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 Nedir? Bilinen tüm elementleri belirli bir düzene göre sıralayan sistemdir. Periyodik tablo ve periyodik çizelge de denir.
  

 Ne İşe Yarar? Elementlerin incelenmesini kolaylaştırır.
 

 Geçmişten Günümüze Kimlerin Emeği Var?

 1- > Johan Döbereiner: İlk çalışmayı yaptı.

     Üçlü gruplar halinde sınıflandırdı. Triadlar kuralını oluşturdu. >

 2- > Beguyer De Chancourtais: Dikey sıralar halinde sarmal bir tablo oluşturdu.

 Elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıraladı.3- > John Newlands: 

           8'li gruplar halinde sınıflandırdı.> 

           Müzik notalarına benzetti. Buna oktavlar yasası dedi.> 

 Birbirlerinden habersiz aynı sıralamayı elde ettiler.4- > Meyer - Mendeleyev: 

         Meyer, elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflandırdı.> 

         Mendeleyev, elementleri kimyasal özelliklerine ve atom ağırlıklarına göre sınıflandırdı.> 

         Mendeleyev, tabloda boşluklar bıraktı ve buralara gelecek daha bulunmamış elementleri tahmin etti.> 

         Mendeleyev, günümüzdeki tablonun temellerini attı. Bu yüzden periyodik tablonun atası olarak bilinir.> 

 5- > Henry Moseley: Elementlerin atom numaralarına göre periyodik sistemi düzenledi.

    Çanakkale savaşında öldü.     >

 Periyodik tablonun en altındaki iki sırayı ekleyerek son halini verdi.6- > Gleen Seaborg: 

PERİYODİK SİSTEM

PERİYODİK SİSTEM

Periyodik
Sistem

m ti i rD  i Me vn yedele

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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     Yatay sıralara periyot denir ve 7 adet periyot bulunur.

     Düşey sütunlara grup denir ve 8 tane A grubu, 10 tane B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup bulunur.

     Periyodik tablonun sol tarafında metaller (hidrojen hariç), sağ tarafında ametaller bulunur.

     Bütün elementler elektron alarak ya da vererek soygazlara benzemek ister.

PERİYODİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK SİSTEM

1A

2A 3A 4A 5A 6A 7A

8A
1G

2G 13G 14G 15G 16G 17G

18G

B Grupları (10 Tane)

- Gruplar -

Metaller

Ametaller

Yarımetaller

Alkali
Metaller

Toprak Alkali
Metaller

Halojenler Soygazlar
(Asalgazlar)

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba 57-71

89-103

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

1. Periyot

2. Periyot

3. Periyot

4. Periyot

5. Periyot

6. Periyot

7. Periyot

- 
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-

Kodu Okutarak Video
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         PERİYOTLAR                                     GRUPLAR

     Elementin enerji seviyesi (yörünge sayısı, katman sayısı)

 o elementin periyodunu belirler.

 > Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe katman sayısı

 değişmez, DES artar.

> Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe atom numarası,

 proton sayısı, elektron sayısı, kütle numarası artar.

> Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe metalik özellik

azalır, ametalik özellik artar.

 > Bir periyot boyunca soldan sağa gidildikçe elektron verme

 isteği azalır, elektron alma isteği artar.

     Birinci periyot hidrojenle(ametal) başlar, diğer periyotlar

 metallerle başlar.

PERİYODİK SİSTEM

PERİYOTLARIN VE GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ

     Değerlik elektron sayısı o elementin grup numarasını

 belirler.

 > Aynı grupta aşağı doğru inildikçe katman sayısı artar,

 DES değişmez.

> Aynı grupta aşağı doğru inildikçe atom numarası, proton 

sayısı, elektron sayısı, kütle numarası artar.

> Aynı grupta aşağı doğru inildikçe metalik özellik azalır,

 ametalik özellik artar.

     Aynı gruptaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron

 sayıları aynı olduğundan benzer kimyasal özellik gösterirler.

Örneğin bu elementin;

İki tane katmanı var. O yüzden 2. periyotta bulunur.

Son katmanında sekiz tane elektron var. O yüzden

8A grubunda bulunur.

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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  Isı ve elektrik akımını iyi iletirler.>

  Yüzeyleri parlaktır ve ışığı yansıtırlar.>

  İşlenebilirler, eğilip bükülebilirler, tel ve levha haline>

 getirilebilirler.

  Oda sıcaklığında katı haldedirler. (Cıva hariç, cıva sıvı hâlde>

 bulunur.)

