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AÇIKLAMALAR 

KOD 524KI0170 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL/MESLEK Petrol-Petrokimya-Petrol - Rafineri  

MODÜLÜN ADI Hava 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, havanın bileşenlerinden oksijen elde etme, 

hidrojen elde etme, proseste oksijen elde etme, proseste 

azot elde etme işlemlerini gerçekleştirebilme ile ilgili bilgi 

ve becerilerin incelendiği öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Havanın bileşenlerini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Bu modülle gerekli ortam sağlandığında kurallara uygun 

olarak  proseste havayı bileşenlerine ayırma işlemini 

yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Havadan azot gazını ayırabileceksiniz. 

2. Hidrojen gazını elde edebileceksiniz. 

3. Oksijen gazını elde edebileceksiniz. 

4. Azot gazını elde edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Atölye, sınıf, laboratuvar , kütüphane, internet ortamı (bilgi 

teknolojileri ortamı), ev vb. kendi kendine ve grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım 

Okul veya sınıf, bölüm kitaplığı, VCD, DVD, projeksiyon, 

bilgisayar ve donanımları vb. 

Rektifikayon kulesi, kompresör, hava, ısı değiştiricisi-

eşanjör, erlen, deney tüpü, kristalizuar, ayırma hunisi, gaz 

toplama borusu, maşa, pamuk, mum, beher,1 litrelik mezür, 

kibrit, üç ayak, bek, gaz toplamak için deney tüpü, tartım 

aleti, z borusu, mantar tıpa, amonyum klorür, sodyum 

hidroksit, turnusol kâğıdı 

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 testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modülle havanın bileşenlerini  öğrenecek ve havadan hidrojeni, oksijeni ve azotu 

ayırma işlemlerini yapabileceksiniz .Bununla birlikte havadan hidrojen,oksijen ve azot 

ayırma işlemlerinin yapılmasında kullanılan yöntemler konusunda gerekli bilgi ve beceriye 

sahip olacaksınız. 

 

Unutmayalım ki her güzel eser planlı, sabırlı, titiz ve düzenli çalışmaların neticesinde 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde, proseste havayı bileşenlerine ayırma işlemlerini  

çok daha iyi anlayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, havanın özelliklerini, yüzde olarak  bileşenleri  hakkında 

gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Havadaki nem miktarını ölçüm yöntemlerini araştırınız. 

 Havanın sıvılaştırılmasında kullanılan sistemleri araştırınız 

 Hava kirliliğinin çevreye ve insan sağlığına yaptığı olumsuz etkileri araştırınız  

1. HAVA 
 

1.1. Tanımı 
 

Su gibi hava da yaşam için zorunludur. Hava dünyanın çevresini küresel bir kuşak 

olarak sarmaktadır. Bu kuşak içerdiği gazlar ve davranışlar nedeniyle katmanlara ayrılır. 

Dünyayı çevreleyen ilk 10-15 km’lik tabaka “troposfer” diye bilinir. Bunun üzerindeki 30 

km’ye kadar ozon tabakası bulunur. Bu tabaka yüksek enerjili mor ötesi (UV) ışınlarını 

soğurarak yere ulaşmasını önler. Troposfer tabakasında azot (%78), oksijen (%21), argon 

(%0,9), karbondioksit (%0,03) ve su buharı temel bileşenler olarak bulunur. Bunların dışında 

daha az miktarda karbon, azot ve kükürt oksitleri, diğer soy gazlar ve katı parçacıklar vardır. 

Bu sonuncuların büyük kısmı doğal veya yapay kirlilik olarak bulunur. 

 

Güneşten gelen ışınlar yer kabuğu tarafından emilir ve bir kısmı, kırmızı ötesi ışın 

dalga boyunda dışarı yansıtılır. Bu ışınlar ısı özelliği olan ışınlardır. Böylece ısınma sağlanır. 

Dağların zirvesine çıkıldığında yüzey alanı küçüldüğü için emilen ve yayılan ışın miktarları 

az olur. Dolayısıyla genellikle sıcaklık, dağlar üzerinde ovalardakine göre daha düşüktür. 

Troposfer tabakasında, yeryüzünden yukarıya gittikçe ısı düşer. Bunun nedeni ısının 

doğrudan güneş ışınları değil de yerden yapılan yansıma ile meydana gelmesidir. Yaklaşık 

12 km yükseklikte sıcaklık -52 °C’dir.  

 

Troposferden sonra gelen tabaka “stratosfer”dir. Bu tabaka yaklaşık 52 km’ye kadar 

devam eder. Bu tabakada ısı tekrar yükselmeye başlar ve en yüksek yerinde 0°C dolayında 

olur. Bu tabakada N2, O2, O3 ve (NH4)2SO4 en önemli bileşenlerdir. Bunlardan O2 ve O3 

arasındaki değişim devinimleri sonucunda ısı açığa çıkar ve sıcaklık yükselmesi bu ısı 

sonucunda oluşur. Diğer taraftan (NH4)2SO4 katı hâldedir ve 20 km yükseklikte bir tabaka 

oluşturup dünya çevresinde döner. Bu bileşik, denizlerde buharlaşmadan sonra asit 

yağmurları şeklinde oluşan H2SO4  ve diğer kaynaklardan gelen NH3 ün tepkimesiyle oluşur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Diğer atmosfer tabakaları “mezosfer” (90 km’ye kadar) ve “termosfer”dir. Bu 

tabakalar yüksek enerjili güneş ışınlarından doğrudan ve daha çok etkilendikleri için 

iyonlaşma görülür.  

 

Hava, sürekli olarak ulaşım araçları, sanayi üretimi ve insanların diğer birçok işlevleri 

sonucunda kirlenmektedir.  

 

1.2. Havanın Özellikleri 
 

Havanın özelliklerini genel olarak dört ana maddede toplayabiliriz. 

 

Dünyayı saran hava tabakası canlıları zararlı ışınlardan korur ve yaşam için gerekli 

kimyasal maddelerin temel kaynağını oluşturur. 

 

Hava, homojen gaz karışımıdır. 

 

Havada en bol bulunan azot gazı tepkimelere karşı ilgisiz bir gazdır. 

 

Oksijen ise iyi bir yükseltgendir. Yanma olayı oksijen içinde gerçekleşir. 

 

 
GAZLAR HACİMCE % 

N2 78.084 

O2 20.946 

Ar 0.934 

CO2 0.035 

Diğer soy gazlar 0,002428 

CH4 0,00015 

H2 0,00005 

NO 0,0000251 

CO 0,00001 

O3 0,000002 

SO2 0,00000002 

Su buhar ve toz havada değişik oranlarda bulunur 

Tablo 1.1: Deniz seviyesinde havanın bileşimi 

2H2 + O2        →         2H2O  

 

C + O2             →         CO2  

 

2Mg + O2      →         2MgO 
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GAZ MOL 

AĞIRLIĞI 

K.N. ºC E.N. ºC 
KRİTİK 

SICAKLIK ºC 

KRİTİK 

BASINÇ 

ATM 

Azot  28,0 -195,80 -210,0 -146,95 33,5 

Oksijen  32,0 -182,97 -218,8 -118,38 50,14 

Argon  39,9 -185,86 -189,4 -122,29 48,34 

Neon  20,2 -245,9 -248,6 -228,7 26,9 

Helyum  4,0 -268,93 - -267,37 2,27 

Kripton  83,7 -153,40 -157,7 -63,8 54,2 

Ksenon  131,3 -108,12 -111,8 16,6 57,8 

Hidrojen  2,0 -252,77 -259,2 -239,97 12,98 

CO2  44,0 ------ ------- 31,04 72,85 

Tablo 1.2 : Havanın sabit bileşenlerinin özellikleri 

1.3. Havanın Sıvılaştırılması 
 

Havanın sıvılaştırılması için ilk sınaî tesis Linde tarafından 1885 yılında kurulmuştur. 

Tesisin ilkesi, sıkıştırılmış havanın da herhangi bir gaz gibi genişlerken soğuması esasına, 

Joule - Thomson olayına dayanıyordu. Bir gaz bulunduğu P2 basıncından Pı basıncına 

genişletilirse soğur. Fakat bu soğuma genişlemenin dıştan bir iş görüp görmemesine göre 

farklı değerlere sahip olur. Bu nedenle havanın sıvılaşması için kullanılan cihazlar iki tipe 

ayrılabilir:  

 

 Dıştan bir iş görmeyen genişleme ile çalışan cihazlar 

 Havanın dıştan bir iş görerek genişlemesiyle çalışan cihazlar 

 

Havanın Linde yöntemi ile sıvılaştırılması işlemi, atmosferden alınan hava, çok 

kademeli bir kompresör ile yaklaşık 150-200 bar basınca kadar sıkıştırılır. Kompresörden 

çıkan sıcak gazlar soğutma suyu ile soğutulur. Böylece (2) noktasında normal sıcaklıkta ve 

yüksek basınçta bir hava elde edilir. Bu hava genleştirilmeden önce yeteri derecede 

soğutulmak üzere bir ısı değiştirircesine gider. Burada geri dönen hava ile soğutulur. (3) 

noktasındaki yüksek basınçlı soğuk hava bir vanadan sabit entalpide 1 bar basınca kadar 

genleştirilir. Böylece (4) noktasında havanın bir kısmı sıvı hâle getirilir. Oluşan sıvı hava bir 

seperatörde (5) buhardan ayrılır. (6) noktasındaki soğuk hava yeni gelen basınçlı havayı 

soğutmak üzere yeniden ısı değiştiricisine gönderilir. Hava ısı değiştiricisinden sıcaklığı 

yükselmiş olarak çıkar (7 noktası). Bu gaz karışımı taze hava ile karıştırılarak yeniden 

kompresöre gönderilir.  
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Şekil 1.1: Linde yöntemi ile havanın sıvılaştırılması akım şeması 

Claude yöntemine göre havanın sıvılaştırılması işlemi, Claude tipindeki cihazların 

bulunduğu ikinci grup Şekil 1.2’de görüldüğü gibi çalışır. Cihaza gelen havanın basıncı çok 

yüksek olmayıp 40–50 bar kadardır.  

 

1 bar basınç ve normal sıcaklıktaki hava (1) noktasında kompresöre girerek burada 

yaklaşık 50 bar basınca kadar sıkıştırılır ve soğutma suyu ile soğutulur. Soğutma suyu 

sıcaklığında olan yüksek basınçlı hava (3) noktasında ters akımlı bir ısı değiştiricisine 

girerek burada sıvılaşma işleminden geri dönen düşük sıcaklıktaki hava ile soğutulur. Birinci 

ısı değiştiricisinden çıkan yüksek basınçlı havanın bir kısmı iş yaparak genişletmek üzere bir 

pistonlu adyabatik genişleticiye gönderilir(4). Burada 50 bar basınçtan 1 bar’a kadar 

adyabatik olarak genişletilen havanın sıcaklığı -140
o
C’ye kadar düşer. Bu soğuk hava geri 

dönüş havasına katılarak yeni gelen basınçlı gazların soğutulmasında kullanılmak üzere 

ikinci ısı değiştiricisine gönderilir(6).  
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Basınçlı havanın bir kısmı da (5) noktasında ikinci bir ısı değiştiricisine girerek 

sıcaklığı biraz daha düşürüldükten sonra bir vanadan (7) iş yapmadan genişletilerek 

sıvılaşması sağlanır. Sıvı hâle gelen hava (8) nolu depoda toplanır. Genleşme sonucu sıvı ile 

dengede olan -190 
o
C’deki hava genleştiriciden gelen soğuk hava ile karıştırılarak (9) ikinci 

ısı değiştiricisine gönderilir. Burada basınçlı havanın soğutulmasında kullanılır. 

