldukları yine şekillerle gösterilerek
anlatılır.
Metallerin iletkenliği anlatıldıktan sonra metalik bağın nasıl oluştuğu anlatılır. Bu
konu anlatılırken elektron denizi modeli öğrenciye gösterilir, bu bağın (+) yüklü metal
iyonları ile elektronlar arasındaki çekimle oluştuğu ve bu bağın oluşum sebebi açıklanır.
Daha sonra örgü yapılan modellerle anlatılır. NaCl' nin modeli birkaç örnek
gösterilerek açıklanır. Öğrenci daha farklı modeller görerek bu konuyu daha iyi kavrayabilir.
Aynca grafit ve elmasın modelleri de kartona hazırlanarak öğrenciye sunulur. Öğrencinin bu
konuyu mümkün olduğunca iyi kavrayabilmesi için modeller iyi bir materyaldir, (örnek örgü
modelleri Ek 1 de verilmiştir.)
Bu şekilde katılar arasında görülen bağlardan sonra öğrenciye hidrojen bağlarından
söz etmeyi düşündük. Hidrojen bağlarının hidrojen ile F, O, N atomları arasında olabileceği
anlatılır. Su moleküllerinde ve Amonyak moleküllerinde görülen hidrojen bağlan örnek
olarak öğrenciye anlatılır. Bununla ilgili bir materyal hazırlanarak göreceli öğretim
sağlanabilir.
Son olarak Lityumun bağ oluşumu band teorisiyle anlatılır ve Lityumun çoklu bağlar
yapmasının sebebi açıklanır.
Moleküller içi ve Moleküller arasında görülen bağların daha iyi kavranabilmesi için
bir tablo hazırlanır. Bu şekilde kavram karışıklığı giderilir ve öğrencinin konuyu tekrar
edebilmesi için de elinde bir tablo bulunur ve aslında bu tablo örgü yapılarını
özetlemektedir. (Tablo Ek 2 de verilmiştir.)
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME

♦ Öğrencilere üzerinde engeller ve ödüller olan bir yol hazırlanır. Bu yol üzerinde oklar
sorulan gösterir. Öğrencilerden sırayla zar atmaları istenir ve zarın geldiği yer soruyu
gösteriyorsa öğrenciye soru sorulur ve bilememesi halinde öğrenci başlangıç
noktasına döner. Bu şekilde öğrencilerden yolu en kısa zamanda tamamlayan seçilir
ve bu öğrenciye ödül olarak 10 puan verilir. (Hazırlanan yarış yolu aşağıdadır.)
öğrenciye yöneltilecek sorular:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metalik bağ oluşumunu açıklayınız.
Moleküler örgü nedir? Nasıl oluşur?
Đyonik örgü nedir? Nasıl oluşur?
Ağ örgü nedir? Nasıl oluşur?
Örgülü yapılar arasındaki benzerlik ve farklar nelerdir?
Đletkenlik nedir?
Metallerin kırılganlık, iletkenlik özelliklerinin nedenini açıklayınız.

♦ Bir papatya hazırlanır. Bu papatyanın yapraklan üzerinde sorular bulunur. Bu sorular
öğrenciye yöneltilir ve doğru cevaplar karşılığında öğrenciye papatyanın alt
kısımlarında bulunan puanlar ödül olarak verilir ve daha çok puan alınması için
öğrencinin yarış haline girmesi sağlanır. Çünkü en çok puan alan öğrenciye ekstra 5
puan verilir. Bu kazanılan puanlar sınavlar üzerine eklenir. Papatyanın yapraklan
üzerinde bulunan sorular:
1.
2.
3.
4.

Metallerde maddeyi oluşturan temel tanecikler nelerdir? (3 puan)
Metal tanecikleri arasında ne tür bağlar vardır? (3 puan)
NaCI hangi örgüye sahiptir? (3 puan)
Aynı elemente ait atomların farklı sayıda ve dizilişte bir araya gelmesiyle
oluşturdukları maddelere ne denir? Örnek veriniz. (3 puan)
5. Metal atomları arasında bağ oluşumunun sebebi nedir? (4 puan)
6. Ağ örgülü kristallere örnek veriniz. Genel özellikleri nelerdir? (4 puan)
Toplam 20 Puan
Cevaplar:
1. Pozitif ve negatif yüklü iyonlar
2. Metal bağı
3. Đyonik örgülü yapı
4. Allotropi, Grafit ve Elmas
5. Đyonlaşma enerjisinin düşük olması değerlik elektronlarından daha fazla değerlik
orbitalleri bulunması
6. SiC, Grafit, Elmas, özellikleri. Oldukça sert, erime noktalan yüksek, elektriği
iletmezler.
♦ Bir bahçe hazırlanır ve bu bahçenin üzerinde henüz açmamış çiçekler vardır. Bu
çiçeklerin yapraklan birer soru içermektedir. Bu sorular öğrenciye yöneltilir ve doğru
cevap verilmesi halinde çiçekle açar ve çiçeklerin üzerinde soruların doğru cevaplan
bulunmaktadır. Bu şekilde öğrencinin de kontrol etmesi sağlanır. Bu yapraklar
üzerinde bulunan sorular:
1. Aşağıda verilen molekülleri oluşturan moleküllerin hangisinde Hidrojen bağı
bulunmaz?
A)HF
B) Metan
C) Amonyak D) Etil alkol
2. Aşağıdakilerden hangisi katı halde elektriği iletir?
A) Elmas B)Đyot

C)Neon

D) Sodyum

3. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
A) Sodyum

B) Elmas

C) Etil alkol D) Metan

4. Metal atomlan arasında görülen bağ hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Van der Waals Bağlan
Dipol Dipol Etkileşimleri
Metalik Bağ
Hidrojen Bağı

5. Aşağıdakilerden hangisinin suda çözünürlüğü en fazladır?
A) Metan
Cevaplar:

B) Oksijen
1-B

2-D

3-B

C) Grafit
4-C

5-D

D) Metil alkol

Sınıf 4 gruba ayrılır. Aşağıdaki kavramlar verilir ve her gruptan bu kavramları kullanarak bir
tablo oluşturmaları istenir. En hızlı ve doğru tamamlayan grup ödüllendirilir.
Doğru tablo Ek 3 ‘tadır.
Sertlik çok değişken;
E.N. çok değişken
Dövülebilir, çekilebilir,
Parlaktır, ısı ve elektriği iletir.

Metalik

Katı Tipi
Hidrojen Bağları

Katyon ve Anyonlar

Polar Moleküller
He, Ar, H 2, CO 2,
CCI 4 , CH4, I 2

Elektrostatik çekimler
Đyonik

Katyonlar ve delokalize elektronlar
Örnekler
NaCI, MgO, NaNO3
Düşük, orta E.N., bazı polar ve bazı apolar çözücülerde
çözünürler.
Dağılma Kuvvetleri

Hidrojen Bağlı
Moleküller arası Kuvvetler
Yumuşak; düşük, orta E.N ; bazı
durumlarda süblimleşme; bazı
apolar çözücülerde çözünürlük

Kovalent Bağlar

C (elmas)
C (grafit), SiC,
AIN, SiO2

Sert; orta ve çok yüksek erime noktalan;
Elektriksel yalıtkan (sıvı halde iyi iletir)

Metalik Bağlar
N, O, F içeren, Hidrojen bağıyla
bağlı moleküller
Kovalent

Atomlar ya da
Apolar Moleküller

Na, Mg, Al, Fe, Sn
Cu, Ag, W

Yapı Tanecikleri
H2O, NH3

Moleküler Apolar
Çoğuçok sert; çok yüksek sıcaklıklarda
erir ya da süblimleşir, çoğu yalıtkan
Tipik özellikler

Atomlar

Polar
Dağılma kuvvetleri ve
Dipol dipoetkileşimleri

KONU: DOĞAL VE YAPAY LĐFLĐ YAPILAR
SÜRE:
Hedef 1: 2 Ders saati
Hedef 2: 3 Ders saati
Hedef 3: 3 Ders saati
Hedef 4: 1 Ders saati
Hedef 5: 1 Ders saati
Ölçme ve değerlendirme teknikleri uygulama
Toplam: 12 Ders saati

: 2 Ders saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Selülozu kavrayabilme
Davranışlar
1: Papirus'un nasıl yapıldığını anlatır
2: Selüloz'un ne olduğunu açıklar
3: Nerede bulunduğunu açıklar.
4: Selüloz ile nişasta arasındaki farkları verir.
HEDEF2: Lifli yapıları kavrayabilme
Davranışlar
1: Lifli yapılan anlayabilmek için önce polimeri açıklar.
2: Polimerizasyonu açıklar ve eklemeli ve yoğunlaştırılmış olarak ayırır.
3: Lifi oluşturan yapıların özelliklerinden bahseder.
4: Lifin iç yapısını açıklar.
5: Lifli yapıları elde ediliş şekillerine göre doğal ve yapay olarak sınıflandırır
HEDEF3: Doğal ve yapay lifli yapıları kavrayabilme
Davranışlar
1: Doğal lifli yağılan açıklar ve Örnekler verir.
2: Bitkisel lifleri açıklar ve bulundukları organa göre sınıflandırır.
3: Bitkisel liflerin kullanım alanlarından bahseder
4: Yapay lifli yapılan açıklar ve örnekler verir.
5: Poliamid(naylon)leri açıklar.
HEDEF4: Kumaş terbiye işlemlerini kavrayabilme
Davranışlar
1: Kumaşların yakılma işlemini anlatır
2: Kumaş ağartma işlemi açıklanır.
HEDEF5: Lifli yapıların beslenmedeki yerini kavrayabilme
Davranışlar
1: Lifin ne olduğu ve sindirime nasıl etki ettiği açıklanır.
2: Lif içeren gıdalara örnekler verir 3: Lif içeren besinlerin yararlarını ve olumsuz taraflarını
açıklar.

PAPĐRUS YAPIMI
Papiri sazları Nil deltasının bataklık alanlarında bol miktarda yetişmekte idi. Şimdi bu bölgede
kaybolmuştur. Ancak Yukarı Nil ve Fırat'ın bazı vadilerinde bulunabilmektedir. Bu sazlardan yapılan
yazı malzemesi tamamıyla bir Mısır ürünü değildir. Çivi yazısına daha uygun olan kil tabletlere
dönülmeden önce Babilli Keldanfler, papirüs yazı tabletleri kullanmışlardı.
Bilek kalınlığına ve üç, beş metre boya ulaşan kamışların yapısı, bunları özellikle papirüs yapımına
elverişli kılıyordu. Kaim saz gövdelerinden kesilen ince şeritler birer birer bindirmeli olarak düz bir
yere serilir, ikinci tabaka buna dik yönde yerleştirilir ve bu taslak tabakalar üzerine basınç
uygulanırdı.Bitkisel zamk maddesi tabakaları birbirine yapıştırırdı. Kaba tipteki papirüs, piramitlerin
harcama notlan için kullanılırken,daha değerli kullanım için gerektiğinde papirus'un yüzeyi parlatılmış
bir ağaç parçası ile düzeltilirdi. Modem dünyadaki "paper - papier -(kağıt)" sözcüğü, papirüsten
türemiştir.
DÜNYADA EN ÇOK BULUNAN ORGANĐK MADDE
•
Selüloz
Selüloz, bitki hücre duvarlarının ana yapı maddesidir. Ağaç gövdelerinin sağlam yapısı selüloz ile
sağlanmaktadır. Lineer glikozların birbirlerine b bağlan ile bağlanması ile oluşur. Yani, nişastadan
farkı, sadece glikozların birbirine bağlanışındaki bağm yönüdür! Malzeme olarak aynı olmasına
rağmen, glikozlann bağlanma yönündeki farklılık, molekülü fiziksel olarak nişastadan tamamen
farklılaştırmaktadır. Meselâ, nişastanın aksine, selülozun suda çözünmez ve kuvvetli bir yapısı vardır.
Her seliloz zincirinde yaklaşık 12.000 glikoz bulunur. Selülozu sadece bakteriler ve fiıngiler
parçalayarak içerdiği glikoz ünitelerinden yararlanabilirler. Termitler ve inek gibi hayvanların
midelerine yerleştirilen mikroorganizmalar bu hayvanların da selülozu besin olarak
kullanabilmelerini sağlar. Pamuk, selülozun en doğal saf hâlidir.
•
Selülozik Lifler
Pamuktaki polimer flox, jüt ve viskoz lifler selülozdur. Selülozun yapısı 10000 glikoz
grubuna kadar oksijen atomlanyla birbirlerine bağlanan glikoz molekülleri serisi olarak
görülebilir. Viskoz için selüloz kaynağı ağaç kabuğudur ve daha az rafine halde de olsa kağıt
yapımında kullanılan bazı materyallerdir. Kağıt, viskoz lifleri ve pamuk kimyasal olarak
aynıdır.
Selüloz glikoz birimlerinden oluşan yoğunlaştırılmış polimer olarak düşünülebilir. Selüloz
normal olarak çözücüde çözünmez. Selüloz ayrıca selüloz asetat lifleri için ham maddedir.
Selüloz suda yıkanarak ve rengi giderilerek rafine edilmeye gereksinim duyar.
•
Pamuktan yapılmış plastik film!
Đlk yarı-sentetik plastik bir kaza sonucu keşfedilmiştir. 1848 yılında Đsveçli kimyacı Christian
Schoenbein sülfürik ve nitrik asit karışımını laboratuvar mutfağında kaynatmaktadır. Karışım
yere dökülür ve kimyacımız pamuktan yapılmış önlüğü ile yeri siler, önlüğü suyla durular ve
kuruması için sıcak sobanın üstüne asar. Önlük kuruduktan hemen sonra birden alevler
saçarak yanar ve kül olur. Artık nitroselüloz (guncotton) keşfedilmiştir.
Pamuktan kalıba döküldüğünde şekil alacak bir plastiği yapmak kimin aklına gelirdi. 1848'de
Christian Schoenbein'm nitroselülozu keşfinden sonra ilk sentetik plastik yine selülozdan
yararlanılarak yapılmış ve 1862'de Alexander Parkes tarafından Londra'da bir fuarda
sergilenmiştir. Selülozdan üretilen bu madde eritilip kalıplara konmakta ve soğuduğunda
kalıbın şeklini atmaktaydı. Selüloz nitrat, selüloz asetat ve selofan, selüloz ürünlerinden
birkaçıdır.

LĐF VE LĐF ÇEŞĐTLERĐ
•
Tekstilde temel unsuru teşkil eden lifler elde ediliş şekillerine göre doğal ve yapay
olmaküzere 2 ye ayrılır.Doğal lifler isminden de anlaşılacağı üzere tabiatta hazır halde
bulunan liflerdir.
BĐTKĐSEL LĐFLER, LĐF KĐMYASI VE ĐÇ YAPISI
•
Bitkilerin tohumlarından, saplarından, yapraklarından veya meyvelerinden elde edilen
lifleridir.
•
Bitkisel lifler, bulundukları bitki organlarına göre; 1. Tohum Lifleri (pamuk asclepias), 2. Sak Lifleri (Keten - kenevir -jüt), 3 . Yaprak Lifleri (sisal - abaca), 4. Meyve
Lifler (Hindistan Cevizi lifi, Lif Kabağı) olarak sınıflandırılabilir
1. Tohum Lifler
Pamuk: Günümüzde pamuk liflerinden; iplik, dokuma, triko sanayinde, yatak, yorgan, yastık
gibi ev eşyalarının dolgu materyali, döşemecilikte kıtık olarak, yapay ipek, dumansız barut,
vernik, cila, yapay deri, selüloz sanayinde yararlanılmaktadır. Tohumlarından; bitkisel yağ
üretiminde, sabun, yağlı boya yapımında, muşamba, plak, kağıt hamuru, küspesinden hayvan
yemi, gübre olarak yararlanılmaktadır. Pamuğun doğal rengi tam beyaz olmadığından,
ağartılarak (kireç kaymağı, javel suyu ile) kullanılır hale getirilmektedir, tyi boya tuttuğu,
desen basılabilir özelliği, nem tutabilme yeteneğinin yüksekliği, yıkama, kaynatmadan zarar
görmemesi nedeniyle tekstil alanında tercih edilmektedir.
2. Sak Lifleri:
Basit lifleri olarak ta isimlendirilen sak lifleri (çift çenekliler) bazı bitkilerin saklarından, bitki
olgunlaşınca bitkinin kabuk, odunsu kısımlarından ayrılarak elde edilmektedir. Bu grupta
bulunan lifler, keten, kenevir, jüt, rami'dir.
Keten:
Tek yıllık otsu bir bitki olan keten yağ, lif keteni olarak iki çeşittir. Bitkide yapraklar gövdeye
yapışıktır. Toprağa en yakın kısmı ile gövdenin üst kısmında dallanmanın başladığı nokta
arasında kalan kısma "teknik Sap Uzunluğu" denilmektedir. Keten lifleri sak lifleri arasında
en dirençli liflerdir.
Doğal keten liflerinin rengi sarımtırak gri veya esmerdir. Ağartılan keten lifleri oldukça
beyaz, yumuşaktır. Isıyı kısmen iletmekte, pamuğa göre daha az hava tutmaktadır, bu
nedenle vücudu sıcak tutma yetenekleri düşüktür.
Kenevir:
Keten, pamuk gibi endüstri bitkisidir. Kenevirin temel ürünü liftir, ancak elde edilmesi çok zahmetli
olduğundan dünyada kenevir üretimi azalmıştır.
Kenevir tarımı ülkemizde çeşitli bölgelerde yapılmaktadır. Yetiştirilme amaçlarına göre (lifi, tohumu,
hem lifi hem tohumu için )farklılık göstermektedir.
Kenevir tek yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesinde belirli aralıklarla boğumlar bulunmaktadır. Bu boğum
aralarındaki mesafenin fazlalığı lif verimini artırmaktadır. Diğer sak liflerinde olduğu gibi kenevir
liflerinin elastikiyeti, esnekliği azdır. Kimyasal yapı bakımından ketene benzemektedir. Liften; yelken
bezi, çadır bezi, halılarda çözgü ipi, dikiş ipliği, bağlama ipleri, yangın musluğu hortumu gibi
ürünlerin yapımında kullanılmaktadır.
3 .Yaprak Lifleri
Yaprak lifleri bazı monokotiledon bitkilerin yapraklarından elde edilmektedir. Bir çoklarında yaprağın
dış kısmında yüzeyin hemen altında yoğunlaşarak toplanmış şekildedir. Lif kökleri yaprak dokusu
içerisinde yapıştırıcı, mumlu maddeler ile birleştirilmişlerdir. Bu birleştirmeden dolayı demetler
halinde bulunan liflerin yaprak içerisindeki asıl görevleri yaprağı dirençli kılmak, yaprağa sertlik
kazandırmaktadır.
Yaprak lifleri sert tutumlu, kaba liflerdir. Bu nedenle bu liflerin eğilip bükülmeleri oldukça zordur.
Ticarette, endüstride en fazla önem taşıyan yaprak lifleri frıdales takımına ait olan bitkilerden (Agav
Lifleri, Manila Kendiri, meyle lifleri) elde edilmektedir. Ülkemizde mısır kapçığından dokumalar

yapılamaktadır
LĐF KĐMYASI VE ĐÇ YAPISI
•
Dünyada bulunan bitkisel liflerin sayısı 2000'in üzerindedir. Kimyasal lifler bulununcaya
kadar sadece bir kaç farklı çeşit lif doğada mevcuttu. Ve bu yüzyıla kadar bu liflerdeki moleküllerin
yapısı(doğası) hakkında düzgün bir fikir yoktu. Bu yüzyılın ilk yıllarında plastiklerin moleküler
yapısı incelenmeye izin veren bilgiyi elde etmeye başladılar. Bu Jastik, selüloz, yün ve diğer
proteinler gibi doğal materyallerin araştırmasıyla birlikte bu materyallerin moleküllerinin binlerce
atom, kimyasal bağlardan birleşerek oluştuğunu saptadı.Şu anda onaylandı ki büyük moleküllerin
içinde 10-20 atomdan oluşmuş alt üniteleri vardır. Büyük moleküller bazı alt ünitelerin arka arkaya
dizilmesiyle oluşuyordu. Buna polimer dendi.Birkaç yıl önce bütün polimerler bugün bilinmediği gibi
kullanılıyordu. Bugünlerde onlarsız yaşam kesinlikle düşünülemez. Telefonlar, kovalar,
sıkıştırılabilen borular, ayakkabılar ve lifler bugün polimerler kullanılarak yapılan ve yaşamımızda
her gün kullandığımız nesnelere birkaç örnek. Yukarıda listelenen nesnelerin çeşitli özellikleri hayret
vericidir ve hepsi polimerlerden yapılmıştır. Kimyasallarında özelliklerinin çeşitli oluşu bir o kadar
şaşırtıcıdır.Liflerin yapısını anlamak için polimerler hakkında daha fazla detaya ihtiyaç vardır.
•
POLĐMERLER
Polimerler küçük moleküllerin arka arkaya dizilmesiyle oluşur. Küçük moleküller monomerlerdir ve
birleşme işlemi polimerizasyon olarak adlandırılır. Polimer moleküllerinde birbirlerine bağlanan
monomer moleküllerinin sayısı polimerizasyon derecesi olarak adlandırılır.
Doğal liflerin polimerizasyon derecesi bitkinin büyümesindeki doğa tarafından belirlenir. Bir pamuk
lifi 5000-10000 polimerizasyon derecesine sahiptir. Bu, ortalama 5000-10000 arası ünitenin
birleştiğini gösterir.
.Bazı polimerler 2 veya daha çok monomerlerin birlikte reaksiyon vermesinden oluşur. Bu polimerler
Co-Polimer (Yardımcı polimer) lerdir. Co-Polimerleri oluşturan monomerlerin sırasında belirli bir
düzen yoktur. Co-polimerler kesin kullanımlar için uygun özelliklere sahip polimer üretimi denenerek
oluşur.
Homo polimerler tek monomerden oluşan polimerdir ki bir co-polimer 2 monomerden üretilir.
Bazı polimerler ısıtıldığında incelirler, hafiflerler ve bazı durumlarda erirler. Erimiş polimerler kalıp
yada lif biçimine dönüşmeye zorlanabilir. Polimer soğutularak kalıp şeklinde ya da lif olarak tekrar
katılaşacaktır. Bu şekilde eriyen polimerlerin adı Thermoplastic'tir.
Termoplastik örnekleri politen, polipropilen, polistrayn, poliamid ve polyesterdir. Diğer polimerler
ısıtmayla erimez ya da incelmez. Onlar sadece kalıba yapı taşlarının enjekte edilmesi ve sonra
ısıtılarak polimerizasyonuyla şekillendirilebilirler. Bu polimere Termosetting denir. Termosetting
polimerleri ısıtılınca eriyen tencerenin kulpu gibi maddelerin yapımında kullanılır. Bunlar lifler için
kullanılmaz.
Termoplastik ve termosetting polimerlerinin moleküler yapı lan arasında farklılıklar vardır.
Đki çeşit polimerizasyon işlemi vardır.Eklemeli polimerizasyon, Yoğunlaştırılmış polimerizasyon...
Eklemeli polimerizasyonda yapıtaşmda bulunan tüm atomlar polimerde de bulunur. Yapıtaşları
polimer yapmak için basitçe birbirlerine eklenir.
Yoğunlaştırılmış polimerizasyonda küçük moleküller özellikle su reaksiyonu süresince eklenir
çıkartılır.
•
POLYESTER
Polyester, çok ester anlamındadır ve uzun molekül elde etmek için reaksiyonun pek çok kez olması
gerekir. Monomerler mutlaka hidroksil ya da karboksil asit gibi iki gruba sahip olmalıdır. Lif yapımı
polyesterler aralarında reaksiyon gerçekleşen iki bileşikten elde edilirler. Bileşikler 250-270 derece
arasındaki sıcaklıkta birlikte ısıtılırlar. Oluşan su vakumla uzaklaştırılır.

POLYAMĐDLER (NAYLONLAR)
Polyamidler monomerlerden birinin amine olması dışında benzer bir yolla elde edilirler. Aminler NH2
bulunduran organik moleküllerdir. Bu sefer iki amine grubu bulunduran bileşik farklı dikarboksilik
asitle reaksiyona girer. Yine reaksiyon süresince su dışarı verilir.
Liflerde kullanılan diğer polyamid Naylon 6 dır. Naylon 6 iki monomerden oluşmak yerine asit ve
amine içeren tek monomerlerden oluşur. 6 sayısı yine tekrar eden ünitedeki karbon atomlarının dizisini
göstermek için kullanılır.
PROTEĐN LĐFLERĐ
Yün, ipek ve diğer hayvan tüyleri protein lifleridir. Polimerler polimer üretme işlemi hayvan
derisindeki foliküller ya da ipek böceğinde gerçekleşmesine rağmen yoğunlaştırılmış polimer olarak
kabul edilebilirler. Polimer oluşumundaki, kimyasal işlem tam olarak anlaşılmamıştır. Protein
polimerleri yapmak için aminoasitler birbirine peptit bağlarıyla (CO, NH2) bağlanırlar.
LĐF OLUŞTURAN POLĐMERLERĐN TĐPÎK ÖZELLĐKLERĐ
Birçok mevcut polimer vardır. Bazıları lif oluşturanlar, diğerleri lif oluşturmayanlar. Đyi lif oluşturmak
için polimerlerin özellikleri şunlar gibi olmalıdır. Yüksek dereceli bir polimerizasyon ;moleküller arası
kuvvetli güçler; monomerlerin doğrusal ve düzenli sıralanması;mmoleküllerin yüksek intibak;
bükülmez tekrar eden bir ünite zinciri ..
POLĐMERĐZASYONUN DERECESĐ
Çok kısa liflerden çok güçlü sağlam lifler üretmek zordur. Aynı şekilde ,sağlam lifler çok kısa
moleküllerden üretilemez. Uygun özelliklerde bir lif üretmek için polimer moleküllerinin ortalama
uzunluğunun en az 0,1 mikrometre olması gerekmektedir. Bazı polimerler için pamuktaki selüloz
molekülleri 5 mikrometre boyundadır. Polimerler sık sık uzun moleküllerden oluşur,genelde uzun ve
incedirler.Ama liflerden çok daha kısadırlar. Yalnızca 25 mm uzunluğundaki kısa sağlam bir lifin
boyunu uzatmayı durdurmak için her biri 0,1 mikrometre olan 25000 molekül alınır. Moleküller lifleri
kısa bağlı olduğu için molekülleri birlikte tutmak ve lifleri güçlendirmek için bir tutkala ihtiyaç vardır.
MOLEKÜLLER ARASI GÜÇLER
Tutkal moleküller arası güçtür. Bunlar bir lifin içindeki moleküllerin arasındaki çekim kuvvetidir. 3
temel tip vardır. Hidrojen bağları, dipol bağları, van der walls bağlan.
Bireysel olarak bütün moleküler arası güçler lif molekülleri arası güçler lif molekülündeki kovalent
bağlan ile karşılaştığında güçsüzdür. Fakat bütün liflerin gücü bu güçlere ve polimer molekülleri saran
kapaklara bağlıdır.
Hidrojen bağlan,pozitif kutupta, polimer molekül içinde çekilmiş hidrojen atomları ve negatif kutupta
bitişik moleküller içinde çekilmiş oksijen ya da nitrojen atomları arasında oluşur. Hidrojen bağlan
selüloz ve polyamidler içinde olur.
Dipol- Dipol Bağlan aynı yapıdadır. Fakat bitişik moleküller içindeki hidrojenlerden daha güçsüz
şekilde çekilen oksijen atomları arasında meydana gelir. Bu bağlar hidrojen bağlarından çok daha
güçsüzdür ve akrilik lifler için de önemlidir. Çok güçlü bir gruptaki nitrojen negatif kutuba çekilir. Ve
gruptaki karbon pozitif kutba çekilir. Bunun için çekim farklı molekül Đlerdeki gruplar arasında olabilir.
Bu bağlar polyesterde önemlidir.
Van Der Walls bağlan dipol dipol bağlardan zayıftır. Fakat onlar bütün liflerdeki bitişik atomlar
arasında olur. Herşeye rağmen onlar polipropilen lifler içinde oluşturulan moleküller arası güçlerdir.
Ayrıca polimer zincirler içindeki karışık karakterlerin zayıf çekimlerinden dolayıdır.
DOĞRUSAL VE DÜZENLĐ MOLEKÜLLER
Lif oluşturan moleküller doğrusal ve düzenli olmalıdır. Bunun anlamı zincirler ayrılmak zorunda
değildir. Aynı şekilde zincirler üzerindeki hacimli taraftaki gruplar lifteki kristalin bölgelerin
oluşumunu engeller.

BÜKÜLMEZ MOLEKÜLLER
Lif yapımı moleküllerdeki bükülmez bölgeler kristalin bölgeler oluşturmakla birlikte aynı şekilde
molekül sarmaya yardım eder. Bu eğilmezlik, moleküllerdeki halka yapıdan dolayıdır ve bunlar
selüloz ve polyester içinde oluşur.
TERBĐYE
Ham tekstil malzemeleri görünüş ve kullanışlılık açısından satılabilir durumda değildirler. Bunların
albenisini ve kullanışlılığım arttırarak satışa hazır duruma getirme işlemlerinin tümüne terbiye denir.
Terbiye işlemlerini basit olarak şöyle sınıflandırabiliriz.
Yakma: Yakma tamamıyla mekanik bir prosestir. %1Û0 pamuklu kumaşların yakma işlemi sırasında
hiçbir önemli problemle karşılaşılmamasına karşılık PES/Pamuk karışımlarında, alev sıcaklığının PES
lifinin ergime noktasının altına düşmemesi sağlanmalıdır. Öte yandan alev ve kumaşın zaman ve
mesafe bakımından aşın derecede temasını önlemeye özen gösterilmelidir. Aksi halde PES lifi
kavrulur.
Ağartma: Ağartma işleminin birinci derecede amacı pamuğa arzu edilmeyen esmerliği veren renkli
safsızlıkları ( boyar maddeleri ) gidermektedir. Pamuğun ağartılmasında oksidatif ağartma maddeleri
kullanılır. Bu tür maddelerle çalışıldığında, ağartma olayı atomik oksijen açığa çıkması ile
başlar.Oksidatif ağartma maddelerinin en önemlileri hidrojen peroksit, sodyum hipokloritve
sodyumklorittir.
LĐFLĐ GIDALARIN BESLENMEDEKĐ ÖNEMĐ
Yiyeceklerin sindirilmeyen kısmına lif (posa) denir. Son yılarda lifli gıdalar yemenin önemi giderek
anlaşılmaya başlamıştır Lif içeren yiyecekler, bağırsaklarda hacim oluşturarak hem tokluk hissi
uyandırır, hem de bağırsak kanseri oluşum riskini azaltır. Kandaki yağların (kolesterolün)
yükselmesini engeller. Kepek, yulaf, buğday kepeği iyi bir lif kaynağıdır
Bol Lif içeren Yiyecekler Hangileridir? Bol lif içeren yiyecekler arasında hububatların tüm
bölümlerini içeren gıda ürünleri, meyveler, sebzeler ve baklagiller bulunmaktadır. Bu
yiyecekler, eczaneden alabileceklerinizden daha iyi lif kaynaklandır.
Lif nedir ve sindirime nasıl yardım eder? Sindirim sırasında parçalanan ve emilen gıdaların
tersine lifler sindirim enzimlerinden etkilenmezler. Bu nedenle hiç değişmeden mide ve ince
bağırsaktan geçerek kalın bağırsağa ulaşırlar.Burada bazı lifler bakteriler tarafından fermente
edilirken bazıları değişmeden atılırlar.
Yararlan Bazı doktorlar liflerin kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından kansere yol açan kimyasal
maddelere dönüştürülebilecek maddelerden bağırsağı temizleyerek,kalın bağırsak kanseri
riskini azalttığına inanmaktadır.Bu inanışın temelini bol lifli gıdalar yenen ülkelerde bu
kanserin daha az ortaya çıkması oluşturmaktadır.Diğer bir görüş kalın bağırsak kanseri riskini lifli
gıdaların değil bu tür beslenenlerin daha az yağ tüketme eğilimlerinin azalttığını
savunmaktadır; bu görüştekiler hayvansal yağların kaim bağırsak kanserine yol
açabileceğine inanmaktadır. Birçok lifli gıda bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Lifli
gıdalar hemoroidlerin küçülmesini sağlayarak, kanamalarımı önleyebilirler.Yararlan arasında
kolesterol düzeyini düşürebilmeleri ve bağırsaktan şeker emilimini azaltarak şeker
hastalarında insülin gereksinimini azaltabilmeleri sayılabilir.
Olumsuz Tarafları
Bazı lifli gıdalar(yulaf ve buğday kepeği gibi) kalsiyum demir ve çinko gibi minerallerin dışkıyla
atılmasına neden olabilirler .Eğer dengeli bir beslenmeniz var ve lifli gıdalarla birlikte yeterince süt
içiyorsanız genellikle kaygılanacak bir durum yoktur.
Đzlenecek Yollar
Yeterince lifli gıda aldığınızdan emin olmak istiyorsanız, aşağıdaki önerileri dikkate alın.
1-Lifleri gıdalar yoluyla alın.Lif içeren tabletler gıdalardakinin yerini tutmaz.
2-Hububatlar,sebzeler,taze meyveler ve baklagiller gibi bol lif içeren gıdalar da dahil çeşitli
yiyeceklerle beslenin. Yemek arasında yenebilecek bol lif içeren diğer yiyecekler arasında fındık,
ceviz gibi sert kabuklu yemişler,çekirdek, patlamış mısır, taze ve kurutulmuş meyveler ile
kepekli bisküviler sayılabilir.

3-Çoğu kez az lif içeren işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlamayı deneyin.Rafine ürünlerde
hububatların dış kabuğu(kepek) çıkarılır;böylece lif içerikleri kaybolur. Bu nedenle hububatların tüm
bölümlerini kullanarak yapılan ürünlerde rafine unlarla yapılanlardan daha fazla lif bulunur. Ayrıca
meyve ve sebzelerin yenebilecek kabuklarının soyulması da bunlann lif içeriklerini azaltacaktır.
Portakal in kendisi suyundan çok daha fazla lif içerir. Eğer gıdalarla aldığınız lif miktarım artırmak
istiyorsanız meyve ve sebzelerin kabuğunu soyarken ve meyvelerin suyunu sıkarken bir kez daha
düşünün.
4-Lif miktarını aşama aşama artırın.

Lifli Gıdalar
Günlük beslenmenizin büyük bir bölümünü oluşturması gereken lifli (posalı) yiyecekler, gebelikte
sık görülen kabızlığın önlenmesinde çok yararlıdır. Sebze ve meyveler lif açısından zengindir. Her
gün bolca yiyebilirsiniz. Kepekli besinler de lif içerir, ancak diğer bazı besinlerin emilimini
bozduğundan fazla yenmemelidir.
Kepekli Ekmek
Kuruyemiş
Ahududu
Kepekli Makarna Bezelye
Kuru kayısı
Esmer pirinç
Pırasa
Kuru Üzüm

Ölçme ve Değerlendirme
Soru 1: Papirüs yapımını anlatınız.
Soru 2: Nişasta ile selülozun en basit yapısı glikoz olmasına rağmen ikisi çok farklıdır. Bu fark
nenden kaynaklanmaktadır?
Soru 3: Polimerlerin iyi bir lif oluşturmaları için taşıması gereken özellikleri nelerdir?
Soru 4:1. Van der walls 2. Hidrojen bağı 3. Dipol-dipol bağlan
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri lif molekülleri arasında vardır?
a. yalnız 1
b. 1 ve 2
ç. 1 ve 3d. 2 ve 3 e. 1,2 ve 3
Soru 5: Aşağıdaki besinlerden hangisi lifli yapıya sahip değildir?
a. Kepekli ekmek
b. Kuruyemiş
c. Bezelye d. Kuru üzüm

e. Tereyağı

Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi pamuk liflerinin kullanım alanlarından değildir?
a. Dokuma
b. Dumansız barut üretimi
c. Yapay deri d. Vernik
e. Cep telefonu
Soru 7: Pamuğun rengi tam beyaz olmadığından dolayı beyazlatmak için ne ile ağartılır?
Soru 8: Uygun özellikte bir lif üretmek için polimer moleküllerinin uzunluğunun en az
gerekir?

olması

KONU: RADYOAKTĐVĐTE
-Atom çekirdeği ve protonların bir arada bulunma nedeni
-Çekirdek kararlılığı ve radyasyon
-Nükleer bozunma ve tarihçesi
-Nükleer reaksiyonların hızları
• Yarılanma süresi
-Işıma çeşitleri
-Fisyon ve füzyon -Nükleer santraller ve nükleer enerji
-Nükleer değişim ve kimyasal değişimin karşılaştırılması
-Günlük yaşamda radyoaktiflik
• Radyasyon ve çevre
• Nükleer kirlilik
• Radvasyonun biyolojik etkileri
• Duman dedektörü
• Sigaranın kanserojen etkisi
• Kanser tedavisi
• Arkeolojik yaş tayini
• Gıdaların korunması
• Evrende radyasyon
SÜRE:
Hedef 1:3 saat
Hedef 2:3 saat
Hedef 3:2 saat
Hedef 4:2 saat
Hedef 5:2 saat
ÖNEMI:Radyoaktivite konusu işlenirken atomların çekirdeklerinden kaynaklanan çeşitli
olaylar incelenecektir.Öğrenci radyoaktivite konusu ve çekirdek kimyası ile ilk kez
karşılaşacaktır.Bu nedenle konu anlatımından önce öğrencinin konuyla ilgili temel kavramlar
hakkındaki hazır bulunuşluğunun ölçülmesi çok önemlidir.Konu anlatılırken bir atom
çekirdeğinin başka çekirdek ve taneciklere dönüşmesi,çekirdeklerin bölünmesi5yeni çekirdek
ve elementlerin oluşması,çekirdek kararlılığının önemi üzerinde durulacaktır.Çekirdek
kararlılığının çekirdek bölünmesindeki etkisi açıklanacaktır.Çekirdek olaylarının hangi
elementlerde önemli olduğu ve bunun atom numarasıyla ilişkisi açıklanacaktır.Doğal ve
yapay radyoaktiviteden bahsedilip ,küçük elementlerin radyoaktif izotoplarının yapay olarak
hazırlanabileceği
açıklanacaktır.Radyoaktif
ışımalar
açıklanıp,soru
çözümleriyle
pekiştirilecektir.Nükleer enerji ve nükleer santraller konuları anlatılacaktır.Ayrıca günlük
yaşamdaki radyoaktiviteden bahsedilecektir.Günlük hayatta radyoaktivitenin kullanım
alanlarından bahsedilerek öğrencinin derse ilgisi çekmek de daha kolay olacaktır.
DĐĞER BÖLÜMLERLE ÎLÎŞKĐSÎ
Bu konunun daha iyi kavranabilmesi için 9. sınıf müfredatında bulunan atom yapısı ve
kimyasal tepkimeler konularının iyi anlaşılmış olması gerekir.Atom yapısı ve kimyasal
bağlar konuları ne kadar iyi kavranırsa, çekirdek kimyası konusu da o kadar kolay ve iyi
anlaşılacaktır.
Atom ve izotop kavramları radyoaktivitenin temelini oluşturur.Bu nedenle bu kavramların da
iyi anlaşılmış olması gerekir Öğrencini konuyla ilgili olan atom , izotop ve çekirdek kimyası
hakkında ne kadar bilgisi olduğunu tespit etmek için bir uygulama yaptırılır. Örneğin bunun
için bir ön test hazırlanabilir. Öğrenciye günlük hayatta karşılaşılan , konuyla ilgili
bölümlerden sorular yöneltilerek de öğrencinin konu ile ilgili önbilgisi

saptanabilir.Radyoaktivite konusu günlük hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır.Bu konu
öğrencinin genel kültürünü de artıracaktır.
Radyoaktivite konusu sadece 12. sınıf müfredatında yer almaktadır.
Konu işlenirken belirlenen hedeflere ait davranışların kazandırılması için uygulamalar yapılır.

