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KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Uluslararası yoğunluk birimlerine ve tekniğe uygun olarak
katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarının belirlenmesi ve
sıvıların viskozitesinin ölçülmesi ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1.Katıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade
edebileceksiniz
2.Kuralına uygun olarak piknometre ve areometrelerle
sıvıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade
edebileceksiniz
3.Sıvıların viskozitesini analiz tekniğine uygun olarak
ölçebileceksiniz
Ortam: Laboratuvar ve sınıf ortamı
Donanım: mezür, dansimetre, laktodansimetre, alkolimetre,
piknometre, sıvı gıda örnekleri, terazi, su banyosu,
termometre, beher, pipet, piset, kronometre, viskozite tüpü,
bilye, lastik conta, bilye tutucu, mıknatıs, filtreler, huni,
baget, katı madde, cetvel, su, taşırma kabı, dereceli silindir,
bomemetre.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen çoktan seçmeli test sınavları ve uygulama sınavları
ile kendinizi ölçeceksiniz
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla, uygulama faaliyetlerindeki işlem
basamaklarında
gösterdiğiniz
başarıya
göre
değerlendirileceksiniz.
Değerlendirmede YGS-LYS sorularından yararlanılabilir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Maddeleri birbirinden ayırt etmek için her maddenin değişen özelliklerinden
yararlanılır. Bu özelliklere ayırt edici özellikler denir. Yoğunluk da maddeler için ayırt edici
özelliklerden birisidir.
Viskozite, gıda üretiminin çeşitli basamaklarında sıvı ürünlerin çok karakteristik ve
önem taşıyan bir özelliğidir. Çeşitli sıvıların viskozitesi ısıtma, soğutma, yoğunlaştırılmış
hâle getirme gibi işlemlerde değişiklik gösterir.
Gıdaların yoğunluğu ile ilgili bilgiler, ayırma tekniklerinin kullanıldığı işlemler için
büyük önem taşır. Yoğunluktaki farklılık, boyut küçültme ve karıştırma işlemlerinde de
önemlidir. Bu nedenlerle yoğunluk ve viskozitenin periyodik aralıklarla ölçülmesi gerekir.
Günümüzde gıda üretimi yapan işletmelerde yoğunluk ve kıvam ölçümleri modern
araç gereçlerle yapılmaktadır. Teknolojideki bu hızlı gelişim, teknik elemanın da kendini bu
alanda geliştirme ihtiyacına neden olmuştur.
Bu modülü başarıyla tamamladığınızda çeşitli yoğunluk ve kıvam ölçümü araçlarını
kullanabilecek ve maddelerin yoğunluk ve kıvam ölçümlerini uluslararası ölçü sistemlerine
uygun olarak yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Katıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Katılarda yoğunluk kavramını yazılı kaynaklardan ve internetten araştırınız.



Şekli düzgün, çok bilinen katıların yoğunlukları ile ilgili problemleri
kaynaklardan ve İnternet ortamından araştırınız.



Araştırma notlarınızı sunu hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KATILARDA YOĞUNLUK BELİRLEME
1.1. Yoğunluk ( Öz kütle )
Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine yoğunluk (özkütle) denir. Özkütle
(d) ile gösterilir. Aynı hacme sahip iki cisimden, diğerine göre yoğunluğu fazla olanın kütlesi
de daha fazladır.
Kütle (m) ve hacim (V) arasında

d

m
bağıntısı vardır. Bu bağıntıdan yararlanarak
V

V = m/d

m=Vxd

bağıntıları çıkarılabilir.

Yoğunluk (özkütle) birimi g/cm3 tür. Uluslararası birim sisteminde (SI) birim
sisteminde yoğunluk kg/m3 olarak verilir, kg/L birimi de sıkça kullanılır.
“Kütle Ölçümü” ve “Hacim Ölçümü” modüllerinde kütle ve hacim birimlerinin
birbirine dönüşümünü öğrendiğiniz için yoğunluk birimlerinin de birbirine dönüşümünü
gerektiğinde kolaylıkla yapabilirsiniz.
Örnek; Bir cismin özkütlesi 4 gr/cm3 ise bu cismin özkütlesi kaç kg/m3’tür?
1 gr = 0,001 kg = 10-3 kg
d =m/v

1 cm3 = 0,000001 m3 = 10-6 m3

d = 4 gr x10-3/ 10-6

d = 4x10-3 / 10-6

3

d =4.103 kg / m3

Saf maddelerin (element ve bileşik) yoğunlukları (özkütle) sabittir. Karışımların
yoğunluğu (özkütle) ise sabit değildir. Karışanlarının cinsine ve oranına göre değişir.
Özkütle (g/cm3)

Madde

Sıcaklık (°C)

Katılar
Paslanmaz çelik

7,95

20

Bakır

8,90

0

Alüminyum

2,64

0

2

20

Buz

0,91

0

Buz

0,93

- 10

Buz

0,94

- 20

Beton

Sıvılar
Su
Yağ

1,00

4

0,90-0,95

20

Gazlar
1,29.10–3

Hava
Hava

0,94.10

Karbondioksit

1,98.10

Karbondioksit

1,46.10

–3
–3
–3

0
100
0
100

–3

Azot

1,25.10

Oksijen

1,43.10–3

Tablo 1. 1: Bazı maddelerin g/cm3 cinsinden öz kütleleri

Bir maddenin yoğunluğundan söz ederken sabit bir sıcaklıktaki yoğunluğundan söz
edilmelidir. Sıcaklık değiştiğinde maddenin hacmi değişeceğinden yoğunluğu da değişir.
Özellikle gazlarda sıcaklıkla, hacim ve yoğunluktaki değişiklik daha belirgindir. Bu nedenle
gazların yoğunlukları belirtilirken sıcaklık derecesi de belirtilmelidir. (Tablo 1. 2. )
Yoğunluk, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız yoğunluğu bilinen
bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir.
Örnek-1; Bir cismin özkütlesi 3 gr/cm3’tür. Kütlesi 9 gr olan bu cismin kütlesi 2800
grama çıkarttırıldığında hacmi ve özkütlesi ne olur?
Çözüm:
a) Hacmi = ?

d=M
V

3=

2800
V

b) Özkütlesi = ? Aynı koşullarda özkütle değişmez
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V = 933,3 cm3

Suyun yoğunluğunun 1 Atm
basınç altında sıcaklığa bağlı
olarak değişimi

Havanın öz kütlesinin 1 Atm
basınç altında sıcaklığa bağlı
olarak değişimi

Sıcaklık
0
C

Yoğunluk (1 atm )
kg/m³

Sıcaklık
0
C

Yoğunluk (1 atm)
kg/m³

0.0
4.0
15.0
20.0
25.0
37.0
100

999.8425
999.9750
999.1026
998.2071
998.0479
993.3316
958.3665

−10
−5
0
5
10
15
20
25
30

1.341
1.316
1.293
1.269
1.247
1.225
1.204
1.184
1.164

Tablo 1. 2: Suyun yoğunluğunun sıcaklığa bağlı olarak değişimi

Örnek-2; Özkütlesi 2 g/cm3 olan bir metalin kütlesi 420 gramdır. Bu metal eridiğinde
d= 2,1” g/cm3 oluyor. Metal eridiğinde;
a)Kütlesi nasıl değişmiştir?
b)Hacmi nasıl değişmiştir?
Çözüm:
a) Kütle sabittir, değişmez.
b) Katı iken hacim  d = 2

m = 420 g

V = m / d = 420 / 2 = 210 cm3

Sıvı iken  V = m / d = 420 / 2,1 = 200 cm3
210-200 = 10 cm3 10 cm3 hacim azalmıştır.
Yoğunluk, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız yoğunluğu bilinen
bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir maddenin hangi madde olduğunun
anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt edici özelliğinin incelenmesi gerekir.
Örnek-3; Aynı sıcaklıkta ki X, Y, Z cisimlerinin kütle ve hacim değerleri tablodaki
gibidir. Özkütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cisim
X
Y
Z

Kütle
2m
m
2m

Hacim
V
2V
2V

m ve V’ye rakam verebiliriz. Örneğin m ve V’yi “1” alırsak
dX = 2m/V → dX = 2 x 1/1 = 2 g/cm3
dy = m/2V → dX = 1/2 x 1 = 0,5 g/cm3
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dZ= 2m/2V → dX = 2 x 1/2 X 1 = 1 g/cm3
dX = dZ > dY
Örnek-4; 800 g X maddesi 1500 g su içericinde çözündürülmüştür. Çözünme sonunda
hacim 1200 000 mm3 tür. Buna göre çözeltinin özkütlesi kaç g/ cm3’tür?
Çözüm:
m = 800 g X + 1500 g su = 2300 g
d = m/V

V = 1200 000 mm3 = 1200 cm3
d ~ 1,9 g/ cm3

d = 2300/1200

Soru: Bir L sütün kütlesi 1035 gram olduğuna göre sütün özkütlesi kaç g/cm3 tür?
Çözüm: 1 L = 1 dm3 = 1000 cm3 (bakınız; “hacim ölçümü” modülü)
V = 1000 cm3
d = m/V

m = 1035 g
d ~ 1,035 g/ cm3

d = 1035/1000

1.2. Boyutları Bilinen Katılarda Yoğunluk Tayini
Özkütlenin ölçülebilmesi için önce kütle ve hacmin ölçülmesi gerekir. Katılar
geometrik şekle sahip olduklarında, boyutları ölçülerek hacim hesaplanır. Bazı geometrik
cisimlerin hacim formülleri aşağıdaki gibidir.

Küp

V= a3

Küre

V=4/3.π.r3

Prizma

V= a.
b. c

Koni

V=1/3.π.
r2.h

Silindir

V=
π.r2.h

Piramit

V=1/3.a. b.
h

Tablo 1. 3: Geometrik cisimlerin hacim formülleri

Aynı maddeden yapılmış farklı boyutlara sahip maddelerin boyutları ne olursa olsun
yoğunluğu ( özkütlesi ) değişmez.
Belirli geometrik şekle sahip olan katılarda yoğunluk tespiti için aşağıdaki işlem
basamakları takip edilir.
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Belirli geometrik şekle sahip olan katı, tartılıp kütlesi bulunur.
Katının boyutları ölçülerek, geometrik şekline uygun hacim formülü yardımıyla
hacmi hesaplanır.

