
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

HĠDROJEN VE OKSĠJEN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ankara, 2011 



 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan 

Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya 

yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel 

öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 i 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................ ii 
GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ................................................................................................. 3 
1. HĠDROJEN ..................................................................................................................... 3 

1.1. Doğada BulunuĢu ...................................................................................................... 3 
1.2. Hidrojen Elde Etme Yöntemleri ................................................................................ 4 
1.3. Özellikleri ................................................................................................................. 6 
1.4. Kullanım Alanı ......................................................................................................... 8 
1.5. BileĢikleri ................................................................................................................. 9 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 11 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 16 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 18 
2. OKSĠJEN ....................................................................................................................... 18 

2.1. Doğada BulunuĢu .................................................................................................... 18 
2.2. Oksijen Elde Etme Yöntemleri ................................................................................ 19 
2.3. Özellikleri ............................................................................................................... 20 
2.4. Kullanıldığı Yerler .................................................................................................. 22 
2.5. Önemli BileĢikleri ................................................................................................... 22 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 25 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 28 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .............................................................................................. 30 
3. SU ................................................................................................................................. 30 

3.1. Doğada BulunuĢu .................................................................................................... 31 
3.2. Elde Edilme Yöntemleri .......................................................................................... 33 
3.3. Özellikleri ............................................................................................................... 46 
3.4. Kullanıldığı Yerler .................................................................................................. 46 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 48 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 52 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 ............................................................................................... 54 
4. HĠDROJEN PEROKSĠT ................................................................................................ 54 

4.1. Elde Edilme Yöntemleri .......................................................................................... 55 
4.2. Özellikleri ............................................................................................................... 56 
4.3. Kullanım Alanları ................................................................................................... 57 
UYGULAMA FAALĠYETĠ ........................................................................................... 59 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 62 

MODÜL DEĞERLENDĠRME........................................................................................... 63 
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................. 65 
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 67 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 
 



 

 ii 

AÇIKLAMALAR 
KOD  

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Hidrojen ve Oksijen 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; hidrojenin, oksijenin, suyun ve hidrojen 

peroksidin özelliklerini inceleyebilme ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir, 
SÜRE 40/8 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Hidrojen ve oksijenin özelliklerini Ġncelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, hidrojeni, 

oksijeni, suyu ve hidrojen peroksidi elde edebilecek ve 

inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hidrojenin özelliklerini inceleyebileceksiniz 

2. Oksijenin özelliklerini inceleyebileceksiniz 
3. Suyun özelliklerini inceleyebileceksiniz 

4. Hidrojen peroksidin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, iĢletme, kütüphane, ev, 
bilgi teknolojileri ortamı (Ġnternet) vb., kendi kendinize veya 

grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Büyük ekran televizyon, sınıf veya bölüm 

kitaplığı, VCD veya DVD çalar, tepegöz, projeksiyon, 
bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı, öğretim 

materyalleri vb. deney tüpü, kristalizuvar, üçayak, pipet. 

kimyasal maddeler, gaz toplam hortumu, bek, ayırma hunisi, 

erlen, fenoftalein 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 
Su (H2O) insanlar ve diğer tüm canlılar için yaĢamsal öneme sahip temel bir maddedir. 

Canlı hücrelerindeki biyolojik reaksiyonlar sulu çözeltilerde gerçekleĢir. Ayrıca su, endüstri 

alanında temizleme, soğutma, çözme ve buhar üretimi gibi birçok kullanım alanına sahiptir.  

 
Suyu oluĢturan elementlerden oksijen, yaĢamımızı sürdürebilmemiz için en gerekli, 

dünya üzerinde bolluk derecesi en yüksek olan maddedir. Suyun diğer elementi olan 

hidrojen, enerji dünyasında vazgeçilmez değere sahiptir, üzerindeki araĢtırmalar hâlen 
devam etmektedir. 

 

Hidrojen peroksit (H2O2) tıpta, ağır sanayide, laboratuvarlarda ve günlük yaĢantımızda 

mikrop öldürücü, temizleyici, renk ağartıcı, kimyasal tepkimelerde yükseltgen madde olarak 
kullanılmaktadır. 

 

Bu modülü baĢarıyla bitirdiğinizde hidrojen, oksijen, su ve peroksitler ile ilgili 
konuları çok daha iyi anlayabilecek, öğrendiklerinizi günlük ve iĢ hayatınızda 

kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında hidrojenin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan hidrojen ve 

 Çevrenizde bulunan hidrojenli bileĢikleri ve bu bileĢiklerin kullanım alanlarını 

araĢtırarak bir tablo hâline getiriniz. 

 

1. HĠDROJEN 
 

Hidrojen periyodik cetvelin ilk elementi olup birinci periyot 1A grubunda yer 

almaktadır. H harfi ile sembolize edilir. Atomik kütle birimi cinsinden değeri 1 dir. En küçük 
atom kütle birimine sahip olup  nötronu olmayan tek elementtir. 

 

Hidrojen, evrendeki en basit ve en çok bulunan element olup renksiz, kokusuz, 
zehirsiz ve havadan 14,4 kez daha hafiftir. Hidrojenin en önemli doğal bileĢiği sudur. Su 

hidrojenin en önemli kaynağıdır. Hidrojen, Karbonla hidrokarbonlar olarak bilinen, 

kömürde, doğalgazda ve petrolde bulunan bir dizi bileĢik oluĢturur. 

 

Resim 1.1: Hidrojenin soluk mavi Ģeklinde yanması 

 

1.1. Doğada BulunuĢu 
 

Hidrojen, ilk olarak 1776 yılında Ġngiliz kimyacısı Henry CAVENDĠSH tarafından 
bulunmuĢ ve Fransız kimyacısı LAVOSĠER tarafından ‖su yapıcı‖ anlamına gelen 

edebilecek hidrojen ismi verilmiĢtir.
 
 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Hidrojen evrenin kütlece %75'ini, atom sayıca %90'nı oluĢturur ve bu oranlarıyla 

evrende en çok bulunan elementtir. Bu element yıldızlarda, dev gaz gezegenlerinde büyük 

miktarda bulunur. Ayrıca hidrojen atomunun büyük bir kısmı 
1

1
H izotopudur (%99,98). 

Ancak atmosferin üst katmanında ve güneĢte daha çok döteryum ve trityum bulunur 
 

Evrende hidrojen atomik ya da plazma hâlinde bulunur. Plazma hâli, atomik hâlinden 

oldukça farklıdır.  
 

Normal Ģartlar altında hidrojen biatomik gaz (H2) hâlinde bulunur. Hafifliği nedeniyle 

diğer daha ağır gazlara göre yerçekimi kuvvetinden kolayca kurtulur. Bu nedenle dünya 

atmosferinde hidrojen gazı oranı oldukça düĢüktür. Hidrojen atomu ve H2 molekülü uzayda 
bolca bulunduğu hâlde, dünyada bunların üretimi ve saflaĢtırılması oldukça güçtür. Bütün 

bunlara rağmen hidrojen dünyada en çok bulunan üçüncü elementtir. Yeryüzündeki hidrojen; 

su, hidrokarbonlar gibi kimyasal bileĢiklerin içinde bulunur. Hidrojen gazı bazı bakteriler 
tarafından üretilir. Günümüzde metan gazı önemi artan bir hidrojen kaynağıdır. Sonuç olarak 

hidrojen doğada serbest hâlde bulunmaz, bileĢikler hâlinde bulunur.  

 

   
 

               A)
 1

1H                                      B)
2

1D                                    C) 3

1T   

 

Resim 1.2: Hidrojenin izotopları; A) Hidrojen atomu (Protonyum), B) Döteryum atomu, 

C)Trityum atomu 

 

1.2. Hidrojen Elde Etme Yöntemleri 
 

Hidrojenin laboratuvar üretimi ve ticari üretimi için değiĢik üretim yöntemleri 

uygulamaktadır. 
 Suyun elektrolizinden;. elektroliz iĢleminde; çeĢme suyunun %10‘luk H2SO4 

ve Ca(OH)2 çözeltisi ile iletkenliği sağlandıktan sonra, içinden doğrudan 

doğruya elektrik akımının geçirilmesiyle platin elektrotlardan iki hacim sudan 
saf olarak iki hacim H2 gazı ve bir hacim O2 gazı elde edilir. 

 
Elektroliz

2 (s) 2(g) 2(g)2H O 2H O 
 

 
Ticari olarak bu yöntem ekonomik değildir. 
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 H2 gazı, alkali metaller ile Be ve Mg dıĢındaki toprak alkali metallerin oda 

sıcaklığında su ile tepkimesinden; bu tepkimeler çok hızlı olur. 

 

2 22M  2H O      2M  2OH  H    (M  1A grubu)       

 

 (k) 2 (s) (ag)  2 g
2Na  2H O     2NaOH  H    

 

         
–

2 2       
K  2H O          K    H  2OH   

k s suda g suda
 

 

 

Resim 1.3: Potasyumun su ile Ģiddetli tepkimesi 

 

 2

2 2(g)Me  2H O         Me  2OH  H   Me 2A grubu         

 

   (k) 2 (S) 2 g2(aq)
Sr  2H O        Sr OH  H      

 
 Aktif metaller üzerinden kızgın su buharı geçirmekle 

 2 3 4 2 g
3Fe  4H O         Fe O    4H    

2 2Zn  H O  H  ZnO    

 

 Aktif metallerin üzerine asit etkisi ile Alkali metaller ve toprak alkali 

metaller, asitlerle Ģiddetli tepkime verirler. Al ve Zn gibi amfoter metaller ise 
asitlerle H2 gazı verirler. 

 

 

   

(k) (aq) (k) 2(g)

(k) (aq) 2(k) 2(g)

(k) (aq) 3(k) 2 g

(k) 2(k)aq   2 g

2K  2HCI         KCI  H

Ba  2HCI         BaCI  H

2AI 6HCI        AICI  3H

Zn  2HCI         ZnCI  H
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Resim 1.4: Metallere asit etki ettirerek hidrojen elde edilmesi 

 

 Cu, Ag, Au, Hg, Pt gibi aktif olmayan ve soy olan metaller asitlerle H2 

gazı vermezler. 

 

 Metallerin üzerinden bazik çözelti geçirilmesi ile 

     2 2 (g)k suda 4
2Al  2KOH  6H O       2KAl OH  3H     

 

 Metal hidrür üzerine suyun etkisi ile 

 

     
   2 2 2k s g2 k

CaH  2H O    Ca OH  2H    

 

  Sulu NaCI çözeltisinin elektrolizinden 

 

 
elektroliz

2 2 2 g
2NaCI  2H O    2NaOH  H  CI     

 

 Kızgın kok kömürü üzerinden su buharı geçirilmesi ile 

 

2 2C  H O  H CO       

 

tepkimede oluĢan H2  +  CO karıĢımına su gazı denir. 

 

 

1.3. Özellikleri 
 

 Hidrojen, periyodik tabloda IA grup elementlerinin ilk üyesi olmasına rağmen 

ametaldir ve bu grubun kimyasal özelliklerini göstermez, üç tane önemli 

izotopu vardır: 
 

Hidrojen (Protonyum) 
1

1H , döteryum
2

1D  ve Trityum 
3

1T  

 

Hidrojenin en önemli bileĢiği sudur. Döteryumla oluĢan suya ağır su denir. 

Ağır suyun E.N ve K.N. gibi değerleri normal sudan farklıdır. 
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 Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Erime sıcaklığı -259
o
C ve kaynama 

sıcaklığı -252
o
C‘dir. Suda çok az çözünür. Bilinen en hafif maddedir. Özkütlesi 

d=0,09 g/l‘dir (Havadan 14,4 defa daha hafiftir. Havanın d=1,293 g /l‘dir.). 
 

 Hidrojenin molekül ağırlığının ve öz kütlesinin çok küçük olması nedeniyle 

yayılma hızı (difüzyon özelliği ) çok fazladır. Gözenekli çeperlerden kolaylıkla 
geçer. 

 

 Hidrojen gazı çok aktiftir, pek çok element ve molekülle bileĢik oluĢturur. 

Hidrojenin Metallerle olan bileĢiklerine HĠDRÜR denir. Hidrürlerde iyonik 
yapılı iken Hidrürler dıĢında diğer grup elementleri ile yaptığı ikili bileĢiklerin 

hepsi kovalent bağlı-molekül yapılıdır. 

 
 Yanıcı bir gazdır. Saf hidrojen soluk mavi bir alevle yanar. Hidrojen ve hava 

karıĢımı Ģiddetle patlar. 

 

     22 g 2 g s
H  1/ 2 O    H O   

 

1mol H2 nin yanması sonucu 68,34 kcal ısı açığa çıkar ve yaklaĢık 1500 derece 
sıcaklık oluĢur. 

 

 Hidrojen bileĢiklerinde +1 yük değerliğindedir. Ancak özel olan Metal hidrür 
bileĢiklerinde -1 yük değerliğindedir. Örneğin, H2O, NH3, CH4 bileĢiklerinde +1 

iken KH ve CaH2 bileĢiklerinde -1‘dir. 
 

 

 Hidrojen iyi bir indirgendir. Alkali metal oksitler hariç diğer metal 

oksitleri indirger. 

 

 

 

2 2  

(k) 2(g) (k) 2 s

2 3(k) 2(g) (k) 2 s

Na O  H Tepkime vermez

CuO  H   Cu  H O

Fe O  3H Fe  3H O

 

  

  

 

 
  Hidrojenin halojenlerle yapmıĢ olduğu bileĢikler asidik karakterdedir 

(HCI, HF, HBr). 

