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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0257 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  1A Grubu Elementleri 

MODÜLÜN TANIMI  

 Sodyumun özelliklerini, sodyum bileşiklerinin özelliklerini 

ve potasyumun ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyebilme 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 1A grubu elementlerini incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında 1A grubu 

elementlerinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Sodyumun özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

2. Sodyum bileşiklerinin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

3. Potasyumun ve bileşiklerinin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar,  

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: Atölyede; teknoloji sınıfı, internet bağlantısı, ilk 

yardım malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar 

önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel 

odası, kristalizuvar, fenol ftalein, sodyum metali, Na2CO3 

çözeltisi, doygun Ca(OH)2 çözeltisi, baget, adi süzgeç 

kâğıdı, Na2CO3 çözeltisi, doygun Ca(OH)2 çözeltisi, baget  

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci  

 

Bu modülde günlük periyodik sistemin ilk grubu olan 1A grubu ve grubun metalleri 

olan alkali metalleri tanıyacaksınız. Ayrıca hayatımızda önemli bir yeri olan sodyum ve 

potasyum metallerinin bulunuşunu, elde edilmesini, özelliklerini ve kullanılışını 

öğreneceksiniz. Ayrıca bu metallerin bizim için önemli olan bileşiklerini tanıyacaksınız.  
 

Ülkemiz yer altı, yer üstü kaynakları ve doğal güzellikleriyle seçkin bir ülkedir. 

Bilgili, çalışkan ve üretken gençlerin katılımı ile ülkemiz daha da zenginleşecektir. 

Uygulama faaliyetindeki işlemler sonucu ürettiğiniz kimyasal maddelerin, benzer yollarla 

sanayide de üretildiğini biliniz. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, öğrenmenin başarılı ve 

kalıcı olmasını sağlar. Deneyleri ve işlemleri dikkatlice yapınız. Gözlemlerinizi yazınız. 

Deneylerdeki her bir ayrıntıyı dikkatlice gözlemleyiniz. Deneyler sırasında aklınıza takılan 

neden, niçin ve nasıl sorularının cevaplarını bulmaya çalışınız. Öğrenme faaliyetleriyle ilgili 

meraklarınızı arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşarak gideriniz. Bilgilerinizi artırınız. 

 
Ülkemizin çalışkan, deneyimli, başarılı ve yaptığı işi severek yapan gençlere ihtiyacı 

vardır. Bu da sizlerin yaptığınız çalışmalar ve deneylerle kendinizi yetiştirmeniz ve 

yaptığınız işi benimsemenizle olur. Yüce Atatürk’ün  "Gelişmek için çalışkan gençlere 

ihtiyacımız var." özdeyişine sahip çıkarak kendimizi yetiştirmeliyiz. Ülkemiz ve dünya için 

faydalı gençler olmanız dileğiyle… 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında sodyumun özelliklerini kuralına ve tekniğine uygun 

olarak inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

Periyodik cetvelde grup ve periyotların nasıl oluştuğunu araştırınız. 

Grup 1A elementlerinin birinci iyonlaşma enerjisi az iken ikinci iyonlaşma enerjisi 

oldukça fazladır. Nedenini araştırınız. 

Sodyum ve bakır elementlerinin 4s orbitallerinde birer elektron bulunmasına rağmen 

her iki elementin özellikleri çok farklıdır. Nedenini araştırınız. 
 

1A GRUBU ELEMENTLERİ 
 

1.1. 1A Grubu Elementlerinin Genel Özellikleri 
 

1A grubu elementleri hidrojen (H), lityum (Li); sodyum (Na), potasyum (K), 

rubidyum (Rb), sezyum (Cs), ve fransiyum elementlerinden oluşur. Grup elementlerinden 

hidrojen ametal, diğerleri metaldir. Bundan dolayı hidrojen genellikle grubun dışında 

değerlendirilir. Grup elementlerinin en dış enerji düzeylerinde 1 elektron vardır. Bu da 

bileşiklerin de bu elektronları kolaylıkla vererek soy gaz elektron düzeyine ulaşıp iyonik 

yapılı bileşikler oluşturmalarına neden olur. Aynı periyotta atom yarıçapı en büyük olan 

elementlerdir. Grup içinde elementlerin atom yarıçapları yukarıdan inildikçe artar. İyonlaşma 

enerjileri ise yukarıdan inildikçe azalır. Bunun nedeni atom yarıçapı arttıkça iyonlaşma 

enerjisinin azalmasıdır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1A 
H 

 He 

3Li Be  

                     8B 
 

3B  4B    5B   6B     7B                              1B     2B 

B C N O F Ne 

11Na Mg 
Al Si P S Cl Ar 

19K Ca 
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

37Rb Sr 
Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

55Cs Ba 
La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

87Fr Ra 
Ac  

 
Ce 

 

Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

 

Th 
Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

Tablo 1.1: 1A grubunun periyodik tablodaki yeri 

1.1.1. Alkali Metaller 
 

Periyodik cetvelin birinci grubunda lityum (Li), sodyum (Na), potasyum (K), 

rubidyum (Rb), sezyum (Cs) ve fransiyum (Fr) elementleri bulunur  Bu grup elementlerinin 

hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden bazik anlamına gelen alkali metaller adıyla 

anılır. 

            

Lityum                                    Sodyum                               Potasyum 

           

Rubityum                                  Sezyum                               Fransiyum 
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Resim 1.1: 1A grubu elementleri 
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1.1.2. Genel Özellikleri 
 

Bu grup elementlerinin son yörüngelerinde bir elektron vardır.  

Alkali metaller , bir elektronunu kolaylıkla vererek + 1 değerlikli olurlar ve soy gaz 

elektron yapısına ulaşırlar. 

Her periyot atom yarıçapı, en büyük ve birinci iyonlaşma enerjisi en küçük ikinci 

iyonlaşma enerjisi en büyük olan grup 1A elementleriyle başlar. 

Grup içinde elementlerin atom yarıçapları yukarıdan aşağıya inildikçe artar. Bunun 

nedeni periyot numarası arttıkça yörünge sayısının da artmasıdır. 

Grupta, yukarıdan aşağıya inildikçe atom numarası ve çekirdek yükü artar. İyonlaşma 

enerjisi ise yukarıdan aşağıya inildikçe azalır. Bunun nedeni çekirdek yükünün artması, atom 

yarıçapının artması yanında daha az etkili olmasıdır. 

Grupta, yukarıdan aşağıya inildikçe elektron verme yatkınlığı arttığı için metallerin 

aktifliği de artar. 