 

Şekil 1.2: Claude yöntemi ile havanın sıvılaştırılması 
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1.3.1. Sıvı Havanın Destilasyonu 
 

Bir sıvıyı ısıtıp önce buhar hâline, sonra da buharı soğutup tekrar sıvıya dönüştürmeye 

destilasyon denir. Sıvı havadaki çeşitli bileşenleri bir rektifikasyon işlemine dayanarak 

ayırma olanağı vardır. Öyle ki bir rektifikasyon kolonunda sıvı havadan sıvı oksijen elde 

edilmesi, oksijeni, kaynama noktası daha düşük olan azottan ayırmak suretiyle yapılır. 

 

Bir atmosfer basınç altında azot -195,8 °C’de, oksijen ise -183°C’de kaynar. Kaynama 

noktaları arasında 12,8°C’lik bir fark vardır. Bu fark nedeniyle bu iki gazı fraksiyonlu bir 

destilasyon ile ayırmak mümkündür. Rektifikasyon kolonunda sıvı hava destile edilirken 

kaynama noktası düşük olan bileşenin yani azot gazının buhar fazındaki yüzdesi daha 

fazladır ve buhar fazı ile dengede olan sıvı fazdaki yüzdesi ise daha azdır. Dolayısıyla 

rektifikasyon kolonunda aşağı doğru inen sıvıda oksijen zenginleşmesi ve yukarıya doğru 

çıkan buharlarda da azot zenginleşmesi meydana gelir. Kulenin üzerinden saf azot alınırken 

kulenin orta raflarının altından da saf oksijen alınır. Sıvı havanın destilasyonu da aynı isimler 

altında yapılmaktadır. 

 

1.3.1.1. Linde Yöntemi  

 

Birkaç atmosfer basınca kadar sıkıştırılmış ve soğutulmuş hava Şekil 1.3‘te görülen 

bir rektifikasyon kulesinin alt kısmında bulunan ve sıvı oksijene batırılmış olan A borularına 

gelir ve tamamen sıvılaşır. Bu sıvı hava Rı vanası ile genişletilerek kulenin orta kısmında 

bulunan C raflarına gönderilir ve raftan rafa inerek alt kısımda sıvılaşmakla serbest hâle 

getirdiği oksijenin etkisiyle bir rektifikasyona uğrar. Yani gaz oksijen yukarı çıkarken 

raflardan aşağı inen sıvı hava ile karşılaşır. 

 

İki fazın birbirine etkisi sonucu daha az uçucu oksijen sıvılaşır ve daha uçucu olan 

azot da gaz fazına geçer. Bu şekilde, sıvı oksijen tek başına kulenin dibinde, azot da kulenin 

üst kısmındaki gazlarda toplanır. 

 

Azotun bir kısmı bir ısı değiştiriciden geçtikten sonra D kompresöründe sıkıştırılır ve 

B borularında sıvılaştırılır. Bu sıvı R2 de genişletilerek kulenin üst tarafına gönderilir. 

Böylece bir deflegmasyon (sıvıların konsantre edilmesi)  işlemi sağlanarak oksijenin 

sıvılaşması tamamlanır. Kule dibinde toplanan sıvı oksijen buharlaşır, E’den alınarak 

gazometrelerde toplanır. Kulenin tepesinden (F’den) saf olarak çıkan azot gazı, bir ısı 

değiştiricisinden geçirilerek frigorilerini (soğutmada uzaklaştırılacak ısı miktarı) bırakır ve 

gazometrelerde toplanır.  
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Şekil 1.3: Sıvı havanın destilasyonu (Linde Yöntemi) 

1.3.1.2. Claude Yöntemi  

 

Burada da kullanılan cihazın esası Şekil 1.4’te görülen bir rektifikasyon kulesidir. 5 

atm basınç altındaki hava, bir ısı değiştiriciden geçirilerek soğutulduktan sonra, kulenin alt 

kısmında olan ve sıvı oksijene batmış olan A borular sistemine gönderilir. Burada havanın 

bütün oksijeni ve azotun bir kısmı sıvılaşır. Elde edilen sıvı kısım C’ de toplanır ve % 47 

oksijen içerir. Bu sıvı R1 vanası ile genişletilerek F raflarında kuleye girer. A borularından 

yukarı çıkan gaz içindeki azot, ikinci bir B borular sisteminde tamamen yoğunlaşarak D ‘de 

toplanır ve R2’de genişletilerek bir deflegmatör rolünü görmek üzere kulenin üst kısmına 

gönderilir. Bu şekilde azot kulenin üzerinden, oksijen orta kısımlardan alınarak önce 

frigorilerini kulenin alt tarafına gelen basınçlı havaya bırakır ve sonra gazometrelere gider. 
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Şekil 1.4: Sıvı havanın destilasyonu (Claude Yöntemi) 

 

Yukarıda anlatıldığı gibi tek kolonlu sistemlerle çalışıldığında elde edilen azotun 

yanında bir miktar oksijen ve elde edilen oksijenin yanında bir miktar azot bulunur. Buna 

karşın saf oksijen ve azot istendiğinde ise iki kolonlu sistemler tercih edilir. 

Aynı zamanda günümüzde havanın sıvılaştırılması ve destilasyonu tek proseste 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Hava ayırma fabrikasında havada bulunan gazlardan nitrojen ve oksijen (bazen de 

argon) elde edilir. 

 

 

 Prosesler iki genel sınıfta toplanır. 

 

 Kriyojenik fabrikalar, havanın çok düşük sıcaklıklarda destilasyonuyla 

gaz ve sıvı ürünlere (nitrojen ve oksijen) ayrıldığı proseslerdir. 

 Non-kriyojenik fabrikalar; nitrojen ve oksijenin moleküler yapıları, 

büyüklükleri ve kütleleri gibi özelliklerinden yararlanılarak, genellikle 

ortam sıcaklığında yapılan ayırma prosesleriyle gaz ürünlerin elde 

edildiği proseslerdir. 
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Tüm kriyojenik  prosesler başlıca aşağıdaki aşamalardan oluşur. 

 

 Hava süzülür ve sıkıştırılır, su buharı ve karbondioksit gibi kirlilikler 

uzaklaştırılır (proseste donarak ayrılırlar). 

  

 Isı değiştirici ve refrijerasyon prosesleriyle hava çok düşük sıcaklıklara 

soğutulur. 

  

 Kısmen yoğunlaşan (sıvılaşan) hava   (   -300
o
F/-185 

o
C) distillenerek sıvı 

nitrojen ve oksijen elde edilir. 

 

Sisteme beslenen hava, gaz ürünler ve atık akımların ısı değiştiricilerde ısıtılmasıyla 

da soğutulur. 

 

Kriyojenik prosesler(düşük sıcaklıklarda gerçekleşen olayları oluşturmayı ve bunların 

uygulamalarını konu eden prosesler), yüksek üretim hızı ve çok saf ürünler elde edilmesi 

yönünden en etkili hava ayırma yöntemleridir. Enerji tasarrufu ve çalışma sorunları 

yaşanmaması için distilasyon kolonları, ısı değiştiriciler, soğuk boru ve bağlantılar çok iyi 

izole edilmelidir, bunun için tüm sistem ‘cold box’ denilen izolasyonlu ve sızdırmazlık 

sağlanmış, yüksekliği 15-60 metre olan 2x4 metrelik bir bölme içine yerleştirilir. 

 

Kriyojenik sıvılardan en yaygın olarak kullanılan sıvı azot gazı, havanın sıkıştırılıp 

önce likit hâle getirilmesi ve sonra oksijenin kaynama derecesinin     -183 °C, azotun 

kaynama derecesinin -196 °C olması durumundan yararlanılarak sıvı havanın özel bir valften 

geçirilmek suretiyle adeta damıtılarak azot gazının oksijenden ayrılması yoluyla 

üretilmektedir. Üretilen azot gazı tekrar sıkıştırılarak sıvı azot gazı elde edilmektedir. Sıvı 

azot gazı atmosferik basınçta -196 °C’de kaynadığı için elde edilmiş sıvı gaz iyi izole 

edilmiş tanklarda depolanırsa bu sıcaklıkta atmosferik basınçta sıvı olarak kalırsa sadece çok 

az bir kısmı -196 °C'deki azot gazına dönüşür. Şu hâlde sıvı azot gazının tanımlanan bu 

koşullara uygun olarak depolanıp taşınmasında bir sorun yaratmaz ve tank veya tüpte fazla 

basınç oluşmaz. Bu özellik, azot gazının kriyojenik dondurmada kolaylıkla uygulanmasına 

olanak vermektedir. Sıvı azot gazı eğer -196 °C'nin üzerinde, örneğin oda sıcaklığında 

saklanmak istenirse bu defa çok yüksek basınç altında bulundurulması gerekir. 
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Şekil 1.5: Havanın sıvılaştırılması ve destilasyonu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Havadan azot gazını ayırınız. 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler: Mum, Beher, 1 litrelik mezür, Kibrit, Rektifikayon 

kulesi, kompresör, hava, ısı değiştiricisi-eşanör 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi laboratuvar  

sorumlusundan alınız. 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma tezgâhınızı 

düzenleyiniz. 

 Kullanacağınız  malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Mumun tabanını eritip behere 

yerleştiriniz. 

 

 

 Mumu beherin tabanına yerleştiğinden 

emin olunuz. 

 Beherin yarısına kadar su doldurunuz. 

 

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mezürün boyunu cetvelle ölçüp 5 eşit 

parçaya bölünüz. 

 

 Mumu yakınız. 

 

 Mezürün boyunu 5 eşit parçaya bölüp 

işaretlerken ağız kısmında pay bırakarak 

işaretleme yapınız. 

 Çalışırken yanıklara karşı önlem alınız. 

 Yanmakta olan mumun üzerine mezürü 

kapatınız. 

 

 Mezürü mumun üzerine kapatırken 

mumun sarsılmamasına dikkat ediniz. 

 Mum sönünce suyun mezürde 

yükseldiği yeri gözlemleyiniz. 

 

 Mum sönünce su seviyesinin  mezürde 

işaretlenen hangi çizgiye yükseldiğine 

dikkat ediniz. 
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 Mezürü beherden çıkartıp 

gözlemlediğiniz su yüksekliğini 

işaretleyiniz. 

 

 Mezürdeki su yüksekliğini işaretleyiniz.  

 Havadaki oksijen miktarını tespit ediniz. 

 Mezürde işaretlediğimiz yüksekliği daha  

önce işaretlenen 5 eşit parçayla 

karşılaştırınız. 

Rapor hazırlayınız. 
 Yaptığınız işlemleri ve deneyleri, 

sonuçları ile raporunuza yazınız. 

Linde yöntemiyle havadan azotu ayırmak için 

 Rektifikasyon kulesini hazır hâlde olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Güvenlik kurallarına uyunuz. 

 Ekipmanlarla birlikte var olan pompa, 

vana, sıcaklık ve basınç ölçerler, 

bağlantı elemanları vb. mutlaka kontrol 

edilmelidir. 

 R.Kulesinin alt kısmında boruları sıvı 
oksijene batırılmış konumda olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Güvenlik kurallarına dikkat ediniz. 

 Birkaç atmosfer basıncında ve 

soğutulmuş havayı R. kulesinin alt 

kısmında bulunan borular sistemine 

gönderilmesini sağlayınız. 

 Sıcaklık ve basınç kontrollerini gereken 
sıklıklarda yapmayı ihmal etmeyiniz. 

 Havanın tamamen sıvılaşmasını 

sağlayınız. 
 Gereken kontrolleri ihmal etmeyiniz. 

 R1 vanası ile sıvı havanın genişletilerek 

kulenin orta kısmındaki C raflarına 

gönderilmesini sağlayınız. 

 Proses kontrol elemanlarından takip 

ediniz. 

 Sıvı havanın, raftan rafa inerken alt 

kısımdan yukarı çıkan oksijen gazı 

etkisiyle rektifikasyona uğramasını 

sağlayınız. 