Bulunan kütle ve hacim değerleri yoğunluk formülünde yerine konarak katının
yoğunluğu ( özkütlesi ) bulunur.
Örnek-1; Çapı 20 cm olan küre şeklindeki içi dolu bir topun kütlesi 6 kg’dır. Buna
göre kürenin yoğunluğu (özkütlesi) kaç g/cm3’tür? (π =3 alınız.)
Çözüm;
m= 6 kg = 6000 g

R = 20 cm

V=4/3. π.r3

r=20/2= 10 cm

d

π =3,

m
V

d=?
V=4000 cm3
d=1,5 g/cm3

d=6000/4000

Örnek-2; Aşağıdaki eşit kütleli cisimlerin hangisinin yoğunluğu en büyüktür? (π = 3)

Çözüm;
Cisimlerin kütleleri eşit olduğu için kolaylık açısından kütleyi ve “a” ayrıtını da “1”
alabiliriz.
Vküp = a3 = 13= 1 cm3
d = m/V=1/1
dküp = 1 g/ cm3
Vprizma = a x 2a x 3a = 1 x 2 x 1 x 3 x 1 = 6 cm3
r=a

h = 3a

Vküre = 4/3 π x r3

dprizma = 1/6 g/ cm3

Vsilindir = π x r2 x h = 3 x 12 x 3 x 1 = 9 cm3
Vkür3 = 4/3 x 3 x 13 = 4 cm3

r=a

dsilindir.= 1/9 g/ cm3
dküre.= 1/4 g/ cm3

Kütleler eşit olduğundan hacmi en büyük olan cismin özkütlesi en küçüktür.
dküp > dküre > dprizma > dsilindir
Örnek-3; Çapı 10 cm, yüksekliği 50 cm olan bakırdan yapılmış silindirin kütlesi kaç
kg’dır? (dbakır= 8,92 g/cm3)
Çözüm:
m=?

R = 10 cm

V= π x r2 x h
2

d = 8,92 g/cm3

π =3,

r=10/2= 5 cm

3

V= 3 x 5 x 50 = 3750 cm
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d

m
V

m=dxV

m = 8,92 x 3750 = 33450 g

m = 33450 g = 33,45 kg
Örnek-4; Kütle-hacim grafikleri verilen ve birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarının
eşit kütlelerinin bir kaptaki konumları nasıl olur?

Çözüm; Grafikten sıvıların özkütleleri bulunur.

dK.= 4/2 = 2 g/cm3

dL.= 3/2 = 1,5 g/cm3

dM.= 4/4 = 1 g/cm3

Cisimlerin kütleleri eşit olduğu için kolaylık açısından kütleyi “1” alabiliriz.
VK.= m/ dK
VK.= 1/2 = 0,5 cm3

VL.= 1/1.5 = 0,66 cm3

VM.= 1/1 = 1 cm3

Yoğunluğu düşük olan en altta, hafif olan en üstte bulunur.

1.3. Boyutları Bilinmeyen Katıların Yoğunluk Tayini
Belirli geometrik şekle sahip olmayan katılarda yoğunluk tespiti için aşağıdaki işlem
basamakları takip edilir.

Katı cismin kütlesi terazide tartılır (m=…g).

Dereceli silindire bir miktar su konur ve hacmi okunur (V1=…cm3) .

Katı cisim yavaşça dereceli silindirin içine bırakılır (Suyun hacmi artar.).

Katı cisim ile suyun birlikte kapladıkları hacim okunur (V2=…cm3) .

Katı maddenin hacmi Vkatı=V2-V1 formülü ile hesaplanır.

d=m/V formülüyle katı maddenin yoğunluğu bulunur.
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Örnek-1; Mezüre 400 ml su konmuştur. İçine ağırlığı 245 g olan taş atıldığında su
seviyesi 600 ml’ye yükselmiştir. Bu taşın özkütlesi kaç g/cm3’tür?
Çözüm; m=245 g
dtaş = mtaş/Vtaş

Vtaş = 600–400 = 200 mL
dtaş = 245/200

dtaş = 1,225 g/cm3

Örnek-2; Ağzına kadar su dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 g geliyor.
Bardağa 100 g kütleli içi dolu metal bilye konduğunda suyun bir kısmı taşıyor. Bardak içinde
kalan su ve bilye tartıldığında toplam kütle 360 g geldiğine göre, bilyenin özkütlesi kaç
g/cm3 tür? (2010 YGS)
Çözüm; D; Dara
S; Su
B; Bilye
X; taşan su
D + S = 300 g

(D + S) - X + B=360

300 – X + 100 = 360
d bilye = mbilye/ Vtaşan su

d bilye = 100/40

X = 40 g
d bilye = 2,5 g/cm3

Örnek-3; 550 g kütleli kuru kumun hacmi 300 cm3’tür. Kuru kum içinde 400 cm3 su
bulunan mezür içine döküldüğünde su düzeyi 675 cm3 çizgisine çıkıyor. Buna göre kuru
kumun özkütlesi kaç g/ cm3’tür?
Çözüm;
mkum= 550 g

Vkum 300 + 400 = 700 cm3 olmalı fakat 675 cm3 olduğundan

700–675 = 25 cm3 kum içindeki havanın hacmi demektir.
Kuru kumun hacmi ise 300–25 = 275 cm3 olur.
dkum = mkum/Vdkum = 550 / 275

dkum = 5/2=2,5 g/cm3

Örnek-4; Ağzına kadar 0,5 g/cm3 özkütleli sıvı ile dolu kaba 160 g kütleli ve özkütlesi
sıvınınkinden büyük olan cisim atılıyor. 60 g sıvı taştığına göre cismin özkütlesi kaç
g/cm3’tür?
Çözüm;

dsıvı =msıvı /Vsıvı

0,5 = 60/Vsıvı
3

Vsıvı = 60/ 0,5 = 120 cm

cisimler hacimleri kadar sıvı ile yer değiştirdiğinden Vcisim taşan sıvı hacmindedir.
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Vtaşan sıvı = Vcisim = 120 cm3
d cisim = m cisim /V cisim

d cisim = 160/120

d cisim = 1,33 g/cm3

Örnek-5; Dış hacmi 50 cm3 olan ve içinde boşluk bulunan küresel cisim özkütlesi 3
g/cm3 olan bir maddeden yapılmıştır. Cismin kütlesi 60 g olduğuna göre içindeki boşluğun
hacmini bulunuz?
Çözüm;
d =m/V
3 = 60/V
V= 20 cm3 olması gerekir. Fakat içindeki
3
boşluk nedeni ile hacim 20 cm olduğundan
Vboşluk = 50–20 = 30 cm3
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Boyutları ölçülebilen ve ölçülemeyen herhangi bir katının yoğunluğunu tayin etmek
için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

 Boyutları ölçülebilen
hacmini bulunuz.

katı

Öneriler

maddenin

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Boyutları ölçülebilen katı maddeyi (küp,
prizma, silindir, piramit gibi) alınız.
 Cetvel ile boyut ölçümlerini yapınız.
 Hacim formülü ile katı maddenin
hacmini bulunuz.

 Boyutları ölçülemeyen katı maddeyi (taş,
tahta, nohut vb. ) alınız.
 Hacmi ölçülecek katı maddeye uygun
boyutlarda dereceli silindir alınız.
 Dereceli silindiri yıkayıp kurutunuz.
 Dereceli silindire bir miktar su koyunuz
ve hacmini okuyunuz. (V1)
 Boyutları ölçülemeyen katı maddelerin
hacmini bulunuz.

 Boyutları ölçülemeyen katı maddeyi
yavaşça dereceli silindirin içine bırakınız.
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 Tekrar hacmini okuyunuz (V2). Son
hacimden (V2) ilk hacmi (V1) çıkararak
boyutları ölçülemeyen katının hacmini
hesaplayınız.
 Boyutları ölçülebilen veya ölçülemeyen
herhangi bir katı madde alınız.
 Katı maddeyi terazide tartarak kütlesini
bulunuz.
 Katının kütlesini ölçünüz.

 Katının yoğunluğunu hesaplayınız.

 Bulduğunuz
sonuçları
yoğunluk
formülünde yerine koyarak hesaplama
yapınız.
 Sonuçları rapor hâline getirerek sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki problemleri çözünüz.
1.

Boşken kütlesi 120 g olan ve içten içe kenar uzunluğu 5 cm gelen küp şeklindeki bir
kutu, kum ile doldurulduğunda kütlesi 440 g ölçülüyor. Kumu tamamen örtecek
şekilde kutuya su döküldüğünde 25 cm³ su kullanılıyor. Buna göre kumun özkütlesi
kaç g/ cm³tür?

2.

Bir şişe boşken 85,4 g, elbise temizlemede kullanılan CCl4 ile doldurulduğunda 245,4
g gelmektedir. Aynı şişe bilinmeyen bir sıvı ile doldurulduğunda 164,4 g gelmektedir.
CCl4’ün özkütlesi 1,6 g/cm3olduğuna göre bilinmeyen sıvının özkütlesi nedir?

3.

Kütlesi 50 g olan bir deney tüpüne 10 g su konup, içine 2 g CaCO3 tableti atılıyor. Su
ile tabletin etkileşmesinden 200 cm³ gaz oluştuğu, tepkime sonrası tüp ve içindekilerin
kütlesinin 61,8 g olduğu belirleniyor. Çıkan gazın özkütlesi kaç g/ cm³tür?

4.

İç hacmi 480 cm3 olan bir kap boş iken 400 gr, sıvı ile dolu iken 976 gr gelmektedir.
Sıvının özkütlesi kaç gr/cm3’tür?

5.

Bir katının özkütlesi, 9,68 g/cm3 tür. Bu katının özkütlesini kg/m3’ olarak
hesaplayınız?
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Bir küpün bir ayrıtının uzunluğu 8 cm’dir. Kütlesi ise terazide tartılarak 32 g
bulunmuştur. Buna göre küpün yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
A) 0,0652 g/cm3
B) 0,0526 g/cm3
C) 0,0259 g/cm3
D) 0,625 g/cm3
E) 0,529 g/cm3

7.

İçinde 200 cm3 çizgisine kadar saf su bulunan mezüre 25 g ağırlığında katı bir cisim
bırakıldığında hacim çizgisi 257 cm3’e yükselmiştir. Buna göre cismin yoğunluğu kaç
g/cm3’tür?
A) 0,4385 g/cm3
B) 0,4358 g/cm3
C) 0,5834 g/cm3
D) 0,5384 g/cm3
E) 0,3854g/cm3

8.

Küp şeklindeki bir cismin bir ayrıtının uzunluğu 12 cm’dir. Kütlesi ise 56 g’dır. Bu
cismin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
A) 0,0312 g/cm3
B) 0,0432 g/cm3
C) 0,0324 g/cm3
D) 0,0234 g/cm3
E) 0,0244 g/cm3
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9.

İçerisinde 150 cm3 çizgisine kadar su konulmuş mezüre, 17 g ağırlığında bir taş
atıldığında hacim çizgisi 185cm3’e yükselmiştir. Taşın yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
A) 0,4875 g/cm3
B) 0,7584 g/cm3
C) 0,4857 g/cm3
D) 0,4578 g/cm3
E) 0,5748 g/cm3

10.

Aşağıda X ve Y sıvılarının kütle –hacim grafiği verilmiştir.

X ve Y sıvılarının özkütleleri oranı dx/dy nedir?
A) 1/4
B) 1/2
C) 12
D) 2
E) 4
11.

3

Özkütlesi 3 gr/cm olan sıvı ile ağzına kadar doldurulmuş bir sıvının içine,

kütlesi 120 gram olan bir cisim bırakılıyor. Taşan sıvı alındıktan sonra sistemin
(şişe + sıvı + cisim) kütlesi 90 gram artıyor. Bu cismin özkütlesi kaç gr/cm3
tür?
A)
B)
C)
D)
E)
12.