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1 : Radyoaktifliği Kavrayabilme
Davranışlar:
1. Atom çekirdeğinin yapısını açıklar.
2. Kararsız atomların bozunmaları sırasında yaydığı ışınları ve bu ışınların özelliklerini
açıklar.
3. Çekirdek kararlılığı ile radyasyon arasındaki ilişkiyi açıklar.
4. Yapay radyoaktifliği açıklar.
5. Yarılanma süresini ve yarılanma süresiyle bozunma arasındaki ilişkiyi açıklar.
HEDEF 2 ."Çekirdek Tepkimelerini Kavrayabilme
Davranışlar:
1. Fisyon olayını açıklar.
2. Füzyon olayını açıklar.
3. Kontrolsüz fisyon ve füzyon olaylarının yol açtığı zararları açıklar.
4. Radyoaktif elementlerin izotoplarının uygulandığı alanları öğretip yararlarını açıklar.
HEDEF3 .-Nükleer Enerjiyi Kavrayabilme
Davranışlar:
1. Nükleer enerjinin kullanım alanlarını açıklar.
2. Nükleer santrallerin fayda ve zararlarını açıklar.
HEDEF 4 .-Günlük Yaşamda Karşılaşılan Radyoaktiviteye Dikkat Çekebilme
Davranışlar:
1. Radyasyonun çevreye verdiği zararlar ve biyolojik etkilerini açıklar.
2. Nükleer kirlilik ve sonuçları hakkında bilgi verir.
3. Kanser tedavisi, gıdaların korunması, arkeolojik yaş tayini gibi radyasyonun
kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir.
4. Evrende radyasyonun yeri, yararları ve zararlarını açıklar.
HEDEF 5 .-Radyoaktif Bozunma Đle Đlgili Problem Çözebilme
Davranışlar:
1. Radyoaktif bozunma çeşitleri denklemlerle gösterilir.
2. Yarılanma süresi ile ilgili problem çözer.
3. Işıma çeşitleri ile ilgili test çözer.
HAZIRBULUNUŞLUK:
Öğrencinin konu hakkındaki önbilgisini saptamak için konu anlatımından önce bir ön test
yapılmalıdır.Bu testle öğrencinin konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu belirlenir.
Öğrenciler için küçük kartonlar hazırlanır ve her bir kartona bir soru yazılır.Kartonlardaki
sorular numaralandırılır ve cevaplar ayrı bir kartona yazılır.Öğrencilere kartonlar dağıtılır.
Cevaplar sözlü bir şekilde dile getirilir ve doğruluğu kontrol edilir.
Öğrencinin bilgisinin yeterli olmadığı konular, kavramlar saptanır ve buna göre bir yol
belirlenir.

ÖĞRENME -ÖĞRETME ERKĐNLĐKLERĐ \ ĐŞLENĐŞ
Öğrencinin radyoaktivite konusunda belirlenen hedef ve davranışları kazanmaları için
aşağıdaki öğrenme etkinlikleri yapılabilir:
Öncelikle atomun kimyasal yapısı, çekirdek kimyası ve radyoaktivite anlatılır.Radyoaktif
elementlere örnekler verilir.
Đzotop kavramından bahsedilir.Bu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için renkli kartonlar
üzerine bir element, atom ve kütle numarası ile birlikte yazılır.Diğer bir karton üzerine ise
aynı elementin izotopu , atom ve kütle numarası ile birlikte yazılır.Böylece izotop kavramı
öğrenci için daha akılda kalıcı olacaktır.Daha sonra radyoaktif izotoplar anlatılır ve bu
radyoaktif izotoplara örnekler verilir.
Nükleer bozunma ve tarihçesinden bahsedilir.
Atomların radyoaktif olup olmadığının çekirdek kararlılığı ile ilişkisi açıklamr.Bunun daha iyi
anlaşılabilmesi için kararlılık kuşağı grafiği renkli karton üzerine hazırlanarak sınıfa
asılabilir.Atomların nötron ve proton sayıları arasındaki orana göre hangi kararlılık
kuşağında yer aldığı ve hangi kararlılık kuşağındaki atomların radyoaktif olduğu anlatılır.
Nükleer radyasyon konusu anlatılır.Buna günlük hayattan örnekler verilerek öğrencinin ilgisi
çekilebilir.Bu konuyla ilgili resimler bulunup öğrencilere gösterilebilir.
Radyoaktif ışıma türleri anlatılır.Her bir ışımada atom ve kütle numarasında meydana gelen
değişikler resimlerle öğrenciye gösterilebilir.
Bozunma ve yarı ömür konusu anlatılır.Bir element bozunduğu ne zaman neler olduğu
açıklanır. Yarı ömür konusu için problemler çözülür.Bu problemlerle yan ömür konusu
pekiştirilmiş olacaktır.
Fisyon ve füzyon açıklanır.Her iki olay için örnekler verilir.Renkli kartonlar üzerinde her iki
olay da gösterilebilir.Örneğin uranyum atomunun fisyonu kartonlar üzerinde gösterilebilir.
Nükleer enerjiden bahsedilir.Sınıfta nükleer enerjinin gerekli olup olmadığı ile ilgili bir
tartışma yapılabilir .Nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajları renkli kartonlar üzerine
yazılarak sınıfa asılabilir .Nükleer enerjinin gerekliliği, diğer enerji kaynaklarının rezervleri
ve bu rezervlerin yeteceği sürelerden bahsedilerek açıklanır.Birincil enerji kaynaklarının
yüzdelik oranları verilir.Nükleer enerjinin birincil enerji kaynakları arasındaki oranı
gösterilir.Nükleer yakıt çevrimi gösterilerek , bu çevrim üzerinde atıklar, kullanılmış yakıtlar ,
gösterilebilir.Nükleer atık sorununa öneriler getirilebilir.Sınıfta , öğrencilerden bu sorun için
çözüm bulmaları istenerek derse ilgi artırılabilir.
Radyoaktivitenin günlük yaşamdaki yerinden bahsedilir.Renkli üzerine bir ağacın dalları
şeklinde radyoaktivitenin kullanım alanları yazılabilir.Örneğin tıpta ve arkeolojik yaş
tayininde radyoaktivitenin yerinden bahsedilir.Bu günlük hayatta karşılaşıldığı için daha çok
dikkat çekecektir ve böylece de öğrencinin motivasyonu artırılabilir.
Radyasyonun biyolojik etkileri açıklanır.
Sigaranın kanserojen etkisi açıklanır.Sigaranın zararlarını anlatırken kanser oluşumundaki
etkisinden söz edilir.Sigaranın doğurduğu kötü sonuçlar anlatılır.
Küçük kartonlara radyoaktivite ilgili kavramlar yazılır.Bu kavramların öğrenci tarafından
kolay anlaşılabilmesi ve hatırlanabilmesi için ? bu kavramları anlatan kelimeler bulunup ,
altına yazılır.Bu küçük kartonlardan tabu oyunu hazırlanabilir.
Radyoaktivite konusu ile ilgili öğrencilerin ilgisini çekecek küçük bir kitapçık
hazırlanabilir.Bu kitapçıkta , kapağı kaldırdıktan sonra ilk sayfaya element, üzerinde atom ve
kütle numaraları gösterilir.Đkinci sayfa 4e bölünür ve her bir bölüme ışıma türleri yazılır.Her
ışıma türünün altı kaldırıldığında , o ışıma türü gerçekleştiğinde atomun kütle ve atom
numarasında meydana gelen değişiklikler yazılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Öğrencinin radyoaktivite konusunda belirlenen hedef ve davranışları kazanıp
kazanmadıklarını belirleyebilmek için aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemleri
yapılabilir:
Renkli bir karton üzerine ışıma türlerinin reaksiyonları yazılır. Sol tarafta ışıma türlerinin
yazıldığı yerler boş bırakılır. Arka tarafı yapışkanlı küçük kartonlar üzerine ışıma türleri
yazılır.Öğrencinin ışıma türlerini uygun yerlere yapıştırması istenir.
Hazırlanan kartona radyoaktif ışımaların yer aldığı tepkime denklemleri yazılır ve bazı
kısımlar boş bırakılarak , boş bırakılan kısmının üzerine küçük kutular yapılır.Kutular
içerisine doğru cevaplar yazılır.Öğrenciden tepkimeleri denkleştirmesi ve tepkimede hangi
ışıma türünün gerçekleştiğini bulması istenir.Cevaplar başka bir kağıda yazılır.Kutulardaki
cevaplarla öğrencinin verdiği cevaplar karşılaştırılır.
Bazı radyoaktif atomlara ait ışıma reaksiyonları karton üzerine yazılır. Işıma türlerinin
yazılacağı bölüm , kartonun kaydırmalı olarak yerleştirilebilecek şekilde hazırlanır.Başka bir
kartona, doğru ışıma türleri karışık sırayla yazılır.Öğrenciden ışıma türlerinin olduğu kartonu
kaydırarak reaksiyonları doğru bir şekilde tamamlamaları istenir.
Öğrencilerin ilgisini çekecek bir resim , belli bir sayıya bölünerek bir puzzle hazırlanır.Bir
karton üzerine sağ tarafa ışıma türleri yazılır , üst kısma ise kütle numarası ve atom numarası
yazılır.Resmin her bir parçasının arkasında ışıma türlerinin sonucunda , atom ve kütle
numarasında meydana gelen değişikler yazılır.Her ışıma türüne ait, atom ve kütle
numarasındaki değişikler doğru yere yapıştırıldığında resim tamamlanmış olur.
Kararlılık kuşağı grafiği bir karton üzerine çizilir. Küçük kartonlara radyoaktif ve radyoaktif
olmayan atomlardan birkaçı, atom ve kütle numarasıyla birlikte yazılır.Öğrenciden örnek
atomları, nötron ve proton sayıları arasındaki oranı hesaplayarak hangi kuşakta yer alıyorsa,
o kuşak üzerine yapıştırmaları istenir.

KAVRAMLAR
Radyoaktiflik
Pozitron
Fisyon
Füzyon
Radyoaktif bozunma
Elektron yakalama
Yarılanma süresi
Radyoizotop •
Kaynak:
www. biltek. tubitak.gov. tr/
http://www. taek.gov. tr
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Hedef ve Davranışlar
Hedef l: Nükleer enerji hakkında bilgi verilmesi.
Davranışlar
1. Nükleer enerjinin tanımını yapar.
2. Fisyonun tanımını yapar.
3. Füzyonun tanımını yapar,örnekler verir.
Hedef 2: Nükleer enerjiden elektrik üretiminin açıklanması
Davranışlar:
1. Nükleer reaktörün tanımını yapar.
2. Nükleer enerjinin elektrik enerjisine dönüşümünü açıklar.
Hedef 3:Nükleer Reaktörler hakkında bilgi verilmesi.
Davranışlar:
1. Basınçlı su reaktörü hakkında bilgi verir, basit bir şema yardımıyla çalışma prensibi
açıklanır.
2. Kaynar sulu reaktör hakkında bilgi verir , basit bir şema yardımıyla çalışma prensibi
açıklanır.
3. Gelişmiş reaktör sistemleri hakkında bilgi verilir.
4. Gaz soğutmalı reaktörler hakkında bilgi verir.
Hedef 4:Nükleer reaktörlerin kullanım alanlarının açıklanması
Davranış:
1. Nükleer reaktörlerin diğer kullanım alanlarını açıklar.
Hedef 5: Nükleer atıklar hakkında bilgi verilmesi
Davranış :
1. Nükleer atıkların atılır duruma gelmesi,
dönüştürülebilirliği hakkında bilgi verilir

depolanması,

belli

oranda

geri

Hedef 6: Nükleer enerjinin çevreye etkilerinin açıklanması
Davranış:
1. Nükleer enerjinin çevresel avantajları hakkında bilgi verilir.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ
Nükleer Enerji Nedir?
Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer
enerji" adı verilmektedir.
Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Ağır
atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin parçalanması
sağlanabilir; bu tepkimeye "fisyon" adı verilmektedir.
Her bir parçalanma tepkimesi sonucunda açığa fisyon ürünleri, enerji ve 2-3 adet de
nötron çıkmaktadır.

> Hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de büyük bir enerjinin açığa
çıkmasına sebep olmaktadır. Bu birleşme tepkimesine "füzyon" adı verilmektedir.
> Bu tepkimenin sağlanabilmesi için atom çekirdeğinde bulunan artı yüklerin birbirini
itmesinden kaynaklanan kuvvetin yenilmesi gereklidir.
> Bu nedenle çok yüksek sıcaklığa çıkılan sistemler kullanılmaktadır. Çok yüksek
sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin çarpışması ile füzyon
tepkimesi sağlanabilmektedir

Nükleer Enerjiden Elektrik Üretimi
Nükleer reaktörler nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.
> Temel olarak fısyon sonucu açığa çıkan nükleer enerji nükleer yakıt ve diğer malzemeler
içerisinde ısı enerjisine dönüşür.
> Bu ısı enerjisi bir soğutucu vasıtasıyla çekilerek bazı sistemlerde doğrudan bazı sistemlerde
ise ısı enerjisini başka bir taşıyıcı ortama aktararak türbin sisteminde kinetik enerjiye ve daha
sonra da jeneratör sisteminde elektrik enerjisine dönüştürülür.
> Malzemelerin çok çeşitli fiziksel, kimyasal ve nükleer özellikleri sebebiyle pek çok değişik
nükleer reaktör tasarımı mevcuttur.
> Örneğin basınçlı su reaktörünün kalbindeki yakıtlardan ısı enerjisi basınç altında
tutularak kaynaması engellenen su ile çekilmektedir.
> Çekilen ısı enerjisi buhar üreteçlerinde ikinci devredeki suya aktarılmakta böylece üretilen
buhar ile türbin-jeneratör sistemi döndürülerek elektrik enerjisi üretilmektedir.

Nükleer Güç Santrali/Reaktörü nasıl çalışır?
> Nükleer santraller ısı üretmek için nükleer reaksiyonu kullandıkları ve bunun sonucunda
çevreye salınmaması gereken radyoaktif maddeler ürettikleri için, bazı ek sistemler
kullanırlar. Örneğin, bir çok nükleer santralde nükleer yakıtı barındıran yakıt tüpleri arasından
ısınarak geçen su, doğrudan türbine gönderilmeyip, türbin için buhar üretilen ikinci bir
çevrimi ısıtmak için kullanılır. Bununla ilgili sistemlere Birincil (Soğutma) Sistem(i) adı
verilir. Şekilde görülen sistem, tipik bir "basınçlı su reaktörü"ne aittir.
> Đkincil sistem ise birincil soğutma sistemindeki ısıyı alarak türbin-jeneratörü
döndürmek için gerekli olan buharın üretilmesi için kullanılan sistemdir.
> Her iki sistem de kapalı birer döngü oluşturmuşlardır.
> Soğutma sistemi ise ikincil sistem içinde yer alan yoğuşturucuyu soğutmak için kullanılır. Bu
sistemde sıcaklığı yoğunlaştırıcıya göre daha az olan, deniz, göl veya ırmaklardaki su
kullanılır. Suyun bolca bulunmadığı yörelerde ise bu sistemin içinde soğutma kulelerinden
faydalanılır.

Nükleer santrallar, birincil sistemlerindeki farklılıklara göre değişik şekillerde
adlandırılırlar.
> Dünyadaki 400 den fazla sayıda nükleer santralın yaklaşık olarak yarısı "basınçlı su
reaktörü "dür.
> Basınçlı su reaktörlerinde, birincil sistem yaklaşık 150 atmosferlik bir basınç altında
tutularak, içinde bulunan suyun yüksek sıcaklıklara kaynamadan çıkarılması sağlanmıştır.
> Buna ek olarak "kaynar sulu", "basınçlı ağır sulu" reaktörler de en çok kullanılan
nükleer santral tipleridir.
Basınçlı Su Reaktörü
> %2,5 ila %3 oranında zenginleştirilmiş uranyum yakıtla çalışır.
> Üretilen enerji birincil devre soğutucusu (hafif su) vasıtasıyla reaktör kalbinden
çekilir. Reaktöre giriş sıcaklığı 290 o C ve çıkış sıcaklığı 330 o C civarında olan,
soğutucu, kaynamaması için atmosfer basıncının 150 katı basınç altında tutulur.
> Bu suretle çekilen enerji, buhar üreticileri vasıtasıyla ikincil devreye aktarıldıktan sonra
soğutucu birinci devre pompası tarafından reaktör kalbine geri gönderilir.
> Đkincil devreye aktarılan ısı enerjisiyle üretilen buhar, türbin-jeneratör biriminde
elektrik üretir.
> Yoğuşturucuda sıvı fazına dönen ikincil devre soğutucusu yeniden buhar üreticisine
gönderilir.
> Reaktör kontrolünde ve kapatmada kullanılan kontrol çubukları, sistem basıncını ayarlayan
basınçlayıcı ve bir kaza durumunda reaktör kalbini soğutan acil durum kalp soğutma
sistemi önemli bileşenler arasında sayılabilir.

Kaynar Sulu Reaktör
> % 3 civarında zenginleştirilmiş U02 yakıt kullanır.
> Üretilen enerjinin çekilmesi giriş sıcaklığı 275oC, çıkış sıcaklığı 290oC civarında olan,
atmosfer basıncının 70 katı basınç altında tutulan soğutucu (hafif su) vasıtasıyla sağlanır;
> Belli bir oranda buharlaşan soğutucu, nem ayırıcı ve kurutuculardan geçtikten sonra
taşıdığı ısı enerjisi türbin-jeneratör biriminde elektrik enerjisine dönüştürülür.
> Yoğuşturucuda sıvı fazına dönen soğutucu yeniden reaktör kalbine gönderilir.
> Reaktör kontrolünde ve kapatmada kullanılan kontrol çubukları, kalp içerisinde düzgün
bir ısı dağılımı sağlamakta kullanılan kalp içi çevrim pompaları ve bir kaza durumunda

reaktör kalbini soğutan acil durum kalp soğutma sistemi önemli bileşenler arasında sayılabilir.

Gelişmiş Reaktör Sistemleri
Gelişmiş Reaktörler geleneksel ticari reaktörlerde,
> Yatırım maliyetini düşürmek, inşa süresini kısaltmak,
> Tasarımı basitleştirmek ve işletme dalgalanmalarına dayanıklı hale getirmek ve işletimi
kolaylaştırmak,
> Yüksek kullanılırlık sağlamak ve tesisi ömrünü uzatmak ( -60 yıl),
> Kalp erime olasılığını düşürmek, çevresel etkileri azaltmak,
> Yüksek yanma oranlarına ulaşarak kullanılan yakıt miktarını ve dolayısıyla ve atık
miktarını azaltmak,
> Yakıt ömrünü uzatmak amacıyla gerçekleştirilen tasarımlardır.
GAZ SOĞUTMALI REAKTÖRLER
Yenilikçi reaktör tasarımlarından biri olan gaz soğutmalı reaktör
> Yüksek çalışma sıcaklığı, Yüksek Verim Proses ısısı üretimi
> Geliştirilmiş güvenlik, Kendiliğinden güvenli sistemler ,Basitleştirilmiş güvenlik
sistemleri
> Çevre dostu tasarım,
• Kaynakların verimli kullanımı
• Daha az atık üretimi
> Modüler tasarıma yatkınlık ve
> Değişik yakıt çevrimlerine yatkınlık (Th, Pu) özellikleriyle dikkat çekmektedirler
Nükleer Enerjinin Dünyadaki Durumu Nedir?
> Nükleer santrallerden ticari olarak elektrik üretimi 19501i yıllarda başladı. Halen
(Ocak 2006 itibarıyla) dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 443 nükleer
reaktörün toplam kapasitesi 370 GWe tir.
> Nükleer güç dünya elektrik talebinin yaklaşık % 16'sını karşılamaktadır. Dünyada 56
ülkede de toplam 284 araştırma reaktörü çalışmaktadır

Nükleer Reaktörler Enerji Dışında Bir Şey Üretir mi?
Nükleer reaktörler, tıp ve endüstride kullanılan yararlı radyoizotopların üretilmesinde de
kullanılırlar.
> Kanser tedavisinde, boru kaynaklarının tahribatsız muayenesinde kullanılan Kobalt-60,
Tiroid bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan Đyot-131,
> Doktorların vücut içini görme amacıyla kullandıkları çeşitli tarayıcı cihazlarda
kullanılan Teknesyum-99,
> Akciğer havalanmasının ve kan akışının ölçülmesinde yararlanılan Ksenon-133, bu
izotoplara örnek olarak verilebilir.
Nükleer santrallarda elde edilen fazla enerji ise, ev ve seralarımızın ısıtılması, tuzlu sudan
içilebilir su elde edilmesi, petrol üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Nükleer Atıklar
> Nükleer güç reaktörlerinin normal çalışmaları sırasında, reaktör soğutma sistemlerinin
ve yakıt depolama havuzlarının temizlenmesinden, alet ve cihazların radyoaktif
bulaşmalarının giderilmesinden, radyoaktif hale gelen bazı metal parçalar ve filtre gibi
malzemelerden, düşük ve orta aktivite seviyelerinde sıvı ve gaz radyoaktif atıklar
oluşmaktadır.
> Bu tür atıkların kısa yarı ömürlü olanları aktiviteleri azalıncaya kadar depolanır,
> Uzun yarı ömürlü atıklar ise aktivitelerinin çevreye yayılmasının önlenmesi için
çimento veya asfalt ile karıştırılarak depolanır.
> Bu atıkların dışında reaktörlerden enerji üretimi sonucunda yüksek aktiviteli
kullanılmış yakıtlar ortaya çıkar.
Kullanılmış Yakıt


Kullanılmış yakıtlar reaktörden çıkarıldıktan sonra radyoaktif bozunma işlemi bir süre
daha devam ettiği için fiziksel olarak sıcaktırlar. Bu nedenle yakıtların yoğun olan
radyaoktif bozunmaları hafifleyinceye kadar belirli bir süre reaktör binasındaki su dolu
havuzlarda bekletilir. Daha sonra uzun süreli depolanacakları depolama tesislerine veya
içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak kullanılabilecek U-235 ve Pu-239 gibi maddelerin
alınması için yeniden işleme tesislerine gönderilirler.

Nükleer Enerji Çevre Dostu Bir Enerji Üretim Seçeneği midir?
> Nükleer Enerji Çevre Dostu Bir Teknolojidir, Çünkü;
> Nükleer santrallerin güvenlik değerlendirmesi bağımsız lisanslama kuruluşları
tarafından son derece tutucu varsayımlara göre yapılmaktadır.
> Ayrıca bu santraller işletmede oldukları sürede sürekli denetim altındadır. Bu nedenle
nükleer santrallerin çevre ve insana zarar verebilecek şekilde kaza yapma riski, günümüzde
kullandığımız diğer teknolojik ürünlere göre, yok denecek kadar azdır.
> Bir nükleer santralın çevresinde yaşayan insanlara yüklediği yıllık doz doğal
radyasyonun çok altındadır.
> C02 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 2300
milyon ton C02 emisyonuna engel olmaktadır.
> S02 emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 42 milyon
ton S02 emisyonuna engel olmaktadır.
> NOx emisyonuna neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 9 milyon
ton NOx emisyonuna engel olmaktadır.
> Atık kül üretimine neden olmaz. Dünyada kurulu bulunan nükleer santraller yılda 210
milyon ton kül üretimine engel olmaktadır.
> Kullanılmış yakıtlar reaktör bölgesinden uzak bir bölgede ya da reaktörün bulunduğu
alandaki tesislerde depolanmaktadır. Kullanılmış yakıtların betonarme koruganlarda
saklanmasının güvenli olduğu 30 yıllık bir deneyim sonucu anlaşılmış olup, söz konusu
yakıtlar birçok yıl daha aynı şekilde muhafaza edilebilirler. Kullanılmış yakıtların nihai olarak

depolanması için düşünülen çözüm jeolojik yapılar içerisinde ve su tabakalarından uzak
depolanmalarıdır. Günümüzde jeolojik depolama tesisi bulunmamaktadır ancak bu konuda
çalışmalar devam etmektedir.
> Kullanılmış yakıtların idaresi konusunda iki seçenek mevcuttur:
> 1. Kullanılmış yakıt, ara depolamadan sonra direk olarak nihai depolama tesislerine
gönderilir. Ancak günümüzde nihai depolama tesisleri henüz işletimde değildir, bu konuda
yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, kullanılmış yakıtlar ara
depolama tesislerinde bekletilmektedir.
> 2. Kullanılmış yakıtın içinde bulunan ve tekrar yakıt olarak kullanılabilecek uranyum
ve plütonyumun kazanılması amacıyla yeniden işleme tesislerine gönderilir. Uranyum
ve plütonyum kazanıldıktan sonra ortaya çıkan yüksek seviyeli atık camlaştırılarak
depolanır.

NÜKLEER ENERJĐ ÜRETĐMĐNĐN ÜLKEMĐZE GETĐRECEĞĐ KATKILAR
NELERDĐR?
> Nükleer enerji santralleri ileri teknoloji ürünü tesislerdir.
> Nükleer enerji üretimine yönelik tesisler güvenlik ve kalite kültürünün ülkemizde
yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.
> Ayrıca, nükleer santrallerden üretilecek enerji ülke enerji üretim portföyüne çeşitlilik
getirebilecek bir seçenektir.
> Nükleer enerjiye dayalı sistemler, fosil kaynaklı enerji üretim sistemlerinin neden
olduğu sera gazı emisyonuna neden olmamaktadır.
> Global ısınma ve iklim değişikliğine neden olan C02 emisyonunun azaltılmasında,
diğer yenilenebilir kaynakların yanında, önemli bir seçenektir.
> Ayrıca, azot oksitleri ve sülfür oksitleri salmadığı için asit yağmurlarına neden
olmamaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
AÇIK UÇLU SORULAR
>
>
>
>
>

Nükleer enerji nedir?
Fisyon ve füzyonu açıklayınız.
Nükleer reaktör nedir?
Nükleer reaktörlerden basınçlı su reaktörünün çalışma prensibini açıklayınız.
Nükleer enerjinin diğer kullanım alanlarına örnek veriniz.

Boşluk doldurma soruları
> Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin
parçalanması sağlanabilir. Bu tepkimeye................. denir.
> Füzyon reaksiyonunun sağlanabilmesi için ............... sistemler kullanılmaktadır.
> Çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin çarpışması ile
............tepkimesi sağlanabilir.
> Temel olarak fîsyon sonucu açığa çıkan nükleer enerji yakıt ve diğer malzemeler
içerisinde ..........dönüşür.
> ............. ve ..............reaktörler en çok kullanılan nükleer santral tipleridir.

Çoktan seçmeli sorular
1. Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye ne ad verilir?
a) Elektrik enerjisi
b) Kinetik enerji
c) Rüzgar enerjisi
d) Isı enerjisi
e) Çekirdek enerjisi
2. Aşağıdakilerden hangisi basit bir basınçlı su reaktöründe bulunmaz?
a) Yakıt çubukları
b) Kontrol çubukları
c) Türbin
d) Yoğuşturucu
e) Yoğuşturma havuzu
3. Nükleer enerjiden elektrik enerjisi geçiş sürecinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Nükleer enerji
b) Isı enerjisi
c) Kinetik enerji
d) Elektrik enerjisi
e) Potansiyel enerji
4. Aşağıdakilerden hangisi gaz soğutmalı reaktörlerde istenen özelliklerden biri değildir?
a) Yüksek çalışma sıcaklığı
b) Düşük verim
c) Çevre dostu tasarım
d) Gelişmiş güvenlik
e) Proses ısısı üretimi
5. Nükleer enerji için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) C02 emisyonuna neden olmaz
b) S 02 emisyonuna neden olmaz
c) NOx emisyonuna neden olmaz
d) Atık kül üretimine neden olmaz
e) Bir nükleer santralın çevresinde yaşayan insanlara yüklediği yıllık doz doğal
radyasyonun çok üstündedir.
KAYNAKLAR
> www.taek.gov.tr/ - 29k
> www.eas.asu.edu
> www.enerji.gov.tr/ - 89k

KONU: NÜKLEER VE KĐMYASAL SĐLAHLAR
Nükleer ve Kimyasal Silahlar
-Nükleer Silahlar
-Kimyasal Silahlar
-Nükleer ve kimyasal silahlardan korunma yöntemleri
SÜRE:
*Nükleer silahlar > 1 ders saati
*Kimyasal silahlar > 1 ders saati
*Nükleer ve kimyasal silahlardan korunma yöntemleri > 1 ders saati
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Önemi: Nükleer ve kimyasal silahlar, güncel bir konu olduğu için; öğrencinin bununla ilgili olarak
genel bilgi sahibi olması önemlidir. Nükleer silahın ve kimyasal silahın ne olduğu, hangi
amaçla kullanıldığı, nasıl yapıldığı ve bu tür silahların, canlılar ve çevre üzerinde ne tür
tahribatlara yol açtığı kavratılır. Bunun yanında, nükleer ve kimyasal silah saldırılarından sonra
uygulanması gereken korunma yöntemlerinin öğretilmesi de büyük önem taşır.
Đlişkisi Olduğu Bölümler: 9. sınıf müfredatında yer alan atomun yapısı ve kimyasal reaksiyonlar
ile 12. sınıf müfredatında yer alan atom çekirdeği, çekirdek kararlılığı ve radyasyon, nükleer
bozulma, ışıma çeşitleri, fisyon ve füzyon, radyasyonun biyolojik etkileri konuları ile ilişkilidir.
HAZIR BULUNUŞLUK:
Nükleer ve kimyasal silahlar konusunun anlaşılabilmesi için; öğrencinin atomun yapısı ve
atomdaki temel tanecikler ile kimyasal reaksiyonlar konularına hakim olması gerekir. Ayrıca
fisyon, füzyon, radyasyon, nükleer bozunma kavramlarının bilinmesi gerekir.
> Nükleer ve kimyasal silahlardan korunma yöntemlerinin kavranabilmesi için; radyasyon ve çevre,
nükleer kirlilik, radyasyonun biyolojik etkileri konuları hakkında da bilgi sahibi olunması
gerekir.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
Hedef 1: Nükleer Silahlar
1. Nükleer silahlar açıklanır.
2. Fisyon olayı açıklanır ve örnekler verilir.
3. Füzyon olayı açıklanır ve örnekler verilir.
4. Nükleer silahın nasıl yapıldığı şekille anlatılır.
5. Bir atom bombası ve hidrojen bombası yapmak için nelerin gerekli olduğu belirtilir ve atom
bombası ile hidrojen bombası arasındaki farklar açıklanır.
6. Nükleer silahların etkileri açıklanır ve günlük hayattan örnekler verilir.
7. Nükleer silahlarla klasik silahlar arasındaki temel farklar açıklanır.
Hedef 2: Kimyasal Silahlar
1. Kimyasal silahlar açıklanır.
2. Kimyasal silahlar etkilerine göre sınıflandırılır.
3. Kimyasal silahlara örnekler verilir ve bunların sebep olduğu zararlar açıklanır.
kimyasal silah kullanıldığında; çevrede, insanlar üzerinde ve diğer canlılarda ne gibi
değişiklikler meydana geldiği anlatılır.

Hedef 3: Nükleer ve kimyasal silahlardan korunma yöntemleri
1. Nükleer bir silah saldırısı sonucunda hangi korunma yöntemlerinin uygulanması
gerektiği açıklanır.
2. Kimyasal bir silahın kullanıldığının fark edilmesi durumunda; evde ve dışarda alınması
gereken tedbirler açıklanır

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ:
Konuyu anlatmaya başlamadan önce, öğrencinin hazır bulunuşluğu sınanır. Bunun için bir ön test
hazırlanır. (A) Bu ön test ile öğrencinin eksik olduğu konular belirlenir ve gerekli yerlerde bu
konular anlatılır. Konu anlatıldıktan sonra ön test öğrenciye tekrar sunularak; konunun ne
kadar anlaşıldığı tespit edilebilir.
Öğrenciye ilk önce '"nükleer silahlar" konusu anlatılır.Öncelikle nükleer silahın ne olduğu
üzerinde durulur. Bunun yanında nükleer bir silahın kullanılması durumunda; patlama
etkisi, ısı ve ışık etkisi yanında özellikle radyasyon yayarak çok fazla miktarda toplu ölümlere yol
açtığı vurgulanır.
Fisyon ve füzyon tepkimelerinin ne olduğu ve bu tepkimelerin özellikleri anlatılır.Fisyon ve
füzyon olayının daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler verilip, bunlar şekillerle gösterilir.
Fisyon ve füzyon olayları açıklandıktan sonra, nükleer reaksiyon sonucunda enerji ortaya çıkartan
silahlar için kullanılan farklı isimler vurgulanır.( Atom bombası, hidrojen bombası, fisyon bombası,
füzyon bombası ve termonükleer silah gibi...)
Nükleer silahların nasıl yapıldığı şekille anlatılır. Fisyon ve füzyon tepkimelerinin nasıl olduğu
açıklanırken; atom bombasının fisyon yoluyla, hidrojen bombasının füzyon yoluyla oluştuğu
belirtilir. Atom bombası ile hidrojen bombası arsındaki farkı belirtmek için aynı ağırlıkta olan iki
silahtan; hidrojen silahlarının etki alam yarıçapının, atom silahlarının 2.5 katı olduğu vurgulanır.
Nükleer silahların etkilerinin, ani etkiler (ısı,ışık, ani nükleer radyasyon ve basınç ) ve kalıntı etkiler
( radyoaktif serpinti ) olarak iki sınıfa ayrıldığı anlatılır.Nükleer silahların etkilerini anlatmak için ;
Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar örnek olarak verilerek, bu bölgelerde meydana gelen
değişimler (tahribatlar ) resimlerle gösterilir. Ayrıca bu konuyla ilgili değişik fotoğraflardan
oluşan bir "nükleer ve kimyasal silahlar albümü" hazırlanabilir.(B). "Hiroşima'nın tanığı"
adlı bir okuma parçası, bu konuyla ilgili olarak verilir. (C).
"Kimyasal silahlar" konusunda ise, bazı önemli kimyasal silahlar ve bunların etkileri anlatılır.
Kimyasal silah kullanıldığının nasıl anlaşılabileceği ise çevrede, insanda ve diğer canlılarda ne gibi
değişiklikler meydana geleceği anlatılarak belirtilir. Örneğin, kimyasal silah kullanıldığı; baş ağrısı,
öksürük, burun akıntısı, solunum güçlüğü, ciltte kızarıklık ve kabarcıklar vs. görülmesiyle fark
edilebileceği vurgulanır.
Nükleer silahlarla klasik silahlar arasındaki farklar anlatılır ve özellikle nükleer silahların
infilakı halinde diğer etkilerle birlikte radyolojik etkilerinin ölüm ve hastalığa yol açtığı belirtilir.
"Nükleer silahlardan korunma yöntemleri" konusunda ise, bir nükleer silah saldırısıyla karşı karşıya
kalındığında ne yapılması gerektiğinden bahsedilir. Bu konuda, radyasyon; toz, duman ve sıvı ile
bulaşmış olabileceğinden, kirli bölgelerde sigara içilmemesi, yemek yenilmemesi vs. belirtilir.
Kimyasal silah kullanıldığının fark edilmesi durumunda ise evde ve dışarıda hangi tedbirlerin
alınması gerektiği anlatılır.
Tüm konular anlatıldıktan sonra öğrencilerin konulan daha iyi pekiştirebilmesi için bir oyun
hazırlanır. Bu oyunda; öğrenci verilen bilgileri uygun başlıklara yerleştirir. (D).

| A [
ÖNTEST
1 .Nükleer silah nedir?
2.Aşağıdaki maddelerin yanındaki kutucuklara doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.
( )Füzyon kaynaşma tepkimelerinin, fisyon ise bölünme tepkimelerinin bir diğer adıdır.
( ) Büyük ve kararsız çekirdekler kararlı çekirdeklere bölünüyorsa, bu olaya fuzyon denir.
( ) Hidrojen bombası fısyona bir örnektir.
( ) Atom bombası füzyona bir örnektir.
( )Sarin gazı kimyasal bir silahtır.
3.Fisyon
olayında
aşağıdaki
ağır
metal
A)Uranyum
B)Aktinyum C) Plütonyum

atomlarından

hangisi

kullanılmaz.?

4.Aşağıdakilerden hangisi fisyon ile ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?
A)Fisyon bazı ağır metal atomlarının nötron bombardımanına tutularak eşit olmayan iki
parçaya ayrılmasıdır.
B)Fisyon hidrojen bombasını açıklar.
C)Fisyon sonucunda ortaya çıkan enerji çok büyüktür.
5.Aşağıdakilerden hangisi nükleer silahlarla kimyasal silahlar arasındaki farklardan değildir?
A)Klasik silahlarda etki alanı olarak sokak ya da binalar kabul edildiği halde, atom
bombalarının en küçüğünün etki alam kilometrelerle ifade edilir.
B)Klasik silahların aksine nükleer silahların patlamasından sonra radyolojik etkilerde ölüm ve
hastalıklara yol açar.
C)Klasik silahlar nükleer silahlarla karşılaştırıldığında daha çok canlının ölümüne yol açar.
6.Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir silah değildir?
A)Hidrojensiyanid
B) kalsiyumkarbonat C)Tabun gazı
7. Atom bombasını kullanan ilk ülke hangisidir?
A) Japonya
B)Fransa
C)ABD
8. Hidrojen bombasının patlatılabilmesi için…………..'na ihtiyaç vardır.

C
HĐROŞĐMANIN TANIĞI
Bisikletimle Hiroşima Şatosu'nun olduğu tepeye çıkıp etrafı seyrettim. Tertemiz bir gökyüzü
vardı. Her şey o kadar sakindi ki. neredeyse savaşta olduğumuza inanmayacaktım. Seyrettiğim
yere iki saat sonra atom bombası atılacağı aklımın ucundan geçmedi. Kimin geçerdi ki?"

83 yaşındaki Yoshito Matsushige, 1945'te Hiroşima ve çevresinin en büyük tirajlı yerel gazetesi
Chugoku'nun foto muhabiriydi. ABD savaş uçaklarının saldırılarını önceden haber alıp halkı uyaran,
karargahtan aldığı bilgileri gazetesine ileten Matsushige, dehşet gününü şöyle anlattı:
"O gece 00.30'da hava saldırışı olabilir uyarısı verildi. Epey bekledik, o arada uyumuşum, ama hiçbir
şey çıkmadı. Ben de bisikletimle yola koyuldum, şatonun oradan manzarayı seyrettikten sonra
gazeteye gittim. Çok erken olduğu için kapalıydı. Uzak olmasına rağmen kahvaltı için eve gitmeye
karar verdim. Bisikletle döndüğüm için terlemişim.
Tam tişörtümü çıkardım, büyük bir flaş patladı sanki. Her şey, her yer bembeyaz oldu hiçbir
şey göremez oldum, öyle kavurucu bir rüzgar ortaya çıktı ki, vücudumun üst kısmına sanki
binlerce iğne batırılıyor gibi geldi. Karım mutfaktaydı, ve çığlık atarak beni tutup evden
çıkardı.

Bombanın etkisiyle meydana gelen kasırga sokaklardaki tozu havaya kaldırmıştı. 10-15 dakika
her yer karardı. Etrafı, toz tabakası yere inince görebildik.
Gazete ve sık sık gittiğim karargah, atom bombasının düştüğü yere (hipomerkez) 900 metre
mesafedeydi. Sonradan öğrendiğime göre, bomba hipomerkezin bir kilometreye kadar
çevresindeki her şeyi yıkmış, canlıların yüzde 99'unun ölümüne yol açmış. Evim
hipomerkezden 2.7 kilometre uzaktaydı."
Felaketin yaşlı tanığı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Komşuların evleri bir garip geldi bana. Sonra kendi evime baktığımda onun da diğerlerinden farktı
olmadığım gördüm, Tam bu sırada gazeteden bana ihtiyaç duyabileceklerim hissettim, Karım
komşuların yanma gitti, ben de kent merkezine nasıl gideceğimi düşünerek yürüdüm. Hipomerkeze bir
kilometre kala îl binası ve çevresindeki binaların yandığım gördüm. Mecburen başka bir rotadan kent
merkezine gitmeyi denedim. Oradan, yine aynı yere geldim. Sanırım iki saat olmuştu, insanlar itfaiyenin
önünde yemek sırasındaydı, öğrenciler ve gençler ise yangının daha fazla yayılmaması için harabe
haline dönen evleri tamamen yıkıyordu”
Etki merkezine yaklaştıkça, ölü, yaralı, yanık vücutlara rastlayan Matsushıge'nın mesleğini yapması hiç
de kolay olmamış.
"Fotoğraf çekmek zorundayım, ama insanları öyle görmek ve bir şey yapamamak çok zor geliyordu.
Herhalde yarım saat tereddüt ettim. Sorumda çektim. Tamamen yanmışlardı. Hem ağlıyor, hem
çekiyordum. Hepsi “Su ver diye yalvarıyordu, ama ortada bir damla su yoktu."
Matsushige, kent merkezine ulaşabilmek için havuzun yanından geçerken suyun büyük kısmının
buharlaştığını ve kavurucu sıcaktan bunalan birçok insanın havuzda ölü halde yattığını anımsıyor:
"Sanırım o ilk sıcakta kendilerim havuza atarak kurtulmaya çalıştılar, ama havuz suyu da ısınıma hiç
şansları kalmadı ve öldüler. Merkeze yaklaştıkça ölü sayısı hızla artıyordu. Sıcak yüzünden yangın
çıkmış ve insanlar yanan binaların altında kalmışlardı. Her yerden dumanlar yükseliyordu. En kötü
manzara, insanların yakınlarının gözü önünde ölmesiydi. Yöneticilerinden biri binanın altında kalmıştı.
Enkazdan kurtulan karısı ve kızı onu kurtarmak için çırpındı, ama yangın oraya da sıçrayınca adam eşi
ve kızına Beni bırakın' demek zorunda kaldı. Bu, bir insanın hayatında görebileceği en acımasız
andı.Bu şekilde yüzlerce insan aynı gün öldü. Gazeteye geldiğimde yolun ortasında duran bir otobüs
dikkatimi çekti, içimle insanlar vardı, içine girdim, yaklaşık 15 ölü saydım. Ölülerin bazılarının etleri
hala tutuşmaktaydı. Etraftaki her binanın girişinde 3 - 4 ölü vardı. Yeterince fotoğraf çektikten sonra
geri döndüm. Sonradan öğrendim ki, bizim gazete de yerle bir olmuş. O gün ve sonraki günlerde
gazetenin 113 personeli öldü. Sevinmeli miyim bilemiyorum, ama sağ kalmamı o sabah gazeteyi
kapalı bulmama bağlıyorum'
Matsushige, ölenlerin ailelerinin ve yaralananların devletten yardım almayı sürdürdüğünü, kendisinin
ise büyük hasar görmediği için sınırlı miktarda yardım aklığım belirtti.
Matsushige'ye ABD'lileri soruyoruz. 51 yıl sonra atom bombasını atanlar hakkında neler
düşündüğünü.
"O gün ve sonrasında neler düşündüğümü tahmin edebilirsiniz, ama savaştan sonra, onlara karşı
özel bir nefretim yok."
ABD, Hiroşima'ya atom bombası atmakla doğru mu yaptı?
Doğru olduğunu sanmıyorum, ama sanırım öyle gerekti. Bombayı biz önce yapmış olsaydık, biz de
atardık.
Utku ÇAKIRÖZER-ANKARA
6 Ağustos 1996 Milliyet gazetesinden alınmıştır.

