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LABORATUARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve

tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

2. Laboratuara gelinmeden önce deneyle ilgili ön bilgiler alınmalı ve

yapılacak deney hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

3. Laboratuar ortamında yersiz şakalar yapılmamalı ve

koşulmamalıdır.

4. Kimyasal maddelerin alımı ve kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Bilinmeyen bir maddeyle karşılaşılırsa test edilmeden kullanılmamalıdır.

5. Kimyasal maddelere kesinlikle elle dokunulmamalıdır. Temas

durumunda eller bol su ile yıkanmalıdır. Aksi söylenmedikçe alınan

maddelerin fazlası kaba geri dökülmemelidir.

6. Laboratuarda çıkabilecek yangınlara karşı yangın söndürücülerin

nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

7. Laboratuarda değişik deneylerde kullanılmak üzere birçok araç,

gereç, madde ve malzeme bulunabilir. Bunlardan sadece yapılacak

deneylerde kullanılacak olanlarla ilgilenilmeli, diğerlerine dokunulmamalıdır.
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8. Özellikle buharı tehlikeli olan kimyasal maddelerle çalışılacaksa

mutlaka çeker ocak altında, laboratuarda çeker ocak yoksa havalandırma

düzeneğinin altında çalışılmalıdır

9. Laboratuarda kullanılan cam malzemelerin kırık veya çatlak

olmadıklarından ve temiz olduklarından emin olunmalıdır. Malzemedeki

kirlilik deneylerin istenilen sonuçlar vermemesine neden olabilir.

10. Laboratuar düzeninin korunması için kullanılan araç, madde ve

malzeme dolaplara veya alındıkları raflara geri konmalıdır.

11. Özellikle sıvı kimyasalların alınması sırasında kesinlikle maddeler

pipete ağızla çekilmemeli, bu amaçla daima özel aletler (puar)

kullanılmalıdır.

12. Laboratuarda yiyecek içecek türü besin maddeleri

bulundurulmamalı ve yenmemeli, sigara içilmemelidir. Bu sağlık ve güvenlik

açısından son derece önemlidir.

13. Deneylerde kullanılan cam malzemelerin ısıtılması gerekiyorsa bu

işlem için tahta maşalar veya pensler kullanılmalı, malzemeler elle

tutulmamalıdır.

14. Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği, özellikle gaz çıkışı olduğu

durumlarda çıkan gaz, buhar veya duman kesinlikle solunmamalı ve ortam

hemen havalandırılmalıdır.
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15. Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven,

gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buharlardan veya

gazlardan korunmak amacıyla maske kullanılmalıdır.

16. Laboratuar çalışmalarını güçleştirmemek ve yanmasını engellemek

için öğrencileri laboratuarda kravat , fular gibi aksesuarlardan

kaçınmalıdırlar

17. Deney sırasında özellikle ısıtma, kaynatma, ilave madde ekleme

ve laboratuarı terk etmeden önce laboratuar görevlisine veya asistana

haber verilmelidir.

18. Kesinlikle asit üzerine su dökülmemelidir. Su üzerine asit yavaş

yavaş ilave edilmelidir.

19. Bazı kimyasallar su ile şiddetli reaksiyon verdiğinden her tür

madde lavoboya dökülmemelidir.

20. Test tüplerinde ısıtma yapılırken tüplerin ucu etraftaki kişiler

üzerine doğru tutulmamalıdır.

21. Elektrikli aletler kullanıldıktan sonra fişleri çekilmeli  ve

temizlikleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmelidir.

22. Alev alma ihtimali yüksek olan aseton, eter gibi sıvıların

ısıtılmasında su banyolarından yararlanılmalı ve işlem mutlaka çeker ocak

altında yapılmalıdır.
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23. Laboratuar çalışmaları sona erdikten sonra deney masaları ve

kullanılan malzemeler mutlaka temizlenmelidir.

24. Laboratuar çalışması sona erdikten sonra mutlaka eller ve yüz

bol su ile yıkanmalıdır.

LABORATUAR KAZALARI-ZEHİRLENMELER-BUNLARDAN KORUNMA

YOLLARI

1- Cam İşlerindeki Yanmalar

    Pikrik asit eriyiği sürülür, kuru yemek tuzu basılır, çinko oksit gibi

merhemler sürülür

2- Cam İşlerindeki Yaralar

    Tentürdiyot sürülür ve gaz beziyle sarılır, kan kesilir, iyodoform

sürülür ve iyodoformlu bezle sarılır

3- Ele veya Elbiseye Baz Sıçramalarında

    Derhal bol su ile yıkandıktan sonra % 4’lük sirke asidiyle nötürleştirilir

ve tekrar bol su ile yıkanır. Gerektiğinde deriye merhem de sürülebilir

4- Ele veya Elbiseye Asit Sıçramalarında

    Derhal bol su ile yıkandıktan sonra çok seyreltik NaHCO3 çözeltisi ile

yıkanır

5- Baz ve Asidin Göze Sıçramaları Halinde

    Derhal bol su ile yıkanır ve göz merhemi sürülür

6- Asetik Asitle Zehirlenmelerde

    Tanenle mide yıkanmalı, kusturucu ilaçlar alınmalı ve doktora

gidilmelidir

7- Brom ve Klorla Zehirlenmelerde

    Pamuğa damlatılmış mutlak alkol koklanmalı, açık havada solunum

yapılmalı ve doktora gidilmelidir

8- İyotla Zehirlenmelerde
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    Nişastalı sıvılarla mide lavaşı yapılır. Süt, sodyum bikarbonat, % 4

tiyosülfat çözeltisi kullanılır.

