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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0322 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  
Polarimetre 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; Sakkarozun inversiyon hızı ve nişasta tayini 

yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Polarimetre ile analiz yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, polarimetre ile 

analiz yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Sakkarozun inversiyon hızı tayinini yapabileceksiniz.  

2. Nişasta tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  
Donanım:Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, 

Sakkaroz, hassas terazi, polarimetre, polarimetre tüpü, 

spatül, HCl, laboratuar ortamı , fosfor wolfram asidi, 

hidroklorik asit, porselen havan, analitik terazi, balon joje, 
pipet, mezür, su banyosu, piset, süzgeç kâğıdı, polarimetre, 

polarimetre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modülde polarimetre cihazını tanıyacak, nerelerde, ne şekilde ve hangi amaçla 

kullanıldığını öğreneceksiniz. Bu modülü tamamladığınızda uygun koşullar sağlandığı 

takdirde polarimetre ile analizler yapabileceksiniz. 

 

Modül, polarimetrik olarak yapılan sakkarozun inversiyon hızı ve nişasta tayinini 

içermektedir. 

 

GİRİŞ 



 

 2 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak sakkarozun inversiyon hızı tayinini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Polarimetre ne amaçla kullanılır? Araştırınız. 

 Polarimetre cihazına ait resim bularak sınıf ortamına getiriniz. Arkadaşlarınızla 

polarimetre cihazının kısımlarını tahmin etmeye çalışınız. 

 

1. SAKKAROZUN İNVERSİYON HIZI 

TAYİNİ  
 

1.1. Polarimetre 
 

Polarize ışık düzleminin döndürme açısını ölçmek için kullanılan cihazlara 

polarimetre denir. Polarimetreler içinde en çok kullanılan Laurent polarimetresidir.  

 
Resim 1.1: Polarimetre 

Polarimetre –diğer adıyla polariskop-, biri sabit diğeri düşey bir düzlemde dönebilen 

iki kutuplayıcıdan meydana gelir. Kutuplayıcı olarak çoğunlukla kalsit kristalleri kullanılır. 

Bu iki kristalden birincisine (sabit olana) polarizör, ikincisine ise (dönebilene) analizör 

denir. Işık polarizörden girip kutuplanarak analizör üzerine düşer. Analizör, polarizöre 

paralel halde iken ışık,  analizörün gerisine düşebilir, çapraz halde iken ışık analizörü 

geçemez. Ara durumlarda (ne paralel ne de çapraz durumlarda) ise aydınlanma şiddeti düşer. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Çapraz durumdaki polarizör ve analizör arasına optikçe aktif bir madde konursa, 

analizörden ışık geçtiği görülür; çünkü araya konan madde polarizörden çıkan ışığın 

kutuplanma düzlemini çevirmiştir. Çevirme miktarı, analizörü tekrar ışık geçmeyecek 

şekilde döndürerek bulunur. Böylece maddelere ait değişik çevirme açıları bulunabilir. Bu 

açılar optikçe aktifliğin miktarını gösterir. Çevirme açısının sağa veya sola olması durumuna 

göre maddeler “Sağ-sol optik izomeriye sahiptir.” denir. 

 

Sadece şeker için kullanılan polarimetrelere sakarimetre de denir.  

 

Resim 1.2: Sakarimetre 

 

Resim1.3: Spektropolarimetre 

Titreşim düzleminin dönmesini tayf analiziyle grafik halinde veren polarimetrelere de 

spektropolarimetre cihazları denir. 

 

Polarimetrenin kullanım alanları; 

 

 Polarimetre molekül boyutlarının tayininde, 

 Konsantrasyon miktarının (derişikliğin) tayininde,  

 Gıda maddelerinin kontrollerinde, 

 Bilimsel araştırmalarda üretilen maddelerin saflık tayininde, 

 Kimyasal sanayinin öne çıktığı üretim tesislerinde.  
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Bu iş alanlarının bazıları şunlardır. 