 Kontrol elemanlarından sağlıklı 

rektifikasyon yapılıp yapılmadığı 

anlaşılabilir. 
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 Sıvı oksijenin kulenin dibinde, azot 
gazının ise kulenin üst kısmında 

toplanmasını sağlayınız. 

 Daha az uçucu olan oksijenin 

sıvılaştığını, aynı sıcaklıkta azotun da 

gaz faza geçtiğini kontrol 

elemanlarından gözlemleyebilirsiniz. 

 Azotun bir kısmını ısı değiştiricisinden 
geçirdikten sonra kompresör yardımıyla 

sıkıştırarak sıvılaşmasını sağlayınız. 

 Isı değiştiricisinin ve kompresörün 

sağlıklı çalıştığı ve ayrıca seviye, 

sıcaklık - basınç kontrollerini yapınız. 

 Sıvılaştırılan azotu R2 vanası ile kulenin 

üst tarafına gönderiniz. 
 Gerekli kontrolleri ihmal etmeyiniz. 

 Kule tepesinden saf olarak çıkan azot 

gazını ısı değiştiricisinden geçirerek 

gazometrelere gönderiniz. 

 Bu işlemlerde kullanılan ekipmanın 

gerekli kontrollerini mutlaka yapınız 

 İşlem ile ilgili raporu hazırlayınız. 
 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız 

 

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. Laboratuvar  önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Laboratuvar  güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Mumun tabanını eritip beherin içine yerleştirdiniz mi?   

6. Beheri yarıya kadar su ile doldurdunuz mu?   

7. Mezürün boyunu cetvelle ölçüp 5 eşit parçaya böldünüz mü?   

8. Beherin içindeki mumu kibritle yaktınız mı?   

9. Yanmakta olan mumun üzerine mezürü kapattınız mı?   

10. Mezürü çıkartıp gözlemlediğiniz su yüksekliğini işaretlediniz mi?   
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11. Havadaki oksijen miktarını tespit ettiniz mi?   

12. Rektifikasyon kulesini hazır halde olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

13. Birkaç atmosfer basıncında ve soğutulmuş havayı R. kulesinin alt 

kısmında bulunan borular sistemine gönderilmesini sağladınız 

mı? 
  

14. Havanın tamamen sıvılaşmasını sağladınız mı?   

15. R1 vanası ile sıvı havanın genişletilerek kulenin orta kısmındaki C 

raflarına gönderilmesini sağladınız mı? 
  

16. Sıvı havanın, raftan rafa inerken alt kısımdan yukarı çıkan oksijen 

gazı etkisiyle rektifikasyona uğramasını sağladınız mı? 
  

17. Sıvı oksijenin kulenin dibinde, azot gazının ise kulenin üst 

kısmında toplanmasını sağladınız mı? 
  

18. Azotun bir kısmını ısı değiştiricisinden geçirdikten sonra 

kompresör yardımıyla sıkıştırarak sıvılaşmasını sağladınız mı? 
  

19. Sıvılaştırılan azotu R2 vanası ile kulenin üst tarafına gönderdiniz 

mi? 
  

20. Kule tepesinden saf olarak çıkan azot gazını ısı değiştiricisinden 

geçirerek gazometrelere gönderdiniz mi? 
  

21. İşlem ile ilgili raporu hazırladınız mı?   

 

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. Havanın 1/5’i hangi gazdan oluşur? 

A) N2 

B) O2 

C) Ar 

D) CO2 

 

2. Havanın içinde hacimce en fazla olan gaz hangisidir? 

A) Azot 

B) Karbondioksit 

C) Argon 

D) Oksijen 

 

3. Havanın destilasyonunun gerçekleştiği kolon tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) Splitter 

B) Degazör 
C) Rektifikasyon 

D) Seperatör 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Bir sıvıyı ısıtıp önce buhar haline ,sonra da buharı soğutup tekrar sıvıya 

dönüştürmeye destilasyon denir.  

 

5. (   ) Dıştan bir iş görmeyen genişleme ile çalışan cihazlar Linde tipindeki cihazlardır . 

 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Hava, ...........… gaz karışımıdır. 

 

7. Bir atmosfer basınç altında oksijen  ………….°C’ de kaynar. 

 

8. Linde tipindeki kompresör havayı çeker ve yaklaşık …………atm basınca sıkıştırır. 

 

9. Saf oksijen ve azot istendiğinde  …………… sistemler tercih edilir. 
 

10. İki fazın birbirine etkisi sonucu daha az uçucu ……………….. sıvılaşır ve daha uçucu 

olan  ……………….gaz fazına geçer.  

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak hidrojen elde etme yöntemleri ile 

ilgili bilgi beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz.  

 

 

 
 

 Proseste hidrojenin kullanım alanlarını araştırınız. 

 idrojeni depolama yöntemlerini araştırınız. 

2.HİDROJEN 
 

2.1. Hidrojen Gazının Bulunuşu ve Fiziksel Özellikleri 

Hidrojen atom numarası 1 olan elementtir. Hidrojen (
1

1H ), Döteryum (
2

1H ) ve 

trityum (
3

1H ) olmak üzere üç tane önemli izotopu vardır. Kimyasal özellikleri benzerlik 

göstermelerine karşın, tepkimelerindeki hız ve denge sabitleri farklıdır. 

 

Hidrojen, periyodik tabloda IA grup elementlerinin bir üyesi gibi gösterilirse de bu 

grup elementlerine benzerlik göstermez. Gerçekte hiçbir grup elementi özelliği göstermez. 

Bazı benzerlikleri nedeniyle (H- iyonu vermesi gibi) VII A grubuna da girebilir. 

 

Hidrojen dünyadaki bolluk yüzdesi sıralamasında dokuzuncu (ağırlıkça %0,87) 

elementtir. Bunun büyük kısmı 
1

1H izotopudur ( % 99,9844). Kalan kısmı döteryum ve 

trityumdur. Ancak atmosferin üst katmanlarında ve güneşte daha çok döteryum ve trityum 

bulunur (Evrenin % 70 kadarı hidrojendir). Hidrojen renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. 

Erime sıcaklığı -259 °C ve kaynama sıcaklığı -252,8 °C’dir. Hidrojen molekülünün (H2) bağ 

enerjisi çok büyük olduğu için (436 kJ/mol), kimyasal tepkimelere kolayca girmez. Ancak, 

uygun koşullarda oksijen ve halojenler başta olmak üzere bazı elementlerle çok hızlı tepkime 

verir. 

 

Hidrojen ilk olarak 1766 yılında İngiliz kimyacısı Henry Cavendish (1731- 1810) 

tarafından bulunmuş ve Fransız kimyacısı Lavoisier tarafından “su yapıcı” anlamına gelen 

hidrojen ismi verilmiştir.  

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER H2 
Atom numarası 1 

Atomik kütle 1,0079 

Erime noktası   -259 °C 

Kaynama noktası  -252,8°C 

Öz kütle (0 °C, l atm)  0.089 g/L 

Renk Renksiz 

Elektron düzeni
 

1 s
1 

Atom yarıçapı   (A) 0.37 

Yükseltgenme basamağı +1, -1 

Bulunuşu   (Dünya’da %‘si yer kabuğu, denizler, atm.) 0.88 

Tablo2.1: Hidrojenin fiziksel özellikleri 

2.2. Hidrojen Gazının Eldesi 
 

Hidrojen gazının laboratuvar ve ticari üretimi için değişik üretim yöntemleri 

uygulanmaktadır.  

 

2.2.1. Suyun Elektrolizinden 
 

Çeşme suyunun % 10’luk H2SO4 veya Ba(OH)2 çözeltisi ile iletkenliği sağlanır. 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 2 22H O     2H    O   

Sanayide sıklıkla kullanılmasına rağmen ticari olarak bu yöntem ekonomik değildir. 1 

ton suyun elektrolizi için saatte 4480 kilowatt elektrik harcanır.  

 

 Doğal gazdan 

 

Elektroliz yöntemi dışında hidrojen eldesi için kullanılan diğer bir yöntemde doğal 

gazın parçalanması prosesleridir. Ülkemiz sanayisinde çok yeni olan bu sistem ekonomik 

olması açısından önem taşır. 

 

Dış hattan (şehir şebekesi)gelen doğal gaz, öncelikle belli hacim, sıcaklık ve basınca 

ulaşması için buffer tanklarda toplanarak eşanjörlerle ısıtılır. Ardından yüksek sıcaklıktaki 

saf su buharıyla temas ettirilerek reformer adı verilen fırınlarda ısıtılır. Burada doğal gazın 

parçalanma reaksiyonları gerçekleşir. 

 

CH4 + H2O                CO + CO2 + H2 

 

Elde edilen karışımda H2O, CO, CO2 gazları bulunmaktadır. Karışımın sıcaklığı bir 

miktar düşürülerek kondanserden geçirilir. İyice soğuyan karışım konvertere gönderilir. 

Burada CO gazının CO2 ye dönüşümü sağlanır. Bir grup adsorberlerden geçirilerek 
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karışımdaki CO2 ve diğer istenmeyen bileşenler tutulur. İstenmeyen gazlardan temizlenen 

hidrojen gazı % 99’luk saflıkta elde edilerek tanklarda depolanır. 

 

2.2.2. Aktif Metallerin Su ile Tepkimesinden 
 

H2 gazı, alkali metaller  (IA grubu) ile Be ve Mg dışındaki toprak alkali metallerin (2A 

grubu) oda sıcaklığında su ile tepkimesinden elde edilir.  

 

 2 2     2 M  2 H O    2 M  2 OH  H M:IA grubu,H hariç    
 

2 22Na  2H O     2NaOH  H  
 

 

 2

2 2     Me  2 H O    Me  2 OH H Me: Ca, Sr, Ba    
 

 2 22
Sr  2H O     Sr OH  H     
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Örnek 1: 0,5 g sodyum metali 100 ml suya atılıyor; 

 

a) Oda koşullarında kaç litre H2 gazı açığa çıkar? 

 

b) Oluşan NaOH çözeltisinin molar derişimi ne olur? (Na =23 g/mol , H= 1g/ mol, 

O= 16 g/mol )  

 

Çözüm:  

 

a) Sodyum metalinin suya atılmasıyla oluşan tepkime 

 

Na + H2O         →      NaOH + ½ H2 

23          24,4 /2 L ( oda koşullarında gazların kapladığı hacim) 

0,5           X L 
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5,02,12 
X  

 LX 265,0  

b) molgMANaOH /4011623   

 

Na + H2O         →      NaOH + ½ H2  

 23   40  
0,5   X 

 

gX 869,0
23

405,0



  

 

molnn
MA

m
n 0217,0

40

869,0
  

 

 

MolarMM
V

n
M 217,0

1,0

0217,0
  

 

2.2.3. Metallerin Asit ile Tepkimesinden 
 

Alkali metaller ve toprak alkali metaller, asitlerle şiddetli tepkime verirler. Al ve Zn 

gibi metaller ise asitlerle H2 verirler.  

 

22K  2HCl     2KCl H  
 

2 2Ba  2HCl     BaCl  H    
 

3 22Al  6HCl    2AlCl  3H  
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Al, Zn, Fe, Pt ve Hg gibi metaller nitrik asit (HNO3) ile H2 vermezler.  

   3 3 3 22
4Zn  9HNO          4Zn NO  NH  3H O seyreltik asitte     

   3 3 22
3Zn  8HNO          3Zn NO  2NO  4H O derişik asitte     

 

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

 

Örnek 2: Çinko metalinin seyreltik H2SO4 ile tepkimesinden oda koşullarında 49 ml 

hidrojen gazı elde ediliyor. %80 saflıktaki Zn metalinden kaç gram kullanılmıştır? 
 

Çözüm: Tepkime denklemi yazılırsa 
 

 Zn  +  H2SO4  →   ZnSO4 + H2 

 65           24,4 L 

 X        0,049L  

           gX 13,0
4,24

65049,0



 (çinko metalinin % 80’ni saf olarak) 

 

 %80’i             0,13 g ise 

 %100’ü            X g Çinko metali 

  X = 0,163 g. çinko metali tepkimeye girdi.  