12
9
4
3
4/3

Kütlesi 32 gram olan bir katı cisim 0,8 gr/cm3 özkütleli sıvı ile doldurulmuş
kabın içine atılıyor. 16 gram sıvı taştığına göre, cismin özkütlesi kaç gr/cm 3
tür?
A)
B)
C)
D)
E)

1,6
2
2,4
3
4
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13.

Kütle-hacim ölçümleri tabloda verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
Kütle (g)

X
15
Y
28
Z
50
I- X, Y ve Z farklı maddelerdir.
II-100 cm3 ünün kütlesi en büyük olan X tir?
III-X in özkütlesi Z ninkinin 6 katıdır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Hacim
(g/cm3)

5
112
100

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
14.

Uluslar arası birim sisteminde, yoğunluğun ( özkütlenin ) birimi………………….. dır.

15.

Genelde laboratuar ortamında yoğunluk birimi olarak …………… kullanılmaktadır.

16.

Aynı maddeden yapılmış farklı boyutlara sahip maddelerin boyutları ne olursa olsun
………………………………değişmez.

17.

Belirli geometrik şekli olmayan katının hacmi sıvının……………………..yöntemiyle
ölçülerek bulunur.

18.

Geometrik şekli küre olan bir katının ………………………… formülüyle hesaplanır.

19.

Sıcaklık arttıkça hacim……………….. , özkütle ………………………..

20.

Saf maddelerin (element ve bileşik) yoğunlukları……………… , karışımların ise
sabit değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın
tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Belli miktar kuru fasulye tartıp öz kütlesini bulunuz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz
Araç gereçler;







hassas terazi
saat camı
mezür
kuru fasulye
saf su
beher

Değerlendirme Ölçütleri
1.Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?
2.Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?
3.Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?
4.Gerekli malzemeleriniz hazır mı?
5.Teraziyi çalıştırıp, sıfırladınız mı?
6.100 gram kadar kuru fasulye tartıp, değeri not ettiniz mi?
7.Uygun boyutlarda mezürü aldınız mı?
8.Mezürü temiz ve kuru mu?
9.Mezüre bir miktar su koyup hacmini ölçtünüz mü?
10.Tartılan kuru fasulyeleri mezürdeki suyu taşırmadan
yavaşça mezürün içine bıraktınız mı?
11.Tekrar hacmi okuyup değerini not ettiniz mi?
12.Hacim farkından kuru fasulyelerin hacmini hesapladınız mı?
13.Son hacimden ilk hacmi çıkararak kuru fasulyelerin hacmini
hesapladınız mı?
14.Bulduğunuz sonuçları yoğunluk formülünde yerine koyarak
hesaplama yaptınız mı?
15.Hesaplamanızın doğru olduğundan emin misiniz?
16.Sonuçları rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla
tartıştınız mı?
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Evet

Hayır

17.Araç gereçleri kurallarına göre kullandınız mı?
18.Kullandığınız araç gereci temizleyip yerine kaldırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Kuralına uygun olarak piknometre ve areometrelerle sıvıların yoğunluğunu
uluslararası birimlere göre ifade edebileceksiniz

ARAŞTIRMA


Yakın çevrenizdeki gıda laboratuvarlarına (Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarı,
fabrika laboratuvarları vb.) giderek yoğunluk ölçümünün nasıl ve niçin
yapıldığını araştırınız.



Araştırma yaptığınız laboratuvarlarda sıvıların yoğunluğunu belirlemek için
kullanılan dalıcı ve yüzücü aletleri araştırınız.



Piknometre hangi gıdaların yoğunluğunu ölçmede kullanılıyor? Araştırınız.



Yakın çevrenizdeki gıda üreten işletmelerde piknometrenin kullanımını
araştırınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz. Hazırladığınız raporları
sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. SIVILARIN ÖZKÜTLESİ
Maddenin hallerinden biri sıvı durumudur.
Sıvıları meydana getiren moleküller birbirlerinin üzerinden kayabilir. Bu nedenle içine
konuldukları kabın şeklini alır. Sıvılar;




Sıvılar sıkıştırılamaz (Sıkıştırılabilir olmalarına rağmen bu değer çok küçük
olduğu için, sıkıştırılamaz kabul edilebilir), üzerlerine uygulanan basıncı her
yöne doğru iletir.
Gazlara göre sesi daha iyi iletir.
Aynı sıcaklık ve basınçta sıvıların yoğunlukları her zaman aynı değerdedir.

Renkleri, kokuları ve tatları farklı olan sıvılar, duyu organlarıyla birbirinden kolayca
ayırt edilebiliriz. Ancak birçok özelliği aynı olan sıvı maddeleri birbirinden ayırt etmek o
kadar da kolay değildir. Her maddenin birim hacminin kütlesi birbirinden farklıdır.
Sıvılarda özkütle ölçülürken sıvının madde miktarı önemli değildir. Bir bardak su ile
bir sürahi suyun hacim ve kütleleri farklı olmasına rağmen ikisinin de yoğunluğu aynıdır.
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Özdeş iki bardağa konan suların, kütleleri de eşit olur. Yani aynı tür maddelerin birim
hacimlerinde eşit miktarlarda madde bulunur.
Sıvıların hacimleri, sıcaklık değişikliklerinden etkilendiği için yoğunluk tayini
genellikle 20 0 C veya 15,6 0C’ de yapılmalıdır.

2.1 Sıvı Karışımların Özkütlesi
İki veya daha çok sıvı karıştırıldığında elde edilen homojen karışımın özkütlesi toplam
kütlenin toplam hacme oranıdır.
veya
Örnek-1; 50 ml hacminde 35 g, 54 ml hacminde 75 g ve 380 mL hacminde 216 g
sıvılar karıştırılıyor. Bu karışımın özkütlesi kaç g/cm3’tür?
Çözüm:

Örnek-2; Özkütlesi 0,79 g/cm3 olan sıvıdan 100 cm3 ve özkütlesi 1,26 g/cm3 olan
sıvıdan 200 cm3 alınarak karıştırılıyor. Karışımın özkütlesini bulunuz.
Çözüm:
d1 = m1 /V1 → 0,79 = m1 /100 → m1 = 0,79 X 100 = 79 g
d2 = m2 /V2 → 1,26 = m2/200 → m2 = 1,26 X 200 = 252 g

Örnek-3; Eşit sıcaklıkta d özkütleli sıvıdan 2V, 2d özkütleli sıvıdan 4V hacimde
alınarak oluşturulan homojen karışımın özkütlesi kaç d’dir?
Çözüm:

dX = d, VX = 2V

dY = 2d, VY = 4V
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2.2. Aynı sıcaklıkta eşit hacimli iki sıvıdan oluşan karışımın
özkütlesi
Aynı sıcaklıkta eşit hacimli iki sıvıdan oluşan karışımın özkütlesi karışımı oluşturan
sıvıların özkütlelerinin ortalamasına eşittir.

2.3. Aynı sıcaklıkta eşit kütleli iki sıvıdan oluşan karışımın özkütlesi

Örnek; Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3, alkolün yoğunluğu 0,8 gr/cm3 olduğuna göre;
a) Su ve alkolden eşit hacimler alınarak yapılan bir karışımın yoğunluğu nedir?
b) Su ve alkolden eşit kütleler alınarak yapılan bir karışımın yoğunluğu nedir?
Çözüm:
a)
b)
Örnek; Kütle – Hacim grafiği verilen K ve L sıvılarından eşit kütlede alınarak
karıştırılıyor.

Karışımın öz kütlesi kaç g/cm3’tür?
Çözüm:
Grafikten dK = 30 / 10 = 3 g/cm3

dL = 20 / 20 = 1 g/cm3
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2.4. Dalıcı Ve Yüzücü Aletlerle Sıvıların Yoğunluk Ölçümü
Sıvılarda yoğunluk ölçümünde kullanılan dalıcı ve yüzücü araçlara ‘‘Areometre’’
denir.
Bir cismin yüzdüğü bir sıvıda, aynı ağırlıktaki sıvı ile yer değiştirmesi; sıvının
kaldırma kuvvetine bağlıdır. Sıvının kaldırma kuvveti de sıvı yoğunluğu ile doğru
orantılıdır. Sıvı yoğunluğu arttıkça, sıvının kaldırma kuvveti artar.
Yer değiştiren sıvının ağırlığı, sıvı hacmine ve sıvı yoğunluğuna bağlıdır. Aynı yüzücü
cisimle değişik sıvıların yer değiştiren hacmi, sıvıların yoğunlukları ile ters orantılıdır.
Sıvının yoğunluğu arttıkça yüzücü cismin yer değiştiren hacmi azalır.
Aynı yüzücü cismin iki sıvıda yer değiştirttiği hacimleri V 1, V2; sıvıların yoğunlukları
d1, d2 ise;
V1 x d1= V2 x d2 eşitliğinden d1 / d2 = V2 / V1 olur.
Bu temel ilkeden yola çıkılarak çeşitli areometreler geliştirilmiştir. Yani
areometrelerin temel ilkesi, sıvının kaldırma kuvvetinin sıvı yoğunluğu ile doğru orantılı
olmasıdır.
Areometreler kapalı bir cam tüpten oluşmuşlardır ve sıvı içine daldırılarak kullanılır.




Tüpün alt kısmı, aracın dik durması ve gerekli ağırlığın sağlanması amacıyla
içerisinde saçma veya cıva bulunan bir kürecik şeklindedir.
Üst kısmı da üzerinde ölçüm dereceleri bulunan skala vardır
Bazı areometrelerde iç ısıma termometre yerleştirilmiştir.

Resim 2. 1: Dansimetre çeşitleri
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Şekil 2. 1. Areometrenin yapısı

Şekil 2. 2. Areometrede okuma

Sıvılarda yoğunluk ölçümünde kullanılan areometrelere “dansimetre” (Yoğunluk
Ölçer) denir.
Areometreler doğrudan yoğunluğu verecek şekilde işaretlenebildikleri gibi tuz miktarı,
alkol yüzdesi, süt yoğunluğu vb. için de derecelendirilmiş olanları bulunmaktadır.

2.4.1. Dansimetre (Yoğunluk Ölçer) İle Yoğunluk Ölçümü


Çalışmaya başlamadan önce dansimetrenin ölçeği kontrol edilerek taksimatların
neye denk geldiği belirlenmelidir.
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Ölçmede kullanılacak mezürün boyutları kullanılacak dansimetrenin boyutlarına
uygun olmalıdır. Mezürün çapı, dansimetrenin çapından en az 1,5 – 2 cm büyük
ve yüksekliği de daha fazla olmalıdır.
Dansimetre ve mezür kullanılmadan önce temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
Ölçüm sırasında dansimetre, kabın çeperlerine ve tabanına dokunmamalı,
areometre, kabın çeperlerine çarpmadan serbestçe yüzebilmelidir.
Herhangi bir yabancı madde içermemesi için, yoğunluğu saptanacak örnek
ölçüm öncesi süzülmelidir.
Mezüre alınan sıvının sıcaklığı ölçülmelidir. Sıcaklık düzeltmesi yapabilmek
için sıcaklık düzeltme kat sayısı ile düzeltme yapılmalıdır.



