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KOD

524KI0030

ALAN

Kimya Teknolojisi

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Karboksilli Asitler

SÜRE

Formik asidin, asetik asidin ve proteinlerin özelliğini
inceleyebilme
yeterliklerinin
kazandırıldığı
öğrenme
materyalidir.
40/16

ÖN KOŞUL

Aldehit ve Ketonlar modülünü tamamlamış olmak

YETERLİK

Karboksilli asitleri elde etmek

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında karboksilli asitlerin
özelliklerini inceleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Formik asidin özelliklerini inceleyebileceksiniz.
2. Asetik asidin özelliklerini inceleyebileceksiniz.
3. Proteinlerin özelliğini inceleyebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı (internet), DVD, VCD, büyük televizyon
ekranı, tepegöz, projeksiyon cihazı vb. kendi kendinize veya
grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar
Donanım: 250 ml balon, su, geri soğutucu, damlatma hunisi,
damıtma başlığı, bek, bağlama parçası, kıskaç, destek çubuğu,
tel kafes, üçayak, düz soğutucu, erlenmayer, kristalizuvar,
hassas terazi, deney tüpü, damlalık, tüplük, bunzen kıskacı,
ısıtıcı, spatül, lastik tıpa, cam çubuk, tel amyant
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,
Bu modülde teorik olarak size sunulan bilgi materyalleri, öğrenme faaliyetlerine
uygun olarak verilmiştir. Bu da size kalıcı bilgi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra deneylerle
kazanılan bilgi alışkanlığı, bilimsel görüş ve bilimsel düşünce yeteneğini artıracaktır.
Bu modülde, karıncaların salgısında bulunan formik asit, sirkeye ekşi tadını veren
asetik asit, bozulmuş tereyağındaki bütirik asitin önemli birer karboksilli asit olduğunu
öğreneceksiniz.
Karboksilli asitlerin sistematik adlandırılmalarını, fiziksel ve kimyasal değişimlerini
ve elde ediliş yöntemlerini öğreneceksiniz.

1
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ 1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak formik asidin özelliklerini
inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evlerde sirkenin nasıl yapıldığını araştırınız.



Bitkisel ve hayvansal yağlarda bulunan organik asitler nelerdir? Araştırınız.



Amino asitlerin insan vücudundaki işlevleri nelerdir? Araştırınız.

1. KARBOKSİLLİ ASİTLER
Karboksilli asitler yapısında (–C–OH
veya –COOH) karboksil grubu bulunduran
bileşiklerdir. Oksijenin elektronegatifliği karbon ve hidrojene göre daha fazla olduğu için
karboksil grubundaki oksijen atomları kısmen (-), karbon ve hidrojen atomları ise kısmen (+)
yüklüdür. Karboksilli asitlerin kimyasal özellikleri, hem alkollerden hem de aldehit ve
ketonlardan çok farklıdır. Genel formülleri CnH2nO2 şeklinde gösterilir.
Bunlar; alifatik, aromatik ve siklik seriler olmak üzere üç grupta toplanır.

Bunlar, birden çok karboksil grubunda bulunabilir.

Karboksilli asitlerin moleküllerinde başka fonksiyonel gruplar da bulunabilir.
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Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi karboksilli asitlerin pek çok türü vardır.
Evlerimizde kullandığımız aspirin (asetil salisilik asit), sirke, limon, kâğıt, sabun, plastik,
dokuma ve ilaç sanayi gibi pek çok endüstri alanında karboksilli asitler ve türevleri
kullanılır.

1.1. Karboksilli Asitlerin Sınıflandırılması
Karboksilli asitler mono ve polikarboksilli asitler olmak üzere iki grupta incelenebilir.


Monokarboksilli asitler: Moleküllerinde bir tane karboksil grubu bulunduran
asitlerdir.
HCOOH

CH3COOH

Metanoik asit
(formik asit)



Polikarboksilli asitler:
bulunduran asitlerdir.

etanoik asit
(asetik asit)
Moleküllerinde

birden

fazla

karboksil

grubu

1.2. Karboksilli Asitlerin Adlandırılmaları
Karboksilli asitler, Cenevre kurallarına gör, karbon sayısı bakımından karşı geldiği
doymuş hidrokarbonun sonuna –oik ekiyle birlikte asit sözcüğünün getirilmesiyle
adlandırılır. Aynı kurala göre dallanmış alkil kökü ve farklı fonksiyonlu grup bulunduran
asitler de, karboksil grubundaki karbon atomundan başlanarak en uzun karbon zinciri
numaralandırılır ve daha önceki bölümlerde belirtilen kurallara uygun olarak adlandırılır.
Buna göre;





İçinde karboksil grubu bulunduran en uzun karbon zinciri belirlenir.
Karboksil grubundaki C atomu her zaman 1 numaralı C atomudur.
Zincire bağlı atom ya da grupların adı, yeri ve sayısı belirtilir.
Ana zincirin alkan adının sonuna –oik asit eki getirilir.
4

1.2.1. Özel Adlandırma
Karboksilli asitlerin Cenevre adları yerine özel adları daha çok kullanılmaktadır.
Karboksil karbonuna bağlı olan C atomuna alfa, daha sonra gelen C atomlarına ,, gibi
harfler verilir. Bu adlandırmada asidin özel adı kullanılır.
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1.3. Genel Elde Edilme Yolları
Karboksilli asitler başlıca birincil alkollerin ya da aldehitlerin yükseltgenmesiyle,
Grignard bileşiklerinden, asit anhidritlerinden ve esterlerden elde edilir.