 

Aktif metaller üzerinden kızgın su buharı geçirmek suretiyle elde edilir. 

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

2 2Zn  H O  H  ZnO    

Kızgın kok kömürü üzerinden su buharı geçirilmesinden elde edilir. 

2 2C  H O  H CO       tepkimede oluşan H2+CO karışımına su gazı denir 

2.3. Hidrojen Gazının Genel Özellikleri 
 

 Çok aktiftir, pek çok element ve molekülle bileşik oluşturur. 

 Moleküler kütlesinin ve öz kütlesinin çok küçük olması nedeniyle hızlı hareket 

eder. Yeryüzünden atmosfere doğru hareket ederek uzayın derinliklerinde 

kaybolur. 

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

karışımı kıvılcımla şiddetle patlar.  

2 2 22H    O      2H O   

 İyi bir indirgendir. Alkali metal oksitler hariç diğer metal oksitleri indirger. 

2 2CuO      H       Cu   H O     

2 3  2 2Fe O  3H    2Fe     3H O     

2 2 2Cu O  H      2Cu  H O    
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2.4. Hidrojen Gazının Kullanım Alanları 
 

 Havadan daha hafif olduğu için balon ve zeplinlerin içerisine doldurulmasında 

 Metal cevherlerin indirgenmesinde 

 Roket yakıtı olarak  

 Haber metoduyla amonyak üretiminde  

 Doymamış bileşikleri katalizörlü ortamda doymuş bileşiklere dönüştürmek için 

(Bu olaya hidrojenasyon denir.Sıvı yağdan katı yağ eldesi) 

 Metanol üretiminde 

 NH3, HC1 ve CH3COOH bileşiklerin eldesinde 

 Yağların katılaştırılmasında 

 Fe, Co, Ni, Cu, W, Mo gibi metal oksitleri indirgemede 

 Kaynakçılıkta kullanılır.  

Hidrojen doğrudan enerji kaynağı olarak (benzin yerine) otomobil sanayinde yakıt 

olarak kullanılması düşünülmektedir. Bu yönde çeşitli çalışmalar sürmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hidrojen gazı elde ediniz. F 

AALİYETİ 
Deneyde kullanılacak malzemeler: Erlen, deney tüpü, kristalizuar, ayırma hunisi, 

kibrit, üç ayak, gaz toplama borusu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi laboratuvar  

sorumlusundan alınız. 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma 

tezgahınızı düzenleyiniz. 

 Kullanacağınız  malzemeleri 

belirleyiniz.. 

 6 M HCl çözeltisi hazırlayınız. 

 

 Hazırladığınız çözeltinin özelliklerini 
etikete yazıp reaktif şişesine 

yapıştırınız. 

 Erlen içerisine 1  spatül  dolusu çinko 
tozu koyunuz. 

 

 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

27 

 

 

 Erlene uygun mantara iki delik açınız. 

 

 Kesici ve delici aletlerle çalışırken 
dikkatli olunuz. 

 Mantarı erlene takınız. 

 

 

 Mantarı erlene takarken dikkatli 

olunuz.Baskı uygulamayınız. 

 Gaz toplama düzeneği hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 
 Malzemelerinizi temizleme işlemlerini 

kurallara göre  yapınız. 
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 Erleni destek çubuğu ile sabitleyiniz. 

 

 Gaz toplama düzeneğini mantara takınız. 

 

 Gaz toplama borusunun mantara gaz 

kaçırmayacak şekilde monte 

edildiğinden emin olunuz. 

 Ayırma hunisini mantara takınız. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Ayırma hunisini mantara takarken 

vazelin kullanınız. 

 Ayırma hunisinin musluğunun sıvı 

kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isıtma düzeneğini kurup üzerine erleni 
yerleştirip destek çubuğuna uygun 

şekilde sabitleyiniz. 
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 Behere yarısına kadar su doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 İstenilen hacme kadar su 
doldurunuz. 

 Ayırma hunisine hazırladığınız  6 M HCl 

boşaltınız. 

 

 Ayırma hunisinin boyutuna göre huni 
seçiniz. 

 Çözeltiyi dikkatli bir şekilde ayırma 
hunisine aktarınız. 

 Çözeltiyi aktarırken huni dışına 

sıçratmayınız. 

 Gaz toplama tüpüne su doldurunuz. 

 

 Gaz toplama tüpüne su doldururken 

suyun taşmamasına dikkat ediniz. 
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 Tüpü ters çevirip gaz toplama borusu 
içinde kalacak şekilde behere 

yerleştiriniz. 

 

 Gaz toplama tüpündeki suyun 

dökülmemesi için tüpün ağız kısmını 

kâğıtla kapatınız. 

 Ayırma hunisinin vanasını açınız. 

 

 Ayırma hunisinin musluğunu yavaş 

yavaş açınız. 

 Tüpe toplanan gazı gözlemleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Gaz toplama tüpüne dolan hava 

kabarcıklarını gözlemleyiniz. 
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 Tüpteki hidrojen gazını yakınız. 

 

 Malzemeleri temizleyip teslim ediniz. 

 

 Kullanılan  araç-gereci temizleyip 

yerine kaldırınız. 

 Teslim edeceğiniz malzemelerin temiz 

ve kuru olmasına dikkat ediniz. 

 Rapor hazırlayınız. 
 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

Metallerin asitlere tepkimesinden hidrojen gazı elde etmek için: 

 Gaz toplama düzeneği kurunuz. 

 

 Malzemelerinizi temiz olduğuna dikkat 

ediniz.  

 İşlemleri kurallara uygun yapınız. 

 Yanıcı hidrojen gazının ses çıkararak 
patladığını ve alevin de tüpün içine 

kıvrıldığını gözlemleyiniz. 
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 Erlen içine bir spatül toz çinko koyunuz. 

 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

 Çinko tozunu etrafa dökmemeye dikkat 
ediniz. 

 Ayırma hunisi içine HCl koyarak gaz 

toplama borusunu yerleştiriniz. 

 

 Çözeltiyi dikkatli bir şekilde ayırma 
hunisine aktarınız. 

 Çözeltiyi aktarırken huni dışına 

sıçratmayınız. 

 Ayırma hunisinin musluğunu açıp çinko 

tozu üzerine asit ekleyiniz. 

 

 Ayırma hunisinin musluğunu yavaş 

yavaş açınız. 
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 Deney tüpünde toplanan gazı 

gözlemleyiniz. 

 

 Gaz toplama tüpüne dolan hava 

kabarcıklarını gözlemleyiniz. 

 Yanan bir kibriti deney tüpünün ağzına 

tutunuz.

 

 Hidrojen gazının yanması esnasında 

çıkan sesi ve alevin tüpün içine 

kıvrıldığını gözlemleyiniz. 

Hidrojenin özelliklerini incelemek için: 

 Yukarıdaki yöntemlerden birisi ile elde 
edilen hidrojen gazı dolu deney tüpünün 

ağzına yanan bir kibriti tutunuz. 

 

 Yanıcı hidrojen gazının ses çıkararak 

patladığını ve alevin de tüpün içine 

kıvrıldığını gözlemleyiniz. 

  Sonucu gözlemleyiniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

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 Evet Hayır 

1. Laboratuvar  önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Laboratuvar  güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. 6 M HCl çözeltisi hazırladınız mı?   

6. Erlen içerisine 1 bir spatül çinko tozu koydunuz mu?   

7. Erlene uygun mantara iki delik açtınız mı?   

8. Mantarı erlene taktınız mı?   

9. Gaz toplama düzeneği hazırladınız mı?   

10. Erleni destek çubuğu ile sabitlediniz mi?   

11. Gaz toplama düzeneğini mantara taktınız mı?   

12. Ayırma hunisini mantara taktınız mı?   

13. Beheri yarısına kadar su ile doldurdunuz mu?   

14. Ayırma hunisine 6 M HCl boşalttınız mı?   

15. Gaz toplama tüpüne su doldurdunuz mu?   

16. Tüpe su doldurup ters çevirip gaz toplama borusu içinde kalacak 

şekilde behere yerleştirdiniz mi? 
  

17. Ayırma hunisinin vanasını açtınız mı?   

18. Tüpe toplanan gazı gözlemlediniz mi?   

19. Tüpteki hidrojen gazını yaktınız mı?   

20. Malzemeleri temizleyip teslim ettiniz mi?   

21. Rapor hazırladınız mı?   

22. Gaz toplama düzeneğini kurdunuz mu?   

23. Erlen içine bir spatül toz çinko koydunuz mu?   
24. Ayırma hunisi içine HCl koyarak gaz toplama borusunu 

yerleştirdiniz mi? 
  

25. Ayırma hunisinin musluğunu açıp çinko tozu üzerine asit 

eklediniz mi? 
  

26. Deney tüpünde toplanan gazı gözlemlediniz mi?   

27. Yanan bir kibriti deney tüpünün ağzına tuttunuz mu?   

28. Elde edilen hidrojen gazı dolu deney tüpünün ağzına yanan 

bir kibriti tutunuz mu? 
  

29. Sonucu gözlemlediniz mi?   
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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 hidrojenin elde yöntemlerinden değildir? 

A) Metal hidrürlere suyun etki etmesi  

B) Soy metallerin asitlerle tepkimesi 

C) Suyun elektrolizi  

D) Aktif metallerin asitle tepkimesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hidrojenin özelliklerinden değildir? 

A) Molekül ağırlığı ve özkütlesi çok küçüktür. 

B) Metallerle olan bileşiklerine hidrür denir. 

C) İyi bir iletkendir. 
D) Suda çok çözünür. 

 

3. Sıvı yağların katılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Oksijen 

B) Su 

C) Hidrojen 

D) Sodyum 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi HCl ile reaksiyonunda hidrojen gazını vermez? 

A) Fe 

B) Cu 

C) Zn 

D) Ba 

 

5. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerinde genellikle hangi değerliği alır? 

A) +1 

B) 0 

C) -1 

D) -1/2 

6. 6 gram saf olmayan Mg yeteri kadar HCl ile tepkimeye girdiğinde normal koşullar 

altında 4,48 litre H2 gazı elde ediliyor.Mg  % kaç saflıktadır? ( Mg=24, H=1, Cl=35,5) 

A) %20  

B) %40 

C) %60 

D) %80 

7. Hidrojen gazının kaynama noktası kaç (°C)  dir? 

A) 250,4 

B) -252,8 

C) 280,5 

D) 280,2 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

8. (   )Hidrojen iyi bir indirgendir. Alkali metal oksitler hariç diğer metal oksitleri 

indirger. 

 

9. (   )Hidrojen roket yakıtı olarak da kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

10. 2K + 2HCl 

 

11. H2 , ………… metaller ile Be ve Mg dışındaki …………………. metallerin oda 

sıcaklığında su ile tepkimesinden elde edilir.  

 

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 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak oksijen elde etme yöntemleri ile 

ilgili bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Proseste oksijenin kullanım alanlarını araştırınız. 

 Oksijeni depolama yöntemlerini araştırınız. 

3. OKSİJEN 
 

3.1. Oksijen Gazının Bulunuşu ve Fiziksel Özellikleri 
 

Oksijen periyodik cetvelin VIA grubu elementlerinden olup ametaldir. Bu grupta 

birinci sıradaki element olan oksijen, oda sıcaklığında renksiz ve yakıcı bir gazdır. Oksijen 

ilk olarak 1771-1774 yıllarında İngiliz kimyacısı Joseph Prestley ve İsveçli kimyacı Karl 

Wilhem Scheele tarafından bulunmuştur. 