Sıcaklık düzeltme kat sayısı 0,2’dir. Her sıcaklık farkı için 0,2 düzeltme
faktörü hesaplanır.
Sıcaklık arttığında yoğunluk azalır. Sıvının sıcaklığı dansimetrenin
sıcaklığından yüksekse hesaplanan sıcaklık düzeltmesi okunan değerin
üzerine eklenir, düşük ise okunan değerden çıkarılır.

Örnek: 15 oC’ye ayarlı bir dansimetre ile 19 0C’deki sıvının yoğunluğu 1,032 g/ml
bulunmuştur. Sıvının gerçek yoğunluğu nedir?
Sıcaklık farkı; 19 - 15 = 4 0C olduğundan

düzeltme faktörü 4 x 0,2 = 0,8 dir.

Sıvının sıcaklığı dansimetrenin sıcaklığından yüksek olduğundan
Gerçek yoğunluk, d = 1,032 + 0,8 = 1.832 g/ml olarak hesaplanır.






Düzeltme, sıcaklık düzeltme kat sayısına gerek duyulmadan sıvının
sıcaklığının dansimetrenin sıcaklığına ayarlanmasıyla daha kolay ölçüm
de yapılabilir.

Ayarlamalar yapıldıktan sonra dansimetre örnek içerisine yavaş yavaş
daldırılmalı ve boyun kısmı ıslatılmadan su yüzeyi üzerinde bırakılmalıdır.
Çünkü boyun kısmına tutunacak olan damlalar dansimetrenin ağırlığına etki
edeceğinden ölçümü etkiler.
Okuma, dansimetrenin dikey salınımı durduktan sonra ve göz tam sıvı yüzeyi
düzeyine getirilerek yapılmalıdır.

2.4.2. Areometre çeşitleri
2.4.2.1. Laktodansimetre
Sütte özgül ağırlık tayininde kullanılan, camdan yapılmış özel şekilli bir araçtır.
Laktodansimetreler ucuz ve her yerde bulunabilen ayrıca çok çabuk sonuç veren araçlar
olduğundan laboratuvarlarda tercih edilmektedir.
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Laktodansimetrelerin 15 0C veya 20 0C’ye ayarlı olanlar vardır. Süt endüstrisinde
genellikle 15 0C ‘ ye ayarlı olanları kullanılmaktadır.






İnek sütünün özgül ağırlığı ortalama 1,028–1,032 g/cm3’tür.
Sütün özgül ağırlığı bileşimindeki yağ, protein, laktoz, tuz ve minerallerin cins ve
miktarına göre değişir. Protein, laktoz ve tuzlar arttıkça sütün yoğunluğu yükselir, yağ
oranı arttıkça düşer.
Sütte özgül ağırlık sağımdan en az üç saat sonra ve süt oda sıcaklığında iken
ölçülmelidir. Çünkü yeni sağılmış süt yaklaşık 38 0C’tır ve içinde gazlar bulunur. Bu
nedenle hacim normalden büyük özgül ağırlık ise normalden küçük olduğundan
sağımdan hemen sonra ölçülen yoğunluk beklemiş süte göre daha düşük ölçülür.
Bekleme süresinde sütte bulunan gazlar uçar, yağ globülleri büyür, hacim azalır.
Laktodansimetre ile Yoğunluk Tayini İşlem Basamakları








80–100 mL kadar süt örneği iyice karıştırılarak homojen hale
getirildikten sonra, köpürtülmeden çapı 3–4 cm olan mezüre veya cam
tüpe boşaltılır.
Sütün sıcaklığı ölçülür. Eğer laktodansimetrenin üzerinde termometre
varsa sütün sıcaklığı bu termometreden, termometresiz ise sütün sıcaklığı
ayrı bir termometre ile belirlenir.
Kuru ve temiz laktodansimetre sap kısmından tutularak süte yavaş yavaş
daldırılır.
Laktodansimetre süte 30 rakamına kadar daldırıldıktan sonra serbest
bırakılır.
Laktodansimetrenin inip çıkması durunca göz süt düzeyine getirilerek
okuma yapılır.
Okuma sırasında sütün sıcaklığı 15 0C ise laktodansimetrede okunan
değer alınır ve buna 1000 eklenip 1000’e bölünerek sütün yoğunluğu
bulunur.

Örneğin; 15 0C’de okunan değer 31 ise sütün yoğunluğu;
‘tür.


Sütün sıcaklığı laktodansimetrenin ayarlandığı sıcaklık derecesinden
farklı ise düzeltme yapılır. Çünkü sıcaklık hacmi etkilediğinden
yoğunluğu da etkiler. Her sıcaklık derecesi için yoğunluk 0,2 düzeyinde
değişir.
o
Sıcaklık laktodansimetrenin ayarlı olduğu sıcaklıktan yüksekse,
okunan sıcaklık derecesinin 15 0C’den farkı alınır ve 0,2 düzeltme
kat sayısı olan çarpılır. Bulunan değer laktodansimetrede okunan
değere eklenir.
o
Sıcaklık 150C ‘den düşükse, 15 0C’den farkı alınır ve 0,2 ile
çarpılır. Bulunan değer okunan laktodansimetre değerinden
çıkarılır.
o
Düzeltme 10 0C ile 20 0C arasında yapılabilir.
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Resim 2. 2: Laktodansimetre çeşitleri

Şekil 2. 3. Lakktodansimetrenin yapısı ve 15 0C ye ayarlı LD skalası
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Örnek; 18 0C ‘de laktodansimetrede okunan değer 31,2 ise;
sıcaklık farkı; 18 0C – 15 0C = 3 0C
düzeltme faktörü; 3 X 0,2 = 0,6
gerçek LD; 31,2 + 0,6 = 31,8
Sütün yoğunluğu;

dur.

Örnek; 13 0C ‘de laktodansimetrede okunan değer 32 ise;
sıcaklık farkı; 15 0C – 13 0C = 2 0C
düzeltme faktörü; 2 X 0,2 = 0,4
gerçek LD; 2 – 0,4 = 31,6
süt örneğinin yoğunluğu;

dur.

Örnek; 15 oC’ye ayarlı laktodansimetre ile 20 0C’deki sütün yoğunluğu 1,032 g/mL
bulunmuştur. Bu sütün 20 0C’deki gerçek yoğunluğunu bulun.
sıcaklık farkı; 19 0C – 15 0C = 4 0C
düzeltme faktörü; 4 X 0,2 = 0,8
sütün yoğunluğu 1,032 g/cm3 olduğundan laktodansimetreden okunan LD değeri 32
dir.
gerçek LD; 32 – 0,8 = 40
süt örneğinin yoğunluğu;
Pratik olarak bulunan laktodansimetre değerinin önüne 1,0
getirilerek süt yoğunluğu bulunur.
Yoğunluk ölçümünde kullanılan laktodansimetre 20 0C ‘ye ayarlı ise ve
ölçümler 20 0C ‘den farklı sıcaklıklarda yapılırsa düzeltme faktörü olarak
0.25 alınır.
o


Süte yapılan hile

Sütün özgül ağırlığına etkisi



Yağın alınması

Yükseltir



Su katılması

Düşürür



Mastitis (meme iltihabı)

Düşürür



Yağsız süt ve yağsız süt tozu katılması

Yükseltir



Peynir altı suyu katılması

Düşürür



Hem yağın alınması, hem su katılması

Değiştirmez

2. 4. 2. 2. Bomemetre (Baume)
Bome areometresi yoğunluk ve şekere göre değil de %10’luk tuzlu suya göre kalibre
edilmiştir. Bazı üründeki yüzde olarak bome değerleri;
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Turşu suyu: 7-8
salamura zeytin: 8-10
Balık salamurası: 19-21
deri salamurası: 24-26
Beyaz peynir salamurası: 13-15
Yöresel peynir salamurası (mihalıç, örgü vs.): 16-18
Sudan ağır sıvılara ait olan bomemetrelerin 15 0C’deki saf suda battığı yere (0) , %
10’luk tuz çözeltisinde battığı yere 10 konularak kalibrasyon yapılmıştır.
Bomemetrelerde cetvel “0 – 10” arasında eşit olarak bölünmüştür ve her bir çizgi % 1
tuza (NaCl) denk gelir. Bu nedenle Bomemetre çözeltideki g/100 g olarak tuz (NaCl)
miktarını ifade eder.
Ölçüm Aralığı: 0‐30 ve 0‐50 gibi farklı olan bomeler vardır.
Bomemetre saf suda 0 değerini göstermelidir. Aletteki skala 4 rakamından başlar,
çünkü bu değerden aşağısı tuzlu çözelti olarak kabul edilmemektedir.
Sıvı içerisine daldırdığınızda sıvı yüzeyinin hangi çizgiye geldiğine bakarak o
çözeltinin tuz yoğunluğu hakkında bir fikir verir. Tuz oranının hassas ölçümü için titrasyonla
tuz tayini yapılmalıdır.
Bome derecesinden özgül ağırlığı bulmak için:
d(kg/L) = m/m – areometre
genel formülü kullanılır. (m) bir areometre sabitidir. Genel olarak 144,3 kullanılır.
Bu kat sayıları kullanılarak yoğunluk ;



Yoğunluğu 1’den büyük olan çözeltiler için 144,3/(144,3-B)
Yoğunluğu 1’ den küçük olan çözeltiler için 144,3/(144,3+B) formülleriyle
hesaplanır.

Örnek; 27 Bome okunan bir salamuranın yoğunluğu;
144,3/(144,3-27) = 144,3/ 117,3 = 1,23 kg/ L dir. Yani bu tuzlu suyun 1 Litresi 1,23
kg gelir.
Ölçümde çeşitli cetveller hazırlanmıştır. Cetvel olmadığı zaman bome derecesi;
o
1,9 ile çarpılarak kuru madde,
o
1,8 ile çarpılarak % şeker miktarı bulunur.
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Resim 2. 3: Bomemetre çeşitleri

Resim 2. 4: Soldan sağa; Alkolimetre, Bomemetre, Laktodansimetre

2.4.2.3. Alkolimetre
Alkol ve su karışımında ağırlıkça veya hacimce % alkol miktarını verir.






Alkol tayininde kullanılan areometreler genellikle % hacim olarak alkol
miktarını gösteren her çizgi %1’lik alkolü gösterecek şekilde 0–100 arasında
derecelendirilmiş özel areometrelerdir. Tam sayılar arası da asgari 0,8 mm.
uzunlukta 5 veya 10 çizgi ile ayrılmıştır.
Alkol tayininde kullanılan areometreler genellikle % hacim gösterenler olup
15.56 0C ye ayarlanmışlardır. Sıcaklık düzeltme faktörü her derece için 0,18 dir.
Fakat hesapta kolaylık olması için yuvarlak rakam 0,2 kabul edilir. Yalnız bu
sıcaklık düzeltmesini 15,5° C ye yakın derecelerde yapmak gerekir.
Alkolimetrelerde rakamlar diğer areometrelerin aksine olarak aşağıdan yukarıya
doğru yükseldiğinden sıcaklık düzeltmesi de diğerlerinin aksine olarak, yani
yüksek derecelerde çıkartılır, düşük derecelerde ilave edilir,

Örneğin; 17,5°C de alkolimetre 11,9 okununca gerçek alkol miktarı;
11,9 - (17,5 - 15,5) 0,2 = 11,5 %
14.5°C de alkolimetre 12,0 okununca gerçek alkol miktarı ise:
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12,0 + (15,5-14,5) 0,2 = 12,2 % dir.

