ÖMER ÇOPUR
ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI
MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ
Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip
kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.
Madde: Kimyanın konusunu madde oluşturur. Kütlesi
ve hacmi olan yani doğada yer kaplayan her şeye madde denir.
Maddenin üç fiziksel hali vardır:

1)Katı:Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnek:Demir,Tahta,Buz
birer katı örneğidir.
2)Sıvı:Sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.Sıvıyı oluşturan
tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.Örnek: Su.benzin,alkol
3)Gaz: Maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.Bir gazın hacmi bulunduğu kabın
hacmine eşittir.Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak
değişir.Hava,Karbondioksit,oksijen birer gazdır.

MADDENĐN ORTAK ÖZELLĐKLERĐ
A)

Kütle ve Ağırlık: Kütle bir cismin kapladığı madde miktarının bir ölçüsüdür.
Kütle terazi ile ölçülür. Her maddenin bir kütlesi olduğundan iki maddeyi
birbirinden ayırmada kütle kullanılmaz. Ağırlık ise bir kütleye etki eden yer
çekimi kuvvetidir. Yer çekimi kuveti yöreden yöreye farklılık gösterir. Bu
farklılığı gösterdiğinden madde miktarının ölçülmesinde yararlanılan bir
özellik değildir.
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B)

Hacim: Bir maddenin uzayda kapladığı yerdir. Her maddenin bir hacmi
olacağından maddeleri birbirinden ayrmada kullanılamaz.

C)

Eylemsizlik:Bir maddenin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu koruma
meyline eylemsizlik denir. Arabanın Üzerinde arabayla beraber giden bir
cisim için,arabanın aniden yavaşlaması halinde,cisim hareketini devam
ettirmek ister ve arabadan ileri doğru hareket eder. Ayrıca arabanın aniden
hızlanması sırasında geriye doğru hareketimiz ve aniden fren yapmasında
da ileri doğru hareket etmemiz eylemsizlik prensibine uymamızdan
dolayıdır.
MADDENĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ

Bir maddeyi diğer maddelerden ayıran özelliklere ayırt edici özellik denir. Ayırt edici
özellikler:
•

Yalnız o maddeye özellik olmalı

•

Madde miktarına bağlı olmamalıdır.

Hacim ve kütle madde miktarına bağlı olduğundan ayırtedici özellik değildirler.
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1)

Yoğunluk (Özkütle)

Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine yoğunluk denir.
yoğunluk=kütle/hacim, d=m/v (gr/cm³,gr/lt)
Bir maddenin kütlesiyle hacmi doğru orantılı olarak değişir. Sabit şarlarda yoğunluk
her üç fiziksel hal için de ayırtedici özelliktir. Katı ve sıvılarda sıcaklıkla azda olsa bir
genleşme olacağından yoğunlukları sıcaklık artışıyla biraz düşer. Gazlarda, esnek bir kapta
ısıtılan gazın hacmi büyük oranda artacağından yoğunluğu azalır. Kapalı bir kapta ısıtılan bir
gazın yoğunluğu sıcaklık değişiminden etkilenmez. Çünkü hacim sabittir. Sabit sıcaklıkta
basınç arttıça yoğunlukta artar çünkü basınç artışı hacim küçülmesine neden olur.
2)

Erime noktası

Sabit şartlarda bir maddenin sıvılaşmaya başadığı sıcaklığa erime noktası denir. Erime
noktası, madde miktarına bağlı değildir ve katılar için ayıredici özelliktir. Bir maddenin erime
ve donma noktaları birbirine eşittir. Isı kaynağı ve katı maddenin kütlesi erime noktasını
değiştirmeyip erime süresini değiştirir.
3)

Kaynama noktası

Isıtılan sıvı moleküllerinin gaz haline geçmesinde buharlaşma, kaynamaya başladığı
sacaklığa ise kaynama noktası denir. Sıvılar her ortamda buharlaşabilirler. Yoğunlaşma
noktası ile kaynama noktası birbirine eşittir.
* Bir sıvının kaynama noktası, o sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit
olduğu sıcaklıktır.
Kaynama noktası sıvı miktarına bağlı değildir. Sıvılar için kaynama noktası, gazlar
içinse yoğunlaşma noktası ayırtedici özelliktir. Kaynama noktası farklılığını tespit etmek için
dış basıncın sabit alınması gerekir.
Sıvıların Buhar Basıncı
Bir sıvının buharının sıvı yüzeyine yapışmış olduğu basınca sıvı-buhar basıncı denir.
Buhar basıncı ile ilgili bazı koşullar şöyledir.
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Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar.



Aynı ortamda buhar basıncı yüksek olan sıvıların buharlaşması kolay olacağından
kaynama noktaları düşük olur.



Buhar basıncı yüksek olan sıvı moleküllerinin moleküller arası çekim kuvveti zayıftır.



Bir sıvı içinde katı çözündüğünde buharlaşmayı azaltacağından buhar basıncını da
düşürür. Buhar basıncındaki düşme çözünen madde miktarıyla doğru orantılıdır.