Çekirdek tepkimeleri sonucunda açığa Bu tepkime parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek
enerjiler,kimyasal tepkimelere göre yaklaşık daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ
milyon kat daha fazladır.
enerjisini kullanmaktır.

Yakıtın
tamamının
birleşmesi
veya Bu tepkime bir çekirdek tepkimesidir
parçalanmasına olanak sağlayan bir metoda
ihtiyaç vardır.

Bunun için parçalanabilir bir nükleer yakıta Füzyon tepkimeleri Güneşte her an gerçekleşir
ihtiyaç vardır.
Bu tepkimede ortaya çıkan sıcaklık daha Ateşleyici bir cihaz veya düzenek gereklidir.
büyüktür.
Bu tepkimede parçalanma sonucu ortaya çıkan Bir nötron yutulması ile başlayan bu tepkime so; açığa çıkar.
ürüne bu tepkimenin ürünü denir.
Bu bombanın patlatılabilmesi 1 için
Başka bir nükleer silaha ihtiyaç vardır.

Hidrojen ve izotopları yaklaşık 100 milyon santigrat derece gibi
çok yüksek bir sıcaklıkta fuzyona uğrarlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME:
Her hedef bitiminde quizler yapılır.Labirent oyunundan yararlanarak hem öğrencinin konuyu
anlayıp anlamadığı ölçülür, hem de başarılı öğrenciler ödüllendirilir.(E). Kavram haritasında bazı
bölümler çıkartılır ve çıkartılan bölümlerin öğrenciler tarafından doldurulması istenir.Konu
bitiminde sözlü ve vazıh sınavlar yapılır.

KONU:KĐMYASAL
MADDELERĐN
KAYNAĞI
OLARAK
YAPILAR,KAYAÇLAR VE MĐNERALLER YAPI MALZEMELERĐ

JEOLOJĐK

HEDEFLER:
1. Mineroloji ve minerallerin tanımı ve kavranması
2. Minerallerin sınıflandırılması ve özelliklerinin kavranması
3. Kayaçların tanımı ve oluşumunun kavranması
4. Kayaç çeşitleri ve özelliklerinin kavranması
5. Maden yatakları hakkında bilgi verilmesi
6. Yapı malzemelerinin kimyasal yapısının tanıtılması
DAVRANIŞLAR:
1.Mineroloji ve mineral tanımlarının not tutturularak anlatımı
2.Mineraller tablo halinde sınıflandırılarak resimlerle anlatımı
3.Sınıfa getirilen örnek materyallerle bazı minerallerin özelliklerinin anlatımı
4.Üfleç deneyi ile minerallerin eldesi anlatımı
5.Kayaç tanımı ve oluşumunun anlatımı
6.Örnekler verilerek kayaçların özellikleri anlatımı
7.Yapı malzemelerinin anlatımı
SÜRE:
10 DERS SAATĐ
MĐNEROLOJĐ
Mineralleri inceleyen bir bilim dalıdır. Mineraloji sözcüğü "mineralis" kelimesinden gelir.
Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır. Mineraller yeryüzündeki kayaçları
oluşturan bileşenlerdir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçları mineraller oluşturduğuna göre esas
bilim dalı kayaçları inceleyen Jeolojidir. Mineraloji de Jeoloji'den gelişerek yeni bir bilim dalı
haline gelmiştir.
MĐNERAL NEDĐR?
Doğal şekilde oluşan, homojen, belirli kimyasal bileşime sahip anorganik kristalleşmiş katı bir
cisimdir. Buna göre-minerallerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1. Doğal olarak oluşur.
2. Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
3. Belirli bir kimyasal formülü vardır.
4. Katı halde olup nadiren sıvıdır.
5. Anorganiktir.
Mineralojinin konusu doğal şekilde oluşan maddeleri ihtiva ettiği için bu bakımdan
sınırlandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle laboratuarlarda sentetik olarak elde edilen
kimyasal bileşikler mineral sayılmazlar. Bu yapay bileşikler halindeki katı maddelere doğada
tabii halde rastlanmaz. Dolayısıyla da doğal şartlarda oluşturulamazlar. Bu tür katı maddelere
"yapay mineraller" adı verilebilir. Bu tür yapay mineraller de, tabii minerallerde olduğu gibi
benzer kristal iç yapılarına sahiptir Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan
incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda
(belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar. Buradan
mineralojinin bir amacının da minerallerin oluşturduğu yerkabuğunun kimyasal ve fiziksel
yapısının öğrenilmesi, yerkabuğunun tarihinin bilinmesi ve yeraltı kaynaklarından

yararlanılması olduğunu anlıyoruz.
Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. O halde her mineral bir kimyasal formül ile
ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde
belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde
oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.
Minerallerin bir diğer özelliği de inorganik oluşudur. Yerkabuğunda bulunan petrol, kömür,
fosil ve reçine gibi maddeler mineralojinin kapsamına girmez. Ancak nadir de olsa organik
mineraller de vardır.Mesela "kehribar" gibi. Minerallerin katı olmaları düzenli bir atomsal iç
yapıya sahip olduklarını gösterir. Mineral kristallerinin dış yapıları incelendiğinde düzgün
geometrik dış şekilli oldukları görülür. Yine aynı şekilde iç yapılarının da düzgün olduğu
görülür. Minerallerin "cıva" gibi sıvı olan tipleri de vardır. Mineraller homojen bir yapıya
sahiptirler. Alman bir mineral örneğinin her tarafı aynı mineralden ibaret olmalıdır. Ancak her
mineralde az veya çok yabancı mineral varlığı bulunmaktadır. Yabancı madde oranının
çokluğu, mineralin özelliklerini değiştirir. Esasta; gözle görülebilen boyutta homojen olması
basit tanımlama için yeterlidir
MĐNERALLERĐN FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERĐ
Minerallerin fiziksel özellikleri, kısmen yönlere bağlı, kısmen de yönlere bağlı olmayanlar
olarak ikiye ayrılır.
1- Skaler Özellikler: Yönlere bağlı olmayan yani her yönde aynı olan özelliklerdir.
Mesela; özgül ağırlık gibi. Fiziksel özellikleri yönlere göre değişmeyen minerallere
“izotop mineraller” denir.
2- Vektörel Özellikler: Minerallerin yönlere bağlı olarak değişen özellikleridir. Mesela;
sertlik, dilinim gibi. Özellikleri yönlere göre değişen minerallere de “anizotrop
mineraller” denir. Minerallerin özellikleri sadece o mineralin homojen olarak
bulunması halinde kendisine özgü karakter taşır. Homojen olamayan minerallerde
skaler özellikler bile değişir. Bu özellikler yoğunluk, sertlik, kırılma, renk, çizgi,
iletkenlik, flüoresans, parlaklık ve manyetikliktir.
YOĞUNLUK
Yoğunluk, minerallerin oluşumu sırasında ısı ve basınca bağlı olarak her homojen cisim için
sabit bir sayıdır. Kimyasal formülü aynı olmasına rağmen farklı kristal sisteminde kristallenen
minerallerin yoğunlukları da farklıdır. Mesela; küp sistemde kristallenen elmasın (C)
Yoğunluğu 3,5 iken aynı kimyasal formüle sahip olan ve hekzagonal sistemde kristallenen
grafit (C)'in Yoğunluğu 2,1 dir. Minerallerin Yoğunlukları 1-23 arasında değişir
SERTLĐK
Sertlik; dıştan gelen kuvvetlerle minerallerin çizilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Mineralleri
sertlikleri yardımıyla tanıma kolaylığı vardır. Bir mineral diğeri tarafından çizdirilerek izafi
sertlik değeri belirlenebilir. Bunun için MOHS tarafından 1’den 10’a kadar sıralanan ve her biri
bir öncekini çizebilen minerallerinin oluşturduğu bir cetvel kullanılır.
MOHS sertlik cetveli
Talk (Mg3 (SĐ4O10) (OH)2 Tırnakla çizilebilir.
Jips (Ca S04 2H2O) "
Kalsit (Ca CO3) Çakı veya iğne ile çizilebilir
Flüorit (Ca F2) "

Apatit (Ca5 F (P04)3 "
Feldspat (Ortoz) (K Al SĐ3O8) "
Kuvars (SĐO2) "
Topaz (Al2 (SĐO4) (OH F)2 Camı çizebilenler
Korindon (AI2O3)"
Elmas (C) "
DĐLĐNĐM
Dilimlenme minerallerin belirli yüzeyler boyunca kolaylıkla ayrılabilme ve bölünebilme
özelliğidir. Bu ayrılma ve bölünme kristal yüzeylerine paralel şekilde olmaktadır. Dilinim
öncelikle atomik dizilisi çok sıkı olan kafes düzlemleri arasında oluşur ve dilinim düzlemi
kristalin belirli bir yüzeyine paralel olarak gelişir
KIRILMA
Minerallerin kohezyon kuvvetleri belirli düzlemsel yönlerde aynı değerler taşımıyorsa, dıştan
gelen
kuvvet etkisi altında mineral düzlemsel olmayan yüzeyli parçacıklara ayrılır.
RENK
Minerallerin makroskopik görünüşlerinden birisi olup, ilk bakışta hemen göze çarpan bir
özelliktir. Fakat minerallerin tayininde faydalanabileceğimiz kesin bir kriter değildir. Ancak
bazı mineraller için renk özelliği çok tipiktir.
Mineralin üzerine gelen ışıkların bir kısmı mineral tarafından emilir. Diğer kısmı da yansır.
Işığın mineral tarafından emilmesi ve yansıması her mineralde farklıdır. Işığın emilme ve
yansıma oranları mineralin rengini belirler. Mineraller, renk özelliği dikkate alındığında 3
gruba ayrılırlar:
1. Renksiz Mineraller:
Gelen ışığın dalga boyu ile emilen ışığın dalga boyu aynı ise; diğer bir deyişle, mineral
üzerine gelen ışığın tamamı mineral tarafından emiliyorsa bu mineral renksiz görünür. Renksiz
mineraller şeffaf olur. Bu tip minerallere örnek olarak; kaya tuzu, kalsit, barit, elmas
verilebilir.
2. Renkli Mineraller:
Mineral üzerine gelen ışıkla, emilen ışık eşit miktarda olmazsa yani ışığın bir kısmı mineral
yüzeyinden yansıyarak göze gelirse, mineral kendine özgü rengini verir. Mineral renkleri,
mineralin kendi maddesine veya kimyasal yapısına bağlı olduğundan önemli bir özelliktir.
Mesela; kükürt sarı, zinober kırmızı, malakit yeşil, magnetit ise siyahtır.
3. Renklenen Mineraller:
Mineral bünyesine, renk veren yabancı maddelerin (pigment) veya izomorf bir cismin
karışması nedeniyle, karakteristik renginden farklı renk gösteren minerallere "renklenen
mineraller" denir.
Mesela saf sfalerit (ZnS) beyaz renklidir. Ancak izomorf FeS etkisi ile koyu renk alır.
Renksiz olan kuvars beyaz görülünce "süt kuvars", mor renkli göründüğünde ise "ametist"
adım alır.
FLUORESANS
Bazı mineraller ışıklandırıldığı zaman, kendi renginden farklı bir renk gösterirler. Bu olaya

"fluoresans" denir. Şeelit mavimsi beyaz ışıma gösterirken, zirkon sarımsı ışıma gösterir. Işık
etkisi kaldırıldığı zaman ışımanın hala devam etmesi olayına da "fosforesans" denir. Buna
örnek olarak fosfor verilebilir. X-ışınlan gibi etkiler altında mineralin ışıması olayına
"lümünesans" denir. Fluoresans özelliği gösteren başlıca mineraller şunlardır:
Elmas: mavi yeşil, portakal rengi, sarımsı kahve, kırmızı.
Sfalerit: koyu san, sarı, portakal, turuncu.
Kaya tuzu ve silvin: kırmızı
ÇĐZGĐ RENGĐ
Sertliği 7 den düşük olan renkli mineraller ile üzeri sırlanmamış bir porselen üzerine bir çizgi
çizilirse; bu mineral porselen levha üzerinde bir çizgi meydana getirir. Bu şekildeki renkli
çizgiler minerallerin tanınmasında önemli bir rol oynarlar. Ancak minerallerin çizgi renkleri,
kendi renklerine her zaman uymaz.Mesela; sarı renkli pirit siyah renkli bir çizgi verirken, sarı
renkli kalkopirit yeşilimsi siyah renkli bir çizgi verir. Ayrıca acık renkli mineraller ile koyu
silikatlerin çizgi renkleri beyaz ve beyaza yakın olduğundan, minerallerin çizgi renginin
tayininde opak minerallerin çizgi rengi daha kesin olarak belirlenir.
PARLAKLIK
Mineral cilası, kristal yüzeyinde görülen parıltıdır. Bir mineralin parlaklığı genellikle rengine
bağlı
değildir. Parlaklık daha çok mineralin yüzeyinden yansıyan ısınların kalite ve miktarına göre
değişir.Parlaklığın şiddeti mineralin saydamlık ve yansıtma derecesine ve kristal yapısına
bağlıdır. Diğer bir deyişle kristal yüzeylerinin veya dilinim düzlemlerinin düzgünlüğü ve
pürüzsüz olması parlaklığı etkilemektedir.
ELEKTRĐK
Mineraller iletken veya yarı iletkendirler. Yani elektriği bir kısmı geçirirken diğer bir kısmı
da geçirmezler. Altın, gümüş ve bakır gibi element halinde bulunan mineraller elektriği iyi
geçirirken, sülfitler iyi geçirmezler. Silikat mineralleri yalıtkandırlar, metalik mineraller
genelde sülfitler halinde bulunduğundan dolayı elektriki özelliklerinden faydalanılarak
jeofizik yöntemlerle aranırlar
MANYETĐK ÖZELLĐĞĐ
Mıknatıs kutuplan tarafından çekilen minerallere "paramagnetli" mineraller itilen minerallere
de
"diamagnetli" mineraller denir. Bileşiminde az veya çok demir bulunan mineraller az veya çok
paramagnetiktirler. Magnetit, mıknatıs tarafından oldukça kuvvetli olarak çekilen bir
mineraldir. Aynı bileşimi taşıyan tabii mıknatıs karakterinde olan tipine "mıknatıs tası" adı
verilir. Divriği demir madenlerinde örneklerine rastlanmıştır.
MĐNERALLERĐN KĐMYASAL ÖZELLĐKLERĐ
Mineraller birden fazla veya tek bir elemandan oluşan belirli kimyasal formülü olan
maddelerdir. Bileşiminde birden fazla eleman bulunan herhangi bir cisim elemanlarına
ayrılabildiği gibi, bu elemanların birleştirilmesiyle de tekrar oluşturulabilir. Bu olayların
birincisine analiz, ikincisine de sentez denir.
Minerallerin bileşimleri, kimyasal formüller
ile ifade edilir. Analiz ve sentez sırasında birtakım kimyasal reaksiyonlar oluşur. Bu
reaksiyonlar sırasında değişik şartlar altında değişik cisimler, değişik özellikler gösterir. Bu
özelliklere cisimlerin kimyasal özellikleri denir. Minerallerin tanınmasında faydalı olan
kimyasal özellikleri şunlardır:
1.Minerallerde bulunan su

2.Polimorfi(çok şekillilik)
3.izomorfi(eş şekillilik)
4.Minerallerde ergime
5.Minerallerde çözünürlük
6.Üfleç denmeleri
Mineraller kuruduğu zaman bünyesini buharlaşarak terk eden nemden başka iki cins su daha
bulunur. Minerallerin iç yapısında H20 halinde bulunan ve ısıtıldığı zaman düşük derecelerde
çıkan suya "kristal suyu" adı verilir. Örnek; monoklinik sistemde kristallenen jips 190oC de
suyunu kaybederek, rombik sistemde kristallenen anhidrite dönüşür.
CaS04+2H20 -> CaS04 + 2H2O
Jips
Anhidrit
Yüksek ısıda mineralden çıkan suya ise "kontitüsyon suyu" adı verilir. Bu hidroksil veya
hidrojenlerin iç yapısı ağından, ağın bozulmasından sonra ortaya çıkar.
POLĐMORFĐ : Aynı kimyasal bileşime sahip bir mineral 2 veya daha fazla kristal sisteminde
ve sınıflarında oluşmasına "polimorfi" adı verilir. Bu şekilde oluşan minerallere de "polimorf
mineraller" adı verilir.
ĐZOMORFĐ ( EŞ ŞEKĐLLĐLĐK ): Eğer bir mineral; diğer bir
mineral ile:
1.Birlikte kristallenebiliyorsa,
2.Temel şekilleri ve parametreleri birbirine
çok yakın ise,
3.Benzer kimyasal özelliklere sahipse,
4.Birbirinin yerini tutabiliyorsa, bu iki
mineral birbirine izomorf denir.
MĐNERALLERDE ERGĐME: Mineraller ısı karşısında değişik sıcaklıklarda erirler.
Bu farklılık minerallerin birbirinden ayırt edilmesinde kullanılır. Belirli mineraller,
erirlik dereceleri sınır değer alınarak V.Kobel tarafından 7 erirlik grubuna ayrılmıştır.
Bunlardan 3 tanesine örnek verilmiştir.
1. 525°C : Antimonit (Sb2 S3) erimesi çok kolaydır. Mum alevinde kolay erir, kapalı tüpte parlak
alevde erir.
2. 800°C : Civarında kalkopirit (Cu Fe S2), üfleçte kolay erir, kapalı tüpte parlak alevde güç
erir.
3. 1050°C : Almandin (Al2 Fe3 (Si04)3) üfleç alevinde erir, kapalı tüpte parlak alevde
erimez.
4. MĐNERALLERDE ÇÖZÜNÜRLÜK
Mineraller çözücü sıvılar içinde değişik karakterler göstererek çözünürler. Bu özelliklerinden
yararlanarak tanınmaları sağlanır. Mineral tozu, ufak bir tüpe konularak üzerine çözücü
kimyasal madde ilave edilir. Önce soğukta sonra sıcakta çözünüp çözünmediği ve çözünme
şekli (köpürme) izlenir. Çözücü olarak önce su sonra da HCl, H2SO4, HF kullanılır. Suda
çözünen mineraller dil ile tadılarak kolayca tanınabilirler. Örnek; boraks, tatlımsı buruk bir tat
verirken, kaya tuzu tuzlu, silvin (KCl) acımsı tuzlu, şap da ekşi buruk bir tad verir.
Minerallerin Asit Çözeltilerine Bazı Etkenlerin ilavesiyle Yapılan Deneyler: Asitlerde
çözündürülmüş, mineral çözeltileri pipetle başka temiz tüpe alınarak çeşitli reaktiflerle
denemelere tabi tutulur. Burada amaç mineral çözeltisi içinde bulunduğu tahmin edilen veya
bilinen element veya gruplarının bu reaktiflerle birleştiği zaman meydana getirdikleri

reaksiyonlar sonucu oluşan tortularına göre tanınmasının sağlanmasıdır.
1. Amonyum hidroksit ilavesi: Metal hidroksitleri renkli çözeltiler veya çökeltiler
şeklinde oluşur.
2. % 10 luk amonyum oksalat ve nitrik asit ilavesi: Burada kalsiyum, stronsiyum ve
baryum oksalatları beyaz çökelti halinde çökelirler.
3. % 10 luk amonyum fosfat ilavesi: Burada magnezyum ve manganlı minerallerde beyaz
magnezyum ve mangan fosfatlan oluşur.
ÜFLEÇ DENEMELERĐ
Fiziksel özellikleri ile tanınamayan veya iki, üç isim arasında şüpheli durumlarda,
minerallerin tanınması için kimyasal yöntemler kullanılır. Üfleç; mum veya ispirto lambası
ile sağlanan alevin kuvvetlendirilmesinde kullanılan, pirinçten yapılmış bir ucu ince delikli bir
borudur.
Üfleçle elde edilen alevde başlıca 2 kısım bulunur;
1. Oksidasyon kısmı olup en sıcak kısımdır,
2. Redüksiyon kısmı ise, yanan karbon monoksitin oluştuğu
kısımdır.
Üfleç ile denemelerin yapılabilmesi için gerekli malzemeler
şunlardır:
1. Üfleç, 2. Platin tel, 3. Pensler, 4. Mum veya ispirto lambası, 5. Đki tarafı açık tüpler, 6. Bir
tarafı açık tüpler, 7. Mıknatıs, 8. Ağaç kömürü, 9. Akik havan, 10. Saat camı, 11.
Turnusol kağıdı, 12. Ufak şişelerde kimyasal maddeler.
Üfleç ile şu denemeler yapılabilmektedir:
1. Alevi boyama denemesi,
2. Kapalı tüpte deneme,
3. Açık tüpte deneme,
4. Kömür üstünde deneme,
5. Hepar reaksiyonu denemesi,
6. Đnci denemeleri.
1. Alevi Boyama Denemeleri:
Akik havanda toz edilen mineral ısıtılmış platinli pens ile alınıp üflecin sıcak kısmına tutulur.
Bu halde baryumlu mineraller sarımsı yeşil, antimuanlılar yeşilimsi sarı ve potasyumdular
kırmızı mor renk vererek kendilerini tanıtırlar.
2. Kapalı tüpte Deneme:
Kapalı tüpe konulan mineral, kapalı taraftan ısıtıldığı zaman mineral cinsine göre bir çok
durum meydana gelir;
Çatırtılı patlamalar yapar, yani kristal suyunu çıkarır. Jips
Mineralinin rengi değişir. Limonit
Tüpün ağzına yakın kısımlarda su tanecikleri oluşur. Limonit.
Tüpün ağzına yakın kısımlarda süblümasyon olur. Antimonit, zinober, realgar.
3. Açık Tüpte Deneme:
5 mm çaplı iki tarafı açık boru ısıtılarak bükülür. Burada ısıtma ile mineralleri oksitlendirme
denemeleri yapılır.Antimuanlı mineraller beyaz duman çıkarır, numuneye yakın beyaz bir iz
bırakır. Arsenikli bileşikler sarımsak kokusu verir ve numuneye uzakta beyaz bir iz bırakır.
Kükürtlü bileşikler sülfürik asit kokusu verir.

MADEN YATAKLARI: Yerkabuğunda bulunan,insanların kullanabildikleri ve paraya
dönüştürebildikleri her türlü element,mineral,mineral kaynağı ve yer altı zenginlikleridir.Dünya
rezervleri arasında Türkiye de önemli bir yere sahiptir.Bu maden yatakları arasında
krom,mermer bulunur.En önemlisi de bordur.
MĐNERALLERĐN SINIFLANDIRILMASI
Cevher mineralleri sınıflandırması, renklerine göre sınıflandırma, endüstrideki kullanım
alanlarına göre sınıflandırma, yoğunluklarına göre sınıflandırma bunlardan bazılarıdır.
Minerallerin sınıflandırılmasında en çok kullanılan ve en sistematik olanı "kimyasal
sınıflandırmadır. Aynı kimyasal sınıftaki mineraller izomorf seriler halinde gruplandırılır. Bu
sınıflandırmanın avantajı minerallerin ortak özelliklerini belirtmesi ve tabii sınıflar halinde
gruplamasıdır. Buna göre kimyasal sınıflandırmayı şöyle yapabiliriz:
• Nabit Elementler
• Sülfürler ve tuzları
• Haloj emirler
• Oksitler ve Hidroksitler
• Karbonatlar
• Nitratlar
• Boratlar
• Sülfatlar
• Kromatlar,
molibdatlar,
volframatlar
Fosfatlar,
arsenatlar, vanadatlar
• Silikatlar
NABĐT ELEMENTLER:
Nabit elementler sadece kendi elementlerinden oluşan bir kristal yapısına sahiptirler. Doğada
nabit halde bulunan element sayısı 20 civarındadır. Bu rakama atmosferdeki asal gazlar dahil
değildir. Nabit elementler 3 gruba ayrılırlar:
1. Metaller
2. Yarı metaller
3.Ametaller(metal olmayan)
Metaller:Altın,gümüş,plat
in, bakır
Yarımetaller:Antimon,biz
mut
Ametaller:Elmas,grafit,kükü
rt
SÜLFÜRLER VE TUZLARI
Sülfürler, cevher mineralleri içinde sayı bakımından önemli bir mineral sınıfıdır. Bu sınıfta
selen,tellür, arşen ve antimonlar bulunur. Bu sımf S, Se, Te, As, Sb ve Bi gibi büyük atomların,
Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sn, Pt, Au, Hg, Tl ve Pb ile meydana getirdikleri bileşimleri
içerir.
HALOJENÜRLER: Halit,Silvin,Fluorit.
SĐLVĐN
Formülü: KCl
Sertliği: 2 Yoğunluğu: 1,9-2

Kristal sistemi: Kübik sistemde kristallenir.
Bulunuş şekli: Kübik ve oktahedral kristaller halinde, halife benzer özelliklerde bulunur.
Rengi ve çizgi rengi: Saydam, yarı saydam renksiz, cam parıltılı, bazen de beyaz, mavi, sarı ve
kırmızı renklerde olabilir. Çizgi rengi; beyazdır.
Tanıma özellikleri: Suda erir. Tadı tuzdan biraz daha acımsı tuzludur. Üfleçte erir. Alevi
leylak rengine boyar. Halitten bu özelliği ile ayrılır. Kübik dilinimlidir.
Bulunduğu yer: Volkanik kayaçlarda ve tortul kayaçlarda bulunur.
Kullanım yeri: Tarım sektöründe kullanılır
OKSĐTLER ve HĐDROKSĐTLER
l.Kuprit 2. Zinkit 3. Korindon 4. Olijist 5. Đlmenit 6. Spinel 7. Manyetit 8. Kromit
9.Kasiterit 10. Rutil 11. Kuvars 12. Kalsedon 13.Pirolusit 14.Uranitit 15. Psilomelan
16. Limonit 17. Gotit 18. Diyasporit 19. Boksit 20. Manganit 21.0pal
KUPRĐT
Formülü: CmO
Sertliği: 3,5
Yoğunluğu: 6
Kristal sistemi: Kübik sistemde kristallenir.
Bulunuş şekli: Masif, kompakt, taneli halde ve küp kristalleri halinde
bulunur.
Rengi ve çizgi rengi: Kırmızı renkli olup çizgi rengi kahverengimsi
kırmızıdır.
Tanıma özellikleri: Metalik elmas parıltılı ve kırılgandır, ince kesitte yarı saydamdır. HCl'de
çözünür. Diğer kırmızı minerallerden çizgi rengi ve kristal şekli ile ayrılır.
Bulunduğu yer: Bütün bakır minerallerinin yataklarında ve bakır sülfitlerden sekonder olarak
oluşur.
KUVARS
Formülü: SĐO2
Sertliği: 7
Yoğunluğu: 2.5 - 2.65
Kristal sistemi: Hekzagonal sistemde kristallenir.
Bulunuş şekli: Hekzagonal prizmalar halinde ve bu prizmaları vardır.Kristalli,kitleler halinde
bulunur.
Rengi ve çizgi rengi: Saydam ve renksizdir, ancak renk verici maddelerin bileşimine girmesi
sonucunda çeşitli renklerde olabilir.
Bulunduğu yer: Genellikle magmatik ve metamorfik kayaçlarda asli ve tali eleman olarak
bulunur.
Kullanım yeri: Saydam ve saf kuvars kristalleri optikte ve elektronikte kullanır.
kuvars

KARBONATLAR
Susuz karbonatlar:
Kalsit Dolomit Manyezit Siderit Rodakrasit Simitsonit aragonit Serüzit
Bazik karbonatlar: Malakit Azurit
DOLOMĐT:
Formülü: Ca Mg (COs)2
Sertliği: 3,5
Yoğunluğu: 3
Kristal sistemi: Romboedrik sistemde kristallenir.
Bulunuş şekli: Sık olarak bükülmüş romboedral kristaller yapar. Kaba kütleler halinde
dolomitik
kireçtaşlarını oluşturur.
Rengi ve çizgi rengi: Renksiz, beyaz, san ve pembe renklerde olur. Çizgi rengi beyazdır.
Tanıma özellikleri: 10" 11 dilinimli, Cam parıltılı, bazen de sedef parıltılıdır. Yüksek çift
kırılmalı
KAYAÇLAR VE ÇEŞĐTLERĐ
Kayaç, mineral topluluklarıdır; ya çeşitli minerallerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir
araya gelmesinden, ya da tek bir mineralin çok sayıda birleşmesinden meydana gelirler.Granit
ve bazalt çeşitli minerallerden, kum taşı değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir
mineralden oluşmuş kayaçlardır.
Kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. Yer kabuğunun
jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun
doğal belgeleri sayılır.
Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri,
çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik
iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde,
aynı düzende oluşmuştur. Yani eski jeolojik devirlere ait kayaçların oluşumu bugün
yeryüzünde hüküm süren fiziksel olayların ışığı altında yorumlanabilir. Böylece kayaçlar
oluşumu sırasında mevcut olan doğal ortamı aynen yansıtırlar. Kayaçlar oluşum şartlarına ve
kökenlerine göre magmatik, tortul ve metamorfik olmak üzere Üç gruba ayrılır.
l)Tortul kayaçlar
1.1 Kırıntılı tortul kayaçlar
1.2 Organik tortul kayaçlar
1.3 Kimyasal
tortul kayaçlar
2)Magmatik kayaçlar
2.1 Plutonik kayaçlar
(Derinlik kayaçları)
2.2 Volkanik kayaçlar
2.3 Damarkayaçla
3)Metamorfik kayaçlar
l)Tortul kayaçlar: Tortulaşma veya sedimantasyon sonucu meydana gelen
kayaçlardır:genellikle tabakalıdırlar ve çoğu kez fosil içeririler. Tortul kayaçlar kökenlerine ve
oluşum ortamlarına göre kırıntılı, organik ve kimyasal olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

1. a)Kırıntılı tortul kayaçlar
Çeşitli büyüklükteki taş ve mineral parçalarda karalardaki ve denizlerdeki tortullaşma
havzalarını çökelmeleriyle meydana gelen taneli kayaçlardır. Değişik boyuttaki taneleri
birbirleriyle çimento maddeleriyle birleşmeleri sonucu çimentolu kayaçlar kum taşı, kireç taşı
gibi taneleri birbirine bağlayarak madde bulunmadığından çimentosuz tortul kayaçlar oluşur.
1.b)Organik tortul kayaçlar: Forominiferalar, mercanlar, sünger gibi kayaç yapıcı
organizmalardan veya bunların irili ufaklı parçalarından oluşan kayaçlardır.
1.c)Kimyasal tortul kayaçlar:Dolgun eriyiklerden çökelme sonucu meydana gelirler.
Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, deniz kıyılarındaki kireçli ve demirli oolitler, kapalı göllerin
kenarlarındaki tuz oluşumları su kaynakları etrafındaki traverten oluşumları %35fi kadar kireç
taşları oluşturur. Kireç taşları yapı taşı, stabilize malzeme, kireç yapımında ve döşemecilikte,
çelik sanayisinde ve ilaç sanayisinde kullanılır.
2)Magmatik kayaçlar:Ergimiş halde bulunan bir silikat hamuru durumunda olan magmanın
yer
kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş veya yeryüzünde aniden soğuması ile oluşurlar. Bu
kayaçlar genel olarak kristallerde oluşmuş kütle halindeki kayaçlardır.
2a)Plütonik kayaçlar (Derinlik kayaçları): Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde
yavaş yavaş oluştuğu zaman tam kristalli plütonik kayaçlar meydana gelir.Granit örnek olarak
verilebilir.
3)Metamorfîk kayaçlar
Tortul veya magmatik kayaçların sıcaklık, basınç, gerilme ve kimyasal aktivitesi olan sıvıların
etkisiyle değişmeleri, başkalaşımları sonucu oluşurlar. Genellikle kristallerden oluşmuş
paralel yapılı kayaçlardır.
Eğer sıcaklık ve basınç değerlerinde bir artma veya değişme olmuşsa mineralde de değişme
olur.Mineral aynı kimyasal bileşimde başka bir duyarlı minerallere dönüşür.
KAYAÇLARIN BĐLEŞĐMĐNE GĐREN BAŞLICA MĐNERALLER
MĐNERAL
KĐMYASAL BĐLEŞĐMĐ
Kuvars
SĐO2
Kalsit
CaC03
Jips
CaS04.2H20
Apatit
Ca5 (P04) 3 (F,Cl,OH)
YAPI MALZEMELERĐ
SERAMĐK: Toprak, granit kayaların doğanın aşındırmasıyla ufalanması sonucu meydana
gelmektedir. Toprağın her türü seramik için uygun değildir. Kullanıma elverişli toprak ise
kildir. Kil, dünyanın ana maddesidir. Killerin plastik özellikleri nedeni ile şekillendirme
imkânlarına sahip bulunmaları ve şekillerini pişirme sureti ile koruyabilmeleri esasına
dayanan seramik endüstrisi dünyanın en eski endüstrilerinden sayılmaktadır. Anorganik
maddelerin herhangi bir usul ile şekillendirilip, pişirilmesi ile meydana gelen ürünlere seramik
denir Seramik hammaddesi kil olup kalıpta veya tornada biçimlendirilmiş, fırınlanmış her tür
eşyanın genel adıdır.
Seramik malzeme üretiminde kullanılacak olan kil, üretilecek malzeme türüne göre,
karıştırıcı, ıslatıcı makinelerde şekillendirilebilmeleri için gerekli su miktarı ilave edilmek
suretiyle homojen bir hamur elde edilmeye çalışılır. Seramik malzemesi, elle, kalıplama,
presleme, döndürme ve döküm teknikleri ile şekillendirilmektedir.
Pişirilen ürünlere bisküvi adı verilmektedir. Bisküvi halindeki yarı mamul üzerine; yapılacak

desen, şekil veya yazıların sınırları (kontürler) özel olarak hazırlanmış aydınger (iğnelenmiş
desenli) şablonlar yardımı ile odun kömürü tozu ile desen işlenmektedir. Bu desen tahrirlenip
(çinilerde bezeme örgelerinin çevresini dolanan ince kontur) içleri boyanmaktadır. Boyalar
genellikle büyük kısmı ithal maddelerden yapılan boyalardır.
Seramik yapıtlar üzerine çeşitli usullerle kaplanan şeffaf sırlarda: metal oksitler katılarak
hazırlanan sır reçeteleri değişen yüksek derecelerde renk veren sır tipleri kullanılmaktadır.
Renk veren metal oksitler tek başlarına kullanıldığı gibi, bir kaçı bir arada kullanılarak
hazırlanan reçetelerle değişik renkler veren sırlar elde edilebilir. Renklendirmede kullanılan
metal oksitler; krom, demir, kalay, bakır, kobalt, manganez, zirkon, nikel, vanadyum, rutil
olup tek veya karışım halinde kullanılır. Kalay, titanyum, antimuan opak sırlar elde etmek
için kullanılan üç maddedir.
Bir parçayı sırlamadan önce sırrın yüzeye çok iyi tutunması yüzeyin temizliği ile doğrudan
doğruya ilgilidir. Bu amaçla bisküvi akarsu altında kısa bir süre tutularak temizlenir. Sır
tabakası 1,5 milimetre kalınlığında olmalıdır. Sırrın kalınlığı kabarcıkların oluşması gibi
kusurlara yol açabilmektedir. Yeterince kalın olmayan sırlar ise kel alanlar oluşturur. Sır ürüne
fırça, dökme, daldırma gibi tekniklerle sürülmektedir. Desenlenmiş ve sırı sürülmüş yan
mamuller geleneksel yöntemlerle fırınlarda pişirimi yapılmaktadır. Şekillendirilen, kurutulan
parçalar süreksiz veya sürekli fırınlarda sürekli veya süreksiz fırınlarda, çanak, çömlekler açık
ateşte, ince ürünler örtülü fırınlarda pişirilmektedir.
ÇĐMENTO: Çimento,ilkel maddeleri kalker ve kil olan mineral parçalarını
(Kum,Çakıl,Tuğla,Briket...vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu
yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır.Çimento birçok
beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir;ancak beton bileşenleri içinde
en önemlisidir.
Çimento üretiminde kullanılan hammaddelerin başlıcaları şunlardır: Kireç
taşı,kil,silis,mermer,demir cevherleri çimento olarak uzun zaman birçok bağlayıcı madde
tanımlanmıştır.Bugün ise çimento olarak havada ve suda sertleşebilen ve sertleşmeden sonra
suya dayanıklı,esas itibariyle kireç,silis,kil ve demir oksit bileşiklerinden müteşekkil hidrolik
bağlayıcılar tanımlanmaktadır.Bu maddelerin sağlamlıkları ve hacim değişmeleri standartlarla
tespit edilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi hidrolik diye su ile katılaştıktan sonra,havada
ve suda sertleşebilen ve suda çözünmeyen bir bağlama meydana getiren bağlayıcılar
tanımlanır.
Çimentonun bağlayıcı özelliği veya harcın dolayısıyla betonun sağlamlığı,kireç ve kil oranına
olduğu kadar ,pişirme sıcaklığına da bağlıdır.Çimento,%76 ile %78'i kalsiyum karbonat
CaC03 ve geri kalanı kilden oluşur.Çimentonun ilkel maddesi olan kalker taşı çimentonun
%65'ini teşkil eden CaO'i, kil ise çimentonun diğer bileşikleri olan SĐO2 ,Al203 ve Fe203'in
meydana gelmesini sağlar.
Çimentoları bağlama sürelerine veya cinslerine göre sınıflandırmak mümkündür.Bağlama
süresi soğuk ortamda uzar,sıcaklıkta kısalır. Ayrıca bazı kimyasal katkılarla da ,bağlama
süresine tesir edilebilir. Örneğin alkaliler ve soda kısaltıcı olarak sodyum klorür
NaCl,magnezyumklorür
MgCl,baryum klorür BaCl ve baryum sülfat BaS04 bileşikleri ise uzatıcı olarak tesir
ederler.Az pişirilmiş Klinker'den imal edilen kaba öğütülmüş ve fazla silis SĐO2 içeren
çimentolar yavaş bağlarlar.
3CaO.Si02
Alit
2CaO.Si02
Belit
CaO.Si02
Felit
4CaO.Ah03.Fe203 Celit

Çimentonun donması: Çimentonun su ile muamelesinde,bu bileşikler hidrat olmak suretiyle
kütleyi dondururlar.Bu hale çimentonun DONMASI denir.Genellikle 2 ile 3 saat arasında
sürer.Katılaşan çimento zamanla katılaşır ve taşlaşır. Yukarıda bahsedilen bu hidratlaşma
olayının kimyasal reaksiyon denklemleri aşağıdaki şekilde ifade olur.
3 CaO.Si02+3H20 —> CaO.Si02.H20+2Ca(OH)2
2CaO.Si02+2H20 —> CaO.Si02.H20+Ca(OH)2
4CaO.Al203.Fe203+7H20 —-> 3CaO.Al03.6H20+CaO.Fe203.H20
3CaO.Al203+6H20 —> 3CaO.Al2O3.6H2O
ALÇI: Alçının ham maddesi alçıtaşıdır. Saf alçıtaşı beyaz ve parlak bir mineraldir.Safsızlık
içeren taşın rengi gri, kahverengi veya pembe olabilir.
Kimyasal ismi
: Kalsiyum sülfat dihidrat
Kimyasal formülü : CaS04.2H20
Sertlik -Mohs
: 1.5-2
Özgül ağırlık
: 2.3 - 2.4
Alçıtaşı dünyada çok yaygın bir mineral olup , sedimentasyon kayaları ile bağlantılı kalın ve
geniş yataklarda bulunur. Alçı üretimi doğal alçıtaşı veya sentetik jipsten ( FGD ) yapılır .
Alçıtaşı kırılır ,öğütülür ve kalsine edilir.Kalsinasyon işleminde alçıtaşı içerdiği suyun % 75 i
kaybeder ve alçı oluşur,alçının kimyasal formülü CaS04.1/2H20 dur. Alçı, su ile karıştırılınca
bir süre akıcı veya yoğun kıvam gösteren, daha sonra katılaşarak tekrar hidrolik bağlayıcılık
özelliği kazanan bir yapı malzemesidir.Bu özellik alçıtaşının temel endüstriyel kullanımlarının
temelini oluşturur.
Alçı taşının Diğer Kullanım Alanları
• Çimento üretiminde priz geciktirici olarak,
• Madencilikte kömür tozu patlamalarını önlemede,
• Böcek ilacı üretiminde dolgu
• Maya bünyesinde besleyici olarak,
• Toprak ıslahında pH düzenleyici
olarak,
KĐREÇ: CaC03 doğada kireç taşı olarak
CaC03 —> CaO+C02
Kireçtaşı Kireç