 

2 2

2 2

2 2

H    F    2HF

H    CI    2HCI

H    Br  2HBr
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Resim 1.6: Hidrojen florür molekülü 

 

 Hidrojen gazı azot gazı ile amonyağı oluĢturur. 
 

2 2 33H    N    2NH   

 

 Hidrojeni karbonla yaptığı ikili bileĢiklere HĠDROKARBONLAR denir.  
Hidrokarbonlar organik kimyanın önemli bölümünü oluĢturur. CH4, C3H8, C6H6  

 

1.4. Kullanım Alanı 
 
 Havadan hafif olduğu için atmosferdeki araĢtırma balonlarının ve zeplinin 

içerisinin doldurulmasında kullanılır. 

 NH3, HCI, CH3OH, CH3COOH gibi bileĢiklerin elde edilmesinde kullanılır. 
 Ağır metal oksitlerinden, metallerin elde edilmesinde indirgen madde olarak 

kullanılır. 

 Sıvı yağların katılaĢtırılmasında (margarin oluĢumunda, katı ve sıvı yağların 

doyurulma iĢleminde) kullanılır. 
 Hidrojen yandığı zaman çevreye kirletici atıklar vermemektedir, bu nedenle 

otomobillerde yakıt olarak kullanılmak istenmektedir. 

 Ticarî gübrelere azot bağlanmasında, metanol, amonyak ve hidroklorik asit gibi 
bileĢiklerin eldesinde kullanılır.  

 Kaynak yapımında, hidrojen balonlarını ĢiĢirmede ve petrolün iĢlenmesinde 

kullanılmasının yanında, Ģimdilik daha çok roketlerde olmak üzere yakıt olarak 
da kullanılır. ―Hidrojen Yakıt Gözeleri‖, hidrojen gazından elektrik enerjisi 

eldesi için geliĢtirilmekte olan bir teknolojidir. Çevre dostu hidrojen, doğalgaz 

ve benzine alternatif olarak kabul edilmesinin yanında, kimyasal iĢlemlerde, 

metalürjide ve rafinerilerde de kullanılabilecek niteliktedir.  
 Döteryum ve trityum izotopları da, nükleer fisyon ve füzyon iĢlemlerinde 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.7: Hidrojen bombası 

 

1.5. BileĢikleri 
 

Hidrojen bileĢikleri diğer elementlerinkinden daha fazladır. Çünkü asal gazlar hariç 
bütün elementler ile reaksiyon verirler. Hidrojenin herkes tarafından bilinen en önemli 

bileĢiği, tabiatta en çok bulunan sudur. Alkali metaller ve Ca, Ba, gibi toprak alkali 

metallerle iyonik bileĢikler teĢkil eder. Ortaya çıkan ve hidrür denilen bileĢikler suda 

hidrojen gazı vererek ayrıĢırlar. Hidrojenin oksijenle arasındaki reaksiyon,  700 
o
C‘de pratik 

olarak anında tutuĢur. 

 
Hidrojenin Flor, Klor, Brom ve iyot ile yaptığı bileĢiklerin sudaki çözeltileri asittir. 

 

          

Resim 1.8: Su molekülü 

 
 Alkali metallerle yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında hidrürleri 

verirler. 

  
2(g)

2 (g)

2Li  H 2LiH

2Na  H 2NaH
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 Alkali hidrürleri oksijenle tepkime verir. 

 

     2 2 2k g k
2NaH  O Na O  H O    

 

 Ġyonik yapılı hidrür bileĢikleri bazik özellik gösterir. 

 

  
       

     
   

2 2k s   suda g  

2 2 2k s   g2 suda

LiH  H O     LiOH  H

CaH  2H O Ca OH  2H

  

  
 

 

 Hidrürler oksijenle Ģiddetli tepkime verir. 

 

       2 2 2k g g k
2KH    O H O  K O    

 

 Al, Zn , Fe, Pt ve Hg gibi metaller, nitrik asit (HNO3) ile H2 gazı vermezler, 

fakat azot oksitler oluĢur. 

 

     

   

3 3 2 (S)3 g   seyreltik 2 

3 3 (g) 2 (s)   deri ik2

4Zn  9HNO    4Zn NO  NH  3H O  

3Zn  8HNO   3Zn NO  2NO  4H O
ş

   

   
 

 

 Cu, Ag, Au, Pt ve Hg gibi aktif olmayan metaller, asitlerle H2 gazı 

vermezler.  

 

 
 

(k)

(k) 3 3 2 22

Cu  HCI    Tepkime vermez 

Cu  4HNO   Cu NO  2NO  2H O
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hidrojenin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılacak araç ve gereçler; kristalizuvar, sodyum metali, fenolftalein, gaz toplama 

düzeneği, erlen, spatül, çinko, ayırma hunisi, HCl, kibrit, deney tüpü, Zn tozu, ayırma hunisi, 
spatül,hcı asidi, deney tüpü,kristalizuvar, kibrit, gaz toplama borusu, erlen 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Aktif metallerin suya etkisinden hidrojen gazı elde etmek için: 

 Kristalizuvarın yarısına kadar su 
koyunuz. 

 

 

 ÇalıĢma ortamını sağlayınız. 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 
 Deney ile ilgili önlemlerinizi alınız. 

 Kristalizuvarın içine 2 - 3 damla fenol 

ftalein damlatınız. 

 

 

 Kimyasallarla çalıĢtığınızı unutmayınız. 

 Kimyasalları elinizle almayınız. 

 Sudaki değiĢimi gözleyiniz. 

 Gaz yağında saklanan Na metalini nohut 

büyüklüğünde kopartınız. 

 

 

 Sodyum metalini suya atınca, 

kristalizuvardan uzak durunuz. 

 Kesme iĢlemini gaz yağında yapınız. 
 Sürtünmenin etkisi ile alev alabilir. 

 Kesilen sodyumu hemen kristalizuvara 

atınız. 

 

 Sodyum metali çabuk oksitlenir. 

Kesilmeden önce yüzeyi mat oksit 

tabakası ile kaplıdır.  Kesilen kısmın 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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parlaklığına dikkat ediniz. 
 Sodyum metalini elinize almayınız. 

 Nem çekme özelliğine sahiptir. 

 Na‘nın gezdiği bölgelerde renk 

değiĢimini gözleyiniz. 

 

 

 Sodyum metali hızlı hareket ettiği için 

sıçrayabilir ya da kristalizuvarın 
kenarına çarpıp yanabilir. Bu nedenle 

kristalizuvardan uzak durunuz. 

 Renk değiĢimini not ediniz. 

 OluĢan tepkimenin denklemini yazınız. 

 Sodyum metalinin gezintisi sırasında 

açığa çıkan gaza dikkat ediniz. 

 Tertipli ve düzenli not alınız. 

 OluĢan gaz ne olabileceği konusunda 
arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

Metallerin asitlere tepkimesinden hidrojen gazı elde etme: 

 Temiz bir erlen alınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı düzenleyip iĢ 

önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirlerinizi alınız. 
 Deney malzemelerinizin temiz ve kuru 

olmasını sağlayınız. 

 Erlenin içine bir spatülle çinko tozu 

koyunuz. 

 

 

 Kimyasallarla çalıĢtığınızı unutmayınız. 

 Kimyasalları alırken spatül kullanınız. 

 Ayırma hunisi içine HCI asidi koyunuz. 

 

 

 Asit koyarken dikkat ediniz, üzerinize 
dökülmesin. 

 Kimyasalları huni yardımı ile 

doldurunuz. 
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 Ayırma hunisini, erlenin ağzına hava 
kaçırmayacak Ģekilde çift delikli 

mantarla kapatınız. 

 

 Isıtma sırasında oluĢan gazın havaya 

karıĢmaması için erlenin ağzını iyice 
kapatınız. 

 Gaz toplama borusunun bir ucunu 
erlenin ağzına, diğer ucunu 

kristalizuvarın içindeki tüpün ağzına 

yerleĢtiriniz. 

 

 
 

 Lastik hortumu gaz toplama tüpünün 

içine yerleĢtirirken dikkat ediniz. 

 Gaz kaçağı olursa hidrojenin hava ile 
karıĢımı patlayıcıdır. En ufak bir 

kıvılcımla Ģiddetli bir Ģekilde patlar. 

Buna dikkat ediniz. 

 OluĢan gazı deney tüpünün içine alınız. 
 OluĢan gazları tüplere doldurunuz ve 

kristalizuvardan dıĢarı çıkarmayınız  

 Deney tüpü gaz dolunca baĢka deney 

tüpü ile değiĢtiriniz. 

 Gaz toplama tüpünde biriken gazın ne 

olabileceği hakkında tahminde 

bulununuz. 

 Tepkime tamamlanınca, deney tüplerini 

sırayla sudan çıkarınız. 

 Deneyin reaksiyonunu yazınız. 

 Tüplerin ağzını aĢağıya doğru tutunuz. 

 Tüplerin ağız kısmını yanmakta olan 

kibrite tutup, gözlemlerinizi yazınız. 
 Tüplerin ağız kısımlarını duvara doğru 

tutunuz. 

Hidrojenin özelliklerini inceleme: 

 Yukarıdaki yöntemlerden birisi ile elde 
edilen hidrojen gazı dolu deney tüpünün 

ağzına yanan bir kibriti tutunuz. 

 

 Tüpün ağzını öğrenci arkadaĢlarınızdan 

uzak tutunuz. 

 Sonucu gözlemleyiniz.  Gözlemlerinizi not ediniz. 

 Malzemeleri temizleyiniz. 
 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 
temizleyiniz. 
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 Sonuçları rapor Ģeklinde sununuz. 
 

 
 

 Aldığınız notlardan faydalanın. 
 Raporları kurallarına uygun ve okunaklı 

olarak yazmaya özen gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünüzü giyip çalıĢma ortamınızı düzenlediniz mi?   

2. Kristalizuvarın yarısına kadar su doldurdunuz mu?   

3. Ġçine 2 – 3 damla fenolftalein damlattınız mı?   

4. Gaz yağında saklanan sodyum metalinden nohut büyüklüğünde 

koparttınız mı? 

  

5. Hemen kristalizuvara attınız mı?   

6. Gezindiği bölgedeki renk değiĢimini gözlediniz mi?   

7. Sodyum metalinin gezintisi sırasında açığa çıkan gaza dikkat 

ettiniz mi? 

  

8. Temiz bir erlen aldınız mı?   

9. Erlenin içine bir spatülle çinko tozu koydunuz mu?   

10. Ayırma hunisi içine HCI asidi koydunuz mu?   

11. Ayırma hunisini, erlenin ağzına hava kaçırmayacak Ģekilde çift 

delikli mantarla kapattınız mı? 

  

12. Gaz toplama borusunun bir ucunu erlenin ağzına, diğer ucunu 
kristalizuvarın içindeki tüpün ağzına yerleĢtirdiniz mi? 

  

13. OluĢan gazı deney tüpünün içine aldınız mı?   

14. Deney tüpü gaz dolunca baĢka deney tüpü ile değiĢtirdiniz mi?   

15. Tepkime tamamlanınca, deney tüplerini sırayla sudan çıkardınız 
mı? 

  

16. Yukarıdaki yöntemlerden birisi ile elde edilen hidrojen gazı dolu 

deney tüpünün ağzına yanan bir kibriti tuttunuz mu? 

  

17. Sonucu gözlemlediniz mi?   

18. Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

19. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 
1. Normal Ģartlar altında hidrojenin bulunduğu hâl aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġyon                       B) Atomik              

C) Plazma                      D) Biatomik gaz 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hidrojenin elde yöntemlerinden değildir? 

A) Soy metallerin asitlerle tepkimesi       B) Metal hidrürlere suyun etki etmesi  

C) Suyun elektrolizi                                   D) Aktif metallerin asitle tepkimesi       

 

3. Su gazı için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Su buharıdır.                   

B) H2+CO karıĢımıdır.               

C) Odun kömürünün ısıtılmasıyla elde edilir. 

D) suda çözünmüĢ oksijen gazıdır. 

 

4. 
 

elektroliz

2 2 2 g
2NaCI  2H O    ..................  H  CI    tepkimesinde noktalı yere 

aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) NaOH                  B) Na2O                 

C) Na2O2             D) Na 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi hidrojenin özelliklerinden değildir? 

A) Molekül ağırlığı ve özkütlesi çok küçüktür. 

B) Suda çok çözünür. 

C) Metallerle olan bileĢiklerine hidrür denir. 

D) Ġyi bir iletkendir. 

 

6. Sıvı yağların katılaĢtırılmasında aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Hidrojen                  B) Oksijen                

C) Su            D) Sodyum 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi HCl ile reaksiyonunda hidrojen gazını vermez? 

A) Fe                       B) Zn                    

C) Cu                 D) Ba 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir? 

     
 2 2k s 2 k

CaH  2H O    Ca OH  2.........    

A) CaO                      B) O2            C) H2         D) H2O 

 

9. Hidrojen ametallerle yaptığı bileĢiklerinde genellikle hangi değerliği alır? 

A) 0                B) +1         C) -1         D) +2  

 

10.  AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir?  

   2 2k g
2NaH  O 2.................  H O    

A) Na             B) Na2O             C) NaOH D) Na2O2 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak oksijenin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde oksijenli bileĢiklerin adlarını ve kullanım alanlarını bir liste hâline 

getiriniz. 

