
 

PERİYODİK SİSTEM

Zamanla keşfed"lenelementler"n sayısının artması sonucu b"l"m"nsanları

b"l"m araştırmaları ve uygulamalarında kolaylık sağlaması "ç"n b"l"msel

araştırmaları

f!z!ksel hal K"myasal hal

Yalıtkanlık İletkenl"k

Sertl"k Yumuşaklık

g!b! benzer
özell"kler"ne göre sınıflandırmıştır

Elementler" taşıdığı özell"klere göre artanatomnumaralarına

sınıflandırıldığıs"steme per"yod"k s"stem per"yod"k cetvel per"yod"ktablo

den"r

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

1 Johann Döbere!ner

Elementler"n !lk sınıflandırılmasını yaptı
Benzer k"myasalözell"k gösteren elementler" üçerl!gruplar

Tr!adlarkuralı !le gösterd"
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2 Alexander Beguyer
Benzer f"z"ksel özell!kgösteren

elementler" b!r s"l"nd"rçevres"ne

d"key sıralarda sarmal olarak

sıralamıştır
3John Newlands

Elementler" atom ağırlıklarına göre sıralamıştır

Sıralamada !lk 8elementten sonra benzer

k"myasal vef"z"ksel özell"kler"n tekrarett"ğ"n" fark
etm"ş

Bu durumu müz"ğ"n notalarına benzetm"şt"r Oktav
kuralı

4 D!m!tr! Mendeleyev 5 Lother Meyer

Aynı dönemde b"rb"rler"nden habers"z farklı yöntemler !le aynı
sıralamayı bulmuşlardır

Işementler!

atomağırlıklarınagöre Elementler! benzer

sıralamıştır f!z!ksel özell"kler"negöre

Per"yod"k tablonun babası olarak sıralamıştır
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6Henry Moseley
Elementler! atom numaralarına proton sayılarına göre düzenlem"şt"r

Günümüzde kullanılan modern per"yod"k tablonun temel"n"

atmıştır

7 Glenn Seaborg

Per"yod"k tablonun altına 2 sıra dahaekleyerek son şekl"n"

verm!şt!r

Gleen Seaborg
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PERİYODİK TABLONUN YAPISI VEÖZELLİKLERİ

Per"yod"k tabloda elementlerartanatom numaralarına proton

sayılarınagöre sıralanmıştır

Tablodak"yatay satırlaraper"yot katman den"rToplamda 7 tane per"yot

vardır

Tablodak" düşey sütunlara grup den"r Toplamda 8 tane Agrubu
10 tane B grubu olmak üzere 18grup vardır

Aynıgrupta bulunan elementler"n k"myasal özell"kler" benzerd"rAncak

aynı per"yotta
bulunan elementler"n k"myasal özell"kler" benzerdeğ"ld"r
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Per"yod"k s"stemde bazı grupların özel "s"mler" vardır Bunlar

1A Grubu Alkal!metaller

2A Grubu Toprak alkal!metaller

7A Grubu Halojenler

8A Grubu Soygazlar Asalgazlar

NOT Aynı per"yotüzer"nde soldan sağa doğru g"d"ld"kçe

Atom numarası artar

Metal"közell"kazalır

Ametal"k özell"k artar

Grupnumarası artar

Per"yot numarası değ"şmez

NOTAynı grupüzer"nde yukarıdan aşağıyadoğru g"d"ld"kçe

Atom numarası artar

Metal!k özell"kartar

Grup numarası deg"şmez

Per"yot numarası artar
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HATIRLAYALIM

Per"yod"k cetvelde yer bulma

Element"n nötr haldek" elektron katman d!z!l!m!yapılır
Toplam katman yörünge sayısı per!yot numarasını ver"r

Son katmanındak" değerl"k elektron sayısı DES grup
numarasını ver"r

1 per"yot en fazla 2 elektron

2 per"yot en fazla 8 elektron

3 per"yot en fazla 8 elektron bulundurab"l"r

je İYİ 2 per!yot

2 4Agrubu

Ya Na 3 per!yot
2 8 1 Agrubu

Ca'IIÜŞTÜ 4per"yotCa

2Agrubu
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ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

1METALLER

Per"yod"k tablonun sol tarafındadır

Per"yod"k s"stem"n büyük kısmınımetalleroluşturur

Isı ve elektr"ğ" !y! "let"rler

Yüzeyler" parlaktır

Oda sıcaklığında c"va sıvı har"ç d"ğerler" katı haldebulunurlar

İf İÖz mg
u

3 per"yot 2A grubunda

L!
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YÖZELDURUM DİKKAT ET
H!drojen 1A 1 per!yot 1A grubunda