Alkali metallerin tuzları, suda diğer bütün metallerin tuzlarından daha kolay çözünür. 

Kuvvetli asitlerin alkali metal tuzlarının çözünürlüğü yukarıdan aşağıya  inildikçe 

azalırken  zayıf asitlerin alkali metal tuzlarının çözünürlüğü artar. 

 

1.1.2.1. Fiziksel Özellikleri 
 

 Metalik özellikleri gereği parlaktır. Diğer metallerin aksine, bıçakla kesilebilecek 

kadar yumuşaktır  Yeni kesildiklerinde gümüş rengindedir. 

 Isı ve elektriği çok iyi iletir   

 Diğer metallerin aksine, yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür  Lityumun, 

sodyumun ve potasyumun yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür  

 Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki sezyum sıcak günlerde sıvı hâlde 

bulunabilir   

 Bütün alkali metaller, cıvada ısı açığa çıkararak çözünür ve alaşım (amalgam) 

oluşturur. 
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Özellikler /Elementler  

Lityum 

Sodyum Potasyum Rubidyum Sezyum 

  Sembolü  Li Na K Rb Cs 

Atom Numarası 3 11 19 37 55 

Atom kütlesi  6,94 22,99 39,10 85,47 132,91 

Elektron dizilişi  [He]2s
1
 [Ne]3s

1
 [Ar]4s

1
 [Kr]5s

1
 [Xe]6s

1
 

Erime noktası (°C)  108,5 97,8 63,7 38,9 28,7 

Kaynama noktası (°C)  1330 892 760 688 690 

Özkütlesi  0,53 0,97 0,86 1,53 1,9 

Değerliği +1 +1 +1 +1 +1 

İyon yarıçap (A°) 1,23 1,54 2,03 2,16 2,67 

Atom yarıçapı (A°)  1,55 1,90 2,35 2,48  - 

Birinci iyonlaşma enerjisi 

(kcal/mol)   

  124 199 100 96 90 

İkinci iyonlaşma  enerjisi 

kcal/mol)  

1745 1092 735 639 - 

Elektronegatifliği 0,8  1,0 0,9 0,8 0,7  

Erime ısısı(kcal/mol)  0,72 0,62 0,55 0,55 0,50 

Buharlaşma ısısı(kcal/mol)  32,48 18,90 18,10 24,12 16,30 

Özgül ısısı (cal/g/°C)  0,79 0,295 0,17 0,080 0,052 

Elektrik iletkenliği(mikroohm–1)  0,108 0,218 0,143 0,080 0,053 

Isı iletkenliği(cal/cm2/cm/°C/Sn)  0,17 0,32 0,23 -  - 
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Standart indirgenme potansiyeli 

(volt ) 

—3,04 —2,71 —2,92 —2,92 —2,9 

Atom hacmi (w/d)  13,1  23,7  43,3  55,9  70 

                                                Tablo 1.2: 1A grubu elementlerinin fiziksel özellikleri 
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1.1.2.2. Kimyasal Özellikleri 

 

Hepsi çok aktif olup tabiatta serbest hâlde bulunmaz. Havadan kolaylıkla etkilenerek 

oksit oluşması nedeniyle yüzeyleri matlaşır. Rubidyum ve sezyum ise havada yanar. Bu 

nedenle Li, Na ve K parafinde veya gaz yağında, Rb ve Cs vakumda saklanır. 

 

Alkali metaller su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. 

 

2M + 2 H2O → 2MOH + H2 + Q 

 

Tepkime ekzotermik olup çoğu zaman yanma şeklinde gerçekleşir. Çünkü tepkimede 

açığa çıkan ısı, oluşan hidrojenin alev alması için yeterlidir. 

 

Grup elementlerinin elektronegatiflikleri, halojenler, oksijen, kükürt, fosfor ve 

hidrojen gibi ametallerinkinden daha düşük olduğu için bu elementlerle kolaylıkla tepkime 

verir. 

1.2. Sodyum 
 

Periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan elementtir. 

Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin 

içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktiftir, sarı bir alevle yanar 

suyla şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla, vazelin, gaz yağı vb. 

gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir 

 

1.2.1. Doğada Bulunuşu 
 

Tabiatta serbest hâlde bulunmayan sodyum, bileşikler hâlinde yer yüzeyinin yaklaşık 

% 2,8’ini oluşturur. Bolluk bakımından elementler arasında altıncı sıradadır. En önemli 

bileşikleri sodyum klorürdür. NaCl (sodyum klorür) deniz suyunda kütlece % 3 oranında 

bulunur. İç denizlerin kuruması ile oluşan kaya tuzu hâlinde yer yüzeyinde ve yer katmanları 

içerisinde bulunur. Diğer önemli sodyum bileşiği Şili güherçilesi adı ile bilinen [NaNO3] dir. 

Sodyum, feldspat gibi suda çözünmeyen kompleks silikat bileşiklerinde de bulunur. 

Bunlardan en çok bulunanı albit [NaAlSi3O8] tir. Ayrıca boraks [Na2B4O7.10 H2O] ve 

sodyum karbonat [Na2CO3, NaHCO3.2H2O] cevherleri de,  önemli sodyum kaynaklarıdır. 
 

1.2.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

 Susuz sodyum hidroksitin elektrolizi ile 

 

İlk defa 1807 yılında Sir Humphrey Davy tarafından, ergimiş NaOH’ nin elektroliziyle 

elde edilmiştir. Elektroliz işlemi, Castner elektroliz cihazında yapılır. 

 

Castner cihazda ergimiş sodyum hidroksit elektroliz edilirse; 

 

          4 NaOH → 4 Na
+

 + 4 OH
-
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Element
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali_metaller
http://tr.wikipedia.org/wiki/NaCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vazelin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gazya%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nert&action=edit&redlink=1
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Na
+
katoda gelir, elektron alarak serbest hâle geçer, 

 

 4 Na
+ 

+ 4 e
-
 → 4 Na 

 

Hidroksit iyonları da anoda gelir, anoda elektronlarını vererek su ve oksijene dönüşür. 

 

4 OH
-
 → 2 H2O + O2 + 4 e

-
 

 

Denklemler taraf tarafa toplanırsa; 

 

4 NaOH → 4 Na + 2 H2O + O2 

 

Elektroliz denklemi elde edilir. Elektroliz esnasında katotta sodyum metali, anotta ise 

oksijen gazı çıkışı olur. Günümüzde bu yöntem pek kullanılmamaktadır. 

 Ergimiş sodyum klorürün elektrolizi ile 

 

Ergimiş sodyum klorür elektroliz edilerek katottan ergimiş sodyum metali alınır. 