Birincil alkol ya da aldehitlerin yükseltgenmesiyle:

Birincil alkollerin (primer) bir basamak yükseltgenmesi ile aldehitler, aldehitlerin
yükseltgenmesiyle de karboksilli asitler oluşur. Yükseltgen madde olarak, asitli ortamda
KMnO4 ya da K2Cr2O7 çözeltileri kullanılır.



Alkil halejenür ve potasyum siyanürün tepkimesi sonucu nitrillerin asit ya
da çözeltileriyle geri soğutuculu ortamda ısıtılmasıyla:

Alkil halojenürlerin alkali siyanür tuzlarıyla etkileştirilmesinden nitriller oluşturulur.
Bunlar da asidik veya bazik ortamda hidrolizlenirse karboksilli asitleri verirler. Bu yöntemle
elde edilen karboksilli asitin karbon sayısı alkil halojenürden bir fazladır.



Grinard bileşiği üzerinden karbondioksit geçirilmesi ile:

Grinard bileşiği üzerinden karbondioksit geçirilmesi ile oluşan magnezyum tuzlarının
asitli ortamda hidrolizi ile karboksilli asitler oluşur.
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Bu yönteme grignard bileşiklerinin karbonlanması da denir. Görüldüğü gibi elde
edilen asitlerdeki karbon sayısı, hazırlandığı grignard bileşiklerinin karbon sayılarından bir
fazladır.

Esterlerden
Esterler asitli ortamda su ile hidroliz edilirse alkol ve asit oluşur.

1.4. Fiziksel Özellikleri
Bu sınıfın özelliğini büyük ölçüde karboksil grubu belirler. Karboksil grubu polar ve
hidrofil bir gruptur. Buna göre;





Karbon sayısı arttıkça molekülleri arasındaki çekim artar. Bunun için ilk on
üyesi sıvı iken diğerleri katı hâldedir.
Polar bileşiklerdir. İlk 4 üyesi suda iyi çözünür. Molekül büyüdükçe çözünürlük
azalır.
Karboksilli asit molekülünün arasında iki hidrojen bağı oluşur, bu olaya
dimerleşme denir.
Karboksilli asitler zayıf asitlerdir. Suda çözündüklerinde kısmen iyonlaşırlar.
Hidrojen iyonları molar derişimi ve pH değerleri denge sabitlerinden hesaplanır.
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O
CH3─C

H─O
C─CH3



O─H

O

Asetik asidin hidrojen bağları

Adı

Formülü

e.n.oC

Formik asit

HCOOH

8,4

100,5

1,220

Asetik asit

CH3COOH

16,6

118

1,049

Propiyonik asit

CH3CH2COOH

-22

141

0,992

n-butirik asit

CH3CH2CH2COO
H

-4,3

163,5

0,958

İzobutirik asit

(CH3)2CHCOOH

-46,1

n-valerik asit

CH3(CH2)3COOH

-34,5

Kaproik asit

CH3(CH2)4COOH

-2

Kaprilik asit

CH3(CH2)6COOH

Kaprik asit
Laurik asit

k.n.oC

153,2
87

Yoğunluğu (20
o
C’de)

0,968
0,939

205

0,927

-16,5

239,3

0,909

CH3(CH2)6COOH

31,5

270

0,886

CH3(CH2)10COOH

44

1311

0,868 (50 oC)

Tablo 1.1: Bazı karboksilli asitlerin önemli özellikleri

1.4.1. Kimyasal Özellikleri
Karboksilli asitler, hidrojenin değişik koşullarda hem karboksil grubundan hem de
alkil kökünden ayrılmasıyla tepkimeler verir. Ayrıca yine karboksil grubundaki hidroksilin
ayrılması ile de bazı tepkimeler oluşur.


Karboksilli asitler zayıf asitlerdir. Ka değerleri 10-4 ile 10-5 arasında
değişmektedir. Asitlik dereceleri karbonik asit ve sudan daha güçlüdür. Bu
nedenle Na2CO3 ve NaOH gibi alkali bikarbonat ve hidroksitlerle tuz oluşturur.
Bu tepkimeleri sonucu CO2 gazı açığa çıkar.
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Karboksilli asitler ile alkoller, aralarından bir mol su ayırarak esterleri oluşturur.
O

O

R1 C

OH

H2SO4

+

R1 C O R2
ester

H O R2

karboksilli asit
O
H3C

C

OH

+

H2SO4

H O C2H5

+ H2O

H3C C O C2H5
etil asetat

Karboksilli asitler; fosfor tri klorür, fosfor penta klorür ve tiyonil klorür gibi
etkin reaktiflerle asit klorürleri, açil klorürleri oluşturur.