 

Oksijen, dünya üzerinde bolluk derecesi en yüksek olan elementtir. Soluduğumuz 

havanın ağırlıkça yaklaşık %23, içtiğimiz suyun %85 ve üzerinde bulunduğumuz yer 

kabuğunun %46 kadarı oksijendir. Canlı yaşamını oluşturan biyolojik bileşiklerin önemli bir 

elementi yine oksijendir. Fosil yakıtların yanması ve canlıdaki metabolizma oksijen ile 

olabilmektedir. Atmosferdeki toplam oksijen miktarı hemen hemen sabittir (l,l8xl0
8
 kg). 

Atmosferdeki oksijen bir taraftan kullanılırken diğer taraftan değişik kaynaklardan atmosfere 

verilir. Örneğin fotosentez olayında aşağıdaki tepkimede olduğu gibi fazla miktarda oksijen 

açığa çıkar. 

 

 2 2 2 6 12 66CO  6H O  ışık     6CO   C H O glikoz     

 

Vücudumuzdaki metabolizmada ise şeker, oksijenle çok aşamalı (yaklaşık 12) bir 

değişim sonunda CO2 ve H2O hâline dönüşür. 

 

Oksijenin elektron dizilişi 1s
2
2s

2
2p

4
 şeklindedir, kolayca iki elektron alarak soygaz 

elektron dizilişine geçebilir. Bu nedenle oksijen bileşiklerinde daha çok -2 değerliğinde olur. 

Bazı bileşiklerde -1 (peroksit) ve -1/2 (süperoksit) hâlinde bulunur. 

 

Fiziksel özellik olarak oksijen, oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta renksiz bir 

gazdır. Ancak -183 °C’de sıvılaşarak açık mavi olur. Donma sıcaklığı ise -218 °C’dir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Molekül hâlinde  iken (O2) paramagnetik özellik gösterir. Ozon açık mavi renkte bir gazdır. 

Diamagnetik özellik gösterir. Kokusu çok keskin olup havadaki derişimi 0,05 ppm değerini 

aşınca rahatsızlık verecek şekilde hissedilir. Genellikle elektriklenmenin fazla olduğu 

yağmurdan sonra, yüksek gerilim hatlarının olduğu bölgelerde, havada ozon kokusu 

hissedilir. 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER O2 
Atom numarası 8 

Atomik kütle 15,9994 

Erime noktası   -218,4°C 

Kaynama noktası  -182.962°C 

Öz kütle (0 °C, l atm)  1.428 g/L 

Renk Renksiz (gaz) 

Elektron düzeni [He]2s
2
2p

4
 

Atom yarıçapı   (A) 0.66 

Standart indirgenme 1.229 

potansiyeli (volt) O2,H
+
/H2O 

Yükseltgenme basamağı -2, -1, - 1/2 

Bulunuşu         (Dünya’da %‘si yer kabuğu, denizler, atm.) 49.52 

Tablo 3.1: Oksijenin fiziksel özellikleri 

3.2. Oksijen Gazının Allotropları 
 

Atmosferin alt katmanlarında, oksijen tek atomlu olarak bulunmaz. Daha çok iki 

atomlu O2 molekülü veya üç atomlu O3 (ozon) hâlinde  bulunur. Oksijenin bu moleküllerine 

allotropları denir. Ozon zehirli ve çürük yumurta kokusundadır. Atmosferin 12-30 km’leri 

arasında bir tabaka hâlinde  bulunur ve yüksek enerjili mor ötesi (UV) ışınlarını tutarak 

dünya yüzeyine ulaşmasını önler. Dünya üzerinde kirlilik sonucu çok az miktarda ozon 

kalmıştır. Oksijenin ozona dönüşmesi endotermik bir tepkime ile olur. Kuru oksijen içinden 

elektrik geçirilirse ozon oluşur. 
 

ÖZELLİKLERİ O2 O3 

Moleküler kütle 32 48 

Erime noktası  -218°C -192°C 

Kaynama noktası  -183°C -112°C 

Öz kütle (0 °C, l atm)  1.428 g/L 2.143 g/L 

Tablo 3.2: Oksijen (O2) ve ozon (O3) gazının özellikleri 
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Oksijen, periyodik çizelgedeki soy gazlar ve bazı aktif olmayan ( Pt, Au gibi) metaller 

dışındaki elementlerin hepsi ile doğrudan tepkime verir. Ancak bu tepkimelerin çoğu oda 

sıcaklığında çok yavaş, yüksek sıcaklıklarda ise hızlı olmaktadır. Örneğin beyaz fosfor ile 

oda sıcaklığında hemen tepkime verdiği hâlde, kükürt veya magnezyum ile tepkime vermesi 

için ısıtmak gerekir. Magnezyum ile tepkimesinde çok parlak ışık çıkar. Bu özelliği 

nedeniyle havai fişeklerin yapımında kullanılır. Ozon çok güçlü bir yükseltgendir. Çoğu 

metal sülfürleri sülfatlarına yükseltger. 

 

3.3. Oksijen Gazının Genel Özellikleri 
 

 Oksijenin pek çok inorganik bileşiği çok kararlıdır. Isıtmakla kolay 

bozunmazlar. Örneğin SiO2, A12O3, MgO yüksek sıcaklıkta bozunurlar. HgO ve 

KClO3 düşük sıcaklıkta hızla bozunurlar. Peroksit ve süper oksitleri çok 

kararsızdır. Işıkta, oda sıcaklığında kolay bozunurlar.  

 Oksijen, alkali metallerden lityum ile lityum oksit (Li2O); sodyum ile sodyum  

peroksit (Na2O2) potasyum ile potasyum süperoksit (KO2) ve rubidyum ile  

rubidyum süperoksit (RbO2) oluşturur.  

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

kalsiyum ile kalsiyum oksit (CaO); magnezyum ile magnezyum oksit (MgO) ve 

stronsiyum ile stronsiyum oksit (SrO) oluşturur.  

 Oksijen içindeki yanma olayına oksitlenme denir. 

 Oksijen, bazı metallerle tepkimeye girerek bazik oksitleri oluşturur. 

2 2 2 2Na    O       Na O   

2  2Ca    O   2CaO    

2 2Mg   O   2MgO   

 Oksijen, bazı metallerle tepkimeye girerek asit oksitleri oluşturur. 

2 2 S    O         SO   

4 2  2 5P    5O   2P O   

 Oksijen, bazı metallerle tepkimeye girerek amfosfer oksitleri oluşturur. 

22Be    O      2BeO   

2    2 34Al   3O   2Al O     

2      2Zn   O   2ZnO   
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3.4. Oksijen Gazının Eldesi 
 

Oksijen gazı laboratuvar ortamında ve sanayide çeşitli yöntemlerle elde edilir. 

 

3.4.1. Civa II Oksidin (HgO) Isıtılmasından 
 

1774 yılında Joseph Priestley cıva (II) oksidi (HgO) ısıtarak oksijen gazını elde etti. 

 

 

 

3.4.2. Potasyum Kloratın ( KClO3 ) Isıtılarak Ayrıştırılmasından 
 

Potasyum klorat ( KCIO3 ) erime noktasının (368 °C) üzerinde ısıtılırsa az miktarda 

oksijen gazı elde edilir. 400 °C’de ise bozunma hızlanır ve tehlikeli olmaya başlar. Oksijen 

gazı yerine potasyum perklorat (KC1O4) oluşur. Katalizör olarak MnO2 ilave edilerek 

sıcaklık 200 °C’de tutulur ve potasyum kloratın yavaş bozunması sağlanarak güvenli çalışma 

sağlanır.  

 

 

 

Örnek 1 :  245g  potasyumklorat , mangandioksit katalizörlüğünde ısıtılarak 

ayrıştırılıyor. Normal koşullar altında kaç litre oksijen gazı elde edilir? ( K= 39, Cl=35,5 , 

H= 1 , O=16 ) 

 

Çözüm: KC1O3 ‘ün mol kütlesini hesaplarsak 

 

molgM A /5,1223165,3539   

 

Tepkime denklemini yazarak 

   

  

 2x122,5            3x22,4L 

 245 g              X L Oksijen gazı 
 

LX 2,67
5,1222

4,223245





  Oksijen gazı 

 

3.4.3. Suyun Elektrolizinden 
 

Elektrolit ilave edilmiş suyun içinden elektrik akımı geçirilmesi ile saf olarak katotta 

hidrojen gazı, anotta ise oksijen gazı toplanır. 
elektroliz

2 2 22H O     2H    O   

2HgO        →       2Hg + O2 

2KC1O3       →      2KC1 + 3O2 

2MnO

3 22KClO     2KC1  3O 
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Şekil 3.1: Suyun elektrolizi düzeneği 

 

Örnek 2: 100 ml suyun elektrolizinden % 20 kayıpla normal koşullar altında kaç litre 

oksijen gazı elde edilir? ( H=1, O=16) 

 

 

Çözüm: Tepkime denklemi 

 

 H2O  → H2  +  ½ O2 

 18 ml  22,4/2 L 

 100 ml   X L oksijen  

 X= 62,2 L oksijen ( % 20’si kayıp olduğunda ) 

 

 %100’ ü   62,2 litre ise  

 %80 ‘i   X litre Oksijen 

 X= 49,78 L oksijen gazı elde edilir. 

 

 

Hidrojen Oksijen 

Katot 

Anot 

Batarya 
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3.5. Oksijen Gazının Kullanım Alanları 
 

Oksijen çoğu ülkede endüstriyel olarak en fazla  elde edilen ürünlerdendir. Örneğin 

ABD’de H2SO4 ve azottan sonra en çok üretilen üründür. Çelik sanayi, atık su temizlenmesi, 

kâğıt sanayi, hasta tedavisi ve yüksek sıcaklık hamlaçlarında (camcılıkta ve kaynak yapma 

gibi işlerde) diğer gazlarla (asetilen veya doğal gaz gibi) birlikte kullanılır. Çelik sanayinde 

pik demir içindeki C, P, Mn, S gibi safsızlıklar O2 ile yüksek sıcaklıkta oksitleri hâline 

dönüştürülerek uzaklaştırılır. Diğer birçok anorganik veya organik tepkimelerde oksijen, 

yükseltgen olarak kullanılır.  

 

Ozon, birçok ülkede suyun dezenfekte edilmesinde klor yerine kullanılır. Ayrıca ilaç 

sanayinde, sentetik makine yağları ve diğer bazı organik maddelerin sentezinde ozondan 

yararlanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Oksijen gazı elde ediniz. 

Deneyde kullanılacak malzemeler: Beher, deney tüpü, maşa, pamuk, kibrit, bek, gaz 

toplamak için deney tüpü, tartım aleti 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Potasyum kloratın ısıtılmasından oksijen gazı elde etmek için: 

 Malzemelerinizi laboratuvar  

sorumlusundan alınız. 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma tezgahınızı 
düzenleyiniz. 

 Kullanacağınız  malzemeleri 

belirleyiniz. 

 3g KClO3 tartınız. 

 

 Tartım işlemine geçmeden önce teraziyi 
sıfırlayınız. 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

 Temiz bir kâğıt parçasına maddeyi 
spatül yardımıyla alınız. 

 Kâğıdın darasını almayı unutmayınız. 
 Ölçümü dikkatli yapıp doğru değeri 

okuyunuz. 

 0,5 g MnO2 tartınız. 

 

 Kimyasal maddeyi tartarken tartım 

kurallarına uyunuz. 

 Tartım işleminde kullanılan 

malzemelerin ıslak olmamasına dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Z borusu hazırlayınız. 

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Z borusuna göre mantar tıpa deliniz. 

 

 Kesici ve delici aletlerle çalışırken 

dikkatli olunuz. 

 Mantar tıpayı Z borusuna takınız. 

 

 

 Z borusunun mantara tam 

yerleştiğinden emin olunuz. 
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 Deney tüpüne KClO3 dökünüz. 

 

 Maddeyi tüpe dökerken yere 

dökmemeye çalışınız. 

 KClO3 üzerine MnO2 ilave ediniz. 

 

 Maddeyi tüpe dökerken yere 

dökmemeye çalışınız. 