Fyörünges!ndedelektronvardırPer!yod!ks!stemde 1A

grubundadır ama metal deg"l Ametald"r

Son yörünges"nde 2 vardır 2A grubunda deg"ld"r

Metallerkend! aralarında b"leş"k oluşturmazlar Alaşımden"len

maddeler" oluştururlar

ER Çel"k tencere kaşık çatal

Metaller ametallerle "yon"kbağlı b"leş"koluştururlar

Metaller"şleneb"l"r Tel ve levha hal"ne geleb"l"r

Metaller"n son katmanında 1.2 ve 3 elektron olduğu "ç"n kararlı

hale geleb"lmek "ç"n son katmanı tam doluyapmak elektron verme

eğ"l"m"nded"rler
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Metaller atom"k yapılıdırlar

Metallere Örnekler

Bakır B!rçok eşyanın alet"n yapımında

kullanılır Elektr"kl"aletlerde

Dem"r

Alüm"nyum
Mutfakeşyalarında soba

kalor!ferpeteğ"yapımında kullanılır

2 AMETALLER

Per"yod"k tablonun sağ tarafındabulunurlar

Isı ve elektr"ğ" çoğunlukla "letmezler

Doğada bulunma oranları fazladır

Mat görünümlüdür

Kırılgandır ve "şlenmezler

Tel ve levha hal"ne get"r"lemez
Oda sıcaklığında katı sıvı vegaz halde bulunab"l"rler

Molekül yapılıdırlar

Ametaller"n son yörüngeler"nde 6.7 ve 8elektron bulunur
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Ametaller kararlı halegeçmek "ç"n son katmanlarının elektronlarını tam

doluyapmak genell"kle elektron almaeğ"l"m"nded"rlerElektron alarak

yüklü anyon "yonu oluşur

Kend" aralarında ametallerametaller!le ve metaller"le b"leş"k

oluştururlar

Soygazlar

Ametaller"n özel b"rgrubudur

8Agrubudur

Son katmanlarını elektron "le tamdoluolduğu "ç"n kararlı

yapıdadırlar

Elektron alış ver"ş" yapmazlar
B"leş"k oluşturmazlar

Oda koşullarında gaz hal"nded"rler

Helyum Ze har!ç d!ğer soygazların son katmanında

8e elektron vardır

Ametallergrubunda yer
alsalarda farklı özell"kler"vardır
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3YARIMETALLER

Hemmetaller"n hemametaller"n özell"kler"n" b!r arada bulunduran

elementlere den"r

F"z"ksel özell"kler" bakımından metallere k"myasal özell"kler"

bakımındanametallere benzerler

HElektr"ğ" ve ısıyı metallerden dahakötü ametallerden daha

!y! "let"rler

Yüzeyler" mat veya parlak olab"l"r

İşleneb"l"r Tel ve levha hal"ne get"r"leb"l"r

Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar

Son katmanlarında de bulunur Kararlı halegelmek "ç"nelektron

alır yada elektron ver"r

Ç 2 per"yot 4Agrubu Yarımetal

s!
şe

3per"yot 4Agrubu Yarımetal
14
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Aklında Olsun

1Per"yod"k tabloda bulunan elementler"n heps" doğal değ"ld"rLabarotuvarortamında üret"len yapay elementlerde vardır

Sakın Karıştırma

PIA grubunda H"drojen har"ç tümü metald!r
H"drojen ametald!r

88A grubundak" Helyum atomunun son katmanındak"
o

değerl"k elektron sayısı 2 d"r

PBor element" 3A grubunda yer almasına rağmen
metal deg!l yarımetald!r
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FİZİKSEL VE KİMYASALDEĞİŞİM

FİZİKSEL DEĞİŞİM

B"r madden!n tanec!k !ç yapısı değ!şmeden sadecedışgörünümünde

meydana gelen değ!ş!mlere f"z"ksel değ!ş!mden!r

F!z!ksel değ!ş!mle maddeler! d"ğermaddelerden ayırteden koku tat renk

g!b!madden!n k!ml!ğ!n! oluşturan özell!kler değ!şmez
F!z!ksel değ!ş!mler "lemadden!nsadecegörünümü şekl"veya hal! deg!ş!r

IF!z!ksel değ!ş!mler sonucu yen!maddeler oluşmaz
F"z"ksel değ!ş!mde moleküller arası bağlar kırılır

F%z%ksel Değ#ş#mÖrnekler%

Maddelerdemeydanagelen
Kırılma

Yırtılma

Rendelenme

Ez!lme Er!me

µ

Parçalanma Donma
Güğümler!

Ufalanma Buharlaşma

Yoğunlaşma
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KİMYASAL DEĞİŞİM

Maddeler!n tanec!k !ç yapılarının değ!şerek tamamen farklıyen"
maddeleredönüşmes!ne k"myasal değ!ş!m den!r

K!myasal değ!ş!m sonucu yen" madde oluşur Oluşanmaddebaşlangıçtak"k!myasal değ!ş!me uğramadan öncek! madde "le farklıdır

K!myasal değ!ş!mde maddey! d!ğermaddelerden ayırt etmey!sağlayan
renk tat kokug!b! madden!n k!ml!ğ!n! oluşturan özell!kler!n yanında

madden!n dış görünüşü de değ!şeb!l!r

1K!myasal değ!ş!m sırasında gaz çıkışı ısı ve ışıkaçığa çıkab"l"r

K!myasal değ!ş!me uğrayan maddeler esk! hal!ne döndürülemez

K!myasal değ!ş!mde atomlar arası bağlarkırılır

K"myasal Değ!ş!m
Örnekler"

Maddelerde meydana gelen

Yanma Kömürün odunun kağıdınyanması

P!ş!rme Yemeğ!n p!şmes! et!n p!şmes! ekmeğ!np!şmes!