O
3R C

O
OH

+

3 R C Cl
asit klorur

PCl3

karboksilli asit

+




O

H3PO3



O

+

3H5C2 C OH
propiyonik asit



H2O

O

asetik asit


+

+

3 H5C2 C Cl
propiyonil klorur

PCl3

H3PO3




Karboksilli asitlerin LiAlH4 ile indirgenmeleri sonucu birincil alkoller oluşur.
O
LiAlH4

R C

OH

R CH2OH
birincil alkol

karboksilli asit
O
LiAlH4

H5C2 C

OH

H5C2 CH2OH
propanol

propanoik asit
9



Karboksilli asitlerin metal tuzlarının NaOH ile ısıtılması sonucu alkanlar elde
edilir.



Karboksilli asitlerin amonyakla tepkimesi sonucunda da amonyum tuzları
oluşur.



Açil klorürlerin amonyakla etkileştirilmesi ile amitler oluşur.

Örnek :
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İki molekül karboksilli asitten, bir molekül su çekilmesi ile asit anhidritleri
oluşur. Anhidritler, asit türevlerinden hazırlanabileceği gibi doğrudan doğruya
asitlerden de hazırlanabilir.



Asitlerin alkil kökündeki hidrojenlerle verdiği tepkimeler:

Alkil kökündeki -hidrojenleri, kırmızı fosforun katalitik etkisi altında, halojenlerle
halo karboksilli asitleri verir.

1.5. Formik Asit
Karboksilli asitlerin ilk üyesi olan formik asit, keskin ve batıcı bir kokuya sahiptir.
Deriye temas ettiğinde tahriş edicidir. Suda çok çözünür. Karıncaların salgıladığı öz suda ve
ısırgan otunun öz suyunda bulunur. Esterlerin genellikle güzel kokuları vardır. Bu
özelliğinden dolayı parfüm endüstrisinde kullanılır. Tortu giderici olarak kullanılan formik
asit ayrıca uçak sanayinde kullanılmaktadır. Endüstride karbon monoksit gazının basınç
altında sodyum hidroksit ile ısıtılmasından elde edilir.
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Resim 1.1: Formik asit molekülü (karınca asidi)

1.5.1. Formik Asidin Kimyasal Özellikleri
Karboksilli asitlerin bütün tepkimelerini verir. Karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu
bulundurduğundan hem aldehit hem de asit yapısındadır.


Tollens belirteci ile tepkimesi sonucu gümüş aynası oluşur.



Formik asit yüksek sıcaklıklarda bozunarak hidrojen ve karbondioksite
parçalanır.



Oda koşullarının az üstünde sülfürik asit ile etkileştirilirse sülfürik asit formik
asidin suyunu alarak karbonmonoksit çıkmasına neden olur.

Formik asit ve türevleri endüstride oldukça önemli bir yer tutar. Organik asitlerin en
yalını olan bu asit, gübrelerden plastiklere kadar birçok bileşiğin çıkış maddesidir.

1.6. Hidroksi Asitler
Molekülünde hidroksil ve karboksil gruplarını aynı anda bulunduran asitlere, hidroksi
asitler denir. Birçoğu doğal olarak bitkilerde, özellikle meyvelerde bulunur. Hidroksil grubu
12

, , , karbonlarında olabileceği gibi moleküllerde birden fazla hidroksil ve karboksil kökü
de bulunabilir.

Resim 1.2: Yapısında hidroksi asit bulunan meyveler

1.6.1. Adlandırılmaları
Hidroksi asitler genellikle özel adları ile belirtilir. Ayrıca karboksilli asitlerin hidroksi
türevleri şeklinde de adlandırılabilir.
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1.6.2. Elde Edilmeleri


─ Halojenoasitlerin hidrolizi ile ─hidroksi asitler oluşur.
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Amino asitlerin nitröz asitle tepkimesinden -hidroksi asitler oluşur.

1.6.3. Kimyasal Özellikleri


-hidroksi asitlerin iç ester oluşturması ile laktonlar oluşur.



Glikolik asit:

80 oC’de eriyen glikolik asit, suda çok çözünür. Fazla hidroskopik olduğu için kolay
kolay katı hâlde elde edilemez. Oldukça kuvvetli bir asittir. Ham meyve ve sebzelerde
bulunur. Monoklor asetik asitin bazik ortamda hidrolizi glikolik asidi verir.


Laktik asit:

Ekşimiş sütten elde edilen ve kaslarda bulunan laktik asidin iki şekli birçok özellik
bakımından birbirlerine benzemekle beraber, polarize ışık düzlemini ayrı yönlere
çevirmeleriyle farklılık gösterir. Her ikisinin de erime noktası 53 oC’dir. Laktik asit, genel
elde ediliş yöntemlerine uygun olarak elde edilir. - klor propiyonik asidin, bazik ortamda
hidrolizi laktik asidi verir.
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1.6.4. Fiziksel Özellikleri
Hidroksi asitlerin tamamı suda çok çözünen bileşiklerdir. Aşağıdaki tabloda bazı
hidroksi asitlerin erime ve kaynama noktaları verilmiştir.
Adı
Glikolik asit
(+-) Laktik asit
(-) -Malik asit
(+) -Tartarik asit
Sitrik asit

e.n.oC
80
18
101
171
153

k.n.oC
Bozunur.
122
Bozunur.
Bozunur.
Bozunur.

