FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ

6. SINIF 8. ÜNĐTE
YER KABUĞU NELERDEN
OLUŞUR?

KONU : KAYAÇLARI SINIFLANDIRALIM

KONU ANLATIMI
FĐGEN HASRET

Kayaçları birbirinden farklı yapan nedenlerden birisi yapısındaki
minerallerdir. Dünyamızı saran, yer kabuğunu oluşturan kayaçların
tümü değişik minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur.
KAYAÇLAR

Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana
getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi
yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya
yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin
oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir.
Onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer
şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. Çünkü bu özellikler,
kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya
dayanıksız olmalarını tayin eder. Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen
kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer
şekilleri oluşmaktadır. Genel olarak, tektonik hareketlerle ters

durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar
yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar ise alçak
yer şekillerini meydana getirirler. Granitlerden müteşekkil sahalarda
granit topografyası adı verilen özel bir topografya tipi oluşur. Benzer
şekillere siyenit, diorit, andezit, bazalt ve gnays gibi heterojen
kayaçlar üzerinde de rastlanır. Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup
altında toplanırlar:
Magmatik kayaçlar
Tortul kayaçlar
Başkalaşım kayaçlar

PÜSKÜRÜK (MAGMATĐKKATILAŞIM) TAŞLAR
 Yerin derinliklerindeki eriyik
halde maddelerden oluşan
mağmanın bulunduğu yerden
hareket ederek yeryüzüne
veya yeryüzüne yakın çeşitli
yerlerine sokulup soğuyarak
katılaşması sonucu oluşur
 Katılaşım kayaçar diğer bütün
taşların kökenini oluşturur
 ÖZELLĐKLERĐ
 Yapıları kristallidir(taneli)
 Tabakalanma yoktur
 Kütleler halindedirler
 Đçlerinde fosil bulunmaz
 Asitten etkilenmezler

DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR
 Mağmanın yeryüzüne çıkarak
soğuması sonucu oluşur
 Bu taşlar yarı kristallidir çıkan
mağma hava ile teması sonucu
çabuk soğumaya geçtiğinden
tam kristalleşme olmaz
 Şekilsizdir az sayıda büyük
kristal bulunabilir camsı
 bir yapı gösterirler
 Ülkemizde en çok andezit
bazalt granit yaygındır
 Başlıcaları ;liparit,
volkancamı(Obsidyen),
katrantaşı, süngertaşı, inci
taşı(perlit) ,trakit, andezit

DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR
ANDEZĐT

BAZALT

OBSĐDYEN(Çakmak
Taşı)

PERLĐT(Đnci Taşı)

ĐÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR
GRANĐT

















ĐÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR
Yerkabuğu içindeki mağmanın
yeryüzüne çıkmadan
katılaşması ile oluşur
Ağır ağır katılaştıklarından
içindeki minareller iri billuridir
En güzel örneği Granittir.
Ayrıca siyenit, diyorit, gabro
Yeraltında olmalarına karşın
dış kuvvetlerin aşındırmasıyla
yeryüzüne de çıkabilirler.

TORTUL(SEDĐMENT)TAŞLAR
Bunların kaynağıda mağmadır ancak
mağmatik taşlar yeryüzüne ulaşınca
güneşlenme, akarsu ve rüzgar
aşındırması gibi çeşitli dış olaylarla
karşılaşır
Bunun sonucunda denizlerde
göllerde akarsu boylarında çöllerde
tortulanma yolu ile kat kat birikmiş
yada çökeltilerle oluşmuş taşlardır.
ÖZELLĐKLERĐ
Yapıları kristalli taneli değildir
Đçlerinde fosil bulunabilir
Tabakalı bir yapıdadırlar
Asitten etkilenirler

SĐYENĐT

DĐYORĐT

GABRO

KĐMYASAL TORTUL TAŞLAR
TRAVERTEN

SARKIT,DĐKĐT,SÜTUN

KAYATUZU

JĐPS

KĐMYASAL TORTUL TAŞLAR
 Suda eriyebilen kayatuzu,
kalker,jips gibi kayaların önce suda
erimesi daha sonra çökelmesiyle
meydana gelen taşlardır.
 Traverten(kifikitaş),sarkıt
dikit,tuz(kaya tuzu),kireç
taşı(kalker), tebeşir,
dolomit,değirmentaşı, çakmaktaşı,
boynuztaşı gibi