Küflenme Ekmeğ!n küflenmes! yemeğ!n küflenmes!

Paslanma Ç!v!n!n paslanması

Kızartma

Ekş%me

Çürüme

Mayalanma

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



KİMYASAL TEPKİMELER

En az !k!farklıc!ns madden!n kend!özell!kler!n! kaybederek yen"özell"kte

madde veya maddeleroluşmasıdır D#ğer b!r tanım !se farklımaddeler!nb"r arayagelerek k!myasal değ!ş!mgeç!rme sürec!ne k!myasal

tepk!me den"r

K!myasal tepk!melerde atom veyamoleküllerarasındabağlar kırılır

ve yen" bağlar oluşurBağ kırılımı ve bağ oluşumu sırasında tepk!meye

g"ren maddeler!n k!myasal özell!kler! !çyapıları deg!ş!r

KİMYASAL TEPKİMELERİN ÖZELLİKLERİ

1 K!myasal tepk!melerde tepk!meyeg"ren maddeler ve tepk!me

sonucundaoluşan ürünler bulunur

2 K!myasal tepk!melerde tepk!meye g"ren maddeler!n arasında bağkırılımıtepk!me sonucu oluşan ürünlerdek! maddeler arasında bağ

oluşur

Bağlarkırılır Bağoluşur
3K!myasal tepk!melerde maddeler"
oluşturan atomlar yerdeğ!şt!r!rAtom

sayısı değ!şmez yen! atom oluşmaz
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Yan" tepk!meye g"renler tarafında atom varsa ürünler tarafında da

o kadar aynı atomlar vardır

2 tane N 2 taneN

a !
4 Kapalı kaplarda gerçekleşen k!myasal tepk!melerde g"renler"n kütles"

ürünler!n kütles!ne eş%tt%r Yan" toplam kütle korunur değ!şmez

1K!myasal tepk!me ağzı açık kapta gerçekleş!rse ve ürünlerdegaz
oluşursa toplam kütle korunmaz Gazlar uçucu olduğu !ç!n kap "ç"nde

kütle azalır

PK!myasal tepk!melerde molekülsayısı korunmayab!l!r Yan% g!renler!n
molekülsayısı

ürünler!n molekül
sayısına eş!t olmak zorunda deg!ld!r

Tepk!medemolekül sayısı
korunma

korunmuş
Tepk!mede molekülsayısı2 molekülg!rm!ş 1 moleküloluşmuş
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5 K!myasal tepk!melerde g!ren maddeler!n kütles" zamanla azalır k!

ürünlerde oluşan maddeler!n kütles! artsın

K!myasal Tepk!me Graf%ğ%

Zamanlaartanmaddeürünlerdek! maddey!
!fade eden

Zamanla azalanmaddeveyamaddelerg!renlerdek!
maddeveya maddeler! #fade eder

Ör
3

Graf!ğ! !nceleyerek

1Tepk!me denklem!

G!renlerG!renmaddeler!n kütles! ürünler

ay

ITC A

zamanlaazalır
Ürünler!n !sekütles!zamanla

2 Kütle korunduğunagöre Amaddes!n!nkütles!

Bmaddes!nden 4Ogrg!rm!şancak tepk!me sonunda 20grkaldığınagöretepk!me
de20gr kullanılmıştır Cmaddes! başlangıçta 25grmış tepk!mede 25gramı
dakullanılmış Tepk!mede kullanılan maddeler ürünler!yan% A maddes!n!oluşturur

Btc A
A 20 25 S

tu!Tepk!mede 20gr 25g20gr Ogr
B"rtepk!mede tepk!meye g%ren maddeler"n tamamı kullanılırsa
artansız tepk!me b!r kısmı kullanılırsa artanlı tepk!med!r
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1 B!r tepk!mede gazçıkışı renk değ!ş!m! koku değ!ş!m! ve ısı artışı
meydana gelm!ş !se o tepk!me kes!nl!kle k!myasal tepk!med!r

K!myasal değ!ş!mler!n heps! k!myasal tepk!me örneğ!d!r

Patates!n kızartılması

Ekmeğ!n yanması

Menemen yapılması

Yumurtanın p!şmes!