Tablo 1.2: Bazı hidroksi asitlerin fiziksel özellikleri

1.7. Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri
Sol elinizi bir aynanın karşısına tutarsanız eliniz ve aynadaki görüntüsü üst üste
çakışmaz. Sol elin aynadaki görüntüsü sağ el gibi görünür. Kendi ayna görüntüsü ile üst üste
çakışmayan herhangi bir moleküle asimetrik molekül denir. Asimetrik molekül ve bunun
ayna görüntüsü, değişik bileşiklerdir ve bu bileşiklerin her birine enantiyomerler denir.

Resim 1.3: Sol elin ayna görüntüleri

Resim 1.4: Demliğin ayna görüntüsü

1.7.1. Asimetrik Karbon Atomu
Asimetrik bir molekülün en önemli yapısal özelliği, moleküldeki bir karbon atomuna
dört farklı grubun bağlanmış olmasıdır. Böyle bir molekül asimetriktir ve molekülün optik
izomerisi vardır. Dört farklı grubun bağlanmış olduğu karbon atomuna asimetrik karbon
atomu adı verilir.

Asimetrik karbon atomları genellikle bir yıldızla işaretlenir.
16

1.7.2. Polarizasyon Düzleminin Çevrilmesi
Üst üste çakışmazlık dışında optik izomerlerin yapıları aynıdır. Bu nedenle bunların
hemen hemen tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır. Örneğin; saf optik izomerlerin
erime ve kaynama noktaları aynıdır. Optik izomerlerin yalnızca iki özelliği farklıdır:



Diğer asimetrik bileşiklerle etkileşimi
Polarize ışık ve etkileşimi

Optik izomerlerin adlandırılmasında; polarize ışık düzlemini sağa çeviren bileşik (+),
sola çeviren bileşik (-) işareti ile belirlenir.

1.8. Polikarboksilli Asitler
Molekülünde birden fazla karboksil grubu bulunduran asitlere polikarboksilli asit
denir.
1.8.1. Okzalik Asit
Okzalik asit, kuzukulağı bitkisinin yapraklarında bulunur. Bu yaprakların ekşi tadını
okzalik asit verir. Etilen glikolün yükseltgenmesi ile elde edilir.

Resim 1.5: Yapısında okzalik asit bulunan sebzeler

17

1.8.2. Malonik Asit
136 oC’de eriyen, su ve alkolde çok çözünen kristal bir maddedir. Monoklor asetik
asidin potasyum siyanür ile etkileşmesine siyano asetik asidi verir. Bu da hidrolizlenince
malonik asit elde edilir.

1.8.3. Suksinit Asit
Kehribar asidi veya amber asidi de denir. Erime noktası 185 oC’dir. Suda % 6
oranında çözünür. Meyvelerde bulunur. İlk kez doğal bir reçine olan kehribarın ısıtılması ile
elde edilmiştir.
1.8.4. Malik Asit
Malik asit, bir dikarboksilli hidroksi asittir. Elma asidi olarak da bilinir. Malik asidin
(+) ve (-) olmak üzere iki optikçe aktif izomerisi vardır. Optikçe aktif olanın erime noktası
101 oC’dir. Suda çok çözünür.
1.8.5. Tartarik Asit
Meyvelerde, özellikle üzümde çok bulunur. Üzümden şarap elde edilirken şarap
tortusu olarak fermantasyon tankının çeperlerinde potasyum bitartarat hâlinde oluşur.
Buradaki potasyum bitartarattan elde edilen tartarik asit optikçe aktiftir. Polarize ışığı sola
çevirir.

Resim 1.6: Üzüm ve tartarik asit
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1.8.6. Sitrik Asit
Limon asididir. Limonun ekşi tadını verir. Bir trikarboksilli hidroksi asittir. Asimetrik
karbonu olmadığından optikçe aktif değildir. 135 oC’de erir. 100 g suda 240 g sitrik asit
çözünür.

Resim 1.7: Limon ve sitrik asit
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Formik asidin özelliklerini inceleyiniz.
Kullanılan araç ve gereçler: 500 ml balon, düz soğutucu, damlalık, damıtma başlığı,
bek, bağlama parçası, kıskaç, destek çubuğu, tel kafes, üçayak, hassas terazi, plastik hortum,
spatül, deney tüpü, okzalik asit, gliserin, mavi turnusol
İşlem Basamakları

Öneriler

500 ml’lik damıtma balonu alınız.
 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.
 Kullandığınız araç ve gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.
 Temiz ve kuru balon alınız.

7,5 g okzalik asit tartınız.

 Hassas terazi kullanınız.

10 ml susuz gliserini ölçünüz.