ORGANĐK TORTUL TAŞLAR
ANTRASĐT

TAŞKÖMÜRÜ

LĐNYĐT

MERCAN KAYALARI

ORGANĐK TORTUL TAŞLAR
 Canlıların(insan hayvan bitki)
öldükten sonra kalıntılarının
çökelerek birikmesi ve zamanla
taşlaşması sonucu oluşur.
 Mercan kalkeri, turba(yertezeği)
,linyit, taşkömürü, antrasit, asfalt,
tebeşir gibi
 Karbon miktarı % 94 ise antrasit

adını alır
 Karbon miktarı % 80 – 90 ise taş
kömürüdür
 Karbon miktarı %70 ise linyit
oluşur
 Karbon miktarı % 60 ise turba
oluşur.
TEBEŞĐR

OLTU TAŞI

FĐZĐKSEL TORTUL TAŞLAR

FĐZĐKSEL TORTUL TAŞLAR
 Akarsu rüzgar buzul ve dalgaların
yeryüzündeki taşlardan kopardıkları
parçaların çukur yerlerde birikmesi
ve doğal bir çimento ile yapışması
sonucu oluşur.
 Yapışık taşlar:
breş,konglomera(Çakılkaya)
,kumtaşı(Gre)
 Kil soyu taşlar: kil, mil, lös,
kayağantaşı, marn
 Dağınık taşlar: kumlar,
çakıllar,tozlar, toprak
 Đri çakıllardan oluşanlara çakıl taşı(
konglomera)
 Kum tanelerinden oluşanlara kum
taşı(Gre)
 Kil tanelerinden oluşanlara kil
taşı(Şist)
 Fiziksel tortul taşlar içindeki
taneler eğer köşeli ise Breş adı
verilir.

ÇAKILTAŞI

MĐL TAŞI

KĐL TAŞI

KONGLOMERA

BAŞKALAŞIM(MATEMORFĐK) TAŞLAR
 Katılaşım ve tortul kayaların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak başkalaşmasıyla oluşan
kayaçlardır.
 Basınç ve sıcaklığın etkisiyle taşların fiziksel ve kimyasal yapıları değişir sertleşir ve
renkleri koyulaşır
KALKER

MERMER

TAŞKÖMÜRÜ

ELMAS

GRANĐT

GNAYS

KUMTAŞI

KUVARSĐT

KĐLTAŞI

MĐKAŞĐST

KAYAÇ DÖNGÜSÜ

MADENLER
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Sanayileşmenin gelişimi ile günlük
yaşantımıza hızla giren madenler bugün kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz aletlerin
üretildiği hammaddelerdir. Madenler hammadde olarak kullanıldıklarından
teknolojinin gelişiminde büyük rol oynar.

BAKIR
Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sektörlere
göre
bakırın tüketiminin dağılımı
aşağıda
verilmiştir :
Elektrik ve elektronik sanayi
.Đnşaat sanayi
.Ulaşım sanayi
.Endüstriyel ekipman
.Diğerleri
.Kimya
.Kuyumculuk
.Boya sanayi
.Turistik eşya

KURŞUN
Kurşun’un en önemli tüketim alanı akü
imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının
kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim
alanı olarak göze çarpar. Korozyonu
önleyen kurşun oksit boyalar çelik
konstrüksiyonlarda
kullanılır.
Kurşun
tetraetil ve tetrametil benzin içinde
oktan ayarlayıcı olarak kullanılan kurşun
bileşikleridir. Kurşun radyasyonu en az
geçiren metal olması nedeniyle bu
ışınlardan korunmada, renkli televizyon
tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde
de önemli miktarlarda kullanılmaktadır.

ÇĐNKO

Çinko en çok galvanizlemede kullanılmaktadır. Đnşaat
sektöründeki galvanizli saçlar ve konstrüksiyon
malzemeleri ile elektrik ve diğer havai hat direkleri
galvanizlemenin en çok kullanıldığı alanlardır. Pirinç
alaşımı ile bilhassa otomotiv sanayinde döküm kalıpları
yapımında
kullanılan
çinko
alaşımları
çinko’nun
kullanıldığı diğer önemli alanlardır. Çinko oksit yağlı
boya ve lastik üretiminde kullanılmaktadır.

KADMĐYUM
Kadmiyum özellikle deniz ve alkali ortam
korozyonuna karşı mukavemeti nedeniyle demir,
çelik,
pirinç
ve
alüminyum
kaplamasında
kullanılmaktadır. Kadmiyum kaplamaları elektrik,
elektronik, otomotiv ve Uzay sanayisinde çok
yaygındır. Kadmiyumun en önemli kullanım alanı Ni
- Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir.Normal Ni - Cd
pilleri günlük hayatta kullanılan elektronik
cihazlarda, büyük kapasiteli olanları ise uçak ve

gemilerde geniş bir tüketim alanı bulmuştur. Kadmiyumun yoğun olarak kullanıldığı
diğer bir alan da boya endüstrisidir.
Kadmiyum bunlardan başka stabilizör olarak plastik ve sentetik elyaf sanayinde,
televizyon tüpleri ve florasan lamba imalinde, nükleer
reaktör kontrol
sistemlerinde ve alaşımlarda kullanım alanı bulmuştur.