KĐL: Tabiatta bol miktarda bulunan minerallerdendir. Fakat saf kil bulmak oldukça zordur.
Kilin içerisinde en çok kalker, silis, mika, demir oksit bulunur. Genellikle 0,002 mm'den daha
küçük taneli malzemeye kil adı verilmektedir. Kil sarımtırak, kırmızım tırak, esmer gibi
renklerde bulunur. Bu özelliğini bileşiminde bulunan yanıcı maddeler verir. Kilin yapısı
itibarıyla su çekme özelliği vardır. Bu nedenle kil daima nemlidir. Tamamen doymuş kil su
emmeyeceğinden dolayı geçirimsiz olup, toprak dolgu barajlarda çekirdek, kil dolgu ile inşa
edilir. Kili meydana getiren maddeler sulu alüminyum silikatlardır, m AI2O3, n SĐO2 , p H2O
genel kimyasal bileşim formülü ile ifade edilen kil, çok saf olduğu zaman hidrate Alümin Silikat
(kaolinit) adını alır. Kaolinit'in kimyasal formülü, AI2O3 .SĐO2. 2H2O dur.
KĐL(amonyum silikat): Kaolinit,montmorillanit,illit,gibi sulu alüminyum silikatlar yanında,
ince taneli klorit ve vermikulitte kil olarak tanımlanır.Kil minerallerinin çeşitli oluşum
şekilleri vardır;
a)Killi kireç taşı,sleyt ve fillit gibi kil içeren kayaçların,kimyasal bir değişikliğe
uğramadan,bulundukları yerde fiziksel olarak ayrışmaları,ufalanmaları ile,
b)Feldspatlar/feldspat(KAlSi308) ve feldspatı çok kayaçların kimyasal ayrışmaları,
toprak haline gelmeleri sırasında,(feldspatların su hava etkisiyle uzun sürede

bozunmasıyla killer ve kum oluşur.)
2(KAlSi0)+2C02+3H20 => 2KHC03+Al203.2SĐ02.H20+4SĐ02
feldspat
kil
kum
c)Volkan tüflerinin su altında ayrışmaları sonucu, gibi...
CAM: Cam en tanınmış amorf maddelerden biridir.Camsı yapıda sıvının molekül düzeni
korunmuş olarak bir katılaşma vardır. Çünkü camı oluşturan maddelerin akışkanlığının azlığı
(viskozitesinin yüksekliği) sıvı katılaşırken düzgün bir kristal büyümesine izin vermez.
Camları aşırı soğumuş sıvı da denir. Çoğunlukla sodyum karbonat (veya sodyum sülfat)
,kireçtaşı ve kumun birlikte kömürle ısıtılmasıyla elde edilir. Tepkime sıcaklığını düşürmek
için az miktarda cam artıkları eklenir. Ergitilmiş karışımdaki gazlar uçurulduktan sonra
karışım, kalıplara dökülerek istenilen şekle getirilir. Meydana gelen kimyasal tepkimeler
aşağıdaki gibidir.
Na2C03+aSi02
CaC03+ bSi02

-> Na20.aSi02+CO2
-> Ca0.bSiO2+ CO2

Kullanım alanlarına göre camlar aşağıdaki gibi
sınıflandırılır.
a. Silis camı: Silisyum(IV)klorürün yüksek sıcaklıkta kavrulmasıyla elde edilir. Ultraviyole
ışınlarını
geçirir.
b. Alkali silikat camı: Kum ve sodanın birlikte ısıtılmasıyla elde edilir. Yapıştırıcı
olarak, ateşe dayanıklılık kazandırmak sabun ve deterjan endüstrisinde kullanılır.
c. Soda kireç camı: Soda, kireç ve kum karışımının ısıtılmasıyla elde edilir. Pencere camları
ve şişeler bu camdan yapılır.
d. Kurşun camlar: Kurşun oksit, sodyum oksit ve silisyumdioksit içerir. Yüksek kırılma indisi
ve ışınları dalga boylarına göre değişik oranlarda kırıp ayırma özelliği nedeniyle bu tür camlar
optik araçların yapımında kullanılır.
e. Borasilikat(payrex) camları: Bu camlar yaklaşık olarak % 13-28 boroksit içerir. Mutfak
takımları ve laboratuar cam malzemelerinin yapımında kullanılır.
f. Fiber-glas camları: Bu camlar %53 silisyumdioksit ve değişik miktardaki alüminyum
ve sodyum oksitler ve boratlardan yapılır. Otomobil kaportası, ısı koruyucusu ve plastik
endüstrisinde kullanılır.
g. Özel camlar: Bunlardan bazıları renkli, seramik, emniyet,optik ve saydam olmayan
camlardır. Özel katkı maddelerinin kullanılmasıyla elde edilirler.
AHŞAP/TAHTA: Ağaç ve odun insanların kullandığı en önemli doğal hammadde
kaynaklarından biridir. Yenilenebilir bir kaynak olarak ağaca bu önemli yeri kazandıran çok
yaygın bir şekilde bulunuşu, sahip olduğu sertlik,elastikiyet ,hafiflik gibi özellikleri yanında
ayrıca şekil verilebilmesinin kolaylığı ve uygun maddelerle niteliklerinin iyileştirilebilmesi
gibi hususlar sayılabilir. Ayrıca odun kimyasal değerlendirme yönünden de önemli bir yer
taşır. Odun kimya endüstrisinin çok taraflı ve önemli bir ham madde kaynağıdır.(selüloz
üretimi vs.)
ODUNUN KĐMYASAL YAPISI
Odun kimyasal bileşimini oluşturan maddeleri iki ana grupta toplamak
mümkündür. 1.Odunun asıl bileşikleri
a)Selüloz
b)Hemiselüloz

c)Lignin
olmak üzere üç kısma ayrılır.
Bunlardan lignin maddesi ayrıldıktan sonra geride kalan karbon hidrat
kompleksine holoselüloz denir
SELÜLOZUN FORMÜLÜ: Selüloz, glikoz moleküllerinden oluşmuştur. Bitkiler glikozu
klorofıl, güneş ışığı,su ve havanın karbondioksiti ile yaparlar. 6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 +
6O2 + 673 Cal
Glikozun polimerizasyonu ve su kaybetmesi ile selüloz
meydana gelir,
n (C6H12O6) - n (H2O) -> (C6H10O5)
Selüloz
1.Odunun asil bileşikleri: l)SELÜLOZ: Odunlaşmış hücre çeperinin yapı iskeletini
oluşturan ve tabiatta en çok rastlanan organik maddelerden birisidir. Tabiatta pamuk lifleri
hemen hemen saf selüloz olup ancak bitkilerde genellikle hemiselüloz ve ligninle birlikte
bulunmaktadır. Selüloz mikro kristalin bir yapıda olup suda seyreltik asit ve alkalilerde
çözünmez. Polisakkaritler sınıfına giren selülozun %45'i karbon %6'sı hidrojen %49'u
oksijenden oluşmaktadır.
2)HEMÎSELÜLOZ : Selüloz biyosentezinin yarım kalarak hemiselülozları oluşturduğuna
inanılmaktaydı. Ancak bugün hemiselülozların selülozdan farklı biyosentez kurallardan
meydana gelen heterojen polisakkaritlerden oluştuğu bilinmektedir.
Selüloz gibi hemiselülozlar da hücre duvarını oluşturan maddelerdir.
3)LĐGNĐN :Lignin adı 1865 yılında f.schulze tarafından latince odun kelimesinin karşılığı
olan lignum'dan almmıştır.lignin fenilpropanların polimerleridir. Ligninin kimyasında halen
bilinmeyen bir çok nokta vardır. Örneğin;ligninlerin yapısal özellikleri odunsu ksilemin belli
kısımlarında farklılık gösterir. Lignin tutkallar,boyar maddeler?plastikler,gübrelerin yapımında
kullanılır. Böcek mücadelesinde,briket imalinde kömür tozlarını yapıştırmada vs
kullanılmaktadır.
2.Odunun yan bileşikleri: reçine, eterik yağlar, karbonlu hidrojenler?boyar
maddeler,pektin,nişasta,protein organik asitler,anorganik tuzlar ve azot gibi maddelerdir.
ODUNUN ELEMENTER BĐLEŞĐMĐ
Odun;karbon,hidrojen,sodyum,kalsiyum,potasyum,magnezyum,oksijen
ve
azot
gibi
elementlerden oluşmuştur. Bu elementlerin yüzde miktarları ağaç türlerine ve ağacın
kısımlarına göre çok az değişkenlik gösterir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
AÇIK UÇLU SORULAR
1 .Mineraller hangi hallerde bulunurlar?
2.Minerallerin sahip olduğu kristal sistemlerini örnek vererek açıklayınız.
3.Mineraller kaç türlü sınıflandırılabilir?
4.Kayaçlar kaça ayrılır?Açıklayınız.
5.Yapı malzemelerinden çimento,alçı ve seramik hakkında bilgi veriniz.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1 .Mineraller yan yana gelerek ....................oluşturur.
2.Minerallerin belirli yüzeyler boyunca kolaylıkla ayrılmaları veya bölünmeleri
özelliğine…….. denir.
3 Jipsin formülü........................dır.
4.Kristallerden oluşmuş paralel yapılı kayaçlara .............................denir.
5.Minerallere
radyoaktif
özellik
kazandıran
........ve........... atomlarıdır.
TEST
l.Aşağıdakilerden hangisi kuvarsın formülüdür?
A)Si203
B)CaO
C)Si02
D)Ca203
E)A1203
2.Aşağıdaki minerallerden hangisi kayaçlarım bileşimine girmez?
A)Albit
B)Kuvars
C)Apatit
D)Halit
E)Kalsit

KONU:YÜZEY AKTĐF MADDELER
KONULAR:
SABUNLAR
DETERJANLAR
DĐĞER BAZI YÜZEY AKTĐF MADDELER
HEDEF ve DAVRANIŞLAR:
1. Yüzey aktif maddeleri kavrayabilme
- Yüzey aktif maddelerin tanımı yapar.
- Yüzey aktif maddenin sınıflandırılmasını yapar.
- Yüzey aktif maddelerin tanımını yapar.
- Yüzey aktif maddelerin neler olduğunu ifade eder.
2. Sabunları ve yapısını kavrayabilme
- Sabunun tanımını yapar
- Sabunun tarihinden bahseder.
- Sabunun yapısını kimyasal olarak formülize eder.
- Sabunun özelliklerini anlatır.
- Sabunda kullanılan katkı maddelerini ve doğal yağları ifade eder.
- Sabunun sert sudaki özelliğini anlatır.
- Sabun üretim metotlarını açıklar.
- Sabun çeşitlerine örnek verir.
- Sabunun sert sudaki özelliğini anlatır.
3. Deterjanları ve yapısını kavrayabilme
- Deterjanın tanımını yapar.
- Deterjanı kimyasal olarak forrmülize eder.
- Deterjan çeşitlerini açıklar.,
- Deterjanların temizleme özelliğini anlatır.
- Deterjanların sabunlarla arsındaki farkları açıklar.
- Deterjanların ham maddeleri hakkında bilgi verir.
- Deterjanların insan sağlığına ve çevreye etkileri üzerinde durur
ÖĞRENME - ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLEYĐŞ
Yüzey aktif maddelerin suda veya sulu bir çözeltide çözündükleri zaman, yüzey gerilimini
etkileyen (çoğunlukla azaltan) bileşikler olduğu açıklanır.
Yüzey aktif maddelerin molekül yapıları sayesinde hem suda hem de yağda (kimyasal
kompozisyonların izin verdiği ölçüde) çözünebilirler. Bir yüzey aktif madde molekülü 12-18
karbon atomu (yenebilir yağdaki yağ asitlerinin karbon sayıları) içeren bir hidrokarbon zinciri
(yağda çözünebilen grup, lipofılik grup) ve bunun bir ucuna bağlı kuvvetli polar bir gruptan
(suda çözünen grup, hidrofîlik grup) oluşmaktadır. Hidrofîlik grup lipofılik grubun ortalarında
da olabileceği açıklanır.
Yüzey Aktif Maddelerin hidrofîlik grubun yapısına göre sınıflandırılması yapılır.( Anyonik,
Katyonik, Đç tuz, Yarı polar, Đyonik olmayan).
Sabun:
Sabun ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların veya yağ asitlerinin alkalilerle
(NaOH, KOH vb.) reaksiyonu sonucu üretilen temizlik maddesidir. Sabunun tarihçesi

hakkında biraz bilgi verilir. Sonrasında sabunun yapısından bahsedilir

ve sabunun özelliklerine değinilir:
Genel olarak suda çözünebilen ve çözünmeyen olmak üzere iki tip sabun cinsi vardır. Suda
çözünebilen sabunlar, yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzudurlar. Bunlar genel
temizlik maksadıyla kullanılırlar. Suda çözünmeyen sabunlara sert sabun denir ki, bunlar
alüminyum, kalsiyum, magnezyum, baryum, lityum, çinko, kursun, kobalt ve bakır gibi
katyonları ihtiva eden yağ asidi tuzlarıdır. Suda çözünmediği halde, organik sıvıların içinde
çözünebilirler
■ Sabunda kullanılan katkı maddeleri:
Sodyum karbona
Koruyucular
Silikatlar
Boyar Maddeler
Parfümler
■ Sabunda Kullanılan Doğal Yağlar
Zeytin Yağı
Mısır Yağı
Bitkisel Margarin
Bitkisel Öz Yağlar
Sabun üretimi hakkında kısa bir bilgi verilir:
Sabun Üretim Metodları:
Sert ve yumuşak sabunlarda değişik yağ asitleri kullanılır. Ör : Külçe sabunlarda NaOH. Arap
sabunu üretiminde ise KOH kullanılır. Bununla beraber sabun fabrikasyonunda iki temel
proses kullanılır.
1) Yağların potalarda sabunlaştırılması
2)Yağ asitlerinin nötralizasyonu
Sert sular ve sabun hakkında bilgi verilir:
Sabunlar sert sularda bulunan kalsiyum, magnezyum ve demir iyonlarıyla çözülmeyen tuzlar
oluştururlar. Sabun iyi bir temizleme maddesi olduğu halde, sert sularda kullanıldığında
etkinliği azalır. Suyun sertliği, genelde içindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve manganez
gibi mineral tuzlardan kaynaklanır.
Deterjanlar:
Deterjanlar, temeli yüzey aktif maddelere dayanan içerisinde temizleme etkisini ve diğer
özelliklerini düzenlemeye yarayan çeşitli organik ve anorganik maddeler bulunan toz, granül,
yumuşak kıvamlı ve sıvı karışımlardır olduğu öğrenciye anlatılır. Sulu çözeltilerinde iyonlaşıp

iyonlaşmamalarına göre iki sınıfta değerlendirilir.
1- Đyonik (Đyonlaşan veya iyonik formda olan) yüzey aktif maddeler.
2- Noniyonik (iyonlaşmayan) yüzey aktif maddeler.

Sabunlar ve Deterjanlar Nasıl Temizler ?
Sabun ve deterjanların surfaktanları, aynı şekilde yüzey gerilimini azaltarak, yıkama işleminin
temizleme ve köpük oluşturma görevini yerine getirirler. Temizleme işlemi,
(1) sabun veya deterjan çözeltisi ile yıkanacak maddenin yüzeyini ve kirleri ıslatmak,
(2) kirleri yüzeyden uzaklaştırmak ve
(3) kiri kararlı bir çözelti veya süspansiyon (deterjan) içerisinde tutmak gibi, işlemlerden
oluşur. Yıkama suyuna katılan sabun ve deterjanlar, suyun ıslatma özelliğini artırır; bu
nedenle su, kumaş ve kirlere daha kolay girer. Bundan sonra, kirin uzaklaştırılması başlar.
Temizleme çözeltisinin her bir molekülü, uzun bir zincir olarak düşünülebilir. Zincirin bir ucu
hidrofilik (suyu seven) ve diğer ucu hidrofobik (suyu sevmeyen veya kiri seven)' dir. Bu
moleküllerin kiri seven uçları, bir kir parçacığına yönelir ve onu çepeçevre sarar. Aynı
zamanda suyu seven uçlar, molekülleri ve kir parçacığını kumaştan uzaklaştırıp, su içerisine
taşır .
LABSA NEDĐR?
Formülü: CH3(CH2)11C6H4S03H
Petrol yan ürünü olup, deterjan hammaddesi olarak kullanılır, kendisinden önce kullanılan
dodesil benzen'e göre daha çevrecidir, lab'den(linear alkil benzen) üretilmektedir.
Açılımı: Linear Alkil Benzen Sülfonik Asit
ĐNSAN SAĞLIĞINA ETKĐLERĐ
Kanserojen Etkileri
Toksik Etkileri:
1) Đçme sularıyla alman deterjan aktif maddeleri
2) Deterjanla yıkanmış ancak iyi durulanmamış mutfak eşyasında kalan deterjan aktif maddesi
nedeniyle ağızdan alman deterjan aktif maddeleri:
Deterjanların Çevreye Etkileri
Deterjan aktif maddelerinin akıcı sulara etkileri üç ana başlık altında incelenebilir:
1)
Köpük oluşturma
2)
Biyolojik parçalanma sırasında oksijen tüketimi
3)
Su yaşamına toksik etkiler.
ÖLÇME ve DEĞERLENDĐRME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yüzey aktif maddelerin özelliğini açıklayınız.
Hidrofilik grubun yapısına göre yüzey aktif maddeler nasıl sınıflandırılır.
3.Sabunda kullanılan doğal yağlar nelerdir.
4.Sabunun sert sudaki özelliğini açıklayınız.
Deterjanların kirleri nasıl temizlediğini açıklayınız.
…………temizlemeyi sadece yumuşak sularla yapabilir
Deterjanlar suyun …………..den etkilenmez.
Deterjan hammaddesi olarak kullanılan……………………
lineer alkil benzenden üretilmektedir.
9. Sulu
çözeltilerde
iyonlaşmayan
yüzey

aktif…………………………………………...
maddeler yüzey aktif maddelerdir.
10. Sabun , ana maddesi bitkisel ve/veya hayvansal yağların
veya……………..
nin……………………. ile reaksiyonu sonucu üretilir.
11. Aşağıdakilerden hangisi sabunda kullanılan katkı maddelerinden değildir?
a ) Silikatlar
b) Sodyum karbonat
c) Boyar maddeler
d) Bitkisel özlü yağlar
e) Parfümler
12.

I. Na Yandaki iyonlardan hangisi veya hangileri sulu çözeltide sabunla çözünmeyen
II. Ca tuzlar oluştururlar.
III.Mg
IV.Cd
V.Fe
a) I-II
b) IV-V
c) II-III
d) II-III-V
e) I-II-IV

13.Aşağıdakilerden hangisi sabunun özelliklerinden biri değildir?
a) Yüzey aktif maddedir
b) Su veya organik maddeler ile çözündüğünde bu sıvıların yüzey gerilimini azaltır.
c) Hidroskabiktir
d) Dışarıya nem verir.
e) Hem sert hem de yumuşak sularda yıkama özelliğine sahiptir.
14.'Petrol yan ürünleri olup deterjan hammaddesi olarak kullanılır, dodesil benzene göre daha
çevrecidir.' yukarıdaki özelliklere sahip olan madde hangisidir?
a)Don yağı
b) Silikat
c) Sodyum karbona
d) Labsa
e) Gres
15. Aşağıdakilerden hangileri deterjanların çevreye etkilerinden değildir.
I.köpük oluşturma
II.su yaşamına toksik etkiler
III. Biyolojik parçalanma esnasında oksijen tüketimi
IV. Kanserojen etki
a) I-II
b) II-IV
c) III-IV
d) II-III-IV
e) yalnız IV

KONU:KĐMYASAL DENGE
SÜRE : 14+6=20 DERS SAATÎ

Toplam olarak 7 hedef belirlenmiştir , her bir hedef için 2 ders saati ayrılmıştır ,
uygulamalara ve değerlendirmelere ise 6 ders saati ayrılmıştır.
HAZIR BULUNUŞLUK : Öğrenciler, kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkimelerde hız ,
kimyasal tepkimelerde enerji, katalizörler, endotermik ve ekzotermik tepkimeler, gazlar
konulan hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ : Kimyasal denge konusu , doğada
gerçekleşen kimyasal olayları kavramada esastır ayrıca kimyanın ilerleyen konulan olan asit
- baz tepkimeleri , yükseltgenme - indirgenme tepkimeleri ve organik bileşiklerde temel
teşkil eder.
HEDEFLER:

1) Kimyasal tepkimelerde dengeyi kavrayabilme.
2) Dengeyi etki eden faktörleri kavrayabilme.
3) Kimyasal denge ile ilgili deney yapabilme.
4) Dengenin nitel ve nicel görünümünü kavrayabilme.
5) Dengenin nitel ve nicel görünümü ile ilgili bilgileri uygulayabilme.
6) Sulu çözeltilerde denge durumunu kavrayabilme.
7) Sulu çözeltilerde denge ile ilgili bilgileri uygulayabilme.

ÖĞRENME VE ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ - ĐŞLENĐŞ : Kimyasal tepkimelerde denge ,
dengeye etki eden faktörler , dengede nitel ve nicel kavramlar , sulu çözeltilerde denge ,
çözünürlük çarpımı konulan düz anlatım ve örneklerle açıklanır.Deneylerle açıklamalar
pekiştirilir , ömek olarak , dengeye derişimin etkisini renk değişimi yardımıyla nitel
olarak inceleme deneyi yapılabilir.Bir toplumdaki doğum ve ölüm oranlan arasındaki
denge düşünülerek, kimyasal dengede esas olan ileri yöndeki ve geri yöndeki tepkimelere
geçiş yapılabilir.Aynca imkanlar eşliğinde gösteri deneyleri sınıfla öğrencilere
izlettirilebilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME : Kimyasal denge ile ilgili sorulan yazılı ve sözlü
sorularla konunun kavranıp kavranmadığı tespit edilir.Kısa cevaplı ve boşluk doldurmalı
sorular içeren klasik sınavlar veya testler uygulanabilir , akabinde bu sınavlann kontrolü
öğrencilere yaptırılabilir , konunun anlaşılamayan yerleri sınıfta tartışma ortamı
yaratılarak tekrar açıklanabilir.Kimyasal denge konusu açıklandıktan sonra araştırma
ödevleri verilebilir , örnek olarak aerosoller , amonyak sentezi konulan
kullanılabilir.Kavram haritası hazırlanabilir.Aynca kavram haritasındaki , terimleri ve
anlamlannı eşleştirmeye yönelik bir puzzle hazırlanıp, sınıfta öğrenciye yaptmlabilir.
Kavram haritası:
• Fiziksel denge
• Kimyasal denge
• Dinamik denge
• Çözünürlük dengesi
• Denge bağıntısı ve denge sabiti
• Dengenin nicel görünümü

•
•
•
•
•

Dengenin nitel görünümü
Le chatelier prensibi
Çözünürlük çarpımı
Dengeye etki eden faktörler
Denge sabitine etki eden
faktörler

METALLERĐN REAKSĐYONLARI
SÜRE : 4 Ders saati
HAZIR BULUNUŞLUK
Öğrenciler metallerin reaksiyonları konusuna geçmeden önce , kimyasal bileşikler ve kimyasal
bileşiklerin adlandırılması , kimyasal tepkimeler , periyodik tablo ve özellikleri , metallerin genel
özellikleri , metallerin değerlikleri , yükseltgenme - indirgenme reaksiyonları konulan
hakkında bilgi sahibi olmalıdır,
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ
Bu bölümde kısaca metaller ve metallerin asitlerle , bazlarla ve suyla reaksiyonları incelenir.Alt
başlık halindeki oksijen içeren asitler ve halojen asitleri konularına değinilir ve kral suyu ve kullanım
alanları hakkında bilgi verilir.Bu bölüm , 12. sınıf kimya müfredatında, kimyasal reaksiyonlar ana
başlığı altında metallerin reaksiyonları adıyla yer almaktadır.
HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR
1 ) Metallerin su ile reaksiyonlarını kavrayabilme.
• Alkali metallerin su ile reaksiyonları.
• Toprak alkali metallerin su ile reaksiyonları.
• Su ile reaksiyona giren metaller.
• Su ile reaksiyona girmeyen metaller.
2 ) Metallerin asitlerle reaksiyonlarım kavrayabilme.
• Asitlerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkaran metaller.
• Asitlerle reaksiyona giren ancak hidrojen gazı açığa çıkarmayan metaller.
• Derişik asitlerle reaksiyona giren ancak seyreltik asitlerle reaksiyona girmeyen
metaller.
• Seyreltik asitlerle reaksiyona giren ancak derişik asitlerle reaksiyona girmeyen
metaller.
• Asitlerle reaksiyona girmeyen metaller.
• Halojen asitleri.
• Oksijen içeren asitler ve adlandırılmaları.
• Kral suyu ve kullanım alanları.
3 ) Metallerin bazlarla reaksiyonlarını kavrayabilme.
• Amfoter metallerin kuvvetli bazlarla reaksiyonları ve hidrojen gazı açığa çıkarmaları.
• Amonyakla reaksiyona giren metaller.
• Kuvvetli bazlarla reaksiyona girip hidrojen gazı açığa çıkarmayan metaller.
• Sulu ortamda amonyakla reaksiyona giren metaller.
ÖĞRENME VE ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ / ĐŞLENĐŞ
Metallerin reaksiyonlarını incelemeden önce , metaller ve genel özellikleri hakkında bilgi verilebilir
.Metallerin genellikle dayanıklı , ağır , parlak ve eritilmesi zor olarak tanımlandığı , ısıyı ve
elektriği iyi ilettiği , dövülgen olduğu ve civa hariç ince tel haline getirilebildiği anlaşılır. Ayrıca
metallerin bazı ayırt edici kimyasal reaksiyonlara sahip olduğu örneğin asitlerle reaksiyona girerek
tuzlan oluşturduğu , veya havadaki oksijenle tepkimeye girerek bazik oksitleri oluşturduğu
açıklanır.

Metallerin periyodik tablodaki yerleri hatırlatılır .Bu hatırlatmada şu tablo kullanılabilir:
1 .grup = Alkali Metaller
2.grup = Toprak Alkali Metaller.
3.grup - 12. grup = Geçiş Metalleri
Zayıf Metaller = Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Po
Yarı Metaller = B , Si, Ge, As, Sb, Se, Te
Bir element bağ yapmak üzere kolaylıkla elektron kazanır ya da kaybederse o elemente
tepkin dendiği ve metallerin su ve hava ile tepkimeye girişlerine göre bir sıraya konulabildiği , bu
sıranın metallerin tepkinlik sırası olarak bilindiği ve aynı zamanda metallerin cevherlerinden
elde edilebilme kolaylığım da gösterdiği anlatılır.Altının tepkimeye girme yatkınlığının az olduğu ,
yani seyreltik asitlerle , suyla, havayla tepkimeye girmediği, doğada element halinde bulunduğu
örnek verilebilir.Başka bir örnek olarak platinin inertliği yani suyla, asitlerle ve bazlarla tepkime
vermediği kullanılabilir.
Bütün metal atomlarının elektronlarım kolayca vererek artı yüklü iyonlara yani katyonlara
dönüştüğü anlatılır ve periyodik tablonun 1. ve 2. gruplarının metallerin tepkimelere olan
yatkınlıklarına değinilir.Ayrıca bazı metaller etkinlik sırasına göre dizilebilir ve bu metaller havadaki
oksijenle , asitlerle , suyla ve başka bir metalin tozu ile verdiği reaksiyonlara göre
sınıflandırılabilir.Bu açıklamayı yapmak için kullanılan tablo ek - 1 'de sunulmuştur.
Metallerin su ile reaksiyonları anlatılırken ilk önce alkali metallerin su ile reaksiyonlarından
bahsedilir. Bu tür tepkimelerin sonucunda baz oluştuğu ve hidrojen gazı açığa çıktığı
gösterilir.Tepkime genel olarak aşağıdaki gibi gösterilir:
2M + 2H20 ----------------- ► 2MOH + H2 (M = metal)
Örnek olarak Na, K, Li kullanılabilir.
Daha sonra toprak alkali metallerin su ile reaksiyonlarına geçilir. Bu reaksiyonlar genel olarak
aşağıdaki gibi ifade edilir:
M + 2H20 -----------------► M(OH)2+H2 (M = metal)
Örnek olarak Ca, Mg, Ba verilebilir.
3.gruptan Al ile suyun reaksiyona girmediği açıklanır ve Ga , in , Tl ile suyun
reaksiyonun genel tepkimesi aşağıdaki gibi yazılır:
M + 3H20 ---------------► M(OH)3+3H2 (M = Ga,In,Tl)
Bor elementinin su ile reaksiyonu aşağıdaki gibi yazılır :
B+3 + 3H20 ---------------► B(OH)3+ 3H+
Son olarak kalay (Sn) , kurşun (Pb), bizmut (Bi) , polonyum (Po) metallerinin su ile reaksiyona
girmediği anlatılır.
Metallerin su ile reaksiyonları anlatıldıktan sonra metallerin asitlerle reaksiyonlarına geçilir.
Metallerin asitlerle olan reaksiyonun , metalin asit çözeltisindeki hidrojen iyonuna elektron vererek
hidrojen gazı oluşturması ve böylece kendisinin artı yüklü iyon haline geçerek çözeltide
çözünmesi esasına dayandığı anlatılır. Metallerin etkinliğinin fazla ya da az olmasının metal ile asit
arasındaki tepkimenin hızının belirlediği anlatılır.Bazı metallerin etkinliklerinin az olmasından
dolayı, yalnızca sıcak derişik asitlerle tepkimeye girdiği ya da hiç girmediği belirtilir.
Bakır ( Cu ) , civa (Hg) , gümüş (Ag) , platin (Pt) , altın (Au) metalleri hariç bütün metallerin
asitlerle hidrojen gazı açığa çıkardığı belirtilir.Bu duruma aşağıdaki tepkimeler
örnek olarak verilebilir:

•

Al + 3HC1

-----------►

AlCl3 + 3/2H2

•

Al + 3HI

----------------► AlI3 + 3/2H2

•

K + HBr

----------------►

•

Ca + 2HNO3 -------------- ► Ca(N03)2 + H2

KBr+l/2H2

Metallerin asitlerle reaksiyonlarında özel durumlar söz konusudur. Örneğin Al
derişik nitrik asitle tepkimeye girmez.
Zn, Cu ve Ag derişik nitrik asitle tepkimeye girer ancak hidrojen gazı açığa çıkarmaz.
•

Zn + 4HN03 ------------ ►

Zn(N03)2 + 2N02 + 2H20

•

Cu + 4HN03 ------------ ►

Cu(N03)2 + 2N02 + 2H20

•

Ag + 2HN03 ------------- ►

AgN03 + N02 + H20

•

Cu + 2H2S04 --------------►

CuS04 + S02 + 2H20

Fe derişik nitrik asitle tepkimeye girmez ancak seyreltik nitrik asitle tepkimeye girer.
•

Fe + 3HN03

----------►

Fe(N03)3 + 1,5 H2

Ag seyreltik nitrik asitle tepkimeye girmez.
Zn seyreltik nitrik asitle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkarır.

•

Zn + 2HN03 ------------► Zn(N03)2 + H2
Cu, H2S04 ile tepkimeye girer ancak H2 açığa çıkarmaz.

•

Cu + 2H2S04 ---------- ►

CuS04 + S02 + H20

Oksijen içeren asitler konusu anlatılırken önce bu asitlerin isimlendirilmesinden bahsedilir.
Oksijen içeren asitlerin isimlendirilmesi, anyondaki merkez atomun ismi esas alınarak
yapılır.Anyondaki merkez atomun değerliğine uygun bir takı eklenmiş isminden sonra asit
sözcüğü eklenir.Merkez atomun yüksek değerliği için 'ik', düşük değerliği için 'öz' son eki
kullanılır.Düşük değerlikten daha düşük değerlik için ‘hipo’, yüksek değerlikten daha yüksek
değerlik içinse 'per' ön takısı kullanılır .ismi 'öz' ile biten asitlerin anyonları 'it'; ismi 'ik' ile biten
asitlerin anyonları 'at' takısı kullanılarak isimlendirilir.Bu açıklamalardan sonra bazı asitler ve
isimlerinden oluşan bir tablo hazırlanır ve sistematik adlandırma pekiştirilmiş olur.Bu tabloda yer
alan asitler ve isimleri şöyledir:
OKSOHALOJEN ASĐTLER
•
•
•

HClO = Hipokloröz asit(Cl+1)
(HFO-HBrO-HIO)
HC1O2=Kloröz asit(Cr3)
HC103 = Klorik asit(Cr) (HB1O3HIO3)

•

HCIO4 = Perklorik asit ( Cl+7)
(HBr04 - HIl04)

BAZI OKSĐJEN ĐÇEREN ASĐTLER
>
>
>
>
>

H2N202=Hiponitröz asit
HN02 = Nitröz asit
HN03 = Nitrik asit
H2S03= Sülfüröz asit
H2SO4 = Sülfırik asit

Oksoasitlerin kondenzasyonu (moleküller polimerleşirken bileşimden H20 moleküllerinin
ayrıllması) ile oluşan asitlerin isminin 'meta' öntakısı aldığı, normal oksoasitin ise 'orto' öntakısı ile
belirtildiği açıklanır.Bu duruma uyan asitler ise şunlardır:
• H3B03 = Ortoborikasit
• H4SĐO4 = Ortosilisik asit
• H3P04=Ortofosforikasit
• (HB02)n = Metaborik asit
• (H2Si03)n = Metasilisik asit
• (HP03)n = Metafosforik asit
Đki oksoasit molekülünün bir molekül su kaybederek dimerleşmesi sonucunda oluşan asidin ismi
'di' öntakısı aldığı , trimerleşmede ise 'tri' öntakısı kullanıldığı açıklanır. Bu duruma uygun
asitler ise şunlardır:
•
H2S207 = Disülfırikasit
•
H4P207 = Difosforik asit
•
H5P3Oıo = Trifosforikasit
Oksoasitlerde okso gruplarından birinin yerine kükürt atomu girerse asitin isminin 'tiyo' öntakısı
aldığı, selenyum atomu girerse 'seleno' öntakısı aldığı, perokso grubu girerse 'perokso' öntakısı
aldığı açıklanır.Örnek olarak aşağıdaki asitler kullanılabilir:
•
H2S203 = Tiyosülfırik asit
•
H2SC>5 = Peroksomonosülfirik asit
•
H2S208=Peroksodisülfirikasit
•
H3PS03 = Tiyofosforik asit
Asitlerin isimlendirilmesinde şu ana kadar bahsedilen adlandırma kurallarına uymayanların
varlığından da bahsedilir ve bu asitler aşağıdaki gibi adlandırılır:
•
Karbonik asit = H2C03
•
Siyanikasit = HOCN
•
Đzosiyanikasit = HNCO
•
Fulminikasit = HONC
•
Ditiyonik asit = H2S206
•
Ditiyonöz asit = H2S204
Aşağıda ise bazı anyonların isimleri verilmiştir , bu isimler de konu anlatımında kullanılabilir.
•
(CIO)- = Hipoklorit
•
(C102)" = Klorit
•
(CIO3)" =Klorat
•
(C104)"= Perklorat
•
(N02)" = Nitrit
•
(N03)" = Nitrat

(S03)2" = Sülfit
(S04)2" = Sülfat

•
•

Halojen asitleri de konu dahilindedir ve bu asitlerin adlandırılmalarından ve asitlik
kuvvetlerinden bahsedilebilir .HF ' deki hidrojen bağlarının önemi vurgulanır ve asitlik
kuvvetini nasıl etkilediği açıklanır. Asitlik kuvveti aşağıdaki sıraya göre azalır :
HI>HBr>HCl>HF
Kral suyu ve hazırlanışı bu bölümde bahsedilebilecek bir başka konudur. Kral suyunun nitrik asit ve
hidroklorik asit karışımı olduğu açıklanır ve hazırlanması için nitrik asitten 1 birim ,
hidroklorik asitten 3 birim gerektiği açıklanır.Kral suyuyla diğer asitlerde çözünmeyen altın ve
platinin etkileştirilmesinden bahsedilir ve bu olayların tepkimeleri aşağıdaki gibi yazılır:
Kral suyunun platini çözmesi;
Pt + 6HC1 + 4HN03 --------------- ► (PtCl6)-2 +2H+ + 4N02 + 4H20
Kral Suyunun Altını Çözmesi:
Au + 4HCl + HNO3 --------------- ►

H+ + (AuCl4)- +NO + 2H20

Metallerin bazlarla olan reaksiyonları ise konu anlatımında son hedeftir.Đlk önce amfoter
metallerle yani Al , Zn , Pb ile kuvvetli bazların reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa
çıkardığından bahsedilir.Örnek olarak aşağıdaki tepkimeler kullanılabilir:
 Al+3NaOH
---------------- ► NaAl03+3/2H2
 Pb + 2KOH
-------------- ► K2Pb02 + H2
Daha sonra Na, K ,Li ile amonyağın tepkimesiyle hidrojen gazı açığa çıktığı belirtilir.

 2Na + 2NH3

---------------►2NaNH2 +H2

Mn, Fe, Co, Ni gibi metaller NaOH ile tepkimeye girerse H2 açığa çıkarmazlar , bahsedilen
reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:
• Mn + 2NaOH --------------► Mn(OH)2+2Na
• Fe + 3NaOH

--------------►

Fe(OH)3 + 3Na

• Co + 2NaOH --------------------►
• Ni + 2NaOH

------------- ►

CoCOH)2 + 2Na

Ni(OH)2 + 2Na

Sulu ortamda bazı metallerin amonyakla reaksiyonundan
• Cu+2 + 4NH3

ise aşağıdaki gibi bahsedilir:

------------------► Cu(NH3)4+2

• Bi+3 + 3NH3 + 3H20 ---------------------► Bi(OH)3 + 3NH4+
•

Cd+2 + 2NH3 + 2H20 ------------------- ► Cd(0H)2 + 2NH4+

•

Al+3 + 3NH3 + 3H20 ------------------ ► Al(0H)3 + 3 NH4+

•

Cr+3 + 3NH3 + 3H20 ---------------------► Cr(OH)3 + 3NH4 +

GÖZLEMLER VE DENEYLER:
Bu bölümde Cu , Na, Al, Zn metallerinin asitlerle olan tepkimeleri incelenmiştir.Bu deneylerdeki
kimyasal reaksiyonların tepkimeleri aşağıdaki gibidir.
•

Cu + 4HN03

-------------►

Cu(N03)2 + 2N02 + 2H20

•

Al + 3HC1

------------- ► AICI3 + 3/2 H2

•

Zn + 2HCl

------------- ► ZnCl2 + H2

DENEY 1 : Bu deneyde bakır metali ile nitrik asidin tepkimesi incelenmiştir ve bu reaksiyon
sonucu çıkan N02 gazı gözlenmiştir.
DENEY 2 : Đkinci deneyde sodyumun su ile olan reaksiyonu incelenmiştir ve bu reaksiyon
sırasında oluşan alev gözlenmiştir.
DENEY 3 : Üç behere Cu, Al ve Zn metalleri konulmuştur ve üzerlerine derişik HCl çözeltisi
eklenmiştir .Birinci beherde Cu ile HCl tepkimeye girmediği için bir değişiklik
gözlenmemiştir. Al' un , Zn ' ya göre tepkimeye girme yatkınlığı daha fazla olduğu için , Al ile HCl
arasındaki tepkime Zn ile HCl arasındaki tepkimeden daha hızlı gerçekleşmiştir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Ölçme ve değerlendirme bölümünde uygulanabilecek yazılı ve sözlü sınavlarla konunun
değerlendirilmesi yapılır. Bu bölüm ile ilgili sorulan sorularda kullanılabilecek bir yol ise şöyledir.
Bir metale asit, baz , ya da su ilavesi ile hidrojen gazı ( H2 ) açığa çıkıyorsa ,açığa çıkan H 2 ' nin
mol sayısı , 1 mol metal başına metalin değerlinin yansı kadardır. Bu bilgi eşliğinde de uygulamalar
yaptırılabilir.Bu bölümde kullanılan sorular ise şöyledir:
1) Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangilerinden H2 açığa çıkmaz ?
1. Mg + HCl
2. Zn + KOH
3. K + H20
4. Ag+H
2S04
+
5. Cu
HN03
6. A1 +
H2S04
2) 40 gram Mg , Al, Cu , Au karışımı sırası ile önce NaOH çözeltisine atılıyor, karışım 35 grama
düşüyor.Daha sonra HCl çözeltisine atılıyor ve karışımın çözünmeyen kısmının 25 gram olduğu
tespit ediliyor .Son olarak karışım HNO3 çözeltisine atılıyor ve geriye kalan kısım 13 gram olarak
bulunuyor. Buna göre karışımdaki her bir metal kaçar gramdır ? (Al=5g; Mg=10g, Cu=12g, Au=13g)

3 ) Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayınız.
• K + H2O
• Ca + 2H20
• A1 + H20
• Cu + 2H2S04
• A1+HC1
• Ca + 2HN03
• Pb + 2KOH
4) 81 gram Al yeterince HC1 ile tepkimeye girerse N.K.A kaç litre H2 oluşur ?
5 ) 24 g Na, Cu, Zn alaşımı önce yeteri kadar H2O 'ya daha sonra NaOH çözeltisine atıldığında
sırasıyla N.K.A 2 , 24 L H2 ve 4 , 48 L H2 açığa çıkıyor.Buna göre alaşımda kaç gram Cu metali vardır ?
(Zn = 65, Na = 23, Cu = 64)

Metal

K
Na
Ca
Mg

Hava
yada
oksijen ile

Su ile

Soğuk suyla
tepkimeye
girer.( aşağı
Havada veya
inildikçe biraz
oksijende yanar.
daha
zorlaşarak )

Al
Zn

Asit ile

Yükseltgen
özelliği olmayan
asitlerdeki
hidrojenin yerini
alır. ( aşağı
inildikçe biraz
daha zorlaşır.)