 Dereceli silindir ile ölçünüz.
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Ölçtüğünüz okzalik asidi ve gliserini balona
dökünüz.

 Kimyasalları dikkatli dökünüz.

Damıtma düzeneğini kurunuz.
 Bağlantı yerlerini vazelinlemeyi
unutmayınız.

Çeşme suyunu açarak suyun soğutucudan
geçmesini sağlayınız.
 Soğutucunun su girişinin alttan,
su çıkışının üstten olmasına
dikkat ediniz.

Damıtma balonunu sıcaklık 110 oC oluncaya
kadar yavaş yavaş ısıtınız.

 Kısık mavi alevle çalışınız.
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Tepkime nedeniyle oluşan sıcaklığın
düşmesi için 4-5 dakika bekleyerek 70 oC’ye kadar
soğumasını sağlayınız.

 Bek alevini kapatınız.

Lastik tıpalı termometreyi hafifçe kaldırarak
damıtma balonuna iki spatül dolusu okzalik asit
ekleyiniz.
 Bu işlemi kısa sürede yapmaya
çalışınız.

Karışım 110 oC’ye ulaşıncaya kadar tekrar
ısıtınız.

 Termometreden sıcaklığı iyi
takip ediniz.
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Erlen mayerde bir miktar destilat toplanınca
işleme son veriniz.

 Toplama kabındaki destilatı
koruyunuz.

Mavi turnusol kâğıdını alınız.

 Turnusol kâğıdındaki değişimi
kontrol ediniz.

Elde edilen formik asidin içine mavi turnusol
kâğıdını atınız.

 Renk değişimine dikkat ediniz.

Deney tüpüne formik asitten 1 ml alarak
üzerine 5 ml tollens belirteci ekleyiniz.

 Temiz bir deney tüpü kullanınız.
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Su banyosunda ısıtınız.

 Su kabının 3/4' ünün su ile dolu
olmasına dikkat ediniz.

Deney tüpündeki değişimi gözlemleyiniz.

 Gözlemlerinizi not alınız.

Malzemelerinizi yıkayıp kaldırınız.

Raporunuzu
veriniz.

hazırlayarak

 Yıkanan malzemelerinizi
kuruttuktan sonra yerlerine
kaldırınız.

öğretmeninize  Deney sırasında aldığınız
notlardan faydalanınız.
 Raporu işlem sıranıza göre
yazınız.
 Raporlarınızı kuralına uygun ve
okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.

24

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?
500 ml’lik damıtma balonu aldınız mı?
7,5 g okzalik asit tarttınız mı?
10 ml susuz gliserini ölçtünüz mü?
Okzalik asidi ve gliserini balona döktünüz mü?
Damıtma düzeneğini kurdunuz mu?
Ceşme suyunu açarak suyun soğutucudan geçmesini sağladınız mı?
Damıtma balonunu sıcaklık 110 oC oluncaya kadar yavaş yavaş
ısıttınız mı?
Tepkime nedeniyle oluşan sıcaklığın düşmesi için 4-5 dakika
bekleyerek 70 oC’ye kadar soğumasını sağladınız mı?
Lastik tıpalı termometreyi hafifçe kaldırarak damıtma balonuna iki
spatül okzalik asit eklediniz mi?
Isıtıcıyı yakarak sıcaklığın 110 oC’ye ulaşıncaya kadar tekrar ısıttınız
mı?
Erlen mayerde 6-7 ml destilat toplanınca işleme son verdiniz mi?
Elde edilen formik asitten mavi turnusol kağıdına birkaç damla
damlattınız mı?
Deney tüpüne formik asitten 1 ml alarak üzerine NaOH belirteci
ekleyerek değişimleri gözlemlediniz mi?
Tollens belirtecinden 5 ml alarak, bunun üzerine 1 ml formik asit
ilave ederek değişimleri gözlemlediniz mi?
Malzemelerinizi temizleyip kaldırdınız mı?
Hesaplamaları yaptınız mı?
Deney raporunuzu hazırlayıp öğretmeninize teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.

2.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi 3-brom bütanoik asidin formülüdür?

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sitemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-etil, 4-metil bütanoik asit
B) 2-metil 3-etil hegzan
C) 4-metil 3-etil pentanoik asit
D) 2,3-dimetil pentanoik asit
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3.

Karboksilli asidin farklı izomerlerinin kaynama sıcaklıkları da farklıdır.
Bir asidin farklı izomerleri ile ilgili;
I.
II.
III.

Molekül yapısında dallanma artıkça kaynama noktası da artar.
Molekül yapısında dallanma arttıkça moleküller arası van der Waals kuvveti
de artar.
Moleküller arası hidrojen bağı tüm izomerlerinde de vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
0,1 mol primer alkol kullanılarak 8,8 gr karboksilli asit elde ediliyor.
4.

Buna göre karboksilli asit kaç karbonludur? (H:1, C:12, O:16 )
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

5.