Dem!r!n paslanması

Çağmağın yanması

Solunum

S!nd!r!m

Fotosentez

YANMA TEPKİMELERİ

Maddeler!n oks!jenle tepk!meye g!rmeler! yanma tepk!mes!d!r Yanma

tepk!meler! k"myasal tepk!melerd!r

Iü a

G!renler Ürünler
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EKSTRA BİLGİ

Yanma tepk!mes! çok hızlı olursa alevl" yanma tepk!mes!meydanagel%r

Kağıdın yanması odunun yanması vb

Yanma tepk!mes! uzun sürede meydana gel!rse alevs!z yanmatepk!mes!

meydana gel"r

Gümüşün kararması dem!r!n paslanması alevs!zyanma tepk!meler!ne

örnekt!r

PÜFBİLGİ

Tepk!men!n yanma tepk!mes! olması !ç!n

1 Oz oks"jen tepk!mede g"renler kısmında olmalıdır

2 Oz başka b%r atomla olmamalı yalnızolmalı Yan% Coz 002

120g#b# olmamalı Oz'n!n yanında başka b"r elementolursa yanma
tepk!mes! deg!ld!r Ama oks!jen!n başında ya dayanında rakam

olab!l!r
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ASİTLERVE BAZLAR

Suda çözündükler!nde H yada 015 !yonu oluşturan maddelerd!r

ASİTLER

Sudaçözündükler!nde 17 h!drojen !yonu oluşturanb!leş!klereas!t

den!rAs!t özell!g!gösteren maddelere as!d!kmadde deden!r

Bazı as!tler!nsuda !yonlaşma denklemler!

H!droklor!kas!t ACI H Cİ

N!tr!k as!t HNOs Ht 003

Sülf!r!kas!t HaSOy 217 SOİ
Aset!kas!t CASCOOH CHCoo At

Karbond!oks!t CO2 Hz'O Ht HCoj

Tatları ekş!d!r ve genell!kle y!yecekler!nyapısındabulunur

ÖzL!mon Portakal Elma

Sulu çözelt!ler! elektr!ğ! elektr!kakımını !let!r

As!tler bazlarla tepk!meye g!rerek tuz ve su oluşturur

As!t Baz Tuz Su
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As!tlertuzlar !le tepk!meye g!rmezler

Yakıcı ve tahr!şed!c!d!rler

As!tler kumaş ve mermer! aşındırır

cam ve porselene zarar vermez

As!tlermetallerle tepk!meye g!rerek Aa H!drojen gazıaçığaçıkarır

Bu nedenle as!tler metal kaplarda

saklanamaz As!tler cam ve plast!k

kaplarda saklanır

BAZLAR

Sudaçözündükler!nde OH_ h!droks!l !yonu oluşturanb!leş!klere baz

den!r Baz özell!ğ! gösteren maddelere baz!kmadde de

den!r

Bazı bazların sudak! !yonlaşma denklemler!

Sodyum h!droks!t

Potasyum h!droks!t KOH K OH

µ

Magnezyumh!droks!t MyCOHk Mg 204

Ca 01tl Ca't2015
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1Amonyak NH HO NA OH_

Çuzbaz
Tatlarıacıdır ve genell!kle tem!zl!k maddeler!n!nyapısındabulunur

As!tler!n ve bazların koklanması tadınabakılması tehl!kel!d!r

Sulu çözelt!ler! elektr!ğ! elektr!kakımını !let!r

Bazlar as!tlerle tepk!meye g!rerek tuz ve su oluşturur

As!t Baz Tuz Su

Bazlar tuzlarla tepk!meye g!rmezler

Bazlar ele kayganlık h!ss!ver!r sabun şampuanvb

Bazlar cam ve porselenler !le tepk!meye g!rerek Camve porselenler!n

yüzeyler!n! matlaştırırlar

Bulaşıkmak!nes!ndeyıkananbardaklarbulaşıkmak!nes! tablet! baz!k

olduğu !ç!n zamanla parlaklığını kaybeder matlaşır

Metaller ve mermerler !le tepk!meye g!rmezler

Bu nedenle bazlar cam kaplardasaklanamaz Metal veya
plast!k kaplarda bazlar saklanır

Sabun d!şmacunu çamaşırsuyu deterjanlar baz!k özell!kted!r

Bazı bazlar kuvvetl!bazlar c!lde zarar ver!r
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GÜNLÜK YAŞAMDAKİ BİLİNDİK

ASİTLER BAZLAR

L!mon Portakal S!tr!kas!t m!de !lacı

Elma Mal!kas!t D!ş macunu

Üzüm Tartar!kas!t

Ç!lek Forfor!kas!t Karbonat

Süt yoğurt lakt!kas!t Amonyak

Kahve Kafe!kas!t Sabun

Karıncaas!d! Form!kas!t Çamaşırsuyu
Gazoz Kola Karbon!kas!t Den

ç
Yağ Ole!kas!t

Şampuan

!