Şekil 2. 4: Alkolimetre ile ölçüm

Resim 2. 5: Alkolimetre ile ölçüm

2.4.2.4. Balling areometresi (Sakkarometre)
Kalibrasyonu saf şeker çözeltisine göre yapılmıştır. Çözeltilerdeki ağırlıkça % şeker
miktarını verir.
Üzüm ve diğer meyve şıralarında çözeltide diğer maddeler bulunduğundan gösterdiği
rakam 100 g şırada g olarak kuru madde miktarıdır. Üzüm şıralarında kuru madde içinde
şekerden başka maddelerin miktarı % 2-4 civarındadır. Ortalama %3 alınırsa şeker miktarı
ballingten 3 çıkarmakla % olarak bulunabilir.
Özgül Ağırlık = 200/ ( 200-Balling)

Resim 2. 6: Balling areometresi (Sakkarometre)
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2.4.2.5. Brix
Balling gibi sakaroz çözeltisine göre kalibrasyonu yapılmıştır. Yalnız bunda şekerin su
ile karıştığı zaman meydana gelen hacim değişmesi hesap edilmiştir. Balling ve briks
areometreleri arasındaki fark o kadar azdır ki; pratikle pek dikkate alınmaz. Bu nedenle briks
areometresine de sakkarometre denir.
Özgül Ağırlık = 400/ ( 400-Brix)

Resim 2. 7: Briks hidrometresi

2.4.2.6. Salinometre
Daha çok turşuculukta salamuradaki tuz oranını ayarlamada kullanılır. Tuzlu su
çözeltisinin su ile doyma derecesini gösterir.
Doymuş NaCl çözeltisi 20°C de %26,5 NaCl içerir. Bu da salonimetrede 100 olarak
yani % tuz miktarının hemen hemen 4 katı olarak gösterilmiştir. Salonimetrede okunan
değerin 4 e bölünmesi ile % tuz miktarı bulunabilir.
Örnek: bir salamurada salinometre skalasında 53 değeri okuyorsa yaklaşık % tuz
oranını bulunuz.
% tuz = 53/ 4 = 13,25 g/100 g

Resim 2. 8: Salinometre

2.4.2.7. Öksele (oechsle)
Üzüm ve meyve şıralarında kullanılan areometre çeşitleridir.
Öksele dansimetresi kullanılarak üzüm şıralarındaki şeker ve alkol miktarları da
kabaca bulunabilir.
% kuru madde = Ö/ 4
% şeker = (Ö/ 4) -3
% hacim alkol (ml/100 ml) = Ö/ 8
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Buradaki Ö, öksele dansimetre skalasında okunan değerdir. Skala değeri formüllerde
yerine konarak istenen değer bulunur.
Örnek: bir şarapta öksele skalada 75 değeri okuyorsa yaklaşık istenen % değerleri
bulunuz.
% kuru madde = 75/ 4 = 18,75 g/100 g
% şeker = (75/ 4) -3 = 15,75 g/100 g
% hacim alkol = 75/ 8 = 9,375 ml/100 ml

Resim 2. 9: Öksele

Resim 2. 10: Öksele ile ölçüm

2. 5. Piknometre İle Özgül Ağırlık Tayini
Sıvılar için diğer bir yöntem de piknometre ile ölçümdür. Piknometre ile özgül ağırlık
tayini bir sıvının aynı hacimdeki suya göre kaç kez ağır ya da hafif olduğunu gösterir.
Piknometre ile özgül ağırlık ölçümünde bilinen hacimde cam bir tüp yoğunluğu
ölçülecek olan sıvı ile doldurulur ve sıvının ağırlığı, ağırlık / hacim oranından da yoğunluk
bulunur.
Piknometreler küçük, hafif ve genelde camdan yapılmış, 20–25 0C’deki akışkan olan
bütün sıvıların yoğunluğunu tayin edebilen araçlardır.
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Özgül ağırlık tayininde çeşitli piknometreler kullanılmaktadır. Bunlar;




Sprengel ostwald (tüplü) piknometresi
Reischauer tipi piknometre
Boot tipi piknometrelerdir. En fazla kullanılanı piknometre tipidir. Laboratuvar
analizlerinde çoğunlukla 50 ml lik piknometre kullanılır. Boot tipi piknometre
kapağının ucunda kapiller boru olan bir balondur.

Resim 2. 11: Sprengel Ostwald (Tüplü) Piknometre

Şekil 2. 5. Tüplü piknometre şekli

Resim 2.12: Reischauer tipi piknometre
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Şekil 2. 6. Reischauer tipi piknometre şekli

Şekil 2. 7. Boot tipi piknometre şekli

Resim 2. 13: Boot tipi piknometre

Resim 2. 14:Sıvı ile doldurulmuş Boot tipi piknometre
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Piknometrelerde havası vakumla alınarak katıların da yoğunluğu ölçülebilir.

2.5.1. Piknometre İle Özgül Ağırlık Tayininin yapılışı




Piknometre sıcak su veya % 4 potasyum ya da sodyum kromat içeren sülfürik
asit çözeltisi ile yıkanır.
Bir kez alkol veya eter ile çalkalanır ve kurutulur. Kurutmayı hızlandırmak için
içerisine kılcal bir boru ile hava verilir.
Piknometrelerde bulunan suyun ağırlığına o piknometrenin “su değeri-Ps”
denir. Su değerini bulmak için boş piknometre terazi içerisinde 20-30 dakika
bırakılarak sabit ağırlığa getirilir. Hassas terazide virgülden sonra dört haneye
kadar darası alınır. “D”




Piknometre 20 0C’deki saf su ile çizgisinin biraz üzerine kadar doldurulur.












Piknometrenin su değeri her tayinde tekrarlanmaz. En az 3 - 4 ayda bir
kontrol edilmesi normal olarak yeterli

Saf su 20 0C sıcaklıkta değilse su banyosu içerisine oturtularak ortam
sıcaklığına ulaşabilmesi için 30 dakika beklenir. Benmari mekanik olarak
devamlı karıştırılıyorsa bu müddet 15 dakikaya kadar inebilir.
Bundan sonra boğaz kısmından tutularak kılcal boru yardımı ile su
seviyesi tam seviyesine getirilir.
Kılcal borunun ucu silinmeden önce içinde hava kabarcıklarının
bulunmamasına dikkat edilir.

Piknometrenin kapağını örtülerek fazla su taşırılır. Dış çeperi kurulanarak
tartılır. “S”.
Saf su boşaltılır ve piknometre kurutulur.
Yoğunluğu belirlenecek sıvı ile piknometre birkaç defa çalkalanır ve sıvı
çizgisinin biraz üstüne kadar doldurulur.
20 0C sıcaklıktaki su banyosu içerisine oturtulan ve ortam sıcaklığına
ulaşabilmesi için 30 dakika beklenir.
İçerisinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir.
Daha sonra piknometrenin kapağı örtülerek fazla su taşırılır. Dış çeperi
kurulanarak tartılır. “Ö”
Örnek tartıldıktan ve dara çıktıktan sonra elde edilen değerler formülde
yerlerine konarak örneğin özgül ağırlığı hesaplanır.

D: Piknometrenin boş ağırlığı (g)
S: Damıtık su ile dolu piknometrenin ağırlığı (g) (Piknometrenin su değeri)
Ö: Örnek ile dolu piknometrenin ağırlığı (g)
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Örnek; Darası 21,3515 g olan piknometre saf su ile dolu olduğunda 71,3853 g
gelmiştir. Örnek ile dolu piknometrenin ağırlığı ise 71,3357 g gelmiştir. Örneğin özgül
ağırlığını bulunuz.
D = 21,3515 g
S = 71,3853- 21,3515 = 49,9862 g
Ö = 71,3357–21,3515)

50,0338 g

2.5.2. Piknometre ile yapılan ölçümlerde hatalar





Piknometre ile yapılan yoğunluk ölçümlerinde görülen hatalar genellikle;
Tartım sırasında sıvı örnekte ortaya çıkan buharlaşmadan,
Piknometrenin boğazına tutunan nemden,
Sıcaklıkta ortaya çıkan değişimlerden kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle;

Su banyosunun sıcaklığı çok iyi ayarlanmalı ve ölçüm yapıldığı sürece aynı
sıcaklığın değişmemesine dikkat edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Areometre kullanarak bir sıvının yoğunluğunu belirlemek için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yoğunluğu ölçülecek örneği seçiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.

 Seçilen mezür dansimetrenin boyutlarına
uygun olmalıdır.

 Uygun dansimetreyi ve mezürü seçiniz.

Resim 2. 13: Areometre Çeşitleri

 Mezüre yoğunluğu
koyunuz.

ölçülecek

sıvıyı

 Kullanmadan önce mezürün temiz ve
kuru olmasına dikkat ediniz.
 Mezüre koyduğunuz sıvının sıcaklığını
ölçüp kaydediniz.

 Dansimetreyi sıvının içine bırakınız.

 Dansimetreyi sıvının içine yavaşça
bırakınız. Sıvının köpürmemesi gerekir.
 Dansimetrenin
boyun
kısmının
ıslatılmadan yüzey üzerinde kalmasına
dikkat ediniz.
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 Dansimetreden
okuyunuz.

sıvının

yoğunluğunu
 Okumayı dansimetrenin dikey salınımı
durduktan sonra yapınız.
 Okuma yaparken dansimetrenin boyuna
tırmanan sıvıyı göz önüne almaya dikkat
ediniz.
 Gözünüzü tam sıvı yüzeyi düzeyine
getirerek okumayı gerçekleştiriniz.
 Okuduğunuz değeri kaydediniz.

 Gerekli düzeltmeyi yapınız.

 Sonucu belirleyiniz.

 Sıcaklık düzeltme katsayısı ile gerekli
hesaplamaları yapınız.
 Örnek sıcaklığı dansimetre sıcaklığından
yüksek ise hesapladığınız sıcaklık
düzeltmesini okunan değerin üzerine
ekleyiniz.
 Örnek sıcaklığı düşükse okunan değerden
çıkarınız.
 Yaptığınız düzeltmelerle yoğunluğu
hesaplayarak bulunuz.
 Bulduğunuz sonuçları rapor hâline
getiriniz,
sınıfta
arkadaşlarınızla
tartışınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Piknometre kullanarak bir sıvının yoğunluğunu tayin etmek için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Piknometreyi seçiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Örneğe uygun piknometreyi seçiniz.

 Piknometreyi temizleyiniz ve kurutunuz.
 Piknometreyi sıcak su ile veya % 4
potasyum ya da sodyum kromat içeren
sülfirik asit çözeltisi ile yıkayınız.
 Bir kez alkol veya eter ile çalkalayınız.
 Piknometreyi kurutunuz.

 Piknometrenin darasını alınız.
 Boş piknometreyi sabit ağırlığa getiriniz.
 Boş
piknometrenin
darasını
alıp
kaydediniz.

 Piknometreyi saf su ile doldurunuz.