6.

bileşiği için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Suda çözündüğünde OH- iyonları verir.
B) Bazlarla birleşerek tuz oluşturur.
C) 1 molü K ile tepkimeye girdiğinde 1 mol H2 gazı oluşturur.
D) -oksipropiyonik asit olarak isimlendirilebilir.

asidini elde edebilmek için aşağıdaki maddelerden hangisinin

iki basamak yükseltgenmesi gerekir?
A) 2-hidroksi-1-propanol
B) 2-metilpropanal
C) 2-metil-1-propanon
D) Bütanal
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7.

Aşağıdakilerden hangisi hem Na hem de Zn ile H2 gazı oluşturur?
A) Etil alkol
B) Glikol
C) Aseton
D) Propiyonik asit

8.

Mol kütlesi 74 g olan monokarboksilli doymuş asidin adı nedir? (H:1, C:12, O:16)
A) Propanoik asit
B) Bütanoik asit
C) Pentanoik asit
D) Hegzanoik asit

9.

5 g sirke çözeltisini nötrleştirmek için 100 ml 0,2 M NaOH çözeltisi kullanılıyor.
Buna göre asit çözeltisi kütlece % kaçlıktır? (Sirke asit olarak yalnızca asetik asit
içerir.) (H:1, C:12, O:16)
A) 10
B) 16
C) 24
D) 28
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

10.

Dört farklı grubun bağlanmış olduğu karbon atomuna ……………….karbon atomu
denir.

11.

Karboksilli asitlerde
………………….

12.

Karınca salgılarında ve ısırgan otunda bulunan madde…………………asittir.

karbon

atomu

sayısı

arttıkça

sudaki

çözünürlükleri

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.

28

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak asetik asidi özelliklerini
inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Karboksilli asitleri diğer asitlerden ayıran özellikler nelerdir? Araştırınız.



Sirkenin yapısı nasıldır? Araştırınız.

2. ASETİK ASİT
Şarabın mayalanmasından meydana gelen sirkede % 4-5 oranında asetik asit vardır.
Sirkenin ekşi tadını veren bu asittir. Alkol ve su ile her oranda karışır. Donma noktası 16,6
o
C’dir. Oda sıcaklığının bu değerin altına düşmesiyle katı hâle geçtiğinden buzlu asetik asit
de denir. Doğada yaygın olması ve sanayide kullanım alanının oldukça geniş olması
nedeniyle karboksilli asitlerin en önemli üyesidir. Canlı metabolizmasında önemli bir yer
tutar. Bu nedenle bitki ve hayvanlardan elde edilen bileşiklerde asetatları hâlinde bulunur.
Alkollü sıvıların yükseltgenmesi ile oluşur.% 5’lik çözeltisine halk arasında sirke denir.
Sirke, üzüm, incir gibi şekerli maddelerin fermantasyonu ile elde edilir.

Asetik asitin sanayideki üretimi, asetaldehitin oksijenle katalizör yardımıyla
yükseltgenmesi temeline dayanır. Tepkimede katalizör olarak Mn+2 nin tuzları kullanılır.
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Monokarboksilli asitllerin genel özelliklerinde görülen tüm tepkimeleri verir. Asetik
asit, reçine ve yağ çözücüsü olarak kullanılır. Tuzlarından alüminyum asetat, kumaş
boyalarının sabitleştirilmesinde, kan durdurmada ve mikrop kırıcı olarak kurşun asetat ise
kurşun beyazı ve krom sarısı renklerinin elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca asetik asit türevi
olan selülöz asetat da film ve yapay ipek üretiminde kullanılan önemli bir maddedir. Bunun
yanı sıra parfümeri, boya ve çeşitli sanayi dallarında geniş ölçüde kullanılır.
Örnek: Bir aldehidin 11 gramı yükseltgenince 15 g asit elde ediliyor. Bu asidin
formülü nedir? (C:12, O:16, H:1)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sodyum asetattan asetik asit eldesi yapınız.
Kullanılan araç gereçler: Susuz sodyum asetat, damıtma balonu, buz, büyük beher,
damıtma hunisi, tel kafes termometre, L cam boru, tuz, iki delikli lastik tıpa, derişik sülfürik
asit, düz soğutucu, küçük beher
İşlem Basamakları
300 ml’lik balon alarak buzlu su içine yerleştiriniz.

Öneriler

Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Laboratuvar güvenlik kurallarına
uygun çalışınız.
Kullandığınız araç ve gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.
Temiz ve kuru balon alınız.

30 g sodyum asetat tartınız.

Tartımı hassas terazi ile yapınız.

Tarttığınız sodyum asetatı balona koyunuz.

Maddeyi dikkatli koyunuz.
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Balona lastik tıpa takarak damlatma hunisi
yerleştiriniz.

Uygun lastik tıpa kullanınız.

20 ml derişik H2SO4 ölçünüz.

Asidi dikkatli ölçünüz.

Ölçtüğünüz H2SO4ü damlatma hunisine dökünüz.

Asidi dökerken çok dikkatli olunuz.

Damıtma balonuna düz soğutucu takınız.