9- Civa İle Zehirlenmelerde

    Sodyum bikarbonatla mide lavajı yapılır, sütle ağız çalkalanır, yumurta

akı ve bal alınır, damara Na-Tiyosülfat enjeksiyonu yapılır, glikoz kullanılır,

doktora müracaat edilir

10- Çinko ve Bileşikleriyle Zehirlenmelerde

    Kusturulur, tanenli mide lavaşı yapılır, süt, yumurta akı verilir, doktora

müracaat edilir

11- Etil Alkolle Zehirlenmelerde

    Mide lavajı yapılır, suni teneffüs yapılır, koyu kahve içirilir, sıcak

banyo, sonra soğuk duş yapılır

12- Fenolle Zehirlenmelerde

    Mide lavajı yapılır, kusturucu ilaçlar kullanılır, kömür, mangan sülfat,

süt ve nişasta kullanılır

13- Amonyakla Zehirlenmelerde

    Sulandırılmış sirke ve sitrat asidi kullanılır

14- HF, HNO3 ve HCI Asitleri ile Zehirlenmelerde

    Sulandırılmış sabunlu su içilir. Seyreltik bazik çözelti kullanılır

15- Formalinle Zehirlenmelerde

    Bol yumurta akı, mide lavajı, maden suları kullanılır

16- Fosfor Zehirlenmelerinde

    % 1 Potasyum permanganatla mide lavajı yapılır, yağ, zeytinyağı, süt

ve yumurta sarısı da verilebilir
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DENEY NO: 1

DENEYİN ADI: STOKİYOMETRİ

Deneyin Amacı: Bir ayrışma reaksiyonunu stokiyometrik açıdan incelemek

Temel Bilgiler:

Kimyanın kimyasal formüller ve reaksiyonlardaki kütle bağıntıları ile

ilgilenen bölümüne stokiyometri denir. Stokiyometri, kimyasal formül

fikrine dayanan kimyasal denklem kavramı ile ilgilidir. Kimyasal olayların

kantitatif olarak değerlendirilmesi, atom kütle kavramı esas alınarak

gerçekleştirilir. İlgili madde miktarları atom kütlelerinden yararlanılarak

hesaplanabilir.

Bu deneyde, stokiyometrinin bir uygulaması olmak üzere KCIO3 ın

ayrışma reaksiyonu incelenecek ve bulunan sonuçlardan bir KCIO3+KCI

karışımını analiz etmekte yararlanılacaktır. KCIO3 kuvvetli bir şekilde

ısıtılırsa, KCI ve O2 ye ayrışır ve oksijenin tamamı uçurulabilir.
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Bir potasyum klorat-potasyum klorür (KCIO3+ KCI) karışımı

ısıtıldığında meydana gelen kütle kaybı sadece KCI’tan çıkan oksijenden

ileri gelir. Bundan faydalınalarak baştaki karışımda ne kadar KCIO3

bulunduğunu hesaplamak mümkündür. KCIO3  ‘ın bozunma hızını artırmak

için mangan dioksit (MnO2) katalizörü kullanılabilir. Bilindiği gibi katalizör

reaksiyona girmezler, fakat reaksiyon hızını pozitif yönde etkilerler.

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

 Deney tüpü (iki adet),

 Spatül,

 Tahta veya metal maşa,

 MnO2, KClO3 ve KCl

Deneyin Yapılışı:

 a) Temiz ve kuru bir deney tüpüne bir spatül ucu kadar MnO2 konur

ve tüp içindekiyle birlikte hassas bir şekilde tartılır. 1 gram kadar KClO3

ilave edilir ve deney tüpü tekrar tartılır. Deney tüpü avuç içine hafif hafif

vurulmak suretiyle içindeki maddelerin karışması sağlanır. Tüp 45°’lik

açıyla spora tutturulur ve bek alevinde hafifçe ısıtılır. Bu işleme katı

madde eriyinceye kadar devam edilir. Katı tamamen eridikten sonra tüp

birkaç dakika mümkün olduğu kadar şiddetle ısıtılır, soğumaya bırakılır ve

tartılır.

 b) Temiz ve kuru bir deney tüpüne yine bir spatül ucu kadar MnO2

konur ve hassas şekilde tartılır. Bilinmeyen bir KCIO3+KCI karışımı alınır.
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(laboratuar görevlisinden) Bu karışımdan 1 g deney tüpüne konur ve tekrar

tartılır. Avuç içine vurularak iyice karışması sağlanır. Daha sonra yukarıda

anlatıldığı şekilde ısıtılır, soğutulmaya bırakılır ve tartılır.

Sonuçların Değerlendirilmesi

 1- Uçurulan oksijenin kütlesini ve atom-gram sayısını hesaplayınız.

 2- Oluşan potasyum klorürün kütlesini ve mol sayısını hesaplayınız.

 3- Orjinal numunedeki potasyumun, klorun ve oksijenin atom-gram

sayılarını hesaplayınız ve potasyum kloratın en basit formülünü yazınız.

DENEY NO: 2

DENEYİN ADI: MAGNEZYUMUN ATOM AĞIRLIĞININ TAYİNİ

Deneyin Amacı: Magnezyumun atom ağırlığını tayin etmek

Temel Bilgiler: Stokiyometrik bir reaksiyon sonucu açığa çıkan

hidrojen gazı miktarının ölçülmesiyle magnezyumun atom ağırlığı bulunabilir.

Reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşir.

Mg(k) + 2HCl (sulu)        H2(g) + Mg2+(sulu) + 2Cl-

Reaksiyon denkleminde de görüldüğü gibi 1 mol Mg(k)‘a karşılık 1 mol H2

gazı oluşmaktadır. Eğer reaksiyon sonucu oluşan H2 gazının mol sayısı

bulunabilirse magnezyumun mol sayısı da biliniyor demektir. Oluşan H2



19

gazının hacmi ölçülerek mol sayısı ideal gaz denkleminden hesaplanabilir.  

     P.V.=n.R.T.

         Denklemde, P laboratuar basıncı, V oluşan H2 gazının hacmi, T

Kelvin cinsinden laboratuar sıcaklığı, R ideal gaz sabiti (R: 0,082

lt.atm/mol.K) ve n mol sayısıdır. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta

deney şartlarında oluşan H2 gazı yanında bir miktar su buharı da gaz

hacmine dahil olmuştur. Bu durumda sıvı üzerinde toplanan gazların

basıncını hesaplarken kullanılan Patm=Pgaz+Psu eşitliğinden yararlanılarak,

atmosfer basıncından laboratuar basıncındaki suyun buhar basıncı

çıkarılırsa hidrojen gazının basıncı bulunur ve mol sayısı bu basınçla

hesaplanır.

 Phid=Patm+Psu

 H2’in mol sayısı aynı zamanda magnezyumun mol sayısına eşit

olacağından aşağıdaki denklem yardımıyla magnezyumun atom ağırlığı

hesaplanabilir.

Magnezyumun ağırlığı (g)

  nhid=nMg=Magnezyumun atom ağırlığı (mol/ g)

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

 - 2 Adet Deney Tüpü  

 - 600 ml’lık Beher

 - Plastik Eldiven

 - Termometre

 - 50 ml’lik Büret

 - Magnezyum Şerit

 - 3 M HCl
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Deneyin Yapılışı:

 600 ml’lik temiz bir behere 50 ml 3 M HCl çözeltisi konulur ve

üzerine 450 ml saf su ilave edilerek karıştırılır. Bu asit birkaç deney

yeterli olacaktır. Şekil 2’de görüldüğü gibi büretin ağzı kapatılarak beherin

içine daldırılır. Daha sonra büretin musluğu açılır ve lastik pompa

yardımıyla içerisinde 45-50 ml civarında sıvı çekilir ve musluk kapatılır.