 Havadaki oksijen oranı %21‘den daha düĢük veya yüksek olması durumunda 

neler olurdu? AraĢtırınız. 

 

2. OKSĠJEN 
 

Oksijen, periyodik tablonun VI A grubu elementlerindendir.  O sembolü ile gösterilir. 

Atom numarası 8, atom ağırlığı 15,9997 g/mol olup oda sıcaklığında renksiz bir gazdır. Sıvı 

hâli açık mavidir, p bloğu elementidir. Ġlk önce 1774 yılında Joseph PRESTLEY ve Ġsveçli 
Kimyacı Karl V. Wilhelm SCHEELE tarafından bulunmuĢtur. 

 

ġekil 2.1: Oksijenin elektron yapısı 

 

2.1. Doğada BulunuĢu 
 

Oksijen, dünya üzerinde bolluk derecesi en yüksek olan elementtir. 

 
Soluduğumuz havanın ağırlıkça yaklaĢık % 23‘ü, içtiğimiz suyun %85‘i ve üzerinde 

bulunduğumuz yer kabuğunun  %46‘sı oksijendir. Oksijenin sadece iki allotropu vardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Oksijen Molekülü O2 ve Ozon O3 dur. Ayrıca üç tanede izotopu vardır, bunlar: 
16

O, 
17

O, 
18

O‘dur. Tabiatta diatomik olarak da O2 bulunur. 

         

ġekil 2.2: Oksijen molekülü 

 

2.2. Oksijen Elde Etme Yöntemleri 
 

Oksijen, bazı oksijen içeren bileĢiklerin ısı ile bozulmalarından elde edilebilir. 
Etkinliği az olan metal oksitler (Hg, Ag, Au) ısıtıldığında oksijen ve serbest metal vermek 

üzere bozunurlar. 

 
 Civa (II) oksitin (HgO) ısıtılmasıyla 

 
1774 yılında Joseph Priestley, HgO ısıtarak oksijen gazını elde etti. 

 

                                          
 

(k) 2(g)k  
 2HgO  s  2Hg  Oı ı    

 

 
 

 Potasyum kloratın (KCIO3) ısıtılarak ayrıĢması ile 

 

  
     2MnO

3 2 g
2KCIO 2KCI 3O  

 

         
ġekil 2.3: Potasyum kloratın ısıtılması 
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 Suyun elektrolizi ile 

 
Elektrolit ilave edilmiĢ suyun içine, elektrik akımı geçirilmesi ile saf olarak 
katotta hidrojen gazı, anotta ise oksijen gazı toplanır. 

 

 2    2(g)2 g  
2H O   2H  O   

 

Resim 2.1: Suyun elektoliz düzeneği 

 
 Endüstriyel Eldesi 

 

Bu yöntemde oksijenin büyük bir kısmı havanın sıvılaĢtırılması ile elde edilir. 

Havanın ana bileĢenleri azot  %78 ve oksijen % 21‘dir. Daha sonra ayrımsal 

damıtma ile ayrılır. 

 
 Peroksitlerin ısıtılmasından 

 

2 2 2 2 (g)2Na O   s    2Na O  Oı ı    

 
Peroksitler, suya bırakılırsa hidroksil ve oksijen oluĢur. 

 

2 2 2 22K O  2H O 4KOH  O    

 

2.3. Özellikleri 
 

Oksijen, renksiz, kokusuz, suda çözünen bir gazdır. Özkütlesi d=1,429 g/l‘dir ve 
havadan ağır bir gazdır. 

 

 Oksijen aktif bir elementtir. Soy gazlar ve soy metaller dıĢındaki bütün 

elementlerle tepkimeye girerek bileĢikler oluĢturur. Oksijen, bileĢiklerinde 
genellikle (-2) yük değerliğini alır. Ancak az sayıda  -1, -1/2 yük değerliklerinde 

bileĢikleri de vardır. 
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Oksijenin   : -2 yük değerlikli bileĢiklerine OKSĠT 

-1 yük değerlikli bileĢiklerine PEROKSĠT 

½  yük değerlikli bileĢiklerine SÜPER OKSĠT denir. 
Oksijen; alkali metallerden lityum ile oksit (Li2O), sodyum ile peroksit (Na2O2) 

potasyum ile süperoksit (KO2) ve rubidyum ile süperoksit (RbO2) oluĢturur. 
 

Toprak alkali metallerden 2A grubu baryum ile peroksit (BaO2), kalsiyum ile 

kalsiyum oksit (CaO), magnezyum ile magnezyum oksit (MgO), stronsiyum ile 

stronsiyum oksit (SrO) oluĢturur. 
Oksijenle yanma olayına oksitlenme denir. Oksitlenmede, tepkime hızı çok az 

olduğundan yavaĢ yanma da denir. 

 
Oksijen yakıcı özelliği olan bir gazdır. Yanma olayları oksijenle olur. Yanma 

olayları sonunda ısı açığa çıkar. 

 

Yanma tepkimelerine örnek:    
2 2

2 2

C  O  CO

S  O  SO

 

 
 

 
 Oksijenin pek çok inorganik bileĢiği çok kararlıdır. Isıtmakla kolay 

bozunmazlar. 
Örneğin, SiO2, AI2O3, MgO yüksek sıcaklıkta bozunurlar. HgO ve KCIO3 düĢük 

sıcaklıkta hızla bozunur. Peroksit ve süperoksitleri çok kararsızdır. IĢıkta, oda 

sıcaklığında kolay bozunurlar. 

  

Resim 2.2: Oksijenin sıvı hâli 

 
 Oksijen aktif metallerle tepkimeye girerek bazik oksitleri oluĢturur. 

 

2(g) 22Na  1/ 2O    Na O   

 

 Oksijen ametallerle tepkimeye girerek asit oksitleri oluĢturur. 

 

   

     

2 (g)k   2 g

2k g g

S  O SO

2C  O 2CO
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 Oksijen (AI, Zn ,Cr,Pb) gibi metallerle tepkimeye girerek amfoter oksitleri 

oluĢturur. 

  2 (g) 2 3 (k)k  
AI  3O    2AI O   

 

 Metal sülfür cevherleri oksijenle yanarak metal oksitlere dönüĢür. 

 

2 32ZnS  3O   2ZnO  SO     

 

 Kaynakçılıkta hidrojen ve asetilenle birlikte kullanılır. 

 

2 2 2

2 2 2 2  2

2H  O   2H O  116 kcal

2C H  5O   4CO  2H O   600 kcal

  

   
 

 

 Metal sülfürleri oksijen sülfatlara yükseltger. 

 

       2 4 2k g k g
PbS  4O  PbSO  4O      

 

 Metal oksitleri suda çözünerek bazik özellik gösterir 

 

       
1 1

2 2k s   suda suda
Na O  H O 2Na  2OH     

 

2.4. Kullanıldığı Yerler 
 

 Kimyasal bileĢiklerin üretiminde, 
 Suyun temizlenmesinde, 

 Tıbbi alanlarda, 

 Petrolün rafinasyonunda, 
 Kaynakçılıkta, 

 Solunum sisteminde, 

 Metanol üretiminde, 

 Beton üretiminde, 
 Canlıların yaĢamında kullanılır. 

 

2.5. Önemli BileĢikleri 
 

Oksijenin en önemli bileĢiği hidrojenle oluĢturduğu H2O (su) dur. Bunun dıĢında 

hidrojen peroksit (H2O2), peroksit ve süperoksitlerdir. 

 
Hidrojen peroksit renksiz bir sıvıdır, kuvvetli bir yükseltgendir. Hidrojen peroksit renk 

giderici olarak yükseltgeme maddesi ve dezenfekte edici olarak kullanılır. % 3‘lük çözeltisi, 

oksijenli su olarak eczanelerde satılır. 
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ġekil 2.4: Su molekülünün yapısı 

 

 Peroksit ve süper oksitler O2
-2

 ve O2
-1

 iyonlu bileĢikleridir. 

                  
1 2  

2 2 2Na  O  Na O    

 

 Sodyum peroksitler ticari olarak elde edilir. 

 

Sarı renkli toz hâlindeki bileĢiği nem çekici özelliğe sahiptir. 

 

   2 2 22 Na  O   Na O   

 En önemli bileĢiği hidrojen peroksittir. 

 

         2 2 2 4 4 2 2 2k suda k suda suda
BaO .8H O  H SO   BaSO  H O  8H O     

 
 Ozon 

 
Aynı elementin uzayda farklı Ģekilde dizilerek farklı geometrik biçimdeki kristallerine 

allotrop denir. Ozon ile Oksijen birbirlerinin allotropudur. Ayrıca kükürtün ve fosforun da 

allotropları vardır. Bu elementlerin allotroplarını yeri geldiğince anlatılacaktır.  Allotropların 
fiziksel özellikleri kristallerinin diziliĢleri birbirinden farklı olduğu hâlde kimyasal özellikleri 

aynıdır. Oksijen diatomik, Ozon triatomik Ģeklindedir.  

 
3O2  + 68 kcal   →  2O3 

 

Resim 2.3: Ozonun triatomik yapısı 
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Ozon karakteristik kokulu, açık mavi, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Yoğunluğu 

oksijenin 1,5 katı kadar olduğu tahmin edilmektedir. ġimĢekli ve yıldırımlı havalardan sonra 

havada oluĢan ozon kokusu hissedilebilir. Dengesiz bir yapıya sahiptir. 

 
Ozon atmosferin yüksek katmanlarında bulunur. GüneĢ ıĢığındaki mor ötesi ıĢınları 

soğuran ozon katmanı, insan ve diğer canlıları bu ıĢınların zararlı etkisinden korur. Azot 

oksitlerin ozon tabakasının incelmesine neden olduğu bilinmektedir. Bilim adamları bunun 
için önlem almıĢlardır. Atmosferde ozon azalmasına neden olan kloroflorokarbon gazlarının 

kullanımı 1996 yılından beri yasaklanmıĢtır. 

 

Ozon gazı, mikrop öldürücü ve renk giderici olarak kullanılabilir. Ayrıca ozon Ģehir 
sularının dezenfekte edilmesinde klor yerine kullanılabilir. 

  

Resim 2.4: Oksijenin ozon allotrop molekülü 



 

 25 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Oksijenin özelliklerini inceleyiniz. 
Kullanılan araç gereçler; deney tüpü, potasyum klorat, mangan dioksit, gaz toplama 

tüpü, pamuğu pens, odun parçası, spatül, KMnO4 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Potasyum kloratın ısıtılmasından oksijen gazı elde etmek için: 

 Temiz ve kuru deney tüpü alınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınız hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünü giyiniz. 
 ĠĢ ile ilgili güvenlik tedbirinizi alınız.. 

 Deney tüpünün temiz ve kuru olmasını 

sağlayınız. 

 Ġçine KCIO3 koyunuz, üzerine Mangan 

(IV) Oksit ekleyiniz. 

 

 Kimyasallarla çalıĢtığınızı unutmayınız. 

 Kimyasalları alırken spatül kullanınız. 

 Lastik hortumu gaz toplama tüpününiçine 

yerleĢtiriniz. 

 

 Behere daldırılan tüpün içine lastik 
hortumun diğer ucunu sokunuz. 

 Deney tüpünün dip kısmını, bek alevi ile 
ısıtınız. 

 Ġçinde KCIO3 bulunan tüpü, bek 
alevinde yavaĢ ısıtınız. 

 KCIO3 ‘deki değiĢimleri inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Gaz toplama tüpünü sudan çıkartınız. 
 Tüpün ağzı aĢağıda olacak Ģekilde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yanmakta olan pamuğu pens ile tutup 
tüpün ağzına tutunuz 

 Olabilecek kazalara karĢı dikkatli 
olunuz. 

 Pamuğun daha Ģiddetli yandığını 

gözlemleyiniz. 
 Alevdeki değiĢimlere dikkat ediniz. 

Oksijenin özelliklerini incelemek için: 

 Kuru bir deney tüpüne iki spatül KMnO4 
katısı koymak. 

 Deney tüpünün kuru ve temiz olmasına 
dikkat ediniz. 

 Deney tüpünü kuru olarak bek alevinde 

ısıtmak 
 Bekle çalıĢma kurallarına uyunuz. 

 Çıkan gaza kor haline getirilmiĢ ince 
odun parçasını tutmak 

 Ellerinize dikkat ediniz. 

 Sonucu gözlemek 
 Gözlemlediğiniz sonucu not almayı 

unutmayınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 
 Malzemelerin, kırılabilir malzemeler 

olduğunu unutmayınız. 

 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanın. 

 Raporları kurallarına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 
gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma alanınızı deney yapmak için hazırladınız mı?   

2. Temiz ve kuru deney tüpü aldınız mı?   

3. Ġçine KCIO3 koyunuz, üzerine Mangan (IV) Oksit 

eklediniz mi?    

4. Lastik hortumu gaz toplama tüpünün içine yerleĢtirdiniz 

mi?   

5. Deney tüpünün dip kısmını, bek alevi ile ısıttınız mı?   

6. Gaz toplama tüpünü sudan çıkarttınız mı?   

7. Yanmakta olan pamuğu pens ile tutup tüpün ağzına 

tuttunuz mu?   