  Atomik halde bulunurlar.>

  Bileşik oluştururken daima elektron verirler. Bu yüzden>

 pozitif (+) değerlik alırlar. Katyon oluştururlar.

> Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.

> Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar, alaşım adı verilen

karışımları oluştururlar.

 > Ametallerle bileşik oluştururlar.

METALLERİN ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK SİSTEM

AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ

> Isı ve elektrik akımını iyi iletmezler. (Grafit hariç)

> Yüzeyleri mattır.

> Kırılgandırlar, işlenemezler, eğilip bükülemezler, tel ve haline 

getirilemezler.

> Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler.

> Molekül yapılı halde bulunurlar.

> Bileşik oluştururken hem pozitif (+), hem de negatif (-) 

değerlik alabilirler. 

> Erime ve kaynama sıcaklıkları genelde düşüktür.

> Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

> Metallerle de bileşik oluşturabilirler. Bu sırada elektron 

aldıkları için negatif (-) değerlik alırlar. Anyon oluştururlar.

> Hidrojen metaller tarafında bulunmasına rağmen bir 

ametaldir.

TALE LEM R

Tabii ki gençler!
Sizi iletmek bizim işimiz,

gelin bakalım.

Ooo metal abi
parlıyorsun yine!

Bu kez de eğilip bükülüp
otobüs olmuşsun abicim. 

Bizi de okula iletebilir misin?

DIK
KA

T K
IRI

LGA
ND

IR!
!!

Soygazlar da

ametaldir.

Kodu Okutarak Video
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> Oda sıcaklığında katı hâldedir.

> Parlak veya mat görünümlü olabilir.

> Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilir.

> Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi iletir.

> Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında bulunurlar.

> Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür ve polonyum

yarımetal elementlere örnektir.

SOYGAZLARIN ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK SİSTEM

YARIMETALLERİN ÖZELLİKLERİ

> Periyodik tablonun en sağında 8A grubunda bulunurlar.

> Kararlı yapıdadırlar.

> Elektron alma veya verme eğilimleri yoktur.

> Bileşik oluşturmazlar.

> Son katmanlarında maksimum elektron sayısına sahiptirler.

> Helyumun son katmanında iki elektron bulunur. Diğer 

soygazların son katmanlarında sekiz elektron bulunur.

> Doğada tek atomlu gaz halinde bulunurlar.

> Helyum, neon ve argon bilmemiz gereken soygazlardır. 

Bunlara ek olarak kripton, ksenon ve radon elementleri de 

soygazdır.

> Diğer ismi de asal gazlardır.

B Si Ge As S b Te Poabam mit tirince kıdaki a unları mizleyip şetledi

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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      Doğadaki maddelerin ısı, ışık, kuvvet vb. etkilerle iç yapısında, görünüşünde, biçiminde veya durumlarında bazı değişimler meyda-

na gelebilir.

      Meydana gelen bu değişimler fiziksel ve kimyasal değişimler olarak iki grupta incelenir.

 1. Fiziksel Değişimler:

 > Maddelerin sadece şekil veya görünümlerinde meydana gelen değişimlerdir.

  Maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.>

  Fiziksel değişime uğrayan maddeler çeşitli yöntemlerle tekrar eski hâline döndürülebilir.>

  Hâl değişimleri, yırtılma, ezilme, kesilme, bükülme, çözünme, kırılma gibi olaylar fiziksel değişimlerdir.>

 2. Kimyasal Değişimler:

 > Maddenin kimliğinde yani iç yapısında meydana gelen değişimlerdir.

      Isı, ışık, gaz çıkışı, renk değişimi, çökelti oluşumu gibi değişimler maddede kimyasal değişim

 olduğunu gösterir.

  Maddeler kendi özelliklerini kaybederler.>

  Kimyasal değişime uğrayan maddeler tekrar eski hâline döndürülemez.>

  Mayalanma, yanma, küflenme, çürüme, ekşime, pişme, paslanma, fotosentez, solunum,>

 sindirim gibi olaylar kimyasal değişimlerdir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

FİZİKSEL VE KİMYASAL

DEĞİŞİMLER
Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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 Nedir? Farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal değişim geçirme sürecidir. Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.

 Maddeyi oluşturan atomların arasındaki bağların koparak yeni bağların oluşmasıyla meydana gelir.Nasıl Oluşur? 

      Tepkimeye giren maddelerin kimyasal yapısı değişir ve yeni özellikte başka maddeler meydana gelir.