Sıvı seviyesi okunarak kaydedilir. Oksitlenmiş kısımları kağıtla silinerek

temizlenmiş magnezyum şeritten 0.1 g hassasiyetle tartılmış 12,5–17,5 mg

arasında bir miktar alınır ve tartım değeri kaydedilir.

    Şekil 1. Deney Düzeneği
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 Tartılan magnezyum şerit büretin içine girebilecek kadar daha küçük

çaplı bir deney tüpüne konulur ve içerisi saf suyla doldurulur. Plastik bir

eldiven yardımıyla deney tüpü, çözelti içindeki, büretin içine yerleştirilir ve

büret mümkün olduğu kadar aşağıya indirilir. Büretin üst kısmında toplanan

gaz miktarı sabit kalıncaya kadar beklenir ve gaz çıkışını durduğundan emin

olmak için küçük deney tüpü hafifçe çalkalanır. Gaz miktarında bir

değişiklik olmuyorsa işleme son verilir ve gazın hacmi büretten okunarak

kaydedilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi

1- Laboratuar basıncı ve sıcaklığı tespit ediniz.

2- Yukarıdaki verilen formüller yardımıyla hidrojenin mol sayısı ve

magnezyumun atom ağırlığını bulunuz. İşlemi mümkünse tekrarlayınız

ve sonuçları karşılaştırınız.

DENEY NO: 3

DENEYİN ADI: ALEV EMİSYONU

Deneyin Amacı: Görünür bölgede emisyon yapan Li+, Na+, Cu+, Ba+, Ca+,

Fe+ gibi katyonların uçucu tuzlarının yaydıkları ışığın renginden

faydalanarak kalitatif tayinini yapmak

Temel Bilgiler:
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 Metal atomlarının temel halden uyarılmış hale dönüşüp tekrar temel

hale dönmesi, esasında yaydıkları ışıktan faydalanılarak bilinmeyen

maddeleri teşhis etme yöntemidir.

 Kararlı haldeki bir atoma ısı verildiğinde bu atomun elektronları bir

üst yörüngeye çıkmış olur bu hal uyarılmış halden kararlı hale dönerken

aldıkları ısıyı ışık enerjisi olarak geri verirler. Atomların elektron dizilişi ve

sayısı farklı olduğundan esasında farklı renk gözlenir.

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

 Platin tel

 Derişik HCI çözeltisi

 LiCI, CuCI2, BaCI2, CaCI2, CrCI2, FeCI2

Deneyin Yapılışı:

 Alev emisyonu deneyinde kullanılan platin telde, alevi renklendiren

herhangi bir yapışmış madde bulunmamalıdır. Telin ucu küçük bir halka

şeklinde kıvrılır ve şöyle temizlenir: tel deney tüpündeki derişik HCI

çözeltisine batırılır ve alevde kızıl dereceye kadar ısıtılır. Eğer alev renkli

ise tel tekrar aside batırılır ve alevde tekrar ısıtılır. Bu işlem platin telin

alevde renk vermeyinceye kadar tekrarlanır. Bir alev denemesi yapmak için

temiz platin telin halkası denenecek çözeltiye batırılır ve sonra tel renksiz

bir gaz alevinin oksitleyici kısmına tutulur ve oluşan renk gözlenir.
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DENEY NO: 4

DENEYİN ADI: POLARİTE

Deneyin Amacı: Çeşitli kovalent moleküllerin polarlık derecelerini basit bir

örnekle incelemek

Temel Bilgiler:
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 Maddelerin özellikleri yapılarını oluşturan kimyasal bağların türleri ve

kuvvetliliği ile ilişkilidir. Elementlerin veya bileşiklerin kimyasal

etkileşmeleri sonucu oluşan maddeler iyonik (pozitif ve negatif iyonlar

birbirlerini çekiyorsa) veya kovalent (atomlar orbitallerin üst üste binmesi

ile bağlanmışsa) olabilirler.

 İyonik maddelerin erime ve kaynama noktaları zıt yüklü iyonlar

arasındaki şiddetli çekimden dolayı yüksektir. İyonik maddeler suda

çözündüklerinde veya eritilip sıvı hale geçirildiklerinde elektriği iyi iletirler.

Kovalent maddelerin erime ve kaynama noktaları ve elektriksel iletkenlikleri

düşüktür.

 Bir maddenin iyonikliği veya kovalentliği maddede bulunan

elementlerin elektronegatifliklerine göre belirlenir. Bağlı atomlar arasındaki

elektronegatiflik farkı 1,7 ‘den büyükse oluşan bağ iyonik olarak göz önüne

alınır. Bu fark 1,7 ‘den küçükse bağ kovalenttir denir. Kovalent olarak

bağlı atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı 0,5 ile 1,7  arasında

değişiyorsa bağın polarlığından söz edilir ve bu tür bağa “Polar Kovalent

Bağ” denir. HCl, H2O gibi moleküllerde bu tür bağlar mevcuttur. CCI4 gibi

moleküllerde olan bağlar mevcuttur fakat geometriden dolayı birbirlerini

yok ederler. Böyle moleküllere “Apolar (polar olmayan moleküller)” denir.

Polar bağlar bir negatif uca bir de pozitif uca sahiptir. Bağdaki daha

elektronegatif atom negatif uçta yer alır.

 Polar moleküllerin dipol-dipol etkileşimleri ile birbirlerini çekmeleri

alışılmışın dışında yüksek kaynama noktalarına yol açar. Asit moleküllerinin

polarlığı su ile dipol-dipol etkileşimleri sonucu H3O+ iyonlarının oluşmasını

sağlar. Suyun alkolde çözünmesinde olduğu gibi polar bileşiklerin niçin polar

bileşikler içerinde çözündükleri de yine molekülerin polarlığı ile
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açıklanabilir. Dipol-dipol etkileşimleri moleküllerin karışmasına sebep olur.

Apolar maddelerde dipol-dipol çekimlerinin olmaması sebebiyle apolar

maddeler içerisinde çözünmezler. Sabun ve deterjan gibi bir apolar  bir de

polar kısım ihtiva eden uzun moleküller hem polar hem de apolar

bileşiklerde çözünebilirler.