 

2 NaCl → 2 Na + Cl2 

 

En çok kullanılan elektroliz kabı Down tarafından geliştirilmiş olan aygıttır. Sayıları 

değişen elektroliz kapları birbirine seri olarak bağlanmıştır. Anot grafit, katot demir olup 

elektroliz kabı ise ısıya dayanıklı çelikten yapılmıştır. 
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Şekil 1.1: Down elektroliz cihazı 

Anotta açığa çıkan klor gazının, katotta biriken sodyum metaliyle tepkimeye 

girmesini önlemek için, anot ve katot demirden yapılmış bir diyafram ile birbirinden 

ayrılmıştır. Diyafram, seramikten yapılmış olan klor gazı toplama kulesine kadar 

uzanır. Sodyum klorür tuzunu ergitmek için sıcaklığın 804 °C’ye kadar yükseltilmesi 

gerekir. Bu sıcaklıkta bir miktar sodyum buharlaşabilir. Bunu önlemek için sodyum 

klorür tuzunun içerisine bir miktar kalsiyum klorür tuzu katılarak sodyum klorürün 

ergime sıcaklığı 600 °C’ye düşürülür. NaCl ve CaCl2 karışımı elektroliz kabına 

doldurulur. Elektrik enerjisinin etkisiyle ergiyen tuz karışımında, anot ve katot 

tepkimeleri sonunda, anotta klor gazı, katottan ise sodyum metali elde edilir. 
 

1.2.3. Özellikleri 
 

 Sodyum, yumuşak, yeni kesildiğinde gümüş beyazlığında, elektrik ve ısıyı çok iyi 

ileten bir metaldir. 

 Havada kendiliğinden yanarak Na2O2 oluşturur. Bu nedenle gaz yağı içerisinde 

saklanır. 

 2 Na + O2 → Na2O2 
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  Ametallerle şiddetli bir şekilde birleşerek tuzlarını yapar. Klor gazı içersinde 

yanarak sodyum klorür tuzunu oluşturur. 

2 Na + Cl2 → 2 NaCl 

 Su ve asitlerle şiddetle tepkime vererek hidrojen açığa çıkarır, sodyum hidroksit 

ve asidin tuzu oluşur. Tepkimeler ekzotermik olduğu için açığa çıkan ısı 

hidrojenin tutuşmasına neden olur. 

 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 


 2 Na + 2 HCl → 2 NaCl + H2 

 

 Bu tepkimeler ekzotermik olup açığa çıkan ısı hidrojenin tutuşmasına neden 

olabilir.  
 

 Sodyum, cıvada çözünerek amalgam oluşturur. Bu alaşım aktif bir indirgendir ve 

sodyumdan daha kullanışlıdır. Çünkü sodyum metali çok aktif olduğundan 

kullanılması zordur. Sodyum; potasyum, kalay, kurşun ve antimon gibi metallerle 

de alaşımlar yapar. 

 

1.2.4. Kullanıldığı Yerler 

 
Sodyum metali, nükleer reaktörlerde meydana gelen aşırı ısı enerjisini buhar 

tribünlerine ileterek elektrik enerjisi üretiminde kullanır. Sodyum –kurşun alaşımı hâlinde, 

benzinin oktanını yükseltici olarak kullanılan kurşun tetraetil (C2H5)4Pb, bileşiğinin etil 

klorürden elde edilmesinde, özellikle şehirlerarası sisli yollarda kullanılan sodyum buhar 

lambalarında, bazı metallerin (Zr, Ti gibi) oksit veya klorürlerinden elde edilmesinde, boya 

ve ilaç endüstrisinde ve laboratuvarlarda kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Sodyumun özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Kristalizuvar, fenol ftalein, sodyum metali UYGULAMA 

FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Sodyumun özelliğini incelemek için: 

Kristalizuvarın yarısına kadar saf su doldurunuz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Kullandığınız malzemelerin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

İçine 2-3 damla fenol ftalein indikatörü 

damlatınız. 

 

 Üzerinize sıçratmamaya dikkat 

ediniz. 

Sodyum metalinden nohut büyüklüğünde bir 

parça kesiniz. 

 Acele edin ve elle temastan 

kaçınınız. Elinizi tahriş edebilir ve 

hava oksijeni ile oksitlenebilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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Hemen kristalizuvarın içine atınız. 

 

 Çevrenizdekileri uzaklaştırın ve 

sıçramaya karşı dikkatli olunuz. 

Sudaki pembe rengi gözlemleyiniz. 
 Renk değişimini dikkatli 

gözlemleyiniz. 
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Açığa çıkan gaza dikkat ediniz. 

 

 

 Çıkan gaz alev alabilir. 

  

Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz. 
 Cam malzemeleri kırmamaya 

dikkat ediniz. 
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Raporunuzu yazınız. 
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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.İş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2.Kristalizuvarın yarısına kadar saf su doldurdunuz mu?   

3.İçine 2-3 damla fenol ftalein indikatörü damlattınız mı?   

4.Sodyum metalinden nohut büyüklüğünde bir parça kestiniz mi?   

5.Hemen kristalizuvarın içine attınız mı?   

6.Sudaki pembe rengi gözlemlediniz mi?   

7.Açığa çıkan gaza dikkat ettiniz mi?   

8.Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi?   

9.Raporunuzu yazdınız 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 sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz ya da boşlukları uygun 

kelimelerle doldurunuz. 

 

1. Alkali metallerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangileri yanlıştır?  

A) Değerlik elektron sayıları 1’dir. 

B) Atom çapları aynı periyottaki diğer elementlerden daha küçüktür. 

C) Bıçakla kesilecek kadar yumuşaktır. 

D) Erime noktası en düşük olan sezyumdur. 

 

2. Na metali ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangileri yanlıştır? 

A) Havada kendiliğinden yanarak Na2O2 oluşturur. 

B) Su ile tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur. 

C) Na metalinin verdiği tepkimeler genelde endotermiktir. 

D) Cıvada çözünerek amalgam oluşturur. 

 

3. 1,17 g ergimiş NaCl down cihazında elektroliz edildiğinde katotta kaç g sodyum elde 

edilir?( Na : 23, Cl : 35,5 ) 

A) 0,023                  B) 0,046                  C) 0,23                     D) 0,46                  

 

4. 0,046 g sodyum metalini su içersine bırakılıyor normal şartlar altında kaç mililitre H2 

gazı elde edilir? Hesaplayınız. 

A) 11,2                        B) 22,4                          C) 112                             D) 224 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5.  Önemli sodyum bileşiği …………        ……………. adı ile bilinen [NaNO3]’tür. 