      Kimyasal değişime uğrayan maddelere girenler, değişim sonucu oluşan yeni maddelere ise ürünler denir.

 Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile oluşan ürünlerin toplam kütlesinin birbirine eşit olmasıdır.Nedir? 

      Değişim fiziksel de olsa kimyasal da olsa kütle daima korunur.

 Nasıl 0,5kg’lık iki tahta parçası birleşince 1kg’lık bir tahta oluşuyorsa,

 tepkime sonrası oluşan ürünlerin toplam kütlesi de tepkimeye girenlerin

 toplam kütlesine eşit olur.

KİMYASAL TEPKİMELER

KİMYASAL TEPKİMELER

Hidrojen Gazı + Oksijen Gazı       Su

Girenler Ürünler

+ + +
Hidrojen
Molekülü

Hidrojen
Molekülü

Oksijen
Molekülü

Su
Molekülü

Su
Molekülü

KÜTLENİN KORUNUMU

+ + +

4g 32g 36g

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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             ASİTLER                                     BAZLAR
+  Sulu çözeltileri H  (hidrojen) iyonu oluştururlar.>

> Tatları ekşidir.

> Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

 > Yakıcı ve tahriş edicidirler.

  Metallerle ve mermerle tepkimeye girerek aşınmalarına>

 neden olurlar. O yüzden cam veya plâstik kaplarda muhafaza

 edilirler.

  Bazlarla birleşerek su ve tuz oluştururlar.>

  pH metrede 0 - 7 arasında değerlik alırlar.>

  Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.>

-  Sulu çözeltileri OH  (hidroksit) iyonu oluştururlar.>

> Tatları acıdır.

> Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

 > Güçlü bazlar yakıcı ve tahriş edicidirler.

  Ele kayganlık hissi verirler.>

  Genellikle metallerle tepkimeye girmezler. Cam ve porseleni >

aşındırırlar.

  Asitlerle birleşerek su ve tuz oluştururlar.>

  pH metrede 7 - 14 arasında değerlik alırlar.>

  Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.>

ASİTLER VE BAZLAR

ASİTLER VE BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ASİTLER KIRMIZI YAPAR BAZLAR MAVİ YAPAR

ANNEN KIZARTIR BABAN MORARTIR

Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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     Özellikle güçlü asit ve bazlar çok tehlikelidir. Yakıcı, tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahiptirler ve temas ettikleri yüzeyde 

kalıcı izler bırakabilirler. O yüzden temas etmemeliyiz ve koklamamalıyız, kullanırken mutlaka eldiven takmalıyız.

     Maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamak için indikatör (belirteç) kullanabiliriz.

     Turnusol kâğıdı, metil oranj, fenolftalein, kırmızı lahana, çilek, nar birer belirteçtir.

     Günümüzde en sık kullanılan ve asitlik ya da bazlık derecesini de ölçmemizi sağlayan yöntem ise pH metredir.

ASİT Mİ? BAZ MI?

Belirteç Asit Baz

Belirteçlerin Asit ve Bazdaki Renk Değişimleri

Turnusol Kağıdı

Metil Oranj

Fenolftalein

Mor Lahana

Nar

Çilek

Kırmızı

Kırmızı Mavi

Sarı

Yeşil

Yeşil

Yeşil

Renksiz Pembe

Pembe

Pembe

Pembe

Günlük Yaşamdaki Asit ve Bazlar

Asitler

1- Kezzap - Nitrik Asit (HNO )3

2- Tuz Ruhu - Hidroklorik Asit (HCl)

3- Zaç Yağı - Sülfürik Asit (H SO ) 2 4

4- Sirke - Asetik Asit (CH COOH)3

5- Limon - Sitrik Asit

6- Üzüm - Tartarik Asit

7- Süt - Laktik Asit

8- Elma - Malik Asit

9- Çilek - Folik Asit

10- Gazoz - Karbonik Asit

11- Kola - Fosforik Asit

12- Karınca - Formik Asit

Not: Mide suyu ve idrar asidik özellik 

gösterir.

Bazlar

1- Sud Kostik - Sodyum Hidroksit (NaOH)

2- Potas Kostik - Potasyum Hidroksit (KOH)

3- Sönmüş Kireç - Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH) )2

4- Çamaşır Suyu - Sodyum Hipoklorat (NaClO)

5- Amonyak - NH3

Not: Mide ilacı, çikolata ve kan bazik özellik 

        gösterir.

     Günlük yaşamda kullandığımız temizlik mal-

zemelerinin çoğu baziktir.