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

 - Su

 - Metil Alkol

 - Etil Alkol

- Hekzan

 - Ayçiçek Yağı

 - Tetrahidrofuran

 - Sert Plastik Çubuk veya Tarak

 - Büret

Deneyin Yapılışı

 Temiz bir bürete 30 ml saf su doldurulur. Sert plastik bir çubuk bir

kumaş parçasına sürtülerek elektiriklendirilir. Bunun yerine bir tarak

birkaç saniye süre ile saça sürülerek elektrikle yüklenmiş nesne akıntıya

yakın bir konumda tutulur. Polar moleküllerin yönlenerek akıntının akış

doğrultusundan saptığı gözlenir. Aynı işlem hekzan, metil alkol ve etil alkol

için de tekrarlanır.

Sonuçların Değerlendirilmesi

1- Her bir madde için gözlemlerinizi kaydediniz.

2- Elde edilen sonuçların ışığında deneyde kullanılan her bir

maddenin polar veya apolar olduğunu belirtiniz.
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3- İyonun polarlığı ile ilgili bir fikir yürütebilir mi?

DENEY NO: 5

DENEYİN ADI: CHARLES KANUNU / GAZLARIN DİFÜZYONU

Deneyin Amacı: Gazların Özelliklerini incelemek

 CHARLES KANUNU
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Bir gaz örneğinin hacim ve sıcaklık bağıntısı 1787 de jacques Charles

tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalar daha sonra 1802 de Joseph

Gay-Lussac tarafından geliştirilmiştir.

Bir gaz sabit basınçta ısıtıldığında genişler. Deneysel bulgular,

basınç sabit tutularak sıcaklık artırıldığında her bir Celcius derece artışı

için gaz hacminin 0C deki değerinin 1/273 i kadar arttığını

göstermektedir. Buna göre 1 0C deki gaz örneğinin hacmi 274 ml, 10 0C

de ise hacim 10 ml artarak 283 ml olacaktır.

Bir gaz örneğinin 0C deki hacmi V0 olsun. Buna göre her 1 0C artış

için gaz, V0/273 kadar genişleyecektir. Eğer sıcaklık (0C cinsinden) t ise,

hacimdeki toplam artış (V0/273)t olur. Buna göre t sıcaklığındaki son

hacim için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.

  V = V0 +

   V = V0

   V = V0

Bu eşitlik, sıcaklığın Kelvin olarak ölçüldüğü, mutlak sıcaklık eşeli

kullanılarak sadeleştirilebilir. Kelvin değerleri (T ile gösterilir) Celcius

sıcaklığına ( t ile gösterilir) 273 eklenerek elde edilir.

T = t + 273

Hacim ve sıcaklıkla ilgili olan eşitlikte 273 + t yerine T koyarak

aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz.
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V = V0  = T

Sabit basınç altında verilen bir gaz örneğinin V0 değeri sabit

olduğuna göre V0/273 değeri de bir sabittir. Bu yüzden yukarıdaki bağıntı,

 V = k.T

şeklinde ifade edilir. Orantı katsayısı k’ nın sayısal değeri, gaz örneğinin

miktarına ve basıncına bağlıdır. Buna göre, herhangi bir gaz örneğinin

hacmi eğer basınç sabit tutulursa, doğrudan mutlak sıcaklıkla değişir. Bu

ifade “Charles yasası” olarak bilinir.

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler

1. İki delikli lastik tıpa

2. 250 ml’lik bir cam balon

3. Termometre

4. 900 lik açıyla eğilmiş ince bir cam boru

5. Bek, tel amyant

6. Spor, tutucu

Deneyin Yapılışı

1- Şekil 1 deki düzenek kurulur. Termometrenin civa haznesi

yaklaşık olarak balonun ortasında olmalı ve mantar, hava geçirmez bir

şekilde balona takılmalıdır. Balon, cam boru ve tutucu, birbirlerinden uzak

noktalarda olacak şekilde, spora bağlanır (tutucu daha sonra balonun kolu
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olarak kullanılacaktır). Balon, bekin üzerindeki tel amyanttan birkaç mm

yukarıda olmalıdır ve bütün malzemeler tamamen kurutulmalıdır. Ayrıca,

tamamına yakını, su ile dolu bir su banyosu hazırlanmalıdır.

2- Balon içerisindeki gaz, küçük bir alevle ve yavaşça 80°C’nin biraz

üzerine kadar veya 90°C’ye kadar ısıtılır. 80°C’ye ulaşıldığında, eğer bek

alevi kapatılırsa  sıcaklık doğru değere ulaşılabilir. Eğer kazara 100°C’nin

yukarısına çıkılırsa  daha sonraki aşamalara geçmeden önce gazın 90°C’ye

kadar belli süre soğuması için belli bir süre beklenilmelidir.

3- Gazın sıcaklığı istenilen değere ulaştığında, balonun kolu olarak

kullanılacak tutucu spordan çıkarılır.Balonu tutucudan tutmak suretiyle,

mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde , balon, cam borunun sonuna kadar

su banyosuna daldırılır. Suya ilk önce cam borunun ağzı sokulmalıdır. Sıcak

gazın sıcaklığı cam boru suya daldırılmadan hemen önce hassas bir şekilde

okunmalıdır. Eğer balonun hepsi su içerisinde tutulamazsa dışarıda kalan

kısmına su dökmek suretiyle gazın soğuması kolaylaştırılmalıdır.

4- Cam borunun ağzı (su banyosuna daldırılan ucu) her zaman su ile

temas halinde bulundurulmalıdır. Eğer cam boru sudan çıkarılırsa deney

geçersiz olacaktır ve tekrarlanması gerekecektir.

5- Balonu mümkün olduğu kadar su banyosuna daldırmakla ve balonun

üzerine soğuk su dökerek gaz soğutulur. (Bu sırada mantar veya

termometre gevşetilmemeli ve tahrip edilmemelidir.) Gazın sıcaklığı 30

veya 200’lik sıcaklıklara düşürülür ve böylece gazın hacmi daraldığı için

suyun, balonun içerisine çekilmesi gözlemlenir.
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6- Gazın sıcaklığı istenilen sıcaklığa düşürüldükten sonra ilk önce cam

boru olmak üzere balon su banyosundan çıkarılır. Böylece cam boru

içerisine su çekilmesi ve balonun zarar görmesi engellenmiş olur. Cam

borunun ağzı sudan çıkarıldığı anda, soğuk gazın sıcaklığı kaydedilir.