 Deney düzeneğini kurunuz. 

 

 Kullanacağınız malzemelerin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Beherin yarısına kadar su doldurunuz. 

 

 Behere suyu dikkatlice dökünüz. 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Tüpe su doldurunuz. 

 

 Tüpe su doldururken suyun 

taşmamasına dikkat ediniz. 

 Deney tüpünün ağız kısmını kâğıtla 
kapatıp ters çeviriniz. 

 

 

 Tüpü ters çevirdiğinizde suyun 

dökülmemesi için tüptün ağzının kâğıtla 

tamamen kapandığına emin olunuz. 
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 Deney tüpünü Z borusu içinde kalacak 
şekilde behere yerleştiriniz. 

 

 Tüpü behere yerleştirirken tüpteki 

suyun dökülmemesine ve tüpe hava 

girmemesine dikkat ediniz. 

 Beki yakıp tüpü bek alevinin üstüne 
gelecek şekilde ayarlayınız. 

 

 Bekin, deney masasının uygun bir 

yerine ve lavaboya yakın mesafeye 

yerleştirilmesine dikkat ediniz. 

 Deney tüpünü yatay olarak sabitleyiniz. 

 Beherin içindeki deney tüpüne dolan 

oksijen gazını gözlemleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Tüpteki su yerine oksijen gazı 

dolmasını dikkatle gözlemleyiniz. 

 Yanıklara karşı önlem alınız. 
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 Pensin ucuna pamuk yerleştirip yakınız. 

 

 Gaz dolu tüpü sudan çıkartıp pamuğu 
tüpün ağzına yaklaştırınız. 

 

 

 Pamuktaki alevin daha şiddetli 

yandığını ve oksijen gazının yakıcı bir 

gaz olduğunu gözlemleyiniz. 

Oksijenin özelliklerini incelemek için: 

 Kuru bir deney tüpüne iki spatül KMnO4 

katısı koyunuz.  Dikkatli çalışınız. 

 Deney tüpünü kuru olarak bek alevinde 

ısıtınız.   Alev ile çalışırken dikkatli çalışınız. 

 Çıkan gaza kor hâline getirilmiş ince 

odun parçasını tutunuz. 
 Çıkan klor gazınız koklamamaya dikkat 

ediniz. 

 Sonucu gözleyiniz.  Deney sırasında ayrıntıları 

kaçırmayınız. 
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 Malzemeleri temizleyip teslim ediniz. 

 

 Kullanılan  araç-gereci temizleyip 

yerine kaldırınız. 

 Teslim edeceğiniz malzemelerin  temiz 

ve kuru olmasına dikkat ediniz. 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

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 Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Laboratuvar  güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. 3g KClO3 tarttınız mı?   

6. 0,5 g MnO2 tarttınız mı?   

7. Z borusu hazırladınız mı?   

8. Z borusuna göre mantar tıpa deldiniz mi?   

9. Mantar tıpayı Z borusuna taktınız mı?   

10. Deney tüpüneKClO3 döktünüz mü?   

11. KClO3 üzerine MnO2 ilave ettiniz mi?   

12. Deney düzeneğini kurdunuz mu?   

13. Behere yarısına kadar su doldurdunuz mu?   

14. Tüpe su doldurdunuz mu?   

15. Deney tüpünün ağız kısmını kâğıtla kapatıp ters çevirdiniz mi?   

16. Deney tüpünü Z borusu içinde kalacak şekilde behere 

yerleştirdiniz mi? 
  

17. Beki yakıp tüpü bek alevinin üstüne gelecek şekilde ayarladınız 

mı? 
  

18. Tüpe dolan oksijen gazını gözlemlediniz mi?   

19. Pens ucuna pamuk yerleştirip yaktınız mı?   
20. Gaz dolu tüpü sudan çıkartıp pamuğu tüpün ağzına 

yaklaştırdınız mı? 
  

21. Malzemeleri temizleyip teslim ettiniz mi?   

22. Rapor hazırladınız mı?   
 

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. Oksijen periyodik cetvelin hangi bloğunda yer alır? 

A) f 

B) d 

C) p 

D) s 
 

2. Peroksitlerin ısıtılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? 

A) H2            

B) O3            

C) H2O2             

D) O2 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli bileşiklere verilen adlardan değildir? 

A) Oksit 

B) Ağır oksit 
C) Süper oksit 
D) Peroksit 
 

4. Oksijen gazının erime noktası aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) -218,4 

B) 216,5 

C) 240 

D) 232,4 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi yanmanın gerçekleşmesini sağlayan gazdır? 

A) Oksijen         

B) Azot   

C) Hidrojen          

D) Karbondioksit 
 

6. 100 ml suyun elektrolizinden %10’luk kayıpla normal koşullarda kaç litre oksijen gazı 

elde edilir? (H:1, O:16) 

A) 49,78 

B) 55,98 

C) 66,72 

D) 78.6 
 

7. Potasyumklorat (KClO3 ), MnO2 katalizörlüğünde ısıtılıyor. Normal koşullar altında 

67, 2 L oksijen gazı elde ediliyor. Kaç  gram potasyumklorat tepkimeye girmiştir? (K: 

39, Cl:35,5 , H:1 , O:16 ) 

A) 122,5 

B) 145,5 

C) 240 

D) 245 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

8. (   )Oksijenin; oksijen (O2) ve ozon (O3) olmak üzere iki allotropu vardır. 

 

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Elektrolit ilave edilmiş suyun içinden elektrik akımı geçirilmesi ile saf olarak katotta 

………..…. gazı, anotta ise …………….. gazı toplanır. 

Suyun elektrolizinde oluşan tepkime………………… şeklindedir. 

 

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-4 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak azot elde etme yöntemleri ile ilgili 

bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunana azot tesislerini ve üretim teknolojilerini araştırınız. 

4. AZOT 
 

4.1. Azot Gazının Bulunuşu ve Fiziksel Özellikleri 
 

Azot doğada serbest hâlde ve bileşikleri hâlinde  bulunur, doğanın %4,6x10
-3

 ünü 

oluşturur. Atmosferin hacimce %78’i ağırlıkça ise %75’i azottur. Önemli mineralleri 

güherçile (KNO3- potasyum nitrat) ve Şili güherçilesidir (NaNO3-sodyum nitrat). Ayrıca 

bitki ve hayvan bünyelerinde proteinler hâlinde  bulunur. Azot endüstride havadan elde 

edilir. Bunun için iki değişik yöntem uygulanır. 

 

Birinci yöntemde hava, basınç altında sıvılaştırılır. Daha sonra ayrımsal damıtmayla 

oksijenden ayrılır. Azotun kaynama noktası (-195,8 °C) oksijeninkinden (-183 °C) daha 

düşük olduğundan önce azot buharlaşır. Ancak bu azot çok saf değildir, içinde bir miktar 

oksijen ve soy gazlar bulunur. İkinci yöntemde hava yüksek sıcaklıkta fosfor veya aktif 

metaller üzerinden geçirilerek oksijenden kurtarılır. Bu yöntemle elde edilen azot içinde 

argon başta olmak üzere %1 kadar soy gaz bulunur. Çok saf azot, bazı azot bileşiklerinin 

ısıtılarak bozulmasıyla elde edilir. 

 

Azot normal koşullarda renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Havadan biraz daha  

az yoğundur. Normal koşullarda 100 litre suda 1,5 litre azot çözünür.  

 

Azot elementel olarak tepkimelere fazla girmez. Azotun elektronegatifliği çok büyük 

olduğu için (Sadece flor ve oksijenin elektronegatifliği azotunkinden büyüktür.) normal 

olarak fazla aktif olması beklenir. Tepkimelere ilgisizliğinin nedeni, 2 azot atomunun 3 

kovalent bağ oluşturarak 2 atomlu moleküller yapmasıdır.  

NN  
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER N2 

Atom numarası 7 

Atomik kütle 14.00 

Erime noktası   -209,86 °C 

Kaynama noktası  -195,8 °C 

Öz kütle (0 °C, l atm) 1.25 g/L 

Renk Renksiz (gaz) 

Elektron düzeni [He]2s
2
2p

3
 

Atom yarıçapı   (A) 0.70 

Standart indirgenme 0.96 

Potansiyeli (volt) NO3,H
+
/NO 

Yükseltgenme basamağı -3, +3, +5 

Bulunuşu         (Dünya’da %‘si yer kabuğu, denizler, atm.) 0.03 

Tablo 4.1: Azot gazının fiziksel özellikleri 

4.2. Doğada Azot Çevrimi  
 

Havadaki azot devamlı bir devinim içindedir. Tüm canlılar (bitki, insan, hayvan) için 

azot bileşikleri yaşamsal önemdedir. Canlılar bu bileşiklerin bir kısmını sentezlerken 

diğerlerini başka kaynaklardan alır. Örneğin insanlar için yaşamsal önemde olan amino 

asitlerin çoğunu vücut sentezler, fakat 8 tanesini bitkilerden alır. Diğer taraftan bitkilerden 

yonca ve baklagiller gibi bazıları hava azotunu doğrudan alıp köklerindeki bazı bakterilerle 

NH3 ve NH4
+ 
hâline çevirdikten sonra bitki gövdesine verirler. 

 

Diğer bitkiler bunu yapamazlar. Diğer bir azot devinimi de havadaki azot ve oksijenin 

şimşeklerin oluşturduğu elektrik akımı ile birleşerek NO hâline dönüşümü ile başlar. Oluşan 

NO kısa sürede yükseltgenerek NO2 hâline dönüşür. NO2 su ile HNO3 ‘e dönüşür ve asit 

yağmuru şeklinde toprak ve suya karışır. Canlıların bünyelerinde bulunan azot da canlı 

öldükten sonra mikroorganizmalar yardımıyla bozunarak N2 ye dönüşür ve havaya verilir. 

Böylece azot devinimi sürekli devam eder. 
 

4.3. Azot Gazının Elde Edilişi  
 

Laboratuvar şartlarında azot gazı aşağıdaki reaksiyonlarla elde edilir.  
 

4.3.1. Endüstride Havanın Sıvılaştırılması 
 

Hava, basınç altında sıvılaştırılır ve oksijenden damıtma yoluyla ayrılır.  

 

4.3.2. Bazı Azot Bileşiklerinin  60 
0
C’de Isıtılarak Ayrıştırılması 

o60 C

4 2 2 2NH NO N 2H O   
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Örnek 1: 3,2 g NH4NO2  katısının 1 atm basınçta, 60 
0
C’de ısıtılarak 

ayrıştırılmasından kaç litre azot gazı elde edilir? ( R= 0,082 , N=14 , O=16 , H= 1 ) 

 

Çözüm : Verilenleri yazarsak 

 

m= 3,2 g  

MA = (14 +4.1+14 +2.16) = 64 g/mol 

t= 60 
0
C ,   T= t + 273    ise   T = 60 + 273  

T= 333 
0
K 

P= 1 atm 

R= 0,082 

n= ? 

V=? 

 

3,2 g NH4NO2  mol olarak değerini hesaplayıp verilenleri ideal gaz denkleminde 

verilenlerin yerine koyarak elde edilen azot gazının  hacmini buluruz. 

 

moln
molg

g
n

M

m
n

A

05,0
/64

2,3
  


o60 C

4 2 2 2NH NO N +2H O  

  0,05 mol    →   0,05 mol 
 

LVVTRnVP 39,1333.082,0.05,0.1...   N2  elde edilir. 

 

4.3.3. Amonyum Dikromatın Yakılması 
 

ısı

4 2 7 2 2 3 2(NH )Cr O N Cr O 4H O    

 

4.4. Azot Gazının Bileşikleri 
 

Azotun -3’ten +5’e kadar değişen değerlikte birçok bileşiği bilinmektedir. 

 

4.4.1. Amonyak 
 

Amonyum tuzlarının baz ile reaksiyonu sonucunda elde edilir. 