 Su banyosunu hazırlayınız.
 Sıcaklığını ölçtüğünüz saf su ile
piknometreyi çizgisinin üzerini geçecek
şekilde doldurunuz.
 Su banyosunun içerisine piknometreyi
yerleştiriniz.
 Su banyosu sıcaklığının saf su sıcaklığı
ile aynı derecede olmasına dikkat
edininiz.
 Termometre ile sıcaklığı kontrol ediniz.
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 Piknometrenin kapağını kapatınız.
 İstenilen
sıcaklığa
gelindiğinde
piknometrenin kapağını kapatınız
 Piknometrenin içindeki fazla suyu
taşırarak iyice kurulayınız

 Piknometreyi tartınız.
 Piknometreyi tartarak aldığınız sonucu
kaydediniz.
 Piknometrenin su değerini hesaplayarak
kaydediniz

 Örnek için piknometreyi hazırlayarak 

örnek sıvı ile doldurunuz.



Piknometredeki saf suyu boşaltınız.
Piknometreyi kurutunuz.
Su banyosunu hazırlayınız.
Yoğunluğu
belirlenecek
sıvı
ile
piknometreyi birkaç defa çalkalayınız.
 Piknometreyi çizgisinin üzerini geçecek
şekilde sıcaklığını ölçtüğünüz örnek sıvı
ile doldurunuz.
 Piknometreyi su banyosunun içerisine
yerleştiriniz.
 Su banyosu sıcaklığının örnek sıvı
sıcaklığı ile aynı derecede olmasına
dikkat ediniz.

 Örnek sıvı ile dolu
kapağını kapatınız.

piknometrenin

 Termometre ile sıcaklığı kontrol ediniz.
 İstenilen
sıcaklığa
gelindiğinde,
piknometrenin kapağını kapatınız.
 Piknometrenin içindeki fazla sıvıyı
taşırarak iyice kurulayınız.
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 İçerisinde
örnek
piknometreyi tartınız.

sıvı

bulunan

 Piknometreyi tartarak aldığınız sonuçları
kaydediniz.
 Örnek ile dolu piknometrenin ağırlığını
hesaplayarak kaydediniz.
 Kullandığınız araç gereci temizleyip
yerine kaldırınız.

 Hesaplamayı yapınız.

 Kaydettiğiniz
değerleri
yoğunluk
formülünde yerine koyarak hesaplamayı
yapınız.
 Bulduğunuz sonuçları rapor hâline
getiriniz.
 Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

3.

K ve L sıvıları ve bunlar ile oluşturulan (K + L) karışımının kütle – hacim grafiği
verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-K’ nın özkütlesi L’nin öz kütlesinden büyüktür.
II-Karışımın özkütlesi K’nın özkütlesinden küçük L’nin öz kütlesinden büyüktür.
III-Kının öz kütlesi L’nin öz kütlesinin 3/2 katına eşittir.
A)Yalnız I
B)I–II
C)I–III
D)II–III
E)I–II–III
I-Sakkarometre
II-Alkolimetre
III-Bomemetre
IV- Laktodansimetre
V-Briks
Yukarıdakilerden hangisi şeker yoğunluğunu ölçmek amacıyla kullanılan
areometrelerdendir?
A)Yalnız III
B)Yalnız IV
C)I ve V
D)II ve IV
E)I, III ve V
15 0C’de kalibre edilmiş laktodansimetre ile 12 0C’de sütün okunan LD değeri 34 ise bu
sütün yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
A)1.0332 g/cm3
B)1.0318 g/cm3
C)1.0316 g/cm3
D)1.0334 g/cm3
E)1, 0 348 g/cm3
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4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir.
B)Öz kütle birimi g/cm3’tür.
C)Öz kütle maddeler için ayırt edici özelliktir.
D)Bütün maddelerin birim hacminin kütlesi aynıdır.
E)Sıcaklık arttıkça yoğunluk azalır.

5.

Hacimce % 20 su içeren bir karışımın özkütlesi 2 gr/cm3 tür. Buna göre karışımı
oluşturan diğer sıvının özkütlesi kaç gr/cm3tür?
A)1,5
B)2,25
C)3
D)3,5
E)4

6.

Şekilde X, Y sıvılarının kütle hacim grafikleri verilmiştir.

Bu sıvılardan oluşturulmuş karışımının özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)2,5
B)3
C)4,5
D)5
E)7
7.

8.

Aşağıdakilerden hangisi aerometre değildir?
A)Balling
B)Bomemetre
C)Alkolimetre
D)Piknometre
E)Öksele
Özkütleleri d, 4d, 6d olan X, Y, Z sıvılarından elde edilen türdeş karışımın 5d dir.
Karışımdaki X ve Ynin hacimleri sırasıyla V, 2V olduğuna göre, Z sıvısının hacmi kaç
V olur?
A)2
B)3
C)4
D)5
E)6
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9.

Darası 19,2875 g olan piknometre saf su ile dolu olduğunda 70,0643 g gelmiştir. Örnek
ile dolu piknometrenin ağırlığı ise 69,2448 g gelmiştir. Piknometrenin su değeri
aşağıdakilerden hangisidir.
A)50,7768 g
B)49, 9573 g
C)70,0643 g
D)69,2448 g
E)1,2597 g

10. Sabit tartıma getirilmiş piknometrenin kendi darası 21,3515 g ve su ile beraber
tartıldığında ise 71,3853 g, dara çıktıktan sonra sıvının ağırlığı 49,9842 g ise sıvının
özgül ağırlığı kaç g/ml dir.
A)5,0033 g/ml
B)2, 1351 g/ml
C)1,0453 g/ml
D)4,9984 g/ml
E)1,0009 g/ml
11. Bir piknometrenin boş ağırlığı 21,6000 g, su ile dolu ağırlığı 61,2550 g, örnek ile dolu
ağırlığı 71,5550 g ise örneğin özgül ağırlığı kaç g/ml’dir?
A)1,3795 g/ml
B)1,2597 g/ml
C)1,2795 g/ml
D)1,3597 g/ml
E)1,0216 g/ml
Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz.
12. ( ) Piknometreler % 4 potasyum kromat içeren hidroklorik asit çözeltisi ile temizlenir.
13. ( ) Piknometrelerde bulunan suyun ağırlığına o piknometrenin su değeri denir.
14. ( ) Piknometredeki fazla sıvı dökülerek boşaltılır.
15. ( ) Piknometrede sıvı tam çizgiye kadar doldurulur.
16. ( ) Tartım sırasında sıvı örnekte ortaya çıkan buharlaşma, piknometre ile yapılan
ölçümde önemli değildir?
17. ( ) Piknometreler 20-25 0C’deki akışkan olan bütün sıvıların özgül ağırlığını ve
yoğunluğunu tayin eden araçlardır.
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18. ( ) Piknometrenin darası sabit ağırlığa getirilmeden de alınabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Konserve salamurasında bomemetre ile tuz oranını ve yoğunluğu bulunuz.
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz.
Araç-gereçler;








bomemetre
konserve salamurası
mezür
ermometre
beher
süzgeç kâğıdı
huni

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?

2.

Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

3.

Çalıştığınız ortamı temizlediniz mi?

4.

Gerekli malzemeleriniz hazır mı?

5.
6.
7.

Salamurayı süzdünüz mü?
Kullanacağınız bomenin boyutlarına uygun çapı 3–4 cm olan bir
mezürü aldınız mı?
Mezürü temiz ve kuru mu?

8.

Bomenin temiz ve kuru olduğunu kontrol ettiniz mi?

9. Bomemetre saf suda “0” değerini gösterdiğini kontrol ettiniz mi?
10. Mezüre bomeyi kaldıracak düzeyde salamurayı yavaşça
köpürtmeden eklediniz mi?
11. Kuru ve temiz bomemetreyi, sap kısmından tutarak, boyun
kısmını ıslatmadan, yavaş yavaş örneğe daldırdınız mı?
12. Mezüre koyduğunuz salamuranın sıcaklığını ölçüp kaydettiniz mi?
13. Bomenin inip çıkması durunca, göz örnek düzeyine getirilerek
bomemetrenin örneğe değdiği rakamı okudunuz mu?
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Evet

Hayır

14. Bulduğunuz sonuçları yoğunluk formülünde yerine koyarak
hesaplama yaptınız mı?
15. Okuma ve hesaplamanızın doğru olduğundan emin misiniz?
16. Sonuçları rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla tartıştınız
mı?
17. Araç gereçleri kurallarına göre kullandınız mı?
18. Kullandığınız araç gereci temizleyip yerine kaldırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Sıvıların viskozitesini analiz tekniğine uygun olarak ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Homojen gıdaların viskozitesini ölçmek için hangi viskozimetreler kullanılır?
Araştırınız.



Yakın çevrenizdeki gıda üreten işletmelerinden viskozite ölçümünü nasıl ve
niçin yaptıklarını araştırınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz. Hazırladığınız raporu sınıfta
tartışınız.

3. SIVILARDA VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ
Bir sıvı ne kadar zor şekil değiştirebiliyorsa, o kadar viskozdur. Aynı koşullarda,
viskozitesi küçük olan sıvılar, viskozitesi büyük olan sıvılara göre daha hızlı akar. Benzer
veya eşit şartlarda yağ dolu bir kap, su dolu bir kaptan daha uzun sürede boşalır.
Su, alkol gibi sıvılar ve gazlar çok kolay şekil değiştirebildiklerinden az viskoz, fakat
bal, sıvı yağlar, ketçap, meyve suları, krema, reçel, jöle, jelâtin, şurup, meyve konserveleri
ve hamur gibi gıdalar ise farklı derecelerde viskozdur.
Viskozite; Kimyasal olarak saf, fiziksel olarak homojen yapıdaki su, sıvı yağlar,
şuruplar, seyreltik jelâtin çözeltileri gibi Newton tipi çekim kuvvetlerinin egemen olduğu
koloit sıvı gıdaların kesme gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin
ölçüsüdür. Akışkanın, yüzey gerilimi altında, deforme olmaya, akmaya karşı gösterdiği
direnç olarak tanımlanabilir.
Viskozitenin tersine akıcılık denir. Viskozitesi fazla olan sıvının akış hızı düşüktür.
Kısaca; Akışkanlık bir sıvının akmaya karşı eğilimini,
Viskozite ise akmaya karşı gösterdiği direnci ifade eder.
Viskozite gıdalarda hem görme hem de dokunma duyuları ile ilgili, önemli bir yapı ve
kalite özelliğidir.
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Genellikle herhangi bir akış sırasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket eder.
Akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki kesme
gerilimleri nedeniyle ortaya çıkar.
Yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen yani viskozitesi “0” olan bir akışkan “ideal
akışkan” olarak adlandırılır. Doğada bulunmayan akışkanlardır. Mühendislik hesaplarını
basitleştirmek için yapılan kabul sonucu ortaya konulmuşlardır.
Sıvı helyum gibi molekülleri, birbirleri üzerinden sürtünmesiz olarak kayabilme
özelliğine sahip, dar kanallardan viskozitesiz akabilen “Süper akışkanlar” hariç tüm gerçek
akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler.
Viskozite η, akıcılık ise Ø gösterilir. Aralarında;
eşitliği yazılabilir.;