ASİTLER VE BAZLAR Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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 Nedir? Asit ve bazların ayırt edilmesinde ve maddelerin asitlik bazlık derecesinin belirlenmesinde kullanılan bir belirteçtir.

 Power Of Hydrogen (Hidrojenin Gücü)Açılımı Nedir? 

     pH metre 0 - 14 arasında değer alır.

     pH derecesi 0 - 7 arasında olan maddeler asidiktir.

     pH derecesi 7 - 14 arasında olan maddeler baziktir.

     pH derecesi 7 olan maddeler nötrdür. Yani ne asit, ne de baz.

     pH derecesi 7'den 0'a doğru gittikçe asitlik kuvveti artar.

     pH derecesi 7'den 14'e doğru gittikçe bazlık kuvveti artar.

pH METRE

ASİTLER VE BAZLAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nötr

Asidik Özellik
Artar

Bazik Özellik
Artar

Tuz Ruhu Limon Domates SafSu
Sıvı El
Sabunu Amonyak

Çamaşır
Suyu

Saf su, tuz, alkol gibi maddeler

asit veya baz özelliği göstermez.

pH değeri 0'dır, yani nötrdür.

Kodu Okutarak Video
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 Nedir? Fosil yakıtların yanması ya da yanardağların patlaması sonucu oluşan bazı gazların atmosferdeki su buharı ile birleşerek asit 

 damlalarına dönüşüp yeryüzüne yağış şeklinde inmesine denir.asit yağmurları 

 Genellikle karbondioksit (CO ), kükürt dioksit (SO ) ve azot dioksit (NO ) gazları2 2 2Hangi Gazlar Neden Olur? 

asit yağmurlarına neden olur.

 Hangi Gazlar Hangi Asitlere Dönüşür?

  CO  + H O       H CO  (karbonik asit)2 2 2 3>

> SO  + H O       H SO  (sülfürik asit)2 2 2 4

> NO  + H O       HNO  (nitrik asit)2 2 3

 Asit yağmurları toprağın verimini azaltır, suyun asitliğini değiştirerek suda yaşayan canlılara zarar Ne Gibi Zararları Vardır? 

verir, metal araçlar ile tarihi eserleri aşındırır.

 Nasıl Korunuruz?

  Fabrika bacalarına filtre takmalıyız.>

> Ağaçlandırma yapmalıyız. (Kışın yapraklarını dökmeyip fotosentez yapmaya devam ettiği için

özellikle iğne yapraklı ağaçlar dikilmelidir.)

> Kömür, petrol gibi fosil yakıtlar yerine doğal gaz ya da geri dönüştürülebilir enerji

kaynaklarını tercih etmeliyiz.

> Motorlu taşıtlarımızın bakımını zamanında yaptırmalıyız.

 > Yolculuklarımızda özel araçlarımız yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz.

ASİT YAĞMURLARI

ASİTLER VE BAZLAR Kodu Okutarak Video

Anlatımlarına Ulaşabilirsiniz.
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               ISI                                    SICAKLIK

 > Isı bir enerjidir.

> Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. (Kalorimetre kabı maddenin

sahip olduğu ısı miktarını ölçmez, sadece ısı değişimini ölçer.)

> Isı bir enerji olduğu için birimi joule(J) ya da kalori(cal)’dir.

 > Isı alan maddenin her zaman sıcaklığı yükselmeyebilir.

                      Madde; süblimleşme, erime ve buharlaşma esna-

                 sında ısı alır, kırağılaşma, donma ve yoğuşma esna-

                 sında ısı verir.

ISI VE SICAKLIK

(Hatırlayalım)

MADDENİN ISI İLE

ETKİLEŞİMİ

 > Sıcaklık maddenin sahip olduğu ısının göstergesidir.

> Sıcaklık termometre ile ölçülür.

> Sıcaklığın birimi celcius’tur.

  Bir maddenin sıcaklığı artıyorsa mutlaka ısı alıyor demektir.>

Katı Sıvı Gaz

Süblimleşme

Kırağılaşma

Erime

Donma Yoğuşma

Buharlaşma
Kaynama Buharlaşma

Kaynama ve Buharlaşma Arasındaki Farklar

Belirli bir sıcaklıkta

gerçekleşir.

Her sıcaklıkta ger-

çekleşir.

Sıvının her yerinde

gerçekleşir.

Sadece sıvının yü-

zeyinde gerçekleşir.

Kaynama süresince

sıcaklık sabittir.