 

4 3 2NH X  OH       NH  H O  X      

 

Endüstriyel olarak Haber-Bosch yöntemi ile elde edilir. Bu reaksiyon 400-500 ºC’ de 

10
2
-10

3 
atm basınç altında katalizör varlığında gerçekleşir.   

     2 2 3g g   g  
N  + 3H     2NH ΔH = - 46 kJ / mol  
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Amonyak renksiz, keskin kokulu bir gazdır (KN: -33.35 ºC). Sıvı amonyak dielektrik 

sabitinin (yalıtkanlık kat sayısı)  sudan küçük olması nedeniyle organik bileşikler için iyi bir 

çözücüdür. Fiziksel yapısı suya benzediği için kuvvetli H bağları oluşturur. Elektropozitif 

metallere karşı sudan daha az reaktiftir. 

 

Amonyak gazı havada yanar.  

 

3(g) 2 (g) 2 (g) 24NH + 3O   2N + 6H O  

 

Örnek 2:  1,7 gram NH3 gazı normal şartlar altında yakıldığında kaç litre azot gazı 

elde edilir? (N=14 , H= 1) 
 

Çözüm:   Tepkime denklemini yazarak 

  

 4NH3 (g) +  3O2 (g) →   2N2 (g) + 6H2O 

  

4x 17 g/mol         2x 22,4 L. 

 1,7 g   X L. N2 gazı 

 

.12,1
174

4,2227,1
LX

x

xx
X   N2 elde edilir. 

 

4.4.2. Hidroksilamin 
 

Hidroksil amin (NH2OH) amonyaktan daha zayıf bir bazdır. Nitrat ve nitritlerin 

elektrolitik olarak ya da SO2 ile kontrollü şartlarda indirgenmesi ile elde edilir. Beyaz renkli 

kararlı olmayan bir katıdır. Sulu çözeltisi veya (NH3OH)Cl, (NH3OH)2SO4 gibi tuzları 

indirgen olarak kullanılır. 

 

4.4.3. Hidrazin  
 

Hidrazin (N2H4) amonyaktaki bir hidrojen yerine NH2 grubunun geçmesi sonucunda 

oluşur. Bifonksiyonel bazdır. Susuz  N2H4 dumanlar oluşturan renksiz bir sıvıdır. Kaynama 

noktası 114 ºC’dir. Havada ısı vererek yanar.  

 

Bazik sulu çözeltilerinde kuvvetli bir indirgendir. Kendisi yükseltgenerek azotu 

oluşturur. Amonyak çözeltisinin sodyum hipoklorit ile etkileşmesinden elde edilir.  

 

 2 4(s) 2 (g) 2(g) 2 s
N H  O        N  2 H O    

 3 2NH    NaOCl          NaOH  NH Cl hızlı    

3(g) 2 2 4 2NH  NH Cl  NaOH          N H  NaCl  H O      
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4.4.4. Nitrozoksit (N2O)  
 

Amonyum nitratın ısısal bozunması sonucunda elde edilir. Reaksiyon ortamında 

safsızlık olarak bulunan NO, gaz karışımının demir (II) sülfat çözeltisinden geçirilmesiyle 

yok edilir. Oda sıcaklığında halojenlere, alkali metallere ve ozona karşı inerttir. Isıtılınca N2 

ve O2ye ayrışır. Anestezik olarak kullanılır. 

 250ºC

4 3 2 2NH NO        N O  2H O   

4.4.5. Nitrik Oksit (NO)  
 

Nitrat ve nitrit çözeltisinin, nitrik asidin indirgendiği reaksiyonlar sonucunda oluşur.  

Örneğin 8 mol nitrik asidin indirgenmesi ile elde ediliş reaksiyonu aşağıdaki gibidir.  

 

Suda bulunan (NO2) iyonunda bulunan azotun indirgenmesi ile de elde edilir.  

 3 3 22
8 HNO  3Cu    3 Cu NO  4H O  2NO     

2 2 4    2 4 22NaNO  2NaI  4H SO  I  4NaHSO 2H O 2NO       

 2 4 2 4         2 4 4 23
2NaNO  2FeSO  3H SO Fe SO 2NaHSO  2H O 2NO       

4.4.6. Azotdioksit (NO2) ve Diazottetraoksit (N2O4)  
 

N2O4 renksiz ve diamanyetiktir. NO2 ise kahverengi ve paramanyetiktir. N2O4 ve NO2 

karışımı metal nitratlarının ısıtılmasıyla 

 

3 2 2 2Pb(NO ) 2NO PbO 1/ 2O    

 

Soy metallerin(Cu, Pb, Sn, Hg) nitrik asitle tepkimesi ile  

 

3 2 3 2 24 HNO  Cu   2 NO  Cu(NO ) + 2H O  
 

elde edilir. 

 

NO2nin ısısal bozunması ile NO ve hidrojen gazı oluşur. 

 

2NO2 2NO+O2 

 

Azot dioksit -10 
o
C’de renksiz kristaller halinde katılaşır. 0 

o
C’de uçuk sarı renkli bir 

sıvıya dönüşür. 21
o
C’de kaynayarak kırmızı renkli gaza dönüşür. Bu durum iki ayrı molekül 

türünün varlığı ile açıklanır. Bunlardan biri monomer olan NO2 kırmızı renklidir. Dimeri 

olan N2O4 renksiz ve soğukta kararlıdır.  

 
Sıcakta

2 4 2
Soğukta

N O 2NO  
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N2O4ün kimyasal özellikleri azot dioksit gibidir. Tepkimeleri azot dioksite göre daha 

yavaş yürür. N2O4 çözücü olarak kullanılır. Susuz  nitratların ve nitrat komplekslerin elde 

edilmesinde kullanılır. 

 

Bu iki gaz son derece toksiktir. Metallerle hızlı bir şekilde reaksiyon verir 

 

4.4.7. Diazot Pentaoksit (N2O5)  
 

Kararlı olmayan renksiz kristaller hâlindedir. Nitrik asidin anhidritidir. Katı hâlde 

nitronyum ve nitrat iyonları [(NO2)
+
 (NO3)

-
] hâlindedir .  

 

3 2 5  3 2 52 HNO  P O    2 HPO  N O    

 

reaksiyonu sonucunda elde edilir.  

 

4.5. Azot Gazının Kullanım Alanları  
 

 Amonyak üretiminde, 

 Nitrik asit üretiminde, 

 Paslanmaz çelik ve çelik fabrikalarında soğutucu olarak 

 Normal gıda ürünlerinin ve donmuş gıda ürünlerinin taşımacılığında , 

 Sperm bankalarından spermlerin dondurularak saklanmasında, 

 Patlama riski olan sıvıların bulunduğu tanklarda inert atmosfer oluşturmak için, 

 Elektronik parçaların üretiminde, 

 Bileşikleri barut yapımında, 

 Üre eldesinde, 

 Patlayıcı yapımında (nitrogliserin, trinitrotoluen) kullanılmaktadır. 

 Protein ve birçok organik bileşiğin temel elementidir. 

 

4.6. Proseste Hava - Azot - Oksijen Üretim üniteleri 
 

Hava - Azot - Oksijen Ünitesinde, hava kompresörlerinden çıkan basınçlı hava, 

enstrüman havası (lA), fabrika havası (PA) ve proses havası (PRA) olarak ayrılır. Enstrüman 

havası sistemine gelen hava burada aktif alumina adsorbantı bulunan dramlardan geçer ve 

bünyesinde bulunan nemi bırakarak fabrikalara enstrüman havası olarak gönderilir. 

Enstrüman havası sistemine girmeden doğrudan kompresör havası olarak (işlem görmeden) 

sahaya verilen hava ise fabrika havası olarak adlandırılır. 

 

Hava azot ünitesinde “Linde” metoduna göre ayrıştırmada kullanılan hava ise proses 

havası olarak adlandırılır. Bu hava içindeki tozlar filtre tarafından tutulduktan sonra hava 

kompresörleriyle sıkıştırılır ve hava galerisine gönderilir.Galeriden alınan sıkıştırılmış hava, 

içindeki nemi uzaklaştırmak için Freon soğutma ünitesi tarafından soğutulur. 
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4.6.1. Hava Azot Oksijen Üretiminde Kullanılan Üniteler 
 

Hava azot oksijen üretiminde kullanılan üniteler beş kısımda incelenebilir. 

 

4.6.1.1. Hava Sıkıştırma Ünitesi  

 

Hava her bir kompresörün emiş kanalına konulmuş bulunan kuru tip filtrelerden 

geçirilerek aşağıdaki kompresörler ile sıkıştırılır. 

 

 Fabrika havası (PA) ve enstrüman havası (lA) şebekesini beslemek için 

kullanılan kompresörler,  

 Proses havası (PRA) temin ederek “Hava Ayırma Bölümlerini” beslemek için 

kullanılan kompresörler, 

 Hem fabrika havası (PA)/Enstrüman havası (IA)”şebekesini, hem de “proses 

havası (PRA)” şebekesini beslemek üzere yedeklik yapan kompresörler, 

 Start-p ve acil enstrüman havası şebekesini beslemek üzere kullanılan 

kompresörler,  

 

4.6.1.2. Hava Ayırma Ünitesi  

 

Üç ayrı hava ayırma ünitesi vardır. İkisi birbirinin aynı olup 22500’ er m
3
/h debilik, 

üçüncüsü  ise 33000 m
3
/h’liktir. Proses havası basınç altında destile edilir ve “gaz oksijen -

gaz azot-sıvı oksijen-sıvı azot” ürünleri elde edilir. Üniteye ± 40 °C’de giren proses havası   

±5 °C’a kadar olanları siklon separatörlerde tutulur. Hava içinde bulunan su damlacıklarının 

10 µ’a kadar olanları siklon seperatörlerde tutulur. Proses, hava temizleyicilerinde 

temizlenen ve kurutulan hava, filtre edildikten sonra “cold-box” a girer. Cold-box’ta basınç 

altında destile edilen hava ; gaz ve sıvı oksijen ile gaz ve sıvı azota ayrılır. Gaz azot ve gaz 

oksijen kompresörlerde basınçlandırılarak kompleks içinde tüketilmek üzere gönderilir. Sıvı 

azot ve sıvı oksijen ise tüp dolum istasyonuna gönderilir. İhtiyaç anında sıvı azot ve sıvı 

oksijen buharlaştırılarak kompleks ihtiyacına sunulur. 

 

4.6.1.3. Ürün Sıkıştırma Ünitesi  

 

Her bir cold-box’ tan elde edilen ürünlerden, gaz azot santrifüj kompresörlerinde (1 

tanesi operasyonda iken diğeri yedek) 8 kg/cm
2
’ye sıkıştırılır. 

 

Gaz oksijen  A-B-C pistonlu kompresörlerdir (2 tanesi operasyonda iken diğeri 

yedek). 27,5 kg/cm
2
 ye sıkıştırılır. Sıkıştırılan bu ürünler kompleks ihtiyacına sunulur. 

 

4.6.1.4. Sıvı Ürünleri Depolama ve Buharlaştırma Ünitesi  

 

Her bir Cold-box’tan elde edilen ürünlerden, sıvı azot, A-B sıvı azot tanklarında 

depolanır. Bu tanklardan çekilen sıvı azot (UN) pistonlu pompası ile sıkıştırılarak çevre 

buharlaştırıcısından geçirilir ve vakum pompasının yardımıyla tüp dolum istasyonuna 

gönderilir. Sıvı azot tankından çekilen LIN çevre buharlaştırıcısından ısıtılıp kompleks 
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azotuna katılabildiği gibi A-B-C buharlı ısıtıcılarda da ısıtılıp kompleks azotuna katılabilir. 

Sıvı oksijen, sıvı oksijen tankından (100 m
3
 kapasitelidir) çekilen sıvı oksijen (LOX) 

pistonlu pompasıyla basınçlandırıldıktan sonra çevre buharlaştırıcısından geçirilip ısıtılarak 

tüp dolum istasyonuna gönderilir. Ayrıca tanktan çekilen sıvı oksijen A-B pompaları ile 

çekilerek buharlı ısıtıcısından ısıtılabilir ve kompleks oksijenine katılabilir. 