Isıtıldığında su
buharıyla
tepkimeye girer.

Fe
Sn
Pb
Cu

Havada
ısıtıldığında
oksit haline
dönüşür.

Hg
Ag
Au

Havadan ve
oksijenden
etkilenmez

Suyla ve su
buharı ile
tepkimeye
girmez.

Pt
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yalnızca
yükseltgen
özelliği olan
asitlerle tepkir

Asitlerle
tepkimeye
girmez

Başka bir
metalin tozu ile

Kendinden daha
az tepkin olan
bir metalin
tuzunun
çözeltisinde o
metalin yerini
alır.

METALLERĐN REAKSĐYONLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Çoktan Seçmeli Sorular:
1) Toplam kütlesi bilinen Cu, Mg, Al karışımında her birinin miktarının belirlenmesi için,
I. HC1 ile reaksiyona sokmak
II. NaOH ile reaksiyona sokmak
III.HNO3 ile reaksiyona sokmak
işlemlerinden hangileri , hangi sıra ile yapılmalıdır ?
A) Önce I, sonra II
B) Önce II, sonra I
C ) Önce II, sonra III
D ) Önce I, sonra III
E) Yalnız II
2) I CaC03 + HCl
II. Al + NaOH
III. NaOH + HCl
reaksiyonları gerçekleştirildiğinde hangilerinde gaz çıkışı görülmez ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III
3 ) H2SO4 sulu çözeltisine katı Zn metali atıldığında H+1 iyon derişimi azalıyor.Buna göre ;
I. SO4 2- iyonlarının mol sayısı azalır.
II. Zn kimyasal değişime uğrar.
III. Redoks tepkimesi olur.
yargılarından hangileri doğrudur ?
A ) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
4 ) X metalinin amfoter yapıda olduğunu ispatlamak için ;
I. HCl ile tepkimeye girmesi
II. H2O ile tepkimeye girmesi
III. NaOH ile tepkimeye girmesi
verilerinden hangileri yeterlidir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
5 ) Oda sıcaklığında sodyumun üzerine aşağıdakilerden hangisi eklendiğinde hidrojen gazı
elde edilemez ?
A)HN03
B)KOH
C)HC1
D)CH3COOH
E)H20

Boşluk Doldurmak Sorular
1) Cu, Hg, Ag, Pt, Au metalleri hariç bütün metaller asitlerle reaksiyona girerek
...................................... açığa çıkarırlar.
2) ................ metaller kuvvetli bazlarla reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
3 ) Alkali metallerin su ile reaksiyonu sonucunda ................... oluşur ve böylece hidrojen gazı
açığa çıkar.
4) Kral suyu .............. asit ve..................... asit karışımıdır.
5 ) Bakırın sülfırik asitle tepkimesi sonucunda ............................. gazı açığa çıkar.
Cevaplar:
Hidrojen Gazı
Amfoter
Baz
Nitrik Asit ve Hidroklorik Asit
Kükürtdioksit

KONU: METALURJĐ
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
DERS SÜRESĐ: 2 Ders saati
HEDEF 1: Metalürjinin tanımını yapabilme.
DAVRANIŞLAR
1. 1.Metalürjinin tanımını yapar.
2. 2.Fiziksel ve kimyasal metalürjiyi
açıklar
HEDEF 2: Metallerin reaksiyonlarını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. 1.Metallerin suyla reaksiyonlarım açıklar.
2. 2.Metallerin asitlerle reaksiyonlarını açıklar.
3. 3.Metallerin reaktivite sıralarım açıklar.
4. 4.Günlük hayatta kullanılan metallere örnekler verir.
HEDEF 3: Alaşımları kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
1. 1.Alaşımların tanımını yapar.
2. 2.Alaşımlara örnekler verir ve günlük hayatta kullanım alanlarım açıklar.

METALURJĐ
Metallerin cevher ve diğer kaynaklardan elde edilmesini, saflaştırılmasını , alaşım
oluşturmasını, bazı işlemlerden geçirilerek şekil verilmesini inceleyen bilim ve teknoloji dalıdır
METALURJĐK YÖNTEMLER
l.Ön hazırlama: Bu işlemde cevher istenen metal miktarı bakımından
zenginleştirilir,bazı istenmeyen safsızlıklar giderilir.
2.Đndirgenme: Bu işlemde metal bileşiği serbest metale indirgenir.
3. Saflaştırma: Bu işlemde metal saflaştırılır ve gerektiğinde son ürüne,istenilen özellikleri
kazandırmak için bazı katkı maddeleri ilave edilir.
METALURJĐNĐN KĐMYASAL VE FĐZĐKSEL YÖNÜ
Kimyasal Yönü: Metallerin çeşitli yöntemle elde edilmesi, saflaştırılması ve
alaşımlandırılması işlemlerini kapsar.
Fiziksel Yönü: Endüstrinin hizmetine sunulacak metallerin iç yapılarının ve çeşitli etkilere
karşı davranışlarının incelenmesini kapsar.

METALLERĐN GÜNLÜK HAYATTAKĐ YERĐ
Günlük hayatta pek çok yerde kullandığımız metaller, kimi zaman karşımıza tencere, tava kimi
zamansa herhangi bir aracın parçası olarak çıkabilmekte ancak metallerin kullanım alanları sadece
bunlarla sınırlı kalmamakta biz metallerden farklı alanlarda da yararlanmaktayız. Đşte bunlara
birkaç örnek;
Tıpta: Hastaya yavaş yavaş baryum sülfat verilir.însan dokusundan geçen X ışınları
baryum atomları tarafından tutulur. Net görüntü gözlenir.

Görsel Malzeme 01arak:2A Grup elementleri alev aldıklarında parlak renk verdikleri için havai
fişeklerde kullanılırlar. Fişekteki barut yanınca elementlerin atomlarındaki elektronlar ısı enerjisini
soğurur ve her biri bu enerjiyi farklı renklerde ışık olarak dışarı verir.Stronsiyum tuzlan
kırmızı,magnezyum tuzlan parlak beyaz renk verir.

Bitkilerde: Yeşil bitkilerin yapraklarında çok miktarda klorofil bulunur.Klorofil güneş ışığının
soğurarak fotosentezi gerçekleştirir.Klorofil yapısında magnezyum bulunur.

Bu sıralamada hidrojenin üstündeki metaller su ile asitteki hidrojenle yer değiştirebilirken altındaki metaller
yer değiştirmezler. Çizelgedeki bilgilerden faydalanarak, metaller hidrojenle yer değiştirme kolaylıklarına
sıralanabilir. Bu sıralamaya reaktivite sırası veya elektrokimyasal seri denir.

BAZI METALLERĐN
SU VE ASĐTLERLE REAKSĐYONLARI
IA GRUBU METALLERĐ
Bu metaller su ile reaksiyona girerek çok hızlı hidrojen gazı çıkışına sebep olurlar ve geride
alkali çözelti kalır. Seyreltik ve derişik asitlerle de yine şiddetli hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
2Na(k)+2HCI→2NaCI+H2(g)
2Na(k)+2H20(S) →2NaOH+H2(g)
2A GRUBU METALLERĐ
Bu metaller soğuk suda çok yavaş ,su buharında hızlı hidrojen gazı çıkışı olur,geride
çözünmeyen beyaz katı kalır.Seyreltik ve derişik asitlerle de hidrojen gazı ve tuz çözeltileri
oluşturacak şekilde reaksiyon verirler.
Ca(k)+ 2HCI-+CaCI2(aq)+ H2(g)
Ca(k)+H20(S) →CaO(k)+ )+H2(g)
3A GRUBU METALLERĐ,
Bu metaller su ile tepkime vermezler.Asitlerle tepkime verirler.
2AI (k)+6HCI→2AICI3+3H2(g)

GEÇĐS METALLERĐ
Bu metaller su ile tepkimeye girmezler. Zn, Fe, Pb asitlerle tepkime verirken Cu ve Ag
seyreltik asitlerle çok yavaş derişik asitlerle daha hızlı reaksiyon verirler.
Zn(k)+2HCI→ZnCI(2)+ H2(g)
Cu(k)+2HN03→CuN03+H20+N02(g)
ALAŞIMLAR
Bir metalin,diğer metaller ya da ametallerle erimiş haldeyken belli oranlarda karıştırılmasıyla
elde edilen homojen bir karışıma ya da katı çözeltiye alaşım denir
Bakır alaşımları
Bakır + Kalay →Tunç
Bakır + Çinko →Pirinç

Altın, gümüş ve altın, bakır alaşımları
Altın + Gümüş →Yeşil altın
Altın + Gümüş + Bakır → Sarı, çok beyaz, değerli Đngiliz altını
Kurşun alaşımları
Kurşun + Kalay →Lehim
Kurşun + Arsenik —* Saçma ve mermi
Kurşun + Antimon + Kalay —> Matbaa harfleri
Demir alaşımları
Demir + Nikel → Fen aletleri Demir + Nikel→Ampul teli
Demirin fosforlu, karbonlu, silisyumlu, çelikleri de önemli alaşımlardandır.
Nikel alaşımları
Bakır + Nikel →Asit tankları
Nikel + Krom → Elektrik demiri ve elektrik ızgarası
ÇELĐK
Çelik üretiminde açık kaplı fırınlar kullanılır.Burada hurda demir ve demir oksitten oluşan
karışım, tabanı kalsiyum veya magnezyum oksitle kaplanmış bu fırında ısıtılır,
ergitilir,saflaştırılır.Sıvı haldeki bu ürüne mangan,krom,nikel,molibden gibi alaşım yapıcı
maddeler de ilave edilebilir.
KALAYIN ALAŞIMLARI
Havacılık sanayisinde magnezyum, alüminyum, çinko ve mangan alaşımı kullanılır. Ağırlığı
az olduğu için magnezyumdan,mekanik direnç için alüminyumdan, işlenebilir özelliği için
çinkodan, aşınmasını azaltmak için de mangandan yararlanılır. Cu-Ni alaşımlar yapabilir ve
bunlar bozuk para yapımında kullanılır. Bozuk para yapımında % 15-25 Ni kullanılır.
PĐRĐNÇ
Bakıra çinko katılarak elde edilen san renkteki alaşımların genel ismidir. Pirinç oldukça sert
ve kolay işlenebilen bir malzemedir ibrik, leğen, kase ve testi gibi çeşitli ev eşyası yapımında
kullanılmıştır
AMALGAM
Amalgam dolgular gümüş dolgular olarak ta tanımlanır. Amalgam; gümüş, kalay ve bakır
alaşımının, cıva ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50'sini oluşturan civa,
metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi oluşturur. Amalgamdaki civa
zararlı mıdır?
Amalgam dolgudaki civa zehirli değildir. Civa diğer metallerle birleştiğinde kimyasal yapısı
değişir ve zararsız hale geçer. Çiğneme ve öğütme sonucunda ağızda açığa çıkan civa miktarı
su, hava ve yiyeceklerde alınan miktardan çok daha küçüktür.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
■ Açık Uçlu Sorular
1.Metalürjinin tanımını yaparak metalurjik yöntemleri açıklayınız.
2.Metalürjinin sadece fiziksel yönünü anlatınız. 3.Alaşım nedir?Đki
tane örnek veriniz.

■ Boşluk Doldurma Soruları
1. Metalürjinin iki yönü vardır.Bunlar.........ve......... dır.
2. Tepkimeleri denkleştiriniz.
Na+HCI→
Mg+ H20 →
Al+ H20 →
Zn+ HCI →
3. Lehim, bronz, amalgam birer ......................örnekleridir.
Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdaki metallerden hangisi HCI ile tepkime vermez?
A) Al
B) Na
C) Mg
D) Cu
E) K
2. Diş hekimliğinde kullanılan en önemli alaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pirinç
B) Amalgam
C) Bronz
D) Çelik
E) Tunç
3. Uçak sanayinde Al hangi özelliğinden dolayı kullanılır.
A) Ağırlığının az olması
B) Aşınmaması
C) Mekanik direnç için
D) Amfoter özelliği için
E) Đşlenebilir özelliği için

KONU: YÜKSELTGENME-ĐNDĐRGENME TEPKĐMELERĐ
Süre: 30 Ders Saati
1 saat → Hazır bulunuşluk 21 saat→Konu anlatımı
4 saat→Deney 4 saat →Problem çözümü ve genel tekrar
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLER ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
Öğrencinin konu hakkındaki ön bilgisini tespit etmek amacıyla aşağıdaki sorular yöneltilerek
tartışma ortamı yaratılır.
• Elektrokimya nedir? Bu konuda hangi kavramları tanıdıkları belirlenir.
• Redoks tepkimesi nedir? Yükseltgenme-Đndirgenme ne demektir?
• Yükseltgen-Đndirgen neye denir? Yükseltgenme-Đndirgenme ile arasındaki bağlantı
nedir?
• Anot-Katot nedir? Bunlarda gerçekleşen reaksiyonlar nelerdir?
(Anyon-Katyon arasındaki farkı ayırt edip edemedikleri belirlenir.)
• Aktiflik nedir?
• Elementlerin yükseltgenme basamaklarını bilip bilmedikleri saptanır.
• Tuz köprüsü nedir?
• Elektrot nedir?
• Elektrokimyanın pratik uygulamaları hakkında neler biliyorlar?
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Yükseltgenme-Đndirgenme tepkimelerini kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
• Yükseltgenme-Đndirgenme,yükseltgen-indirgen madde, redoks tepkimelerinin tanımını
yapar.
• Bir kimyasal olaydaki yükseltgen ve indirgenleri belirler.
• Elementlerin aktifliklerine göre yükseltgenme-indirgenme durumlarını tespit edebilir.
HEDEF 2: Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini yazabilme»
DAVRANIŞLAR:
• Atomlardaki yükseltgenme basamaklarını belirler.
• Alınan- verilen elektron sayısını tespit eder.
• Ortamın cinsine göre (nötr, asidik, bazik) tepkimeleri yükseltgenme sayısı yöntemi
veya yarı tepkime yöntemiyle denkleştirebilir.
HEDEF 3: Elektrokimyasal pillerin yapısı ve çalışma mekanizmasını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
• Pilin kısımlarını gösterir.
• Elektrotlarda gerçeklesen yan tepkimeleri yazar.
• Tuz köprüsünün işlevini anlatabilir.
• Pilin çalışma esnasında elektrotlardaki değişimleri tahmin eder.
• Elektrokimyasal bir hücre için redoks tepkimesi yazar.
• Pil atıklarının zararlarını bilir ve çöplere atılmaması gerektiğini öğrenir.
HEDEF 4: Standart pil potansiyellerini açıklama.
DAVRANIŞLAR:
• Standart potansiyel tanımı yapar.
• Hidrojen elektrotun işlevi açıklar.
• Denge halinde iken pilin geriliminin nasıl hesaplanacağını açıklar.
• Pilin hangi durumda çalışıp çalışmayacağını bilir.

•

Derişimin pil gerilimine etkisini önceden öğrendiği Le Chatelier prensibine göre açıklar
HEDEF 5: Korozyon olayını kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
• Korozyon olayını örnekler ile açıklar.
• Korozyona neden olan koşullan ve korunma yollarını tartışır.
HEDEF 6: Elektroliz olayını açıklayabilme.
DAVRANIŞLAR:
• Elektrolitik hücre tanımını yapar.
• Elektroliz olayını açıklar.
• Elektrotlarda gerçekleşen olayları bilir.
• Elektrolizin uygulama alanlarını söyler.
HEDEF 7: Elektrokimya ile ilgili bilgileri uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR:
• Yükseltgenme-Đndirgenme olaylarını deney yaparak gözler
• Elektrokimyasal pil düzeneği kurabilir.
• Korozyon olayını, günlük yaşantısında gözlem yaparak inceler.
• Günlük yaşamda kullanıldığı metal eşyalarını korozyondan korumayı öğrenir.
• Elektrolizle ilgili deney düzenleyebilir.
• Elektrokimyasal bir hücrede meydana gelen potansiyel değişimini inceleyebilir.

ANLATILACAK KONULAR
Yükseltgenme ve Đndirgenme Tepkimeleri
• Yükseltgenme-Đndirgenme Olayı
• Yükseltgenme- Đndirgenme Tepkimelerinin Denkleştirilmesi
• Elektrokimyasal Hücre
1. Standart Pil Gerilimi
2. Derişimin Pil Gerilimine Etkisi
•
•
•

Korozyon ve Korozyondan Korunma
Elektrolitik Hücre
Elektroliz

ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLENĐŞ
Soru-Cevap metoduyla, yükseltgenme- indirgenme reaksiyonları konusu hakkında ön bilgileri
belirlenen öğrencilere, elektrokimyanın pratik bir uygulaması olan piller hakkında genel bilgi
vererek, konuya ilgilerinin çekilmesi sağlanır.
Öğrencilerin konu hakkındaki bilgi düzeylerine göre, konular örneklerle ve deneylerle
zenginleştirilerek kavratılır.Bu konu hakkındaki kavramların açıklanması sırasında renkli bir
kartona hazırlanacak olan kavram haritası öğrencilerin bu kavramları daha iyi anlamalarına
yardımcı olabilir.
Bunun yanı sıra, kavramlar hayattan olaylarla ilişkilendirilerek de anlatım kolaylığı
sağlanabilir.Örneğin, öğrencilerin çoğunlukla karıştırdığı iki kavram olan yükseltgenme ve
indirgenme uçan balonla bağdaştırılarak öğrenciye açıklanabilir.Uçan balondan aşağıya
bırakılan kum çuvalları elektron gibi düşünülüp, bu sırada balonun yükselmesi yükseltgen
kelimesini çağrıştırırken, alınan her kum çuvalıyla balonun alçalması indirgen kelimesini
hatırlatarak, öğrencinin bu iki kavram arasındaki karışıklığı giderilmiş olur. Atom, molekül ve

iyonların yükseltgenme basamaklan her gün ders başında yapılacak olan küçük sözlülerle
tekrarlanabilir. Bu şekilde öğrencinin körü körüne ezber yapması engellenir. Elektrokimyasal
piller anlatılırken, pillerin şematik gösterimi, korozyon olayı anlatılırken, korozyona uğramış
maddelerin görüntüleri veya elektroliz olayının açıklanmasında elektrolitik hücrelerin yapısını
açıklayan görüntüler bilgisayar ortamında veya tepegözle öğrenciye sunularak öğrencinin
konuyu somutlaştırması sağlanır.
Atık pillerin diğer atıklardan ayrılması ve geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesini teşvik
etmek amacıyla bu konuyla ilgili slaytlar gösterilebilir.
GÖZLEM VE DENEYLER
Gözlem: Mutfakta kullanılan bakır kabın yeşillenmesi
Balkon demirinin paslanması
Deney: Bir maddenin gümüş ile kaplanması
Patates veya limon pili yapımı
Suyun elektrolizi
ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ
• Soru-cevap, tartışma, anlatım, gözlem, deney, problem çözme, sunum
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
• Konuyla ilgili kavramlar,bunlar arasındaki ilişkileri öğrencinin ne kadar anladığını
belirlemek için, öğrencilerin birbirine kavram sorulan yöneltmeleri istenebilir.
• Elementlerin aktiflikleri, redoks tepkime denkleştirmeleri, pil potansiyel
hesaplamaları, yan hücre reaksiyonlarını yazabilme ile ilgili araştırmalar yapılabilir.
• Öğrencilerden çevrelerinde gözlemledikleri korozyona uğramış maddelerden
örnekler vermeleri istenebilir.
• Öğrencilere elektrolit hücrenin şeması çizdirilerek, bu şemanın üzerinde sınıf
karşısında konunun özetlenmesi istenebilir.
• Öğrencilerden kazandıkları davranışlar doğrultusunda yeni bir deney oluşturmaları
istenebilir.

KONU : PĐLLER VE KOROZYON
KONULAR:
•

PĐLLER
* Şematik gösterimi
* Pillerin

çalışma

prensibi

*Đndirgenme potansiyelleri
* Metallerin aktiflik sırası
*Pil potansiyellerinin açıklanması
•

TĐCARĐ AÇIDAN ÖNEMLĐ PĐLLER
*Kuru pil, Akü , Yeniden yüklenebilen piller

•

KOROZYON

SÜRE: 10 DERS SAATĐ
-

1 Saat = Öğrencinin hazır bulunuşluğu ile ilgili uygulamalar

-

3 Saat= pillerin şematik gösterimi ve hesaplamalar

-

1 Saat = metallerin aktiflik sırası ve pil potansiyellerinin hesaplanması

-

2 Saat = Ticari açıdan önemli piller

-

2 Saat= Korozyon

-

1 Saat= Değerlendirme

ÖNEMĐ ve DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Öğrencinin, konuya başlamadan önce aynı yıl içerisinde öğrendiği yükseltgenme-indirgenme,
pil, 10 sınıfta öğrendiği dengeye etki eden faktörler gibi bazı kavramlar hakkındaki bilgisi
tespit edilir. Yönetilecek sorular aşağıdaki gibidir ;
-

Denge ve dengeyi etkileyen faktörler nedir ?

-

Pil nedir?

-

Yüksetlgenme-indirgenme nedir?

-

Anot- katot nedir?

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Elektrokimyasal pillerin yapısını ve çalışmasını kavrayabilme
DAVRANIŞLAR:
1) Bir elektrokimyasal pilde pilin kısımlarını gösterir.
2) Her elektrotta gerçekleşen yan tepkimeleri yazar.
3) Tuz köprüsünün önemini açıklar.
4) Hücre içinde her bir iyonun hareket yönünü devre şeması üzerinde gösterir.
5) Dış devre üzerindeki elektronların akış yönünü tahmin eder.
6) Pil çalıştığında hangi elektrotun kütlesinin artıp, hangisinin azalacağını tahmin eder.
HEDEF 2 : Standart pil gerilimlerini açıklayabilme
DAVRANIŞLAR
l) Standart pil gerilimi kavramını açıklar.
2) Hidrojen elektrotun yapısı ve gerilimini açıklar.
3) Hidrojen elektrotlar kullanarak elektrotların gerilim değerlerinin belirlenmesi açıklar.
4) Elektrotlann gerilim değerlerine bakarak, pilin anot ve katot tepkimelerini belirler.
5) Dengeye ulaşıldığında pilin geriliminin nasıl hesaplanacağını açıklar.
6) Pil gerilimine bakarak pilin çalışıp çalışmadığını tahmin eder.
HEDEF 3: Korozyon olayını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR:
l)Korozyon olayını örnekler ile açıklar.
2)Metal korozyonunu elektrokimyasal yönden inceler.
3)Korozyona neden olan koşulları açıklar.
4)Korozyondan korunma yöntemlerini tartışır.
5) Katot koruması prensibini açıklar

ÖĞRENME - ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLEYĐŞ
Hazır bulunuşlukla ilgili uygulamaların ardından, pilin tanımı yapılır ve şarj edilebilen ve şarj
edilemeyen piller diye ikiye ayrıldığı anlatılır. Bu ön bilgiden sonra pilin şematik gösterilimi
açıklanır.

Bu şekil yardımıyla hücre kendiliğinden çalıştığında elektronlar çinkodan bakıra doğru
gittiğini ve durumda volta hücresindeki toplam kimyasal değişim aşağıdaki gibi olduğu
açıklanır.
Zn(k) + Cu 2+(aq) -> Zn2+ (aq) + Cu(k) E°pil = 1,103 V
Sonrasında pillerin çalışma prensibi aşağıdaki şekil üzerinde anlatılır.
Anode: Zn(s)

--- >

Zn2 ' (aq) + 2c

Cathodc: Ni2 ' (cıcj) + 2e --- >

Ni(s)

böyle bir anoloji yapılarak pillerin çalışma prensibi daha anlaşılır hale getirilir ve bir deney
yapılarak konu anlatılımı bitirilir.
DENEY:
AMAÇ
Limon ya da patates kullanılarak bir kimyasal pil yapılması.
KULLANILAN MALZEMELER
Limon (patates), Cu ve Mg elektrotları, bağlantı kabloları, 1,5 voltluk ampul
ÖN BĐLGĐLER
Aktiflikleri farklı iki metal arasında elektron alış verişi olur. Bunun sonucu
olarak eğer devre şekildeki gibi tamamlanırsa elektrik akımı elde edilir. Burada
limon suyu metaller arasında elektron geçişini sağlar. Derişik limon suyu akımın
daha da artmasını sağlar. Bu pilde aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir.


Mg2+ + 2e-

ANOT

: Mg

KATOT

:Cu2++2e  Cu

PĐL

:Mg + Cu2+ 

EO = 2,37
EO=2,34V

Mg2+ + Cu

E0pil=2,37

V

UYGULAMA
Bu pillerin çalışma prensibini öğrencinin daha iyi kavraması için konuyla ilgili deney
yaptırılır. Limon elde sıkıştırılarak biraz yuvarlanır ve elektrotlar limona batırılır. Bağlantı
kabloları ile ampul bağlanır , devre kapatıldığında devreden akım geçmeye başlar ve ampulü
yakar.
Daha sonra metallerin aktiflik sırası tablo halinde öğrenciye verilir ve pil potansiyellerinin
hesaplanması anlatılır. Burada standart hidrojen elektrotun kullanıldığı ve standart hidrojen
elektrotun referans elektrot olarak kullanıldığı öğrenciye verilir. Daha sonra pil

potansiyellerinin hesaplanmasının kavranıp,kavranmadığını tespit etmek için örnek sorular
çözülür.
Bu konu anlatıldıktan sonra ticari piller hakkında öğrenciye bilgi verilir. Günümüzde ticari
pillerin yaşamımızda önemli bir yeri olduğu vurgulanır. Günlük hayattan konuyla ilgili
örnekler verilir. Bu pillerin çeşitleri öğrenciye karşılaştırmalı olarak verilir. Böylece öğrenci bu
ticari pillerin avantajlarını ve dezavantajlarını kavramış olur. Ayrıca ticari pillerin kullanımında
çevre uyumluluk da göz önünde bulundurulur. Bu pillerin kullanıldığı alanlar hakkında
öğrenciden bir liste yapması istenir. Daha sonra yeniden yüklenebilir pillerin tekrar
kullanılması için bu pillerin toplanması gerektiği öğrenciye önemle vurgulanır ve atık pillerin
eğer geri dönüşü yapılmazsa çevreye zararlar belirtilir.
Bu konudan sonra korozyon konusu anlatılır, korozyonun bir yüzey olayı olduğu anlatılır ve
konunun daha iyi anlaşılması için gösteri yöntemi kullanılır. Korozyon olayını çeşitleri nasıl
oluştuğu resimler ile somut olarak öğrenciye kavratılır.

Yukarıdaki deney yaptırılarak, öğrenciden deney sonuçları rapor halinde istenir

Konunun daha iyi kavranması için öğrenciden bir pil düzeneği hazırlaması
istenir.
Öğrencilerden çevrelerinde gözlemledikleri korozyona uğramış maddelerden
istenebilir

KOROZYON
SÜRE : 4 DERS SAATĐ
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ

Korozyon konusu 12.sınıf kimya müfredatında kimyasal reaksiyonlar ana başlığı
altında yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları konusuna dahilidir.Piller , elektroliz,
redoks reaksiyonları konuları ile beraber anlatılan korozyon konusu kimyasal reaksiyonlar
konusunda önemli bir yer tutar.
HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1 ) Korozyonu kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
• Metallerde korozyon reaksiyonları
• Metallerin etkinlik sıralaması
• Demirin korozyonu
HEDEF 2) Korozyona etki eden faktörleri kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
• Ortam etkisi
• Sıcaklık etkisi
• Malzeme seçimi
• Sistem dizaynı
• Ortamdaki oksijen konsantrasyonu
HEDEF 3) Korozyon mekanizmasını kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
• Faraday kanunu
• Korozyon akımı
• Nerst skalası
•
HEDEF 4)Korozyon türlerini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
• Genel olarak korozyon türleri ve genel özellikleri
HEDEF 5)Korozyondan korunma yöntemlerini kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
• Malzeme yapışım seçmek
• Üretim ve dizayn
• Koruyucu kaplama
• Ortamın değiştirilmesi
• Elektrokimyasal yöntemler

KOROZYON
Metal ve alaşımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu
bozulmasına korozyon denir. Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulunduktarı ortamla
reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan
gelen olaydır.Korozyon genel olarak istenmeyen bir durumdur.
Korozyon oluşumunu sağlayan reaksiyonun cinsine göre de kimyasal ve
elektrokimyasal korozyon olarak da ayrılabilir. Elektrokimyasal korozyonda anot ve katot
sistemleri vardır. Katot elektrokimyasal anlamda daha soy olan metaldir. Sistemde meydana
gelen olay, elektrik akımı ile oluşan anyon ve katyonların reaksiyonudur. Reaksiyon
sonucunda korozyon ürünü açığa çıkar.
Kimyasal korozyonun da elektrokimyasal mekanizma ile oluştuğu bilinmektedir.
Kimyasal korozyon, metalik malzemelerin gazlarla reaksiyonu olarak tanımlanır. Korozyon
ürünü olarak ortaya çıkan ve metal yüzünü örten oksit tabakası iyonik ve elektrik iletkenliğe
sahip elektrolittir.
Metallerin korozyona uğrama miktarları oksijene olan ilgileriyle alakalıdır. Serbest
halde kararlı olan (Titanyum vb) metallerin korozyon dayanımları daha yüksekken,oksijen
ilgisi nispeten daha fazla olan (demir vb) metaller daha kolay oksitlenme eğilimindedirler.
Metallerin korozyona uğramaları için ana kriter oksijen ilgileriyken bunun yanı sıra birçok
yan etken de mevcuttur. Mesela Alüminyum oksijen ilgisinin iyi olmasından dolayı korozyon
direnci yüksek bir malzeme halini alır. Öyle ki alüminyumun dış yüzeyi çok hızlı oksitlenir ve
yüzey tamamen oksitlendikten sonra oksitlenme durur ve daha alt yüzeylerin oksitlenmesi
engellenir. Yani yüzey oksitlenmeye karşı alüminyum oksitle kaplanmış olur.
■
■
■
■
■
■

Sık kullanılan bazı metaller için şöyle bir genelleme yapılabilir :
K, Na, Ca, Mg , Al, Zn, Fe : Havada veya oksijende yanar.
Sn, Pb , Cu, Hg : Havada ısıtıldığında oksit haline dönüşür.
Ag , Au, Pt: Havadan ve oksijenden etkilenmez.
K, Na, Ca, Mg : Soğuk suyla tepkimeye girer.
Al, Zn, Fe : Isıtıldığında su buharı ile tepkimeye girer.
Sn, Pb, Cu, Hg, Ag , Au, Pt: Suyla ve su buharıyla tepkimeye girmez.

Aşağıda bir volta hücresi ve anot - katot reaksiyonları hatırlatma amacıyla gösterilmiştir.

DEMĐRĐN KOROZYONU (PASLANMA)
Halk arasında demirin korozyonuna paslanma adı verilir. Pas; Fe(OH)2 formüllü bir
korozyon ürünüdür.Metallerin korozyonları içerisinde en önemli ve tehlikeli boyutta olanı
demirin korozyonudur.

* Anodik tepkimede çok kolaylıkla yükseltgenen metal elektron kaybederek
metal iyonu oluşturur. ( burada demir örnek verilmiştir)
* Katodik tepkimede metal yüzeyindeki oksijen gazı OH- ye indirgenir.
* Oksijenin indirgenmesi asidik ve bazik ortamda ikişer elektronlu iki basamakta
gerçekleşir.
Asidik ortamda;
1. basamak : 2H+ + 02 + 2e- _________ ►H202
2. basamak : H202 + 2e- _________ ►20HToplam reaksiyon;
02 + 2H+ + 4e- ------------- ► 20HBazik ortamda;
1.basamak:

20H- + 2H+ + 2e- + 02 -------------- ► H202 + 20H2H20 + 2e- + 02

2.basamak:

------------ ► H202 + 20H-

H202 + 2e- --------------►20H-

Toplam reaksiyon;
2H20 + 4e- + 02 _________ ► 40H* Demir aşındığında yarı tepkimelerde oluşan Fe+2 ve OH" iyonları
aşağıdaki daha ileri tepkimeleri başlatır.
Fe+2 + 20H- ------------- ► Fe(OH)2 (k)
4Fe(OH)2+02 + 2H20

_________ ► 4Fe(OH)3(k)

2Fe(OH)3 -------------► Fe203.H20(k) + 2H20
pas

Bütün metal yapılar doğal çevrede belli derecelerde korozyona uğrar. Tunç,
pirinç, paslanmaz çelik , çinko ve alüminyum koruma olmaksızın uzun süre

dayanacakları umulan kullanım koşullan altında çok yavaş bir korozyona uğrarlar.
Demirin ve çeliğin yapısal korozyonu, metal gerektiği ölçüde korunmazsa hızla
ilerler.

PASLANMAZ ÇELĐK:
Krom ilavesi demir ve demir/nikel alaşımlarının korozyona karşı dirençlerini bir hayli
arttırır. Krom ve nikel içeren birçok alaşım türü vardır. Bunlardan en çok bilinenler %16%26 krom ve %6 -%22 nikel bulunduranlardır. Bunlar gerçek paslanmaz çeliktirler.
KOROZYONUN MEKANĐZMASI
Atmosferde, yeraltında, beton içinde ya da su altında metallerde korozyon; galvanik
akımlarından kaynaklanır. Bu elektrik akımlarının gerçekleşebilmesi için elektrik akımının
geçişine izin veren ortamda ıslak bir iletken veya elektrolit olmak zorundadır. Korozyonun
görülebilmesi için elektrolitin varlığı vazgeçilmez bir koşuldur. Sulu ortam özellikle de tuzlu
su mükemmel bir elektrolittir.
KOROZYONA ETKÎ EDEN FAKTÖRLER
• Ortam etkisi
• Sıcaklık etkisi
• Malzeme seçimi
• Sistem dizaynı
• Sistemin bulunduğu ortamın oksijen konsantrasyonu
• Zeminin elektriksel özgül direncinin etkisi
ORTAMIN ETKĐSĐ : Metallerin korozyona uğrama hızı büyük ölçüde bulunduğu ortamla
alakalıdır. Ortamdaki nem miktarı, asittik - bazlık durumu, havanın oksijenin veya suyun
ortam tarafından geçirilebilme yeteneği, kaçak akımlar ve çeşitli bakteriler korozyonu
başlatıcı ve hızlandırıcı etkenlerdir.
SICAKLIĞIN ETKĐSĐ: Ortam sıcaklığının artması iyon hareketini arttırarak korozyon hızım
arttırır. Ortam sıcaklığı -50 ile+50 ° C arasında değiştiğinde toprak 0 derecede donar ve iyon
hareket hızı minimuma düşer. Sıcaklığın artmasının oksijen konsantrasyonunu düşürücü ve
dolayısıyla korozyon hızım düşürücü etkisi de vardır. Ancak bu etki iyon hareketinin
artmasından dolayı olan reaksiyonların yanında oldukça zayıf kalmaktadır.
MALZEME SEÇĐMĐNĐN ETKĐSĐ : Korozyona sebep olan etkenlerden biri de birbiriyle
potansiyel farkı bulunan metallerin bir arada kullanılmasıdır. Bu durum korozyonu başlatıcı
ve hızlandırıcı bir etkendir. Mesela çok düşülen bir hata olarak çelik saçtan yapılan panoların
üzerine konulan paslanmaz çelik cıvata ve contalar bulundukları bölgede galvanik korozyona
sebep olmaktadır. Bu tip durumlarda ana yüzeyde cıvatalar ya da contalar plastik cıvatalar ile
izole edilmelidir.
SĐSTEM DĐZAYNI: Korozif malzemelerin depolandığı sistemlerde korozif ortamın (su vb)
birikmesini engellemeye yönelik tasarımlar uygulanmalıdır. Ayrıca arasında sıvı birikintisine
sebep olabilecek çok ince aralıklardan kaçınılmalıdır.
SĐSTEMĐN BULUNDUĞU ORTAMIN OKSĐJEN KONSANTRASYONU : Aynı tip toprak
içerisinde çözünmüş hava konsantrasyonu her yerde aym olmayabilir. Farklı havalandırma
koşullarındaki sistemlerde yan yana duran sistem bir bölgede anot iken hemen yanındaki
bölgede katot görevi görerek elektrokimyasal korozyona sebep olabilir.

ZEMĐN ELEKTRĐKSEL ÖZGÜL DĐRENCĐNĐN ETKĐSĐ : Düşük elektriksel özgül dirençli
bölgelerde iletkenliğin yüksek olması iyonik ortamın daha aktif olmasına sebep olmaktadır.
Bundan dolayı korozyon mekanizması daha hızlı gelişir.
Zemin Elektrik Özgül Direnci (r) Zemin Korozif Özelliği:
r <1.000 Çok Korozif
3.000 < r <10.000 Orta Korozif

1.000< r <3.000 Korozif
10.000< r Az Korozif

KOROZYON AKIMI
Metal herhangi bir elektrolit ortamda elektron vererek korozyona uğrar.Ortama yayılan
pozitif yüklü metal iyonlan bir korozyon akımı meydana getirir.Ortama yayılan metal
iyonlarının miktarını hesaplamada "FARADAY KANUNU" kullanılır.
M=A.I.t/n.F
M= serbest haldeki metal kütlesi (g)
A= metalin mol ağırlığı
I = akım şiddeti
t = zaman (s)
n = değerlik sayısı
F= Faraday sabiti 96500 C
METALLERĐN ELEKTROT POTANSĐYELLERĐ
Elektrot potansiyeli, bir katot gibi davranan söz konusu elektrot ile anot gibi davranan standart
hidrojen elektrottan oluşan bir hücrenin potansiyeli olarak tanımlanır.Yani elektrot
potansiyeli, referans elektrot içeren elektrokimyasal bir hücrenin potansiyelidir.
Nerst skalasmda E° değeri sıfırdan küçük olan metaller daha aktiftir yani iyonlaşma eğilimi
daha fazladır , E° değeri sıfırdan büyük olan metaller ise daha soydur yani iyonlaşma eğilimi
daha azdır.Metaller aktifleştikçe daha kolay korozyona uğrarlar.
NERST SKALASI
Metal
Lityum
Potasyum
Sodyum
Magnezyum
Alüminyum
Çinko
Krom
Demir
Kadminyum
Nikel
Kalay
Kurşun
Hidrojen
Bakır
Civa
Gümüş
Platin
Altın

Reaksiyon
Li+ + e"<=>Li
+
K + e' <=> K
Na+ +e"<=>Na
Mg+2 +2e"<=>Mg
Al+3 +3e_<=>Al
Zn+2 + 2e" <=> Zn
Cr+2 + 2e* <=> Cr
Fe+2 + 2e" <=> Fe
Cd+2 +2e"<=>Cd
Ni+2 + 2e" <=> Ni
Sn+2 + 2e" <=> Sn
Pb+2 + 2e" <=> Pb
2H+ + 2e"<=>H2
Cu+2 + 2e" <=> Cu
Hg+2+2e"<=>Hg
Ag+ + e" <=> Ag
Pt+3+3e"<=>Pt
Au+3 + 3e"<=>Au

Potansiyel (V)
-3,03
-2,925
-2,713
-2,371
-1,66
-0,763
-0,74
-0,44
-0,402
-0,23
-0,14
-0,126
0
+0,337
+0,792
+0,799
+1,2
+1,45

KOROZYON TÜRLERĐ
Yaklaşık 15 tane korozyon çeşidi vardır:
• Homojen korozyon
• Galvanik korozyon
• Çatlak korozyon
• Oyuklanma korozyonu
• Taneler arası korozyon
• Tabakalaşma korozyonu
• Seçimli korozyon
• Erozyon korozyonu
• Biyolojik korozyon
• Kaçak akım korozyonu
• Kaplama bozukluğu korozyonu
• Gerilmeli korozyon
• Kavitasyon korozyonu
• Bıçak çizgisi korozyonu
• Aralık korozyonu
HOMOJEN KOROZYON ; Metal yüzeyinde eşdeğer şiddette oluşan korozyon
türüdür.Korozyon sonucu metal kalınlığı her noktada aynı miktarda azalır. Atmosfer
ortamında ve herhangi bir dış etkenden etkilenmeyen tamamı aynı cins malzemeden üretilmiş
olan metaller homojen korozyona uğrar.
GALVANĐK KOROZYON; Farklı potansiyelde iki malzemenin bir arada kullanılmasından
ya da zemin yapısının farklılığından kaynaklanan korozyon cinsidir. Farklı malzeme
kullammmdan kaynaklanan korozyonda ; farklı potansiyelde iki metal birbiriyle temas
halinde iken aralarında bir galvanik pil oluştururlar ve aktif olan metal anot, soy metal ise
katot görevi görerek aktif metalde korozyona sebep olur. Örneğin bakır ile çeliğin temas
etmesi durumunda bakırdan dolayı çelik korozyona uğrayacaktır.
ÇATLAK KOROZYON; Metal yüzeyinde bulunan bir çatlak içinde veya dar bir aralıkta
oluşan korozyon çeşididir.Bu korozyonun temel nedeni, çatlak içi ile çevre elektrolit arasında
oksijen konsantrasyonu veya metal iyonu konsantrasyonunun farklı oluşudur. Çatlağın dış
kısımları katot olacağından bu bölgede korozyon görülmez.
OYUKLANMA KOROZYONU; Korozyonun çok dar bölgeler üzerinde yoğunlaşması
sonucu derin ve dar oyuklar şeklinde meydana gelen korozyona oyuklanma korozyonu denir.
Bu çukurların derinliği, yaklaşık olarak çapı büyüklüğündedir. Çukurların ağız bölgeleri
genellikle korozyon ürünleri ile doludur.
TABAKALAŞMA KOROZYONU; Yüzeye paralel şekilde korozyona uğramış metal
tabakalar birbirinden ayrılır ve oluşan korozyon ürünleri malzemenin tabakalar halinde
birbirinden ayrılmasına sebep olur.
SEÇĐMLĐ KOROZYON; Bir alaşım içinde bulunan metallerden birinin diğerinden önce
korozyona uğramış halidir. %70 Cu + %30 Zn'den oluşan pirinç içinde bulunan Zn kolayca
korozyona uğrayabilir. Korozyon sonucu, alaşım yüzeyinde Zn konsantrasyonu azalır ve
normal san renk , bakır kırmızısına dönüşür. Çok sık rastlanan bu seçimli korozyon olayına
"çinko azalması" adı verilir.