Sıcaklık arttıkça bu-

harlaşma da artar.

Kodu Okutarak Video
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34

 Nedir? 
0 0  0Bir maddenin 1g’ının sıcaklığını 1 C arttırmak için gerekli olan ısı miktarıdır. Sıcaklığı 1 Carttırmak için alınan ısı ile 1 C 

azaltmak için verilen ısı birbirine eşittir.

  Öz ısı “c” sembolü ile gösterilir.Nasıl Gösterilir?
0 0

  Öz ısının birimi joule/g C ya da kalori/g C’dir.Birimi Nedir?

Ayırt Edici Bir Özellik Midir? Tabi ki de ayırt edici bir özelliktir. O yüzden her maddenin öz ısısı farklıdır.

      Öz ısısı yüksek olan madde geç ısınır geç soğur, öz ısısı düşük olan madde çabuk ısınır çabuk soğur.

ÖZ ISI

MADDENİN ISI İLE

ETKİLEŞİMİ

Yaşı Büyük

Öz Isısı Büyük
Yaşı Küçük

Öz Isısı Küçük

Şifreyi Unutma!

Yaşı küçük olan merdivenleri hızlı çıkıp hızlı iner.

Yaşı büyük olan merdivenleri yavaş çıkıp yavaş iner.

Öz ısısı küçük olanın sıcaklığı hızlı artar hızlı azalır.

Öz ısısı büyük olanın sıcaklığı yavaş artar yavaş azalır.

HÂL DEĞİŞİM ISILARI

     > Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin tamamımın erimesi için 

        gereken ısı miktarına o maddenin  denir ve  ile gösterilir.erime ısısı Le

     > Donma sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin tamamının donması için 

        gereken ısı miktarına o maddenin  denir ve  ile gösterilir.donma ısısı Ld

     > Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin tamamının buharlaş-

        ması için gereken ısı miktarına o maddenin  denir ve  buharlaşma ısısı Lb

        ile gösterilir.

     > Yoğuşma sıcaklığındaki 1 gram saf gaz maddenin tamamının yoğuşması 

        için gereken ısı miktarına o maddenin  denir ve  ile gös-yoğuşma ısısı Ly

        terilir.

 Tüm hâl değişim ısılarının birimi  ya da ’dır.cal/g j/g
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      Bir maddenin eşit sıcaklıktaki farklı kütleye sahip örneklerinden kütlesi fazla olanın sahip olduğu ısı enerjisi de fazladır.

      Bir maddenin eşit kütleli farklı sıcaklığa sahip örneklerinden sıcaklığı fazla olanın sahip olduğu ısı enerjisi de fazladır.

      Eşit kütleli, eşit sıcaklıktaki farklı cins maddelerden öz ısısı büyük olanın sahip olduğu ısı enerjisi de fazladır.

      Maddelerin sıcaklık artışı madde miktarına, maddenin öz ısısına ve kullanılan ısıtıcının gücüne bağlıdır.

         1. Madde Miktarına:        2. Maddenin Cinsine (Öz Isısına):                      3. Isıtıcının Gücüne:

SICAKLIK ARTIŞI

MADDENİN ISI İLE

ETKİLEŞİMİ

     Kapların içerisindeki sıvı miktarı

hariç her şey aynı özelliktedir.

     Miktarı az olan sıvının sıcaklığını

arttırmak için daha az ısı enerjisi ge-

rekeceğinden B kabındaki sıvının sı-

caklığı A kabındaki sıvıya göre daha

çabuk artar.

A B

Su Su

A B

Su Alkol

A B

Su Su

     Kapların içerisindeki sıvıların cinsi

hariç her şey aynı özelliktedir.

     Alkolün öz ısısı sudan daha düşük

olduğu için eşit süre ısıtıldıklarında

alkolün sıcaklığı suya göre daha çok

artar.

     Kullanılan ısıtıcı sayısı hariç her 

şey aynı özelliktedir.

     Eşit süre ısıtıldıklarında B kabına

daha fazla ısı enerjisi aktarılacağı için

B kabındaki sıvının sıcaklığı A kabın-

daki sıvının sıcaklığına göre daha çok

artar.
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 Bir maddenin sıcaklığı arttırılırsa:

 > Maddenin tanecikleri arasındaki boşluk artar. Yani genleşme olur.