7- Cam borudan balon içerisine hiç su dökülmemesine dikkat ederek

mantar balondan ayrılır. Balon içerisine çekilen suyun hacmi dikkatli bir

şekilde ölçülür ve kaydedilir.

8- Balon ağzına kadar su ile doldurulur ve termometre ile cam

borunun takılı olduğu mantar tekrar balona yerleştirilir. Derecelere

ayrılmış büyük bir silindir (mezür) içerisine suyun akıtılması ile balon ve

cam borudaki sıcak suyun hacmi ölçülür. Bu hacim, işlem başlangıcındaki

sıcak gazın hacmi olacaktır.

(Balon üzerinde yazılan hacimlere güvenmeyin. Bunlar sadece yaklaşık

olarak verilen değerlerdir.)

Sonuçların Değerlendirilmesi

Sıcak ve soğuk havanın sıcaklığı ile balonun içerisine çekilen suyun ve

sıcak havanın hacmi kaydedilir. Daha sonra, diğer iki ölçümden soğuk

havanın hacmi hesaplanır.

T (sıcaklık, 0C) x ekseninde, V (hacim) y ekseninde olmak üzere bir

grafik çizilir. Sıcaklık ve hacim ekseni yeterince geniş aralıklarla olmalıdır.
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Böylece sıcaklık ekseni üzerindeki kesinti noktasını bulmak için

eksrapolasyon yapılabilir. Sıcaklık ekseninin kesildiği nokta kaydedilir (0C) 

Sıcak gaz ve soğuk gaz verilerinin kullanılması ile Charles Kanunu

Sabiti için iki değer hesaplanır. Sıcaklık 0C değil K olmalı ve uygun

birimlerde verilmelidir.

GAZLARIN DİFÜZYONU

Difüzyon; maddelerin yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük

konsantrasyonlu ortama hareket etme eğilimi olarak tanımlanır. Eğer, kap

içindeki gaz homojen olarak dağılmışsa, gaz molekülleri bunu giderecek
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yönde ve kabın her tarafında konsantrasyonu eşit yapacak şekilde hareket

ederek, içinde bulundukları hacmin tamamını işgal ederler. Bu olaya “

Gazların Difüzyonu” denir. Difüzyon bir konsantrasyon farkından dolayı

başlatılabildiği gibi basınç veya sıcaklık farkından dolayı da başlatılabilir.

Birbirleriyle temasta olan iki farklı tür gazın molekülleri aynı

şartlarda (sıcaklık, basınç ve hacmi aynı) olsalar bile, kendiliklerinden

karşılıklı yayılarak homojen bir karışım oluştururlar. Gaz molekülleri bu

hareketleri, sahip oldukları kinetik enerjileri sayesinde gerçekleştirirler.

Kinetik enerji aşağıdaki formülle verilmektedir.

Ek =  mV2

Gaz molekülleri V hızıyla (ortalama hız) “ Brown Hareketi “ yaparak

sürekli hareket ederler. Gazların birbirleri içinde bu şekilde kendiliğinden

dağılması olayına “ Difüzyon” denir.

Gazların difüzyonu “Graham Kanunu” ile ifade edilebilir. Bu kanun;

“gazların difüzyon hızları oranı, molekül ağırlığının karekökü ile ters

orantılıdır” şeklinde açıklanmaktadır. Başka bir değişle; aynı şartlarda

molekül ağırlığı küçük olan gaz hızlı, molekül ağırlığı büyük olan gaz ise,

yavaş yayılır denilebilir.

İki farklı gaz aynı kapta bulunuyorsa, sabit sıcaklıkta:

Ek =               k= Boltzman sabiti
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denklemine göre her iki gazın kinetik enerjileri birbirine eşittir.

Ek1 = Ek2

 m1V1 2   =  m2V12

M1 = Ma = Molekül kütlesi

M2 = Mb = Molekül kütlesi

Ma V12 = Mb V22

 = = R

R = Bağıl difüzyon hızı

Aynı ifadeyi zaman ve gazın belirli şartlardaki yoğunluğuna bağlı

olarak ifade edersek;

Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler

- Cam boru (40cm)

- Pamuk

- Mantar

- Derişik HCI

- Derişik NH3

-.Cetvel
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Deneyin Yapılışı

1-2 cm çapında ve 30-40 cm boyundaki bir cam boru alınır. Cam

boru yıkanır, kurutulur ve masaya paralel olacak şekilde bir spora

tutturulur. Cam borunun her iki ucuna yetecek miktarda pamuk alınır. Bir

damlalıkla pamuklardan birine derişik HCI, diğerine de derişik NH3’tan

4-8 damla damlatılır. Bu pamuklar cam borunun her iki ucuna aynı anda

yerleştirilir ve mantar tıpa ile kapatılır. Bir kronometre veya saat tutulur.

Cam boruda beyaz bir duman görülünceye kadar beklenir. İlk beyaz

halkanın (duman) görüldüğü yer işaretlenir. Dumanın iyi görülebilmesi için

cam borunun arkasına koyu renkli bir cisim konur. Kronometre durdurulur

ve beyaz halkanın oluşması için geçen süre kaydedilir. Beyaz halkanın

oluştuğu yer ile pamuklar arasındaki mesafe ölçülür.

 =

formülü kullanılarak difüzyon hızları bulunur.

Sonuçların Değerlendirilmesi

1- Bulduğunuz sonuçları teorik değerle karşılaştırınız.

2- Cam borunun uzunluğu deney sonucunu nasıl etkiler ?
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DENEY NO: 6

DENEYİN ADI: BİLİNMEYEN BİR SIVININ MOLEKÜLER KÜTLESİNİN

BELİRLENMESİ

DENEYİN AMACI: Uçucu bir sıvının molekül kütlesini tayin etmek

Temel Bilgi:

Bir sıvının moleküler kütlesi sıvı örneğini buharlaştırarak ve buhar

yoğunluğu belirli bir sıcaklık ve basınçta ölçülerek belirlenebilir. Buharın

yaklaşık moleküler kütlesi yoğunluk değeri (d) Eşitlik (2)’de yerine

konularak hesaplanabilir. Eşitlik (2) ideal gaz kanunundan (PV=nRT) Eşitlik

(1)’deki n yerine kütlenin moleküler kütleye oranı g/M konularak türetilir.