Düz soğutucunun su girişinin alttan,
çıkışının ise üstten olmasına dikkat
ediniz.
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 Damlatma hunisindeki derişik sülfürik asidi
balona akıtınız.

Asidi dikkatlice akıtınız.

 Balonun yerleştirildiği buzlu kabı alarak
düzenek kurup karışımı damıtınız.
Düzeneği kurarken bağlantı yerlerini
mutlaka vazelinleyiniz.

 Oluşan ürünü tekrar damıtma balonuna alarak
damıtınız (114 oC ile 119 oC arasında
oluşuyor.).

Termometredeki sıcaklığa dikkatli
bakınız.

Oluşan ürünü behere alınız.

Toplama kabında toplanan
maddeyi saklayınız.
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Beheri tuz buz karışımı bulunan kaba koyarak
soğutunuz.

Toplama kabındaki maddenin
soğumasını sağlayınız.

Karıştırıldığında kolay kristallendiğini
gözlemleyiniz.

 Bagetle karıştırınız.
 Gözlem yaparak not alınız.

Yıkamada uygun yıkama
çözeltilerini kullanınız.
Deney sırasında aldığınız notlardan
faydalanınız.
Raporu işlem sıranıza göre yazınız.
Raporlarınızı kuralına uygun ve
okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.

Malzemelerinizi yıkayıp kaldırınız.

Raporunuzu yazarak öğretmeninize veriniz.
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?
Buzlu su bulunan kaba yerleştirilmiş 300 ml’ lik balona 30 g susuz
sodyum asetat koydunuz mu?
Balona iki delikli lastik tıpa taktınız mı?

Evet Hayır

Deliklerden birine düz soğutucu, diğerine içinde 20 ml derişik
sülfirik asit bulunan damıtma hunisini yerleştirdiniz mi?
Damlatma hunisindeki derişik sülfirik asidi balona akıttınız mı?
Düzenek kurup karışımı damıttınız mı?
Oluşan ürünü tekrar damıtma balonuna alarak damıttınız mı?
Oluşan ürünü küçük behere aldınız mı?
Beheri tuz buz karışımı bulunan kaba koyarak soğuttunuz mu?
Karıştırıldığında kolay kristallendiğini gözlemlediniz mi?
Malzemelerinizi yıkayıp kuruttuktan sonra ilgili yerine kaldırdınız
mı?
Hesaplamalarınızı yapıp raporunuzu 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

15 g asetik asitten % 80 verimle kaç gram etil asetat elde edilir? ( C:12, H:1, O: 16 )
A) 4,4
B) 8,8
C) 17,6
D) 26,4

2.

CH3COOH asidini elde etmek için aşağıdaki maddelerden hangisinin bir basamak
yükseltgenmesi gerekir?
A) Etil alkol
B) Etanal
C) Aseton
D) Propanon

3.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2 karbonludur?
A) Propanal
B) Butil alkol
C) Formik asit
D) Asetik asit
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

Asetik asidin % 5’lik çözeltisine halk arasında ………………denir.

5.

Asetik asit; sirke,üzüm,incir gibi şekerli maddelerin ………………..ile 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
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak
inceleyebilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olabileceksiniz.

proteinlerin

özelliğini

ARAŞTIRMA


Amino asitlerin insan vücudundaki işlevleri nelerdir? Araştırınız.

3. AMİNO ASİTLER
-NH2 (amino) ve –COOH (karboksil) gruplarını taşıyan moleküllere amino asitler
denir. Bir amino asit molekülünde birden çok amino ya da karboksil grubu da bulunabilir.
Molekülde amino grubunun bağlı bulunduğu karbon atomuna göre -amino asitler biçiminde
sınıflandırılabilirler. Doğal kaynaklardan elde edilen amino asitlerin tamamı -amino
asitlerdir. Bunlar optikçe aktif bileşiklerdir.

Amino asitler, karboksilli asit türevi olarak adlandırılabilirler. Ancak genellikle
adlandırılmaları özel adları ile yapılır.

Bir amino asit molekülünde eşit sayıda karboksil ve amino grupları varsa buna nötr
amino asitler, karboksil grubu amino grubundan çoksa asidik amino asitler, amino grubu
karboksil grubundan çoksa bazik amino asitler denir.
Amino asitler su, asit ve bazlarda çözünen bileşiklerdir. Bunlar eter, benzen gibi
organik çözücülerde çözünmezler. Oldukça polar bileşiklerdir. Erime noktaları yüksektir.
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Uçucu olmadıkları için kaynama noktaları yoktur. Moleküllerinde karboksil ve amino
gruplarının her ikisini de bulundurduklarından amfoter özellik gösterir.

3.1. Amino Asitlerin Sentetik Yolla Elde Edilmeleri


Sentetik olarak - halojeno asitlerin amonyakla tepkimesi sonucu -amino
asitler oluşur.



- halojeno asitlerin amonyakla tepkimesi sonucu yine -amino asitler oluşur.

3.2. Amino Asitlerin Tepkimeleri


Amino asitlerin baryum hidroksitle ısıtılmaları sonucu birincil aminler oluşur.