 

6. Bütün alkali metaller …………….. ısı açığa çıkararak çözünür ve alaşım (amalgam) 

oluştururlar. 

 

7. Alkali metaller su ile tepkimeye girerek ………………… gazı açığa çıkarır. 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında sodyum bileşiklerinin özelliklerini kuralına uygun olarak 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 
  Günlük hayatımızda kullandığımız en önemli sodyum bileşiklerini araştırınız. 

  Sodyum bileşiklerinin insan hayatındaki yerini araştırınız. 

 Yemek sodası ile çamaşır sodası arasındaki farkı araştırınız. 
 

2. SODYUM BİLEŞİKLERİ 
 

2.1. Sodyum Hidroksit [NaOH] 
 

Sodyum hidroksit, beyaz renkli nem çekici (higroskopik) katı bir maddedir. Çubuk 

veya kırık leblebi şeklinde yassı, yuvarlak tanecikler hâlinde piyasada bulunur. Suda 

kolaylıkla çözünerek yumuşak, kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti verir. İnsan derisine 

etki ederek temas ettiği kısmında yanık ve acı hissi verir. Sanayide kostik soda veya 

sudkostik de denir. 
 

                    

Resim 2.1: Sodyum hidroksitin farklı görünümleri 

 Eldesi üç değişik yöntemle elde edilir. 

 Kireç - soda yöntemi: Sodyum karbonat çözeltisi sönmüş kireçle 

tepkimeye sokulursa, kalsiyum karbonat çöker, sodyum hidroksit 

çözeltisi kalır. 
 

Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2 NaOH + CaCO3 

Çöken kalsiyum karbonat süzülerek alınır. Çözelti buharlaştırılırsa katı sodyum 

hidroksit ayrılır, çubuk veya yuvarlak tabletler hâlinde kalıplanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Elektroliz yöntemi: Endüstride en çok kullanılan bir yöntemdir. Sodyum 

klorür çözeltisinin elektrolizine dayanır. 
 

2 NaCl + 2H2O → 2 NaOH + H2 + Cl2 

 

Katottan hidrojen, anottan klor gazı açığa çıkar. Na
+

 ve OH
-
 iyonları çözeltide kalır. 

Elektroliz düzeneği hidroksil iyonlarının kloruyla tepkimeye girip hipoklorit vermesini 

önleyecek şekilde hazırlanır. Elektroliz kabının alt kısmından alınan sodyum hidroksit 

çözeltisi % 10-12 saflıktadır. Çözelti sodyum klorür safsızlığı içerebilir. Ancak sodyum 

klorür, sodyum hidroksitten daha az çözündüğü için aşamalı kristallendirmeyle ayrılabilir. 
 

 

 Şekil 2.1:Nelson elektroliz cihazı 

 

 Amalgam yöntemi: Sodyum klorür çözeltisi, cıva katotlu elektroliz 

düzeneği kullanılarak da elektroliz edilebilir. Burada hidrojen yerine 

katottan sodyum serbest hâle geçer ve cıva ile amalgam oluşturur. Daha 

sonra suyla tepkimeye sokularak hidrojen ve saf sodyum hidroksit 

meydana getirilir. 
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Şekil 2.2: Amalgam yöntemi ile sodyum hidroksit elde edilmesi 

 

Sodyum hidroksit, laboratuvarlarda kuvvetli bir baz olarak ve karbondioksit gibi 

asidik gazları almak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddelerin yapımında yapay 

ipek, sabun, kâğıt, tekstil, boya, deterjan endüstrilerinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır. 
 

 Kimyasal özellikleri 

 
Kostik yanıcı değildir. Nem ya da suyla teması yanıcı maddeleri ateşlemeye yetecek 

derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle havaya karıştığında patlayıcı olan hidrojen 

gazı açığa çıkararak reaksiyona girer. Ürün suyla, kuvvetli asitlerle, çok genel metallerle, 

yanıcı maddelerle, organik maddelerle çinko, alüminyum,  peroksitler ve halojene edilmiş 

hidrokarbonlarla reaksiyona girer. 

 

2Al  + 2 NaOH +2 H2O                          2NaAl(OH)4 +H2 

 

Sıcak NaOH  ile klorür ve klorat iyonlarını 

 

6 NaOH +3Cl2                            5 NaCl + NaClO3 + 3H2O 

 

Ergimiş NaOH üzerinden klor gazı geçirilmesi ile O2 açığa çıkarır. 

 

4 NaOH + 2Cl2                          4 NaCl +2H2O+ O2 

 

Sodyum hidroksit çözeltileri, havadan kolayca CO2 alarak yüzeylerde sodyum 

karbonat tabakası oluşturur. 

 

2NaOH + CO2                         Na2CO3 + H2O 
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 Kullanım alanları 
 

Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, asit nötralizasyonunda, iyon 

değiştirici reçinelerin rejenerasyonunda, su arıtma, gıda (zeytincilik), deterjan ve sabun, ilaç, 

tekstil (yapay ipek), kâğıt (kâğıt hamuru), boya, döküm, metal işleme (alüminyum) ve 

tarımsal kimyasallar sektörlerinde ve petrol rafinelerinde kullanılır.  
 

2.2. Sodyum Karbonat [Na2CO3]  
 

Sodyum karbonat, sodyumun en önemli bileşiklerinden biridir. Günlük yaşamda soda 

olarak da bilinir.  

 

En çok Solvey yöntemiyle elde edilir. Solvey yöntemiyle sodyum karbonat elde 

edilmesi, amonyum karbonatın aşırı doymuş sodyum klorür ile olan tepkimesine dayanır. 

Tepkime ortamından, sodyum bikarbonat çökerek ayrılır. 

 

NaCl + NH4HCO3 → NaHCO3 + NH4Cl 

  

Süzülerek alınan sodyum bikarbonat, ısıtılarak sodyum karbonata dönüştürülür. 

 

        2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O  

 

Solvey yönteminde soda elde edilirken, hammadde olarak kireç taşı ve sofra tuzu 

kullanılır ve yan ürün olarak kalsiyum klorür elde edilir. 

 

 Kullanıldığı yerler 
Soda külünün pek çok kullanım alanı vardır ancak en fazla cam sanayinde hammadde 

olarak kullanılmaktadır. Diğer önemli kullanım alanları ise inorganik kimyasallar, sabun ve 

deterjan sanayidir. 