I

ya ya

Ö

Lavabo açıcı

Öneml!As!tler Öneml!Bazlar

Formulü B!l!mseladı P!yasaadı
Formulü B!l!mseladı P!yasaadı

ACI H!droklor!kas!t Tuzruhu NaOH Sodyumh!droks!t Sudkost!k

KOH Potasyumh!droks!t Potaskost!kANO N!tr!k as!t Kezzap
112504 Sülfür!kas!t Zaçyağı CalOltk Kals!yum

h!droks!t Sönmüşk!reç
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ITuzruhu HCl tem!zl!k amacıyla kullanılanas!d!kmadded!rTem!zl!k
malzemeler!genell!kle baz!közell!kted!r

Maddeler!n as!t m! yada baz mı olduklarını anlamak !ç!n

koklamakve tadlarına bakmak çok tehl!kel!d!rBunedenle b!rmadden!n

as!d!közell!k m! yoksa baz!közell!k m! gösterd!ğ!n! bel!rlemek !ç!n ayraç

ded!ğ!m!z maddeler kullanılır

Ayıraçlar Bel!rteçler İnd!katörler

As!tveya baz özell!ktek! madde !le temasett!ğ!nde renkdeğ!şt!ren
maddeler Çoksayıda doğal ve yapay ayıraçlar vardır

Yapay Ayıraçlar

Ş
1Turnusol Kağıdı As!tler mav! turnusol kağıdının reng!n! kırmızırenge

çev!r!rlerBazlar !se kırmızı turnusol kağıdının reng!n! mav!ye çev!r!r

2Fenolftale!n Fenolftale!n damlatılan sıvı baz!közell!kte !se sıvının

reng! koyu pembeye kırmızıyayakın döner Fenolftale!nas!d!közell!ktek! sıvı

ya damlatıldığında renkdeğ!ş!m! olmaz
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3Met!l oranjMet!l oranj damlatılan sıvı baz!k özell!kte !se sıvının

reng! sarıya as!d!k özell!kte b!r sıvıyadamlatıldı !se sıvının

reng! kırmızıya döner

Bel!rteç As!t Baz

Turnusol

!!Fenolftale!n Renks!z Pembe

Kırmızı Sarı

Doğal Ayıraçlar

Ş
1 Kırmızı Mor Lahana Morlahananınyapraklarını sıcaksuda

beklet!ld!ğ!ndesuyunreng! patlıcan moru reng!ne dönüşür

Elde ed!len lahana suyuna as!t ve bazmaddeler!eklend!ğ!nde

gözlenen renk değ!ş!m!negöre madden!n as!d!k yadabaz!kolduğu
bel!rlen!r

As!d!k maddelerde lahanasuyunun reng! pembe renk

Baz!kmaddelerde lahanasuyunun reng! sarı yeş!lrenk ver!r
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2 K!raz K!raz çek!rdekler!nden ayrılır ve havanda dövülürHavandadövülenk!razlar safsuyun !ç!nde çözüldükten sonra süzülür Pembe

renkteçözelt!eldeed!l!r

K!razsuyuna as!d!közell!kte maddeeklend!ğ!nde açıkpembe baz!k

özell!kte madde eklend!ğ!nde açık sarı renge dönüşür

3 Kırmızı soğan Kırmızı soğan soyulur ve kabukları havanda dövülür

Havanda dövülen soğan kabukları saf suda çözülerek k!rem!treng!nde
b!r sıvı elde ed!l!r

Soğan kabuğu suyu as!d!kmaddelerde açıkkırmızırenk baz!k

maddelerde !se kahvereng! reng!n! ver!r

4 Gülyaprağı
5Ç!lek

6 Kuşburnu

pHÖLÇEĞİ

B!r madden!n as!tl!ğ!n!n veya bazlığının kuvvet!n! dereces!n! ş!ddet!n!

ölçmem!zeyarayan ölçü b!r!m! p!t !le oluşturulan pet ölçeğ!d!r

pH değer! 0 !le 14 arasındadır
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d"ltdeğer"o"let

!l!ğ!
7 PAdeğer!t!k

arasında olanmadde olanmaddeler arasındaolan

maddeleras!d!közell!kgös nötrözell!k ler baz!k özell!k

ter!r göster!r

pHdeğer!O'a

yaklaştıkçaas!tl!k yaklaştıkça bazlıközel

özell!ğ! artarKuvvetl! l!ğ! artar Kuvvetl!

as!t olur baz olur

µ

pHdeğer! 7 ye Alpltdeğer! 7 ye
yaklaştıkça bazlık

özell!ğ!azalır özell!ğ!azalır

As!tVe Bazların Maddeler Üzer!ne Etk!ler!