DEMĐR
Demir cevherinin tüketildiği iki ana üretim dalı yüksek
fırın pik demir üretimi ile direk redüksiyon tesisleridir.
Demir cevheri yüksek fırınlara ya direk şarj cevheri
olarak parça cevher halinde veya ince tozlar
sinterlenerek sinter halinde veya daha ince tozların
peletlenmesiyle pelet halinde kok kömür ve cüruf yapıcı
katkı maddeleriyle birlikte verilerek kullanılır.

KROM
Krom cevheri başlıca metalürji,
kimya, refrakter ve döküm kumu
sanayinde kullanılır.
Metalurji
sanayinde
krom
;
ferrokrom,
ferro-siliko-krom,
krom bileşikleri, ekzotermik krom
katkıları, diğer krom alaşımları ve
krom metali şeklinde tüketilir.
Metalurji
endüstrisinde
krom
cevherinin en önemli kullanım alanı
paslanmaz
çelik
yapımında
kullanılan ferrokrom üretimidir.
Paslanmaz çelik metal ve silah
endüstrisinin çok önemli bir
maddesidir. Krom çeliğe sertlik,
kırılma ve darbelere karşı direnç,
aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Bu kapsamda kromun çeşitli
alaşımları mermi,
denizaltı, gemi, uçak, top ve silahlarla ilgili destek
sistemlerinde kullanılır.
Krom kimyasalları paslanmayı önleyici özellikleri dolayısıyla
uçak ve gemi
sanayinde yaygın olarak ; kimya endüstrisinde de sodyum bi-kromat, kromik asit

ve boya hammaddesi yapımında, metal kaplama, deri tabaklama, boya maddeleri
(pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalistler, boyalar, organik sentetikler,
konserve yapma ajanları, su işleme, sondaj çamuru ve diğer birçok alanda
tüketilir.
Krom metali, yüksek performans alaşımlarında, Al, Ti, Cu alaşımlarında, ısıya ve
elektriğe dirençli alaşımlarda tüketilir.
Kromun süper alaşımları yüksek ısıya dayanıklı randımanı yüksek, türbin
motorlarının yapımında kullanılmaktadır.

BOKSĐT
Boksit endüstride değişik alanlarda
kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen
kullanım alanları kimyasal bileşimine
bağlıdır.
1. Alümina ve alüminyum üretiminde
% 90 oranında kullanılmaktadır.
Boksitten
metalik
alüminyumun
yanında bazen galyum ve vanadyum
gibi yan ürünler de elde edilmektedir.
2.
Boksitten yapılan refrakter
ürünler
. Sentetik mullit
. Yüksek alüminalı ateş tuğlası
. Döküm maddeleri
. Monolit; çimento, demir-çelik ve
tuğla sanayinde çimento sanayinde
fırın tuğlası boşluklarını doldurması
için
3. Boksitten yapılan kimyasal maddeler
.Su temizlenmesinde kullanılan alüminyum sülfat
.Sodyum alüminat
.Ham petrol tasfiyesinde kullanılan Al-Klorür
.Alüminyum hidrat
4. Boksitten yapılan aşındırıcılar
. Zımpara kağıdı ve tozları
. Bileme ( keskinleştirme) için zımpara taşı
. Zımpara taşı silindirleri
5. Diğer tüketim alanları
. Ham şekerin renginin giderilmesinde
. Ham şekerin temizlenmesinde yağların filtrasyonunda

KALAY
Kalay, teneke yapımında, kaplamacılıkta, çeşitli
alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında
kullanılır. Otomotiv endüstrisinde de motor
yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava
filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile
elektronik ve elektrik sanayinde geniş bir kullanım
alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun,
poliüretan üretiminden diş macunu yapımına kadar
geniş bir alanda tüketilir. Bunların yanında,
matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam
endüstrisinde de kullanılmaktadır.

ALTIN
Altın’ın tüketildiği alanları sıralayacak olursak;
Kuyumculuk, altın kaplama ve süsleme,
elektrik/elektronik, diş hekimliği, dekoratif
kullanım
madalya yapımı, resmi para, külçe stoklarıdır.
Ayrıca, gümüş, platin ve palladyum gibi
metallerle alaşım halinde uzay endüstrisinde,
tekstil sanayinde altın tel ve iplik yapımında ve
kimya endüstrisinde paslanmaya dayanıklı alet
yapımında kullanılmaktadır.

GÜMÜŞ
Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak
olursak;
Fotoğraf sanayi, elektronik, para imali, süs
eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir.
Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna
sırlarının
yapımında,
bilgisayar
röle
kontaklarında,
pil
yapımında
da
kullanılmaktadır.