PV = nRT                                        (1)

Eşitlik yeniden düzenlenirse:

       M değeri ayrıca önemli ölçüde toplaşım göstermeyen buhar

moleküllerinden sağlanan sıvının yaklaşık moleküler kütlesidir. Hesaplanan

moleküller kütle yalnızca yaklaşık bir değer olmasına rağmen yine de eğer

sıvının emprik formülü biliniyorsa tam moleküler kütlenin belirlenmesinde

oldukça önemlidir.
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Gerekli Aletler ve Malzemeler

       Erlen (125 ml’lik)

       Alüminyum kağıt

        Bakır tel

       Hassas terazi

       Beher (800 ml’lik)

       Saat camı

       Bek

       Maşa

Deneyin Yapılışı:

       125 ml’lik temiz ve kuru bir erlen alınır. Erlen bir parça alüminyum

kağıt ve bakır telle beraber tartılır. Bilinmeyen sıvıdan erlen içine yaklaşık

3-4 ml alınır ve erlenin ağzı dikkatlice alüminyum kağıt ile kapatılıp bakır

telle bağlanır.
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Şekil 3. Birinci alüminyum kağıt ile kapatılmış erlen

Erlen ve içeriği suyun içine ve buhar banyosuna daldırılacağı için

daha büyük bir alüminyum kağıt parçası ile erlenin ağzı tekrar iyice

kapatılır ve plastik bir bantla etrafı sarılır.
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Şekil 4. Su banyosu içinde alüminyum kağıt ile ağzı kapatılmış olan

erlen

Şekil 4’deki gibi bir düzenek kurulur. 800 ml’lik bir behere 200 ml

destile su ve 4-5 tane kaynama taşı konulur. 125 ml’lik erlen beherin içine

yerleştirilip ağzı bir saat camı ile kapatılır. Eğer erlen suyun üzerinde çok

yüksekte kalırsa, uygun bir cisimle saat camının üzerine ağırlık uygulanır.

Su 10-15 dakika içinde kaynayacak şekilde bir bek alevi üzerinde ısıtılır.

Isıtma hızlı yapılmamalıdır. Kaynama başladığında, suyun yavaş yavaş 10

dakika kadar kaynaması için bek alevi biraz kısılır. Bu işlem sırasında

erlendeki sıvı tamamen buharlaşmalıdır. Eğer bu durum gerçekleşmezse,
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suyun kaynatılmasına, erlendeki bütün sıvı buharlaşıncaya kadar devam

edilmelidir.

Daha sonraki adım hızlı bir şekilde (hataları en aza indirmek için)

fakat dikkatlice yapılmalıdır. Bek uzaklaştırılıp gaz kapatılır. Maşayla

birlikte önce saat camı, sonra da erlen alınır. Erlenin dışı temiz bir bezle

kurulanır, daha sonra plastik bant ve dıştaki alüminyum kağıt çıkartılır. Bu

aşamada içteki folyo çıkartılmaz., fakat özellikle alüminyum kağıdın altına

kaçmış olan su yine temiz bir bezle dikkatlice alınır. Erlen ilk alüminyum

folyo ve bakır telle birlikte soğuması için bir bek altlığının üzerine konulur.

Eğer deney başarılı bir şekilde yapılmışsa, erlenin içindeki sıvı soğuduğu

için çok az miktarda sıvı yoğunlaşacaktır. Yaklaşık 15 dakika sonra erlen

tartılır. Son ağırlık alındığında barometrik basınç kaydedilmelidir.

 Bu arada erlenin hacmini ölçmek için, erlen ağzına kadar su

doldurulur ve daha sonra bu su büyük bir mezürün içine boşaltılarak erlenin

hacmi belirlenir.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

1- Moleküller arası çekim kuvvetleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.



40

DENEY NO:7

DENEYİN ADI: MOLEKÜL MODELLERİ

DENEYİN AMACI: Molekül modellerinin tanınması

Temel Bilgi:

 Suyun Lewis yapısını:

Olarak yazdığımızda; atomların bir doğru üzerinde olduğu izlemini

edinebiliriz. Oysa bu molekülün deneysel olarak belirlenen şekli doğrusal

değildir. Molekül şekil 5’de gösterildiği gibi bükülmüştür.

Şekil 5. H2O Molekülünün geometrik şekli

H2O molekülünün doğrusal veya bükülmüş olması bir anlam ifade eder

mi? Bu sorunun yanıtı kuşkusuz evettir. Su molekülünün oda sıcaklığında
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gaz değil sıvı olmasının nedeni, bu molekülün bükülmüş olmasıdır. Sıvı

haldeki suyun birçok farklı maddeyi çözmesinin nedeni de bu büküklüktür.

 Molekül biçimi sözüyle, bağlanmış atomların çekirdeklerini doğru

çizgilerle birleştirerek oluşturulan geometrik şekil kastedilir. Şekil 5 üç

atomlu su molekülünü top ve çubuk modeliyle göstermektedir. Toplar

moleküldeki üç atomu ve çubuklar bunlar arasındaki bağları belirtmektedir.

Gerçekte ise moleküldeki atomlar yakın temastadır; ancak belirgin olması

için biz sadece atomların merkezlerini gösteriyoruz. Bir molekülün şeklinin

tanımlanması için iki niceliğin bilinmesi gerekir:

 Bağ uzunlukları: Bağlanmış atomların çekirdekleri arasındaki

uzaklık

 Bağ açıları: Bağları gösteren komşu doğru çizgiler arasındaki

açılar

Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtmesi (VSEPR) Kuramı

Bir molekülün şekli deneysel yollarla ya da deneysel olarak

doğrulanmış kuantum mekaniği hesaplamalarıyla belirlenir. Ancak olası

şekillerin öngörülmesinde bir düşünme yolu vardır. Bu öngörmeler genellikle

deneysel sonuçlarla uyum gösterirler. Değerlik kabuğu elektron çifti itmesi

(VSEPR: bu kısaltma bu kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden

oluşur ve ‘vesper’ diye okunur.) kuramı değerlik kabuğundaki elektron

çiftleriyle ilgilidir. Bunun sonucunda moleküllerin kendilerine özgü geometrik

şekilleri oluşur.

VSEPR kuramının diğer bir özelliği de elektronların sadece çiftleri

üzerinde değil elektron grupları üzerinde durulmasıdır. Bir elektron grubu

bir çift, bir ortaklanmamış çift ya da bir bağ çifti olabileceği gibi NO de

olduğu gibi eksik oktetli bir atom üzerinde bulunan eşleşmemiş bir elektron
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da olabilir. İki atom arasındaki ikili ya da üçlü bağ da bir gruptur. Bu

nedenle :

Molekülünde merkez C atomunun değerlik kabuğunda iki elektron

grubu vardır. İkişer elektron çiftinden oluşan her bir ikili bağ bir elektron

grubu olarak kabul edilir.