EROZYON KOROZYONU; Özellikle boru sistemlerinde ve limanlarda çok rastlanan bu tür
korozyonda metal ile korozif ortam arasındaki bağıl hareket nedeniyle metalin aşınma hızı
artar. Metal yüzeyinde delikler ,oluklar ve hendekler oluşur. Su içinde hareket halindeki
birçok yapıda kendini gösterir. Ortamda katı parçacıkların varlığı korozyon hızım daha da
artırır,
BĐYOLOJĐK KOROZYON; Bazı topraklarda metalleri kimyasal ya da elektrokimyasal olarak
etkileyen bakteri ve mikroplar bulunabilir.Bu durum ,dökme demirde fark edilen ve genellikle
grafitlerime olayı ile açıklanan hızlı korozyonun da başlıca sebeplerindendir. Bakteriler
içerisinde en tehlikeli olanı, sülfat indirgeyen bakterilerdir. Bu bakteriler, topraktaki sülfatları
indirgeyerek, demir alaşımlarım çok çabuk etkilediği bilinen H2S'ı serbest hale geçirirler.
SO42" + 4H+ + 2e" --------------►
H2SO3 + 4H+ + 4C' -------------►
S(k)+ 2H+ + 2e' -------------►

H2SO3 + H20
S(k)+3H20
H2S

KAÇAK AKIM KOROZYONU; Toprak zemin içerisinde tren, tramvay ve metro gibi raylı
taşıtların kaçak akımı yeraltı borularında çok şiddetli ve hızlı korozyona sebep olur. Hattın her
noktasında toprağa doğru bir akım oluşur ve metal Faraday Kanununa göre korozyona uğrar,
özellikle raylı taşıttan yayılan kaçak akım negatif kutbun raya bağlandığı nokta civarında
borudan tekrar raya döner ve korozyon riski oluşturur.
KAPLAMA BOZUKLUĞU KOROZYONU; Kaplama yapılmış bir metalin potansiyeli ile
kaplamasız metalin potansiyeli birbirinden farklıdır. Đşçilik hatalan nedeniyle kaplamanm
bazı bölgelerinin bozulması veya delinmesi halinde bu bölgeler anot olacaktır ve korozyona
uğrayacaktır. Bu tip korozyon metal yüzeyinde çok küçük bölgelerde yoğunlaşan bir
korozyondur.
GERÎLMELĐ KOROZYONU; Çekme gerilmesine maruz ve saldırgan bir ortamda bulunan
korozyona duyarlı malzemelerde ortaya çıkar. Çekme gerilmesine dik bölgesel çatlakların
oluşumu ile malzeme hasara uğrar.
KAVÎTASYON KOROZYONU; Kavitasyon korozyonu hızla akan sıvıların malzeme
yüzeyine yakın bölümlerinde oluşan alçak basınç kabarcıklarının büyümesi ve patlaması ile
meydana gelir. Oluşan dalgalar yüzeye çarparak malzeme yüzeyini örten tabakayı tahrip
ederler. Açığa çıkan metal çözünerek korozyona uğrar. Bu tür korozyona uğrayan yüzeylerin
görünümü kaba ve deliklidir, oyuklar sıktır, yüzeyde petek görünümü oluşur.
BIÇAK ÇĐZGĐSĐ KOROZYONU; Stabilize edilmiş paslanmaz çelikler,(Ti ve Nb'lu çelikler)
1100°C' a ısıtıldığı zaman (Genellikle kaynak sırasında) Ti ve Nb karbürler çözünür. Hızla
soğutulduğunda çözelti içinde kalırlar. Daha sonra metal Krom Karbür çökelme sıcaklığına
ısıtıldığı zaman Ti ve Nb karbür oluşturamaz ve alaşım sanki stabil olmamış gibi davranır.
Korozyon hasan kaynağa komşu çok dar bir bölgede meydana gelir.
ARALIK KOROZYONU; Perçin,cıvata,conta gibi altı örtülü yüzeylerde ve aralıklarda
meydana gelen önemli bir korozyondur. Aralık korozyonunun meydana gelmesi için aralığın
çözeltinin girebileceği kadar geniş, aynı zamanda çözeltinin çıkamayacağı kadar dar
olmalıdır. Sistemin mekanizması; aralık içinde bulunan sözü geçen çözelti durgun olduğu için
gerekli oksijen kısa zamanda tükenir. Böylece aralığın içi ve dışı arasında oksijen iyonu
konsantrasyonu farkı aralık korozyonuna sebep olur.

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERĐ
Korozyon bir yüzey olayıdır ; yani metal ile ortamın temas yeri olan ara yüzeyde
gerçekleşir; korozyondan korunma amacıyla aşağıdaki yöntemler kullanılabilir :
• Malzeme yapışım seçmek
• Üretim ve dizayn
• Koruyucu kaplama
• Ortamın değiştirilmesi
• Elektrokimyasal yöntemler
MALZEME SEÇĐMĐ
Çeliğe bakır eklenmesi korozyon direncini 1.5 ile 3 kat arasında arttırır. Paslanmaz çeliğin
bileşeni olan krom, nikel ve molibden korozyon direncini çok arttırır. Alüminyum içindeki
demir düzensizlikleri korozyona eğilimi arttırır. Tuzlu suda %99 saf Al ; %1 Fe içeren
alüminyumdan 20 kere daha dirençlidir. Pirinçte çinkonun çözülmesine karşı %0.002-0.006
oranındaki arsenik etkilidir.
ÜRETĐM VE DĐZAYN
Galvanik serilerde birbirlerinden uzak yerleştirilmiş benzer olmayan metallerin direk teması
engellenmelidir. Örneğin alüminyum alaşımları-bakır veya alüminyum alaşımları-paslanmaz
çelik birbirlerine temas etmemelidir. Bu materyalleri pvc ile ayrılabilir .Yarıkların önlenmesi
mümkün değilse, aynı bileşikle doldurulur. Suyun hizasında ani değişiklikler yapacak
dizayn özellikleri önlenmelidir. Korozyon çatlaklarında hassas metaller kullanılıyorsa,
basınç minimum tutulmalıdır. Elektrikli makinelerde oluşan akımlar önlenmelidir.
KAPLAMA
Bir metal yüzeyini korumanın en basit yolu metali boya ile ya da korozyon sırasında önemli
bir tepken olan sudan etkilenmeyen bazı koruyucularla kaplamaktır.
Metal yüzeyi ikinci bir metal ile kaplanarak da koruma yapılabilir.Demir
elektrokaplama ile bakırla ya da sıvı kalay içine daldırılarak kaplanabilir.Alttaki metal
kaplama sağlam kaldığı sürece korunabilir.Kaplama kırılırsa bakır ve kalaydan daha etkin
olan demir yükseltgenirken kaplamada indirgenme yan tepkimesi oluşur.
Demir çinko ile kaplandığında (galvanizlenmiş demir ) farklı bir durum ortaya çıkar.Çinko
demirden daha etkin olduğundan , çinko kaplamada bir kırılma olsa bile demir yine
korunur.Demir yerine çinko yükseltgenir ve korozyon ürünleri çinkoyu daha fazla
korozyona uğramaktan korur.

KATODĐK KORUMA
Gemiler , depolama tankları , boru hatları ve su tesisattan gibi suyla ya da nemli
toprakla doğrudan temastaki demir ve çelik cisimleri korumak için kullanılan başka bir
yöntem daha vardır , bu yöntemde kalın bir parça Mg , Al , Zn ya da başka bir etkin metal
doğrudan ya da bir tel ile bu cisimlere bağlanır.Etkin metal yükseltgenerek yavaş yavaş
çözünür , demir yüzeyi katot gibi davranır ve indirgenme yan tepkimesine destek olur.Bir
parça aktif metal kaldığı sürece demir korunur.Bu tür koruma katodik koruma olarak
adlandırılır.Etkin metal ise kurban anot olarak adlandırılır.ABD * de yılda milyonlarca kg
magnezyum kuman anot olarak kullanılır.

ORTAMIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ
Ortamda yapılabilecek değişiklikler
• Sıcaklığı azaltmak
• Oksijen veya oksitleyici etmenleri ortadan kaldırmak.
• Konsantrasyonu değiştirmek
şeklinde olabilir.

Resimlerde demirin korozyonu görülmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
l)Korozyon nedir ve korozyon tepkimelerinin genel olarak özellikleri nelerdir ?
2)Korozyon oluşumunu sağlayan reaksiyonun türüne göre kaça ayrılır ?Açıklayınız.
3)Metallerin etkinlik sıralamasının korozyondaki önemini açıklayınız.
4)H2SO4 çözeltisine daldırılmış Cu ve Zn elektrottan oluşan galvanik bir hücrede anot ve katot
reaksiyonları nelerdir ?
5)Demirin paslanmasında anot ve katot reaksiyonları yazınız.
6)Aşağıdakilerden hangisi korozyona etki eden faktörlerden değildir?
A)Sıcaklık
B)Basınç
C)Malzeme seçimi D)Sistem dizaynı E)Ortamın oksijen
konsantrasyonu
7)Aşağıdakilerden hangisi korozyon türlerinden değildir?
A)Homojen
B)Galvanik
C)Biyolojik
D)Fiziksel

E)Seçimli

8)Kurban anot kullanılan korozyondan koruma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Malzeme seçimi B)Ortam değişikliği C)Katodik koruma D)Kaplama E)Dizayn
9)Pirinç ağağıdaki metal çiftlerinden hangisinin alaşımıdır?
A)Cu-Sn
B)Cu-Fe
C)Cu-Zn
D)Zn-Sn

E)Fe-Mg

10)Toprakta yer alan bakteri ve mikropların faaliyetiyle gerçekleşen korozyon çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Homojen
B)Biyolojik
C)Galvanik
D)Seçimli
E)Kavitasyon
ll)Oksijen ...... basamaklı olarak önce.......... 'e sonra .............. ' e indirgenir.
12)Pas oluşumunda .......... ve............. iyonları temel teşkil eder.
13) ............................ yönteminde Mg, Al, Zn ya da başka bir etkin metal doğrudan ya da
bir tel ile korunacak yüzeye bağlanır.Etkin metal yükseltgenerek yavaş yavaş çözünür,
korunacak yüzey katot gibi davranır ve indirgenme yarı tepkimesine destek olur.
14)Korozyona etki eden faktörlerden en önemlisi ortamın................... konsantrasyonudur.
15)Nerst skalasında elektrot potansiyeli sıfırdan küçük metallerin ...................... eğilimi
fazladır yani..............tirler, elektrot potansiyeli sıfırdan büyük metallerin....................
eğilimi fazladır yani daha.......... durlar.
KAYNAKLAR:
• Analitik Kimya - Skoog West Holler
• Genel Kimya 2 - Petrucci
www.wikipedia.org
• www.metal.ogretmeni.com
• www.kimyaegitimi.com
• www.kiptas.com.tr
• www.stu.inonu.edu.tr

KONU: ELEKTROLĐZ
KONULAR: ELEKTROLĐZ
•
ERGĐMĐŞ TUZLARIN ELEKTROLĐZĐ
• SULU ÇÖZELTĐLERĐN ELEKTROLĐZĐ
•
FARADAY KANUNLARI
SÜRE: Öğrencinin hazır bulunuşluğu ile ilgili uygulamalar ( 1 saat)
Konu anlatımı ( 3 saat)
Ölçme ve değerlendirme, oyunlarla birlikte konu tekrarının yapılması (1 saat)
ÖNEMĐ VE DĐĞER BÖLÜMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ: Elektroliz 12. sınıf konusudur. Elektroliz
konusunun iyi kavranabilmesi ve anlaşılabilmesi için öğrenci yükseltgenme-indirgenme
reaksiyonlarını ve yarı tepkime kavramlarım iyi bilmeli, redoks eşitliklerini
denkleştirebilmelidir. Ayrıca metalik iletkenlik ve elektronik iletkenlik kavramlarım bilmeli ve
iyon hareketlerini gösterebilmelidir Elektrokimyasal piller hakkında genel bilgiye sahip olan
öğrenci pilde gerçekleşen olaylarla» elektroliz konusunda gerçekleşen olayları
karşılaştırabilmelidir.
Elektroliz konusuyla birlikte öğrenciye pratik uygulama alanları örneğin; metal kaplamacılığı,
metallerin üretimi ve saflaştırılması tanıtılır.
HEDEF VE DAVRANIŞLAR;
HEDEF 1) Elektroliz olayım açıklayabilme
DAVRANIŞLAR:
Elektroliz ve elektrolitik hücrenin tanımını yapar.
Elektroliz olaylarında elektrolitik hücrenin kısımlarını şema üzerinde gösterir,
Hücre içinde tüm iyonların akış yönünü tahmin eder.
Her bir elektrotta gerçekleşen yan tepkimeyi yazar.
Elektrolizin uygulama alanlarını söyler.
HEDEF 2 ) Faraday kanunlarım öğrenme
DAVRANIŞLAR:
Elektrolizde anot ve katotta toplanan madde miktarım ölçer.
ÖĞRENME - ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLEYĐŞ
Öncelikle öğrenciye metalik iletkenlik, elektrolitik iletkenlik ile ilgili bilgiler verilir Hangi
elektrolizde ne tür iletkenliğin meydana geldiği açıklanır
Örneğin ergimiş tuzların elektrolizinde metalik iletkenliğin, sulu çözeltilerin elektrolizinde
elektrolitik iletkenliğin meydana geldiği açıklanır. Elektrolitler ve elektrolitlerin iletkenliğini
etkileyen faktörler açıklanır. Daha sonra basit bir elektroliz devresi gösterilerek anot, katot,
elektrolit, elektrot gibi kavramlar verilir. Elektrotların nelerden yapıldığı ve ne tür elektrotların
kullanıldığı anlatılır. Öğrencilere kartondan yapılmış basit bir elektroliz devresi gösterilerek
kendilerinden böyle bir maket yapmaları istenir. Böylece elektroliz hücresini daha iyi
öğrenmeleri sağlanır.
Elektroliz konusuna genel giriş yaptıktan sonra elektrolizde belirleyici genel ilkeler verilir.
Negatif iyonların anota gittiği ve anotun yükseltgenmenin gerçekleştiği kutup olduğu, pozitif
iyonların katota yöneldiği ve katotun indirgenmenin gerçekleştiği kutup olduğu anlatılır. Katotta
önce indirgenme gerilimi büyük (aktifliği az) olan pozitif iyonun indirgendiği, anotta
yükseltgenme gerilimi büyük olan negatif iyonun daha önce yükseltgendığı açıklanır. Daha sonra
örnekler üzerinden öğrenciye soru sorarak daha iyi kavramaları sağlanır Ya da bir elektroliz
devresi kurdurularak, her bir elektrottaki yarı tepkime gözlettirilip oluşacak ürünler indirgenme
gerilimlerine bakılarak tahmin ettirilir. Öğrencilerden elektrolit hücrenin şemasını çizmeleri
istenir. Đyonların hareketi tartışılır. Katot, anot ve elektroliz tepkimelerini yazmaları istenir.
Pilde gerçekleşen olaylarla, elektroliz hücresinde gerçekleşen olaylar karşılaştırılır.

Ergimiş tuzların elektrolizi başlığı altında sodyum, lityum, kalsiyum, magnezyum gibi aktif
metallerin ergimiş klorür tuzlarından elde edildiği söylenir. Örnek olarak, Pt elektrot
yardımıyla ergimiş CaF2 ün elektroliz şeması ve reaksiyon denklemleri verilir. Katot üzerinde
Ca metalinin toplandığı, anottan Fa gazım çıktığı gösterilir. Daha sonra ergimiş NaCl ün
elektroliz şeması ve anot, katot reaksiyonları verilir.
Đkinci konu başlığımız sulu çözeltilerin elektroliz konusunun tanımı yapılır ve örnek olarak
C11SO4 ün sulu çözeltisinin elektroliz şeması ve anot, katot reaksiyonları verilir. Sulu
çözeltilerin elektrolizinde tuz iyonlarının yanı sıra suyun da iyonlarına ayrıştığı belirtilerek anot
ve katotta indirgenme eğilimleri yüksek olanların açığa çıktığı örnekte gösterilir. Daha sonra
ikinci örnek olarak NaCl ün sulu çözeltisinin elektroliz şeması ve reaksiyonları öğrenciye
gösterilir. Bu konunun hemen ardından suyun elektrolizi açıklanır. Elektroliz şeması ve anot,
katot reaksiyonları gösterilir. Ardından deney yapılarak ve ya video olarak gösterilerek katotta
hidrojenin anotta ise oksijenin toplandığı anlatılır. Yine kartondan maket yapılarak suyun
elektrolizinin ve gazların anot ve katotta toplanışının öğrenciye daha iyi kavratılması amaçlanır.
Konu anlatımlarından sonra öğrenciye anot ve katotta toplanan madde miktarını ölçmek için kullanılan
faraday kanunları verilir. Đlk kanunda Q = I. t bağıntısı verilir, ayrıca faraday biriminin denklikleride
belirtilir. 96500 Coutomb=l Faraday = 1 mol elektron = 6,02x1023 tane elektrondur. Đkinci kanunda
devreden aynı elektrik akımının geçtiği elektroliz olaylarında, elektrotlarda toplanan maddelerin eş
değer gram sayılan birbirine eşit olduğu verilir. Bu iki kanundaki bağıntıları kullanarak öğrenciden verilen
problemleri çözmesi beklenir. Böylece öğrenci elektroliz sonucunda her iki kutupta toplanan
madde miktarını ölçebilecektir.
Son olarak günlük hayatta elektrolizin kullanım alanları verilir. Öğrenci bu sayede elektrolizin pratik
uygulamalarını öğrenecektir, örneğin; elektrolizin suyu ayrıştırma, pil doldurma, sanayi için birçok saf
ürünlerin üretiminde kullanıldığına dikkat çekilir, öğrenciden bu konu hakkında araştırma yapması
istenir.
DENEYLER :
1 ) SUYUN ELEKTRĐK AKIMININ ETKĐSĐYLE ELEMENTLERĐNE AYRILMASININ
GÖZLENMESĐ
DENEYĐN AMACI: Bileşikleri (su) elektrik enerjisi ile ayrıştırarak başka saf maddeler elde etmek.

HAZIRLIK SORULARI:
1-Farklı yükler birbirini çekerler yargısı elektrotta gerçekleşen olaylar için söylenebilir mi?
Araştırınız.
2-Suyu oluşturan gazlardan oksijen gazı hangi elektrotta toplanmasını beklersiniz?
3-Suyun elektrolizinde oluşan hidrojen ve oksijen gazları arasındaki yaklaşık oran nedir?
Araştırınız.
4-Saf su ile elektroliz olayını gerçekleştirmek mümkün müdür?
MALZEMELER
1 .güç kaynağı
2.deney tüpü
3.çelik elektrot
4,krokodil Kablo
5.cam çubuk
6.damlalık
7 .üç ayak
8.statif çubuk
9.beherglas
10.bunzen kıskacı
11. su

12.sülfirik asit veya sodyum karbonat
DENEYĐN YAPILIŞI:
1-Bir behergias içerisine 500 mi su koyunuz. Đçine az miktar sütfirik asit veya 30 gr kadar
çamaşır sodası (Na2C03) koyarak çözeltinizi hazırlayınız.
2-lki deney tüpünü de hazırladığınız çözeltiyle ağzına kadar doldurunuz. Sonra hava almayacak
şekilde parmağınızla kapatarak ters çeviriniz ve behergias içerisindeki çözeltiye daldırınız.
Tüpleri Bunzen kıskacıyla sabitleyiniz.
3-Elektrotların uçlarını şekilde görüldüğü gibi tüplerin içlerine yerleştiriniz. Krokodilleri
elektrotlara bağlayarak, diğer uçlarını güç kaynağının doğru akım çıkışına bağlayınız.
4-Tüplerdeki gaz birikmesi sona erdikten sonra yine hava almayacak şekilde sudan çıkarınız.
Tüplere kibrit alevi yaklaştırdığınızda patlayarak yanan gaz hidrojen (yanıcı gaz), alevi daha
parlak yakan gaz ise oksijen (yakıcı ğâz) gazıdır.
DENEYĐN SONUCU:
Suyun elektrolizinde; (-) kutba bağlı olan tüpte iki hacim hidrojen , ( +) kutba bağlı olan tüpte bir
hacim oksijen gazı toplanır.
ELEKTRĐK AKIMININ KĐMYASAL ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Yemek tuzunun (NaCI)
elektrolizi
DENEYĐN AMACI: Đletken bir sıvının elektrik akımı ile kendisini oluşturan elementlere
ayrılmasını görmek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Elektroliz, elektrolit, elektrot, anot, katot kavramlarını araştırınız.
2-Elektrik akımının etkisiyle bir bileşiği kendini oluşturan elementlere ayırabilir
miy1z?Tartışınız.
MALZEMELER
1 .döküm ayak 2 adet
adet
2.statif çubuk
3.bağlama parçası
4.yalıtkan saplı çubuk-2
5.geniş beherglas
6.güç kaynağı
7.su
8.tuz
9.bağlantı kablosu
DENEYĐN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayınız.
2-Beherglasa üçte iki oranında tuzlu su koyunuz ve kömür elektrotları suya daldırınız.
3-Her iki elektrottan gaz kabarcık çıkışını gözleyiniz.
DENEYĐN SONUCU:
Yemek tuzunun (NaCI) elektrolizinde çıkan gazlardan biri hidrojen ve diğeri de klor 'dur.
Kloru kokusundan tanıyabilirsiniz. Sodyum (Na) dibe çöker. Reaksiyonun denklemi;
NaCI — > Na+ + CI- olur
ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ: Anlatım, soru- cevap, problem çözme, araştırma, deney, gözlem,
oyun
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME:
Öğrenciler elektroliz olayı ile ilgili belirlenen hedef ve davranışları kazandıklarını elektroliz
düzeneğini kurarak, hücrelerin çalışmasını açıklayarak ve uygulama alanlarını belirterek

gösterirler. Ayrıca kavramlarla ilgili bir karmaşanın olup olmadığını öğrenmek amacıyla küçük
bir oyun yapılır. Karton üzerine belli açıklamalar yazılır, bunların yanlarında boşluklar bulunur.
Öğrencinin elinde kavramların yazılı olduğu kağıtlar vardır. Öğrenci açıklamaların karşılığı
olan kavramları bu kartonda ki boşluklara yerleştirerek eksiklerini ve hatalarını görerek
bilgilerini yeniden gözden geçirir. Bunun yanı şua bol bol soru çözülür. Özellikle faraday
kanunları üzerinde durulur. Yine kavramların ve konu anlatımının yer aldığı testler uygulanabilir.
Yazılı ve sözlü sınav yapılarak öğrenci değerlendirilir.

TEST:
1. Elektroliz olayında suya daldırılan iletkenlere ne ad verilir?
elektrot anot katot elektrolit
2. Elektroliz işleminin yapıldığı kaba ne ad verilir.
anot katot elektrolit
voltametre
3. Eksi yüklü elektroda ne ad verilir?
anot katot elektrolit
elektroliz
4, Elektroliz devresinden 1 C yük geçtiğinde, tüplerde kaçar cm3 H2 ve 02
birikir?
0.06 cm3 H2 ve 0.06 cm302 0.12 cm3 H2 ve 0.06 cm3 02
0. 12cm3 H2 ve 0.12 cm3 02 0.06 cm3 H2 ve 0, 12 cm3 02
KAYNAKLAR:
ĐLERĐ KĐMYA M.RB YAYINLARI
YAZARLAR: Prof. Dr. Đnci Morgil
Doç. Dr Ayhan Yılmaz
Fikri Yılmaz (Kimya Öğretmeni)
istanbul 2ÖÖ4
Sayfa:
206-207-208-209-210-211
www.kimyaokulu.com
_tr.
www.lisefizik.com/lise1/elektroliz.htm
www/lisefizik.com/egitek,meb.gov,tr/dersdesmer/son-deney/deneyler/deney92, sınav/elektroliz
www.energieinfo.de/eglossar/node3
www.uni-siegen.de/^pci/versuche/v21 -2.html -4.html - 6k de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse - 30k
www.chemienet.info/7-el3.html - 13k
www.wikipedia.org/wiki/El

KONU: METAL KAPLAMACILIĞI
•

1 saat ölçme ve değerlendirme, *1 saat, ön bilgi değerlendirmesi. *2 saat hedeflerin
uygulanması.

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
Hedef 1) Metal kaplamacılığında elektrolizin yerini kavrayabilirce.
o
Elektroliz açıklanır,
o
Elektrolit, Elektrot, Tuz köprüsü vs. kavramları açıklanır,
o
Faraday kanunları açıklanır,
o
Đnd. /yük. madde miktarı hesaplamaları açıklanır,
Hedef 2) Metal kaplamacılığını kavrayabilirce,
o
Metal kaplamacılığı açıklanır,
o
Günlük hayatta kullanım yeri açıklanır,
o
Đnsanlara sağladığı yararlar açıklanır.
"ELEKTROLĐZ"
Elektrolite batırılmış 2 elektrot vasıtası ile gönderilen akımın elektrotlar üzerinde meydana
getirdiği olayların tümüne elektroliz denir.
Elektro kiınvasal hücreler ikive avrılır
1. Galvanik hücre: Kendiliğinden çalışabilen hücrelere denir. Bu hücrede negatif
elektrot anot, pozitif elektrot ise katottur.
2. Elektrolitik hücre: Dıştan akım göndermek suretiyle bir kimyasal reaksiyon başlarsa böyle
hücrelere elektrolit hücre denir. Bu hücrede negatif elektrot katot, pozitif elektrot ise anottur.
Faradav Kanunları
Elektroliz olayını ilk defa ayrıntılı olarak inceleyen M. Faraday, elektroliz hücresinden geçen
akım miktarı ile ayrılan madde miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren iki kanun vermiştir.
Bunlar Faraday kanunları olarak bilinir ve şöyle ifade edilir:
1.Faraday kanunu: Elektrolitik bozunma ürünlerinin miktarını(m). elektroliz hücresinden geçen
akım miktarı (q)ile doğru orantılıdır. Buna göre I akım şiddetini, t zamanı göstermek üzere
m=CQ=CIt bağıntısı yazılabilir. Burada C bir orantı katsayısını göstermektedir.
2.Faraday kanunu: Belli bir elektrik miktarının değişik elektrolitlerden ayırdığı maddelerin
kütle oranları, bunların kimyasal eşdeğer ağırlıkları oranı gibidir.Elektroliz hücresinden Q=1F
akım geçtiğinde ayrılan madde miktarı, z değerlik. M mol ağırlığı olmak üzere m=M/z olur.Bu
değerler yerine yazıldığında M/z=CF ifadesi elde edilir.
C=M/zF
ise ayrılan madde miktarını hesaplamada kullanılan denklem
m=MIt/zF
şeklindedir

BĐR ANAHTARIN BAKIRLA KAPLANMASI
Elektrolitik kaplama, bir metalin yüzeyinin elektroliz yoluyla ince bir katman halinde başka bir
metalle kaplanmasıdır. Kaplanacak madde( ana metal) bir elektrolitik hücreye katot olarak
yerleştirilir.Hücredeki elektrolit çözeltisi ise. kaplama metalinin iyonlarını içeren bir çözeltidir.
Çözeltide bulunması gereken bakir Đyonları bir bakir anottan sağlanır.
Elektrolizle Çinko Kaplama :
Çinko Kaplama çinkonun elektrolitik uygulama şeklinde çinko tuz çözeltisinde temiz çelik
parçalarla daldırılması ve elektrik akımı uygulanmasını kapsamaktadır. Düşük
maliyet,koruyucu kalite ve gösterişli görünüşü çinkonun bağlama elemanları, metal zımbalar,
bilgisayar kasaları, otomotiv parçalan ve birçok parçada popular olmasını sağlamıştır. Mavi,
sarı ve siyah pasivasyon mevcuttur.
Çinko-Kobalt Alaşım Kaplama:
Çinko-Kobalt kadmiyum yerine son yıllarda geliştirilen ve gelişmiş korozyon rezistansı
sağlayan bir alaşım kaplama prosesidir. Çinko-Kobalt alaşım kaplama çinko kaplamaya göre
daha fazla korozyon rezistansı sunar. Çinko-Kobalt çinko gibi kromla birleşebilir ve korozyon
rezistansını yükseltip görünüşü düzeltir. Kobalt alaşımlar için san ve siyah kromat dönüşüm
kaplamaları mevcuttur. Kobalt alaşımları kromat dönüşüm kaplamalarının fiziksel
özelliklerinden gelen değişimle korozyondan korunma yetisini yükseltmektedir.
Çinko ve Mangan Fosfat Kaplama:
Çinko fosfatın geniş bir kristalize yapısı vardır. Geniş kristal yapı mükemmel bir yağ tutucu ve
boyamak için yapıştırma özellikli bir ortamdır. Fosfat ayrıca kayganlığı geliştirir.Görünüş
gridir.
Mangan Fosfat Kaplama birincil olarak sürtünmede ve metal-metal temasını yüzeysel ayırmada
kullanılır ve yıpranmayı azaltır. Bu kaplama ayrıca kuru tabaka yağlandırıcı olarak da
kullanılır. Kristal çinko fosfata göre daha küçük ve yumuşaktır. Görünüş siyahtır.
Bakır-Nikel-Krom Kaplama:
Bakır alt kaplamada en çok kullanılan kaplama türüdür, çünkü mükemmel yapışma ve
esnekliğe sahiptir.
Nikel Kaplama sarımsı beyaz, yüzey tabaka rezistansı için net yansıyan rötuşta, lehimlenebilir,
veya farklı boyutlu onarım yapılabilen özelliktedir. Nikel kaplama genellikle bakır üzerine
uygulanır ve krom altına dekoratif amaçlı uygulanır.
Krom kaplamalar kimyasal dönüşüm kaplamalarıdır. Alt tabaka metal kaplama reaksiyonuna
katılarak kaplamanın bir parçası haline gelir. Birlikteliğin kaplamanın özelliğinde büyük bir
etkisi vardır. Diğer Kaplamalar:
Pirinç Kaplama:
Pirinç Kaplama birincil olarak dekoratif amaçla kullanılır. Birçok metali kaplamak için özel
ayrı bir hazırlık gerekmez. Pirinç kaplama en iyi çinko alüminyum üzerine ve nikel kaplamaya
taban oluşturma bazlı kullanılır.
Kalay Kaplama:
Kalay yumuşak bir metal olup beyaz görünümdedir. Çökeltisi daha parlak veya mat olabilir.
Kalayın daha fazla lehimlenebilir ve kayganlık özelliğinin yanında zehirli değildir. Yemek
kaplannda korozyon önleyici ve yüzey işleme uygulamalarına kullanılır.
Akımsız Nikel Kaplama:
Akımsız nikel kaplama birçok kaplamadan farklıdır, çünkü bu proses elektrik gerektirmez. Bu
kaplama kendinden katalitik kimyasal indirgeme kaplamadır. Bu kaplama sertlik ve korozyon
rezistansında değişiklik yapar, bütün parça çevresinde aynı tarzda çökelti bırakır ve geniş bir
kullanıma sahiptir.

Demir Kaplama:
Çinko-Demir alaşım kaplama veya nikel-demir kaplama olabilir. Demirin çelik parçaların
kimyasal çözünmesi sırasında kaplama çözeltisine girmesi bir avantajdır, çünkü direkt çinko
kaplama çözeltisinde yüksek zararda olacaktır. Öte yandan kaplamadan çözünmüş ve sonradan
kaplama dışına çıkabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
AÇIK UÇLU SORULAR:
1)
2)
3)

Elektroliz nedir?
Elektro kimyasal hücreler nelerdir açıklayınız?
Faraday kanunlarını açıklayanız?

4)
5)

Elektrolitik kaplamayı örneklendirerek açıklayınız?
Kalay kaplamayı açıklayınız?

ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR:
1)
Faraday'a göre belli bir elektrolitten ayrılan madde miktarını hesaplamada kullanılan
denklem aşağıdakilerin hangisidir?
a)
m=MIt/zF
b)
m=Itz/FM
c)
M=It/zF
d)
m=zFI/tM
e)
M=mltz/F
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi elektrolizle bire bir ilişkilendirilir?
Katot
Anot
Pozitif
Negatif
Nötron

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerin hangisi Mangan Fosfat Kaplamanın özelliklerinden değildir?
Sürtünmede ve metal-metal temasını yüzeysel ayırmada kullanılır
Yıpranmayı azaltır
Bu kaplama ayrıca kuru tabaka yağlandırıcı olarak kullanılır
Kristal çinko fosfata göre daha küçük ve yumuşaktır
görünüş beyazdır.

4)
a)
b)
c)
d)

Aşağıdakilerin hangisi Kalay Kaplamanın özelliklerinden değildir?
Kalay yumuşak bir metal olup beyaz görünümdedir
Çökeltisi daha parlak veya mat olabilir.
Kalayın daha az lehimlenebilir ve kayganlık özelliğinin yanında zehirlidir.
Yemek kaplarında korozyon önleyici ve yüzey işleme uygulamalarına kullanılır.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:
1 .Elektrolite batırılmış 2 elektrot vasıtası ile gönderilen akımın elektrotlar üzerinde meydana
getirdiği olayların tümüne ……………….denir.(cvp:elektroliz)
2.Elektroliz hücresinden geçen akım miktarı ile ayrılan madde miktarı arasındaki
ilişkiyi…………….. kanunları açıklar, (cvp: faraday)
3………..kaplama, bir metalin yüzeyinin elektroliz yoluyla ince bir katman halinde başka bir
metalle kaplanmasıdır.(cvp:elektrolit)
4.Düşük maliyet.koruyucu kalite ve gösterişli görünüşü…………. Bağlama elemanları, metal
zımbalar, bilgisayar kasalan, otomotiv parçalan ve birçok parçada popular olmasını
sağlamıştır.(cvp:çinkonun)
KAYNAKÇA
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BERKEM,Ali Rıza Elektro kimya ve hesaplamaları. 1958,Đstanbul
•
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KONU: BESĐN MADDELERĐ
KONULAR
• Karbonhidratlar
*Monosakkaritler
*Disakkaritler
*Polisakkaritler
•

Yağlar
*Doymuş yağlar
*Doymamış yağlar
* Doymamış yağların hidrojenlenmesi (Margarinler)

•
•

Proteinler Proteinlerin yapısı ve amino asitler
Metabolik katalizörler (enzimler)
∗ Su
∗ Mineral Tuzlar
∗ Vitaminler
∗ Gıdaların Korunması ve Gıda Katkı Maddeleri

SÜRE
HEDEF
Hedef 1
: 1 Ders saati
Hedef 2
: 2 Ders saati
Hedef 3
: 2 Ders saati
Hedef 4
: 3 Ders saati
Hedef 5
: 2 Ders saati
Hedef 6
: 2 Ders saati
Ölçme ve değerlendirme teknikleri uygulama
Toplam
: 14 Ders saati

:2 Ders saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR
Hedef 1: Besin maddelerinin önemini kavrayabilme
Davranışlar
1. Besin maddelerinin çok atomlu büyük moleküller olduğunu açıklar.
2. Bu molekülleri organik ve inorganik moleküller olarak sınıflandırır.
3. Organik ve inorganik moleküllere örnek verilir.
Hedef 2: Karbonhidratları kavrayabilme
Davranışlar
1. Karbonhidratların önemini açıklar.
2. Karbonhidratların yapışım anlatır.
3. Karbonhidratların sınıflandırılmasını yapar ve sınıflandırılan kısımları anlatır.
4. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritleri açıklar
Hedef 3: Yağları kavrayabilme
Davranışlar
1. Yağların yapışım açıklar
2. Doymuş ve doymamış yağlan anlatıp örneklere verir
3. Yağların canlı yapısındaki önemini açıklar.
Hedef 4: Proteinleri kavrayabilme
Davranışlar
1. Proteinlerin yapısını açıklar
2. Aminoasitleri yapısını, çeşitlerini, sayışım, dizilişlerini ve bağlanma şekilleriyle ne tür
3. bağ ile bağlandıklarım açıklar.
4. Bazı proteinler ve görevlerini açıklar.
5. Proteinlerin canlı yapısındaki önemini açıklar.

6. Metabolik katalizör olan enzimleri
Hedef 5: Mineralleri kavrayabilme
Davranışlar:
1. Mineralleri örnekler vererek açıklar.
2. Minerallerin görevlerini açıklar.
3. Bazı önemli minerallerin eksikliği ve fazla alınması durumunda ortaya çıkan etkileri açıklar.
Hedef 6: Suyun önemini ve yapışım kavrayabilme
Davranışlar
1. Suyun yapışım açıklar.
2. Suyun canlılar için gerekliliğini açıklar.
3. Suyun yaşamsal öneme sahip olmasına neden olan özelliklerini açıklar.
Hedef 7: Gıdaların korunması ve katkı maddelerini kavrayabilme
Davranışlar
1. Gıdalardaki kimyasal maddelerin neler olduğunu açıklar.
2. Gıdaların korunması için neler yapıldığım açıklar.
3. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarını açıklar.
4. Gıda katkı maddelerinin zararlarım açıklar.
Besin Maddeleri ve Önemi
•

•
•
•

Hücreleri büyüyüp çoğalması için gerekli yapı maddelerini besinlerden alırız.
Besinler, hücrelerin canlılığım sürdürmesi ve hücre için gerekli enerjiyi sağlarlar.
Besinlerin içerdikleri besin maddeleri, yapı ve işlevlerine göre gruplandırılırlar. Bu
gruplar; organik ve inorganik moleküllerdir.
Karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminler
Organik Moleküller
Su ve mineraller
Đnorganik Moleküller
Yandaki şekil, yetişkin bir insandaki organik ve inorganik maddelerin oranlarım
göstermektedir. Bu oranlar yaşa göre belirli ölçülerde değişebilir.

KARBONHĐDRATLAR
• Karbon, hidrojen ve oksijen' den meydana gelen organik moleküllerdir.
• Genel formülleri CnH2nOn olarak ifade edilir.
• Basit karbonhidratlara genel olarak şekerler de denir.
• Belirli bir kristal yapıya sahip olup, suda çözünürler.
• Tatlı lezzete sahip bileşiklerdir.
• Şekerler adlandırılırken ana yapısı sonuna -oz eki getirilir. Örneğin; 5 karbonlu bir şekere pentoz
denir.
Karbonhidratların Sınıflandırılması
• Karbonhidratlar yapılarında bulunan;
• Karbon atomu sayışma göre,
• Basit şeker sayısına göre,
• Aldehit ve keton grubuna göre sınıflandırılırlar.
• Karbon atomu sayısına göre karbonhidratlar:
• 2 karbonlu şekerlere diozlar denir. Örneğin; glukolaldehit
• 3 karbonlu şekerlere triozlar denir. Örneğin; Gliserolaldehit
• 4 karbonlu şekerlere tetrozlar denir. Örneğin; eritrulaz
• 5 karbonlu şekerlere pentozlar denir. Örneğin; riboz
• 6 karbonlu şekerlere heksozlar denir. Örneğin; glukoz
Basit şeker sayısına göre karbonhidratlar
Monosakkaritler: Bunlar basit, tek şekerlerdin Bu nedenler; daha basit şekerlere hidroliz edilmezler.