,

CGS birim sisteminde viskozitenin birimi, “poise = (puvaz), “P” (g/cm . s) dir. Yani
bir sıvı 1 cm2 kesitindeki bir tüp içerisinde 1 din basınç altında 1 saniyede 1cm
ilerleyebiliyorsa viskozitesi 1 Poise’dir. Genellikle poise’ın yüzde birine eşit olan” centipoise
= santi puvaz (cP)” birimi kullanılır.
Örnek

Sıcaklık
(ºC)

Viskozite
(Cp)

Örnek

Sıcaklık
(ºC)

Viskozite
(Cp)

Su
Su
Su
Zeytinyağı

0
50
100
20

1,79
0,56
0,28
84,00

% 20’lik şeker çözeltisi
% 60’lık şeker çözeltisi
Süt
Yağsız süt

20
30
20
25

1,92
6,02
2,12
1,40

Tablo 4. 1:Bazı sıvı gıdaların viskozite değerleri

3.1. Viskoziteyi Etkileyen Faktörler





Kolloit sıvının bileşimi; Yoğunluk ve protein karbonhidrat vb. bileşen miktarı
arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık ve gaz miktarı arttıkça viskozite düşer.
Sıvının molekül kütlesi; Molekül kütlesi büyük sıvıların viskozitesi yüksektir.
Kolloid sıvının konsantrasyonu; konsantrasyon arttıkça viskozite de artar. %
20’lik şeker çözeltisinin viskozitesi 1,92 cP iken % 60’lik şeker çözeltisinin
viskozitesi 6,02 cP ye yükselir.
Moleküllerin geometrik şekli; geometrik şekli gelişi güzel olan, doğrusal
moleküllü sıvıların viskozitesi yüksek, geometrik şekli küresel olan sıvıların
viskozitesi düşüktür.
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Şekil 3. 1: Newton tipi akışın geometrisi

Şekil 3. 2: Newton tipi olmayan akışın geometrisi







Moleküller arası çekim kuvveti; Viskozite; moleküller arasındaki bağların
göstergesidir. Büyük kütleli doğrusal moleküllü sıvıların viskozluğu yüksektir.
Moleküller arası çekim kuvvetleri güçlü ise moleküller bir arada tutunur ve
moleküllerin hareketi sınırlı olur, viskozite artar.
Ortam sıcaklığı; sıcaklık arttıkça viskozite düşer. Sıcaklık kinetik enerjiyi ve
moleküllerin hareket hızını arttırır, moleküller arasında çekim kuvveti azalır.
Sıcaklık yükseldikçe sıvı daha kolay akar. Sıcaklık 0°C den 100°C çıktığında,
suyun viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer.
Basınç; Basınç artıkça viskozite artar. Çünkü basıncın arttırılması sıvı
içerisindeki boşluk sayısını azalttığından moleküllerin hareketi zorlaşır.

3.2. Göreli Viskozite Ölçümü
Homojen sıvıların viskozitesini ölçmek amacıyla çok çeşitli teknikler ve pek çok farklı
araçlar geliştirilmiştir. Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C’de ölçülür.
Viskoziteyi ölçme yollarından biri; sıvının dikey tüpten geçiş hızını ölçmektir. Belli
miktarda sıvının tüpten geçiş süresi viskozitenin göstergesidir. Durağan bir akışkandan
(sıvıdan) geçen yuvarlak bir cismin ivmesi de akışkanın viskozitesini verir.


Viskozite ölçüm öncesi ve ölçüm sırasında dikkat edilecek noktalar:





Tüp, bilyeler, lastik contalar ve bilye tutucuları iyice yıkanmış ve kuru
olmalıdır.
Viskozite tüpü doldurulmadan önce ölçülecek sıvı ile yıkanmış olmalıdır.
Tüpün alt ucu bilye tutucusu ve lastik conta ile kapatılmalıdır.
Düşük viskoziteli sıvılar tüpe konmadan önce filtre kâğıdı yerleştirilmiş
bir huniden süzülerek tüpe doldurulmalıdır. Çok viskoz sıvıların
süzülmesine gerek yoktur.
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Düşük viskoziteli sıvıların ölçülmesi işleminde conta önceden bu sıvı ile
ıslatılmalıdır. Aksi hâlde sıvı içinde küçük hava kabarcıkları görülür.
Her tayinden önce örnek iyice karıştırılmalı, homojen hale getirilmelidir.
Tüp üst kısımdan yaklaşık 2-2,5 cm boşluk kalacak şekilde viskozitesi
ölçülerek sıvı ile doldurulmalıdır.

İşlem Basamakları












Viskozite tüpüne aralarında 30 cm uzaklıkta iki çizgi çizilir. Üst çizginin
üzerine 2 cm’lik üçüncü bir çizgi daha çizilir (orta çizgi).
Yıkanmış, kurutulmuş ve ölçülecek sıvı ile yıkanmış viskozite tüpünün
alt ucu bilye tutucusu ve lastik conta ile kapatılır.
Huni kullanılarak viskozite tüpü ağzından 2-2,5 cm boşluk kalacak
şekilde doldurulur.
Bilye tüpün içine yavaşça bırakılır. Bilyeye yapışan hava kabarcıkları bir
baget ile (cam çubuk) vurularak uzaklaştırılmalıdır.
Mıknatıs kullanılarak bilye, tüpün en üstündeki çizgiye çıkarılır.
Kronometre 0:00:00.00‘a getirilerek hazırlanır.
Göz seviyesi ortadaki çizgi düzeyine getirilir ve mıknatıs geri çekilir.
Düşmekte olan bilye orta çizgiye geldiği anda kronometre çalıştırılır.
Göz seviyesi en alttaki çizgiye getirilerek, aşağıya inen bilye alt çizgiye
ulaştığında kronometre durdurulur.
Kronometreye bakılarak düşüş süresi veri tablosuna kaydedilir.
Deney aynı sıvı ile en az üç kez daha tekrarlanır ve ortalaması alınır.
Aynı deney saf su ile tekrarlanır ve hesaplamaya geçilir.

Örnek; göreli viskozite ölçülürken 40 cm boyundaki boruya saf su konularak
yukarıdan aşağıya doğru bir bilye bırakılmıştır. Beş denemede bilyenin aşağıya varış süreleri
0,032–0,033–0,035–0,030 ve 0,032 sn. ölçülmüştür. Boruya ketçap konduğunda düşme
süreleri 0,056–0,054–0,057–0,053 ve 0,052 sn.dir. Ketçabın göreli viskozitesini bulunuz.
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Yani ketçap saf sudan 1,68 kat daha viskozdur.



Göreli viskozite ölçüm Sonrası Temizlik İşlemleri





Viskozitesi yüksek sıvıların ölçümünden sonra viskozite tüpünün
temizlenmesinde temizleme pistonu kullanılmalıdır. Piston aşağıya doğru
yavaş yavaş itilir ve tüp temizlenir.
Tüpün iç yüzeyine yapışmış ince film şeklindeki artıklar bir çözücü
(temizleyici) ile yıkanır, sonra eter ile durulanır.
Zamk gibi sıvıların temizlenmesinde tüp, bol su ile yıkanırken fırçalanır.
Sonra %50 metil alkol veya eter ile durulanır.
Yoğun sıvılar, ölçümden sonra hemen geri boşaltılmalıdır. Tüpler ve
bilyeler kullanımdan sonra su ve deterjanla iyice yıkanıp durulanmalı ve
kurulanmalıdır.

3.3. Viskozite Ve Konsistensin Objektif Olarak Ölçümü
Viskozite ölçmek için kullanılan araçlara “ viskozimetre”, viskozite ölçme işlemine
ise” viskozimetri” denir.









Kılcal bir borudan akıtma ilkesine dayanan viskozite ölçüm araçları;
sıvının kılcal bir borudan aşağı doğru akması için geçen süre saniye olarak
belirlenir. Reçel, marmelât, domates salçası gibi gıdalarda iyi sonuç verir.
Jelemetre, Oswald viskozimetresi gibi.
Materyalin içine girebilme oranına göre viskozite ölçüm araçları; gıdaya
yukarıdan bırakılan bir sondanın gıdanın içine girdiği mesafe ölçülür. Jelatin,
sakız, pektin ve bazı domates ürünlerinin kıvam ölçümünde kullanılır. Bloom
Jelemetresi, Penetrometre gibi.
Kılcal bir borudan damlatma yoluyla ölçüm yapan araçlar; belli miktardaki
sıvının kılcal bir borudan aşağı damlaması için geçen süre saniye olarak
belirlenir. Akışkanlığı fazla olan süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalarda kullanılır.
Saybolt viskozimetresi gibi.
Yayıma ilkesine göre ölçüm yapan araçlar; gıdanın belli süredeki yayılma
mesafesi ölçülür. Domates salçası gibi gıdalarda iyi sonuç verir. Bostwick
Konsistometresi gibi.
Gıdaya kuvvet uygulaması ilkesine göre ölçüm yapan araçlar; gıdanın
içinde bir karıştırıcının çalıştırılması için gereken kuvvet ölçülür. Hamur gibi
gıdalarda kullanılır. Farinograf, ekstensograf gibi.
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Resim 3. 1.Oswald viskozimetresi

Resim 3. 2.Rotasyonel viskometre

Resim 3. 3.Saybolt viskozimetresi

Resim 3. 4.Penetrometre
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Resim 3. 5.Bostwick Konsistometresi

Resim 3. 6.Ekstensograf
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Homojen bir gıda maddesinin viskozitesini ölçmek için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Viskozite tüpünü temizleyiniz.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Tüp, bilye, lastik conta ve bilye
tutucularını yıkayarak kurutunuz.
 Viskozite tüpünün ölçü çizgilerini
çiziniz.

 Viskozitesi ölçülecek sıvıyı seçiniz.
 Viskozitesini ölçeceğiniz sıvıyı uygun
filtrelerle süzünüz.
 Örnek sıvıyı iyice karıştırınız.
 Viskozite tüpünü örnek sıvı ile iyice
yıkayınız.
 Lastik conta ve bilye tutucusu ile
viskozite tüpünün alt ucunu kapatınız.
 Huni kullanarak viskozite tüpü ağzından
2–2,5 cm boşluk kalacak şekilde örnek
sıvı ile doldurunuz.
 Bilyenin iki çizgi arasından geçiş süresini  Bilyeyi tüpün içine yavaşça bırakınız.
ölçünüz.
 Hava
kabarcıklarını
baget
ile
uzaklaştırınız.
 Mıknatıs kullanarak bilyeyi tüpün en üst
çizgisine çıkarınız.
 Kronometreyi 0:00:00.00’a getirerek
hazırlayınız.
 Göz seviyenizi ortadaki çizgi düzeyine
getirerek mıknatısı çekiniz.
 Düşmekte olan bilye, orta çizgiye geldiği
anda kronometreyi çalıştırınız.
 Bilye en alttaki çizgiye geldiğinde
kronometreyi durdurunuz ve süreyi
kaydediniz.
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 Aynı işlemi üç kez daha yapınız.
 İşlemlerin sonunda süreleri kaydediniz.
 Aynı deneyi saf su ile tekrarlayınız.

 Hesaplamayı yapınız.