VSEPR kuramına göre, moleküllerdeki elektron çiftleri merkez atom

etrafında dörtyüzlü olarak yönlenmiştir. Buna karşın molekülün şekli, bu

elektron çiftleri tarafından değil, atomların çekirdeklerinin bulundukları

yerlerle belirlenir. Karışıklığı önlemek için elektron çiftlerinin dağılım

geometrisine elektron grubu geometrisi ve atom çekirdeklerinin oluşturduğu

geometriye de ki molekülün gerçek geometrisidir- molekül geometrisi

denilir.

 NH3 molekülünde, elektron çiftlerinden sadece üçü bağlayıcı çift,

dördüncüsü ise ortaklanmamış çiftir. N çekirdeği, H çekirdeklerine doğru

çizgilerle bağlanırsa, bir üçgen piramit oluşur. Bu piramitte N atomu

tepede ve H atomları tabanın üç köşesindedir. Bu yapı, N atomunun

merkezde olduğu dörtyüzlü değildir. NH3 da elektron grubu geometrisinin

dörtyüzlü ve molekül geometrisinin üçgen piramit yapısında olduğu

söylenebilir.

Elektron-Grubu Dağılımları İçin Olanaklar

Genellikle merkez atomlarının etrafında 2,3,4,5 ya da 6 elektron

çiftinin olduğu durumlarla karşılaşılır. Bu durumların geometrik yönelimleri

ya da elektron grubu geometrileri şu şekilde olabilir.

Elektron-grup geometrileri
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 2 elektron grubu : doğrusal

 3 elektron grubu : üçgen piramit

 4 elektron grubu . dörtyüzlü

 5 elektron grubu : üçgen bipramit

 6 elektron grubu : sekizyüzlü

Molekül geometrisi, sadece bütün elektron çiftleri bağlayıcı ise

elektron grubu geometrisi ile aynıdır. Bu durum VSEPR gösteriminde AXn

şeklindedir (Örneğin, AX2, AX3, AX4…) Çizelge 1’de AXn durumlarının top

ve çubuk modelleri fotoğraf olarak görülmektedir. Eğer bir veya daha

fazla elektron çifti ortaklanmamış elektron çifti ise, molekül geometrisi,

her ne kadar ondan türemişse de, elektron grubu geometrisinden farklıdır.

Çizelge 1 deki bütün durumları anlayabilmek için iki kavrama daha

gereksinim vardır:

 1- İki elektron birbirine yaklaşmaya zorlanması, aralarındaki itmeyi

artırır. İki elektron çifti arasındaki itme 900’lik açıda, 1200 ya da

1800’ye göre daha fazladır.

 2- Ortaklanmamış elektron çiftleri bağlayıcı elektron çiftlerine göre

daha çok yer kaplarlar. Bunun sonucunda bağa girmeyen iki elektron çifti

arasındaki itme, iki bağlayıcı çift arasındakine göre daha büyüktür.
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Çizelge 1. Elektron Grubu Geometrisinin Bir Grubu Olarak Molekül

Geometrisi
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VSEPR KURAMININ UYGULANMASI

Molekül biçimlerinin uygulanması için şu dört basamaklı yöntem

uygulanır:

1- Molekül ya da çok atomlu iyonun uygun Lewis yapısı yazılır.

2- Merkez atom etrafındaki elektron gruplarının sayısını ve bunların

bağlayıcı çift veya ortaklanmamış elektron grupları oldukları belirlenir..

3- Merkez atom etrafındaki elektron grubu geometrisinin doğrusal,

üçgen düzlem, dörtyüzlü, üçgen bipramit ya da sekizyüzlü olduğu saptanır.

4- Merkez atom etrafındaki diğer atom çekirdeklerinin oluşturduğu

molekül geometrisi çizelgeden de yararlanılarak belirlenir.

 ÖRNEK MOLEKÜL MODELLERİ
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DENEY NO: 8

DENEYİN ADI: KATI VE SIVILARIN SAFLAŞTIRILMASI 

(Damıtma-Süblimleşme)

DENEYİN AMACI: Katı ve sıvı maddelerin, damıtma ve süblimasyon

yöntemleri ile saflaştırılması

Kimyasal çalışmalarda elde edilen bileşiklerin saflaştırılması çok

önemlidir. Saflaştırmada sıkça kullanılan başlıca metodları aşağıdaki

şekilde sıralamak mümkündür:

 Destilasyon yöntemi ile saflaştırma

 Süblimasyon yöntemiile saflaştırma

 Bölge eritme yöntemi ile saflaştırma

 Kromotografi yöntemi ile saflaştırma

 Kristallendirme yöntemi ile saflaştırma

DAMITMA (DESTİLASYON)

Sabit sıcaklıkta sıvılaştırılabilen akışkana buhar denmektedir. Buhar

basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklık derecesine “Kaynama

Noktası” adı verilir. Kaynama noktası dış basınç azaltılarak düşürülebilir.

Bunun için kaynama noktası ile birlikte basınç da belirtilmelidir. Bir sıvının

kaynama noktasının üstüne kadar ısıtılmasına “Aşırı Isınma” denir.

Kaynatma işlemi yapılırken sıvı ısıtılmadan önce içerisine kaynama taşları

atılmalıdır. Bu taşlar aşırı ısınmayı önlemek için kullanılır. Düşük basınçta

yapılan kaynatma işlemlerinde sıvı içinden bir cam boru ile hava geçmesi

sağlanır. Bu işlem kaynama taşı kullanmaktan daha etkilidir.
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 Bir sıvının kaynatılması ve meydana gelen buharların bir soğutucu

yardımı ile yoğunlaştırılarak sıvılaştırılması işlemine “Destilasyon

(Damıtma)” denir. Destilasyon işleminin amacı karışımdan saf sıvı veya

diğer maddeleri saf olarak elde etmektir.

Laboratuarda veya endüstride bir sıvıyı içinde bulunan uçucu olmayan

safsızlıklardan ayırmak normal damıtma işlemi ile mümkündür. Vakum

altında düşük basınçta yapılan damıtma işlemine “Vakum Damıtması” denir.