8. Pamuğun daha Ģiddetli yandığını gözlemlediniz mi?   

9. Kuru bir deney tüpüne iki spatül KMnO4 katısı koydunuz 

mu? 
  

10. Deney tüpünü kuru olarak bek alevinde ısıttınız mı?   

11. Çıkan gaza kor haline getirilmiĢ ince odun parçasını 

tuttunuz mu? 
  

12. Sonucu gözlemlediniz mi?   

13. Malzemeleri temizlediniz mi?   

14. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Peroksitlerin ısıtılması sonucu aĢağıdakilerden hangisi oluĢur? 

A) H2            B) O2              C) H2O2       D) O3 

 

2. Oksijen periyodik cetvelin hangi bloğunda yer alır? 

A) s          B) p               C) d                   D) f 

 

3. Normal Ģartlar altında oksijenin bulunduğu hâl aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġyon                      B) Atomik               

C) Plazma               D) Diatomik gaz 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi oksijenin elde yöntemlerinden değildir? 

A) Suyun elektrolizi                  

B) Potasyum kloratın (KClO3) ısıtılarak ayrıĢması  

C) Civa (II) oksitin ısıtılması  

D) Karbonatlı bileĢiklerin ayrıĢtırılması 

 

5. Suyun elektrolizinde anotta hangi gaz oluĢur? 

A) H                      B)   H2                           C) O                 D)  O2 

 

6. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir? 

2 2 (g)2 .................  s    2Na O  Oı ı    

A) Na                 B) NaOH              C) Na2O2 D) NaO 

 

7. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir? 2 2 22K O  2H O 4KOH  ..........    

A) K                        B) O2             C) K2O  D) H2 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi oksijenli bileĢiklere verilen adlardan değildir? 

A) Oksit                   B) Süper oksit                C) Peroksit        D) Ağır 

oksit 

 

9.  Oksitlerin ısıtılması neticesinde, hangi gaz elde edilir? 

A) O                       B) O2                             C)   CO  D) H2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. KCIO3 ısıtıldığında, aĢağıdaki gazlardan hangisi oluĢur? 

A) CO                    B) KCI   C) CO2              D) O2 

 

11. 122.5 gr KCIO3‘ün ısıtılmasından N.ġ.A.‘da kaç lt O2 elde edilir? ( K =39 CI =35.5 

O =16) 

A) 22.4 lt               B) 2.24 lt  C) 6.72  lt         D) 33.6 lt 

 

12. CaCO3 ısıtıldığında hangi bileĢikler oluĢur? 

A) Ca                     B) Ca(OH)2                   C) CaO +CO2    D) CO2 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 30 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak suyun özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizdeki su arıtma tesislerini ve buralarda yapılan iĢlemleri araĢtırınız. 

 Su en iyi çözücüdür. Nedenini araĢtırınız. 

 

3. SU 

 

Resim 3.1: Su 

 
Nüfusun her geçen gün artması, fabrikalara her gün yenilerin eklenmesi su ihtiyacını 

artırmaktadır.  Ġçme suyu veya endüstride kullanılmak üzere istenilen niteliklerde su bulmak 

ve bulunan suyun analizlerini yapmak günlük yaĢam için kaçınılmaz olmaktadır. 
 

Tabiatta bulunan su hemen, hemen hiçbir zaman doğrudan doğruya kullanılmaya 

elveriĢli değildir. Bulunan su kullanım amacına göre bazı iĢlemlere tabi tutulması gerekir. 
Ayrıca kullanılan su,  kullanıldıktan sonra çevreye zarar vermeyecek bir duruma getirilmesi 

de çevre açısından önemlidir. Çevre bizlere gelecek neslin emaneti olduğunu bilerek çevreyi 

korumanın insanlık görevi olduğunu unutmamamız gerekir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Doğada BulunuĢu 
 

Dünyada en çok bulunan ve en önemli bileĢiklerden biri sudur. Yeryüzünün dörtte üçü 

sularla kaplıdır. Bu suyun önemli bir kısmı (% 94) deniz ve okyanuslardadır. Kutup ve 
buzullardaki su, toplam suyun % 4,2‘sini, yer altı suları % 1,2‘sini; nehir, göl gibi yüzey, 

tuzlu olmayan su % 0,4‘ünü oluĢturur. Ġnsan kütlesinin % 62 – 68‘ini, diğer canlı ve 

bitkilerin de büyük kısmını su oluĢturur.  

 
Dünya üzerindeki su sürekli bir döngü içindedir. Deniz, göl, nehir ve diğer yer üstü 

suları güneĢ enerjisinin etkisiyle buharlaĢıp atmosfere çıkar. Burada bulutları oluĢturur. 

Soğuk hava tabakasının etkisiyle bu sular yeryüzüne yağmur, kar ve diğer yağıĢ türleri ile 
dönerler. Kara üzerine düĢen yağıĢ sularının bir kısmı yer altı su kaynaklarını tamamlar, 

diğer bir kısmı nehirlerle akıp deniz ve göllere aktarılır veya tekrar buharlaĢarak atmosfere 

çıkar. Bu devinim sürekli devam eder ve her kaynaktaki su miktarı hemen hemen sabit kalır. 

Buna su döngüsü denir. 

 

ġekil 3.1: Su döngüsü 

 

Bu döngü sırasında atmosferde yoğunlaĢan su yeryüzüne inerken oksijen, azot, azot 

oksitleri, karbon monoksit, karbondioksit ve havayı kirleten diğer gazları da beraberinde 

yeryüzüne taĢırlar. Yeryüzüne dönen suyun bir kısmı yeraltına geçer. Yeryüzünde 

çözebildikleri maddeleri de beraberinde taĢırlar. Yeraltında da rastladıkları çözebilecekleri 
maddeleri çözerler. Özellikle CO2 taĢıyan sular, yapısında CaCO3 ve MgCO3 bulunduran 

kayaları da çözerek beraberinde taĢır.  

 
2  

3 2  2 3

2

3   2 2 3

CaCO     CO  H O    Ca  2 HCO  

MgCO  CO  H O    Mg  2 HCO
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Yeraltı suları kaynaklardan yeryüzüne çıktıklarında içersinde çözünmüĢ olarak birçok 

kimyasal maddeleri bulundururlar. Ca(HCO3)2 taĢıyan yeraltı suları yeryüzüne çıktıklarında 

çözünmüĢ olarak bulunan Ca(HCO3)2 in parçalanması ile travertenleri oluĢturur.  

 

 3 3 2   22
Ca HCO       CaCO    CO  H O    

 

Resim3.2: Pamukkale travertenlerinden bir görünüm 

 

HCO3
‘
lı sular yer altı mağaraların tavanlarından akarken bozunarak mağaraların 

tabanlarında dikit, tavanlarında ise sarkıtları oluĢtururlar. Bazen bu sarkıt ve dikitler 
birleĢerek mağara içersinde sütün meydana getirirler. 

 

Resim3.3: Yeraltı sularının oluĢturduğu mağaradan bir görünüm 
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Yeryüzündeki akarsuların tuz miktarı yer altı sularınkinden daha azdır. Buna karĢılık 

bulanıklık veren maddeler, anorganik ve organik maddeler, çamur miktarı yer altı sularına 

göre daha fazladır, çünkü yer altı suları alt tabakalara geçerken süzülürler. Ülkemiz yeraltı, 

yeryüzü, nehirleri ve denizleri ile su kaynakları bakımından çok zengindir. 
 

Dünya üzerinde bulunan toplam su miktarı, insan kullanımı için gerekenden çok 

fazladır. Ancak kullanıma uygun temiz su dediğimiz kısım yeterli miktarda değildir.  

 

3.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

 Mekanik Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 

 

Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiĢ olan atık sulardaki iri 

kirler önce tarak ve süzgeçlerle alıkonur, ince kirler ise çökme havuzlarında ayrılır. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaba Taraklar (Izgaralar): 40-80 mm aralık ile dizilmiĢ demir 

çubuklardan meydana gelmiĢtir. Biriken çamur, makine veya 

tulumbalarla boĢaltılır. Suyun hızı 0,6 m/s olmalıdır. Taraklar, sabit veya 

hareketli olabilir. Temizleme küçük iĢletmelerde el ile kürek ile büyük 
iĢletmelerde makinelerle yapılır. Izgaralar, su içerisinde bulunan kaba 

maddelerin pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi, diğer arıtma 

kısımlarına gelen yükün hafiflemesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan 
ayrılması için kullanılır. 

 

ATIK SU GĠRĠġĠ 

 

ÇAMUR 

 

GĠRĠġ TERFĠ MERKEZĠ 

 

ÖN ÇÖKTÜRME 

HAVUZLARI 

 

IZGARALAR 

 

KUM TUTUCULAR 

 

HAVALANDIRMA 

 

SON ÇÖKTÜRME 

HAVUZLARI 

 
ARITILMIġ SU ÇIKIġI 

 

ÇAMUR YOĞUNLAġTIRMA 

 

FLOTASYON 

 

ÇAMUR ÇÜRÜTME 

 

SANTRĠFÜJ 

 

Grafik 3.1: Arıtma tesisi akım Ģeması 
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ġekil 3.2: Izgaralar 

 Süzgeçler: 3 mm tane iriliğine kadar kir taneleri alınabilir. Süzgeç sabit, 

temizleme tertibatı hareketli veya her ikisi de hareketli olabilir. Biriken 

kirler el ile, mekanik süzgeçlerle yahut üzerine su gönderilerek alınır. 

Kirler, çamur hâlinde olup % 85-88 su içerirler ve çürümeye yatkındırlar. 
Bunun için bunların zararsız hâle getirilmeleri gerekir. Küçük 

tesisattakiler içine kireç ilave edilerek gömülür, üzeri kumla örtülür. 

Büyük tesisattakiler ise kuyularda çürütülür veya katlı fırınlarda 1000 kg 

madde için 60 kg kok ilavesi ile yakılır.  

 

     Kum Tutucuları; Kirli suya yağmurlarla karıĢan yoğunluğu yüksek, 

anorganik maddeler kum, toprak vb. çöktürülür. Bunun için su akıĢ alanı 
geniĢletilir, hızı 30-35 cm/sn. ye düĢürülür. Böylece bu maddelerin 

çökmesi sağlanır. Biriken kumlar tulumbalarla dıĢarıya alınır. 

 

 

Resim 3.4: Kum tutucu havuzlar 

 

 Çökme Havuzları; Bu havuzlar yan yana veya daire Ģeklinde de olabilir. 

Burada suyun içinde bulunan, çözünmeyen bütün maddeler ayrılır. Suyun 
hızı saniyede 1-2 mm‘ye düĢürülürse bu maddeler, su tarafından 

sürüklenerek yoğunluk ve iriliklerine göre tedricen çökerler. Su, 

havuzlara havuzun cinsine göre yatay veya aĢağıdan verilebilir. Dibinde 
biriken çamur, demir (II) sülfür içerdiğinden koyu renklidir. Kolloid 

bünyede birçok cisimleri içerdiği için fazlasıyla su alıkoyar. Bu çamur, 

açık havada kurutulursa etrafa çok fena koku yayar. Onun için bu iĢlem 

uygulanmaz. Organik maddelerin fazlalığından dolayı asit 
fermantasyonuna uğrar. Kükürtlü protein maddelerinin bozunmasından 
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kükürtlü hidrojen oluĢur. Taze çamur üzerinde sinekler üreyerek etrafı 

rahatsız eder. Bu çamurun giderilmesi için en uygun yöntem pahalı 

olmakla beraber yakma veya koklaĢtırma yöntemidir. Çamur 

koklaĢtırılırsa gazından da faydalanılır.  
 

Çamurun doğrudan doğruya yakılması veya koklaĢtırılması için önce 

kurutulması gerekir. Çamur santrifüj veya sıcak yanma gazları ile 
kurutulduktan sonra biraz kömür ilavesi ile kuru destilasyona uğratılır. 

OluĢan kok ve gazlardan yararlanılır. Bu Ģekilde 100 kg atık su 

çamurundan yaklaĢık 23 m
3
 gaz, 0,75 kg amonyak ve 52-62 kg kok elde 

edilebilmektedir.  
 

Çökme havuzları çok yer iĢgal eder. Onun için çökme olayı kuyu veya 

kuleler içinde yapılır. Buralara su ya aĢağıdan yukarıya doğru ya da yatay 
olarak verilir.  

 

 

ġekil 3.3: Çökme havuzu 

 

Çamurun yakılması çok pahalı olduğundan bazı yerlerde çürüme olayına 
baĢvurulur. Çürüme bittikten sonra çamur açık havada kurutulur.  

 

Bazı tesislerde, çürüme odası aynı kuyu içerisinde bulunabilir. Buna 

örnek olarak Ģekilde Emscher kuyusu verilmiĢtir. Su, kuyuya yatay olarak 
gelir. BerraklaĢan su üstten taĢarak alınır.  
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ġekil 3.4’te Emscher kuyusu 

 

 
Çürüme anında oluĢan gazlar ki baĢlıca metanı içerirler, kükürtlü 

hidrojeni ayrıldıktan sonra Ģehir hava gazına karıĢtırılır. Çamurdaki 
reaksiyon bitince kokma tehlikesi kalmaz. Üzerindeki durulmuĢ su ise, 

henüz çürüme özelliğini korur. Bu su, ayrıca biyolojik olarak 

temizlenmeli veya suyu bol bir nehre akıtılmalıdır.  