 Cam sanayinde düz cam, cam kap, fiber cam ve diğer camların üretiminde, 

 Sabun ve deterjan sanayinde, 

 Su sertliğini gidermede, 

 Selüloz ve kâğıt sanayiinde, 

 Alümina üretiminde, 

 Kurşun rafinasyonunda, 

 Fotoğrafçılıkta, 

 Tekstil sanayiinde kullanılır. 
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2.3. Sodyum Bikarbonat [NaHCO3] 
 

Sodyum bikarbonat ya da soda kimyasal formülü NaHCO3 olan bir kimyasal bileşiktir. 

Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Kabartma tozu olarak da kullanılır. 

Suda çözünür. Beyaz katı kristal tozdur. Sodyum karbonatı andıran hafif alkali tadı vardır.  

 

Sodyum bikarbonat, soğukta derişik sodyum karbonat çözeltisinden karbon dioksit 

geçirilerek elde edilir. 

 

Na2CO3 + CO2 + H2O             2 NaHCO3 

 

Solvey yönteminde yan ürün olarak da elde edilebilir. Ancak bu bikarbonat doğrudan 

elde edilemez. Bunun değişik nedenleri vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanır: 

 

 Elde edilen sodyum bikarbonatı kurutmak çok zordur. 

 Elde edilen bikarbonatın içersindeki amonyağın değeri kaybolabilir 

 Bikarbonatın içersinde bulunan amonyak bikarbonata kötü bir koku verir. 

 Bu yolla elde edilen bikarbonat değişik yabancı madde içerir. 

 

Endüstride sodyum bikarbonat elde edebilmek için, önce sodyum karbonatın doymuş 
çözeltileri hazırlanır. Karbonat, bikarbonat üretim prosesinin uç tarafına gönderilir. Sıcaklık 

40 
0
C'de tutularak prosesin alt kısmından kompresör yardımı ile karbondioksit gönderilir. 

Oluşan bikarbonat süspansiyonu prosesin alt kısmından alınır. Bikarbonat süspansiyonu 

dönen vakumlarda filtre edilerek yıkanır. Bikarbonat santrifüjlendikten sonra 70 
0
C’de 

kurutulur. Buradan elde edilen sodyum bikarbonat % 99,9 saflık içerir. 
 

Sodyum bikarbonat, günlük yaşamda yemek sodası olarak bilinir. Kabartma tozu 

yapımında kullanılır. Gazoz ve şekerli içeceklerde köpürtücü olarak kullanılır. Bazı yangın 

söndürücülerde CO2 oluşturmak için kullanılır. Eczacılıkta ilaç yapımında kullanılır. 
 

2.4. Sodyum Peroksit [Na2O2 ] 
 

Sodyum peroksit, açık sarı renkli bir katıdır. Na
+
 ve (O-O)

-2
 iyonlarından oluşur ve 

hidrojen peroksitin bir tuzu olarak düşünülebilir. Teknikte karbon dioksitten arınmış kuru 

havanın sodyum üzerinden geçirilmesiyle elde edilir. Tepkime ekzotermiktir. 

 

2 Na + O2 → Na2O2 + 120 kkal 

 

Sodyum peroksit oldukça kuvvetli bir yükseltgen maddedir. 
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2.5. Sodyum Klorür [NaCl] 
 

Genellikle sofra tuzu olarak adlandırılan sodyum klorür, hayvanların beslenmesinde 

büyük önem taşıyan temel bir madde ve pek çok önemli kimyasal süreç için bir başlangıç 

maddesidir. En zengin sodyum klorürün kaynağı deniz suyudur; deniz suyunun ağırlıkça 

yüzde 3'ünü sodyum klorür oluşturur. Deniz suyunun yüzde 1'lik bir bölümü de çeşitli 

magnezyum, kalsiyum ve potasyum tuzlarından oluşur.  

Sanayide ve evlerde kullanılan tuzun çoğu, eski zamanlarda var olmuş bazı denizlerin 

buharlaşmasından artakalan, üstleri çamur ve kumla örtülü yeraltı çökellerinden elde edilir. 

Bazı yerlerde, yüzeye çıkarken bu tür bir tuz katmanından geçen tuzlu su kaynaklarına da 

rastlanır. 

Bol güneş alan ülkelerde tuz, tuzla denen geniş alanlara alınan deniz suyunun 

buharlaşmaya bırakılması yoluyla elde edilir. İri taneli ve oldukça katkılı olan bu tuzdan et 

ve balık salamuralarının hazırlanmasında yararlanılır. 

Yer altı kaya tuzu dünyanın birçok yerinde kalın katmanlar hâlinde bulunur. Mineral 

adı halit olan kaya tuzu, genellikle açılan kuyulardan aşağı su pompalanarak elde edilir. Su, 

tuzu çözer ve oluşan salamura (tuzlu su) yüzeye pompalanır. Daha sonra buharlaştırılan 

salamuradan geriye tuz kalır. 

 

 Sofra tuzunun özellikleri ve kullanım alanları 

 

Katışıksız sodyum klorür küp biçimli kristallerden oluşan beyaz bir katı maddedir. 800 

°C'de erir. Arı su 0 °C’de donar ama salamura (sofra tuzunun sudaki çözeltisi) çok daha 

düşük sıcaklıklarda donar; bu sıcaklık, salamuradaki tuz oranına bağlı olarak —20 °C'ye 

kadar düşebilir. Bu yüzden kışın, kar ve buzu eritmesi için yollara kaya tuzu serpilir. Kaya 

tuzu kar ve buzla birleşerek normal suyun donma sıcaklığında donmayan bir salamura 

oluşturur. 

 

Sodyum klorür bütün hayvanların beslenmesinde yaşamsal bir önem taşır. Midede 

salgılanan sindirim sularındaki hidroklorik asidin oluşumu için gerekli olan klorür iyonları 

bu tuzdan gelir. Sodyum ise vücuttaki ana katyonlardan biridir; sinir ve kas hücrelerinin 

işlevlerini doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri ve vücuttaki su dengesinin 

sürdürülebilmesinde bu katyonun temel bir işlevi vardır. Sodyum ve klor çok önemli 

maddeler olduğundan, tuz kimya sanayisinin başlıca hammaddelerinden biri hâline gelmiştir. 

Klor, sodyum, hidrojen ve sodyum hidroksit (sudkostik), eritilmiş sodyum klorürden, yani 

salamuradan elektrik akımı geçirilerek elde edilir. Bu kimyasal maddeler ağartma tozu, 

sabun, yapay ipek (reyon) ve cam gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Tuzun kendisi de 

yiyecekleri tatlandırmak; et, balık, sebze ve ham derileri tuzlama yöntemiyle saklamak; 

suları yumuşatmak ve seramik eşyaları sırlamakta kullanılır. Tereyağı, margarin ve buz 

üretiminde de tuzdan yararlanılır. 
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2.6. Sodyum Sülfat [Na2SO4] 
 

Sodyum sülfat nötr bir tuzdur ve doğal kaynaklardan (göl ve deniz suları), tabii 

minerallerden, yer altından ve kimyasal proseslerden yan ürün olarak üretilmektedir. Anhidr 

sodyum sülfat beyaz kristal yapıda, kristal sodyum sülfat, şeffaf kristaller şeklindedir. 