4)

Genleşme

Isınan maddelerin yüzey veya hacimlerindeki artışa genleşme denir. Katı ve sıvıların
genleşme katsayıları faklı olduğundan bu maddelerin genleşme miktarları ayırt edici
özelliktir. Fakat gazların tümünde 1ºC artışı için genleşme 1/273 kat olduğundan genleşme
gazlar için atıredici özellik değildir.
5)

Esneklik

Esneklik yalnızca katılar için ayırtedici bir özelliktir. Sıvı ve gazların
esnekliği söz konusu değildir.
6)

Çözünürlük
Aynı şartlarda bir çözücünün birim hacminde çözünebilen maddenin
maksimum miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük her üç hal için

ayırt edici bir özelliktir.
MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI
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MADDE
A) SAF (ARI) MADDELER:Her yerinde aynı özelliklere sahip olan homojen maddelere
saf maddeler denir.
 Saf maddeler aynı cins atom veya moleküllerden oluşur.
 Elementler ve bileşikler saf maddelerdir.
 Saf maddelerin ayırt edici özellikleri vardır.
o -Öz-kütle
o -Kaynama sıcaklığı
o -Erime sıcaklığı v.b
Element: Tek tür atomlardan oluşan maddelere element denir. Her elementin kendine
özgü sembolleri vardır. En küçük yapı taşları atomlardır. Atomlar elementin tüm özelliklerini
taşırlar. Elementler metal, ametal, yarım metal ve soy gaz diye sınıflandırılırlar. Yarı metaller,
metal ve ametal arası özellik gösterirler.
Bileşikler: Đki yada daha çok elementin belirli kütle oranlarında birleşmesi ile oluşan
maddelere bileşik denir. Örneğin: CO2 CaCO3, H2O,…
Özellikleri:


Saf ve homojen maddelerdir.



Kimyasal yolla oluşum yine kimyasal yolla bileşenlerine ayrılırlar.



Belirli formülleri vardır.



Erime ve kaynama noktaları sabit olup, belili yoğunluğa sahiptirler.



Elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.

B)KARIŞIMLAR:Birden fazla maddenin her türlü oranda biraraya gelerek
kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir.
Karışımda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler.Karışımlar ikiye ayrılır:
a)Homojen karışımlar:Özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır.
b)Heterojen karışımlar:Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır.
Heterojen karışımlar da ikiye ayrılır:
-Süspansiyon: katı+sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır.
ÖRNEK= tebeşir tozu+su karışımı gibi.
-Emülsiyon: sıvı + sıvı heterojen karışımların özel adıdır.
ÖRNEK= zeytinyağı+su

karışımı gibi.
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KARIŞIMLARIN ÖZELLĐKLERĐ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karışımlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar.
Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir.
Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
Homojen ya da heterojen olabilirler.
Yapısında en az iki cins atom vardır.
Saf değildirler.
Formülleri yoktur.
Maddeler belirli oranlarda birleşmezler.

**Karışımların özelliği,kendisini oluşturan maddelerin özelliklerine ve bu
maddelerin karışımdaki oranlarına bağlıdır.
KARIŞIMLARIN AYRILMASI :
Karışımlar uygun fiziksel değişikliklerle bileşenlerine ayrılabilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ayırma hunisi: sıvı+sıvı heterojen karışımlar
Ayıklama:katı+katı heterojen karışımlar pens yardımı ile ayrılır.
Magnetik ayırma:Karışımdaki maddelerin biri magnetik olursa…
Dibe çökme,üste çıkma:Yoğunlukları farklı iki katının,çözünmedikleri bir
sıvıya atılarak ayrılmaları.
Aktarma:Sıvı üzerinde kalan maddenin başka bir yere alınması.
Süzme:Sıvı+katı heterojen karışımların,süzgeç kağıdı yardımı ile ayrılması.
Santrifüjleme:Sıvı+katı heterojen karışımda; katı parçacıklar süzgeç
kağıdından geçebilecek kadar küçük ise bu yöntem kullanılır.
ziyade
metalurji
de
maden
Flotasyon(yüzdürme):Laboratuardan
cevherlerini,taş topraktan ayıklamaya yarayan metoddur.