   

Resim 3.5: Ön çöktürme havuzları  Resim 3.6: Son çöktürme havuzları 

 

 Çürüme Olayı Anında OluĢan Reaksiyonlar; atık taze su önce anaerob 

bakterilerin (oksijensiz ortamda faaliyet gösteren canlılar) etkisi altında 

asit fermantasyonuna uğratılır. Bu anda kükürtlü hidrojen gazı, hidrojen 

ve karbondioksit gazı ile birlikte gayet az miktarda metan oluĢur. Kokusu 
da çok fenadır. Çamur kendi hâline bırakılacak olursa bu durum günlerce 

ve hatta haftalarca sürebilir. Sonunda diğer cins bakteriler galip gelerek 

asit fermantasyonu metan fermantasyonuna dönüĢtürürler. OluĢan 
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gazların bileĢimi değiĢir. Gazların çoğunu metan oluĢturur. Karbon 

dioksit oldukça fazladır.  

 

Çamurun içerdiği tuzlar ve alkoller Ģu Ģekilde bozunurlar:  
 

 3 2 4 2 32

4 9 2 2 4

CH COO Ca  H O      2CH CO  CaCO

C H OH H O             CO 3CH

   

  
 

 

Bu karbondioksit de ortamdaki hidrojen ile metana dönüĢür.  

 

2 2 4 2CO  4H             CH 2H O    

 

Taze çamurun pH değeri 7,2-7,6 iken asit fermantasyonu anında pH 5‘e 

düĢer. Metan fermantasyonunda tekrar 7,2-7,6‘ya yükselir. Çamurun 

fermantasyonunda yağların %95‗i tüketilir. Metan fermantasyonu bitince 
çamurun fena kokusu kaybolur. Bakteriler kalevi ortamda, pH 7,2-7,8 

ürediklerinden içine kireç sütü de katılır. Metan fermantasyonu en iyi 22- 

30°C de oluĢur, 30-40°C de durur, fakat 40-55°C‘de tekrar faaliyete 
geçer. Bunun için kuyuların izolasyonu iyi yapılmalıdır.  

 

 Çürüme Olayı Anında OluĢan Gazın BileĢimi  

 
Gazın esas bileĢeni metandır. Bundan baĢka CO2, N2, H2 ve H2S bulunur. Asit 

fermantasyonu anında oluĢan hidrojen, sonraki reaksiyonlarda tekrar tüketilir ve çok kere 

son üründe hemen hiç bulunmaz. Çürüme odaları gazının bileĢimi Ģöyledir:  

 
% 65-95 CH4  , % 5-35 CO2  , % 0-6 N2  , % 0-8 H2 ve % 0-0,25 H2S  

 

Bu gaz tesisatta çürüme kamaralarını ısıtmakta kullanılır. Isı değeri 8000- 9000 
Kcal/m

3
 tür. Kalorisini yükseltmek için Ģehir hava gazına ilave edilir. Yalnız kükürtlü 

hidrojenin giderilmesi gerekir.  

 

 Havalandırma Havuzları; Çöktürme havuzlarından geçen atık sular, 

çelik borular ile havalandırma havuzlarına basılır. Ġnce kabarcıklı seramik 
difüzör bu havuzlara yerleĢtirilmiĢtir.  

 

Bir havuz dört bölgeye ayrılır. Atmosferdeki hava, elektrostatik hava 
filtresinden geçirildikten sonra blowerlere (pompa) gelir. Elektrostatik 

hava filtresi, 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yaklaĢık % 95‘ini 

giderebilmektedir. Tek kademeli santrifüj blowerların verimleri % 45-100 
arasında değiĢir. Suya kirlilik veren maddeleri, mikroorganizmaları 

okside ederek uzaklaĢtırması için gerekli olan oksijen, blowerlardan 

verilen hava ile sağlanır.  
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Resim 3.7: Browler 

 

 Flotasyon Sistemi ve Flotasyon Havuzları; Flotasyon iĢlemi, endüstriyel 

atık suların içinde bulunan yağ zerreciklerinin atık suya katılan koagülant 

maddeler tarafından adsorplanması ve bunların hava kabarcıklarıyla su 

yüzeyine taĢınması ilkesine dayanır.  
 

Flotasyon iĢleminin baĢlangıcında atık su, karıĢtırıcıya alınır. Burada 

dolanım suyu koagülantla (Al2(SO4 )3 çözeltisi ) karıĢtırılır. KarıĢımın pH 
değerine bakılır. 

 

Endüstriyel atık sular, karıĢtırıcıdan sonra basınç düĢürücülerden geçirilir 

ve flotasyon tanklarına gönderilir. Burada atık su içinde hava kabarcıkları 
ve köpük oluĢur. Yağ zerrecikleri köpük içinde tutulur ve hava 

kabarcıklarıyla birlikte su yüzüne yükselerek yüzeyde birikir. Bu 

birikinti, köpük sıyırıcılarıyla sıyrılarak ortamdan uzaklaĢtırılır. Tank 
tabanında biriken yağlı çökelti ise, pompa istasyonuna gider. Doyurulan 

çamur, pompalarla kurutma yataklarına gönderilir. 

Resim 3.8: Çamur pompaları 
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 Kimyasal Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 

 
En eski yöntemlerden biri olup 1872‘de kirli sular kireç ilavesi ile temizlenmiĢtir. 

Bugün kullanılan çöktürme vasıtaları Al2(SO4)3 ve demir (III) tuzlarıdır. Demir (III) tuzları 

pahalı olup daha çok FeSO4Cl‘ü kullanılır. 1m
3
 su için 5-30 g demir tuzu gerekir.  

 
Alüminyum sülfat veya diğer alüminyum tuzlarını kullanan tesislerde bunların içine 

biraz linyit ilave edilirse etkisi artar. 1 m
3
 kirli su için 200-300 g Al2(SO4)3 ve 1-3 kg linyit 

gereklidir. Bu maddeler suya çözelti hâlinde katılır. Böyle muamele görmüĢ su, önce 
koagulasyon ve flokulasyon bölümlerine ve sonra da çöktürme havuzlarına alınır. OluĢan 

floklar ve kimyasal çamurların büyük bir kısmı çöktürme yolu ile arıtılır, geri kalan kısmı ise 

süzülerek temizlenir. 
  

Çöktürme bölümünde atık suyun hızı azaltılarak içindeki süspansiyon hâlindeki 

maddelerin çökmesi sağlanır. Sonra su süzülerek temizlenir. Böylece su, yabancı 

maddelerinden arınarak BOD (biyolojik oksijen değeri) miktarında % 30-40‘a kadar azalma 
ile yeniden kullanılmaya hazır hâle gelmiĢ olur. Suyun dezenfekte edilmesi için son iĢlem 

klorlama veya ozonlamadır. Klor, çok kuvvetli oksitleyici bir element olduğundan 

indirgeyici maddelerle reaksiyona girer.  
 

 Kimyasal Oksidasyon; istenmeyen zararlı bileĢiklerin zararsız 

bileĢiklere dönüĢtürülmesi veya daha sonraki arıtma iĢlemleri için uygun 

yapıya getirilmesidir. BaĢlıca kullanım alanları; demir ve mangan 
giderilmesi, dezenfeksiyon, organik bileĢiklerin giderilmesi, alg kontrolü, 

renk, tat ve koku giderilmesi, siyanür, kükürt, amonyak giderilmesi, krom 

indirgenmesi, korozyon kontrolüdür. Kimyasal oksidasyonda oksijen, 

ozon, potasyum permanganat, klor kullanılabilir. 
 

 Nötralizasyon; asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH 

değerinin ayarlanması iĢlemidir. Atık suyun pH değerinin ayarlanması; 

atık suyun alıcı ortama deĢarj standartının sağlanması, biyolojik arıtma  
öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerinde gerçekleĢtiğinden) 

uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Ayrıca kimyasal 

çöktürme iĢleminde reaksiyonların gerçekleĢeceği uygun pH değerinin 

sağlanması bakımından da gereklidir.  
 

 Koagulasyon – Flokulasyon; bu proseslerin amacı, kolloidlerin 

çöktürülerek sudan uzaklaĢtırılmasıdır. Suların kimyasal yolla 

koagulasyonu aĢağıda sıralanmıĢ amaçlar için yapılır: 

 
o Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi 

o Renk giderilmesi 
o Bakteri ve patojen giderilmesi 

o Koku ve tat yapıcı maddelerin giderilmesi 

o Fosfat giderilmesi 
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o Biyolojik oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı 

parametrelerinin giderilmesi 

o Askıda katı madde giderilmesi 

o Metal giderilmesi 
 

 Koagulasyon Prosesi; atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı 

hâlindeki çok küçük taneciklerin çökelmesini kolaylaĢtırmak için suya 

ilave edilen kimyasal maddelere koagulant (pıhtılaĢtırıcı) denilmektedir. 
Koagulasyon prosesi ise koagulantların atık suya ilave ediliĢini takiben 

hızlı bir Ģekilde atık suya karıĢtırılmaları ve atık suyun bünyesindeki 

kolloidal ve askıda katı maddelerle birleĢerek flok oluĢturmaya hazır hâle 

getirilmesi için yapılan iĢlemlerdir. 

 

 Flokulasyon Prosesi; flokulasyon prosesi (yumaklaĢtırma) atık suyun 

yavaĢ ve uygun Ģekilde bir süre karıĢtırılarak küçük tane ve pıhtıların 
büyümesi, birbirleriyle birleĢmesi, yumaklaĢması ve böylece kolayca 

çökebilecek flokların (yumakların) meydana gelmesi iĢlemidir. 

 

 Kimyasal Çöktürme; mekaniksel arıtım sistemlerinde giderilemeyen 

askıda kalan katı maddelerin kimyasal maddeler yardımıyla atık sudan 
yumaklaĢtırılarak çöktürülmesi iĢlemidir.  

 

 Dezenfeksiyon; dezenfeksiyon patojen organizmaların yok edilmesi veya 

etkisiz hâle getirilmesidir. Dezenfeksiyonda kullanılan maddelere 
dezenfektan denir. Bunlar klor ve klor bileĢikleri, brom, iyot, ozon, 

fenoller, boya maddeleri, sabunlar ve sentetik deterjanlar, hidrojen 

peroksit, potasyum permanganattır. En yaygın olarak kullanılanı ise 
klordur. 

 

 Adsorbsiyon Yöntemi ve Elektrolitik Temizleme; mekanik yöntemle 

temizlenmiĢ suyun içinde kolloidal hâlde olan çökmeyen bir bakiye kalır 

ki bu, suyun çürümesini devam ettirir. Böyle sular doğrudan doğruya 
denize veya suyu bol bir nehre akıtılabilir. Böyle bir deniz veya bir nehir 

yok ise suların kimyasal, elektrolitik veya biyolojik yöntemler ile 

temizlenmesi gerekir. 
 

Kirli sular, içerdikleri tuzların fazlalığından dolayı elektrik akımını 

iletirler. Kirli suyun içerisinden elektrik akımı geçirildiğinde bir çöküntü 
oluĢur. Bu çöküntü, kirli sudaki kolloid bünyedeki maddeleri adsorbe 

ederek sürükler. Yani bu yöntemde elektrik akımı kimyasal maddenin 

yerini almıĢtır. Kirli suya daldırılan elektrotlar, levha veya tel örgü 

Ģeklindedir. Anot demirden, katot ise kömürden yapılmıĢtır. Aralarından 
1-2 Voltluk bir gerilimle akım geçirilir.  
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 Biyolojik Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 

 
Yüzyılımızın baĢında geliĢtirilmeye baĢlanan biyolojik arıtma, organik kirleticiler 

içeren evsel ve endüstriyel atık sulara uygulanır. Biyolojik yöntemlerin arıtma gücü çok 

yüksek olup bugün geniĢ ölçüde kullanılmaktadır. Bundan önceki yöntemlerle, atık sularda 

% 30-40 BOD kurtarılmasını, bugün ABD‘de eyaletler tarafından kullanılan Çevre Koruma 

Kanunları yeterli kabul etmez ve % 90 BOD kurtarılması istenir. Bunun üzerine ikincil su 
temizleme yöntemleri kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bu çeĢit atık su temizlemesi birincil adı 

verilen ve kullanılmıĢ sudaki kaba parçaların temizlenmesini amaçlayan ızgaralardan 

geçirme, yumaklaĢtırma, çöktürme, yüzdürme ve havalandırma gibi temel iĢlemleri içerir. 
Bu iĢlemlerden sonra asılı ve çözünmüĢ madde bulunduran kullanılmıĢ sular, ikinci kademe 

arıtmaya alınırlar. Bu kademeyi bakteri hareketine dayanan çeĢitli biyolojik yöntemler 

oluĢturur. Böylece atık su, birinci kademede içindeki çözünmemiĢ yabancı maddelerden 
kurtulmuĢtur. Bundan sonraki problem, atık suda çözünmüĢ olan organik maddelerdir. 

Biyolojik iĢlemin esas amacı da suda çözünmüĢ olan organik maddeleri bakteri etkisiyle 

karbondioksit hâline getirerek sudan uzaklaĢtırmaktır. Bu iĢlemden sonra atık su, 

kirleticilerin büyük bir kısmından kurtarılmıĢtır. Klorlama veya baĢka bir madde ile 
dezenfeksiyondan sonra çevre sularına verilebilir. Eğer daha fazla bir arıtma isteniyorsa 

üçüncül adı verilen fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerden oluĢan ileri bir arıtma 

yöntemi uygulanmalıdır.  