 
Sodyum sülfat doğada bulunmakla birlikte endüstride kullanılanının çoğu, sodyum 

klorür ve sülfürik asitten hidroklorik asit üretiminde yan ürün olarak elde edilir. 

 

2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl 

 

Sodyum bisülfat, sodyum klorür veya sodyum nitratın sülfürik asitle ısıtılması ile elde 

edilir. 

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl 

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3 

 
Sodyum sülfat 32,28 °C’ nin altında Na2SO4.10 H2O hâlinde kristalleşir. Bu tuz 17. 

yüzyılda Glauber tarafından ilaç olarak kullanıldığından Glauber tuzu olarak da bilinir. 

Sodyum sülfatın en önemli kullanım alanları; cam, kâğıt, yapay ipek ve sabun endüstrileridir. 

 

Sodyum sülfat içeren cevherlerin çeşitli ünit operasyon ve proseslerle 

zenginleştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda deterjan ve tekstil sanayiinde Na2SO4 . 10 H2O 

olarak da kullanılmaktadır. 

 

2.7. Sodyum Hipoklorit [NaOCl] 
 

Çamaşır sularında kullanılmaktadır. Asidin bir canlı dokusu ile teması, dokularında 

hasara yol açmaktadır. Çevreye büyük ölçüde zarar veren bu madde oda koşullarındaki klor 

ve sabunlardaki sodyum hidroksitle birleşerek üretilmektedir. Bir sodyum hipokloritin elde 

edilme formülü aşağıdaki gibidir: 

 

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ama%C5%9F%C4%B1r_suyu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum_hidroksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
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UYGULAMA FAALİYETİAALİYETİ 
Sodyum bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: Na2CO3 çözeltisi, doygun Ca(OH)2 çözeltisi, baget, adi 

süzgeç kâğıdı 

İşlem Basamakları Öneriler 

NaOH elde etmek için: 

Beherin içine 5 ml seyreltik Na2CO3 çözeltisi koyunuz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, 

maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

Üzerine 10 ml süzülmüş doygun Ca(OH)2 çözeltisi ilave 

ediniz. 

 

 Yakıcıdır. Dikkatli 

çalışınız.  

Isıtıcının üzerine yerleştirip 85 
o
C ısıtarak bagetle 15 dakika 

karıştırınız. 

 Sıcaklığı kontrol 

ediniz. Aşırı ısıtmaktan 

kaçınınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Karışımı soğutunuz. 

 

 Direk soğuk ortama 

koymayınız. Beher 

kırılabilir. 

Adi süzgeç kâğıdından süzünüz. 

 

 Süzüntüyü beherde 

toplayınız. 
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Süzüntünün suyunu buharlaştırınız. 

 

 Düşük ateşte ısıtınız. 

Beyaz NaOH katısını elde ediniz. 

 

 

 Kayganlığı kontrol 

ediniz. 

Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ediniz. 

 

 Cam malzemeleri 

kırmamaya dikkat 

ediniz. 
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Sodyum hipoklorit elde etmek için: 

Kullanılan araç  gereçler: NaOH çözeltisi, MnO2, HCl çözeltisi,  

fenolftalein indikatörü, gaz yıkama şişesi, ayırma hunisi, erlen 

 

Gaz yıkama şişesinin içine NaOH çözeltisi koyup 1 

damla fenol ftalein indikatörü damlatınız. 

 

 

 İndikatörü fazla 

damlatmayınız. 

Erlenin içine 0,4 g MnO2 katısı koyunuz. 

 

 

 Terazinin 

ayarlarını kontrol 

ediniz. 

Üzerine ayırma hunisinden damla damla HCI çözeltisi 

aktarınız. 

 Asitle çalışırken 

üzerinize 

sıçratmamaya dikkat 

ediniz. 
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Bunsen bekinde ısıtınız. 

 

 

 Yavaş ve dikkatli 

ısıtınız. 

Elde edilen klor gazını pembe renk kayboluncaya kadar 

gaz yıkama şişesinin içine gönderiniz. 

 Renk değişimini 

dikkatle 

gözlemleyiniz. 
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Elde edilen sodyum hipoklorit çözeltisinden renkli bir 

bezin üzerine dökerek gözlem yapınız. 

 

 

 Yakıcıdır. Dikkatli 

çalışınız. 

Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ediniz.  Dikkatli çalışın. 



 

32 

 

 

 

Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları 

ve aldığınız notlardan 

faydalanarak 

raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu 

öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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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. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Beherin içine 5 ml seyreltik Na2CO3 çözeltisi koydunuz 

mu? 
  

3. Üzerine 10 ml süzülmüş doygun Ca(OH)2 çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

4. Isıtıcının üzerine yerleştirip 85 
o
C ısıtarak bagetle 15 dakika 

karıştırdınız mı? 
  

5. Karışımı soğuttunuz mu?   

6. Adi süzgeç kâğıdından süzdünüz mü?   

7. Süzüntünün suyunu buharlaştırdınız mı?   

8. Beyaz NaOH katısını elde ettiniz mi?   

9. Gaz yıkama şişesinin içine NaOH çözeltisi koyup 1 damla 

fenol ftalein indikatörü damlattınız mı? 
  

10. Erlenin içine 0,4 g MnO2 katısı koydunuz mu?   

11. Üzerine ayırma hunisinden damla damla HCI çözeltisi 

aktardınız mı? 
  

12. Bunzen bekinde ısıttınız mı?   

13. Elde edilen klor gazını pembe renk kayboluncaya kadar gaz 

yıkama şişesinin içine gönderdiniz mi? 
  

14. Elde edilen sodyum hipoklorit çözeltisinden renkli bir bezin 

üzerine dökerek gözlem yaptınız mı? 
  

15. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

16. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Nelson elektroliz cihazında NaCl çözeltisi elektroliz ediliyor. Katotta normal şartlar 

altında 2,24 litre hidrojen gazı açığa çıktığına göre anotta kaç g Cl2 gazı açığa çıkar ? 

( H : 1, Cl : 35,5 ) 
 

A) 7,1                     B) 3,35                 C) 2,2                       D) 0,2 
 

2.  4 g NaOH elde edebilmek için kaç g kalsiyum hidroksit gerekir? Hesaplayınız. 