9. Dializ: Santrifüjleme ile bir sonuç alınamayacak kadar parçacıkları küçük
maddelerin (kollidlerin)ayrılmasına yarar.

Karışımların Fiziksel Yöntemlerle Bileşenlerine Ayrılması :
1- Elektriklenme ile ayırma :
Sürtünme ile elektrik yükü kazanan bazı cisimler, birtakım maddeleri
kendilerine çekerler. Plastik, yün kumaş parçasına sürtüldüğünde; cam çubuk,
ipek kumaş parçasına sürtüldüğünde elektrik yükü kazanır ve böyle bir cisim,
tuz-karabiber karışımına yaklaştırıldığında, karabiber tanelerini kendine çeker.
Aynı şekilde yemek tuzu-kükürt karışımındaki kükürt, elektriklenme özelliği ile
yemek tuzundan ayrılabilir.
2- Mıknatıs ile ayırma :
Mıknatıs; demir, nikel ve kobalt gibi metalleri kendine çeker.
Bir karışımın mıknatıs ile ayrılabilmesi için karışımdaki maddelerden birinin
mıknatıs tarafından çekilmesi gerekir. Demir tozu-kükürt tozu, nikel tozu-cam
tozu karışımları bu yolla ayrılabilir.
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3- Özkütle farkı ile ayırma :
a) Katı-katı karışımlarda : Kum-odun talaşı karışımı suya bırakıldığında,
özkütlesi suyun özkütlesinden büyük olan kum dibe çökerken, özkütlesi suyun
özkütlesinden küçük olan odun talaşı su üstünde yüzer. Yüzen kısım bir kaşık ile,
dibe çöken kısım da süzme ile sıvıdan ayrılır.
b) Sıvı-sıvı karışımlarda : Heterojen sıvı karışımlarını ayırmak için ayırma
hunisi kullanılır. Ayrılacak sıvı karışımı (Örneğin; zeytin yağı-su karışımı) ayırma
hunisine konulduğunda, özkütlesi daha küçük olan sıvı (zeytin yağı) üstte,
özkütlesi daha büyük olan sıvı (su) altta birer faz oluşturur. Musluk açılıp alttaki
sıvı toplama kabına alınarak musluk kapatılır. Böylece iki sıvı birbirinden ayrılmış
olur.
4- Çözünürlük farkı ile ayırma :
a) Katı-sıvı karışımlarda : Katı-sıvı heterojen karışımları ayırmak için
süzme işlemi kullanılır. Bu işlemde, katı tanecikleri geçirmeyen; fakat
sıvının geçebileceği incelikte gözenekleri olan süzgeç kağıtları, filtreler
kullanılır. Deniz suyu-kum karışımı süzüldüğünde; kum süzgeç
kağıdının üzerinde kalır, sıvı başka bir kapta toplanır.

b) Katı-katı karışımlarda : Çözünürlükleri birbirinden farklı olan iki maddenin
karışımını ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Naftalin-şeker karışımını ayırmak
için bu yöntem kullanılabilir. Naftalin suda çözünmeyen, şeker ise iyi çözünen
maddedir. Bu durumda naftalin süzgeç kağıdının üzerinde kalır. Şekerli su
çözeltisi de, suyu buharlaştırılarak şeker ayrı bir kapta toplanır. Buna
kristallendirme denir.
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5- Kaynama noktaları farkına göre ayırma :
Homojen
ayrılabilir.

karışımlar,

bileşenlerinin

kaynama noktalarının

farkına göre

a) Katı-sıvı homojen karışımlar : Bir katı-sıvı homojen karışımının ısıtılarak
buharlaştırılması ve oluşan buharın soğutularak yoğunlaştırılmasına damıtma
denir. Burada ayırma, sıvının kaynama noktasının, katının kaynama noktasından
çok daha düşük olması esasına dayanmaktadır. Deniz suyundan içme suyu elde
edilmesi damıtma yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

b) Sıvı-sıvı homojen karışımlar : Đki veya daha çok sıvıdan oluşan bir
homojen karışımda sıvı bileşenleri, kaynama noktaları farkına göre ayırıp, her
birini ayrı ayrı elde etme işlemine ayrımsal damıtma denir. Alkol-su karışımı bu
yolla ayrılır. Alkolün kaynama noktası, sudan daha düşük olduğundan toplama
kabında alkol toplanır. Ayrımsal damıtmada, bileşenlerin kaynama noktaları
arasındaki fark ne kadar büyük ise ayırma o kadar kolay olur. Ham petrolün
damıtılması sonucu fuel-oil, benzin, motorin vs. gibi ürünlerin elde edilmesi buna
örnektir.

c) Gaz-gaz karışımları : Kaynama noktaları farkına göre ayırma, gaz
karışımlarını da bileşenlerine ayırmak için kullanılabilir. Bir gazın sıvı hale geçtiği
sıcaklığa yoğunlaşma noktası denir. Bu sıcaklık, aynı maddenin kaynama
noktasına eşittir. Bir gaz karışımı soğutulursa, önce kaynama noktası en yüksek
olan gaz yoğunlaşmaya başlar ve yoğunlaşma sırasında sıcaklık sabit kalır. Bu
gaz, karışımdan ayrıldıktan sonra sıcaklık tekrar düşer. Başka bir gaz bileşeninin
kaynama noktasına gelindiğinde de bu bileşen yoğunlaşır. Đşlem bu şekilde sürer.
Havanın bileşimindeki azot, oksijen ve çok az oranda argon gazlarını
birbirinden ayırmak için önce hava tamamen soğutularak sıvılaştırılır. (Kaynama
noktaları : azotun-1960C, argonun-1860C ve oksijenin-1830C’dir.) Daha sonra da
ısıtılmaya başlanarakayrımsal damıtma uygulanır. Sırasıyla önce azot, sonra
argon, en son olarak da oksijen elde edilir.
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