 

4.6.1.5. Gaz Ürünleri Depolama ve Hava Kurutma Ünitesi  

 

Gaz depolama tankları : Fonksiyonlarına göre 3 farklı grupta toplanabilir.  

Enstrüman havası ihtiyacı içindir. Her bir tank havayı 40 °C ve 15 kg/cm
2
de depolar.  

Kompresörlerinde sıkıştırılan fabrika havasını (PA) depolar. 50 m
3
 depolama 

kapasitesinde olup 40 °C ve 7,2 kg/cm
2
 basınçta hava depolanır. 

 Kompresörlerin sıkıştırdığı oksijeni 42 °C ve 27,5 kg/cm
2
 basınçla depolar. 25 

m
3
 depolama kapasitesine sahiptir.  

 

Hava kurutma ünitesi 

 

Komplekste kullanılan enstrüman havası, normal olarak PA havasının enstrüman 

havası kurutucularında kurutulmasıyla elde edilir. 7000 Nm
3
/h debideki enstrüman havası -

40 °C dewpoint sıcaklığına getirilir. Kurutucularda aktif ve silindirik alumina adsorbant 

olarak kullanılır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Azot gazı elde ediniz. 

 

Deneyde kullanılacak malzemeler: Z borusu, Beher, Deney tüpü, Erlen, Kibrit, Bek, 

Mantar tıpa, Amonyum klorür, Sodyum hidroksit, Turnusol kağıdı. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malzemelerinizi laboratuvar  

sorumlusundan alınız. 

 Önlüğünüzü giyerek çalışma tezgâhınızı 

düzenleyiniz. 

 Kullanacağınız malzemeleri 

belirleyiniz.  

 Amonyum nitriti (NH4NO2) behere 

dökünüz. 

 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

 Behere su ekleyerek doygun NH4NO2 

çözeltisi hazırlayınız. 

 

 

 

 Suyu behere yavaş yavaş ilave ediniz. 
 Çözeltinin dışarıya sıçramamasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Çözeltiyi erlen içine dökünüz. 

 

 Mantara bir delik açınız. 

 

 Kesici ve delici aletlerle çalışırken 

dikkatli olunuz. 

 Mantarı erlene takınız. 

 

 Mantarı erlene takarken dikkatli olunuz. 

Baskı uygulamayınız. 
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 Isıtma düzeneğini hazırlayınız. 

 

 Isıtma düzeneği olarak beki deney 

masasının uygun bir yerine ve lavaboya 

yakın mesafeye yerleştiriniz. 

 Gaz toplama düzeneğini hazırlayınız. 

 

 Malzemelerinizi temizleme işlemlerini 

kurallara göre yapınız. 

 Erleni destek çubuğuna sabitleyiniz. 

 

 Destekleme işlemini yaparken erlenin 
kırılmamasına dikkat ediniz. 
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 Gaz toplama düzeneğini erlene takınız. 

 

 Gaz toplama borusunun mantara gaz 

kaçırmayacak şekilde monte 

edildiğinden emin olunuz. 

 Behere yarısına kadar su doldurunuz. 

 

 Suyu etrafa dökmeden doldurunuz. 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Gaz toplama tüpüne su doldurunuz. 

 

 Gaz toplama tüpünün ağız kısmını 

kâğıtla kapatıp ters çeviriniz. 

 Tüpe doldurduğunuz suyun 

taşmamasına dikkat ediniz. 
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 Tüpü, gaz toplama borusu içinde kalacak 

şekilde behere yerleştiriniz. 

 

 Tüpü behere yerleştirirken tüpteki 

suyun dökülmemesine ve tüpe hava 

girmemesine dikkat ediniz. 

 Beki yakınız. 

 

 Azot gazının tüpte toplanmasını 

gözlemleyiniz. 

 Yanıklara karşı önlem alınız. 

 Bek alevinin çok şiddetli olmamasına 
dikkat ediniz. 

 Gaz toplama tüpündeki suyun 

dökülmemesi için tüpü yavaş yavaş ters 

çeviriniz. 
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 Beki söndürünüz. 

 

 Bekin söndüğünden emin olunuz. 

 Tüpü çıkartıp yanmakta olan kibriti 

tüpün ağzına yaklaştırınız. 

 

 Malzemelerinizi teslim ediniz. 

 

 Azot gazının yanıcı bir gaz olmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Tüpteki su yerine, azot gazı dolmasını 

dikkatle gözlemleyiniz. 

 Kullanılan araç-gereci temizleyip yerine 

kaldırınız. 

 Teslim edeceğiniz malzemenin temiz ve 
kuru olmasına dikkat ediniz. 
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 Rapor hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

Amonyak elde etmek için: 

 Erlen içine amonyum klorür katısı 

koyunuz. 

 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

 Üzerine sodyum hidroksit koyup beke 
yerleştiriniz. 

 

 Kimyasal maddenin üzerindeki uyarı 
işaretine dikkat ediniz. 

 Kimyasalları koyarken dikkatli olunuz. 
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 Erlenin ağzına Z borusu takılmış lastik 
tıpayı yerleştiriniz. 

 

 Gaz toplama borusunun mantara gaz 

kaçırmayacak şekilde monte 

edildiğinden emin olunuz. 

 Borunun uç kısmına ıslatılmış turnusol 
kâğıdı tutarak renk değişimini izleyiniz. 

 

 Çıkan gazı koklamayınız. 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Amonyum nitriti behere döktünüz mü?   
6. Behere su ekleyerek doygun NH4NO2 çözeltisi 

hazırladınız mı? 
  

7. Çözeltiyi erlen içine döktünüz mü?   

8. Mantara bir delik açtınız mı?   

9. Mantarı erlene taktınız mı?   

10. Isıtma düzeneğini hazırladınız mı?   

11. Gaz toplama düzeneğini hazırladınız mı?   

12. Erleni destek çubuğuna sabitlediniz mi?   

13. Gaz toplama düzeneğini erlene taktınız mı?   

14. Behere yarısına kadar su doldurdunuz mu?   

15. Gaz toplama tüpüne su doldurdunuz mu?   
16. Gaz toplama tüpünün ağız kısmını kâğıtla kapatıp 

ters çevirdiniz mi? 
  

17. Tüpü, gaz toplama borusu içinde kalacak şekilde 

behere yerleştirdiniz mi? 
  

18. Beki yaktınız mı?   

19. Azot gazının tüpte toplanmasını gözlemlediniz mi?   

20. Beki söndürdünüz mü?   
21. Tüpü çıkartıp yanmakta olan kibriti tüpün ağzına 

yaklaştırdınız mı? 
  

22. Malzemeleri temizleyip teslim ettiniz mi?   

23. Rapor hazırladınız mı?   
 

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 azot atomunun aldığı değerliklerden değildir? 

A) +1 

B) +3 

C) +5 

D) -3 
 

2. Havadaki N ve oksijen şimşeklerinin oluşturduğu elektrik akımı ile NO hâline 

dönüşür.NO kısa sürede yükseltgenerek NO2ye dönüşür. NO2 toprağa aşağıdaki 

bileşiklerden hangisi ile karışır? 

A) NH3 

B) NH4+ 

C) HNO3 

D) NO3 
 

3. Aşağıdaki gazlardan hangisi N gazının elde ediliş yöntemlerinden değildir? 

A) Endüstride havanın sıvılaştırılmasında  
B) Bazı azot bileşiklerinin 1 atm ve 60 ºC’ de ısıtılarak ayrıştırılmasında 

C) Amonyum dikromatın yakılmasında  

D) Asit ve bazların tepkimesinden 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi hidrazinin formülüdür? 

A) NH3 

B) N2H4 

C) NH4+ 

D) NH4NO3 
 

5. N.Ş.A. kaç gram NH3 oksijenle yakıldığında 1,12 litre N2 gazı elde edilir? (N:14 , H:1) 

A) 34 gram  

B) 17 gram  

C) 8,5 gram  

D) 1,7 gram 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi N2 gazının kulanım alanlarından değildir? 

A) NH3 üretiminde 

B) HNO3 üretiminde 

C) Soğutucu olarak 

D) Gıdaların ısıtılmasında 
 

7. 6,4 gram NH4NO2 1 atm ve 60 ºC’de ısıtılarak ayrıştırılmasından kaç litre N2 gazı elde 

edilir? 

A) 2,73 

B) 2,13 

C) 2 

D) 2,23 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlenin başına boş bırakılan paranteze, cümlede verilen bilgi doğru 

ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

8. (   )Azot normal koşullar altında hava ile reaksiyon verir.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Amonyak ………….. keskin kokulu bir gazdır. 

 

10. NO2’nin ısısal bozunması ile …………ve………... gazı oluşur. 

 

11. 2HNO3 +P2O5        →     2HPO3 +   ………….  .tepkimesini tamamlayınız. 

 

12. Azot gazı normal koşullar altında asitlerle ve ……………… reaksiyon vermez. 

 

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 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Dünyayı çevreleyen ilk 10-15 km’lik tabaka ……………….... diye bilinir. 

 

2. Sıvı havadaki çeşitli bileşenleri ayırma olayına …………….… denir. 

 

3. Havanın sıvılaştırılması için ilk sınaî tesis …………. tarafından 1885 yılında 

kurulmuştur. 

 

 Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi azot gazının özelliklerinden değildir? 

A) Renksiz ve kokusuzdur. 

B) Azot molekülleri arasında kovalent bağ vardır. 
C) Normal koşullarda elementel hâlde bulunur. 

D) Zor sıvılaşan bir gazdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi hidrazinin formülüdür?   
A) NH3 

B) NH4 

C) NO2 

D) N2 H4 

 

6. Atom numarası 7 olan azot elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden 

hangisinde verilmiştir? 

A) 2.periyot 5 A grubu 

B) 3.periyot 5 A grubu 

C) 2.periyot 5 B grubu 

D) 2.periyot 7 A grubu 

 

7. NH3 + NH2Cl   + NaOH     →     ………… + NaCl + H2O  tepkimesinde boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ? 

A) NH3Cl 

B) N2H4 

C) NH3 

D) NH4 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi azot gazının kullanım alanlarından değildir? 

A) NH3 üretiminde 
B) HNO3 üretiminde 
C) Soğutucu olarak 

D) Ürenin parçalanmasında 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. NO2 ´nin ısısal bozulması ile aşağıdaki moleküllerden hangisi elde edilir? 

A) H2 

B) N2 

C) O2 

D) NO3 

 

10. Potasyum kloratın ısıtılmasından hangi gaz elde edilir? 

A) Azot 

B) Hidrojen 

C) Oksijen 

D) Argon 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

11. (   )Oksijen, dünya üzerinde bolluk derecesi en yüksek olan elementtir. 

 

12. (   )Normal koşullarda 100 litre suda 1,5 litre azot çözünür. 

 

13. (   )Azot gazı normal koşullar altında asitlerle ve bazlarla reaksiyon verir. 

 

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 
ÖĞRENME FALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 A 

3 C 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Homojen 

7 -183 

8 200 

9 Kolonlu 

10 Oksijen/ azot 

ÖĞRENME FALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

6 D 

7 B 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 2KCl +H2 

11 
alkali,toprak 

alkali 

 ÖĞRENME FALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 A 

6 B 

7 D 

8 Doğru 

9 Hidrojen/Oksijen  

10 
2H2O   →    2H2 

+ O2 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 D 

6 D 

7 A 

8 Yanlış 

9 Renksiz 

10 NO ve hidrojen  

11 
Diazot 

Pentaoksit 

12 Bazlarla 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Troposfer 

2 Rektifikasyon 

3 Linde 

4 C 

5 D 

6 A 

7 B 

8 D 

9 A 

10 C 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 
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