( Na : 23, Ca : 40, H : 1, O : 16) 
 

A) 74                    B) 37                    C) 7,4                       D) 3,7 
 

3. 8,4 g NaHCO3 ısıtıldığında kaç g Na2CO3 elde edilir? (Na : 23, C : 12, O : 16, H : 1) 

A) 0,53                 B) 1,06                C) 3,1                       D) 5,3 
 

4. Solvey yöntemine göre21,2 gram Na2CO3 elde etmek için kaç gram NaCl kullanılır? 

         ( Na:23     Cl:35,5               C:12           O:16) 
 

A) 5,95                 B) 11,7                   C) 23,4                      D) 46,8 
 

5. 3,725 gram NaClO elde etmek için normal şartlarda kaç litre klor gazı kullanılır? 
 

A) 1,12                    B) 2,24                       C) 11,2                  D) 22,4 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Sodyum hidroksit çözeltileri havadan kolayca CO2 alarak yüzeylerde …………….. 

…..………… tabakası oluşturur. 
 

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. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında potasyum ve bileşiklerinin özelliklerini kuralına uygun 

olarak inceleyebileceksiniz. 
 

 

 
  Potasyumun günlük hayatta kullandığımız önemli bileşiklerini araştırınız. 

  Metalik potasyumu saklamak için gerekli şartları araştırınız. 

 

3. POTASYUM 
 

3.1. Doğada Bulunuşu 
 

Potasyum, simgesi K ve atom numarası 19’dur. Potasyum adını izole edildiği potas 

olarak da bilinen potasyum karbonattan almıştır. Potasyum dünya yer kabuğunun ağırlıkça % 

1,5'ini oluşturur ve bu oranıyla en çok bulunan yedinci elementtir. En çok silvin   (KCl) ve 

karnalit (KCl-MgCl2-6H2O) şeklinde bulunur. Çok elektropozitif olduğundan diğer 

minerallerden elde etmek oldukça zordur. Potasyum tuzları eski göl ve deniz yataklarında 

bulunur. Öte yandan okyanuslarda diğer önemli potasyum kaynağıdır.  

 

3.2. Elde Edilme Yöntemleri 
 

Metalik potasyum ergimiş KCl ya da KOH’nin elektrolizinden elde edilir. Potasyum,  

KOH'den Davy prosesine göre elektrolizle ayrıştırılır.  Ayrıca ergimiş KCl’nin sodyum 

metali ile tepkimesinden elde edilir. 

 

Na + KCl                        K + NaCl 

 

Ayrıca ısısal metotlarla da potasyum klorürden potasyum üretimi mümkündür. 

Potasyum saydam bir maddedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atom_numaras%C4%B1
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3.3. Özellikleri 
 

Potasyum bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır. Taze kesilen potasyumun parlak 

yüzeyi havayla temas ettiğinde matlaşır. Potasyum, metal oksit oluşumu ve hidroksit 

korozyonunun önlenmesi için havasız ortamlarda saklanmalıdır. Bu nedenle potasyum 

örnekleri genelde karosen gibi indirgen ortamlarda depolanır. Potasyum, diğer alkali metaller 

gibi su ile şiddetli reaksiyona girip hidrojen gazı açığa çıkarır. Potasyum ve bileşikleri alevde 

viole renk verir. Bu özelliği örneklerde potasyum olup olmadığını kontrol etmek için alev 

testlerinde kullanılır. 

Potasyumun su içindeki yüksek çözünürlüğünü K
+
 iyonunun sudaki yüksek çözünme 

enerjisine borçludur. Su içindeki potasyum iyonları renksizdir. Sudaki potasyum tadı 

nedeniyle tespit edilebilir; seyreltik çözeltileri tatlı, derişik çözeltileri ise ekşi, bazik veya 

tuzludur. 

Potasyumun su ile reaksiyonu lityum ve sodyumun su ile reaksiyonundan daha da 

şiddetlidir, öyle ki bu reaksiyondan açığa çıkan ısı hidrojen gazının yanmasına yetecek kadar 

ısı sağlar. 

Potasyum yumuşak, gümüş-beyaz renkli alkali bir metaldir. Doğada deniz suyunda ve 

pek çok mineralde diğer elementlere bağlı olarak bulunur. Havada hızla oksitlenir ve suya 

karşı da çok aktiftir. Potasyumun pek çok açıdan sodyuma kimyasal olarak benzese de 

yaşayan organizmalarda, özellikle de hayvan hücrelerinde, sodyumdan farklı muamele görür.      

 

2 K (k) + 2 H2O (s) → H2 (g) + 2 KOH (k) 
       

3.4. Kullanıldığı Yerler 
 

Potasyum, sodyumun kullanıldığı bütün alanlarda kullanılır. Potasyumun sodyumla 

yaptığı alaşımların kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Potasyum, eser miktar su ile 

hızla reaksiyona girdiğinden, NaK alaşımı kuru çözücü elde etmek amacıyla yapılan 

damıtma işleminden önce kurutucu olarak kullanılır.  

 

 Potasyum klorür, sülfaj da kullanılır.  

 Potasyum hidroksit endüstride kuvvetli baz olarak kullanılır.  

 Potasyum nitrat barut yapımında kullanılır.  

 Potasyum karbonat, potas, cam yapımında kullanılır.  

 Potasyumla işlenen cam normal camdan daha kuvvetlidir.  

 Potasyum buharı manyetik metrelerde kullanılır.  

 NaK, oda sıcaklığında sıvı olan bir sodyum-potasyum alaşımı, ısı iletimi için 

kullanılır. Ayrıca hava içermeyen kuru çözücü üretiminde kurutucu olarak 

kullanılır.  

 Potasyum bitkilerin büyümesi için toprakta bulunması gereken bir maddedir.  

 Potasyum iyonları hayvan hücrelerinde hayati öneme sahiptir (Na-K pompası).  

 Potasyum klorür sofra tuzu -NaCl- yerine veya kalbi durdurmak için kullanılır 

(kalp ameliyatları veya iğneyle idam).  

 Superoksit KO2 taşınabilir oksijen kaynağı veya karbondioksit tutucu olarak 

kullanılır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkali_metaller
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lityum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
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 Potasyum bisülfit gıda katkısı olarak kullanılır.  

 Potasyum bromür (KBr) fotografik film ve kabartmalarda kullanılır.  

 Potasyum kromat (K2CrO4) havai fişek, patlayıcı, kibrit, deri işlemede renk verici 

(parlak sarı-kırmızı renk) olarak kullanılır.  