1 As!tler maddeler! aşındırır

As!tdolub!rkabametal parçaları ç!nkoal!münyum atıldığında metalaşınır

L!mon mermer!n üzer!nde kes!ld!ğ!nde mermer!n pürüzsüzlüğüg!der
Kumaş üzer!ne damlayan as!t kumaşı deler

Ağızda b!r!ken as!t d!şler! çürütür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



2 As!tler c!ld! tahr!ş eder

Kuvvetl! as!tler!n c!lt !le temasında c!dd! yanıklar oluşur

As!tler c!lt !le temasederse c!ltde renk değ!ş!m! yıpranma kaşınma

oluşab!l!r

2 Bazlar k!rler! çözer

3Bazlar kumaşa temas ett!ğ!nde renkler!n! soldurab!l!r

4Bazlar cam ve porselen eşyaları matlaştırır parlaklığının

kaybolmasına neden olur

5 Kuvvetl! bazlar c!ld! tahr!ş eder

As"t BAZ TEPKİMELERİ

As!t ve bazlar b!rb!r! !le etk!leş!meg!r!nce nötralleşme tepk!mes!

meydanagel!r

Nötralleşme tepk!mes! sonucunda tuz ve su oluşur

As!t Baz Tuz Su

gör Baz!közell!ktek! d!ş macunu d!şler!m!zde kalan as!d!közell!ktek!

y!yecekler !le etk!leş!meg!rerek d!şlerde b!r!ken as!d!n etk!s!n!

nötralleşme !le azaltır

1As!tler as!tlerle bazlar bazlarla tepk!meye g!rmez
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ASİT YAĞMURLARI

Fos!l yakıtların yakılması kullanılması sonucuaçığaçıkan

Karbond!oks!t CO2

Kükürtd!oks!t 502

Azotd!oks!t Na

gazlarının havadak! su buharı !le b!rleşmes! sonucu as!t çözelt!ler!

oluşurBu as!t çözelt!ler! yağmur damlaları !le b!rleşerek as!tyağmurları

meydana gel!r

CO2 HzO Ha 03 Karbon!k as!t

SOZ Hao Hasoç Sülf!r!kas!t

NO HaO HNOz N!tr!k as!t

As!tyağmurlarında sülf!r!k as!t ve n!tr!k as!t kuvvetl! as!tlerd!rBu

nedenle as!t yağmurlarının yeryüzüne zararları vardır

As!tyağmurlarının zararları

B!tk!örtüsünün doğal yapısını bozar

Topraktak! m!neraller!n azalmasına neden olur ve ver!m! azaltır

Tar!h! eserlere zarar ver!r

Göl ve akarsularda yaşayan canlılara zarar ver!r
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Araba kaportalarına ve metal yüzeylere zarar ver!r

As!t Yağmurlarını Önlemek İç!n NelerYapılab!l!r
Fos!lyakıt yen!lenemez kaynakların kullanımı yer!ne yen!leneb!l!rkaynaklaryada fos!lyakıtlar !ç!nde kükürt ve azot!çermeyen dogalgaz

kullanımı terc!h ed!lmel!

Fabr!ka bacalarına f!ltre takılmalı

Motorlu taşıtların bakımızamanındayapılmalı

Ağaçlandırma yapılmalı
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MADDENİN 151 İLE ETKİLEŞİMİ

Isı 9 SICAKLIK T

Sıcaklıkları farklımaddeler alınıp

ver!len b!r enerj! çeş!d!d!r

yay yay yay yay

B!r madden!n bütüntanec!k

yag ç ç ç

enerj!s!n!n b!r ölçüsüdür

Sıcaklık enerj! deg!ld!r

Isı doğrudan ölçülemez

Kalor!metrekabı !le ölçülür Sıcaklığın b!r!m! sels!yus

p y y
Isının b!r!m! kalor! cal yada derece 0C F dır

Maddem!ktarınabağlı

Madde m!ktarına bağlıdır deg!ld!r
Sıcaklıkları farklı !k! madde b!rb!rler!yle temas ett!r!l!rse

sıcaklığıyüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olanmaddeye doğru

enerj! akışı olur Bu enerj! ısıdır Ver!len ısı alınan ısıyaeş"tolur

Isı alışver!ş! maddeler!n son sıcaklıkları eş!tlen!nceye kadardevam

eder
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OAynı c!ns maddelerde sıcaklık değ!ş!m!
ısıtılma süres!ne

madden!n kütles!ne

ver!len ısı m!ktarına bağlıdır

1 Isıtılma Süres!

Özdeş ısıtıcılarla ısıtılanaynı100mA
su m!ktardak!

aynı c!ns sıvılar

vardır İlksıcaklıkları aynıolan

sıvılar farklı süreısıtıldıklarındaısıtılmasüres! fazla olan kabın sıcaklık değ!ş!m! dahafazla
olur

ÖR Yandak! şek!lde degörüldüğü
ğ 200C 200C

g!b!farklı kaplarda !lk sıcaklıkları

su suve madde m!ktarıaynıolansular
200m 200m!