 

 Eczacılık; Üretilen ilaçların içindeki optikçe aktif bazı bileşiklerin 

derişimini ölçmek için kullanılır. Bu ilaçlar şunlardır: 

 

Amino asitler  Sakinleştiriciler Aneljezik 

Amino şekerler Kokain Serumlar  

Antibiyotikler Kodein Vitaminler 

Steroidler Morfin Dekstroz 

Tablo1.1: Bazı İlaçlar 

 Kozmetik Sanayi; Kullanılan esansların ve aromatik yağların 

denetlenmesinde ve kalite kontrolünde kullanılır. Bulardan bazıları 

aşağıda sıralanmıştır. 

 

Resim 1. 4: Parfümler 

 

Tablo1.2: Kozmetik sanayiinde kullanılan esans ve aromatik yağlar 

 Gıda Sanayi; Üretilen gıdaların kalite kontrolünde ve katkı maddelerinin 

alt ve üst sınırlarının belirlenmesinde kullanılır. Genellikle şeker 

bulunduran gıdalarda Tablo 1.3 deki maddelerin optik aktifliğinden 

yararlanılır. 
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Tablo 1.3: Şekerli gıdalarda bulunan maddeler 

1.1.1. Optikçe aktiflik 
 

Bir karbon (C) atomuna 4 farklı grup ya da atom bağlıysa, bu tür C atomuna 

asimetrik C atomu denir. Asimetrik karbon atomu içeren bileşikler optikçe aktiftirler. 

Asimetrik C atomunu belirtmek için C atomunun sağ üstüne yıldız konur.  

  

Bu tür bileşikler biri diğerinin ayna görüntüsü olan iki tür molekül oluştururlar. Ayna 

simetrisinde olan bu iki molekül birbiri üzerine çakışmaz. Örneğin sağ el ve sol ellerimiz 

ayna simetrisine sahiptir. 

  

Şekil 1.1: Birbirinin ayna görüntüsü olan iki molekül 

Şekil 1.1 de gördüğünüz birbirinin ayna görüntüsü olan moleküllere optik izomeri adı 

verilir. Bir maddenin optik izomerisinin olması için asimetrik karbon atomunun olması 

gerekir. 

 

Bir ışık dalgası yayılırken, elektriksel titreşimler bir düzlem içinde kalıyorsa bu ışık 

dalgasına düzlem polarize ışık, ışık titreşimlerinin bir düzlem içinde olmasının 

sağlanmasına da polarizasyon denir. Polarize ışık güneş ışığı gibi dağılmayıp bir düzlem 

üzerinde hareket eder. Mesela kuvars mineralinden adi ışık geçirilirse sadece bir düzlem 

içerisinde titreşim yapan polarize ışık elde edilir. Düzlem polarize ışık, asimetrik C atomu 

bulunduran süt asiti gibi bazı maddelerin çözeltilerinden geçirilirse ışığın yayılma düzlemini 

sağa ya da sola çevirir. Bu iki optik izomer maddeyi birbirinden ayırmak için adlarının önüne 

D ve L harfleri getirilir. Polarize ışığı sola çeviriyorsa (-) veya(D), sağa çeviriyorsa (+) veya 

(L) işareti kullanılır. Sapma yönünü ve açısını bulmaya yarayan aygıtlara polarimetre denir. 



 

 6 

Kısaca; polarize ışığın yönünü değiştiren maddeler optikçe aktif maddeler denir ve bu 

maddeler de asimetrik C atomu bulunur.  

 

Laktik asitin ekşimiş sütten elde edileni polarize ışığı sola çevirirken, kaslardan elde 

edileni sağa çevirir. Optikçe aktif maddenin D ya da L olması ışığı sağa ya da sola 

çevirdiğini göstermez. D yapısında olup ışığı sola çevirenler olduğu gibi L yapısında olup 

ışığı sağa çeviren bileşiklerde vardır. Şayet optikçe aktif bir maddenin konfigürasyonu D-

gilseraldehite benziyorsa D,  L-gliseraldehite benziyorsa L biçimi olarak adlandırılır.   D-

gliseraldehitte –OH grubu sağda, L-gliseraldehitte ise   –OH grubu soldadır. 

 

D ve L izomerleri birbiriyle ters etkiye sahip oldukları için bu izomerin karışması 

durumunda optikçe aktiflik azalır. Eğer eşit miktarlarda D ve L izomerleri karıştırılırsa 

optikçe aktiflik tamamen kaybolur. Bu tür karışımlara rasemik karışım (rasemat) denir. 

Rasemik karışımlar dl- şeklinde gösterilirler. Rasemik karışım polarize ışığa etki etmez. 

Yukarıdaki laktik asitin her ikisinin de E.N.= 53 
o
C dir. Rasemik laktik asitin E.N.= 17 

o
C 

dir. Optik izomerlerin polarize ışık düzlemini farklı yönlere saptırma dışında tüm fiziksel ve 

kimyasal özellikleri aynıdır.  

 

Örneğin; Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde asimetrik C atomu bulunur? 

 

A) FH2-CH2F  

 

B) F2-CH2F   

C) 2-aminobütanoikasit 
CH3 CH2 CH C OH

ONH2

  

D) 4-klorbütanoikasit     
H2C CH2 CH2 C OH

O
Cl

 

 

Optikçe aktif maddelerin polarize ışığın yönünü sağa ve sola çevirenlerin her birisine 

birbirinin enontiyomeri denir. Enantiyomerlerin eşit miktarda karışmasıyla rasem şekiller 



 

 7 

oluşur. Bir molekülde asimetrik C atomu sayısı çoksa bu durumda çok sayıda optik izomer 

ve rasem şekiller oluşur. Eğer bir bileşikte 2 tane asimetrik c atomu varsa 4 adet optik izomer 

ve iki adet rasem karışım oluşur. 3 tane asimetrik c atomu varsa 8 adet izomer, 4 adet rasem 

şekil oluşur. N tane asimetrik C atomu içeren bir bileşik için 2
n
 tane optik izomer, 2

(n-1)
 adet 

rasem şekil oluşur. 

 

1.1.2. Polarimetre cihazının kısımları 
 

Cihazın kısımları; 

 

 Işık kaynağı 

 Polarizör 

 Gözlem tüpü 

 Analizör 

 Objektif/Teleskop 

 Skala 

 Skala ayar düğmesi 

 Camlı tüp bölmesi  şeklindedir. 

 

Şekil 1.2: Polarimetre Cihazının Açık Gösterimi 

  

Resim 1.5: Objektif/Teleskop  
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1.1.3. Polarimetrenin ayarlanmasi 
 

Polarimetre tüpüne distile su konur. Hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir, 

kalmışsa aşağı yukarı uygun hareketlerle hava kabarcığı çıkarılır. Tüp yerine konur. 

Dürbünden bakılır ve dürbünün yan kısmındaki vida ile dürbünden görünen iki yarım 

dairenin renkleri eşit olacak şekilde ayarlanır. Bu sırada dürbünün üst kısmındaki göstergede 

ibre sıfır noktasını göstermelidir. Distile su ile sıfır ayarı yapıldıktan sonra polarimetre 

tüpüne numune konur ve dürbünden görünen iki yarım dairenin renkleri eşitlenir. Göstergeye 

bakılarak okunur. Polarimetrelerde genel prensip aynıdır. Tüp uzunlukları ve gösterge 

kısımlarındaki farklılıklarla birbirlerinden ayrılırlar. Tüp uzunluğu 189,4 mm veya bunun 

yarısı olan 94,7 mm uzunluğunda olanlara “sakkarimetre” de denir. Göstergenin üst 

kısmında alfa çevirme açısı, alt kısmında ise % g olarak glikoz miktarı okunur. (Sağ tarafta) 

sol tarafta ise albümin miktarını gösterir. 

 

Resim 1.6: Polarimetre 

1.2. Sakkarozun İnversiyon Hızı Tayini 
 

Sakkarozun inversiyon reaksiyonunda, sakkarozun polarize ışık düzlemini, optik 

çevirme hızının asidik ortamda incelenmesi esasına dayanan bir hız tayin yöntemidir. Optik 

çevirme hızına bağlı olarak reaksiyon hızı ve yarı ömrü bulunur. 

 

Normal ışık ışını yayılma doğrultusuna dik bütün düzlemlerde titreşen dalgalar içerir. 

Bu ışık ışını bazı özel maddelerden geçirilirlerse, geçen ışın birbirine paralel düzlemler 

içinde titreşim yapan dalgalara sahip olur. Bu tür bir ışına düzlem polarize ışık ışını denir. 

Bazı maddeler içlerinden geçen polarize ışık düzlemini çevirirler. Bunlar optikçe aktif 

maddelerdir. Sakkarozun inversiyonu sonucu oluşan Glikoz ve Früktoz optikçe aktif 

maddeler olduğu için, sakkaroz polarize ışık düzlemini sağa, glikoz ve früktoz ise sola 

çevirir. 

 

Polarimetre cihazının ışık kaynağı açık ve örnek tüpü boş iken, analizör prizma öyle 

döndürülür ki, polarlama prizması tarafından polarlanmış olan polarize ışık tamamen 

tutulsun ve görüş alanı karanlık olsun. Bu noktada polarizör prizmasının ve analizör 

prizmasının eksenleri birbirine diktir. Örnek tüpü inceleyeceğimiz örnekle doldurulduğunda; 
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Eğer madde optikçe aktif değilse hiçbir değişiklik gözlenmez. Görüş alanı karanlık kalır. 

Ancak tüpe optikçe aktif bir madde konursa, polarlama düzlemini döndürür ve ışığın bir 

kısmı analizörden geçerek izleyiciye ulaşır. İzleyici analizör prizmasını döndürerek ışık 

ışınını yeniden tutar ve tekrar karanlık bölgeyi elde eder. 

C12H12O11 + H20 C6H12O6 +C6H12O6 

(Glukoz) (Fruktoz)

H30
+

 

Sakarozun inversiyon reaksiyonu; 

 

Resim 1.7: Analog bir polarimetre cihazı 

Reaksiyonda da görülebileceği gibi inversiyon sırasında optik çevirme gittikçe 

azalacaktır. Bu reaksiyonun hızı sakkaroz, su ve H30+ iyonu konsantrasyonuna bağlı olarak 

değişir. 

 

Optik çevirmenin zamana göre değişimini inceleyerek reaksiyon hızını buluruz. 

Buradan bulunan sonuçla yarı ömür t1/2  hesaplanabilir. 

α0 − α∞

αt − α∞
 = k1'tln

 

Denklemine göre;  

α0 − α∞

αt − α∞
ln

 

ile t arasında çizilecek grafiğin eğimi reaksiyon hızını verir. 

 

Yarı ömür 

2,303 log 2 

k1

t1/2 = 
 

denklemi ile hesaplanır. 
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1.2.1. Yapılışı  
 

10 gr Sakkaroz tartılır. Suda çözülerek 50 ml’ ye tamamlanır. Bu 50 ml’lik çözeltiden 

25 ml alınarak 50 ml’ ye su ile tamamlanır. Bu çözelti referans değerin bulunması için 

polarimetre tüpüne konur. Alet önceden açılmış ve ışığın sarı renge dönüşmüş olması 

gerekir. 

0

10

0

4
2

     

Resim1.8 : Polarimetre camlı tüp bölmesi 

Skala yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sıfırlanır. Tüp polarimetre kabına 

yerleştirildikten sonra ışığı karanlık görülür. Düğmeyi  aşağı yönde çevirerek ışığın 

görülmesi sağlanır. İki skala çizgisinin denk olduğu yerden değer okunur. 0  = 16,15 olarak 

bulunur. 

 

 50 ml sakkaroz çözeltisinden kalan 25 ml’lik çözeltiye 25 ml 1 N HCl ilave edilir. Bu 

anda saate bakılır. Bu çözeltiden polarimetre tüpüne konur. Ortamda asit olduğu için 

inversiyon oluşur ve ışığın çevirme yönü değişir. 

 

10 dk. sonra okuma yapılır. Görüntü elde etmek için düğme  yukarı yönde çevrilir. 

Bulunan değer 1  değeridir. Daha sonra diğer  değerlerini de 10 (veya 20) dk. aralıklarla 

alınır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.  

 

1.2.2. Hesaplamalar 

α0 16,15

α1 14,00 16,50 0,12 14:10-14:20 10 10

α2 13,00 15,50 0,19 14:20-14:40 20 30

α3 12,40 14,90 0,22 14:40-15:00 20 50

α4 12,00 14,50 0,25 15:00-15:20 20 70

α∞ -2,50

α0 − α∞ 18,65

Toplam 

Zaman(dk)
lnα Değerleri αt − α∞ Saat Zaman (dk)

α0 − α∞

αt − α∞

 

Tablo1.4: İnversiyon hızı ölçüm değerleri 
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Tablodaki verilerimizi kullanarak    değeri ile t arasında grafik  

 

çizilirse, grafiğin eğimi reaksiyon hızını verir.   
Bu değer Aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi m = 0,0042 olur. 

  
 t1/2 değerini      formülünü kullanarak buluruz. 

 

α0 − α∞

αt − α∞

ln

 

 

y = 0,0042x

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

t1/2 = 165,064 dk. olarak bulunur. 
 

α0 − α∞

αt − α∞
ln

2,303 log 2 

k1

t1/2 = 

Zaman (dk) 

Eğim = 0,0042 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Sakkarozun İnversiyon Hızının Tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Sakkaroz, hassas terazi, polarimetre, polarimetre tüpü, 

spatül, HCl, laboratuvar 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 10 gr Sakkaroz tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Suda çözerek 50 ml’ ye tamamlayınız. 

 

 Beherin temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bu 50 ml’lik çözeltiden 25 ml alıp 50 ml’ ye 

su ile tamamlayınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Bu çözeltiyi referans değerin bulunması için 

polarimetre tüpüne koyunuz. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Skalayı sıfırlayınız. 

 

 Skalayı sıfırlayarak okuma yapınız. 

  

 Düğmeyi aşağı yönde çevirerek ışığın 

görülmesini sağlayınız. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 İki skala çizgisinin denk olduğu yerden 

değeri okuyunuz. 26,8 
 Değerleri dikkatli okuyunuz. 

 10 dk sonra okuma yapınız.26,8  Değerleri dikkatli okuyunuz. 

 Görüntü elde etmek için düğmeyi yukarı 

yönde çeviriniz 

 

 Görüntünün iyi elde edildiğinden 

emin olunuz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 
 Temizliği dikkatli yapınız. 
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 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 Hesaplamaları hatasız yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 10 gr Sakkaroz tartınız mı?   

2. Suda çözerek 50 ml’ ye tamamladınız mı?   

3. Bu 50 ml’lik çözeltiden 25 ml alıp 50 ml’ ye su ile tamamladınız 

mı? 
  

4. Bu çözeltiyi,  referans değerinin  bulunması için polarimetre 

tüpüne koydunuz mu? 
  

5. Skalayı sıfırladınız mı?   

6. Düğmeyi aşağı yönde çevirerek ışığın görülmesini sağladınız 

mı? 
  

7. İki skala çizgisinin denk olduğu yerden değeri okudunuz mu?   