Örneğin;
3 karbonlu Gliserolaldehit
5 karbonlu Riboz
6 karbonlu Glukoz
Disakkaritler: Đki monosakkaritin birbirine kovalent bağ ile bağlanması sonucu disakkaritler meydana
gelir. Disakkaritlerde iki monosakkarit arasındaki bağ genellikle glikozidik bir bağdır. Disakkaritlerer
doğada bol olarak rastlanmaktadır. Bunlar arasında en çok rastlanan maltoz, laktoz ve sakkaroz
(sükroz) dur.
Glukoz + Glukoz
Maltoz + su
Glukoz + Galaktoz
Laktoz + su
Glukoz + Fruktoz
Sakaroz + su
Polisakkaritler: Çok sayıda monosakkaritin birleşmesinden oluşurlar. Bunlara kompleks şekerler de
denir. 2 kısımda incelenir
1. Depo Polisakkaritler: Nişasta ve Glikojen
Nişasta
•
•
•
•
•
•

Bitki hücralerinde depo maddesi nişastadır.
Patateste, mısır, fasulye, buğday ve pirinç gibi tahıllarda, muzda nişastaya daha çok rastlanır.
Hücrede bazıları küre, bazdan oval şekilde, çok tabakalı olarak çekirdek etrafında
toplanmışlardır.
Nişasta, monosakkarit reaksiyonları göstermez.
Nişasta, iyot ile koyu mavi renk verir.
Nişasta, amiloz ve amilopektin olmak üzere hücrede iki yapısal formda bulunur.

Glikojen
•

•
•

Polisakkaritlerin çoğu amorf gibi görünürler, ancak yapılan incelemeler sonunda mikrokristalin
oldukları anlaşılmıştır. Bunların lezzetleri tatlı değildir; suda ya hiç erimezler, yada güç erirler.
Molekül ağırlıkları çok büyük olmakla beraber, yapılan birbirinin aynıdır. En iyi tanınan
polisakkaritlerin hidrolizinde sadece karbon atomu sayısı aynı olan monosakkaritler elde
edilir.
Hayvan hücrelerinde depo maddesi glikojendir.
Hayvanların karaciğer ve kas dokusunda depolanmaktadır.

2. Yapısal Polisakkaritler: Selüloz, Glikopolisakkaritler ve Glikoproteinler
1. Selüloz: Bitkilerin hücre çeperinin temel maddesini oluşturan bir polisakkarittir.
Bitkilerin odunsu kısmında ve hücre çeperinin dış kısmında bulunur.
2. Glikopolisakkaritler: Monosakkarit türevi ve peptit kompleksinden oluşmuştur. Bakteri
ve bazı mikroorganizmaların hücre duvarı yapısında bulunurlar.
3. Glikoproteinler: Karbonhidrat ve proteinlerin oluşturduğu kompleks bir yapı olup
genellikle hayvan hücre membranı yapısında bulunmaktadır.
YAĞLAR
•
•
•
•

Yağlar; asitlerle alkollerin birleşmesinden oluşan lipidlerin bir çeşididir.
Nötr yağın yapısı:
Bir yağın yapısına katılabilen yağ asitleri, aym çeşitte olabilecekleri gibi farklı da olabilirler. Yağ
asitleri ile gliserin birbirine ester bağı ile bağlanır ve yağ molekülü oluşur.
R-COOH şeklinde gösterilebilen yağ asitlerinin R grubu, CH3 ile başlayıp, CH2 şeklinde süren
zincirsi bir yapıya sahiptir. R'deki karbonlar arasında, çift bağ yoksa doymuş, varsa
doymamış yağ asidinden söz edilir.

•
•
•

Örneğin; Tereyağmda bol bulunan butirik asit, doymuş bir yağ asididir
Zeytinyağında bol bulunan oleik asit, doymamış bir yağ asididir.
Yapısında doymamış yağ asitleri bulunan bitkisel yağların, bu asitlerin hidrojenlenme yoluyla
doyurulmasıyla margarinler elde edilmektedir.
En çok yağ içeren bitkisel besinler; ayçiçeği, zeytin, susam, pamuk, soya fasulyesi, ceviz, fındık
ve yer Astığıdır. Hayvansal yağ içeren besinler ise; süt, et ve yumurtadır.

Yağların Canlı Yapısındaki Önemi
•
•
•
•

Yağlar; canlı organizmada, enerji verim gücü en fazla olan organik maddelerdir. Gerektiğinde
enerji vermek üzere solunumda kullanılır.
Depolanan yağlar, organlara destek olur ve onları dış etkilere karşı korur. Örneğin;Kış uykusuna
yatan hayvanlar, kış gelmeden vücutlarında yağ depolar. Onlar uyku dönemlerinde hücrelerinin enerji
gereksinimi bu yağlardan karşılarlar.
Ayrıca; yağlar hücre membranının yapısında bulunur.
Yeni hücre oluşumu, büyümek ve yıpranan dokuların onarımı için de yağlara gereksinim
vardır.

Proteinler
• Proteinler, hücrelerde en fazla bulunan makromoleküllerdir.
• Proteinler, canlıların temel yapı maddesi olup yapı taşlan ise aminoasitlerdir.
• Fonksiyonu ve biyolojik aktivitesine olursa olsun bütün proteinler, 20 standart aminoasitten
meydana gelmiştir. Ancak, proteinler yapılarındaki aminoasit dizisi bakımından farklılık gösterirler.
Protein yapısına giren aminoasidin çeşidi, sayısı, dizilişi değiştikçe oluşan proteinin çeşidi de
değişir.
• Proteinlerin yapısmda bulunan aminoasitlerin sıralamşı kalıtsal olarak DNA molekülü tarafından
belirlenir. Genetik bilginin doğru bir şekilde okunması ve tercüme edilmesi ile aminoasitlerin sırası
tahmin edilmekte ve sonunda proteinlerin arzu edilen biyolojik akthiteleri ortaya çıkmaktadır.
• Aminoasit çeşitleri,değişken grup olan R'nin farklı olmasından ortaya çıkar. Örneğin; "Glisin" adlı en
basit aminoasitle R'nin yerinde Hidrojen bulunur. "Alanin" de ise R'nin yerinde metil grubu
bulunur.
• Biraz önce de anlatıldığı gibi alanin, aminoasidi glisine bağlayacak olursa alanilglisin adı verilen bir
dipeptit oluşmakta ve bu tepkime bir dehidrasyon sentezi olduğu için bir mol su açığa
çıkmaktadır.
• Ayrıca; proteinlerin yapısına aminoasitlerden başka moleküller de katılabilir. Böylece bileşik
proteinler oluşur. Örneğin; "hemoglobin" "hem" adlı demirli grupla "globin" adlı proteinden
oluşmuş bileşik bir proteindir.
• Proteinler; çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahiptir ve işlevlerine göre; transport proteinleri,
lipoproteinler, besin ve depo proteinleri, kontraktil sistemde bulunan proteinler, yapısal proteinler,
savunma proteinleri, regülasyonu sağlayan proteinler olmak üzere ayrılabilirler.
• Balık eti, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt ve peynir gibi hayvansal kaynaklı
besinlerin çoğu zorunlu aminoasitleri içerir. Bitkisel kaynaklı besinlerse zorunlu
aminoasitlerden
bazılarım
içermez.
Bu
nedenle;
gereksinim
duyulan
tüm
aminoasitlerialmak için hayvansal ve bitkisel besinler birlikte tüketilmelidir.
Kataliz
Vücudun canlı kalabileceği bir ortamda (ısıda, asiditede, baziklikte vs. moleküllerin parçalanmasını veya
bağlanmasını sağlayan maddelere, enzim denir ve kimyada katalizötörler denen bir grubun içerisinde
tartışılır. Enzim, reaksiyonun hızım ve yönünü etkiler fakat sonunda değişmeden çıkar. Su da önemli bir
katalizötördür, örneğin, kuru H gazı ve kuru 61 gazı normal olarak birleşmez, fakat sulu ortamda
patlıyarak birleşme sağlanır. Demir, Nikel, Platin, Palidyum da endüstride katalizötör olarak kullanılır
(pamuk yağının doyurulmasında, ham petrolden gazyağı elde etmede vs. de). Katalizötörlerin pek azı
bile büyük iş görür ve molekülleri tekrar tekrar etkiler.

ENZĐMLER
Proteinlerden yapılmışlardır ve canlılar tarafından sentezlenir. Hücre içerisinde meydana gelen binlerce
reaksiyonun hızım ve spesifikliğini düzenler. Çok defa hücre dışında da etkiliğini korur. Solunumun,
büyümenin, kas kasılmasının, sinirdeki üretimin, fotosentezin, azot bağlanmasının, sindirimin vs. nin
temelini oluşturur.
Enzimlerin Özellikleri
Đzole edilen enzimlerin tümü protein yapısındadırlar veya bir protein kısmı bulundururlar. Etki ettiği
maddenin sonuna —ase— eki getirilerek veyahut katelizlediği reaksiyonun çeşidine göre enzimler
adlandırılır. Örneğin, kitine etki eden kitinaz enzimi vs. Çok defa renksizdirler, bazen san yeşil, mavi,
kahverengi veyahut kırmızı olabilir. Suda veyahut sulandırılmış tuz çözeltisinde çözülebilir. Fakat
mitokondrilerde bulunan enzimler lipoproteinler ile bağlandığından (bir fosfolipit— protein kompleksi)
suda çözünmez. Enzimlerin etkinlikleri akıllara durgunluk verecek derecededir, örneğin sığır
karaciğerinden elde edilen ve bir molekül demir içeren katalaz enzimi, bir saniyede 0 C° de 5.000.000
(H2 02.) Hidrojen peroksit atomunu parçalayabilir. Enzimin etki ettiği bileşiğe 'Substrat' denir, bu
durumda hidrojen peroksit substrat tır. Enzimin saniyede etki ettiği substrat molekül sayısına 'enzimin
etkinlik değeri1 denir. Bu 0 C° de katalaz enzimi için 5.000.000 dir. Kuramsal olarak enzim substrat
mekanizması dönüşlüdür;
Reaksiyonun yönünü değil dengenin oranını saptar. Tipik örnek lipaz yağı parçalar, fakat aynı
zamanda gliserin ile yağ asitlerini birleştirir. Ortamda sadece yağ asidi varsa veya sadece gliserin
ile yağ asitlerinin birleşimi varsa denge ona göre;Yağ gliserin + 3 yağ asidi şeklinde olur.
Denge noktası, yani reaksiyonun hangi yöne gideceği termodinamik kanunlara göre belirlenir. Çünkü
denge bir tarafa doğru giderken enerji verir, tersine enerji alır. Enerjiye gereksinim gösteren
reaksiyonların, enerji meydana getiren reaksiyonlarla aynı zamanda meydana gelmesi gerekir, veya
enerji herhangi bir şekilde depo edilmelidir. Canlı bünyesin-de enerji depo etme fosfor esterleri şeklinde
olur. Hayatsal fonksiyonların görülmesinde ATP (Adenosintrifosfat) en önemlilerin-dendir, bu bileşik
batarya gibi görev yapar.
Enzimler hücrede bir takım 'team1 halinde çalışır, birinin son ürünü kendisinden sonraki enzimin
substratını yapar, örneğin, amilaz enzimi nişastayı iki zincirli maltoza, maltaz enzimi ise mal-tozu tek
zincirli glukoza çevirir. Bir seri enzim aracılığıyla daha ileride göreceğimiz gibi, glukoz laktik aside
çevirilir vs.
YAPISI
Bazı enzimler, pepsin, ureaz yalnız proteinden ibarettir. Fakat diğer çoğunluğu iki kısımdan ibarettir.
a) Protein (enzimin Apoenzim kısmı), bu kısım enzimin hangi maddeye etki edeceğini saptar.
b) Koenzim kısmı, organik veyahut inorganik, çok defa fosfattan meydana gelmiş çok daha küçük
moleküllü kısmıdır. Enzimde fâaliyet gören ve esas iş yapan kısım bu kısımdır. Koenzim kısmı genellikle
protein kısırımdan ayrılabilir. Bütün vitaminler hücrede enzimlerin koenzim kısmı olarak ödev görürler.
Ne koenzim ne de apoenzim kısmı yalnız başına etkindir. Bazı (enzimler ortama yalnız bazı iyonlar
eklendiğinde etkindirler; örneğin bazı enzim zincirinde Mg++ iyonu eklenince glukozu laktik aside
çevirebilir. Canlı bünyesinde bulunan eser elementler, Mn, Cu, Co, Zn, Fe ve diğer elementler bu
enzimatik faaliyette aktivatör olarak kullanılır. Enzimin iş görebilmesi için bir metal iyonununa
gereksinim vardır. Yani koenzim kısmı metal iyonu ise (Ca++,K+,Mg-H-, Zn++) buna «Kofaktör» denir.
Bazı durumda koenzim kısmı apoenzim kısınma kuvvetlice bağlanmıştır buna «Prostetik« grup adı
verilir. Prostetik grupla apoenzim kısmının her ikisine birden de Holoenzim adı verilir.

ENZĐMLERĐN SINIFLANDIRILMASI

Her enzimin bir numarası vardır ve 4 hanelidir. Örneğin ,3.6.1.3. «ATP Fosfohidrolaz» da birinci
numara sınıfını, 2. numara alt sınıfını, 3. grubunu, 4. numarada kendine özgü sıra numarasını verir. Buna
göre enzim sınıfları şunlardır:
Hidroliz Enzimler: Bir molekül su çıkarmak veyahut su molekülü aracılığıyla moleküllerin
yıkılmasını sağlayan enzimlerdir.
a) Esteraslar: Ester bağı meydana gelmesini katalizler (Lipaz Ribonükleaz, Posfataz, Glikosidaz).
b) Proteaz: Peptik bağ meydana gelmesini sağlar (Peptidaz, Proteinaz).
Fosforilazlar: Glukozit ve benzeri bağlan fosforik asit mola-külleriyle yıkan enzimlerdir.
Oksidasyon—Rediksiyon Enzimler
a) Dehidrogenaz: Elektron kazanma reaksiyonlarını etkiler.
b) Oksidazlar: Elektron kaybeden reaksiyonları etkiler.
Transferaz Enzimler: Hidrojenin dışında bir atomun veya atom grubunun bir molekülden
diğerine aktarılmasını sağlar.
Dekarboksilazlar: Karboksilik asitlerden C02 çıkmasını sağlar.
Hidrolaz ve Liazlar: Hidrolazlar, bir molekül su çıkarmakla veyahut su molekülü aracılığı ile
moleküllerin yıkılmasını sağlar; Liazlar, su molekülü çıkarmadan molekülleri yıkan
enzimlerdir.
Đzomerazlar: Molekül içinde değişiklik yaparak onun uzayda dizilişini değiştiren enzimlerdir.
Enzimlerin Çalışma Mekanizması: Enzimin apoenzim kısmıyla substrat arasında bir ilişki vardır.
Biz buna kilit—anahtar uyumu diyoruz (Şekil: 2.12). Koenzim kısmı daha çok kimyasal bağa bağlı
olarak faaliyet gösterir. Örneğin ester bağlarım parçalar vs. Öyle anlaşılıyor ki enzimin apoenzim
kısmı bir veyahut birkaç yerinden substrat molekülüne yapışıyor veyahut bağlanıyor ve bu arada
koenzim kısım substrat üzerindeki bağlarla gerçek anlamda birleşmeye veya- bağlanmaya giderek
onu parçalıyor.
Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler
Sıcaklık: 10 oC yükseldiğinde reaksiyon hızı bir kat artar, reaksiyon hızının yükselmesi ısıyla doğru
orantılıdır. Fakat belirli bir noktadan itibaren düşmeye başlar ve tamamen durur. Bu en yüksek noktaya
optimum sıcaklık denir. Yüksek sıcaklıklarda genellikle enzimler inaktifdirler (genellikle 55—60 oC
de). Bazı ılıcalarda yaşayan yosunlar 80 o Cde tamamen kuagile olur bir daha aktif hale geçemezler.
Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler inaktif olmasına karşın sıcaklık düşünce tekrar aktif hale
geçebilirler. Fakat bu sıcaklığın devamı veyahut sıcaklığın biraz daha yükselmesi enzimlerin aktifliğini
sonsuz olarak ortadan kaldırır.
Doğal olarak enzimler proteinler gibi helozonik yapıya sahiptirler veya en azından molekülün bir kısmı
bu yapıdadır. Fakat yüksek sıcaklıklarda bu helozonik yapı parçalandığından veyahut birbiri üzerine
yığıldığından enzim inaktif hale geçer (sütün kaynatılmasında, bakterilerin enzimlerinin inaktif hale
geçmesi ile ekşime önlenir, bu yoldan teknikte büyük ölçüde faydalanılır, konserve vs. yapımında).
Alçak sıcaklıklar enzimin faaliyetini azaltır. 0°C de enzim ya hiç veyahut pek az faaliyet gösterir, fakat
soğuğun enzimin yapısını bozduğu görülmemiştir. Sıcaklık eski hale döndüğünde faaliyet yine
başlar.(dondurmak suretiyle besin maddelerinin saklanması, yine enzim erin inaktif hale geçirilmesiyle
sağlanır), insan vücudunda ki enzimler daha doğrusu sıcak kanlı hayvanlardaki enzimler 37°C do
optimum aktiftirler. Daha yüksek sıcaklıklarda çocuklarda 42, yetişkinlerde 41 oC enzimler inaktiftirler,
çok defa kuagile olurlar.

pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar çok defa fazla asiditede ve alkalik ortamda

inaktiftirler Bazı hallerde enzimler en yüksek aktifıteyi belirli bir pH derecesinde gösterirler. Bu pH
derecesine optimum pH denir, örneğin, proteini parçalayan pepsin midenin 2 pH lık asidik ortamında
maksimum çalışır; buna zıt olarak pankreastan salgılanan ve yine protein sindiriminde rol alan tripsin,
ancak 8,5 pH da optimum olarak çalışır. pH la ilgili olmasının nedeni, yapılarında proteinleri
taşımalarındandır. Olasıdır ki pFTa bağlı olarak protein molekülü üzerinde çeşitli elektrik yüklenmeleri
ve buna bağlı olarak dış yüz şekli meydana gelmekte ve substratla—enzim uyuşmasını sağlamaktadır.
Veyahutta bu elektrik yüklenmesi enzim—substrat arasındaki çekiciliği artırmaktadır

2.5.3.5.3. Enzim, substrat konsantrasyonu: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat
konsentrasyonu arasındaki orana bağlı olarak bir reaksiyon hızı görülür. Substratın veya enzimin fazla
olman bu hızı değişik şekillerde etkileyebilir. Bol substrat bulunan bir ortama eklenecek enzim, son
ürünün miktarım artıracaktır.
Diğer kimyasal maddeler ve suyun etkisi: Birçok kimyasal madde enzimleri inaktif hale getirir,
örneğin, siyan, solunumda önemli rol oynayan Sitokrom oksitaz enzimini etkileyerek inhibe eder (Şekil:
2.13). Ve ölüm meydana gelebilir. Florit, glu- kozu laktik aside çeviren enzim kademelerine etki
eder. Hatta enzimin bizzat kendisi zehir etkisi yapabilir; örneğin, 1 mg kristal tripsin farenin
damarına enjekte edilirse ölüm meydana gelir. Bazı yılan, an ve akrep zehirleri de enzimatik
faaliyet gösterir ve kan hücreleri veyahut diğer dokuları tahrip ederler.
Enzimlerin büyük bir kısmı faaliyetlerini su içersinde gösterdiklerinden, suyun miktarı da enzim
faaliyetinde etken bir faktördür. Genellikle % 15 altında su içeren ortamda enzimler faaliyet
göstermezler. Reçel, pekmez yapımımda bu faktör önemlidir. Sulandırılan reçelin, balın veyahut
pekmezin vs.nin mayalanması ve ekşimesi bu yüzdendir. Hatta tahıl alımlarında su oranının %
15 in altında istenmesi de bu yüzdendir.

MĐNERALLER
Mineraller hücrede protein, karbonhidrat ve yağ olarak bulundukları gibi hormon, enzim,
vitamin gibi moleküllerin yapısına da katılırlar.Mineraller canlıların yapısına katılmakla
birlikte birçok eanlılık faaliyetlerini de gerçekleştirir. Bu yüzden mineraller canlılar için
önemlidir. Ca, I, Fe, F, S, K, Cl, Na, P canlılık için önemli minerallerdir.
Görevleri:
Vücut içindeki birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısına katılırlar.Bunlar Fe, P
gibi elementlerdir. Kemiklerin ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlarlar.Bunun için
gerekli olan mineraller Ca, P ve Mg dur. Vücut ve hücre sıvısının osmotik basıncım
düzenlerler.Bunlardan hücre içi sıvıda Na ve Cl, hücre dışı sıvıda ise K, Mg ve P bulunur.
Kasların kasılmasında rol oynarlar. Sinirlere uyarının iletilmesinde görev alırlar Mineraller ter
bezleri ve boşaltım yoluyla atıldıklarından düzenli olarak alınmaları gerekir.Bazı minerallerin
görevlerin aşağıdaki gibi verebiliriz.
Magnezyum
Görevleri
300'den fazla enzimin yapısında bulunur. Enzimler vücudunuzda gerçekleşen, enerji, protein
üretimi ve kas kasılması gibi her türlü fonksiyonu düzenleyen kimyasallardır.Kas ve sinir sistemi
hücrelerinin devamlılığım sağlar.Kemiklerin yapısında bulunur.Yeterli miktarda alınmazsa:
Magnezyum emiliminin bozulduğu hastalık durumları dışında yetersizliğine sık rastlanmaz.
Yetersizlik durumunda kalp atışlarında düzensizlik, mide bulantısı, halsizlik ve zihin bulanıklığı
görülebilir. Aşırı miktarda tüketilirse: idrarla magnezyum atımının bozulduğu böbrek
hastalıkları dışındaki durumlarda, besinlerle fazla miktarda magnezyum alımının zararlı
etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.

Klor
Görevleri
Hücre içi ve dışı sıvıları düzenler. Sinir impulslanmn ve uyarılarının iletimine yardım eder.
Mide asidinin bir bileşeni olarak, besinlerin sindirimine ve besin öğelerinin emilimine yardım
eder. Yeterli miktarda alınmazsa: Sofra tuzunun bileşiminde klor bulunduğu için sağlıklı
bireylerde klor yetersizliğine pek rastlanmaz. Klor ve sodyum yetersizlikleri birlikte görüldüğü
için yetersizlik belirtileri de benzerdir. Aşırı miktarda tüketilirse: Eğer bireylerde hassasiyet söz
konusu ise kan basıncında yükselme olabilir. Fakat bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç
vardır.
Potasyum
Görevleri
Hücre içi ve dışında sıvı ve mineral dengesine yardım eder. Kan basıncının düzenlenmesini sağlar. Sinir
impulslarının ve uyarılarının iletimine yardım eder. Kasların kasılmasına yardım eder. Yeterli miktarda
alınmazsa: Sağlıklı bireylerde potasyum yetersizliğine çok az rastlanır. Fakat uzun süreli ishal, kusma
durumlarında vücuttan aşın düzeyde kayıplar olur. Böbrek bozukluktan da aşın potasyum kayıplarına
neden olabilir. Yetersizlik durumlarında güç kaybı, iştahsızlık, mide bulantısı ve halsizlik görülür. Aşırı
miktarda tüketilirse: Aşın potasyum alımının zararlı etkisi pek görülmez, çünkü fazla miktarlar
genellikle vücudunuzdan atılır. Eğer aldığınız fazla miktarı vücudunuzdan atamazsanız kalbinizde
sorunlara yol açabilir. Böbrek hastalığı olan bireyler vücutlarından fazla potasyumu atmakta
zorlandıkları için bu bireylerin diyetlerinde potasyumun kısıtlanması ve potasyum klorid tuzlarının
kullanımının yasaklanması gerekebilir.
Flor
Görevleri
Diş minelerinizin güçlenmesini sağlayarak, diş çürüklerim önler. Kemiklerinizin güçlenmesine yardım
ederek osteoporoz ve kemik kırılmalarını önler. Yeterli miktarda alınmazsa: Diş mineleriniz
zayıflayabilir. Aşırı miktarda tüketilirse: Aşın flor alımı durumunda dişlerde benekler ya da belirgin
kahverengi lekeler oluşabilir.
Đyot
Görevleri
Vücudunuzun enerji harcama hızım etkileyen ve bir troid hormonu olan tiroksinin yapısında yer alır.
Yeterli miktarda alınmazsa: tyot yetersizliğinde vücudunuz yeterli tiroksini üretemez. Bunun sonucunda
organizmanızın enerjiyi yakma hızı azalır ve kilo artışı sorun olmaya başlayabilir. Aşırı miktarda
tüketilirse iyodun fazla alınması da guatra neden olur.
SU VE ÖNEMĐ
Evrende yaşamın mümkün olabilmesi için en temel koşullardan birisi, söz konusu gezegende suyun var
olup olmadığıdır. Su, canlıların yaşayabilmesi için gereken en temel maddedir. Yaşam su ile başlamış ve
geçen üç milyarlık süreçte günümüz koşullarına ulaşmıştır.Bugüne kadar yapılan araştırmalardan suyun
evrende sadece dünyamızda bulunduğu belirlenmiştir. Canlı olarak adlandırılan organizmaların %70-90
oranında sudan oluştuğu bilinmektedir.Gerek bitki ve gerekse hayvanlarda oluşan su kaybı canlılık
mekanizmasının durmasına neden olur. Đnsanoğlunun vücudundaki su kaybı %20'lere çıktığında, tüm
metabolizma işlevleri durur.Yerkürenin de 3/4'ü sularla kaplıdır.
Yaşam için bu denli önemli olan su, katı, sıvı ve gaz şeklinde bulunur. Suyun sahip olduğu çok yönlü
özellikleri, taşıdığı moleküllerin yapısı ile ilgilidir.Suyun hidrojen atomların kovalent ve basit bağlarla
oksijen atomuna bağlanır.Oksijen hidrojenden daha elektronegatif olduğu için, polar bağlamı
elektronlarını kendisine doğru daha çok çeker.Bu da molekülün oksijen bölgesinde eksi, hidrojen
bölgesinde artı yük oluşmasına neden olur. Bu yüzden bağ elektronları oksijen atomunca çekilir.
Su molekülü polar bir moleküldür ve atomlar yaklaşık 105 derecelik bir açıyla
yerleşmiştir.Suyun bu çok özel yapısı, polar moleküller arasındaki karşılıklı çekimle ilişkilidir.

Bu durum elektrostatiktir; yani bir molekülün pozitif yüklü hidrojeni komşu molekülün negatif
yüklü oksijeni tarafından çekilecektir. Böylece hidrojen köprüleri, molekülleri bir arada tutar.
Suyun yaşam için bu denli önemli olmasına neden olan 4 özelliğini şöyle sıralayabiliriz:
•

•
•
•

Organizmalar su moleküllerinin kohezyonuna; yani birbirlerini karşılıklı olarak
çekmelerine muhtaçtır. Su molekülleri hidrojen köprüleri ile birbirine bağlanır.Bu hidrojen
köprüleri kohezyon adı verilen olayı gerçekleştirerek maddeyi bir arada tutar.
Suyun sıcaklığı dengeleyerek yer kürede yaşamı olası kılma özelliği vardır. Havadan yüksek
sıcaklıktaki ısıyı emer ve depoladığı ısıyı soğuk havaya geri verir.
Buz su yüzeyinde yüzdüğünde, okyanuslar ve denizler tamamen donmaz
Su yaşamın mümkün olduğu çözücü bir maddedir

VĐTAMĐNLER

Vitaminler hayatın devamı, büyüme ve üreme için gerekli olan moleküllerdir. Vitaminler
hücresel metabolik reaksiyonlar için çok az miktarları yeterli olan, eksikliklerinde bazı
sorunlara neden olan organik bileşiklerdir. Đnsan vücudu tarafından ya hiç yapılamamakta ya
da yeterli miktarda yapılamadıkları için besinlerle dışarıdan sağlanmaları gerekir. Kendi
isimleri olmasına karşın daha kolay anlaşılmaları için alfabenin harfleri ile anılırlar. Genelde
vitaminler erime özelliklerine göre yağda ve suda eriyen olarak iki gruba ayrılır.
• Suda eriyenler: C ve B grubu vitaminlerdir.Bunlar kan dolaşımımızla taşınırlar ve idrar
yolu ile atılırlar. Vücutta depolanmaları az olduğu için gereksinim fazladır.
• Yağda eriyenler:A, D, E, K vitaminleridir.Bunlar vücutta depolanabilirler. Bazı dokuların
bu vitaminlere kesin ihtiyaçları vardır.Bu vitaminler yağ, süt, yumurta gibi hayvansal
besinlerle veya yeşil yapraklı sebzelerle dışarıdan alınır.
EMĐLĐM VE DOLAŞIM
Yağda eriyenler yağlarla birlikte emilir, taşınır ve atılırlar. Yağda eriyen vitaminlerin hiç
alınmaması veya yetersiz miktarda alınması durumunda safra veya pankreas salgılarının
eksikliği, bağırsaklardan emilimi engelleyen anatomik veya fonksiyonel bozukluklar görülür.
Suda eriyenlerin emilimi daha sorunsuz olmaktadır.
Depolama ve Atım
Yağda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla atılamaz, depolanır. Bu işlem yeri de karaciğerdir. E
vitamini dışındaki yağda eriyenler uzun süre, gereğinden fazla alınması sonucunda toksik etki
yapabilirler. Suda eriyenler yüksek miktarlarda depolanamazlar, kullanılan miktarın fazlası
idrarla atılır. Bu nedenle bunların eksikliklerine daha sık rastlanır fakat bazı B grubu
vitaminleri istisnadır, karaciğer de uzun süre (3-5 yıl) korunabilirler.
Besinlerdeki Dayanıklılık
Yağda eriyen vitaminler pişirmeye dayanıklıdırlar, B ve C vitaminleri kolay bozulurlar. Uygun
olmayan koşullarda saklanma sonucu her iki gruptaki vitaminler bozulabilir.
Etkileri
Genel anlamda vücuttaki bileşiklerin bir parçası olmaktan ziyade düzenleyici fonksiyon
gösterirler. Bu yönleri ile hormonlara benzerler. Metabolik olaylarda katalizör rolü
oynarlar.

Vitamin Eksikliklerinde Görülen Bazı Rahatsızlıklar
A vitamini yetersizliğinde gece körlüğü oluşur ve ilk kez eski Mısır'da tanımlanmıştır. O zamanlarda
gece körlüğünün tedavisi için sığır veya horoz karaciğeri kullanılmıştır. Günümüzde karaciğerin A
vitamini içeriğinin diğer birçok besinden daha fazla olduğu bilinmektedir.
Çocuklara balık yağı verildiğinde raşitizmin önlenebildiği 19. yüzyılda biliniyordu. Fakat 1922 yılında D
vitamini keşfedilinceye kadar, bilim adamları balık yağı içerisinde koruyucu etki gösteren maddenin ne
olduğunu bilmiyorlardı.
B grubu vitaminleri besin öğelerinin bir ailesidirler ve sağlığın sürdürülmesinde rol oynarlar. Bunlar
tiamin (Bl vitamini), riboflavin (B2 vitamini), niasin, B6 vitamini, folik asit, B12 vitamini, biotin ve
pantotenik asittir. Bu vitaminlerin fonksiyonları birbirlerinden farklı ve kendine özgü olsa da birçoğu
organizmadaki trilyonlarca hücrede enerji oluşumunda fonksiyon gösterirler
A Vitamini
• Gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder.
• Vücudunuzdaki hücre ve dokuların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlar.
• Ağzınız, mideniz, ince bağırsaklarınız, solunum ve üreme sisteminiz ile idrar yollarındaki deri
ve dokuların sağlıklı bir şekilde devamlılığım sağlayarak sizi enfeksiyonlara karşı korur.
D Vitamini
• Kalsiyum ve fosforun emilimini artırır.
• Bu minerallerin kemik ve dişlerde depolanmasını sağlayarak yapılarının daha sağlıklı ve güçlü
olmasını sağlar.
E Vitamini
• Bir antioksidan olarak çalışır ve yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek kalp hastalıkları ve
kanser gibi sağlık sorunları riskini azaltır.
K Vitamini
• Vücudunuzda herhangi bir kanama olduğu durumda kanınızın pıhtılaşmasında görevli olan
proteinlerin yapımında görevlidir. Yani kanamayı durdurur.
• Kan, kemik ve böbreklerinizde bazı vücut proteinlerinin yapımına yardım eder.
Tiamin (Bl vitamini)
• Vücudunuzun bütün hücrelerinde karbonhidratlardan enerji oluşumunda yardımcıdır.
Riboflavin (B2 vitamini)
• Vücudunuzun bütün hücrelerinde enerji oluşumuna yardım eder.
• Organizmanızda triptofan amino asitinden niasin oluşumuna yardım eder(Proteinler birçok amino
asitin birleşmesinden oluşurlar).
Piridoksin (B6 vitamini)
• Vücudunuzda hücrelerin yapısında bulunan, elzem olmayan amino asit veya proteinlerin
yapımına yardım eder.
• Triptofan denilen amino asidin, organizmanız için iki önemli madde olan niasin ve
seratonine(beyninizde görev yapan bir haberci) dönüşümüne yardım eder.
GIDALARIN KORUNMASI VE KATKI MADDELERĐ
Gıda katkı maddesi denilince pek çok kişinin aklına, besinlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan ve
kansere yol açan maddeler gelir. Oysa gıda katkı maddeleri yalnızca raf ömrünü uzatmak için
kullanılmaz. Gıda kalitesinin daha iyi muhafaza edilmesi, beslenme özelliklerinin korunması ve gıdanın
görünüşü, lezzeti ve renginin dahil olduğu duyusal özelliklerinin zenginleştirilmesi gibi pek çok alanda
kullanılır. Gıda katkı maddelerinin en önemli özelliği, tek başına gıda olarak kullanılamamalarıdır.

Gıdanın bir bileşeni haline de gelebilirler. Gıda katkı maddeleri, gıdanın tarladan çatalımıza gelinceye
kadar geçirdiği üretim zinciri içindeki, dağıtımı, taşınması, işlenmesi ve saklanması koşullarını da
dikkate alarak, gıda kalitesinin daha iyi muhafaza edilmesinde, beslenme özelliklerinin korunmasında ve
gıdanın görünüşü, lezzeti, tadı, aroması ve renginin dahil olduğu duyusal özelliklerinin
zenginleştirilmesinde etkilidir. Dolayısıyla, gıda katkı maddelerinin, duyusal özelliklerinin iyileştirilmesi
ve gıda çeşitliliğinin sağlanması gibi çok sayıda kullanılma amacı var. Ancak katkı maddeleri yalnızca
gıda çeşitliliğini artırmak, gıdanın görünüş özelliklerini, lezzetini, rengini değiştirmek amacıyla
kullanılmaz, gıda güvenliğini sağlamak için de kullanılır. Bu gruba koruyucuları örnek verebiliriz.
Gıda katkı maddesinin kullanım amacı, kötü bir kaliteyi iyileştirmek ve aldatmayı maskelemek değil.
Gıda katkı maddesinin amacı, normal koşullarda iyi üretim teknolojileri kullanılarak üretilmiş bir gıdaya
özellik kazandırmak. Meyve ve sebzeler gibi işlenmemiş ürünleri katmadığımızda, işlenmiş gıda
maddelerinin pek çoğunda katkı maddesi var. Katkı maddeleri, işlemeyi kolaylaştırmak için de kullanılır.
Besin değeri olmayan kimyasallar içerisinde bulunan doğal kimyasallar, gıdadan gıdaya sayısı değişen
geniş bir gruptur. Örneğin domateste 350, muzda 325, şarapta 475, kahvede 625 adet kimyasal madde
tespit edilmiştir. Bitkilerdeki doğal kimyasal maddelerden bir bölümü bitkinin evrimi sırasında kendisini
diğer canlılardan korumak için geliştirdiği kimyasallardır. Bitkilerde bulunan ve bu tür etkisi olan
kimyasallar, doğal pestisitler olarak da adlandırılmaktadırlar. Gıdalarda doğal olarak bulunan kimyasal
maddelerin toksik olmadığı inancı yanlıştır. Bu maddeler arasında yüksek dozlarda deney hayvanlarında
karsinojenik etki dahil değişik toksik etki şekillerini gösteren çok sayıda kimyasal vardır.
Herhangi bir işleme uğratılmadan tüketilen gıdalar içerisinde gıda kontaminantlan da dahil olmak üzere
çok sayıda kimyasal madde bulunur. Đşlenmiş gıdalarda (hazır gıdalar) ise bu gruplara ilaveten gıda katkı
maddeleri de bulunur. Gıda katkıları işlenmiş gıdaların üretiminde teknolojik işlemlere yardımcı olma,
mikrobiyolojik bozulmayı önleme, dayanıklılığı arttırma, besleyici değeri koruma, renk, görünüş ve
lezzet gibi duyusal özellikleri düzeltme gibi değişik amaçlarla kullanılan çeşitli kimyasal
maddelerdir.Binlerce kimyasal madde gıdalarla insana ulaşır.
Her kimyasal alman miktarına bağlı olarak zararlı etki gösterir. Günlük hayatımızda en sık
karşılaştığımız kimyasal madde sofra tuzudur (sodyum klorür). Piyasada satılan tuz paketleri 500 gramdır.
Bir paket tuzu bir kerede yiyen bir kişi kanındaki sodyum iyonları konsantrasyonun artmasına bağlı
olarak kısa bir süre içerisinde ölebilir. Yine günlük diyetteki tuz miktarı birkaç misline çıkartılırsa yıllar
içerisinde bu diyeti alanlarda hipertansiyon riski artar. Alman miktara bağlı olarak zararlı olma, gıdaların
doğal yapısında bulunan kimyasallar için de söz konusudur. Yüzlerce ömek içerisinden birini ele alarak
açıklarsak, ıspanak ve domates, okzalat bakımından zengin gıdalardır. Okzalat, yüksek dozlarda
organizmada kalsiyum eksikliğine yol açan bir kimyasal maddedir. Yüksek dozları, adale krampları,
kardiovasküler toksisite ve böbrek yetmezliği gibi etkiler gösterir. Ispanak ve domatesin bir defada
kilolarca tüketilmesi ile yukarıda belirtilen toksik etkiler görülebilir. Gıdaların üretiminde
kullanılan gıda katkı maddeleri ve gıdalara istediğimiz dışında bulaşan gıda kontaminantlan da her
kimyasal gibi doza bağımlı olarak toksiktir. Ancak gıda katkıları bilimsel araştırma sonuçlarına göre
geliştirilmiş uygulamalara göre kullanılırlarsa insan sağlığı üzerinde zararlı etki göstermezler.
GIDA KATKI MADDELERĐ EN ÇOK HANGĐ ÜRÜNLERDE KULLANILIR?
Gıda katkı maddesinin kullanım amacı,kötü bir kaliteyi iyileştirmek ve aldatmayı maskelemek
değil.Gıda katkı maddesinin amacı normal koşullarda iyi üretim teknolojileri kullanılarak üretilmiş bir
gıdaya özellik kazandırmak.Meyve ve sebzeler gibi işlenmemiş ürünleri katmadığımızda^işlenmiş gıda
maddelerinin pek çoğunda katkı maddesi vardır.
Đşlenmiş gıdalarda bazı katkıların kullanılması insan sağlığının korunması için son derece önemlidir.
Antimikrobiyallerin kullanılması buna örnektir. Başta işlenmiş et ürünleri olmak üzere çeşitli gıdalarda
antimikrobiyallerin kullanılmaması durumunda gıda zehirlenmesine yol açan mikrobiyolojik faaliyet
oluşabilir.

Gıda katkı maddelerinin izin sürecinde tek hedef, kullanımda insan sağlığının korunmasıdır. Gıda katkı
maddeleri insanların karşılaştığı kimyasallar içerisinde çok özel bir gruptur. Đnsanlar bu maddelere
doğuştan ölüme kadar kendi iradeleri dışmda maruz kalabilmektedirler. Katkı maddelerini taşıyan
gıdaları yüz milyonlarca kişinin tükettiği düşünüldüğünde, yapılan en ufak hatanın insan sağlığı ile ilgili
büyük sorun yaratacağı açıktır. Bu özellik nedeni ile gıda katkı maddelerinin kullanım izni uluslararası
ve ulusal sağlık otoritelerinin son derece yoğun ve dikkatli incelemesi sonucunda verilir. Bu süreçte
günümüz bilim ve teknolojisinin verdiği imkanlar kullanılarak yoğun araştırmalar yapılır. Bu yönüyle
gıda katkı maddeleri kullanımı insan sağlığının korunması yönünden en sıkı denetim altında tutulan
kimyasal madde grubudur.
Gıda ile Đlgili Herediter Hastalık Grupları
Gıdalarla ilgili genetik-herediter hastalıklarda organizmada da bulunan bazı maddelerin metabolik
bozukluklardan dolayı organlarda birikmesi veya değişik mekanizmalarla toksisite oluşturması söz
konusudur. Gıdalarda doğal olarak bulunan bazı maddeler bu hastalar için zararlı olabilmektedir.
Gıdalarla ilgili önemli herediter hastalık grupları aşağıda tanımlanmıştır.
•

•
•

•

Fenilketonüri: Bir amino asit olan fenilalanin organizmada, fenilalanin hidroksilaz enzimi
aracılığıyla tirosine dönüşür. Bu enzimin eksikliğinde kanda ve dokularda fenilalanin birikir.
Sonuçta, beyin de dahil olmak üzere çeşitli organlarda hasar oluşabilir. Fenilketonüri hastalığının
doğuştan tespit edilerek diyetten fenilalaninin çıkartılması gerekir.
Çölyak (Celiac) Hastalığı: Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bulunan bir protein olan
glüten bu herediter hastalığı olanlarda glutfen.entropatisi olarak adlandırılan hasara yol açar.
Hemokromatosis: Gıdalardan fazla miktarda demirin emilmesi ile karakterize bir genetik
hastalıktır. Bu demir karaciğer, kalp, pankreas ve diğer bazı organların hücrelerinde
birikerek toksisite geliştirebilir.
Wilson Hastalığı: Organizmada balar birikmesi ile karakterize bir herediter hastalıktır. Bakır
birikmesine bağlı toksisitede başlıca hedef organ karaciğerdir.