ısıtılmaya başlanıyor d kap Sdk

2 kap 15 dk ısıtıldıktan sonra 1 Kap 2 kap
son sıcaklıkları arasındak! !l!şk!nasılolur

Çözüm 2 kabın sıcaklık değ!ş!m! 1 kabın sıcaklık değ!ş!m!nden

dahafazladır Çünkü ısıtılma süres! arttıkça sıcaklık değ!ş!m! artar
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2 Isıtıcı Sayısı Isıtıcı Gücü

200ml 200m
su su ısıtıcılarla ısıtıldıklarında ısıtıcı

sayısıfazlaolanyada ısıtıcı

gücüfazlaolan kabın sıcaklık

değ!ş!m! daha fazla olur

3Madde M!ktarı

200m 100

iii
su su aynı c!ns sıvılar ısıtıldığında kütles!

daha fazlaolur

Özısı ISINMA Isısı c

B"rmadden!n b!r!m kütles!n!n sıcaklığını 1 C değ!şt!reb!lmek !ç!n

alınanyada ver!len ısı m!ktarına öz ısı den!r

Öz ısı safmaddeler !ç!n ayırt ed!c! b!r özell!kt!r

B!r!m! cal groc veya j groc d!r

Farklı c!ns sıvılarda sıcaklık değ!ş!m! madden!n c!ns!ne özısıya

bağlıdır
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200C 500C 2000 630C

Yöml 51k sömı 200m
ğdk

200m

yağ yağ

1Kap 1kap 2kap 2kap

Madde İlkSıcaklık SonSıcaklık SıcaklıkDeğ!ş!m! Madden!nÖzIsısı

zp

500C 300C 4.185 goc
Yağ

o

C J

Eş!t kütlelerdek!farklı c!ns sıvılara eş!t ısı ver!ld!ğ!nde özdeşısıtıcı

eş!tsüre öz ısısı küçükolanmadden!nsıcaklık değ!ş!m! dahaçok olur

200Chava

500C 500C 400C 250C10dk
200m! 200m! sonra 200mL 200m!
su yağ su yağ

Madde İlkSıcaklık SonSıcaklık SıcaklıkDeğ!ş!m! Madden!nÖzIsısı

Su 500C 400C

Yağ 2sec

10 4.18 "lgoc
500C 250C 1.96 J gol

Eş%t kütledek! farklı maddeler soğuk ortamda soğumaya bırakıldığında
öz ısısı büyükolan madden!n sıcaklık değ!ş!m! daha az olur
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Öz ısısı büyükolanmadde

daha
geç ısınır

dahageç soğur

çevreye dahaçok ısı ver!r

Günlükhayatta

Yemeğ! karıştırırken tahtakaşıkkullanırız Dem!r

kaşık kullandığımızda bell! b!r süre sonra el!m!z

yanar Dem!r tahtayagöre ısıyı
dahahızlı ve %y%

!letmes!n!n sebeb! dem!r!n öz ısısının tahtanın

öz ısısından küçükolmasıdır

Ocağa konulan yağın suya göre dahaçabuk ısınmasının sebeb! zeyt!n

yağın öz ısısının suyun öz ısısından küçük olmasıdır

Termometrelerde öz ısısı küçük maddeler kullanılırken tencere tava

saplarındael!m!z!n yanmaması !ç!n öz ısısı büyük maddeler kullanılır
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HAL DEĞİŞİMİ

Maddeler doğada katı sıvı ve gazhal"nde bulunurMaddeler ısı alarak

yada ısı vererek moleküller" arasındak" çek"mkuvvetler" azalıryada
çek"m kuvvetler" artar Böylece madde b"r haldenbaşka b!r hale

geçmes"ne hal değ"ş"m" den!r

B!r madden"n hal değ"şt"reb"lmes" !ç!n ver"lmes"gereken ısıya
hal değ"ş"m ısısı den!r

Madden"n HalDeğ"şt"rme Isısı

Kütleye !lksıcaklıkları aynı olan farklı ağırlıklardak"maddeler!n

hal değ"şt"reb"lmes" "ç"n ver"lmes"gereken ısım"ktarlarıfarklıdırKütle

arttıkçamadden"n haldeğ"şt"reb"lmes" !ç!n !ht!yacıolan ısı m!ktarı

artar
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Madden"n c"ns"ne eş"t kütlelerdek" farklı c"nsmaddeler!n

hal değ"şt"reb"lmeler" !ç!n !ht!yaçları olan ısı m!ktarları farklıdır

HAL DEĞİŞİM ISILARI

Haldeğ"ş"m ısıları madden"n ayırted"c" özell"kler"ndenb!r!d!r

Haldeğ"ş"m ısıları "le göster"l"r

B"r"m" J g
dır

Er!me Isısı

Er"me sıcaklığındak" katı b"rmadden"n 1 gramının sıvı hale

geçeb!lmes!"ç"n maddeye ver"lmes"gereken ısı m"ktarına er"me ısısı den"r

Er!me ısısı Le "legöster"l"r B"r"m" J g
dır

Er!mesıcaklığına gelen madde ısı almasına

rağmen sıcaklığı artmaz Aldığı ısıyı hal değ"ş"m"

"ç"n madden"n tanec"kler" arasındak" bağların

koparılmasınakullanılır

JEr!me ısısı maddeler"n ayırt
ed"c" özell"ğ"d"r

Hermadden"n er"me ısısı farklıdır
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Donma Isısı