 Potasyum florosilikat (K2SiF6) özel cam ve seramik yapımında ve böcek öldürücü 

olarak kullanılır.  

 Potasyum pirofosfat (K2P207) sabun ve deterjanlarda kullanılır.  

 Potasyum sodyum tartarat, Rochelle tuzu, (KNaC4H4O6) kabartma tozu, ilaç ve 

ayna yapımında kullanılır.  

 Potasyum temizlik malzemesi olan Arap sabunu yapımında kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Potasyum ve bileşiklerinin özelliklerini inceleyiniz. 

Kullanılan araç gereçler: KNO3, kömür tozu, kükürt tozu, baget, porselen kapsülYE 

Tİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Kara barut yapmak için: 

Porselen kapsüle 2 g KNO3 tartımı alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyerek çalışma ortamınızı 

hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi 

alınız. 

0,32 g kükürt tartınız. 

 

 Yanıcıdır. Dikkatli çalışın. 

0,36 g kömür tozu tartınız 
 Temiz çalışın. Kararmaya 

neden olabilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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Tartılan maddeleri karıştırınız. 

 

 Dikkatli karıştırınız. 

Karışımı alüminyum kâğıt içerisine sarınız. 

 

 Homojen dağılmasına dikkat 

ediniz. 
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Kâğıdı bir ucundan dikkatlice tutuşturunuz. 

 

 

 Üzerinize alev sıçrayabilir.  

 Koruyucu gözlükle 

kullanınız.  

 Parlamaya karşı dikkatli 

olunuz. 

Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz.  

 

 Dikkatli çalışın. Kırılabilir. 

Raporunuzu yazınız.  İşlem basamakları ve 

aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize 

teslim ediniz. 



 

41 
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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. İş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Porselen kapsüle 2 g KNO3 tartımı aldınız mı? 
  

3. 0,32 g kükürt tarttınız mı? 
  

4. 0,36 g kömür tozu tarttınız mı? 
  

5. Tartılan maddeleri karıştırdınız mı?   

6. Karışımı alüminyum kâğıt içerisine sardınız mı? 
  

7. Kâğıdı bir ucundan dikkatlice tutuşturdunuz mu? 
  

8. Kullandığınız malzemeleri temizlediniz mi? 
  

9. Raporunuzu yazdınız 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-  K elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) [He] 2s
1  

           B) [Ne] 3s
1  

            C)  [Ar] 4s
1  

                D)  [Cr] 5s
1  

    

                  

2-  1,95 K metalinin suya atılması ile açığa çıkan H2 gazı normal şartlar altında kaç 

litredir?  

 

A) 1,12                  B) 2,24                   C) 3,36                          D)11.2  

 

3- Aşağıdakilerden hangisi potasyumun kullanıldığı alanlardan değildir? 

 

A) Barut yapımı                                    C) Dayanıklı cam yapımı  

B) Bitkilerin beslenmesi                       D) Çamaşır suyu yapımı  

 

4- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi potasyumun özelliklerinden değildir?  

 

A) Suda iyi çözünen tuzlar oluşturur. 

B) Metalik olarak açık ortamlarda bulunabilir. 

C) Kesildiğinde gümüş parlaklığındadır. 

D) Su ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır.  

 

5- Aşağılardakilerden hangisi potasyumun bulunduğu yerlerden değildir? 

 

A) Göl ve deniz yatakları                                C)  Bitkilerin yapısı 

B) Okyanuslar                                                 D) Petrol yatakları 

  

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
DİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi alkali metallerin özelliklerinden değildir? 

 

A)Son yörüngelerinde 1 er elektronları vardır. 

B)Grupta yukardan aşağı inildikçe çekirdek yükü artar. 

C)Grupta yukardan aşağı inildikçe metallerin aktifliği azalır. 

D)Bileşiklerinde 1 elektron vererek +1 değerlik alırlar. 

 

2- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi alkali metallerin fiziksel özelliklerinden 

değildir? 

 

A)Yoğunlukları ve erime noktaları diğer metallerden daha düşüktür. 

B)Sert yapılıdırlar. İşlenmeleri zordur. 

C)Bütün alkali metaller civa ile alaşım oluşturur. 

D)Sezyum metali 30 
0
C sıcaklıkta sıvı hâldedir. 

 

3- Bir alkali metalin 7,8 g su ile tamamen tepkimeye girdiğinde oluşan H2 gazı normal 

şartlar altında 2,24  litre hacim kaplıyor. Bu metal aşağıdakilerden hangisidir?     

(Li:7,     Na:23,  K:39, Rb:85) 

 

A) Li              B) Na                      C) K                        D) Rb 

 

4- Susuz NaOH elektroliz edildiğinde katotta 4,6 g Na metali toplanırken anotta biriken 

O2 gazı normal şartlar altında kaç litredir? 

 

A)1,12             B)2,24                   C) 11,2                      D)22,4 

 

5- Na’ nın açık havada kendiliğinden yanması ile oluşan bileşik aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

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

 

6- NaOH ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Al metali ile tepkimeye girer. 

B) Sıcakta Halojenlerle tepkimeye girer. 

C) Havadaki CO2 ile etkileşerek Na2CO3 oluşturur. 

D) Su ile tepkimeye girerek Na2O2 oluşturur. 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Na2CO3 ün  kullanım alanlarından değildir? 

 

A) Çimento üretiminde.                      C)Sabun ve deterjan üretimi 

B)  Fotoğrafçılık                               D) Cam üretimi      

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8- Aşağıda verilen yemek tuzunun kullanımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Salamura yapımında besinlerin bozulmasını önlemek için 

B) Hayvanların beslenmesinde mide özsuyunun oluşumunun sağlanmasında  

C) Sabun yapımında yağ asidinin nötrleşmesini sağlamak için 

D) Buzlu yollarda buzun erime sıcaklığını düşürmek için 

 

9- Aşağıdaki sodyum bileşiklerinden hangisinde O2 -2 değerlidir? 

 

A) Na2SO4              B) NaHCO3             C) Na2CO3             D) Na2O2 

 

10- Aşağıda verilen özelliklerden hangisi K elementinin özelliklerinden değildir? 

 

A) Taze kesilen K hava ile temas ettiğinde matlaşır. 

B) K sert yapılı bir metaldir. 

C) Havada kolayca oksitlenebilir. 

D) Su ile H2 gazı açığa çıkararak tepkimeye girer. 

 

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 FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 B 

5 Şili güherçilesi 

6 cıva 

7 hidrojen 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

6 Na2CO3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 A 

5 B 

6 D 

7 A 

8 C 

9 D 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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