Kaynama noktası yüksek olan sıvılar vakumda damıtılır. Bir sıvının içerisinde

uçucu safsızlıklar bulunabilir. Böyle durumlarda farklı kaynama noktalarına

sahip safsızlıklar destilasyon yoluyla kaynama noktaları sırasına göre ayrı

ayrı kaplarda toplanırlar ve tekrar damıtma işlemine tabi tutulurlar. Bu

tür destilasyon işlemine “Fraksiyonlu Damıtma” denir. Kullanılan kolon

amyant bir iple ya da ısı alışverişine karşı yalıtkan maddelerle sarılır. Bir

sıvının içinden su buharı geçirilerek yapılan damıtma işlemine “Su Buharı

“Destilasyonu” adı verilir. Suda çözünmeyen veya çok az çözünen sıvılar su

buharı destilasyonu ile ayrılabilirler.

 Destile edilecek karışım destilasyon cihazına konarak ısıtılır. Sıvı

buharı soğuk su ile soğutulan bir soğutucudan geçirilerek tekrar

yoğunlaştırılır ve toplama kabına toplanır. Bu maddeye “Destilat” denir.

Destilatın aynı kapta toplanması işlemine sıcaklık aynı kaldığı müddetçe

devam edilir. Sıcaklığın değişmeden kalması, istenen maddenin

destilasyonunun devam etmekte olduğunu gösterir.

 Kaynama noktalarından anlaşılacağı üzere, bir veya daha fazla

sayıda buharlaşabilen bileşenden ibaret sıvı karışımı, tek bir destilasyon

işlemi ile birbirinden tam olarak ayrılamaz. Ancak bir seri destilasyon

işlemi ardından kolay buharlaşan sıvıca daha zengin bir destilat elde

edilebilir.
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Gerekli Aletler ve Malzemeler

 Destilasyon düzeneği

 Erlen (4 adet 150 ml’lik)

 Mezür

 Termometre

 Etil alkol

Deneyin Yapılışı:

 a) Destilasyon balonuna yaklaşık 3 g NaCI konur ve üzerine 50 ml

saf su ilave edilir. Şayet tuz 50 ml suda çözünmezse daha fazla su

eklenir. Destilasyon düzeneyi kurulur. (şekil 1). Soğutucudan geçen

soğutma suyunun hızı ayarlanır. Yaklaşık 15 ml destilat (su) elde edilene

kadar destilasyona devam edilir. Destilasyon sonunda elde edilen su ile

başlangıçta destilasyon kabına konan suyun tatları karşılaştırılır.
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Şekil 1. Destilasyon Düzeneyi

b) Bu basamakta çözelti halinde bulunan etil alkol ile suyun

birbirinden ayrılması işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem için yukarıda

kurulan destilasyon düzeneği kullanılabilir. Destilasyon balonuna 10 ml etil

alkol ve 50 ml saf su konularak iyice karıştırılır. Destilasyon için gerekli

bağlantılar yapılır. 10 ml hacminde destilat bir mezürde toplanır. Bu arada

destilasyon sıcaklığı kaydedilir. Daha sonra destilleme işlemine devam

edilir. Yeniden 10 ml hacminde destilat alınır ve yine sıcaklık kaydedilir.

Benzer şekilde üçüncü ve dördüncü defa 10’ar ml’lik destilatlar ayrı ayrı

kaplarda toplanır.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

 1- Bu deney destilasyon işleminden başka bir metodla yapılabir mi?
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 2- Süblimleşme, bölge eritme ve kromatografi metotları ile

destilasyon metodunu karşılaştırınız.

SÜBLİMLEŞME

Maddelerin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç temel hali vardır. Bu üç

durum arasında her madde için belirli şartlar sağlandığında geçişler

olabilir.

Bütün sıvıların buhar fazı bulunduğu gibi katıların üzerinde de buhar

fazı mevcuttur ve sıvılarda olduğu gibi katıların buhar basınçları da

sıcaklıkla değişim gösterir. Sıvıların buharlaşma entalpisi (Hb) yerine

katıların buharlaşmasında süblimleşme entalpisi (Hs) ifadesi gelir. Sabit

basınç altında bir maddenin katı halden doğrudan doğruya gaz hale geçmesi

olayına “Süblimleşme”, gerekli ısıya da “Süblimleşme Entalpisi” denir. Yine

aynı şekilde sabit basınç altında bir katı maddenin katı halden sıvı hale
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geçmesine “Erime” ve gerekli ısıya da “Erime Entalpisi” denir. Erime ve

süblimleşme olaylarında sisteme enerji verildiğinden entalpilerin işaretleri

pozitiftir. Yalnız süblimleşme olayında erime basamağı atlandığından,

buharlaşma, erime ve süblimleşme arasında; Hs=He+Hb eşitliği yazılabilir.

Süblimleşme yoluyla maddeler istenilen şekilde saflaştırılabilirler.

Çözünürlük şartlarından dolayı maddenin bir çözücü ile tekrar

kristallendirilmesinde herhangi bir güçlük olduğu zaman süblimleştirme

özellikle tercih edilen bir yoldur.

Maddelerin çeşitli sıcaklık ve basınçta hangi fiziksel fazda bulunduğu

ve diğer fazlara geçiş şartları faz diyagramlarından bulunabilir. Bunu

herhangi bir maddenin faz diyagramında kısaca açıklayalım. Şekil 2’de

suyun faz diyagramı verilmiştir.

Şekil 2. Suyun Faz Diyagramı
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Suyun katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç farklı fazı vardır. Faz

diyagramında maddenin bulunduğu sıcaklık ve basınç katı-gaz değişiminin

olduğu bölgede olursa “Süblimleşme, katı-sıvı eğrisinin bulunduğu bölgede

olursa “Erime” ve sıvı-gaz eğrisinin bulunduğu bölgede olursa “Kaynama”

olayı meydana gelir.

Gerekli Aletler ve Malzemeler

Saat camı

Huni

Süzgeç kağıdı

Bez parçası

Naftalin

Deneyin Yapılışı:

Yaklaşık 1 g naftalin bir saat camına konur. Bir huni alınır ve

içerisine süzgeç kağıdı yerleştirilir. Huni saat camı üzerine kapatılır ve

saat camı kısık bek alevinde ısıtılır. Bu işlem sonunda süblimleşen naftalin

huni içerisindeki süzgeç kağıdında tutulur. Kristallenen naftalinin tekrar

düşmesini önlemek için huninin dış yüzeyi ıslak bir bezle soğutulur.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

 1- Süblimleşmeden önceki naftalinin erime noktası ile süblimleşmeden

sonra oluşan naftalin kristallerinin erime noktaları arasında ne fark vardır?
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