Amino asitler asitli ortamda alkolle ısıtılırsa esterler elde edilir.

38

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Amino asitlerin tanınma reaksiyonlarını gerçekleştiriniz.
Kullanılan araç gereçler: Albumin çözeltisi, sodyum hidroksit, beher, mezür, deney
tüp, % 1’lik bakır 1 sülfat çözeltisi
İşlem Basamakları
Bir deney tüpüne % 10’ luk albumin çözeltisinden 3 ml
ölçünüz.

Öneriler

Laboratuvar önlüğünüzü
giyiniz.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Laboratuvar güvenlik
kurallarına uygun çalışınız.
Kullandığınız araç ve gereçlerin
temizliğine dikkat ediniz.
Temiz ve kuru tüp alınız.
,

Ölçtüğünüz albümin çözeltisini deney tüpüne aktarınız.

Kimyasalı eklerken dikkatli
olunuz.

% 10’luk NaOH çözeltisinden 3 ml ölçünüz.

Hacim ölçümüne dikkat
ediniz.
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Ölçtüğünüz %10’luk NaOH çözeltisini deney tüpüne
ekleyiniz.

Kimyasalları aktarırken
üzerinize dökmeyiniz.

Elde edilen karışıma %1’lik bakır sülfat çözeltisinden
1-2 damla ekleyiniz.

Kimyasallardan etkilenmemeye
çalışınız.

Tüpteki pembe rengin oluşumunu gözlemleyiniz.

Renk değişimini iyi gözleyiniz.
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Malzemelerinizi temizleyip kaldırınız.

Raporunuzu yazarak öğretmeninize teslim ediniz.

Temizlediğiniz malzemelerinizi
kuruttuktan sonra kaldırınız.
Deney sırasında aldığınız
notlardan faydalanınız.
Raporu işlem sırasına göre
yazınız.
Raporlarınızı kuralına uygun ve
okunaklı olarak yazmaya özen
gösteriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?
Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?
Bir deney tüpü aldınız mı?
% 10’luk albumin çözeltisinden 3 ml koydunuz mu?
Bunun üzerine % 10’luk NaOH çözeltisinden 3 ml eklediniz mi?
Elde edilen karışıma % 1’lik bakır sülfat çözeltisinden 1-2 damla
damlattınız mı?
Tüpte pembe rengin oluşumunu (proteinin varlığı) gözlemlediniz mi?
Malzemelerinizi temizleyip kaldırdınız mı?
Raporunuzu hazırlayıp öğretmeninize verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

2.

Yukarıdaki organik bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) -amino asit
B) -amino asit
C) Glisin
D) Alanin
-amino asitin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
3. ( )

Amino asitler moleküllerinde karboksil ve amino gruplarının her ikisini de
bulundurdukları için amfoter özellik gösterir.

4. ( )

Amino asitler optikçe aktif bileşikler değildir.

5. ( )

Amino asitler oldukça polar bileşiklerdir. Erime noktaları yüksektir. Uçucu
olmadıklarından kaynama noktaları yoktur.
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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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıda verilen genel formüllerden hangisi karboksilli asitlere aittir?

2.

Aşağıdakilerden hangisi 2 basamak yükseltgendiğinde etanoik asit oluşur?

3.

Bir mono karboksilli asidin yanması sırasında harcanan O2 ile oluşan H2O’nun mol
sayıları eşittir. Buna göre karboksilli asit molekülü kaç karbonludur?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
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4.

Yukarıdaki bileşik için;
I. Asimetrik karbon atomu yoktur.
II. Zn ile H2 gazı açığa çıkarır.
III. 2 farklı fonksiyonel grup içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

5.

Karboksilli asitlerde molekül kütlesi arttıkça
I. Kaynama noktası artar.
II. Asitlik kuvveti artar.
III. Eşit derişimlerde pH artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

6.

bileşiği için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Optikçe aktiftir.
B) Suda çözündüğünde OH- iyonları verir.
C) 1 molü K ile tepkimeye girdiğinde 1 mol H2 gazı oluşur.
D) -oksipropiyonik asit olarak isimlendirilir.
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7.

Doymuş mono karboksilli bir asidin kalsiyum tuzunun 15,8 gramında 4 g
bulunduğuna göre asidin molekül kütlesi kaçtır? ( Ca: 40, C: 12 , O:16 , H:1 )
A)
B)
C)
D)

Ca

60
70
84
88

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
8

( )Formik asit tollens belirteci ile tepkimesi sonucu gümüş aynasını oluşturur.

9

( )Asetik asit su ile her oranda karışmaz.

10

( ) –NH2 (amino) ve –COOH (karboksil) gruplarını taşıyan moleküllere amino asitler
denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

C

3.

B

4.

D

5.

A

6.

A

7.

D

8

A

9

C

10

Asimetrik

11

Azalır

12

Formik

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

B

3.

D

4.

Sirke

5.

Fermantasyon

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

B

2.

C

3.

A

4.

B

5.

A
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.

B

2.

B

3.

D

4.

D

5.

D

6.

B

7.

A

8.

A

9.

B

10.

A
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