BOR
Çok geniş ve çeşitli alanlarda ticari
olarak kullanılan bor mineralleri ve
ürünlerinin kullanım alanları giderek
artmaktadır.
Üretilen
bor
minerallerinin
%
10'a yakın bir
bölümü doğrudan mineral olarak
tüketilirken geriye kalan kısmı bor
ürünleri
elde
etmek
için
kullanılmaktadır.
Bor
mineralleri
ve
ürünlerinin
kullanıldığı sanayi dallarına aşağıdaki
gruplarda toplamak mümkündür.
.Cam sanayi
.Seramik sanayi
.Temizleme ve beyazlatma sanayi
.Yanmayı
önleyici
(geciktirici)
maddeler
.Tarım
.Metalürji
.Nükleer uygulamalar
.Diğer kullanım alanları

FOSĐLLER
Fosil milyonlarca yıl önce jeolojik zamanların çeşitli dönemlerinde
birbirinden farklı ortamlarda yaşamış canlıların öldükten sonra
geçirdileri fosilleşme süreci sonrasında bulundukları ortamın çökelleri
içindeki
taşlaşmış
kalıntılarıdır.
Fosil kelimesi Alman doktor ve maden mühendisi Georgius Agricola'nın
1546 da yayınladığı de Natura Fossilium adlı eserindetopraktan
çıkarılan
nesneanlamında
ilk
defa
kullanılmıştır.
Canlıların öldükten sonra fosilleşinceye/taşlaşıncaya kadar geçen
süreç
fosilleşmedir.
Bunun için canlının ölümünden sonra olduğunca çabuk bulunduğu
ortamın içine gömülmesi ve dış etkenlerden süratle korunması ile
zaman faktörü, fosil olabilmenin diğer bir deyişle fosilleşmenin önemli
koşullarıdır.

Fosilleşme ortamları: bataklık, buz, çam reçinesi, asfalt ile deniz ve
göller gibi sulu ortamlar bu olayın en iyi gerçekleştiği yerlerdir. Ölen
her canlı fosilleşir diye bir doğa kuralı yoktur. Fosil olma bir şans
olduğu gibi, onu bulmak da bilgiye ve şansa bağlıdır.

Karakteristik fosil Kitlesel biyolojik yokoluşlar ya da yaşamlarının son
noktasına gelip de Dünya hayatından tüm soyları ile çekilen canlıların
diğer bir deyişle artık yaşamayanların kalıntılarıdır. Diğerlerine göre
bilimsel değerleri çok fazladır. Canlının yaşamı ne kadar kısa olursa
fosilinin değeride o kadar fazla olur. Örneğin Trilobit denilen eklem
bacaklıların Birinci zamanın (Paleozoik) başlangıcı Kambriyen'de
denizlerin sığ kesimlerinde kısa süre ile yaşamış bir çok türü vardır.
Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok olmuşlardır. Bu nedenle bu fosiller
artık
karakteristik
fosillerdir.
Fosiller sadece çökel kayaların içinde bulunur ve içinde bulunduğu

kayanın oluşum ortamı ve yaşını belirlememize yardım eder. Magmatik
ve
Metamorfik
kayalarında
fosil
bulunmaz.
Omurgasız hayvan fosilleri tek hücreliler PROTĐATA (Protozoa) ve
çok hücreliler METAZOA olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Tek hücreliler: Vücutları bir veya birkaç basit hücreden yapılmış olan
en ilkel canlılardır. Bunlar çoğunlukla gözle görülemez mikroskopla
incelenebilirler. Hayvansal kökeli olan tek hücrelilerin en önemlileri;
Diyatomeler, Dinoflagellatlar, Foraminiferler ve Radiolaria'lardır.
Bunların arasında Foraminifera en önemli gruptur.
Çok hücreliler:Mollusca/Yumuşakçalar: Kambriyen'den (540my.) beri
yaşayan metazoanlar çok hücrelilerin en geniş grubudur. Yanal simetri
gösteren vücutları yumuşak halkasız/segmentsiz olup kalkerli bir
kabuk ile örtülüdür. denizlerde, göllerde, bataklıklarda, nehirlerde
pek azı da karada yaşar. Bu büyük grubun içinde Bivalvia (iki kabuklu),
Gastropoda (karından bacaklılar) ve Cephalopoda (kafadan bacaklılar)
bulunur. Örneğin; Mytilus (midye), Ostrea (istiridye) Bivalvia'nın,
Octopus (ahtapot), Sepia (mürekkep balığı) Cephalopoda'nın, Helix
(kara salyangozu) ise Gastropoda'nın bugün yaşayan temsilcileridir.