  Maddenin taneciklerinin hareket (kinetik) enerjisi artar.>

  Tanecikler arasındaki çekim kuvveti azalır.>

  Düzensizlik artar.>

            ISI AKIŞI                                    TERMOMETRE

  Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiklerinde>

 aralarına ısı alışverişi olur. Unutma ısı alışverişi olması için

 temas eden maddelerin mutlaka sıcaklıklarının farklı olması 

 gerekir.

> Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru gerçekleşir.

> Isı akışı sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder.

 > Maddeler arasında alınan, ısı verilen ısıya daima eşittir.

MADDELERDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİ

MADDENİN ISI İLE

ETKİLEŞİMİ

 > Maddelerin sıcaklığını ölçen alettir.

> Termometreler maddelerin genleşme özelli-

ğinden yararlanılarak yapılmıştır.

> Sıvılı termometrelerde kullanılan sıvının

cinsi termometrenin ölçebileceği değerleri

belirler. Çünkü donma ve kaynama noktaları
0

farklıdır. Örneğin cıvalı termometreler -39 C ile
0359 C arasındaki değerleri ölçebilirken, alkollü

0 0termometreler -115 C ile 78 C arasındaki

değerleri ölçebilir.

  Ülkemizde celcius (selsiyus) termometresi>

 kullanılmaktadır.

Soğuk Tanecikler Sıcak Tanecikler

Isı Akışı

0
50 C0

40 C
0

60 C 0
40 C 060 C 0

50 C
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      Madde ısı alıyor fakat hâl değiştirmiyorsa, maddenin hem ısı enerjisi hem de sıcaklığı artar.

      Madde ısı veriyor fakat hâl değiştirmiyorsa, maddenin hem ısı enerjisi hem de sıcaklığı azalır.

      Madde hâl değiştiriyorsa ısı almaya veya vermeye devam eder, fakat sıcaklığında değişme olmaz. Tamamen hal değiştirdikten 

sonra sıcaklığı tekrar artmaya veya azalmaya başlar.

ISINMA - SOĞUMA EĞRİLERİ

MADDENİN ISI İLE

ETKİLEŞİMİ

0
Sıcaklık ( C)

Zaman (dk)

0
-20 C

0
0 C

0
50 C

0100 C

0120 C

0Sıcaklık ( C)

Zaman (dk)

0
120 C

0
100 C

050 C

00 C

0-20 C

Isınma Eğrisi Soğuma Eğrisi
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Çimento

Lastik

Bor
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Bakır

Plastik
Maddeler
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      Kimya endüstrisi petrol, doğal gaz, hava, su ve maden cevherlerini ham madde olarak kullanarak kimya-

 sal madde üreten bir sektördür.

      İlaç, sabun, deterjan, temizlik malzemeleri, plâstik ham maddeleri, inşaat malzemeleri, yalıtım mal-

 zemeleri, tekstil malzemeleri, fotoğrafçılık malzemeleri, kozmetik malzemeleri, sentetik gübre,

 tarım ilaçları, kauçuk, barut ve patlayıcı madde gibi ürünler üretilmektedir.

      Kullanılan ham maddenin %70'i ithal edilmekte, %30'u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Bu yüz-

 den Türkiye’de kimya endüstrisi ithalata bağımlı bir sektördür.

      Kimya endüstrisinde; kimya mühendisliği, kimyager, kimya teknisyenliği, petrol mühendisliği, petrokimya teknisyenliği, deri tek-

 nisyenliği, lastik teknisyenliği, boya teknisyenliği, proses teknisyenliği gibi bir çok meslek dalı bulunur.

                         Türkiye’de Kimya Endüstrisinin Tarihçesi:

  Cumhuriyetten önce temizlik maddeleri ve barut üreten işletmeler kuruldu.>

  1911 İlk çimento fabrikası                                 1918 Kimya enstitüsü ilk mezunlarını verdi> >

  1921 Makine ve kimya endüstrisi                       1923 Şeker fabrikası kuruldu> >

  1935 Paşabahçe cam fabrikası                           1938 Gemlik suni ipek fabrikası> >

  1945 İzmit kâğıt sanayi                                     1962 Kütahya azot sanayisi> >

  1967 Bandırma borik asit ve boraks fabrikası    1975 Mersin soda fabrikası> >

  1985 Aliağa petrokimya fabrikası  2000'li yıllar küçük ve orta boy fabrikalar>         >

      Türkiye’de kimya endüstrisine 1950 yılından sonra özel sektör dahil olmuştur ve 1960, 1970

 ve 1980'li yıllarda kimya endüstrisi hızla gelişmiştir.

TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYE’DE KİMYA

ENDÜSTRİSİ
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