 
Biyolojik arıtma yönteminin uygulanmasında, atık suların gerekli organik maddeyi 

bulundurması ve suda ağır metaller gibi biyolojik arıtmaya zararlı madde bulunmaması 
istenir.  

 

Biyolojik arıtma, kullanılmıĢ sudaki organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından 
besin ve enerji kaynağı olarak kullanılması esasına dayanır. Bu kullanım anında organik 

maddelerin bir kısmı enerjiye dönüĢtürülürken diğer kısmı hücre için gerekli maddelerin 

sentezinde kullanılır. KullanılmıĢ suda geliĢen ve arıtmada önemli olan baĢlıca organizmalar 
Ģunlardır: Bakteriler, mantarlar, algler, protozoalar, rotiferler, kabuklular ve virüsler. 

Organizmalar, oksijenin kullanımına göre iki ana gruba ayrılır: Birinci grup moleküler 

oksijenden yararlanan ve oksijen bulunan yerlerde yaĢayabilen aerobik organizmalar, diğeri 

oksijenin bulunmadığı yerlerde yaĢayan anaerobik organizmalardır. Buna bağlı olarak arıtma 
da aerobik ve anaerobik sistemlerde yapılır.  

 

Aerobik sistemlerde son ürünler hemen hemen tamamen oksitlenmiĢ olurlar ve bu 
ürünlerin enerji seviyeleri düĢüktür. Biyolojik indirgenmeyi karbon esaslı organik 

maddelerin oksitlendiği oksidasyon ve amonyağın oksitlendiği nitrifikasyon olayları 

meydana getirir. 

 
Anaerobik sistemlerde havasız bir yerde bekletilen organik maddeler anaerobik 

mikroorganizmaların yardımıyla indirgenebilirler. Reaksiyonlar iki basamakta olur. Birinci 

basamakta kompleks organik maddeler basit organik asitlere hidroliz edilir. ikinci basamakta 
ise organik asitler metan ve karbondiokside çevrilir.  
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Biyolojik geliĢme incelenecek olursa mikroorganizmaların geliĢmesi yaĢadıkları 

çevreye bağlıdır. Çevredeki koĢulların yaĢam için uygun hâle getirilmesi ile bu geliĢme 

kontrol edilebilir. YaĢama etkiyen baĢlıca faktörler pH, sıcaklık, gerekli besin maddeleri ve 

iz elementlerin ilavesi, yeterli oksijen verilmesi ve uygun karıĢtırmadır. Bu faktörler göz 
önüne alınarak çevre koĢullarının düzenlenmesi ile artıkların verimli bir stabilizasyonu 

sağlanır.  

 
KullanılmıĢ ve yüzeysel suların organik kirliliğinin ölçülmesinde en yaygın Ģekilde 

kullanılan parametre biyokimyasal oksijen ihtiyacı BOD‘dır.  

 
―Biyokimyasal oksijen ihtiyacı‖, kullanılmıĢ sulardaki yükseltgenebilen organik 

maddelerin aerobik koĢullarda stabilizasyonu için gereken moleküler oksijen miktarı veya 

diğer bir deyiĢle su içindeki mikroorganizmaların canlılığının devam ettirebilmeleri için 
gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanır. Atık su temizlenmesinde ikinci ölçüt, kimyasal 

oksijen ihtiyacı COD‘dır. ―Kimyasa1oksijen ihtiyacı‖, su içindeki organik maddelerin 

tamamen oksitlenmesi için gerekli oksijen miktarıdır. Oksijen, esas olarak sudaki üç grup 

madde tarafından tüketilir. Bu gruplar; karbonlu maddeler, okside olabilen azot ve 
oksitlenebilen kimyasal bileĢiklerdir.  

 

Atık sudaki organik bileĢiklerin tamamen oksitlenmesi çok uzun zaman alır. Pratikte 
BOD değerleri 20°C‘de beĢ günlük olarak ölçülür. BOD ölçümü yapılmak üzere kullanılmıĢ 

olan sudan alınan örnek yükseltgemeyi yapacak olan mikroorganizmalar için yeterli oksijen 

bulunduracak Ģekilde özel bir seyreltme suyu ile seyreltilir. BaĢlangıçta BOD değeri 
bilinmediği için birden fazla seyreltme yapılır. Örneği alınan suda yeterli mikroorganizma 

bulunmaması hâlinde seyreltme suyu bir mikroorganizmalar topluluğu ilavesi ile tohumlanır. 

Bu Ģekilde hazırlanmıĢ örnekler ağzı sıkıca kapatılmıĢ ĢiĢelere konur ve sabit sıcaklıkta 

bekletilir. 
 

 Aerobik Arıtma (Aktif Çamur Sistemi); 20. yüzyılın baĢında 

Ġngiltere‘de geliĢtirilmiĢ olup çok çeĢitli atık sulara uygulanabilmesi ve 

yüksek verim sağlaması nedeniyle bugün en çok kullanılan arıtma 
yöntemidir. Aktif çamurda esas; organik madde içeren atık suların sürekli 

havalandırılarak aerobik koĢullarda tutulan bir tankta bir 

mikroorganizmalar topluluğu ile karıĢtırılarak bekletilmesi ve sonra 

mikroorganizmaların çökeltilerek temizlenmiĢ sudan ayrılmasıdır. 
Havalandırma sırasında sudaki organik maddelerin bir kısmı enerji elde 

etmek için bir kısmı da hücre sentezinde kullanılır.  

 

 

Ġlk 

Çöktürme 

Havalandırma 

Tankı 

Çöktürme 

Tankı 

Ön 
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Gelen Su 

 

Klorlamaya 

Atık Çamur 
Geri döngü 

 

ġekil 3.5: Aktif çamur sistemi 
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Ön arıtmadan gelen kullanılmıĢ su, bir çöktürme tankında bekletilerek 

çamur ayrılır. Havalandırma tankına geçen suda süspansiyon ve 

çözünmüĢ hâlde atıklar bulunur. Havalandırma tankında su, tanktaki 

mikroorganizmalar topluluğu ile karıĢır ve mekanik bir sistemle veya 
difüzyon yoluyla verilen hava ile havalandırılır. Belli bir süre sonra su 

içindeki organik maddelerin büyük bir kısmı mikroorganizmalar 

tarafından kullanılır.  
 

Çöktürme tankına alınan karıĢımdan mikroorganizmalar topluluğu 

çöktürülerek ayrılır ve bir kısmı dıĢarı alınırken bir kısmı tohumlama 

amacıyla havalandırma tankına verilir. Çöktürme tankından alınmıĢ 
arıtılmıĢ su ise klorlanarak uzaklaĢtırılır. 

 

Evsel ve endüstriyel atık sular için kullanılan yöntemin arıtılacak su 
kalitesine ve arıtma derecesine göre kullanılabilecek birçok 

modifikasyonu geliĢtirilmiĢtir.  

 

  

      Resim 3.9: Çamur yüzdürme havuzları     Resim 3.10: Çürütme tankları 

 

Resim3.11: Damlatmalı filtreler 
 

 Damlatmalı Filtreler; bu filtreler, dairesel ve dikdörtgen kesitli 

yataklardan oluĢur. Yatak çakıl, taĢ parçaları, kok, cüruf gibi 

maddelerden oluĢmuĢtur. Doldurma maddelerinin çapı 40 mm dolayında 

olup boyutlar filtre tabanına doğru 150 mm çapa kadar artırılabilir. Bu 
filtreler kum filtrelerinin geliĢtirilmiĢ Ģeklidir. Yerden kazanmak amacı 

ile derinlikleri kum filtrelerine oranla daha fazladır. Genellikle 1-3 m 

arasında olan derinlik son zamanlarda plastik doldurma maddelerinin 

kullanılmasıyla 9-12 m‘ye kadar artırılabilmiĢtir. Atık su filtre 
tabakasının üzerinde çoğunlukla dönen bir dağıtıcı kullanılarak homojen 
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olarak yağmur Ģeklinde püskürtülür. Filtre tabanında toplanan sular bir 

boĢaltma sistemi ile alınır. Aynı zamanda tabandan gerekli havalandırma 

yapılır. Atık su içindeki organik maddeler filtre içinde ilerlerken taĢ 

parçacıklarına yapıĢmıĢ olan mikroorganizmalarla karĢılaĢır. Burada 
organik maddeler aerobik olarak parçalanırken tabakanın kalınlaĢmasıyla 

alt tabakalar anaerobik hâle gelir. Tabakanın kalınlaĢmasıyla taĢ 

yüzeylerine yakın kısımlar beslenemeyerek canlılıklarını kaybeder ve taĢ 
parçalarından koparlar. Filtreden alınan temizlenmiĢ su, bir 

berraklaĢtırıcıya alınarak çamur kısmı ayrılır. Bir kısım çamur, aktif 

çamur yönteminde olduğu gibi filtreye geri verilir. Tabakaları meydana 

getiren mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar, alg ve protozoalardır. 

 
 

 
 

 

Resim 3.12: Oksidasyon havuzları 

 
 Oksidasyon Havuzları; evsel kullanılmıĢ sular, sığ havuzlarda doğal 

biyolojik iĢlemle stabilize edilebilir. Bu Ģekilde ham veya bir ön iĢlemden 

geçmiĢ suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara ―oksidasyon 

havuzu‖ adı verilir. Oksidasyon iĢlemini  yapan çeĢitli mikroskobik bitki 
ve hayvanlardır. Aktif çamur yönteminden farkı, mikroorganizma 

miktarının daha az oluĢudur. BaĢlıcaları bakteriler, protozoa ve alglerdir. 

Bu sistemde bakteriler tarafından ortama verilen maddeleri algler 

fotosentezde kullanırlar. Bundan dolayı güneĢli havalarda stabilizasyon 
hızlı olur. Yazın çalıĢma ile BOD giderilmesi % 95‘e kadar çıkabilir. 

Soğuk mevsimlerde ve havuzun buz tutması hâlinde giderme verimi % 

50‘ye kadar düĢebilir. Havuzlar düz dipli olarak yapılır. Etrafı toprak 
setlerle çevrilir. Su derinliği 60-150 cm arasındadır ve en üstte 90 cm 

kadar serbest kısım bırakılır. GiriĢ akımı havuzun orta kısmından verilir, 
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Çöktürme 
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Çöktürme 
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ġekil 3.6: Damlatmalı filtre sistemi 
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çıkıĢ ise genellikle rüzgâr altı köĢeden alınır. Havuzların tabanı geçirgen 

olmamalıdır. Aksi hâlde yer altı suları kirlenir. 

 

 Anaerobik Arıtma Sistemleri; havasız yani oksijensiz ortamda 

gerçekleĢtirilen atık su arıtma sistemidir. Anaerobik arıtma sistemlerinde 
organik maddeler, oksijensiz ortamda metan, karbondioksit  ve amonyak 

gibi inorganik maddelere dönüĢtürülür. Biyolojik olarak ayrıĢabilen 

organik maddelerin anaerobik olarak parçalanması farklı bakteri grupları 
tarafından gerçekleĢtirilir. Bu arıtma, diğer sistemlere göre maliyeti daha  

ucuz olan, daha az yer kaplayan bir sistemdir. Büyük ve küçük boyutlarda 

da inĢa edilebilir. Daha az çamur oluĢumu meydana gelir. Bu sistem 

endüstrinin birçok kolunda kullanılır. Anaerobik atıksu arıtımı bir kısım 
avantajları nedeniyle son yıllarda önem kazanmıĢ ve üzerinde çok sayıda 

araĢtırma yapılmıĢtır. Özellikle, konsantre sanayi atık sularının arıtımı 

maksadıyla çok sayıda anaerobik arıtma tesisi kurulmuĢtur. Ülkemizde 
ise son yıllarda yurt dıĢı firmalardan lisans almak suretiyle inĢa edilmiĢ 

sınırlı sayıda anaerobik tesis mevcuttur. 

 
Anaerobik arıtmanın mühendisler ve uygulayıcı sanayiciler açısından baĢlıca 

faydaları Ģöyle sıralanabilir:  

 

 Yüksek konsantrasyonlu atık su arıtımında anaerobik arıtma, aerobik arıtmaya 
göre daha ucuzdur.  

 Enerjinin tüketimi yerine üretimi söz konusudur. Özellikle yüksek 

konsantrasyonlu atık su arıtımında tesis kendi ihtiyacını rahatlıkla karĢılamakta 
hatta fazla enerji üretebilmektedir. Bu durum, ayrıca atık su arıtmanın çok 

pahalı olduğunu ve enerji gerektirdiğini düĢünen sanayici için dikkat çekici bir 

husus olmaktadır.  
 Anaerobik arıtma tesisi aerobik tesislere göre daha az yer kaplamaktadır. Alet 

ve teçhizat donanımı açısından da anaerobik arıtma nispeten düĢük maliyetli 

teknolojidir. 

 Dönemlik ya da mevsimlik çalıĢan sanayiler için anaerobik arıtma özel bir ilgi 
görmektedir. 15°C‘nin altındaki sıcaklıklarda anaerobik çamur, besleme 

yapılmaksızın biyolojik aktivitesini ve çökelme özelliğini kaybetmeden uzun bir 

süre saklanabilmektedir.  
 Anaerobik arıtma sistemleri çok küçük boyutlarda olduğu gibi çok büyük 

boyutlarda da inĢa edilebilir.  

