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BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI
BAZLAR VE GENEL ÖZELLĐKLERĐ
 Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu (OH-) oluşturabilen maddelere baz denir.

 Bazı bazların sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışması yukarıdaki gibidir. Fakat
amonyak (NH3) hidroksit iyonu bulundurmamasına rağmen bazik özellik gösterir.
Çünkü sulu çözeltisinde OH– iyonları oluşumuna sebep olur.
NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH -

BAZLARIN ÖZELLĐKLERĐ
1. Suda iyonlaşarak çözünürler. Çözeltileri elektrik akımını iletir.
2. Tatları acıdır. Biberin, kireç kaymağının ve sabun köpüğünün tadlarının acı olma
sebebi bazik oluşlarındandır.
3. Boya maddelerine etki ederler. Kırmızı turnusolu mavi, renksiz fenolftaleini pempe
yaparlar.
4. Bazlar genel olarak metallare etki etmezler ancak NaOH,KOH gibi kuvvetli bazlar
Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn...) tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.
2Al + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2
Zn + 2 KOH → K2ZnO2 + H2
Al, Pb ve Sn da amfoter özellik gösterir. Bu elementlerin hem kendileri hem de oksitleri ve
hidroksitleri amfoter özellik gösterir.
5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. Sabunun, yumurta akının kayganlıkları
yapılarındaki bazlardan kaynaklanır.
6. Asitlerle nötrleşme reaksiyonu vererek genellikle tuz ve su oluştururlar.
7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler.
8. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahriş edicidir.
Bir çözeltideki hidrojen iyonlarının (H+) miktarına (derişimine) pH değeri denir. pH değeri
pH kağıdı veya pH metre ile ölçülür.






Çözeltinin pH değeri; 0 – 7 arasında ise çözelti ASĐTTĐR.
Çözeltinin pH değeri; 7 ise çözelti NÖTRDÜR.
Çözeltinin pH değeri; 7– 14 arasında ise çözelti BAZDIR.
pH değeri küçüldükçe asitlik kuvveti artar, bazlık kuvveti azalır.
pH değeri büyüdükçe asitlik kuvveti azalır, bazlık kuvveti artar.

BAZI BAZLARIN KULLANILDIĞI YERLER

 Sodyum hidroksit (NaOH) sabun yapımında kullanılır. Bu yüzden sabun ağzımıza ve
gözümüze değdiğinde acı verir.
 Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.
 Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.
 Yemek sodası olarak bilinen kabartma tozu, bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat
içerir.
 Kireç suyu bir çeşit bazdır.
 Potasyum hidroksit, KOH arap sabunu yapımında kullanılır.
 Sodyum hidroksit (NaOH)
Piyasadaki adı: Sud-kostik

Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda
kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun
hissi veren bir çözelti oluşturur. Đnsan dokusuna
kaşındırıcı etkisi vardır. Sodyum hidroksit,
lâboratuvarlarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak
için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal
maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt,
tekstil, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol
rafinerilerinde ve tıkanmış boruların açılmasında
kullanılır.

 Potasyum hidroksit (KOH)
Piyasadaki adı: Potas-kostik
Endüstride arap
sabunu, deterjan,
şampuan
üretiminde,
pillerde elektrolit
olarak ve gübre
yapımında
kullanılır.

 Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2)
Piyasadaki adı: Sönmüş kireç
Beyaz bir toz olup, suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilâve edilmesiyle
elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması (hava gazından hidrojen
sülfürün uzaklaştırılması gibi) ,kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır.

 Amonyak (NH3)
Renksiz, kendine özgü keskin kokusu olan bir gazdır.
Sıvı amonyak özellikleri bakımından suya benzer,
polar yapıdadır, hidrojen bağı yapar ve su gibi iyonlarına
ayrılır.
Amonyak, endüstride en çok azotlu gübrelerin ve
nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.
Lâboratuvarlarda ise amonyak, zayıf baz olarak ve birçok
kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır
Amonyak, bilhassa nitrik asit ve amonyum tuzları imalatında,
üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında
kullanılır. Amonyak gazı, normal sıcaklıkta basınç
uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır. Oluşan bu sıvının buharlaşma ısısı yüksektir (327 kkal/g).
Bundan dolayı amonyak endüstride soğutucu olarak kullanılır.
Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır

