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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Kimya Teknolojisi

DAL

Petrol Rafineri

MODÜLÜN ADI

Fiziksel Kontrol Testleri
Bu modül, Uluslar arası ölçüm standartlara uygun alevlenme
noktası tayini, külde pH kontrolü ve ilk ve son kaynama
noktası kontrolü yapabilme ile ilgili bilgilerin verildiği
öğrenme materyalidir.
40/24

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Fiziksel kontrolleri yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, uluslar arası ölçüm standartlara
uygun petrol ürünlerinde fiziksel kontrolleri yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Uluslar arası ölçüm standartlara uygun alevlenme noktası
tayini yapabileceksiniz.
2. Uluslar arası ölçüm standartlara uygun külde pH kontrolü
yapabileceksiniz.
3. Uluslar arası ölçüm standartlara uygun ilk ve son kaynama
noktası kontrolü yapabileceksiniz.
Ortam
Sınıf, atölye, laboratuar, işletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı (internet), bireysel veya grupla
çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım
Sınıf veya bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, Cleveland açık kap
cihazı, termometre, erlenmayer, büret, beher, kaynama
noktası düzeneği
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Petrol ürünlerinin seri üretiminde kalite kontrol işlevinin sağlanması; ham madde, ara
ürün ve olgunlaşmış ürünlerin belirlenen uluslararası standartlarda olma zorunluluğu
getirmiştir. Petrol ürünlerinin uluslararası standartlarda ve belirlenen kalitede olması
yapacağınız fiziksel testlerle ancak sağlanmaktadır.
Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde petrol ürünlerinde fiziksel testlerinden alevlenme
noktası, külde pH ve ilk ve son kaynama noktasını tayini yapabilir. Petrokimya
işletmelerinde aktif görev alabilirsiniz.
Bilgi ve becerilerinizi artırmanız, bunların yanı sıra güzel ahlakınızı geliştirmeniz ve
Mustafa Kemâl ATATÜRK‘ün gösterdiği medeniyet yolunda ilerleyen gençler olarak
yetişmeniz ülkemiz için bir kazanım olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uluslararası ölçüm standartlara uygun alevlenme noktası tayini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan petrol rafinerilerinde kalite kontrol laboratuarları hangi
fiziksel kontrol testleri yapılmaktadır? Araştırınız.



Petrol ürünlerinde alevlenme noktası tayini neden gereklidir? Araştırınız.

1. ALEVLENME KONTROLÜ
Sıvı bir yakıtın yanabilmesi için, bu yakıtın buharı ile havanın belirli oranlarda
karışmış olması gerekir. Bir yakıt ne kadar kolay buhar hâline gelebilirse, hava ile yanıcı bir
karışım oluşturması da o derece kolay olur. Yakıtın kolay yanabilme özelliği, alevlenme
noktası ile tespit edilmektedir. Bu nedenle petrol ürünlerinde alevlenme noktası önem
kazanmaktadır.

1.1. Tanımı
Tutuşturucu kaynak uzağa alındıktan sonra, buhar/hava karışımının, sürekli olarak
yanmaya devam ettiği en düşük sıcaklığa "alevlenme noktası" veya "tutuşma noktası" denir.
Petrol ürünlerinin Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların (en az iki veya daha çok
maddeden oluşan karışım veya çözeltiler) Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre alevlenme sembolleri aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
İşareti

Sembol

R10: Alevlenir

Yok

F: Kolay alevlenir
F+: Çok kolay alevlenir
Tablo 1.1: Alevlenme işaret, sembolleri ve kullanımı
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Alev alma noktası ne kadar düşükse yangın riski o kadar fazladır. Aşağıda bazı
sıvıların alev alma noktaları verilmiştir.
Kimyasalın Adı
Asetaldehid dietil asetal (1,1 - Dietoksietan)
Aseton
Asetonitril
Asetil klorür
Akrolein
Benzen
Karbon disülfür
Etanol
Metanol
2 – Propanol

Alevlenme noktası °C
230
540
525
390
278
555
102
425
455
485

Tablo 1.2: Bazı sıvıların alev alma noktaları

Yanıcı bir cismin alevlenme noktası bir cismin hava ile yanıcı karışım meydana
getiren bir buhar çıkardığı en düşük sıcaklık derecesidir. Alevlenme noktasının yanma
tekniği bakımından çok büyük bir önemi olmadığı kaydedilmektedir. Ancak soğuk havalarda
yanabilme özelliği bakımından sınırlamalar getirmektedir. Özel kabına konulan numuneye
istenilen bir sıcaklıktan itibaren bir derece aralıklarla alev yaklaştırılmakta, yakıt buharının
alevi aldığı sıcaklık, yakıtın alevlenme noktası olarak belirlenmektedir.
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1.2. Alevlenme Noktası Tayini
Bir akaryakıt buharının alev aldığı en düşük sıcaklığa alevlenme sıcaklığı denir.
Özellikle yakıtın depolanması ve kullanılmasında yangın tehlikesine karşı alınacak tedbirler
bakımından büyük önem taşır. Alevlenme noktası tayininde şu metotlar kullanılmaktadır:





Tag Kapalı Kap Metodu
Pensky-Martens Kapalı Kap Metodu
Abel Kapalı Kap Metodu
Cleveland Açık Kap Metodu

Resim 1.1: Pensky-Martens kapalı Resim

Resim 1.2: Tag kapalı kap kap parlama noktası test cihazı parlama noktası test cihazı
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Resim 1.3: ABEL kapalı kapparlama noktası test cihazı

1.2.1. Cleveland Açık Kap Metodu İle Alevlenme Noktası Tayini
Genel olarak az uçucu örneklerin alevlenme noktası tayininde kullanılan cleveland
açık kap alevlenme noktası tayin cihazı yarı otomatik olarak çalışır. Şekil de görüldüğü gibi
cihaz numune kabı, ısıtıcı, gaz bağlantılı bir brülör ve termometreden ibarettir.
Fuel oil hariç, cihazla alevlenme noktası 79 °C’den, 400 °C' ye kadar olan petrol
ürünleri ve yağların parlama ve yanma noktasını tayin etmek mümkündür.
Parlama noktası tayin edilecek numune, numune kabının işaret çizgisine kadar
doldurulur ve cihaza yerleştirilir. Bu kaba Cleveland kabı da denir. Eğer tayin asfalt veya
benzeri kıvamlı numuneler ile yapılacaksa, önce numune ısıtılarak akıcı bir hâle getirilmeli
ve sonra kap doldurulmalıdır.
Bu kap ısıtıcı açılarak 5 °C/dk. hızla ısıtma yapılır. Parlama noktasından 15-20 °C
önce gaz açılarak brülör yakılır. Alevin boyu yaklaşık 4 mm olmalıdır. Bu sırada ısıtma hızı
3-4 °C/dk.’ye düşürülür. "Test" düğmesi yardımıyla otomatik olarak alev, numune üzerinde
bir saniye süre ile gezdirilir. İşlem, sıcaklık her 1 °C yükseldiğinde tekrarlanır. 104 °C’ den
daha yüksek sıcaklıklarda 3 °C' de bir tekrarlanmalıdır. Numunenin alev aldığı en düşük
sıcaklık alevlenme noktası olarak kaydedilir.
Bu noktadan sonra gene ısıtmaya aynı hızla devam edilirse yakıtın tutuşup alevin 5
saniye devamla yandığı sıcaklık yanma noktası olarak kaydedilebilir.
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Resim 1.4: Cleveland açık kap parlama noktası test cihazı

1.3. 79 0C Üzerindeki Petrol Ürünleri


Genel bilgiler

Petrol; gaz, sıvı ve katı hâlde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı
hidrokarbonlara ham petrol, gaz hâlindekilere doğal gaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre
asfalt, parafin veya bitüm adı verilmektedir.

Resim 1.5: Petrol Kuyusundan petrol çıkaran atbaşı (solda) ve açık denizde petrol aramak
için kullanılan bir petrol platformu (sağda)
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Petrol ürünlerinin hemen hemen hepsi petrol rafinerilerinde damıtılmış petrolden
oluşmaktadır. Rafineriler ham petrolün kalitesine ve ihtiyaca göre petrol ürünleri üretirler.
Petrol genellikle enerji olarak tercih edilir. Çeşitli derecelerde fuel oil ve benzin olarak.
Rafineriler diğer kimyasal maddeleri de üretebilir. Bunlardan bazıları plastik veya diğer
ürünleri elde etmek için kullanılır. Petrol, sülfür içerdiği için bu sülfürün büyük bir kısmı da
yine petrol ürünü olarak ayrıştırılır. Hidrojen ve karbon da petrol kolası formunda ürün
olarak kullanılabilir. Hidrojen genellikle rafinerideki diğer işlemlerde katalizör olarak veya
hidrodesülfürizasyonda kullanılır.


Petrol rafinerilerinin ana ürünleri:











Doğal
Ayrılma
Ürünleri
Gaz
Benzin

Petrokimyasal ürünler (Plastik)
Asfalt
Mazot
Fuel oil
Benzin
Gaz yağı
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
Kayganlaştırıcı maddeler
Parafin
Katran
DESTİLASYON ÜRÜNLERİ
Hafif
Orta
Ağır
Fraksiyonlar
Fraksiyonlar
Fsraksiyonlar
Ağır teshin
Ağır mineral
Motor benzini
Petrol
yağlar
Ağır flatasyon
Solvent
Dizel yağı
yağları
Lamba petrolü
Gaz petrolü
Petrol vaksları
Hafif teshin
Makine yağları
petrolü

Bakiye
Makine
yağları
Teshin
yağları
Vazelin
Yol
Bitümleri
Asfaltlar
petrol koku

Tablo 1.3: Fraksiyon sırasına göre petrolden alınan ve ticari önemi olan başlıca ürünler
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Çok sayıda hidrokarbonun kompleks bir karışımı olan petrol; ham petrol denilen sıvı
birikimler, doğal gaz adı verilen gaz birikimler ve ziftli kum, bitümlü şist gibi katı birikimler
olarak tanımlanır.


Petrolün elementsel bileşimi yaklaşık olarak şöyledir:

C
H
S
O
N
Çeşitli mineraller

% 82,0-87,0
% 12,0-18,0
% 0,1-5,5
% 0,1-7,4
% 0,1-2,4
% 0,1-5,5

Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak
iki grupta toplanırlar. Bunlar:


Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün destilasyon ürünleridir.



Suni akaryakıtlar: Üretim kaynaklarına göre üçe ayrılırlar:
o
o
o

Taş kömürü, linyit, odun ve benzeri maddelerden elde edilen sıvı
yakıtlar.
Ağır petrol fraksiyonlarının Kraking ile elde edilen sıvı yakıtlar.
Sentez yolu ile elde edilen sıvı yakıtlar.

1.3.1. Katı Ürünler
Petrolün katı hâlde bulunan hidrokarbonlarına verilen genel addır. Bileşimlerine göre
asfalt, parafin veya bitüm adı verilmektedir.

1.3.1. Asfalt
Durağan, dayanımlı akmaz hâlden katı hâle kadar değişkenlik gösteren siyah ve
kahverengi organik bir maddedir.


Özellikleri: Bir hidrokarbon olan asfaltın kimyasal bileşimi oldukça karışık ve
değişken olup petrolün destilasyonundan veya doğal yataklardan elde edilir.
Çamur ve göl hâlinde (Bermudez kara gölünde ve Trinidad'daki kara gölde )
bulunduğu gibi, yer altında kaya aralarında sert hâlde de bulunur. Sert
hâldekiler yer altından maden çıkarılır gibi çıkarılır. Ayrıca kum taşlarında ve
killer arasında da bulunur. Bugün yaygın olarak kullanılan asfalt, petrolün
rafinasyonundan elde edilen yan üründür. Maden kömürünün damıtılması
aşamasında elde edilen siyah madde zifttir. Buna toprak veya taş eklenir.
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Asfaltın başlıca kullanım alanları


Asfalt; yolların, hava alanlarının kaplanmasında, çatı izolasyonunda, su
ile ilgili olan yapılarda su geçirmezlik sağlamada kullanılır.



Asfaltın yapışkan özelliği vardır. Boya sanayinde, akü üretiminde, su
kanallarını kaplamada ve kil tuğlalarını yapıştırmada kullanılır.

Resim 1.6: Ham petrolden elde edilen asfalt (bitüm) görüntüsü

Resim 1.7: Yollara döşenen asfalt ve agrega (çakıl) karışımının görüntüsü

1.3.1.1. Parafin
Parafin mumu (Latince parum affinis), petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum
çeşididir. Parafin mumu ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranından,
daha sonra bütümlü tabakalardan, 1867'den sonra da petrolden elde edildi. Petrolün bir yan
ürünüdür.
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Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta
eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki
parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrılır. Bugün modern olarak çalışan parafin
imalathaneleri de yukarıdaki esasa dayanarak parafin mumunu üretir. Yeni metotlara göre
yapılan parafin mumları % 20 kadar yağ ihtiva eder. Bazı durumlarda yağ miktarı % 3'e
kadar düşürülür. Daha ileri saflaştırma ile renk, koku ve tadı daha iyileştirilir. Saflaştırma
işleminde sülfat asidi ve kil kullanılır. Parafin mumları, Pennsylvania ham petrolü gibi
parafin esaslı petrol türlerinden elde edilir.

Resim 1.8: Likit parafin görüntüsü

Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48 °C tam rafine edilmiş parafin
mumunun erime noktası ise, 48 ile 66 °C arasında değişir. Erime noktası yüksek olan parafin
mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır.


Parafinin başlıca kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Parafine batırılmış veya parafinle kaplanmış kâğıt ve karton, sıvı ve katı
yiyeceklerin saklanmasında kullanılır. Çünkü parafin mumları reaksiyona
girmez.

Çeşitli sanayi dallarında kimyevi ve elektriği yalıtma maddesi olarak
kullanılır.

Tekstilde, eczacılıkta, kozmetik sanayinde plastik, patlayıcı madde ve
elektrik malzemelerinin imalinde, bağcılıkta aşı yerlerinin izolasyonunda
kullanılır.

Mum imalatında balmumunun yerini almıştır.
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1.3.1.3. Bitüm
Bitüm, ham petrolden uçucu ve hafif yakıtlar rafine edildikten sonra kalan ağır petrol
bileşenidir. Damıtılmış petrolden elde edilen bitüm başlangıçta en çok yol inşaatlarında
yapıştırıcı amaçlı kullanılmaktaydı. Çünkü 50 °C 'de eriyip, 0 °C'de kırılması, bina
çatılarında kullanılmasını engellemekteydi. Daha sonraları farklı bir kimyasal yöntemle,
erimiş bitüme yüksek sıcaklıkta hava üflenerek oksijen ile yapısı değiştirilmiş bitümün daha
iyi bir ısıl kararlılığa kavuşması sağlandı. “Okside” bitüm olarak bilinen bu tipin donma ve
erime noktaları sıcaklık aralığı -5°C ile 70°C değerlerine çıkartılmıştır. Okside bitüm,
çatılarda kullandığımız bitümlü örtülerin ham hâlini oluşturmaktadır.


Okside bitümün kullanım yerleri:



Bina çatılarında su yalıtım amaçlı olarak,
İnşaat betonlarında, asfalt yapımında, bozuk yolların yamalanmasında
kullanılır.

Bitümün tespitini takip eden yıllarda su yalıtımı; uygulama sahasında, sıcaklığı 200–
220 °C 'ye kadar çıkabilen özel kaplar içerisinde ısıtılarak akışkan hâle getirilen okside
bitümün taşıyıcı karton aralarına sürülerek katmanlar hâlinde yapıştırılması yöntemi ile
yapılır.
Uygulanacak alana doğrudan dökülen sıcak bitüm, geniş fırçalarla yüzeye yayılır. Bu
işlemin ardından, bitümlü karton ruloları serilir, bu işlemler birkaç defa tekrar edilerek
bitümlü kartonlarla 3–4 katmanlı uygulamalar gerçekleştirilirdi.

Resim 1.9: Bitüm görüntüsü

1.3.2. Sıvı Ürünler
Petrolün sıvı hâlinde ki hidrokarbonlarına ham petrol adı verilmektedir.
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1.3.2.1. Benzin
Benzin, motor yakıtı olarak kullanılan ve genel formülü C5H12-CnH24 şeklinde olan
hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine
bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon
yapısında olup, 4’den 12’ye kadar karbon ihtiva ederler.
Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius’un metodu ile kömürden elde etmek
mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı
hidrokarbonlara dönüştürülür. Fischer-Tropsch ise karbon monoksit ile hidrojeni katalitik
olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metod ile hem daha pahalı hem de
daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu proseslerin ticari
önemi olma ihtimali vardır.

Resim 1.10: Benzin’in görünüşü (solda), akaryakıt istasyonunda benzin pompası

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen
benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en
fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik
kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan
benzin, otomobil sanayinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır.
Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak
fonksiyonlarını tam yapabilmesi için ticari benzin şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:







Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli,
Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı,
Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı,
Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri
bertaraf etmeli,
Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı,
Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.
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1.3.2.2. Motorin (Mazot)
Motorin ham petrolün destilasyonunda 315-375 °C aralığında destillenen C15H32C18H38 genel formüllü hidrokarbonlardan oluşur. Dizel yakıtı olarak kullanılır. Motorinin en
önemli iki özelliği akışkanlığı ve yanıcılığıdır. Bunlar uygun olmazsa “dizel vuruntusu”
denilen olay meydana gelir.
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden
biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300°C kaynama aralığında alınan üçüncü
ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi,
benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Dizel tarafından
keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha
ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel
makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma
oranı ile çalışır, İlk İmal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından
piyasaya arz edilen fueloil'lerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları
mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalâtçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini
artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların
yapılması zaruret hâline geldi. Çeşitli makine imalâtçıları değişik tip motorlar imal
ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkânsızlığı karşısında
ASTM`de bunları bir sınıflandırmaya tâbi tutmak mecburiyetinde kaldı.
1.3.2.3. Fuel Oil
Ham petrolün destilasyonundan elde edilen artıklarla destilasyon ürünlerinin çeşitli
oranlardaki karışımına ağır yakıt veya fuel oil denir. Fuel oil, koyu renkte, az akışkan bir
petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen Fuel Oil, her türlü
endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. Kolay pompalanır, yanar ve
tasarruf sağlar. Fuel oilin ortalama özellikleri aşağıda verilmiştir;
Bileşimi: % 81-86 C; % 10-13 H; % 0,5-5 S; % 0,0-0,25 tortu; % 0,0-1,0 H2O
Alevlenme noktası: 70-140 °C
Isı değeri; 9600-10200 cal/g

Resim 1.11: Fuel oil görüntüsü
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1.3.2.4. Gaz Yağı (Kerosen)
Gaz yağı (Kerosen), rafinerilerde benzinden sonra alınan bir üründür. Gaz yağı,
genellikle 200-315 °C arasında kaynayan C12H26-C16H34 genel formüllü hidrokarbonları
ihtiva eder.
Önceleri sadece aydınlatma amacıyla kullanılırken sonradan ısıtma, soğutma, traktör
yakıtı ve jet yakıtı olarak kullanılmaya da başlanmıştır. Gazyağı zift lekelerini çözer. Gaz
yağı bir sıvı yakıttır, gaz yakıtı olarak sınıflandırılmaz. Gaz yağı direk yanmaz. Yakmak için
kumaşa (bez, çaput vb.) dökmek gerekir.

Resim 1.12: Gaz yağı görüntüsü

1.3.2.5. Katran
Katran, organik maddenin yıkıcı damıtılmasından elde edilen akışmaz siyah bir
sıvıdır. Katranın çoğu kok üretiminin bir yan ürünü olarak kömürden elde edilir, ancak aynı
zamanda petrolden, turba veya servi, ardıç gibi bazı ağaçların gövdelerinde özsulardan da
elde edilmektedir.

Resim 1.13: Katran görüntüsü
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1.3.3. Gaz Ürünler
Petrolün gaz hâldeki hidrokarbonlarına doğalgaz adı verilmektedir.

1.3.3.1. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)
LPG, yani sıvılaştırılmış petrol gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında
veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç
altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Bir sızıntı
durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle
kokulandırılmıştır. Parlama noktası: -104oC ve kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 420 oC’dir.
Ülkemizde kullanılan LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan'dır. Bir litre
LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğal gaz
gibi uçucu olmayıp, dibe çöker.

Resim 1.14: Akaryakıt istasyonunda LPG pompası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Alevlenme noktası kontrolü yapınız.


Kullanılan araç ve gereçler; Cleveland açık kap cihazı, termometre
İşlem Basamakları

Öneriler

 Laboratuar önlüğünüzü giyerek çalışma
ortamınızı hazırlayınız.
 Analiz yapılacak petrol numunesini
seçiniz.
 Cleveland açık kap cihazının kullanım
talimatını okuyunuz.
 Düzeneği hazırlarken öğrenme faaliyetinde
öğrendiğiniz bilgileri dikkate alınız.
 Alevlenme noktası tayini için cihazı
hazırlayınız.
 Parlama noktası tayin edilecek örnek,
işaret çizgisine kadar numune kabına
doldurunuz.
 Test alevi boyu kibrit taşı
büyüklüğünde olacak şekilde
ayarlayınız.

 Değeri not ediniz.
 Numunenin köpürmemesine dikkat ediniz.
 Alev boyu yüksekliğini analiz standardına
uygun hâle getiriniz.

 Dakikada 14 ile 17 0C arasında ısıtma
yapınız.

 Termometre ile sıcaklık kontrolünü
dikkatlice takip ediniz.
 Isıtma ile sıcaklık artışına yön veriniz.

 Alevlenme noktası 56 0C de dakikada
5- 6 0 C ısıtma yapınız.

 Bulduğunuz değeri not ediniz.

 Alevlenme noktası 28 0C yaklaştığında
iki derecelik sıcaklık artışında test
alevini geçiriniz.
 Numune üzerinde parlama görüldüğü
andaki sıcaklığı alevlenme noktası
olarak kayıt ediniz.
 Araç ve gereçleri temizleyiniz.
 Raporunuzu hazırlayınız.

 Analiz standardına uygun davranmaya
özen gösteriniz.
 Amacınızı, işlem basamaklarınızı,
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
 Araç gereçleri temizlerken dikkatli olunuz,
cam kırılmalarına, elektrikli cihazları
temizlerken kuru bez kullanınız.
 Deneye uygun rapor hazırlarken işlem
basamaklarını göz önünde bulundurmayı
unutmayınız.
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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
1.

Cleveland açık kap cihazının kullanım talimatını okudunuz mu?

2.

Cleveland açık kap cihazını hazırladınız mı?

3.

Parlama noktası tayin edilecek örnek, işaret çizgisine kadar numune
kabına doldurdunuz mu?

4.

Alev boyu yüksekliğini analiz standartına uygun hâle getirdiniz mi?

5.

Dakikada 14 ile 17 0C arasında ısıtma yaptınız mı?

6.

Alevlenme noktası 560C de dakikada 5- 6 0 C ısıtma yaptınız mı?

7.

Alevlenme noktası 28 0C yaklaştığında iki derecelik sıcaklık
artışında test alevi geçirdiniz mi?

8.

Cihaza yerleştirilen numune üzerinde parlama gördünüz mü?

9.

Cihazda tayin edilen alevlenme noktası değerini kayıt ettiniz mi?

10.

Deneye uygun rapor düzenlediniz mi?

Evet Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yanıcı bir ürünün hava ile karıştığı anda parlayabilen bir karışım meydana getirdiği en
düşük sıcaklığa …………. ..………. denir.

2.

Tüm alevlenebilen sıvılar da yeterli miktarda sıvı …………….. o sıcaklıkta numune
alev alır.

3.

Alev alma noktası ne kadar düşükse ………….riski o kadar fazladır.

4.

Petrolün sıvı hâlinde ki hidrokarbonlarına ……. ……….. adı verilmektedir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
5.

Aşağıdakilerden hangisi alev alma tehlikesi olan sıvıları ifade etmek için kullanılır?

A)

B)

C)

D)
6.

Özel durumlar dışında- yeni metotlara göre yapılan parafin mumları % kaça kadar yağ
içerir?
A)
80
B)
60
C)
40
D)
20
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7.

Cleveland cihazı ile alevlenme noktası kaç °C' den itibaren petrol ürünleri ve yağların
parlama ve yanma noktası tayin edilir?
A)
69
B)
79
C)
89
D)
400

8.

Aşağıdakilerden hangisi Petrolün gaz hâldeki hidrokarbonlarını tanımlar?
A)
Metan gazı
B)
Propan gazı
C)
Doğalgaz
D)
Bütan gazı

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uluslararası ölçüm standartlara uygun külde pH kontrolü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sizce

petrol

ürünlerinde

külü

teşekkül

eden

elementlerin

hangileri

oluşturduğunu araştırınız.


İçilebilir su, deniz suyu ve saf suyun pH değerlerini araştırınız. Sonuçları kendi
aranızda tartışınız.

2. KÜLDE PH TAYİNİ
Yanma sırasında ham petrol içindeki metalik (Vadanyum‚ nikel‚ silis‚ demir‚ vb.)
oksit‚ karbonat ve sülfat vb. tuzlarına dönüşürler. Sodyum ve Vadanyum tuzlarının belirli
oranlardaki birleşikleri‚ dizel makinelerinin yanma odalarındaki sıcaklık nedeniyle erir ve
kapladığı dökme demir ve alaşım çeliklerinin yüzeylerini paslandırır. Bu nedenle her türlü
yakıtların kül miktarları sınırlandırılmıştır. Dizel yakıtlarında müsaade edilen kül yüzdesi %
0‚10’dur. Bu nedenlerle petrol ürünlerinde kül ve külde pH tayini önemlidir.

2.1. Külün Tanımı
Kül miktarı, madeni yağlarda kül olarak yanmadan sonra geriye kalan inorganik ve
organik bileşimlerin miktarıdır. Petrolde yanmayan madde miktarı kül miktarı olarak bilinir.
Dizel motorlarının damıtma ürünü olan yakıtlarında kül yoktur. Oysa‚ ağır ve orta
devirli‚ yüksek güçlü motorlarda kullanılan ağır fueloillerde‚ miktarı % 0‚10 – % 0‚50
değerleri arasında değişen kül bulunmaktadır.
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2.1.1. Conradson veya Ramsbottom’ A Göre Karbon Atık Testi
Karbon atık içeriği, standart koşullarda belli bir miktar madeni yağın düşük
sıcaklıklarda damıtılmasından sonra kalan artık miktarıdır. Karbon atık miktarı, madeni
yağların kimyasal davranışı hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, örneğin dizel yakıtların
enjeksiyon nozullarını tıkama yatkınlığı, yakıtların ısıtılmasında yakıcı nozullarını karbonize
etmesi ve yağlama yağlarında kalıntı oluşturması hakkında fikir edinilebilir. Karbon atıklar,
düşük sıcaklıklarda damıtılma neticesinde ağırlık yüzdesi olarak verilir. Amerika ve diğer
Anglosakson ülkelerinde Ramsbottom testi tercih edilir. Bunun nedeni düşük sıcaklıktaki
damıtma kapalı bir cam kapta 550 0C’de yapılır ve hassasiyetinin daha iyi olduğu iddia
edilir. Teknik açıdan Conradson testi yeterlidir.

Resim 2.1: Conradson mikro karbon kalıntısı cihazı
(solda Alcor Model MCRT 160, sağda Gecil Model NMC 440)
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2.2. pH Tanımı

Resim 2.2: pH Metre

pH, ürünün asitlik bazlık (alkalilik) derecesini ifade eden bir ölçü parametresidir. pH
ifadesi “Power of Hydrogen” yani hidrojenin gücü anlamına gelmektedir. pH hidrojen
iyonları aktivitesidir. Bir çözeltideki hidronyum iyonlarının derişimini gösteren logaritmik
ölçümdür. Sulu çözeltilerdeki H+ veya OH- konsantrasyonlarının logaritmik olarak
ifadesidir.
pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden ve H ise hidrojenin
kimyasal formülünden türetilmişlerdir. pH tanımı, hidrojen konsantrasyonunun eksi
logaritması olarak verilebilir:
pH = - log10[H+]
Sulu çözeltilerin H+ ve OH- konsantrasyonlarını tek bir cetvelle ifade edebilmek için,
H+ iyonu molar konsantrasyonunun eksi logaritması alınır ve buna pH adı verilir. Eğer H+
derişimi OH- derişiminden fazla ise maddemiz asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer
OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7`den büyüktür.
Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise, madde 7 pH değerine sahip olmak
üzere nötraldır.
pH ölçüm skalasındaki çok asidik çözelti 0, 1 veya 2 gibi düşük bir pH değerine
sahiptir, bu da hidrojen iyonlarının büyük miktarda yoğunluğu anlamına gelmektedir.12, 13
veya 14 pH derecesi çok az miktardaki hidrojen iyonlarına karşılık gelmektedir. Eğer OH- ve
H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise madde, nötral yani pH derecesi 7'dir.

2.2.1. pH Ölçüm Prensibi
pH, elektrik sinyali üreten bir araç (elektrot) kullanılarak pH metre cihazı sayesinde bu
elektriksel sinyali, pH birimine çeviren potansiyometrik bir ölçümdür. Üretilen ve ölçülen
sinyal bir voltajdır. pH ölçümünü yapabilmek için iki gerilime ihtiyaç vardır, pH ölçümü için
gerekli olan elektriksel sinyal bu iki gerilim arasındaki fark ile oluşur.
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pH ölçümü için gerekli olan elektriksel sinyali oluşturan gerilimler:



Algılama elektrotu ürün içindeki hidrojen iyon aktivitesinin logaritmasına
oransal bir gerilim sağlar.
Referans elektrot ideal olarak ürünün aktivitesinden bağımsız sabit ve
sürekli bir gerilim sağlar.

Referans ve algılama elektrotu arasındaki bu gerilim farkı pH metre tarafından ölçülür
ve pH değerine çevrilir.

2.2.2. pH-Metrenin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar


pH-Metrenin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:





Standardizasyon ve ölçüm yapılması dışında alet kapalı olmalıdır.
Kararlı ölçüm değerleri, aletin başlangıç ısınmasıyla elde edilir.
Ölçümde pH ve çözeltinin sıcaklığı korunmalıdır.
Standardizasyonda, tampon çözeltinin pH değeri, pH değeri ölçülecek
çözeltininkine yakın olmalıdır.

2.2.3. pH Metrelerin Kalibrasyonu ve Kullanılan Tampon Çözeltiler
pH metrenin kalibrasyonunda tampon çözeltilerin tercih edilebilmesi ölçülmek
istenilen ürünün pH değerine bağlıdır. Örnek olarak sirkenin pH derecesi 2,9’dur. Öyleyse,
pH değeri 4,01 ile 7,0’lık tampon çözeltileri pH metrenin kalibrasyonunda tercih edilir.
Kalibrasyon işlemi iki noktada yapmak yeterlidir.

2.2.4. pH Elektrotun Ömrü
pH elektrotunun ömrü tamamen uygulamaya (kullanıldığı alana) ve kullanıcıya bağlı
olarak değişmektedir. İyi bakılmış bir elektrotun uygulamalarla raf ömrü 20-24 aydır. Fakat
elektrot, yüksek sıcaklıklara, yüksek basınca, hidrojen flüorür veya sodyum hidroksit
uygulamalarına maruz bırakıldığında büyük ölçüde ömrü azalmaktadır.

2.2.5. pH Tayinin Yapılışından Önce ve Sonra Yapılması Gerekenler
Çeşitli pH metrelerin yapım ve modelleri arasındaki farklılıklar nedeniyle işlem için
detaylı açıklama yapılamaz. Bu nedenle her alet için verilen fabrika yöntemleri
uygulanmalıdır. Alet numunenin pH değerine yakın bir tampon çözeltisi tercih edilir. Cam
elektrotun ve pH metrenin kullanılmasında göz önüne alınması gerekli durumlar genel olarak
aşağıdaki gibidir.

Cam elektrotun ve pH metrenin kullanılmasında göz önüne alınması gerekli
durumlar:
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Elektrotun test çözeltisi içerisinde gerektiğinden fazla kalmasına izin
verilmemelidir.
Özellikle pH’ı 9’dan büyük olan alkali çözeltilerde dikkat edilmelidir.
Ölçüm bittikten sonra, elektrot hemen yıkanmalıdır.
Elektrot kullanılmadığı zaman damıtık su içerisinde bırakılmalıdır. (Uç
kısmı özel kabında)
Cam elektrot, ölçü kabının kenarına veya referans elektroda
değmemelidir.
Elektrotta ki doygun KCl (potasyum klorür 3,0 M) çözeltisi daima aynı
düzeyde tutulmalıdır.
pH metrenin elektrotu zaman zaman standart tampon çözeltiye karşı
ayarlanmalıdır.
Ölçümlerde, çözeltinin kirlenmesinden korunmak amacıyla, her çözelti
değişmesinden sonra elektrotlar ve termometre damıtık su ile yıkanarak,
kurutma kâğıdı ile kurutulmalıdır.

2.2.6. pH Tayinin Yapılışı


pH Tayinin yapılışı

Cihaz ve malzemeler: pH Metre, hassas terazi, manyetik karıştırıcı,
mezür, 250 ml’lik beher, saat camı, sodyum hidroksit, termometre ve saf
su

Deney numunesi: 1,0 g (±0,05) örnek

İşlem: örnek, 250 ml’lik behere alınan örnek üzerine 100 ml saf su
eklenerek karışım 5 dakika manyetik karıştırıcı ile karıştırılır. 1 dakika
bekleyip pH ölçülür. Ölçme işleminde önce cihazın kalibrasyonu uygun
tampon çözeltilerle en az iki noktada yapılır. pH metrenin elektrotu saf
suyla yıkanıp kurulanma işlemi sonrası örnek içeren beher içerisine 1-2
cm daldırılır. Sonuç okunarak kayıt edilir. Hazırlanan örnek 0,1 N NaOH
ile ortamın pH’ı 8’e ayarlanır. Harcanan NaOH miktarı hesaplanır. Elde
edilen sonuç pH belirtilen standart arasında olmalıdır.

Resim 2.3: Masa tipi, el tipi ve kalem tipi pH metreler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kuralına uygun olarak külde pH kontrolü yapınız.


Kullanılacak araç gereçler: pH metre, hassas terazi, manyetik karıştırıcı, mezür,
250 ml’lik beher, saat camı, sodyum hidroksit, termometre ve saf su

İşlem Basamakları
 Cihaz ve malzemeleri hazırlayınız.

Öneriler

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek
çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Deney numunesinden 1,0 g (±0,05)
miktarı kadar 250 ml’lik behere alınız.
 Behere alınan numune üzerine 100 ml saf
su eklenerek karışım 5 dakika manyetik
karıştırıcı ile karıştırınız.

 Önceden kül tayini ile elde edilen
külden numune alınız.
 Hijyen kurallarına göre çalışınız.
 Karışımın homojenizasyonunu
sağlayınız.
 Çalışmalarda sıvı sıçramalarına dikkat
ediniz.
 Manyetik karıştırıcıya kaynama taşı
koymayı unutmayınız.

 pH metrenin kalibrasyonunu yapınız.

 Cihazın kalibrasyonunu uygun tampon
çözeltilerle en az iki noktada yapınız.
 Kalibrasyon sonrası elektrotu
kurulamayı unutmayınız.
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 pH metre ile ölçüm yapınız.

 pH metre elektrotu örnek içeren beher
içerisine 1-2 cm. daldırınız.
 Cihazın ekranındaki değeri tespit ediniz.
 Elde ettiğiniz sonucu kayıt ediniz.

 0,1 N NaOH çözeltisi hazırlayınız.
 İşlemi manyetik karıştırıcı çalışırken
azar azar 0,1 N NaOH çözeltisini ilave
 Örnek numunenin pH’ını 8’e 0,1 N NaOH
ediniz.
çözeltisiyle ayarlayınız.
 pH metre ile ölçümü sıkı aralıklarla
yapınız.
 Deneye uygun sonucu ayarlayınız.
 Harcanan NaOH miktarını hesaplayınız.
 Sarfedilen NaOH miktarını kayıt ediniz.
 pH metre cihazının bakım ve temizliğini
yapınız.
 Ölçüm bittikten sonra, elektrot hemen
yıkanmalı, kurutulmalı ve içerisinde 3,0
M KCl bulunan kabına koyunuz.
 Elektrotun ucu sürekli ıslak olmasına
dikkat ediniz.

 Kuralına uygun şekilde, İşlem
basamaklarını bağlı olarak deney raporu
hazırlayınız.

 Rapor düzenleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

………, ürünün asitlik bazlık (alkalilik) derecesini ifade eden bir ölçü parametresidir.

2.

Kül miktarı, madeni yağlarda kül olarak yanmadan sonra geriye kalan ………ve
…………….. bileşimlerin miktarıdır.

3.

pH ölçümü için gerekli olan………………
ile oluşur.

4.

pH elektrotu yüksek sıcaklıklara, yüksek basınca, hidrojen flüorür veya sodyum
hidroksit uygulamalarına maruz bırakıldığında büyük ölçüde ………… azalmaktadır.

………….. bu iki gerilim arasındaki fark

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
5.

Aşağıdakilerden hangisi dizel yakıtlarında müsaade edilen kül yüzdesi’dir.
A)
1,0
B)
0,1
C)
0,01
D)
0,001

6.

Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün yanma sırasında dönüştüğü metalik oksit
tuzlarından değildir?
A)
Vanadyum
B)
Nikel
C)
Silis
D)
Bakır

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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Uluslararası ölçüm standartlara uygun külde pH kontrolü yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İşletmelerde kullanılan normal destilasyon sistemlerini araştırınız.



Laboratuvarda kullanılan destilasyon düzeneğini araştırınız.

3. İLK VE SON KAYNAMA NOKTASI
KONTROLÜ
Destilasyon esnasında petrolün ilk kaynamaya başladığı andaki sıcaklığa kaynama
noktası denir. Destilasyon sonunda balon içindeki termometre bir maksimum değer aldıktan
sonra ısıtma devam ettiği hâlde yavaş yavaş düşmeğe başlar okunan en yüksek temperatür
son kaynama noktası olarak kaydedilir.

3.1. Kaynama Noktası
Temperatür düşmeye başladığı zaman, ekseriya destilasyon balonunun dibinde hiçbir
şey kalmamıştır. Eğer bir bakiyenin kaldığı görülürse bu raporda ayrıca belirtilmelidir.

3.2. Kaynama Noktası Prensibi
Destilasyon, yakıtın uçuculuk ölçüsü olup, uçuculuk azaldıkça yanma daha düzenli
olur. Yüksek devirli motorlarda en iyi gücü sağlamak ve dumanı azaltmak için düşük
uçuculuk özelliğine sahip yakıtlar kullanılır.
Destilasyon, benzin, uçak benzini, nafta, gazyağı, motorin ve fuel oil destilatı gibi
petrol ürünlerinin uçuculuklarını tayin etmek için yapılır.
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Şekilde verilen düzenek kurulur. Soğutucunun soğutma banyosu su ve buz ile
tamamen doldurulur. Banyo sıcaklığı 0-45 °C arasında olmalıdır. Destilatın toplanacağı
mezüre 100 ml numune alınıp destilasyon balonuna konur. Termometre balona yerleştirilir.
Termometrenin cıva haznesi balonun çıkış borusu deliğinin alt kısmında olmalıdır. Mezür
kurulanmadan destilatın toplanacağı yere yerleştirilir. Destilasyon süresince hava sıcaklığı
12,8-18,3 °C arasında olmalıdır. Eğer değilse mezür bir soğuk su dolu kap içine konur.
Mezürün ağzı, ortası delik bir süzgeç kâğıdıyla kapatılır.
Sistem hazırlandıktan sonra ilk destilat, 5 dakikadan kısa, 10 dakikadan uzun sürede
geçmeyecek şekilde balon ısıtılır. İlk destilat damlasının mezüre düştüğü andaki sıcaklık "ilk
kaynama noktası" olarak kaydedilir. Destilasyon hızı 4-5 ml/dk. olmalıdır. Her 10 ml destilat
toplandığında sıcaklık kaydedilir. Balonda yaklaşık 5 mL kalıntı kalıncaya kadar destilleme
işlemine devam edilir. Destilasyon devam ettiği hâlde sıcaklık bir maksimuma ulaştıktan
sonra düşmeye baslar. Okunan en yüksek sıcaklığa "son kaynama noktası" denir. 5 ml'lik
kalıntı 5 dakikada destillenir. Destilasyon sonunda balonun dibindeki son damlanın
buharlaştığı sıcaklığa "kuru nokta", akaryakıtın bozunduğu sıcaklığa (duman çıkısı ile belli
olur) bozunma noktası" denir. Toplam destilat hacmi "% destilasyon verimi" dir. Balonda
kalan artık bir ölçü kabına alınarak hacmi ölçülür ve "% artık" bulunur.
% Kayıp = 100 - (% destilasyon verimi + % artık)
Deneyin yapıldığı andaki hava basıncı 760 mmHg'dan daha az ise, okunan sıcaklıklara
aşağıda verilen Sydney-Young formülü ile hesaplanan düzeltme değeri ilave edilmelidir.
T= 0,00012 (760-P)(273+t)
T=İlave edilen sıcaklık (K)
t= Okunan sıcaklık (°C)
P=Deneyin yapıldığı andaki basınç (mmHg)

Şekil 3.1. Destilasyon düzeneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kuralına uygun olarak ilk ve son kaynama noktası kontrolü yapınız.


Kullanılacak araç gereçler: Balon, soğutucu, numune, termometre, ısıtıcı, spor
ayakkabı

İşlem Basamakları
 Deneyde malzemelerinizi hazırlayınız.

Öneriler
 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma
ortamınızı hazırlayınız.
 Temizlik hijyen kurallarına ve
malzemelerin temiz olmasına dikkat
ediniz.

 Balonun haznesine petrol koyunuz.

 Kafesli ısıtıcıyı hazırlayınız.

 Balona petrol koyarken dikkatli olunuz.
 Etrafa petrol dökülmemesine özen
gösteriniz.
 Balonun dışına taşan sıvı varsa bunları
siliniz.
 Isıtıcının fişini prize takarken dikkatli
olunuz.

 Destilasyon düzeneğini kurunuz.

 Soğutucuya su verirken dikkatli olunuz.

 Balonu ısıtıcıya yerleştiriniz

 Çeşme suyuna yakın ve sağlam bir zemine
yerleştiriniz.
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 Su vanasını kapalı konumdan açık
konuma getirerek destilasyonu
başlatınız.
 Su giriş vanasıyla birlikte ısıtıcıyı da
çalıştırınız.
 Rapor hazırlayınız.

 Petrolün destile ürününün oluştuğunu
gözleyiniz.
 Bu gözlemleri yaparken, ısıtıcının ısı
ayarını kontrol etmeyi unutmayınız.
 Olabilecek kazalara karşı önlemlerinizi
alınız.
 Termometre ile düzenekteki çözeltinin
sıcaklığını kaydetmeyi unutmayınız.
 Destilasyon sırasında termometre ile
sıcaklığı kontrol etmeyi unutmayınız.
 İlk kaynamaya başlama sıcaklık değerini
kaydetmeyi unutmayınız.
 Amacınızı, işlem basamaklarınızı,
sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız.
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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

1.

İş önlüğünü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?

2.

Malzemelerinizi atölye sorumlusundan aldınız mı?

3.

Balona petrol koydunuz mu?

4.

Balonu ısıtıcıya yerleştirdiniz mi?

5.

Su giriş vanasını açtınız mı?

6.

Isıtıcıyı çalıştırdınız mı?

7.

Destilasyonun çalışmasını gözlemlediniz mi?

8.

Destilat akma hızını ayarladınız mı?

9.

Deneyi verilen sürede tamamladınız mı?

10.

Rapor hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Petrokimya tesislerinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisini sağladığımız cihazlara
………………. denir.

2.

Maddelerin hâl değişimleri esnasında…………………….değişmez.

3.

Destilasyonda en çok kullanılan sıvı …….. …… dür.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yanma sırasında oluşan karbondioksitin denkleştirilmiş
tepkime denklemidir?
A)
C + O →1/2 CO2
B)
C + O 2→ CO2
C)
2C + O2 →CO2
D)
2C + 2O →2CO

5.

Aşağıdakilerden hangisi destilasyon çeşitlerinden biridir?
A)
Fraksiyonlu ayırma
B)
Ekstraksiyonla ayırma
C)
Rejenerasyonlama
D)
Konveksiyonel

6.

Petrol destilasyonda tam ayrışmanın olabilmesi için teorik olarak ortamın sıcaklığı en
az kaç olmalıdır?
A)
0-45
B)
20-35
C)
30-50
D)
40-55

7.

Aşağıdakilerden hangisi rafinerilerde kullanılan sıvı yakıtlardan değildir?
A)
Fuel Oil
B)
Katran
C)
Katran Yağı
D)
Asfalt

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz..
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Karbonun havadan sağlanan oksijenle reaksiyona girmesine …………. denir.

2.

Genellikle ham petrol ………………….ile ayrıştırılır.

3.

…………………..; en az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltiler
olarak tanımlanmıştır.

4.

Bir akaryakıt buharının alev aldığı en düşük sıcaklığa …………… …………….
denir.

5.

Genel olarak az uçucu örneklerin …………….. ……………….tayininde kullanılan
Cleveland açık kap cihazı yarı otomatik olarak çalışır.

6.

Bitüm, ham petrolden uçucu ve hafif yakıtlar rafine edildikten sonra kalan ………..
…………….. bileşenidir.

7.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak …….’den fazla
hidrokarbon ihtiva eder.

8.

Kül miktarı, madeni yağlarda kül olarak yanmadan sonra geriye kalan ………ve
…………….. bileşimlerin miktarıdır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9.

Petrolün bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)
Karbon
B)
Hidrojen
C)
Kalsiyum
D)
Oksijen

10.

Destilasyon sıcaklığı ölçmede kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Termometre
B)
Kondüktometre
C)
Termokup
D)
Termopil

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Alevlenme Noktası

2

Buharlaştığında

3

Yangın

4

Ham Petrol

5

A

6

D

7

B

8

C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

pH

2

İnorganik, Organik

3

Elektriksel Sinyal

4

Ömrü

5

B

6

D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Fırın

2

Sıcaklık

3

Petrol

4

B

5

A

6

A

7

D
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

Yanma

2

Destilasyon

3

Müstahzar

4

Alevlenme Sıcaklığı

5

Alevlenme Noktası

6

Ağır Petrol

7

120

8

İnorganik, Organik

9

C

10

A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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