 Anaerobik arıtma daha az nütrient ihtiyacı gerektirir ve daha az çamur oluĢumu 

meydana gelir. Ayrıca, çıkıĢ suyu kısmen patojenlerden arındırılır.  
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3.3. Özellikleri 
 

Su berrak ve saydamdır. Ġnce tabaka hâlindeki renksiz, derin su tabakaları ise mavimsi 

yeĢil renktedir. Su normal Ģartlar altında, 0˚C‘ de donar, 100˚C‘de kaynar. Suyun + 4 ˚C‘ 
deki yoğunluğu 1 g/cm

3
 tür. Suyun kaynama sıcaklığı, diğer grup VI A elementlerinin 

hidrojen bileĢiklerininkinden ( H2S, H2Se, H2Te ) çok daha yüksektir. Bunun nedeni suda 

hidrojen bağlarının bulunuĢudur.  

 

ġekil 3. 7: Su molekülleri arasındaki hidrojen bağı 

 

Bu özellik suyun yüzey geriliminin yüksek olmasını sağlar. Ayrıca + 4 ˚C‘nin 

altındaki ve üstündeki sıcaklıklar suyun genleĢmesine ve yoğunluğunun düĢmesine neden 
olur. Su donduğu zaman hidrojen bağlarının uzaydaki üç boyutlu Ģekillenmesiyle hacmi 

büyür ve yoğunluğu düĢer. Sonuç olarak su donduğu zaman buzlanma üstten baĢlar, alttaki 

suyu örter ve sıcaklığın daha yüksek kalmasını sağlar. Böylece su içinde yaĢayan canlıların 

yaĢamı korunmuĢ olur.  

 
Suyun dielektrik sabiti (298˚K‘de 78,5) çok yüksektir. Bu nedenle kimyasal 

maddelerin çoğu su içinde kolayca çözünür. Su çok iyi bir çözücüdür. Suyun görünüĢü, 

rengi, kokusu ve tadına göre özelliği konusunda karar vermek yeterli değildir. Suyun 

kullanılacağı yere uygun özellikte olup olmadığı sertliğine bakılarak anlaĢılır. 

 

3.4. Kullanıldığı Yerler 
 

Suyun kullanım alanları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 
 Ġçme ve Kullanma Suları 

 

Ġçme ve kullanma için en uygun sular yer altı sularıdır. Çünkü bunlar toprak 

katmanlarından geçerken süzülerek kısmen temizlenirler. ġehirlerde su gereksinimini 
karĢılamak için yer altı sularının yanında, yeryüzü sularından da (göl, nehir, baraj vb.) 

yararlanılır. Bu tür sular içme ve kullanmak için ġekil 1.5‘teki iĢlem sırası ile 

hazırlanmaktadır. 
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ġekil 3.8: Ġçme ve kullanma sularının hazırlanması 

 

Ham su önce havalandırılarak kısmen kokusu giderilir, gazlar uzaklaĢtırılır ve yabancı 

maddeler (demir tuzları ve çamur gibi) ayrılmıĢ olur. Karbondioksitli sularda demir, 

Fe(HCO3)2 halindedir. Havalandırma sırasında Fe(OH)3 hâlinde çöker. 

 

   3 2 2 22 3
4 Fe HCO  O  2 H O   4 Fe OH    8 CO     

 
Suyun sertliği çoğunlukla kireç soda yöntemi ile giderilir. Sertlik giderme sırasında 

kullanılan Al2(SO4)3  sudaki diğer safsızlıkların dibe çökmesini sağlar. Aktif kömür ise suyun 

rengini ve kokusunu giderir. Sertliği giderilen su kum süzgeçlerinden süzüldükten sonra 

klorlanarak mikroplarından temizlenir. 

 
Ġyi bir içme suyu renksiz, kokusuz, serin ve iyi havalandırılmıĢ olmalı, mikropların 

varlığını gösteren nitrit, nitrat ve amonyak ile ağır metal tuzlarını içermemeli ve biraz sert 
olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Suyun özelliklerini inceleyiniz. 
Kullanılan araç ve gereçler; kristalizuvar, sülfürik asit, doğru akım üreteci, kâğıt, platin 

elektrot, deney tüpü 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Erlene deney numunesinden 25 ml koyunuz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ĠĢ ile ilgili önlemlerinizi alınız. 
 Deney tüplerinin temiz ve kuru 

olmasını sağlayınız. 

 Kimyasallarla çalıĢtığınızı 
unutmayınız. 

 

 

 Saf su ile 50 ml ye tamamlayınız. 

 

 Ölçüm alırken su seviyesine dikkat 

ediniz. 

 Üzerine 1ml tampon çözelti ilave ediniz. 

 

 Beherin ağzını saat camı ile 

kapatarak çeker ocakta tutunuz. 

 1-2 damla indikatör çözeltisi ekleyiniz. 
 Ispatulanın ucu ile az miktarda 

Eriokromblack T indikatörü alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Harcanan miktarı kaydedip formülden 

sonucu bulunuz. 

 OluĢan reaksiyonu gözleyip çıkan 
gazın rengini not alınız. 

 Ġyodun rengine dikkat ediniz. 

 Kalıcı sertlik için deney numunesinden 250 

ml almak, 20-30 dakika kaynatarak 
soğutunuz. 

 

 Isıtma sırasında kaynatmayınız. 

 Erlenin temiz ve sağlam olmasına 
dikkat ediniz. 

 Bundan 50 ml alınız. 

 

 Su numunesinin hacmini dikkatli 
ölçünüz. 

 Toplam sertlik tayininde olduğu gibi EDTA 

ile titre etmek, harcanan miktarı kaydediniz. 

 Ġndikatörün dönüm noktasını 

geçmeyiniz. 

 Sabırlı ve özenli çalıĢınız. 
 Bürette sarf edilen EDTA hacmini 
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dikkatli okuyunuz ve not ediniz 

 Formülden kalıcı sertliği tespit ediniz. 
 Formülleri doğru kulanarak 

hesaplamaları yapınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz 

 
 

 Kullandığınız malzemeleri 
dikkatlice temizleyiniz. 

 Malzemelerin, kırılabilir 

malzemeler olduğunu unutmayınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 
 

 Aldığınız notlardan faydalanın. 

 Raporları kurallarına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 
gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Erlene deney numunesinden 25 ml koydunuz mu?   

2. Saf su ile 50 ml‘ye tamamladınız mı?   

3. Üzerine 1ml tampon çözelti ilave ettiniz mi?   

4. 1-2 damla indikatör çözeltisi eklediniz mi?   

5. Harcanan miktarı kaydedip formülden sonucu buldunuz 

mu? 

  

6. Kalıcı sertlik için deney numunesinden 250 ml alıp 20-30 

dakika kaynatarak soğuttunuz mu? 

  

7. Bundan 50 ml aldınız mı?   

8. Toplam sertlik tayininde olduğu gibi EDTA ile titre ederek 

harcanan miktarı kaydettiniz mi? 

  

9. Formülden kalıcı sertliği tespit ettiniz mi?   

10. Malzemeleri temizlediniz mi?   

11. Raporunuzu hazırladınız mı?   

  

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir?  

 3 2   22
Ca HCO      ................    CO  H O    

A) Ca            B) CaO          
C) CaOH         D) CaCO3 

 

2.  ―Su içerisinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi, 

diğer arıtma kısımlarına gelen yükün hafiflemesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan 
ayrılması için kullanılır.‖ Ġfadesi aĢağıdakilerden hangisi için kullanılmıĢtır? 

A) Izgaralar           B) Kum tutucuları        

C) Çökme havuzları      D) Emscher kuyusu 
 

3. Büyük tesisatlarda bulunan süzgeçlerde biriken kirler hangi yöntemle bertaraf 

edilirler?  

A) Ġçine kireç ilave edilerek gömülür. 

B) Ġçine kum ilave edilerek gömülür. 

C) Kuyularda çürütülür. 

D) Su ile yıkanır. 

 

4. Çürüme anında oluĢan zararlı gazlar aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Fosgen 

B) HNO3 buharları 

C) Metan ve kükürtlü hidrojen 

D) (NH4)2S gazları 

 

5. Oksijensiz ortamda faaliyet gösteren canlılara ne ad verilir? 

A) Anaerob bakteriler                   B) Aerob bakteriler 

C) Anhidrob bakteriler                   D) Hidrob bakteriler 

6.  ―Endüstriyel atık suların içinde bulunan yağ zerreciklerinin atık suya katılan 

koagülant maddeler tarafından adsorplanması ve bunların hava kabarcıklarıyla su 

yüzeyine taĢınması ilkesine dayanan iĢlem aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Fermantasyon       B) Ekstraksiyon         C) Koagülasyon             D) Flotasyon 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi Koagulasyon – Flokulasyon proseslerinin amaçlarından 

değildir? 

A) Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi 
B) Bakteri ve patojen giderilmesi 

C) Fosfatlanması 

D) Biyolojik oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı parametrelerinin 
giderilmesi 

 

8. Organik madde içeren atık suların sürekli havalandırılarak aerobik koĢullarda tutulan 

bir tankta bir mikroorganizmalar topluluğu ile karıĢtırılarak bekletilmesi ve sonra 
mikroorganizmaların çökeltilerek temizlenmiĢ sudan ayrılması‖ esasına dayanan 

arıtma iĢleminin adı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Aerobik Arıtma      B) Anaerobik arıtma         C) Biyokimyasal arıtma    D) Basit 
arıtma 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

9. Evsel kullanılmıĢ sular, sığ havuzlarda doğal biyolojik iĢlemle stabilize edilebilir. Bu 

Ģekilde ham veya bir ön iĢlemden geçmiĢ suyun okside olmak üzere bırakıldığı 

havuzlara …………………………………..―oksidasyon havuzu‖ adı verilir. 
 

11. Yeraltı suları yeryüzüne çıktıklarında çözünmüĢ olarak bulunan Ca(HCO3)2 in 

parçalanması ile ……………………….travertenleri oluĢturur.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun olarak, hidrojen peroksidin yükseltgen ve 

indirgen özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulan hidrojenli bileĢikleri bir tablo hâline getiriniz. 

 Çevrenizde temizlik için kullanılan kimyasal malzemelerin adlarını öğreniniz.  

 Çevrenizde peroksitleri kullanan iĢletmeleri ve kullanım amaçlarını araĢtırınız.  

 

4. HĠDROJEN PEROKSĠT 
 

Peroksitler aslında oksijenlerin birbirleri arasında tekli bağ oluĢturması ile oluĢur. Ġki 

oksijen atomu kendi aralarında tekli bir kovalent bağ ile bağlıdır. Her biri -1 değerliklidir. Bu 

elektronların iki oksijen arasında, eĢit zaman harcadığının bir ifadesidir. Bu yüzden peroksit 
O2

-2
 iyonudur ve iyon halinde iken oksijenler -1 değerliklidir. Bunu bir örnekle açıklamaya 

çalıĢalım. Hidrojen peroksit molekülü H—O—O—H Ģeklinde bir yapıya sahiptir. Oksijenler 

arasında kısmen zayıf bir kovalent bağ vardır. Burada oksijenlerin ikisinin de -1 yüklü 

olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oksijenlerin her iki tarafında da hidrojen iyonu bulunur. 
Dolayısıyla bir polarlaĢma ya da elektronlar için bir yönde kutuplaĢma söz konusu değildir. 

 

 

ġekil 4.1: hidrojen peroksitin molekül modeli 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġimdi yukarıdaki Ģekildeki gibi bir peroksit iyonuna, herhangi bir oksijenin (örneğin, 

sol taraftaki) yer aldığı taraftan +2 yüklü bir iyonu yaklaĢtırdığımızı varsayalım. Bu durumda 

peroksit iyonundaki elektronlar kuvvetli bir Ģekilde pozitif yüklü iyona doğru 

çekileceklerdir. 
 

Bu durumda, oksijenlerden pozitif iyona yakın olanı -2 yüklü hâle gelirken, diğer 

oksijen de nötr hâlde kalabilir. Bu durumda pozitif iyonun negatif iyonu polarize ettiğini 
söyleyebiliriz. Sonuçta bir kutuplaĢma durumu söz konusudur.  

 
―Ġki oksijen, birlikte -2 değerlik alır ve burada oksijenlerden birisi -2, diğeri 0 değerlik 

alır‖. Isıtıldığında oksijenlerden bir tanesi ayrılır. Bu da oksijenler arasındaki zayıf kovalent 

bağın kırılmasıyla olur. 

 

4.1. Elde Edilme Yöntemleri 

2 2 2 22H O  2H O  O   

Antrakinollerin (2-etilantrakinol) otooksidasyonu sonucunda elde edilir.  OluĢan kinon 

tekrar H2 ile indirgenerek yeniden reaksiyona sokulursa %20‘lik H2O2 çözeltisi hâlinde elde 

edilir. 
 

Diğer bir yöntem ise sülfürik asidin veya amonyum sülfat-sülfürürik asit çözeltisinin 

elektrolitik oksidasyonudur.  
 

Ürün peroksodisülfürik asit olup, hidrolizi ile hidrojen peroksit elde edilir. %90-98‘lik 

H2O2 fraksiyonlu destilasyon ile elde edilir. 