Donma sıcaklığındak" 1gr saf sıvının tamamının katı halegeçmes" "ç"n

çevreye vermes" gerekenısıya donma ısısı den"r

Donma ısısı Ld "le göster"l"r B"r"m" j gdır

PlB!rmadden"n er"me ve donma sıcaklıkları aynıdır

g B!r madden"n er"me ve donma ısıları aynıdırO

Buharlaşma Isısı

Kaynama sıcaklığındak" 1gram saf sıvı madden"ngaz halegeçmes"
"ç"n alması gereken ısıya buharlaşma ısısı den!r

Buharlaşma ısısı Lb "le göster!l!r B"r"m" J g dır

Buharlaşma ısısı maddeler"n

ayırted!c! özell"kler"nden b!r!d!r
Hersafmadden"n buharlaşma

ısısı farklıdır
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Yoğuşma Isısı

Kaynama sıcaklığındak" 1 gramgazmadden"n sıvı hale geçerken

dışarıya verd"ğ" ısıya yoğuşma ısısı den"r

Yoğuşma ısısı Ly !legöster"l"r B!r!m! J g dır
Yoğuşma ısısı buharlaşma ısısına eş!tt!r

Eş!tkütlel" farklımaddeler hal değ"şt"r"rken hal değ!şt!rme
ısısı büyük olan madde daha fazla ısı alır veya dahafazla ısı ver"r

Hal değ"şt"rmes" uzun sürer

Aynı maddeler"n hal değ!şt!r!rken kütles" büyük olanmaddeO

dahafazla ısı alır veya daha fazla ısı ver"r
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HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ

ISINMA GRAFİĞİ

Yandak"graf!kte 300C bulunan

buzunısıtılması "le oluşan sıcaklık

zamangraf"ğ" görülmekted"r

I bölümde madde buz katı halded!r Madde dışarıdan ısı aldığı

!ç!n tanec"kler"n"n hareketenerj!ler! artar ve sıcaklık 00C ye kadar

artmıştır

EE I bölümde madde katıhalded!r
sıcaklıkartıyor
hal değ"ş"m" yoktur

11 bölümde alınan ısı tanec"kler"nhareket"n" arttırmıştır ve buzuner"mes"n"

sağlamış Er!yen buzun sıcaklığı hal değ"ş"m tamamlanıncaya kadar

sab!tkalır Kapta buz ve sudan oluşan heterojen karışım vardır

EE 11 bölümde madde katı sıvı halded!r
sıcaklık sab!tt!r
hal değ"ş"m"vardır
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111 bölümde alınan ısı tanec"kler"n

hareket"n" arttırarak suyun

sıcaklığını1000C ye kadar yükselm"şt"r

G III bölümde madde sıvı halded!r

sıcaklıkartıyor
hal değ"ş"m" yoktur

IUbölümde alınan ısı suyun tanec"kler"n"n hareketenerj!s!n! arttırır ve

suyun buharlaşması "ç"n kullanılır Kaynama hal değ"ş"m"

tamamlanıncayakadar sıcaklık sab!t kalır Kapta su ve buhar sıvıgaz b"r

arada bulunur

G IV bölümde madde sıvı gaz halded!r
sıcaklık sab!tt!r
hal değ"ş"m"vardır

Vbölümde alınan ısı buhar hal"nde bulunanmadden"n sıcaklığının

1300C ye kadaryükselmes"ne nedenolur

EE III bölümde maddegaz halded!r
sıcaklık artıyor
hal değ"ş"m" yoktur

11ve lu bölümde haldeğ"ş"m"olduğu "ç"n sıcaklık sab"tkalır ve madden"n

!k! hal"degözlemlen"rHal değ"ş"m"sırasında sıcaklığınartmamasınınsebeb"

moleküllerarası bağları zayıflatmak "ç"n kullanılır ısı
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SOĞUMA GRAFİĞİ

1302

İf
d S

pIIIIIIŞIları azalır ve madden"n tanec"kler"
0

Yukarıdak" graf"kte 1300Cde bulunan su buharının soğuması !le oluşan

sıcaklık zaman graf"ğ"görülmekted"r

I bölümde 1300C dek! su buharı ortama ısı vererek tanec"kler"n"n

hareketenerj"s" azalır sıcaklığı 1000C ye kadardüşer

EE I bölümde maddegaz halded!r
sıcaklık azalır
hal değ"ş"m" yoktur

11 bölümde su buharının ortamaverd"ğ" ısı tanec"kler arası mesafen"n

azalmasına neden olur ve su buharı yoğuşmaya başlar Yoğuşma

tamamlanıncaya hal değ"ş"m" kadar sıcaklık sab"t kalır Kapta su

buharı ve su gaz sıvı b"r arada bulunur

G II bölümde madde sıvı gaz halded!r
sıcaklık sab!tt!r
hal değ"ş"m"vardır
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111 bölümde su ortama ısı vermeye 1302

!!!
devamett!ğ! "ç"n sıcaklığı 00C'ye
kadar düşer

o

400C

EE III bölümde madde sıvı halded!r

sıcaklık azalır

hal değ"ş"m" yoktur

IU bölümde su donmayabaşlar Ortama verd!ğ! ısı hal
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