 Kaydedilen sürelerin ortalamasını alınız
 Bilyenin örnekteki ortalama düşüş
süresini hesaplayınız.
 Bilyenin sudaki ortalama düşüş süresini
hesaplayınız.
 Bulunan değerleri viskozite formülünde
yerine koyarak sonucu bulunuz.
 Bulduğunuz sonuçları karşılaştırarak
rapor hâline getiriniz.
 Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

X sıvısının molekülleri arasında çekim kuvveti, Y sıvısınınkinden küçüktür. Buna
göre;
I-Yüzey gerilimi
II-Akış hızı
III-Viskozite
niceliklerinden hangileri Y sıvısında X sıvısına göre daha büyüktür?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)I ve III
E)I, II ve III

2.

Suyun ve alkolün viskoziteleri ölçüldüğünde aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor. Bu
sonuçlara göre suyun ve alkolün göreli viskozitesini hesaplayınız.

3.

SIVI

1.Deneme

2. Deneme

3.Deneme

Ortalama

Su

00:00:36.82

00:00:36.64

00:00:31.30

1.0476

Alkol
A)4,1098
B)4, 8810
C)4,1818
D)4,1198
E)4,9011

00:01:53.92

00:01:52.68

00:01:24.89

4.3149

Bostwick konsistometresi ile viskozite ölçümü aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
A)Düşme ağırlığı
B)Bir kapilerin ucundan damlatma
C)Materyalin akış veya yayılımı
D)Materyalin içine girebilme oranı
E)Kılcal bir borudan akıtma

4.

Viskozite tüpü üst kısmındaki boşluk kaç cm kalacak şekilde doldurulmalıdır?
A)2 - 2,5 Cm
B)3 - 3,5 Cm
C)2 – 3 Cm
D)1 – 2 Cm
E)Boşluk bırakılmamalıdır.
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5.

Kılcal (kapilar) bir borudan akıtma ilkesine dayanan viskozimetre aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Farinograf
B)Saybolt viskozimetresi
C)Penetrometre
D)Rotasyonal viskozimetre
E)Oswald viskozimetresi

6.

I- Sıvının dikey tüpten geçiş hızını ölçmek
II- Durağan bir akışkandan geçen bilyenin ivmesini ölçmek
III- Viskozimetre kullanmak
IV- Sıvıyı mezürde tartarak kütlesini ölçmek
V- bir sondanın koloidin içine girebilme oranını ölçmek
Yukarıdakilerden hangisi viskozite ölçme yollarından biri değildir?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

7.

Viskozite genellikle……………………..°C ’de ölçülür.

8.

Sıvıların uygulanan bir kuvvet karşısında akmaya karşı gösterdiği direnç………….bu
sıvı akıcıdır.

9.

…………………………. ; viskozitesi “0” olan ve doğada bulunmayan akışkanlardır.

10.

Basınç artıkça viskozite ……………………….

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Ayranda viskozite ölçümü yapınız. Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile
kontrol ediniz.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

2.

Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?

3.

Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

4.

Tüp, bilye, lastik conta ve bilye tutucularını yıkayarak
kuruttunuz mu?

5.

Viskozite tüpünün ölçü çizgilerini çizdiniz mi?

6.

Lastik conta ve bilye tutucusu ile viskozite tüpünün alt ucunu
kapattınız mı?
Ayranı huni ile viskozite tüpünü ağzından 2–2,5 cm boşluk
kalacak şekilde doldurdunuz mu?

7.
8.

Kronometreyi 0:00:00.00’a getirerek hazırladınız mı?

9.

Hava kabarcıklarını bagetle uzaklaştırdınız mı?

10. Mıknatıs kullanarak bilyeyi tüpün en üst çizgisine çıkardınız
mı?
11. Düşmekte olan bilye, orta çizgiye geldiği anda kronometreyi
çalıştırdınız mı?
12. Bilye en alttaki çizgiye geldiğinde kronometreyi durdurup
süreyi kaydettiniz mi?
13. Aynı işlemi en az üç kez daha yaptınız mı?
14. İşlemlerin sonunda süreleri kaydettiniz mi?
15. Aynı deneyi saf su ile tekrarladınız mı?
16. Göz seviyenizi ortadaki çizgi düzeyine getirerek mıknatısı
çektiniz mi?
17. Kaydedilen sürelerin ortalamasını aldınız mı?
18. Bilyenin örnekteki ortalama düşüş süresini hesapladınız mı?
19. Bilyenin sudaki ortalama düşüş süresini hesapladınız mı?
20. Bulunan değerleri göreli viskozite formülünde yerine koyarak
sonucu buldunuz mu?
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21. Araç gereçleri kurallarına uygun kullandınız mı?
22. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?
23. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırarak rapor hâline getirip
arkadaşlarınızla tartıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
İnek sütünün piknometre ve dansimetre ile yoğunluğunu, viskozite tüpü ile
viskozitesini bulup raporunuzu yazınız.
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz
Gerekli malzemeler:

















%4 potasyum ya da sodyum kromat içeren sülfürik asit çözeltisi
Hassas Terazi
Viskozite tüpü
Su banyosu
Mezür
Saat Camı
Mıknatıs
alkol veya eter
Piknometre
Termometre
Huni
Saf su
Laktodansimetre
Beher
Kronometre
Süzgeç kâğıdı

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?

2.

Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?

3.

Çalışma ortamınızı temizlediniz mi?

4.

Kullanılacak malzemeleri hazırladınız mı?

5.

Mezürü yıkayıp kuruttunuz mu?

6.

Kullanacağınız laktodansimetrenin boyutlarına uygun çapı 3–4 cm
olan bir mezürü aldınız mı?

7.

Laktodansimetrenin temiz ve kuru olduğunu kontrol ettiniz mi?

8.

Mezüre laktodansimetreyi kaldıracak düzeyde sütü yavaşça
köpürtmeden eklediniz mi?
Kuru ve temiz laktodansimetreyi, sap kısmından tutarak, boyun
kısmını ıslatmadan, yavaş yavaş süte daldırdınız mı?

9.

10. Mezüre koyduğunuz sütün sıcaklığını ölçüp kaydettiniz mi?
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11. Laktodansimetrenin inip çıkması durunca, göz örnek düzeyine
getirilerek laktodansimetrenin örneğe değdiği rakamı okudunuz
mu?
12. Bulduğunuz sonuçları yoğunluk formülünde yerine koyarak
hesaplama yaptınız mı?
13. Okuma ve hesaplamanızın doğru olduğundan emin misiniz?
14. Piknometreyi sıcak su ile veya % 4 lük potasyum ya da sodyum
kromat içeren sülfürik asit çözeltisi ile yıkadınız mı?
15. Bir kez alkol veya eter ile çalkaladınız mı?
16. Piknometreyi kuruttunuz mu?
17. Boş piknometreyi terazi içerisinde 20-30 dakika tutarak sabit
ağırlığa getirdiniz mi?
18. Piknometrenin darasını alıp kaydettiniz mi?
19. Su banyosunu hazırladınız mı?
20. Piknometreyi çizgisinin üzerini geçecek şekilde sıcaklığını
ölçtüğünüz saf su ile doldurdunuz mu?
21. Su banyosunun içerisine piknometreyi yerleştirdiniz mi?
22. Termometre ile su banyosu sıcaklığının saf su sıcaklığı ile aynı
derecede olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
23. İstenilen sıcaklığa gelindiğinde piknometrenin kapağını kapattınız
mı?
24. Piknometrenin içindeki fazla suyu taşırarak iyice kuruladınız mı?
25. Piknometreyi tartarak aldığınız sonucu kaydettiniz mi?
26. Piknometrenin su değerini hesaplayarak kaydettiniz mi?
27. Piknometredeki saf suyu boşalttınız mı?
28. Piknometreyi kuruttunuz mu?
29. Yoğunluğu belirlenecek sıvı ile piknometreyi bir kaç defa
çalkaladınız mı?
30. Piknometreyi çizgisinin üzerini geçecek şekilde sıcaklığını ölçüp
örnek sıvı ile doldurdunuz mu?
31. Piknometreyi su banyosunun içerisine yerleştirdiniz mi?
32. Termometre ile su banyosu sıcaklığının örnek sıvı sıcaklığı ile
aynı derecede olup olmadığını kontrol ettiniz mi?
33. İstenilen sıcaklığa gelindiğinde, piknometrenin kapağını kapattınız
mı?
34. Piknometrenin içindeki fazla sıvıyı taşırarak iyice kuruladınız mı?
35. Piknometreyi tartarak aldığınız sonuçları kaydettiniz mi?
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36. Örnek ile dolu piknometrenin ağırlığını hesaplayarak kaydettiniz
mi?
37. Kaydettiğiniz değerleri formülünde yerine koyarak hesaplamayı
yaptınız mı?
38. Hesaplamanızın doğru olduğundan emin misiniz?
39. Tüp, bilye, lastik conta ve bilye tutucularını yıkayarak kuruttunuz
mu?
40. Viskozite tüpünün ölçü çizgilerini çizdiniz mi?
41. Lastik conta ve bilye tutucusu ile viskozite tüpünün alt ucunu
kapattınız mı?
42. Ayranı huni ile viskozite tüpünü ağzından 2–2,5 cm boşluk
kalacak şekilde doldurdunuz mu?
43. Kronometreyi 0:00:00.00’a getirerek hazırladınız mı?
44. Hava kabarcıklarını bagetle uzaklaştırdınız mı?
45. Mıknatıs kullanarak bilyeyi tüpün en üst çizgisine çıkardınız mı?
46. Düşmekte olan bilye, orta çizgiye geldiği anda kronometreyi
çalıştırdınız mı?
47. Bilye en alttaki çizgiye geldiğinde kronometreyi durdurup süreyi
kaydettiniz mi?
48. Aynı işlemi en az üç kez daha yaptınız mı?
49. İşlemlerin sonunda süreleri kaydettiniz mi?
50. Aynı deneyi saf su ile tekrarladınız mı?

62

51. Göz seviyenizi ortadaki çizgi düzeyine getirerek mıknatısı çektiniz
mi?
52. Kaydedilen sürelerin ortalamasını aldınız mı?
53. Bilyenin örnekteki ortalama düşüş süresini hesapladınız mı?
54. Bilyenin sudaki ortalama düşüş süresini hesapladınız mı?
55. Bulunan değerleri göreli viskozite formülünde yerine koyarak
sonucu buldunuz mu?
56. Araç gereçleri kurallarına uygun kullandınız mı?
57. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip yerine kaldırdınız mı?
58. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırarak
arkadaşlarınızla tartıştınız mı?

rapor

hâline

getirip

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
3,2 g/cm³
2
0,73 g/cm3
3
0,001 g/cm³
3
4
1,2 g/ cm
5
9,680 g/cm3
6
C
7
A
8
C
9
C
10
E
11
A
12
A
13
E
14
kg/cm3
15
g/cm3
16
Özkütlesi
yer
17
değiştirmesi
V = 4/3 x 3 π x
18
3

r

19
20

artar, düşer.
Sabittir
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B
C
D
D
B
E
D
D
A
E
B
Y
D
Y
Y
Y
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
B
C
A
E
D
25
düşükse
İdeal akışkan
artar
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