 
4 3 3

2 2 8 2 2 5 2 4

2 5 2 2 2 2 4

2HSO HO S O OSO H  2e

H S O  H O H SO  H SO h zl

H SO  H O H O  H SO

ı ı

    

  

  

 

H2O2‘nun çözelti fazındaki birçok reaksiyonu, serbest radikallerin oluĢumuna dayanır. 

 

Metal Peroksitlerinin Asitlerle Tepkimesinden  
 
1A ve 2A gurubu metalleri aĢırı oksijen ortamında ısıtılırsa metal oksitleri yerine 

metal peroksitleri oluĢur.                                                                        

 
Metal peroksitleri asitlerle tepkimeye girerse hidrojen peroksidi oluĢtururlar. 

 

2 2 2 2

2 2 4 4 2 2

Na O  2HCI    2NaCI  H O

BaO  H SO  BaSO  H O
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4.2. Özellikleri  
 

 Renksiz ve kokusuz bir sıvıdır.  

 Fiziksel özellikleri suya benzer. Hidrojen bağları oluĢumu sudan daha 
kuvvetlidir.  

 Kuvvetli bir yükseltgendir. Eser miktardaki ağır metal varlığında çabuk 

bozunur. 

 Suda her oranda çözünür.%3‘lük çözeltisine oksijenli su, %30‘luk çözeltisine 
perhidrol denir. Perhidrol çözeltisi yükseltgenme iĢlemlerinde kullanılır.  

 Asitli ortamlarda yükseltgenme hızı yavaĢ, bazik ortamlarda ise hızlıdır.  

 Kararsız bir madde olduğu için çözücü olarak kullanıĢlı değildir.  
 Asit özelliği gösterir. Saf hâlde yakıcı ve tehlikeli bir maddedir. Deri üzerine 

dökülürse yara oluĢturur. 

 IĢıkta patlayarak bozunarak O2 ve H2O oluĢturur. Bu nedenle koyu renkli 

ĢiĢelerde saklanması gerekir. 
 

2 2 2 22H O 2H O  O   

 

 Hidrojen peroksidin hem yükseltgen hem de indirgen özelliği vardır. 
 

 Hidrojen Peroksitin Yükseltgen Etkisi 

 

Peroksit iyonu dıĢarıda 2 elektron alarak her biri -2 değerli iki oksijen iyonuna 
indirgenir. 

 
2 2

2O  2e  2O     

2 2   22KI  H O 2KOH  I    

 

Örnek: 
 

CrCl3 + NaOH + H2O2 →   Na2CrO4 +NaCl + H2O tepkimesinde; 

   

   a)Yükseltgenen atom hangisidir? 
   b)Ġndirgenen atom hangisidir? 

   c)Yükseltgen madde hangisidi?r 

   d) Ġndirgen madde hangisidir? 
   e) Denklemi denkleĢtiriniz. 

 

Çözüm:  
 

 CrCl3 + NaOH + H2O2 →   Na2CrO4 +NaCl + H2O  tepkimesinde; 

 

 a)Yükseltgenen atom: Cr  ( +3‘ten   +6‘ya  yükseltgenmiĢ  3 e
-
 vermiĢtir ) 

 b)Ġndirgenen atom: O  ( -1‘den  -2‘ye indirgenmiĢtir.  Toplam 2 e
-
 almıĢtır.) 

 c)Yükseltgen madde: H2O2 



 

 57 

 d) Ġndirgen madde: CrCl3 

 e) 2CrCl3 +10 NaOH + 3H2O2 →   2Na2CrO4 +6NaCl + 8H2O  

 

 Hidrojen Peroksitin Ġndirgen Etkisi  

 
Peroksit iyonu dıĢarıya 2 elektron vererek kendisi O2 molekülüne yükseltgenir.  

 
2

2 2O    O  2e    

2

2 2 2 2 2H O  MnO  Mn  2O  2H O     

 
Örnek:          
 

AgNO3 + NH3 + H2O2 →  Ag + NH4NO3 +O2   tepkimesinde; 

    
   a)Yükseltgenen atom hangisidir? 

   b)Ġndirgenen atom hangisidir? 

   c)Yükseltgen madde hangisidir? 
   d) Ġndirgen madde hangisidir? 

   e) Denklemi denkleĢtiriniz. 

 

Çözüm:  
          

   AgNO3 + NH3 + H2O2 →  Ag + NH4NO3 +O2    

   
   a)Yükseltgenen atom: O  ( -1‘den 0‘a yükseltgenmiĢtir. Toplam 2 e

-
 vermiĢtir.) 

   b)Ġndirgenen atom: Ag   ( +1‘den 0‘a indirgenmiĢtir 1 e
-
 almıĢtır. ) 

   c)Yükseltgen madde: AgNO3 
   d) Ġndirgen madde: H2O2 

   e) 2AgNO3 + 2NH3 + H2O2 →  2Ag + 2 NH4NO3 +  O2  

 

4.3. Kullanım Alanları 
 

 H2O2   %30‘luk sulu çözeltisi yükseltgenme iĢlemlerinde kullanılır. 

 Tıpta mikrop öldürücü olarak (Oksijenli su yapımında), 

 Renk giderici olarak, tekstil ve kâğıt sanayinde ağartma iĢlemlerinde (Yün ve 
ipeği ağartıcı olarak, renk giderici olarak), 

 Fabrika su atıklarının temizlenmesinde (Oksijen oluĢturduğu için), 

 Yağlı boya tablolarının temizlenmesinde 

 Roketlerde oksijen kaynağı olarak kullanılır. 
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Resim 4.1: DiĢ temizliğinde hidrojen peroksitin etkisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Hidrojen peroksitin yükseltgen etkisini inceleyiniz. 
Kullanılan araç gereçler: Hidrojen peroksit, deney tüpü, Kl, mangan dioksit, niĢasta 

çözeltisi, spatül 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġki adet deney tüpü alınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 
 ĠĢ ile ilgili önlemlerinizi alınız. 

 Deney tüplerinin temiz ve kuru 

olmasını sağlayınız. 

 

 Birincisinin içine Kl çözeltisi koyarak 

üzerine 1-2 damla hidrojen peroksit 

damlatınız. 

 

 Kimyasallarla çalıĢtığınızı 

unutmayınız. 

 Hidrojen peroksit dokuyu tahriĢ 
eder. 

 

 Üzerine taze hazırlanmıĢ niĢasta çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 50 ml‘lik saf suya, 1 g niĢasta koyup 

kaynatınız, sonra soğuk süzünüz. 

 

 Açığa çıkan iyodun rengini gözleyiniz. 

 

 Reaksiyon sırasında oluĢan gazın 

rengini not alınız. 

 OluĢan reaksiyonu yazınız. 

 Ġkinci deney tüpüne mangandioksit katısı 
koyunuz. 

 Kimyasalları az miktarda alınız. 

 Kimyasalları alırken spatül 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üzerine hidrojen peroksit koyup 

çalkalayınız. 

 

 Kimyasalı üzerinize ve dokunuza 

temas ettirmeyiniz. 

 Hidrojen peroksit eklerken dikkat 

ediniz. 
 Siyah rengin açılmasına dikkat 

ediniz. 

 Gaz çıkıĢını gözleyiniz. 
 OluĢan reaksiyonu gözleyip çıkan 

gazın rengini not alınız. 

 Ġyodun rengine dikkat ediniz. 

 Her iki deney tüpündeki değiĢiklikleri 

değerlendiriniz. 

 Her iki deneyi karĢılaĢtırınız. 

 Kimyasal reaksiyonlarını yazınız.  

 Malzemeleri temizleyiniz 

 
 

 Kullandığınız malzemeleri 

dikkatlice temizleyiniz. 
 Malzemelerin, kırılabilir 

malzemeler olduğunu unutmayınız. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanın. 

 Raporları kurallarına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 
gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ġki adet deney tüpü aldınız mı?   

2. Birincisinin içine Kl çözeltisi koyarak üzerine 1-2 damla 

hidrojen peroksit damlattınız mı? 

  

3. Üzerine taze hazırlanmıĢ niĢasta çözeltisi eklediniz mi?   

4. Açığa çıkan iyodun rengini gözlediniz mi?   

5. Ġkinci deney tüpüne mangan dioksit katısı koydunuz mu?   

6. Üzerine hidrojen peroksit koyup çalkaladınız mı?   

7. Gaz çıkıĢını gözlediniz mi?   

8. Her iki deney tüpündeki değiĢiklikleri değerlendirdiniz mi?   

9. Malzemeleri temizlediniz mi?   

10. Raporunuzu hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise ―Ölçme ve Değerlendirme‖ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi H2O2 elde yöntemlerinden değildir? 

A) Antrakinollerin otooksidasyonuyla 

B) Sülfürik asidin veya amonyum sülfat-sülfürürik asit çözeltisinin elektrolitik 

oksidasyonuyla 
C) Metal peroksitlerinin asitlerle tepkimesiyle 

D) Suyun oksijence zengin ortamda ısıtılmasıyla 

 

2. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir? 

22KI  ............... 2KOH  I    

A) KI               B) H2O2                C) KOH             D) I2 

 

3. PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O tepkimesinde yükseltgen madde aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) PbS         B) H2O2              C) PbSO4             D) H2O 

 

4. H2O2 bileĢiğinde 1tane oksijen atomunun yükseltgenme basamağı aĢağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiĢtir? 

A) -2                  B) -1              C) 0        D) +1 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Hidrojen peroksit oksijenin -1 değerlikli bileĢiklerindendir. 

6. (   ) H2O2  dokuyu tahriĢ eder. 

7. (   ) H2O2 çözücü olarak kullanılır. 

8. (   ) Hidrojen peroksit günlük hayatta renk giderici olarak kullanılmaz. 

9. (   ) H2O2‘nin hem indirgen hemde yükseltgen özelliği vardır. 

10. (   ) Ġyot çözeltisinin indikatörü taze hazırlanmıĢ niĢastadır. 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ―Modül Değerlendirme‖ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir?  

(k) 3 2 2Cu  4HNO   ..............  2NO  2H O     

A) CuNO2                B) Cu(NO3)2      C) CuO      D) Cu3N2 

2. Suyun elektrolizinde katotta hangi gaz oluĢur? 

A) H                       B)   H2              

C) O              D)  O2 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girebilen amfoter 

metallerden değildir? 

A) Al               B) Zn             

B) C) Pb       D) Fe 

4. AĢağıdakilerden hangisi anaerobik arıtmanın mühendisler ve uygulayıcı sanayiciler 

açısından baĢlıca faydaları arasında sıralanamaz. 

A) Yüksek konsantrasyonlu atık su arıtımında anaerobik arıtma, aerobik arıtmaya göre 
daha ucuzdur.  

B) Enerjinin tüketimi yerine üretimi söz konusudur 

C) Anaerobik arıtma tesisi aerobik tesislere göre daha az yer kaplamaktadır 

D) Anaerobik arıtma daha çok nütrient ihtiyacı gerektirir ve daha çok çamur oluĢumu 
meydana gelir. 

 

5. Suyun dezenfekte edilmesi için yapılması gereken son iĢlem aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Klorlama veya ozonlama B) Fermantasyon         

C) Flotasyon     D) Ekstraksiyon 

 

6. Su arıtım iĢleminde çürüme olayı anında oluĢan gazın bileĢiminde olmayan gaz 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)  CO2             B) N2                  
C) He             D) H2S 

 

7. Çökme havuzlarında biriken çamurun giderilmesi için en uygun yöntem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kurutma 

B) Yakma ve koklaĢtırma 

C) Bazı kimyasallarla etkileĢtirme 

D) Toprağa gömme 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. KMnO4 + H2SO4 + H2O2 → K2SO4 + MnSO4 +H2O + O2 tepkimesinde indirgen 

madde aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) H2SO4           B) H2O2                

C) K2SO4              D) MnSO4 

 

9. AĢağıdaki tepkimede noktalı yere gelmesi gereken madde hangi Ģıkta doğru 

verilmiĢtir?  

2 2 2CO  4H         ............... 2H O  
 

A) CO             B) C2H2           

C) HCOH                 D) CH4 

10. HgO + ısı → Hg + 1/ 2 O2 denklemi gereğince 21,6 gr Civa-II oksitin 

Isıtılmasından N.ġ.A’da kaç lt oksijen gazı oluĢur? ( Hg = 200 , O  =  16) 
A) 11,2 lt                       B) 22,4 lt                    

C) 1.12 lt                 D)  4.48 lt 

 

 
11. Ġyotun ayıracı hangisidir? 

A) NiĢaĢta              B) Metil kırmızı           

C) Fenolftalein          D) Metil red 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 C 

9 B 

10 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 B 

3 D 

4 D 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 B 

10 D 

11 D 

12 C 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 C 

5 A 

6 D 

7 C 

8 A 

9 oksidasyon havuzu 

10 travertenleri 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 B 

4 B 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 D 

4 D 

5 A 

6 C 

7 B 

8 B 

9 D 

10 C 

11 A 

 



 

 67 

KAYNAKÇA 
 

 DEMĠR Mustafa, Anorganik Kimya-1, MEB Yayınları, Ġstanbul, 1997. 

 KARACA Faruk, Lise-2 Kimya, MEGA Yayıncılık, Ankara, 1993. 

 TUNALI Namık, Saim K. ÖZKAR, Anorganik Kimya, GAZĠ Kitabevi, 

Ankara, 2005. 

 UYAR Tahsin, Serpil AKSUY, Genel Kimya -2, PALME Yayıncılık, Ankara, 

2005. 

 

 

KAYNAKÇA 