Tüketiciler nelere dikkat etmeli?
Soğukta saklanması gereken gıdaların, soğukta saklanıp saklanmadığına bakmaları gerekiyor. Örneğin,
yumurta soğukta saklanır. Kuru gıdaların da ısıtma sistemlerinin altında bulunarak sıcağa maruz
kalmaması gerekir. Donmuş gıdaları alırken, tüketicinin dondurucuların hiç kapatılmamış olmasından
emin olması lazım.
Ölçme ve Değerlendirme
ÖRNEK 1: Aşağıdakilerden hangisi, enzimlerin yardımcısı olan koenzimlerle ilgili
bir özelik değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bir koenzim çeşidi, yalnız bir çeşit enzimle çalışabilir.
Görev yaptıkları tepkimelerde çok kere kullanılabilirler.
Yardım ettikleri enzimlerle zayıf bağlar kurabilirler.
Organik yapılıdırlar. .
Đlgili oldukları enzimlerle sürekli birlikte olmak zorunda değildirler.

ÖRNEK 2:
I-Enzim konsantrasyonu
II-Ortam sıcaklığı
III- Đnhibitör ya da aktivitör maddelerin varlığı
IV- Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonu
V- Etkinen madde konsantrasyonu
Yukarıda belirtilenlerden hangisi ya da hangileri »enzimsel tepkimelerin hızını etkileyen faktörlerdir?
A) Yalnız I

B) I ve II
C) I, II, III
D) IveV
E) I, II, III, IV, V
ÖRNEK 3: Aşağıdaki moleküllerden hangisi, bir monosakkarit örneği değildir? A)
A)Glikoz.
B)Riboz C) Laktoz D)Galaktoz E)Fruktoz
ÖRNEK 4: Yağ asidi ve gliserin ile yağ arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki, glikoz ile
aşağıda verilen moleküllerden hangisi arasında kurulamaz?
A) Protein B) Nişasta C)Maltoz D) Glikojen
E) Selüloz
ÖRNEK 5: Küçük moleküllerinin birleşerek büyük molekül oluşturmasıyla bir
molekül su açığa çıkması olayına .............................................................denir.
ÖRNEK 6: Hücrelerdeki.......................................................enzim denir.
ÖRNEK 7: Enzimsel tepkimelerin hızlanmasına neden olan maddelere………………….denir.
ÖRNEK 8: Minerallerin görevleri nelerdir?
ÖRNEK 9: Hidrokarbonların önemini anlatıp, karbonhidratları sınıflandırarak açıklayınız.
ÖRNEK 10: Nişasta ve glikojen arasındaki farkları anlatınız.

KONU:ĐLAÇLAR
HEDEF VE DAVRANIŞLAR:
HEDEF 1: Đlaç kavramının açıklanması
DAVRANIŞLAR
1.

Đlacın tanımı yapılır.

2.

Đlaç çeşitleri açıklanır.

3.

Đlacın etkileri açılanır.

HEDEF 2: Bir kimyasal maddenin ilaç olma sürecinin açıklanması
DAVRANIŞLAR: Bir kimyasal maddenin ilaç olma sürecinde hangi evrelerden geçtiği
açıklanır.
HEDEF 3: Aspirin
DAVRANIŞLAR
1.

Aspirinin ilaç olarak gelişimi açıklanır.

2.

Aspirinin sentezi açıklanır.

3.

Aspirinin ağrı kesici özelliği açılanır.

4.

Aspirinin kullanılmaması gereken durumlar açıklanır.

Đlaç, hastalığın iyileştirilmesinde ya da önlenmesinde verilen kimyasal birleşimdir. Đlaçları dört
ana kaynaktan elde edebiliriz : hayvansal, bitkisel, mineral, sentetik.Örneğin diyabetikler
tarafından kullanılan insülin ilacı, genellikle hayvan pankreasından hazırlanır (domuz, sığır).
Kökler, yapraklar, çiçekler ve tohumların karışımı ilaçların bitkisel kaynağını oluştururlar; kalp
yetersizliğinin tedavisinde kullanılan digitalis, mor foxglove adı verilen yabani çiçeğin
kurutulmuş yaprağından hazırlanan bitki kökenli bir ilaçtır.Kalsiyum, demir ve magnezyum
gibi mineraller, değişik tıbbi sorunların iyileştirilmesinde kullanılırlar.
Sonuç: bugün pazarlanan ilaçların çoğu sentetik olarak imal edilmektedir. Vitaminlerin,
streoidlerin, narkotiklerin ve diğer birçok ilacın sentetik formu geniş olarak kullanılmaktadır.

ĐLAÇ ÇEŞĐTLERĐ
KATI ĐLAÇLAR
1. TOZ : Doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilen ilaçların, ezilerek toz haline getirilmiş
halleridir. Ağızdan alınanları olduğu gibi ciltteki yaralara serpme şeklinde de kullanılabilir.
2. DRAJE : Tadı acı olan tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak amacıyla, üzerleri koruyucu bir
şeker ya da çikolata tabakasıyla kaplanarak elde edilen ilaç şeklidir.
3. KAPSÜL : Katı ve sıvı ilaçların silindir, yassı veya zeytin benzeri şekillerde olan jelatin
koruyucular içinde sunulduğu şekildir. Midede ya da bağırsakta eriyen çeşitleri vardır.
4. TABLET : Toz halindeki ilaçların, sıkıştırılarak kesik silindir ya da yuvarlak şekillerde
sunulmasıdır; Önaspirin.
5. PĐLÜL : Toz şeklindeki ilaçların bal ya da koyu şurup gibi maddelerle karıştırılarak yassı
veya küçük küreler şeklinde sunulmasıdır.
6. SUPOZĐTUAR (FĐTĐL) : Vücut ısısında eriyen ve rektum yada vaginaya uygun

şekillendirilmiş ilaçlardır.
7. KAŞE : Hoşa gitmeyen tat ve kokuları nedeniyle toz şeklindeki ilaçların pirinç unu ya da
nişastadan yapılmış oval veya silindir şekilli içice geçen koruyucular içinde sunulan
şekilleridir; örnek: Gripin.

SIVI ĐLAÇLAR
1. SOLÜSYON : Đlacın etken maddesinin su, bitkisel yağ ya da başka bir eriticide
eritilmesiyle hazırlanmış şeklidir. Göz, kulak, burun damlaları bu solüsyonlara örnek
verilebilir.
2. SÜSPANSĐYON : Katı haldeki ilaçların bir sıvı içinde tam çözünmeden (minik
parçacıklar halinde) bulunduğu sıvı ilaçlardır. Çöküntü yaptığından, kullanılmadan
önce mutlaka çalkalanmalıdırlar.
3. TENTÜR : Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaçların, alkol ya da eterdeki çözeltisidir.
4. EXTRACT(EKSTRE) : Bitkisel maddelerin su, alkol ve eter gibi sonradan
uçurulabilen bir ya da birkaç eritici ile karıştırılıp sonra eriticinin uçurulmasıyla elde
edilen ilaç şekilleridir.
5. ŞURUP : Yüksek miktarda (% 60 dan fazla) şeker içeren sıvı ilaç şekilleridir. Fazla
şekerli olduklarından içerisinde bakteri ve mantarlar üreyemez.
6. POSYON : Şeker oram düşük ve kaşıkla içmeye elverişli sıvı ilaç şeklidir. Đçerisinde
bakteri ve mantar üreyebileceğinden 4-5 dozluk hazırlanmaktadırlar.

YARI KATI ĐLAÇLAR
1. OINTMENT (MERHEM / POMAT): Vücuda dışarıdan (cilde ve mukozaya) uygulanan;
tereyağ kıvamında vazelin, lanolin, domuz yağı vb katkı maddeleriyle hazırlanan yarı katı
ilaçlardır.
2. TRANSDERMAL TERAPÖTĐK SĐSTEM (TTS): Etken maddenin yapışkan bir yüzeye
emdirildikten sonra tedavi amacıyla deriye (göğüs veya kulak arkasına) yapıştırılarak uzun
sürede emiliminin sağlandığı ilaç şeklidir.
3. YAKILAR : Cilde yapıştırılan katı veya yarı katı ilaç şekilleridir.

ĐLAÇLARIN VÜCUTTAKĐ ETKĐLERĐ
Đlaçlar etkilerini lokal veya sistematik olarak ya da her iki durumda gösterebilirler. Lokal etki:
ilacın doğrudan dokuya uygulanmasıdır. Ör: antialerjik losyonlar, kaşıntıyı gidermek üzere
deriye uygulanır.
Sistematik etki : ilaç herhangi bir yolla vücuda alındıktan sonra kana geçerek etki edeceği
yere gider. Sistematik etkide birçok organ etkilenir, üstelik bir organa olan etkisi diğer organa
göre daha fazla olabilir.
Verilen herhangi bir ilacın etkisi; hastaya, ilacın dozuna, verilen ilacın izlediği yola ve ilacın
metabolizmasına bağlı olarak değişir.

BĐR KĐMYASAL MADDENĐN ĐLAÇ OLMA SÜRECĐ
Bir kimyasal maddenin ilaç olabilmesi için araştırılması gereken etkiler:
• Teratojen Etki
• Kanserojen Etki

TERATOJEN ETKĐ
Embriyo-fetal dönemde maruz kalınması durumunda bebekte kalıcı olarak yapı veya
fonksiyonel değişikliğe neden olan ajanlar veya faktörler şunlardır:
•

Kimyasallar

•

Virüsler

•

Çevresel
ajanlar

•

Fiziksel
faktörler

•

Đlaçlar

ĐNSANDA TERATOJENĐTE
Teratojen olduğu bilinen veya teratojen olduğundan şüphelenilen ilaç sayısı fazla değildir.
Đnsanda teratojenitenin en önemli Özelliği; teratojenik olduğu bilinen bir ilaç için duyarlı
periyodun dışında kullanıldığında teratojen etki göstermez.
Hayvan deneylerinde 1600’ e yakın ilacın yarısında teratojenik etki saptanmakla birlikte
hayvan deneyleri, insanda sebep sonuç ilişkisi göstermeyebilir.

ĐNSANDA TERATOJENĐTEYĐ KANITLAYAN ÇALIŞMALAR
Klinik vaka takdimleri
Epidemiyolojik çalışmalar -anamoli
ilaç ilişkisinin derecesi ve önemi
• Kohort çalışmalar
-ilaca maruz kalan ve kalmayanlar arası anomali oranları karşılaştırılır
• Vaka kontrol çalışmaları
-belirli anomalisi olanlar ile olmayanlar arasında ilaca maruz kalanların frekansı
karşılaştırılır
•

•

KANSEROJEN ETKĐ
DNA’da değişikliğe sebep olan çeşitli dış etkenler (radyasyon,yüksek ısı,onkojen
maddeler)hücre içinde latent (uyku)durumunda bulunan proonkogenlerin aktif hale geçmesini
sağlar.Bu genler aktif hale geçince bu hücreler ölümsüzleşir ve kontrolsüz olarak çoğalırlar.Bu
etkiye KANSEROJEN ETKĐ denir.
Đster doğal kaynaklardan isterse kimyasal sentezle elde edilsin, ilaç olmaya aday maddenin
farmakolojik çalışmalarının başlatılması için tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi
gereklidir.Farmakolojik çalışmalar kimyasal yapısı belli, fiziksel özellikleri bilinen maddenin
deneysel olarak etkilerini incelemeye yöneliktir.Bu çalışmalar hayvanlar üzerinde yürütülür.
Maddenin etkilerini incelemeye yönelik "in-vivo ve in-vitro" çalışmaları değişik
hayvan türleri üzerinde yürütülür
1. Đn-vitro: Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda yapılan deneylerdir.
2. Đn-vivo: Canlı ortamda ya da yaşayan koşullarda yapılan deneylerdir.
Genel kural olarak en az dört farklı türde in-vivo ve in-vitro deneyleri yürütülme zorunluluğu
vardır.Gelişmiş ilaç endüstrilerinde çok pahalı olan maymunlar üzerindeki denemeler mutlaka
yapılır.
• Đlaç adayı kimyasal maddenin önemli bir yönü de "toksik" etkilerini incelemektir.
• Akut, subakut ve kronik toksiste değişik hayvan türlerinde ve değişik yollardan
verilerek yapılır.
• Bu seri araştırmalarda aday maddenin toksik dozları, toksik etkileri, molekülün hangi
kısmının toksisiteden sorumlu olduğu bizzat molekülün mü, yoksa bir metaboük ürünün
mü toksik etkiden sorumlu olduğu araştırılır.

•

•

•
•
•

•
•

Deneysel farmakolojik çalışmalarda,denenen maddenin etkili olduğu organlar,etki
mekanizması,farmakokinetik özellikleri, emilimi, atılımı, organlar veya vücut
mayilerindeki birikimi, metabolizması, parçalanma ürünleri en ince noktasına kadar
incelenir.
Yeni bir maddenin değerlendirilebilmesi çok iyi donatılmış laboratuvarlarda yıllarca
sürebilir.
Optimum süre 5-8 yıl arasında değişir.
Farmakolojik deneylerde,maddenin molekülünde hangi grupların etkili olabileceği
hakkındaki araştırmalar çok dikkatli bir şekilde yürütülür.
Molekül üzerinde yapılacak kimyasal değişikliklerle daha etkili ve daha az toksik
maddelerin sentezine yönelinir. Farmokoloji dilinde bu şekildeki araştırmalara "yapıetki" ilişkisi denir ve bugün tıpta kullanılan pek çok ilaç bu şekildeki araştırmalar
sonucunda elde edilmiştir.
Bu seri araştırmalarda aynı moleküldeki değişikliklerle incelenen maddenin çok daha
toksik ürünü veya tam bir antogonisti elde edilebilir.
Bir örnek verilirse; morfin molekülünün fenolik ve alkolik hidroksil grupları
asetilleştirilirse, diasetilmorfin (heroin) elde edilir ki, bu madde morfinden çok daha
etkili bir ağrı kesici olmasına karşın son derece çabuk bağımlılık yapma özelliğine
sahiptir.

Morfin molekülünün azotuna bir alil grubu eklenirse oluşan nor morfin, morfin etkilerini
tamamen antogonize eden bir özellikte yeni bir ilaç olarak karşımıza çıkar.

Đlaç olmaya aday maddenin ilaç olarak adlandırılabilmesi için diğer laboratuvar veya
araştırıcılar tarafından desteklenmesi gerekir. Ayrıca bunlara ilaveten sipesifik bazı etkileri
olabilecek aday maddenin (örn. kanser ilacı olmaya aday) çok daha spesifik uzmanlar grubu ve
laboratuvar yöntemleri ile incelenmesi zorunludur

Tüm bu araştırmalar sonucu ilaç olmaya aday maddenin farmasötik teknoloj yönünden,
ilgili uzmanlar grubunca incelenmesi mutlaka gereklidir.Bu seri araştırmalarda maddenin hangi
farmasötik şeklinin (tablet,kapsül,ampül.) daha uygun olacağı, bu şekillerin biyolojik yararları
detaylı bir şekilde incelenir.

ASPĐRĐNĐN ĐLAÇ OLARAK GELĐŞĐMĐ VE AĞRI KESĐCĐ
ETKĐSĐ
Hipokrat söğüt ağacının yapraklarım ve kabuklarını kullanarak ağrıları dindiriyordu .1828
yılında Alman farmakolog acı bir tadı olan iğne şeklinde kristalleri olan bir maddeyi söğüt
ağacından elde etti ve adım salisin koydu. 1829’da ise Fransız kimyager Henri Leroux ilk
olarak saf bir kristal halinde elde etti salisini.
1838'de ise italyan kimyager Raffaele Piria ise şalisinin karbohidrat ve aromatik bileşenlerini
ayırıp, aromatik bileşenini yükseltgeyip elde ettiği renksiz iğne şeklindeki kristallere şahsilik
asit ismini verdi.Fakat şahsilik asit midede oldukça direnç gösterdiği için ilaç olarak
kullanılamıyordu.
Bunun için bileşiğin farklı bir hale sokulması gerekiyordu ve bunu ilk olarak 1853Me Charles
Frederic Gerhardt isimli Fransız kimyager şahsilik asitin tuzu ile asetil klorürü tepkimeye
sokarak asetil salisilik asit yani günümüzde bilinen ismiyle aspirini sentezleyerek
gerçekleştirdi.Fakat yaptığı bu ürünü pazarlamak gibi bir düşüncesi olmadığı için piyasaya
sürülmesi için yaklaşık 50 yıl beklemesi gerekti aspirinin.
1899 yılında Bayer için çalışan Alman kimyager Felix Hoffman bunu Gerhardt" in yaptığı
aspirin ile babasının romatizma ağrıları üzerine denemeler yapıp ardından başarılı sonuçlar
alınca, 6 Mart 1899 tarihinde Aspirin ismini verip patentini alıp piyasaya sürmeye başladı.
Aspirin 1915 yılma kadar toz halinde satılırken, bu yıldan sonra tablet halinde piyasaya
sürülmeye başlandı.

ASPĐRĐNĐN AĞRI KESĐCĐ ETKĐSĐ
Aspirin (nonsteroidantiinflamatur ilaçlar grubundandır) siklooksijenaz II enzimini (COX2)
inhibe eder. Bu şekilde prostaglandinlerin sentezini azaltarak inflamasyonu hafifletirler.
Prostaglandinler inflamasyona sebep olur. Inflamasyon da ağrı ve ateşten sebepten sorumludur.

Ağrı, ateş ve soğuk algınlığı haricinde kalp krizi, felç ve bazı kanser türlerinde fayda
sağlanan ASA ya da bildiğimiz klasik Aspirin ilacının elbette kullanılmaması gereken
durumlar da söz konusu;
• Asit özelliği sebebiyle mide rahatsızlığı olanlara kesinlikle önerilmez.
• Bununla birlikte kanama ve kanamanın durdurulamaması riski taşıyan kişilerin de
kesinlikle içmemesi gerekir.
• Đlacın kanı sulandırıcı etkisi bu rahatsızlıkta negatif tesir yapar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
BOŞLUK DOLDURMA
1. Molekül üzerinde yapılacak kimyasal değişikliklerle daha etkili ve daha az toksik
maddelerin sentezine yönelinir. Farmokoloji dilinde bu şekildeki araştırmalara…. Denir
2. Morfin molekülünün fenolik ve alkolik hidroksil grupları asetilleştirilirse, .................. elde
edilir.
3. Aşağıdaki moleküllerin isimlerini yazınız

AÇIK UÇLU SORULAR
l. Kanserojen etki nedir açıklayınız.
2. Teratojen etki nedir açıklayınız.
3. In vivo in vitro kavramlarını açıklayınız.
ÇOKTAN SEÇMELĐ
1. Yeni bir maddenin değerlendirilebilmesi çok iyi donatılmış laboratuvarlarda optimum ne
kadar sürer?
A)3-5
B)1-3
C)5-8
D)8-10
E)10-12
2. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri deneysel farmakolojik çalışmalarda,denenen
maddenin hangi özelliklerindendir?
I) Etki mekanizması
II) Farmakokinetik özellikleri
III) Emilimi
A)Yalnız I B) I-II C)I- III D)Yalnız II E)I-II-III
3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri teratojen etki yapan faktörlerdendir?
I)Kimyasallar
II) Virüsler
III) Çevresel faktörler
IV) Đlaçlar
A)I-IV B)II-III c) I-II-III-IV D)III-IV E) I-III

KONU: BOYAR MADDELER
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
HEDEF 1: Boyarmaddelerin Tarihçesi
DAVRANIŞLAR:
I)Bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal boyar maddelerin geçmişte nasıl kullanıldığı
açıklanır.
HEDEF2: Renk ve Strüktür
DAVRANIŞLAR:
I)Rengin tanımı yapılır.
2 )lşığın farklı dalga boylan açıklanır.
3)Görülebilir ışın kavramı açıklanır.
HEDEF3: Boyarmaddeler
DAVRANIŞLAR:
I)Boya ve boyarmaddenin tanımı yapılır.
2)Boya ve boyarmadde arasındaki farklılıklar belirtilir.
3)Kromofor ve okzokrom açıklanır.
4)Boyarmaddelerin neden renkli olduğu açıklanır.
HEDEF4: Boyarmaddelerin Sınıflandırılması
DAVRANIŞLAR:
I )Boyama yöntemine göre sınıflandırma açıklanır.
2)Strüktüre göre sınıflandırma açıklanır.

BOYAR MADDELERĐN TARĐHÇESĐ
• Bitki ve hayvanlardan elde edilen doğal boyarmaddelerin çok eski bir geçmişi vardır.
• Eski Mısırlılar bitki köklerinden, ağaç kabuklarından, likenlerden, meyvelerden hatta bazı
yumuşakça ve böceklerden elde ettikleri doğal boyarmaddelerle ipek, yün, keten ve pamuklu
kumaşları birbirinden güzel renklerle boyarlardı.
• Çinliler de IÖ 3000 yıllarında iplik ve dokumaları boyamak için bitkilerden elde ettikleri
boyarmaddeleri kullanmaya başladılar.

HAYVANSAL BOYARMADDELER
• Eski çağlarda kullanılan en göz alıcı boyarmadde, hayvansal kökenli doğal bir boya olan
sur firfiriydi.
• Bu madde erguvan rengindedir ve dikenli salyangozdan elde edilir .

• Eski çağlarda çok değer verilen boyarmaddelerden biri de bir böcekten elde edilen canlı
kırmızı renkte bir boyaydı.
BĐTKĐSEL BOYARMADDELER
• Bitkilerden elde edilen boyarmaddelerden belki de en değerlisi ve en çok kullanılanı koyu
mavi renkli çivittir.
• Bu madde çivitotu ile çivit ağacından elde edilirdi.
• Çivitotu Avrupa ve Asyada yetişen sarı renkli 2 yıllık bir bitkidir.
RENK VE STRUKTUR
RENK NEDĐR?
• Bir cismin veya ışık kaynağının gözümüzde sebep olduğu etki renk olarak tanımlanır.
• Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, buradan optik
sinir aracılığıyla beyine iletilir.
• Göz, üç temel birleştirici renk olan, kırmızı, yeşil ve maviye tepki verir ve beyin, diğer
renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları olarak algılar
• Yıldızların ve diğer ışık kaynaklarının hepsi aynı türde ışın yaymazlar.
• Bu farklı ışınlar, dalga boyuna göre sınıflandırılır.
• En küçük dalga boyuna sahip olan ışınlar gama ışınları en büyük dalga boyuna sahip olan
ışınlar ise radyo dalgalarıdır.
• Görülebilir ışın olarak adlandırılan ışınlar ise 380-7S0nm aralığındadır

• Görülebilir ışık fotonu maddeye çarptığında madde uyarılır ve foton, maddenin moleküler
yapısına göre değişen diğer bir ışık fotonu şeklinde yansıtılır.

• Bir madde, gün ışığında eğer kırmızı görülüyorsa, bu madde gün ışığmdaki kırmızı

dışında tüm görülebilir ışık fotonlarını absorbe eder, yalınca uzun dalga boylu olan
kırmızı ışığı tekrar yayar.
• Bir cisim gözün algılayabildiği elektromanyetik dalgaların hepsini yansıtıyorsa beyaz,
hepsini absorbe ediyorsa siyah görünür.
• Bazı cisimler ise bunlardan bir kısmını seçimli olarak absorbe eder. Geride kalan ışınlar
renkli görünür.
• Bu da ışığın farklı dalga boylarında gelmesi ile oluşur.

• Cisimlerin belirli dalga boylarını yansıtıp diğerlerini absorbe etmesi nedeniyle görünür
aralıktaki dalga boylarındaki eşit dağılım bozulunca farklı renk algılamaları ortaya çıkar.
Şekilde görüldüğü gibi, 436-495 nm dalga boylan arası ışık mavi, 566-589 nm arası sarı
olarak algılanır.

BOYARMADDELER
BOYA VE BOYAR MADDE NEDĐR?
• Bir yüzeyi, dış etkilere karşı korumak veya hoş görünüşlü yapmak için koruyucu ve
renkli
bir tabakayla kaplamaya boyama; bu işlem için kullanılan maddelere boya veya pigment
denir.
• Boyaların büyük bir kısmının renkli inorganik bileşiklerden yapılmasına rağmen, bunun
için bazı organik renkli bileşikler de kullanılabilir.
• Boyalar uygulandıkları yüzeye hiçbir değişiklik yapmazlar(kimyasal yapısında değişiklik
olmaz), kazımakla yüzeyden uzaklaştırılabilirler.
• Kumaş boyaması için kullanılan bileşiklere boyarmadde denir.
• Boyarmaddelerin hepsi organik bileşiklerdir.
• Boyanacak cisimler boyar madde ile dayanıklı bir şekilde birleşerek cismin yüzeyini yapı
bakımından değiştirirler.
• Cismin yüzeyi ile kimyasal veya ilzikokimyasal bir ilişkiye girerek birleşmiştir.
• Boyanan yüzey kazıma, silme gibi fiziksel işlemlerle başlangıçtaki renksiz durumunu
alamaz. .

• Organik bir bileşiğin boyarmadde olması için renkli olması yetmez.
• Renkli organik bileşiğin boyarmadde olması için molekülünde okzokromların bulunması
şarttır.

KROMOFOR VE OKZOKROMLAR
• 2500-ĐO. 000 A° arası seçimli absorbsiyon yapan gruplara kromofor grup denir.
• Witfin 1867 yılındaki buluşuna göre sübstitüentler, moleküldeki kromofor gruplardan
ötürü oluşan rengin şiddetini arttırır.
• Witt bu sübstitüentleri okzokrom olarak isimlendirmiştir.

BOYARMADDELER NEDEN RENKLĐDĐR?
• Boyarmaddelerin rengini moleküllerinin kimyasal yapısı belirler.
• Bir boyarmadde bileşiğinin bel kemiğini renkten sorumlu olan kromofor grubu oluşturur.
• En yaygın kromofor grupları şunlardır:
-NO2
-NO
-N=N-C=C-C=N=
-C=C-C=O
• Kromoforun atomları ışık tayfındaki belirli dalga boylarına özgün hızlarda titreşir, bu da
dalga boylarına karşılık gelen renklerin ortaya çıkmasına yol açar.
• Bir kromofor tek başına bir boyarmadde oluşturmaya yetmez.
• Bunun için okzokrom denen gruplar gereklidir.
• Bunlar kromofor grubu ile birlikte renk tonunu arttırır
• Okzokromların belli başlıları arasında -OH, -NH2, -NH, -CHj sayılabilir.
• Bir boyarmaddeııin ayrıca çözünebilmeyi sağlayacak -SO3H ve -CO2H gibi asidik
özellikte, -Nhb ve -NHCHj gibi bazik özellikte çözündurucü gruplara ihtiyaç vardır.
• Okzokromlar gibi bu gruplar da boyanın kumaşa tutunmasına yardım eder.
• Asidik ve bazik gruplar özellikle ipek ve yünlülerin boyanmasında etkilidir.
• Çünkü bu grupların karşılıkları bu dokumalarda bulunur.
• Yani boyar maddenin asidik grupları ipek ya da yün liflerindeki bazik gruplara, bazik
gruplar da asidik gruplara bağlanır.

BOYAR MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI
• Boyarmaddeler için boyama yöntemine ve strüktüre göre 2 tip sınıflandırma yapılabilir:

MORDAN BOYARMADDELER
• Kumaş boyalarının zamanla rengini atmaması için mordan ya da boyasaptar denen
maddeler kullanılır.Bunlar, boyarmaddenin kumaşın dokusuna işleyerek liflere sıkıca
tutunmasına yardımcı olan mineral tuzlarıdır.
• Asidik mordan olarak,çok değerli fenollerden türeyen karboksilli asit glikozitleri olan
taninler;bazik mordan o!arak,hidrolizle AI(OH)3, Fe(01l)j ve Sn(OH)4 gibi hidroksitler
verebilen ttızlar,örneğin şaplar kullanılır.
• Boyanın daha iyi tutması için iplik ya da kumaşlar önce mordan çözeltisine, sonra boyaya
batırılır.
• Bu yöntemin en büyük yararı, aynı boyarmaddenin değişik mordanlarla açıklı koyulu
tonlar,hatta değişik renkler vermesidir.
• Kalay tuzuyla genellikle parlak, bazen sert tonlar,krom tuzuyla daha koyu tonlar elde
edilir Bakır tuzu daha çok yeşil renkli bitkisel boyarmaddelerle kullanılır.
• Demir tozu boyarmaddenin rengini donuklaştırıp koyulaştırır, şap ise uçuk ve soluk
tonlar verir.
• Boyarmaddeler ile mordanların bu özelliği, sonsuz deneme olanakları ve zengin bir renk

çeşitliliği sağlar.

Mordansız Boyarmaddeler
• Bazı bitkilerden elde edilen boyarmaddeler mordan kullanmadan da çok iyi sonuçlar verir
Örneğin ağaç ve kayaların üzerinde yetişen likenlerin boyarmaddeleri bu gruptandır.
• Likenler çok geniş bir renk yelpazesi sunar.
Bu renkler, yüzlerce tür likenden hangisinin kullanıldığına bağlı olarak bej
ve kahverenginden sarı ve turuncuya, pembe ve kırmızıdan morumsu kırmızıya, yeşile ve
bazen maviye kadar uzanır
• Üstelik likenlerin, kumaş olarak dokunduktan sonra bile yok olmayan hoş bir kokusu
vardır.
• Likenlerden

başka

kökü,zerdeçalın kurutulmuş
kabuğu,mürver

yabanmersini
köksaplan,avokado

meyveleri,soğan
meyvesinin

kabuğu,pancar

kabuğu,cevizin

yeşil

ve çakaleriğin meyveleri,sanbaşak ve kanaryaotu gibi bitkisel

kaynaklardan da mordansız boyarmaddeler elde edilir.
• Aynı bitkinin kök,yaprak,sap,kabutçiçek,meyve gibi değişik bölümleri çoğu kez değişik
tonlar verir.
• Öbür bölümlerden genellikle daha yumuşak olan yaprak ve çiçekler boyarmaddesini sap
ve köklerden daha kolay salar.

SÜBSTANTĐF BOYARMADDELER
• Bu tip boyarmadde!er,oldukça yüksek molekül ağırlıklı ve kolloidal özellikler gösteren
bileşiklerdir.
• Kumaşla birleşmelerinin nedeninin,absorp!anma veya elyaftaki hidroksil (eğer varsa)
hidrojeniyle hidrojen bağı yapabilme özelliği olduğuna inanılmaktadır.
• Bu boyarmaddeler mordansız elyafla direkt olarak birleşir.

KÜPE BOYAR MADDELERĐ
• Bu yöntemde boyarmadde önce hazırlanıp sonradan bazik ditiyonit (Na2S204)
çözeltisiyle muamele edilerek, bazik ortamda çözünebilen ve ekseriya renksiz olan, küpe
denen diğer bir bileşiğe indirgenir
• Elyaf bundan sonra küpe çözeltisine bat irilip havada kurumaya bırakılır
• Kuruma esnasında elyaf üzerindeki küpe tekrar boyarmadde haline dönüşüp elyafla sıkı
bir şekilde birleşmiş olur.

AZO BOYAR MADDELERĐ

• Aromatik diazo bileşiklerinin fenol veya aromatik aminlerle kenetlenmesi sonucu oluşan
bu boyarmaddelerden asidik hidroksil grubu içerenlere,asidik azo boyarmaddeleri,bazik amin
veya dialkilamin urubu içerenlere ise bazik azo boyarmaddeleri denir.
• Anilin sarısı denen p-aminoazobenzen ilk keşfedilen bazik azo boyarmaddedir.

• Asidik azo boyarmaddelerinden ilk keşfedilenler a-naftol oranj ile p-naftol oranjdır.
ct-naftol oranj diazolanmış sülfanilik asidin a-naftol ile kenetlenmesi sonucu oluşur ^Bu
boyarmaddelerde, sülfonik asit grubunun renk üzerine hiçbir etkisi yoktur Bu grup yalnızca her
iki boyarmaddenin sulu ortamda çözünmesini sağlar.

• Diazolanmış anilin ve dimetilanilinden oluşan p-dimettIaminoazobenzene,bir zamanlar
tereyağına sarı renk vermek için kullanıldığından,tereyağı sarısı da denir
• Bu bileşiğin, bir kanserojen olması nedeniyle tereyagına katılması yasaklanmıştır.

KĐNON-DĐĐMĐN BOYAR MADDELERĐ
• Bu tip boyarmaddelerin en tanınmışı VVurster mavişidir
• Wurster mavisi tetrametil-p-fenilendiaminin hidroklorik asitli çözeltisinin bromla
oksitlenmesi sonucu oluşur.

ĐNDAM1NLER VE ĐNDOFENOLLER
• Đndamin boyarmaddeleri.molekülsel yapı bakımından kinon-diimin boyarmaddelerine
benzer.
• Fakat indamin boyarmaddelerinde p-fenilendiimin azotlarından bir tanesinde.para
pozisyonda bir okzokrom içeren ikinci bir fenil urubu bulunur.
• Undaminlerde p-pozisyonundaki bu okzokrom bazik olduğundan, bu boyarmaddeler bazik
boyar maddelerdir.
• Đndaminlere çok benzeyen indofenollerde p-pozisyondaki okzokrom asidik hidroksil
olduğundanjndofenol boyar maddeler i asidik boyarmaddelerdir.
• p-aminodimetilanilinle dimetilanilinin,asidik ortamda kükürtlü hidrojen veya tiyosülfat
ile oksitlenmesiyle elde edilen metilen_mavisı\ bakterileri boyamak için kullanılan bir
indamindir.

• Đndofenollere örnek olarak,kuwetli indirgenlerin titrasyonları için kullanılan Tillmans
reaktifı verilebilir
• pH 6 ve üzerinde koyu mavi;altında ise kırmızı olan bu reaktif indirgenince renksizlesin
Tillmans reaktifınin kimyasal ismi diklorindofenoldür.

TRĐFENĐLMETAN BOYAR MADDELERĐ
Trifenilkarbenyum katyonunun az renkli ve az dayanıklı olmasına karşın para

•

pozisyonlarında okzokromlar içeren trifenilkarbenyum katyonundan,çok dayanıklı ve kuvvetli
renkli trifenilmetan boyarmaddeleri oluşur.
•

Bu boyarmaddelerin en önemlileri fuksin.Malachit yeşili ve kristal viyoledir.

•

Malachit yeşili benzaldehit-dimetilanilin karışımının susuz çinko klorür ile ısıtılması
sonucu oluşan renksiz tetrametildiaminotrifenilmetanın (Malachit yeşili Leyko bazı), asidik
ortamda çözülüp kurşun dioksitle oksitlenmesi sonucu oluşur.

• Leyko bazı asidik ortamda oksitlenince, molekülün merkezinde bulunan karbon atomu
bir protonla iki elektron vererek trifenilkarbenyum tuzuna dönüşür.

Malachit yeşilinin kimyasal ismi tetrametildiaminotrifenilkarbenyum klorürdür.
•

Asidik trifenilmetan boyarmaddelerine örnek olarak ftaleinler verilebilir.

•

Ftaleinler,ftalik anhidritie fenollerden elde edilir.

•

Fenolftalein ile floressein en tanınmış iki ftaleindir.

•

Fenolftalein,ftalik anhidritie fenol karışımının su çekici bir bileşik ile muamele edilmesiyle

elde edilir.

ANTRAKĐNON BOYAR MADDELERĐ
•

Antrakinondan türeyen boyarmaddelerin en tanınmışı, bilinen en eski doyal

boyarmaddelerden olan alizarindir
•

Alizarin,bazı bitkilerde glikozit olarak bulunur.

•

Alizarin ve alizarine benzeyen diğer antrakinon boyarmaddeleri tipik mordan

boyarmaddelerdir
•

Alizarin, antrakinonun bromlandırılmasıyla oluşan dibronı türevinin potasyum hidroksitle

eritilmesi sonucu elde edilir.
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ĐNDANTREN BOYARMADDELERI
•

Đndantren boyarmaddeleri küpe boyarmaddelerindendir.

•

Bu bileşikler,ışığa ve yıkanmaya karşı en dayanıklı boyarmaddeler olduğundan en kıymetli

ve aynı zamanda en pahalı boyarmaddelerdendir.
•

Bu tür boyarmaddelere örnek olarak indantren mavisi,indantren kırmızısı ve indantren oranj

verilebilir.
•

Đndantren mavisi p-aminoantrakinonun biraz potasyum nitrat içeren potasyum hidroksitle

ısıtılması sonucu elde edilir
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ĐNDĐGOĐT BOYARMADDELERĐ
•

Bu boyarmaddeler,bu sınıfın temel bir bileşiği olan indigodan türer.

•

Đndigo doğal bir boyarmadde o!up,bazı bitki türlerinde glikozit olarak bulunur.

•

Đndigo, uzun zaman indigoitlerin tek temsilcisi olarak kalmış bir küpe boyarmaddesidir.

•

Đndigo ve sonradan geliştirilen diğer indigoitler, özelikle pamuk ve bazen de yün

boyamasında kullanılır.
•

Đndigo,bütün mavi renkli boyarmaddelerin en önemlisidir.

•

Çünkü bununla boyanan elyaf ışık,yıkama,baz ve asitlere karşı gayet dayanıklı olup, asla

solmaz.

Indfgo
• Fenikeliler tarafından bazı midye cinslerinin salgılarının hava ile oksitlenmesi sonucu elde edilen Fenike

morumuzun yıllar çeşitli kavimler tarafından en makbul bir boyarmadde olarak kullanılmış ve zamanla
unutulmuştur. ^Bu midye cinsi 1684 yılında irlanda'da tekrar keşfedilmiştir
• 1909 yılında Friedlander 12000 midyeden 14 ĐJ; Fenike moru elde ederek strüktıiaınü

açıklamıştır.

• Tiyoindiyo ve türevleri de gayet kullanışlı küpe boyarmaddeleridir.
Tiyoindigo, tiyosalisilik asitle klorasetik asitten elde edilir

Tiyoindigoya helindon kırmızısı da denir

ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
AÇIK UÇLU SORULAR
l) Boyarmadde nedir? Boyarmaddenin boyadan farkı nedir?açıklayınız.
2)Mordanın tanımını yapınız ve mordanın kullanım amacını açıklayınız.
3)Trifenilmetan boyarmaddelerine ve antrakinon boyarmaddelerine örnek veriniz.
4)Đndigo nedir ve nerelerde kullanılır?
5)Sübstantif boyarmaddelerin özelliği nedir?
BOŞLUK DOLDURMA
l )Görülebilir ışık fotonu maddeye çarptığında madde uyarılır ve foton, .......................................
göre değişen diğer bir ışık fotonu şeklinde yansıtılır.
2)Bir cisim gözün algılayabildiği elektromanyetik dalgaların hepsini yansıtıyorsa...................... ,
hepsini absorbe ediyorsa ................... görünür.
3)Boyaların büyük bir kısmının renkli.................. bileşiklerden yapılmasına rağmen,bunun için
bazı ................. renkli bileşiklerde kullanılabilir.
4)Renkli organik bileşiğin boyarmadde olması için molekülünde ......................ların
bulunması şarttır.
5)2500-10000 Aº arası seçimli absorbsiyon yapan gruplara ....................... grup denir.

ÇOKTAN SEÇMELĐ
l) Gözün tepki verdiği üç temel birleştirici renk aşağıdakilerden hangisidir?
A) kahverengi,yeşil,mavi
B) turuncu,siyah,mavi
C) kırmızı yeşil,mavi
D) kırmızı,mor,yeşil
E) pembe mor,kırmızı
2) En küçük dalga boyuna sahip ışınlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) X ışınlan
B) morötesi ışınlar
C) gama ışınlan
D) görülebilir ışınlar
E) radyo dalgalan
3) şağıdaki lerden hangisi bir kromofor grubu değildir?
A) -N02
B) -NO

C) -N=ND) -OH
E) –C=C-C=O
4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kalay tuzuyla genellikle parlak,bazen sert tonlar elde edilir.
B)Bakır tuzu daha çok yeşil renkli bitkisel boyarmaddelerle kullanılır.
C)Demir tozu boyarmaddenin rengini donuklaştırıp koyulaştırır.
D)Şap uçuk ve soluk tonlar verir.
E)Krom tuzuyla daha açık tonlar elde edilir.
5) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
örnek
A)Trifenilmetan

wurster mavisi

boyarmaddeleri
B)antrakinon

alizarin

boyarmaddeleri
C)indantren

indantren mavisi

boyarmaddeleri
D)indamin

metilen mavisi

E)indofenol

tillmans reaktifi