8. 10 dk sonra okuma yaptınız mı?   

9. Görüntü elde etmek için düğmeyi yukarı yönde çevirdiniz mi?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi polarimetre cihazının kısımlarından değildir? 

A) Analizör 

B)Polarizör 

C)Işık kaynağı 

D)Makro vida 

 

2. Optikçe aktiflik aşağıdaki cihazlardan hangisi ile ölçülür? 

A)Refraktometre 

B)Gaz kromatografisi 

C)Spektrofotometre 

D)Polarimetre 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi optikçe aktiftir? 

A) OH-CH2-COOH  

B) H2-C=O 

C) OH-CH(CH3)-COOH 

D)C2H5-CH(CH3)-CH3 

 

4. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi optikçe aktiflik göstermez? 

A) (OH)2-C(CH3)-C2H5 

B)CH3-CH(OH)-COOH 

C)CH3-CH(OH)-CN 

D)CH3-CH(F)-Br 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Polarize ışık düzleminin döndürme açısını ölçmek için kullanılan cihazlara … ………         

denir. 

 

6. Polarimetrenin diğer adı…                …’dur. 

 

7. Polarimetredeki kalsit kristallerinden birincisine (sabit olana) …                … 

ikincisine ise (dönebilene) …               … denir. 

 

8. Optikçe aktif maddelerin D ve L izomerlerinin eşit miktarlarda karıştırılmasıyla elde 

edilen karışımlara                  … denir. 

 

9. Sadece şeker için kullanılan polarimetrelere…                …  denir. 

 

10. Titreşim düzleminin dönmesini tayf analiziyle grafik halinde veren polarimetrelere 

……….. cihazları denir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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11. Bir C atomuna 4 farklı grup ya da atom bağlıysa, bu tür C atomuna                         … 

denir. 

 

12. Optikçe aktif maddelerin,  polarize ışığın yönünü sağa ve sola çevirenlerden her 

birisine birbirinin …                              denir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

Gerekli ortam sağlandığında, kuralına uygun olarak, unda nişasta tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Nişasta nedir? Nerelerde bulunur? Araştırınız. 

 

2. NİŞASTA TAYİNİ 
 

2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Örnek, içerdiği optikçe aktif diğer maddelerden ayrılması için % 1’lik HCl ile 

ekstrakte edilir. Eriyen maddeler fosfor wolfram asidi ile çöktürülerek süzülür ve ortamdan 

uzaklaştırılır. Yöntem süzüntüdeki nişasta çözeltisinin optik çevirme derecesinin ölçülmesi 

ilkesine dayanır. 

 

2.2. Kullanılan Kimyasallar 
 

 % 1’lik Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi 

 % 4’lük Fosfor Wolfram asidi 

 

2.3. Deneyin Yapılışı 
 

Ezilerek homojen hale getirilen deney numunesinden 5 gr 100 ml’lik balonjojenin 

içerisine tartılır. Örneğin üzerine 25 ml % 1’lik HCl asit çözeltisinden eklenerek çalkalanır. 

Tekrar 25 ml % 1’lik HCl asit çözeltisinden eklenir ve çalkalanır. Kaynar su banyosunda 15 

dakika bekletilir. Bu süre sonunda balonjoje alınır, üzerine 35 ml saf su eklenerek soğutulur. 

10 ml fosfor wolfram asidi eklenerek azotlu maddenin çökmesi sağlanır. 100 ml’lik 

balonjoje hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözelti süzgeç kâğıdından süzülür ve 

süzüntü polarimetri tüpüne alınarak çevirme derecesi ölçülür. 

