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DENEYDENEYĐĐN N ĐĐSMSMĐĐ

MISIR PATLAYINCA NMISIR PATLAYINCA NĐĐÇÇĐĐN RENGN RENGĐĐ BEYAZ OLUR?BEYAZ OLUR?



DENEYDENEYĐĐN AMACIN AMACI

MMııssıır taneciklerinin patlama sonucu r taneciklerinin patlama sonucu 
renklerinin nirenklerinin niççin beyaz olduin beyaz olduğğunu unu 
araaraşşttıırmak.rmak.



DENEYDENEYĐĐN AN AÇÇIKLAMASIIKLAMASI

MMııssıırrıın yapn yapııssıındaki su ndaki su ııssıınnıın  etkisiyle buhara dn  etkisiyle buhara döönnüüşşüür.Ve basr.Ve basıınnçç

oluoluşşturur.Oluturur.Oluşşan basan basıınnçç mmııssıır tanecir taneciğğinin yapinin yapııssıınnıı zorlar ve zorlar ve 

patlamaspatlamasıına neden olur.Patlayan mna neden olur.Patlayan mııssıırrıın beyaz renkte olmasn beyaz renkte olmasııda da 

yapyapııssıındaki nindaki nişşastadan  kaynaklanastadan  kaynaklanıır. Rengide nir. Rengide nişşasta iasta iççerieriğğinden inden 

dolaydolayıı beyazdbeyazdıır.r.



NiNişşasta tanecikleri genleasta tanecikleri genleşşerek jel benzeri kabarcerek jel benzeri kabarcııklar oluklar oluşşturur.turur.

KabarcKabarcııklarklarıın birlen birleşşip katip katıılalaşşmasmasııyla yla şşekilsiz beyaz patlaklar meydanaekilsiz beyaz patlaklar meydana

gelir. Ancak bgelir. Ancak büüttüün mn mııssıır tanecikleri patlamaz.r tanecikleri patlamaz.

MMııssıırrıın patlamasn patlamasıında iki faktnda iki faktöör etkilidir;r etkilidir;

�� MMııssıır tanesinin ir tanesinin iççinin inin ççok gok güüzel bir zel bir ııssıı gegeççiişş öözellizelliğğine sahip olmasine sahip olmasıı

�� ÇÇok saok sağğlam bir kabulam bir kabuğğa sahip olmasa sahip olmasıı



MMııssııra dikkatli bakra dikkatli bakııldldığıığında, etrafnda, etrafıında kalnda kalıın ve su gen ve su geççirmez bir irmez bir 
kabuk oldukabuk olduğğu gu göörrüüllüür.Bunun altr.Bunun altıında iki tabaka daha vardnda iki tabaka daha vardıır.Patlayanr.Patlayan

mmııssıır tanecir taneciğğinin bu iinin bu içç kkııssıımlarmlarıındaki molekndaki moleküüllerin sllerin sııralanralanışış bibiççimi,imi,
normal mnormal mııssıır tanelerine gr tanelerine gööre daha dre daha düüzenlidir. Bu sayede zenlidir. Bu sayede ııssıı normal normal 
mmııssıır tanelerine oranla neredeyse iki misli hr tanelerine oranla neredeyse iki misli hıızla izla iççine yayine yayıılabilir.labilir.
KalKalıın kabuk n kabuk ııssııttııldldığıığında, tanenin inda, tanenin iççi de si de süüratle ratle ııssıınnıır ve ir ve iççindeki su,indeki su,
basbasıınnççllıı bir su buharbir su buharıı oluoluşşturur. Isturur. Isıınma snma süüresi gittikresi gittikççe artan bu base artan bu basıınnçç
sonunda kalsonunda kalıın kabun kabuğğun adeta infilak ederek yun adeta infilak ederek yıırtrtıılmaslmasıına yol ana yol aççar.Tanear.Tane
ilk boyutundan yaklailk boyutundan yaklaşışık 30 misli bk 30 misli büüyyüür, ir, iççi di dışıışına gelir, yani tanenin na gelir, yani tanenin 
iiççindeki yumuindeki yumuşşak kak kııssıım dm dışışararıı ççııkarak yenilebilir kkarak yenilebilir kıısmsmıı oluoluşşturur.turur.



Bir mBir mııssıır tanesinin ideal bir r tanesinin ideal bir şşekilde patlayabilmesi iekilde patlayabilmesi iççin,in,

iiççinde en az yinde en az yüüzde 14  oranzde 14  oranıında su bulunmasnda su bulunmasıı gerekir.Bunungerekir.Bunun

altaltıındaki oranlarda mndaki oranlarda mııssıır patlar ama kr patlar ama kıısmen asmen aççııllıır.r.ĐĐstenilen sonustenilen sonuçç

tam altam alıınamaz.namaz.



KULLANILAN MALZEMELERKULLANILAN MALZEMELER

Patlayan MPatlayan Mııssıırr

AteAteşş

TencereTencere



DENEYDENEYĐĐN YAPILIN YAPILIŞŞII

Bir miktar patlayan mBir miktar patlayan mııssıırrıımmıızzıı tencereye  koyduk. Daha sonra      tencereye  koyduk. Daha sonra      
mmııssıırlarrlarıın belli bir sn belli bir süüre re ııssıınnııp patlamasp patlamasıınnıı bekledik. Bu esnada bekledik. Bu esnada 
tencereyi arada bir sallayarak mtencereyi arada bir sallayarak mııssıırlarrlarıın daha iyi patlamasn daha iyi patlamasıınnıı
sasağğladladıık. Ayrk. Ayrııca mca mııssıır patlatr patlatıırken alrken alüüminyum tencere kullanminyum tencere kullanııllıırsa   rsa   
ııssıı daha daha ççabuk yayabuk yayııllıır ve patlama sr ve patlama süüresi kresi kıısaltsaltııllıır.r.









SONUSONUÇÇ VE DEVE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME
IsIsıınnıın etkisiyle bir sn etkisiyle bir süüre sonra mre sonra mııssıır tanecikleri ir tanecikleri iççerisindeki erisindeki 

su buhara dsu buhara döönnüüşşüür , basr , basıınnçç oluoluşşturur. Ve patlamaya baturur. Ve patlamaya başşlar.lar.
ĐĐççerisindeki su miktarerisindeki su miktarıı yeterli olan myeterli olan mııssıır tanecikleri tam  patlar.r tanecikleri tam  patlar.
Su miktarlarSu miktarlarıı yeterli olmayan myeterli olmayan mııssıırlar ise krlar ise kıısmen patlar ,smen patlar ,
aaççııllıır. r. 
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