 

2.4. Hesaplamalar 
 

% nişasta miktarı =  a x 5,4734 

a = polarimetrede okunan çevirme faktörü 

5,4734 = formüldeki sabit değer 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Unda Nişasta Tayini Yapınız 

Kullanılan araç ve gereçler: Fosfor wolfram asidi, hidroklorik asit, porselen havan, 

analitik terazi, balon joje, pipet, mezür, su banyosu, piset, süzgeç kâğıdı, polarimetre, 

polarimetre tüpü 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ezilerek homojen hale getirilen deney 

numunesinden 5 gr 100 mL’lik 

balonjojenin içerisine tartınız 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Örneğin üzerine 25 mL  %1’lik HCl asit 

çözeltisinden ekleyerek çalkalayınız 

 

 %1’lik HCl çözeltisini hazırlarken 

dikkatli ve titiz olunuz. 

 Tekrar 25 mL  %1’lik HCl asit 

çözeltisinden ekleyip çalkalayınız 

 

 Balonjoje şilifini kapatarak dikkatli bir 

şekilde çalkalayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kaynar su banyosunda 15 dakika 

bekletiniz 

 

 Su banyosunu, ısınması için deneye 

başlamadan önce çalıştırmayı 

unutmayınız. 

 Bu süre sonunda balonjoje alınarak 

üzerine 35 ml. saf su ekleyerek 

soğutunuz 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 10 ml. fosfor Volfram asidi ekleyip 

azotlu maddelerin çökmesi sağlayınız 
  

 100 ml.’lik  balonjoje hacim çizgisine 

kadar saf su ile tamamlayınız 
  

 Çözelti süzgeç kâğıdından süzünüz   

 Süzüntüyü polarimetri tüpüne alıp 

çevirme derecesi ölçünüz 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 
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 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Ezilerek homojen hale getirdiğiniz deney numunesinden 5 gr 

kadarını 100 mL’lik balonjojenin içerisinde tarttınız mı? 
  

3. Örnek üzerine 25 mL  %1’lik HCl asit çözeltisinden ekleyerek 

çalkaladınız mı? 
  

4. Tekrar örnek üzerine %’lik HCl çözeltisinden ekleyerek 

çalkaladınız mı? 
  

5. Kaynar su banyosunda 15 dakika beklettiniz mi?   

6. 15. dakikanın sonunda balonjojeyi alarak,  üzerine 35 mL saf su 

ekleyip soğuttunuz mu? 
  

7. 10 mL fosfor Volfram asidi ekleyip azotlu maddelerin çökmesini 

sağladınız mı? 
  

8. 100 mL’lik balonjojeyi hacim çizgisine kadar saf su ile 

tamamladınız mı? 
  

9. Çözeltiyi süzgeç kâğıdından süzdünüz mü?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

11. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Nişasta tayininde azotlu maddelerin çökmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki asitlerden 

hangisi kullanılmalıdır? 

A. Fosforik asit 

B. Fosfor Wolfram asidi 

C. Hidroklorik asit 

D. Sülfürik asit 

 

2. Nişasta tayini sırasında kullanılan HCl asitinin %’si kaç olmalıdır? 

A. %1 

B. %10 

C. %20 

D. %35 

 

3. Nişasta tayinine ilişkin hesaplamalarda kullanılan sabit rakam aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. 5,4534 

B. 4,4736 

C. 5,4734 

D. 5,4337 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Nişasta tayininde azotlu maddelerin çökmesini sağlamak amacıyla…               

………..asiti kullanılır. 

 

2.  Nişasta tayini sırasında kullanılan HCl asiti %........... ............’lik olmalıdır. 

 

3. Sakkaroz polarize ışık düzlemini … …, glikoz ve früktoz ise … … çevirir.  

 

4. Polarimetre, maddelerin …             … aktifliklerini ölçen cihazdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 polarimetre 

6 Polariskop 

7 polarizör-analizör 

8 rasemik karışım 

9 sakarimetre 

10 spektropolarimetre 

11 asimetrik c atomu 

12 enantiyomer 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

1 B 

2 A 

3 C 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME  
 

1 fosfor wolfram 

2 1 

3 sağa-sola 

4 optikçe 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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